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اختالف بین مسلمانان، بزرگ ترین ظلم به اسالم استخراسان2
آیت هللا علم الهدی با اشاره به ضربه شیعه انگلیسی و وهابی آمریکایی به رشد اسالم گرایی در جهان مطرح کرد

 وحدت؛ برای ایران
 برای اسالم

حمزه واقعی 

      صفحه1

آب سرچشمه همه ی پاکی ها است ، در حفاظت از آب کوشا باشیم

» آگهی مناقصه عمومی«

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع طرح های آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضالب  به شرح ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/29 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/08     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  1400/08/22

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
ارزیابی کیفی تهيه لوله و اجراي شبكه جمع آوري فاضالب باقيمانده 

شهرك فرهنگيان قديم و اتصاالت بلوار امام رضا )ع( شهر طرقبه
2000001446000107

12.381.425.669 ريال 
)دوازده میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و 

ششصد و شصت و نه ريال(

2
 ارزیابی کیفی احداث مخزن 500 مترمکعبی دوقلو اشتیوان

18.004.837.890 ريال2000001446000108)مجتمع ارزنه-شهرستان باخرز(
 )هیجده میلیارد و چهار میلیون وهشتصد و سی و هفت هزار و هشتصد و نود ریال(

12.803.007.702 ریال20000014460000106ارزیابی کیفی طرح آبرسانی روستاهای گفت ومنیدر شهرستان جغتای3
)دوازده میلیارد وهشتصد وسه میلیون وهفت هزار وهفتصد و دو ریال(

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. 
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 
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بیانیه مشترک گسترش روابـــط حقوقی و 
قضایی ایران و عراق توسط وزیران دادگستری 
جمهوری اسالمی ایران و همتای عراقی امضا 
شد. به گــزارش قدس آنالین، امین حسین 
رحیمی و ســـاالر عبدالستار محمد وزرای 
دادگستری جمهوری اسالمی ایــران و عراق 
بیانیه مشترک گسترش روابـــط حقوقی و 

قضایی دو کشور را امضا کردند. 
ایــن بیانیه در ادامـــه برنامه های سفر وزیــر 
ــران، در چهار بند و  دادگــســتــری عــراق بــه ایـ
مبتنی بــر اصـــل حــســن نــیــت و بــا تــوجــه به 
ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم و امضا 
شده است. از مهم ترین موارد مطرح شده در 
آن می توان به »گفت و گوهای منظم و دوره ای 
در قالب کمیته مشترک حقوقی با تأکید بر 
اجــرای کارآمدتر موافقت نامه های حقوقی 
و قضایی بین دو کشور«، »تبادل تجربیات 
در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق 
کودک و...«، »انتقال محکومان و رفع موانع 
موجود دراین زمینه« و »تدوین پیش نویس 
موافقت نامه اســتــرداد دارایــی هــای ناشی از 

فساد« اشاره کرد.
وزیر دادگستری عراق روز دوشنبه ۲۶ مهر 
ماه به تهران آمد. این سفر چهار روزه که در 
پاسخ به سفر سال گذشته حجت االسالم 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
پیشین قــوه قضائیه و علیرضا آوایــی وزیر 
وقــت دادگستری صــورت می گیرد با هدف 
ــر دادگــســتــری، مقامات عالی  دیـــدار بــا وزی
قوه قضائیه و بررسی راهکارهای گسترش 
و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی 
ــی دو کــشــور در  ــزای انــجــام مــی شــود. هــم اف
پیگیری پــرونــده شهید سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس و زیارت بارگاه ملکوتی 
ثامن الحجج)ع( از دیگر اهــداف ایــن سفر 

عنوان شده است. 
هیئت عراقی روز دوشنبه دیدارهایی با وزیر 
دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور 
داشت. همچنین این هیئت روز گذشته نیز با 
دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور 
و معاون امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد 

حقوق بشر دیدار کردند.

مــراحــل اصــلــی و عملیاتی دهمین رزمــایــش 
اقــتــدار هــوایــی فــدایــیــان حریم والیــت نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران امروز با 
شرکت بخشی از توان پروازی برای نخستین بار 
بــه صــورت غیر متمرکز از تمامی پایگاه های 
نهاجا با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی 
اصفهان، شهید فکوری تبریز، وحدتی دزفول، 
شهید عــبــدالــکــریــمــی بــنــدرعــبــاس و شهید 

یاسینی بوشهر برگزار می شود. 
بــه گـــزارش تسنیم بــه نقل از روابـــط عمومی 
ارتـــش، فرمانده نــیــروی هــوایــی ارتــش در این 
زمینه گفته است: در این مرحله ده ها فروند از 
انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب افکن، 
ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، 
شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و 
هواپیماهای بدون سرنشین به مدت یک روز 
به اجــرای مرحله اصلی و عملیاتی رزمایش 

خواهند پرداخت. 
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی افزود: این 
رزمایش به منظور، بازتاب بخشی از قابلیت ها 
و توان رزمی نهاجا همزمان با کسب آمادگی 

هــای الزم در هــدایــت و کنترل آتــش شکاری 
ــقــای تـــوان رزم، تمرین اجــرای  رهــگــیــرهــا، ارت
طرح های شناسایی، عملیاتی و کسب الگوی 
مناسب جهت نبرد در شرایط واقعی و با بهره 
گیری از انواع هواپیماهای با سرنشین و بدون 
سرنشین به صورت دو سویه برنامه ریزی و اجرا 
می شــود. امیر سرتیپ واحــدی خاطرنشان 
کــرد: نمایش قــدرت هوایی، بازتاب بخشی از 
ــوان رزمــی نــیــروی هــوایــی ارتــش  قابلیت ها و ت
جــمــهــوری اســالمــی ایــــران، تــمــریــن عملیات 
بردبلند جنگنده ها در خارج از رینگ پدافندی 
دشمن، دقت در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در 
عملیات هوا به زمین و موشک های هوا به هوا 
و رصد اطالعاتی منطقه عملیات، از محورهای 
مــورد توجه در ایــن رزمایش بــزرگ اســت. وی 
در پایان تأکید کــرد: رزمایش فداییان حریم 
والیــت که در گستره ای به وسعت کل کشور 
بــرگــزار مــی شــود، بــا اســتــفــاده از سامانه های 
ارتباطی پیشرفته، چند الیــه و امــن از ستاد 
فرماندهی نیروی هوایی ارتش در تهران راهبری 

و فرماندهی خواهد شد.

خبر خبر 

امضای 
بیانیه مشترک 
گسترش روابط 

حقوقی و قضایی 
ایران و عراق

خبر خبر 

دهمین 
رزمایش اقتدار 
هوایی فداییان 

حریم والیت
 برگزار می شود

چرا اعتراف روزنامه وال استریت ژورنال درباره پهپادهای کشورمان مهم است؟
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ابراهیم عیسی، تحلیلگر ارشد 
سوری از تحوالت این روزهای 
سرزمین شام می گوید

دمشق؛ 
کلید خاورمیانه

وزیر آموزش وپرورش دولت نهم 
در گفت وگو با قدس:

وزیر، فعالیت های 
پرورشی مدارس را 
احیا کند

قدس علت و راهکارهای 
کاهش دور ریز محصوالت 
زراعی و باغی را بررسی می کند

ضایعات 
سرمایه غذایی

رواق
گفت وگو با حميد سبحانی صدر 
درباره تاریخ حوزه علمیه مروی 

هدفم زنده کردن 
»فیضیه تهران« بود

استقالل و گل گهر 
با برد شروع کردند

 شکست »هوادار« 
در استادیوم 
بی هوادار

 مطالبه  شفافیت
 به جای مچ گیری

بهاره آروین 

ضرورت توجه به نقاط ضعف 
مسکن مهر در طرح جهش مسکن
احسانخانهآباد

 اهداف خط 
تخریب  مجلس
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از ديدار با خانواده های شهدای اهل سنّت تا برپايی 50 کاروان شادی

تدارک گسترده آستان قدس رضوی 
برای عيدانه وحدت



   تولید ناوشکن های 
سنگین
 در آینده نزدیک

دریادار شهرام ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با بیان اینکه 
امروزه بنا به سیاست 
و تدابیر ابالغ شده 
توانسته ایم بر قله افتخار 
بایستیم و با توان داخلی 
تجهیزات پیچیده ای 
را به کار گیریم، گفت: 
دستاوردهای امروزه 
ما در حوزه زیرسطحی 
در حال استفاده است و 
به زودی زیر دریایی های 
جدیدی نیز در دست 
ساخت خواهیم داشت. 
ایرانی همچنین از 
تولید قریب الوقوع 
ناوشکن های سنگین 
خبر داد و گفت: کالس 
جماران و سهند نیز در 
قالب چند فروند ناوشکن 
در دست ساخت است و 
در ماه های بعد اخبار آن 
را ارائه خواهیم کرد. 

یادداشت

کوتاه از سیاست

امید ادیب   پــایــگــاه خبری 
وال استریت ژورنال در گزارشی 
هشدارآمیز به مقامات آمریکا 
توصیه کــرده هر چه سریع تر 
در برابر برنامه پهپادی ایــران 
گــام هــای تهاجمی تر بــردارنــد. 
بنابر این گــزارش، »پهپادهای ایــران، تــوازن قوای 
نظامی را در خاورمیانه تغییر داده اند«. این اعتراف، 
در ادامــه سلسله گــزارش  هــای رسانه های غربی 
درباره قدرت پهپادی ایران تحلیل می شود؛ قدرتی 
ــرال کنت مکنزی چند مــاه پیش دربـــاره آن  که ژن
اذعان کرده بود پهپادهای ایران موجب شده برای 
نخستین بار پس از جنگ کره، آمریکا برتری هوایی 
را از دســت بدهد! همچنین به گــزارش مشرق، 
بــه تــازگــی گــزارشــی محرمانه توسط اندیشکده 
»C۴ADS« مستقر در واشنگتن بـــرای دولــت 
انگلیس تهیه شــده کــه نشان مــی دهــد ایـــران با 
استفاده از شبکه ای از شرکت های تــجــاری در 
سراسر جهان برای تهیه قطعات پهپادی، موفق 

شده ، متحدان حوثی خود را در یمن مسلح کند. 

قدرت پهپادی ایران؛ بازیگر راهبردی مقاومت  ◾
در یــک ســال اخیر سلسله ای از نفتکش ها در 
آب هـــای اطـــراف ایـــران دچــار سانحه شــده انــد که 
البته از علت آن هـــا اطــاعــات شفافی بدست 
نیامده است. اما آنچه مسلم است برخی از این 
حمات توسط ایران یا گروه های متحد ایرانی انجام 
شده است. به عنوان نمونه همان طور که گزارش 
وال استریت ژورنــال تأکید کــرده حمله مرگبار به 
نفتکش اسرائیلی مرسر استریت، با پهپادهای 
انتحاری متعلق به ایران انجام شده است؛ حمله ای 
که ضمن کشتن چند تن از خدمه کشتی موجب 
شد سلسله حمات به کشتی های تحت پرچم 
کشورمان در آب هــای آزاد خاتمه یابد. حمات 

پهپادی از نوار غزه به شهرک های اسرائیلی، حمله 
به پاالیشگاه های نفتی عربستان توسط گروه های 
یمنی و حمات به پایگاه محل حضور نظامیان 
آمریکایی در عراق که همگی به ادعای رسانه ها و 
مقامات غربی توسط فناوری پهپادی ایران انجام 
شــده سرنوشت نبرد گــروه هــای مقاومت در سه 

جبهه فلسطین، عراق و یمن را تغییر داده است. 
اگـــر تــا چند ســـال اخــیــر از خـــود دربــــاره یکی از 
مهم ترین عناصر بازدارندگی ایران سؤال می کردیم، 
ــرد بلند  بی شک بــه مــوشــک هــای بالستیک و ب
سپاه اشــاره می کردیم؛ اما به نظر می رسد کم کم 

پهپادهای ایرانی معادالت راهبردی منطقه را تغییر 
می دهند؛ از یک دهه پیش که ایران پهپاد »آر کیو 
170« را به زمین نشاند و آن را مهندسی معکوس 
کرد تا خرداد 1398 که سامانه بومی خرداد، پهپاد 
غول پیکر و گران قیمت گلوبال هاوک را هدف گرفت 
و الشه آن را هدف تحقیقات خود قرار داد، نیروی 
پهپادی ایران پیشرفت های حیرت آوری کرده و از 
این پرنده های بدون سرنشین، یک عنصر بازدارنده 
جدید برای ایران ساخته است. اردیبهشت امسال، 
پهپاد راهبردی »کمان 22« و پس از آن در مرداد 
پهپاد پهن پیکر »غزه« رونمایی شدند؛ پهپادهایی 

که هر کدام می توانند از مرزهای غربی کشورمان 
حرکت کنند و پس از 2۴ ساعت پرواز مداوم و انجام 
عملیات در خاک فلسطین اشغالی به کشورمان 
بازگردند! به نظر می رسد تعریف مأموریت های 
برون مرزی بــرای پهپادهای ایــران یک نشانه بارز 
حرکت نیروهای مسلح ایران به سمت دکترین دفاع 
تهاجمی باشد. این مسئله زمانی برای آمریکایی ها 
دردناک تر می شود که به تازگی تصاویری از مدل 
پهپادهای ایرانی »مهاجر 6« در ونزوئا دیده شده 
است؛ هرچند این تصاویر به احتمال زیاد صرفاً 
ماکت باشد، اما نشان از تولید پهپاد توسط برخی 

کشورهای آمریکای التین با کمک ایران دارد. 

احساس خطر ناوگان دریایی آمریکا  ◾
پهپادهای ایــران حتی سیطره آمریکا در آب های 
منطقه را هم به خطر انداخته است؛ در ماه های 
ــاوگــروه هــای  ــارهــا تــصــاویــر ضــبــط شــده ن اخــیــر ب
آمریکایی در خلیج فارس توسط پهپادهای ایرانی 
سپاه منتشر شده که از توانایی پهپادهای ایرانی 
برای رصد ناوهای آمریکایی در خلیج فارس حکایت 
دارد. اهمیت این مسئله به حدی بوده که شهریور 
امسال ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر 
در خاورمیانه اعــام کرد یگان ویــژه جدیدی را در 
خلیج فارس راه اندازی می کند. قدرت پهپادی ایران 
به حدی است که حتی وقتی ایــران قــرار است با 
روسیه قــرارداد نظامی ببندد، صحبتی از پهپاد 
در میان نیست؛ چرا که ایران در برخی حوزه های 

پهپادی از روسیه هم جلوتر است.
به نظر می رسد قدرت پهپادی ایران که ساعت به 
ساعت در حال تقویت است، عرصه را در دریا، 
زمین و هوا برای بیگانگان حاضر در منطقه تنگ 
کرده است؛ به همین دلیل است که وال استریت 
ژورنــال از تحریم های جدید آمریکا علیه ایــران با 

هدف مقابله با این حوزه خبر می دهد.

چرا اعتراف روزنامه وال استریت ژورنال درباره پهپادهای کشورمان مهم است؟

غزه ایرانی؛ ابابیل منطقه

خبرخبر
روزروز

احتمال افزایش خرید نفت ایران توسط چین  ◾
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی آورده: از آنجایی که سه ماه 
بیشتر تا پایان مهلت استفاده پاالیشگاه های مستقل 
چین از سهمیه وارداتشان باقی نمانده است، آن ها خرید 
نفت خام خود را شدت خواهند داد. به علت باال بودن 
قیمت نفت روسیه این پاالیشگاه ها ترغیب خواهند شد به 
سوی سایر انواع نفت در غرب آسیا یا حتی نفت تحریمی 
ایران که در نفتکش ها در سواحل آسیا ذخیره شده، بروند.

محکومیت اقدام تروریستی در دمشق ◾
»سعید خــطــیــب زاده« سخنگوی وزارت امـــور خارجه 
جمهوری اسامی ایران اقدام تروریستی صبح روز گذشته 
در دمشق را به شدت محکوم و با دولت و ملت سوریه و 
خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. به گزارش فارس، انفجار 
تروریستی روز گذشته در مسیر یک اتوبوس روی داد. منابع 
آگاه پزشکی شمار اولیه قربانیان انفجار دو بمب در دمشق 

را دست کم 13 کشته و سه مجروح اعام کردند. 

کمیسیون آموزش، الیحه رتبه بندی معلمان را اصالح کرد ◾
کمیسیون آمــوزش مجلس شــورای اسامی در جلسه 
فوق العاده عصر روز گذشته خود الیحه رتبه بندی معلمان 
را دوباره اصاح و به صحن علنی ارائه کرد. گفتنی است 
مجلس در جلسه علنی صبح روز گذشته سه مــاده از 
الیحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند اما به دلیل 
آنکه از ماده ۴ به بعد این الیحه ابهاماتی وجود داشت آن 

را به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داده بود.

گروسی: تا چند روز دیگر به تهران می روم ◾
رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی که روز سه شنبه 
در سفر به آمریکا با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد، از 
قصد خود برای سفر به تهران در روزهــای آتی خبر داد. 
گروسی در این باره گفت: در چند روز آینده به تهران می روم. 
نه تنها ماحظات فنی اهمیت دارد بلکه موضوعات عمیق 
سیاسی هم هست که ما باید درباره آن ها صحبت کنیم و 

به یک تفاهم و درک مشترک برسیم.

شــکــایــت کــمــیــســیــون اصــــل90 
ــر ســـابـــق نفت  ــ مــجــلــس از وزیـ
و رئیس سابق ســازمــان محیط 
زیست پس از قرائت در صحن 
مجلس به قــوه قضائیه ارســـال شــد. به گفته 
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90، 
اقدامات بیژن زنگنه و معصومه ابتکار سبب 
تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و 
خسارت میلیاردی به بیت المال و همچنین 
آلودگی شدید محیط زیستی شده و باید مطابق 
مواد 697 و 698 قانون مجازات اسامی محاکمه 
شوند.  در گزارش دیروز کمیسیون اصل 90 به 
این نکته اشــاره شده که کارشکنی های زنگنه 
و ابتکار در تولید بنزین داخلی موجب واردات 
گسترده بنزین با برچسب ادعایی استاندارد 
یورو ۴ اما غیراستاندارد شده که این مسئله هم 
خسارت میلیاردی به بیت المال و هم آلودگی 
زیــاد محیط زیست را در پی داشته اســت. بر 

اســاس ایــن گـــزارش، وزیــر نفت روحانی حتی 
با طرح های پاالیشگاهی به صورت فاینانس 
خودگردان که توسط شرکت های داخلی مطالعه 
و شرکت های خارجی عاقه مند به تأمین منابع 
مالی بدون تضمین از بانک مرکزی نیز بودند هم 

مخالفت کرده است. 
همچنین در ایــن گـــزارش بــا اشـــاره بــه اینکه 
اقدامات زنگنه دارای منافع اقتصادی برای برخی 
اطرافیان بوده، آمده است: »برابر اسناد ارائه شده 
توسط بخش امــور بین الملل وزارت نفت به 
ــرژی، نتیجه اطاعات نادرست،  کمیسیون ان
واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات 
نفتی بی کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات 
فروسین، مشتقات الکلی و غیره بوده که آثار 
زیان باری بر عملکرد خودرو و محیط زیست و 
سامت داشته و استفاده از آن ها سال هاست 
در دنیا ممنوع است و متأسفانه به نام بنزین 

پاک وارد کشور شده است«.

 خسارت های میلیاردی زنگنه و ابتکار 
به اقتصاد و محیط زیست ایران

قابگزارش

دورهمی نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس

در  حاشیه

یک کاربر فضای مجازی 
در توییتر با اشاره به 
یک خبر جالب در 
خبرگزاری های ترکیه 
نوشت: » برنا الچین 
سلبریتی معروف ترکیه 
ای گفته برای ادای 
توضیحات احضار 
شده و بهش اخطار 
دادن، چون در صفحه 
شخصی اش در 
شبکه های اجتماعی 
گفته بوده گیاس 
خیلی گرونه، بعضی 
سلبریتی های ما هم 
شدن دستاویزی برای 
اجرای پروژه های غرب، 
کسی هم کاریشون 
نداره«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000110     تلفن ثابت را برای 8 هزار تومان 

بدهی قطع کردند! و بعد از پرداخت مبلغ بدهی 
به عالوه پرداخت مبلغ151000ریال بابت وصل 

مجدد وصل کردند. اصاًل فکر نکنید دلیل قطع 
ارتباط به هزینه وصل مجدد ارتباطی دارد!

9330000843     در خیابان های پرترافیکی مثل مدرس 
گاهی تا آن طرف خط وسط خیابان ماشین ها 

سوبله پارک کرده اند و هیچ مأمور محترمی هم 
به این رانندگان تذکر نمی دهد. واقعاً مشهد مأمور 

جریمه کن ندارد تا این خاطیان جری نشوند؟

9350000659     در این وضعیت کرونایی بهتر است 
در زنگ تفریح مدارس ابتدایی، مرتب نکات 
الزم را در بلندگو یادآوری کنند: پدر و مادر، 
فرزندانشان را با ماسک و غذای میان وعده 

متفاوتی با دیگران راهی مدرسه نکنند چون 

کودکان مهربانند، غذا و حتی ماسک خودشان 
را به همدیگر تعارف می کنند. مدیران و کادر 

دفتری در اوایل کار به کمک معاون بشتابند و این 
نکات را به دانش آموزان یادآور شوند. تا وضع به 

شکل عادی برگردد.

اهداف خط تخریب مجلس 
حسین سبحانی نیا،  نماینده سابق نیشابور    
این روزها خانه ملت با همه ابزارهایی که در اختیار 
دارد در تاش است با تصویب قوانین کارآمد و 
همچنین استفاده بهتر از ابزارهای قانونی نظارتی 
خود تا حد ممکن بر اوضاع اقتصادی و سیاسی 
انعکاس مثبتی بگذارد و این موضوعی است که 
هیچ فردی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. 
با وجــود ایــن، برخی شخصیت ها و جریان های 
اصاح طلب که در طول هشت سال گذشته چشم 
و گوش خود را نسبت به نابسامانی ها و انتقادها از 
دولت متبوعشان بسته بودند، حال خط تخریبی 
را با اهداف خاص در مقابل اقدام های خانه ملت 
در پیش گرفته اند. از جار و جنجال به راه انداختن 
ــاره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای  درب
مجازی گرفته تا طرح تسهیل مجوز کسب و کار 
که به اذعــان بسیاری موجب پایان انحصار در 
برخی مشاغل می شود، همه عاملی بر بهانه گیری 
از مجلس شــده اســت. همچنین برچسب زدن 
به خانه ملت در موضوع تصویب محرمانه بودن 
امـــوال مسئوالن کــه بعدها مشخص شــد این 
اقــدام در مجلس هشتم انجام شده و همچنین 
در موضوع شفافیت همه از این دست هستند. 
اما این خط تخریب و حاشیه سازی علیه مجلس 

چه اهدافی دارد؟
اصــاحــات در هنگامه انتخابات بــا مــیــزان رأی 
ناچیزی کــه مـــردم بــه دو نــامــزد متمایل بــه این 
جریان دادنــد، دریافت افکار عمومی را باخته و 
اقبال عمومی نسبت به آن ها تا چه حد کمرنگ 
شــده اســـت. بــر ایــن اســـاس استراتژیست  های 
اصاح طلب، نسخه سکوت را برای همفکران خود 
در چند ماهه بعد، با هدف بازیابی افکار عمومی و 
همچنین سازماندهی دوباره تجویز کردند. اما این 
نسخه موقتی بود و طبیعی به نظر می رسد که آن ها 
با هدف احیای حیات سیاسی خود دست به کار 
شوند و بهانه گیری از دولت و مجلس را کلید بزنند.
شاید نخستین مــورد در ایــن بــاره، جایی بــود که 
روزنامه شرق چند روز پیش و در حالی که هنوز 
جو منفی از اقدام های دولت گذشته در اوج قرار 
دارد از بازگشت حسن روحانی به عرصه سیاسی 
سخن گفت. همچنین جوسازی درباره سفرهای 
رئیس جمهور و زیر سؤال بردن آن در حالی که در 
بین مردم بودن مقامات مطالبه جدی از سوی رهبر 
معظم انقاب اسامی است نیز در همین زمینه 
قابل تعریف اســت. همه این اقدام ها و مواضع 
با هــدف بــازســازی سیاسی و در آرزوی بازگشت 
اصاح طلبان به قــدرت طراحی شــده و در حال 
اجــراســت. آن هــا در ایــن مقطع به تغییر راهبرد 
ــد؛ چــرا که احساس می کنند سکوت  ــ رو آورده ان
مناسب زمــان حــال نیست. ایــن زمینه سازی ها 
هم به ایــن جهت اســت که بتوانند در ذهنیت 
مــردم تغییراتی ایجاد کنند. بر خــاف ادعاها، 
اصاح طلبان اتفاقاً رسانه و کانون های مختلفی 
را در اختیار دارند و در آینده احتماالً باید شاهد 
اقــدام هــای بیشتر از ایــن دســت باشیم. نتیجه 
اینکه جریانی که با اقدام های خود میلیاردها دالر 
به سرمایه ملی ضرر و به اعتماد مردمی خدشه 
وارد کرده و حال باید بابت آن پاسخگو باشد؛ تنها 
چند ماه پس از روی کار آمدن دولت و کمی بیشتر 
از یک ســال از آغــاز مجلس یازدهم بی توجه به 
اقدام های انجام شده و تنها با هدف هوچی گری، 
ردای مخالفان را پوشیده و از در مطالبه گری وارد 

شده و قسمت خنده دار داستان همین جاست.

   سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه که روز گذشته 
در رأس یک هیئت بلندپایه وارد جمهوری اسامی 
ایران شده در مدت حضور در تهران با دکتر احمد 
وحیدی وزیر کشور دیدار می کند. در این دیدار، 
یادداشت تفاهم همکاری های امنیتی و انتظامی 

دو وزارتخانه مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.
   ۴5 نفر از نمایندگان در تــذکــری بــه احسان 
خاندوزی وزیــر اقتصاد خواستار شفاف سازی و 
پیگرد قانونی سوءاستفاده از بیت المال و کشف 

ماینر در ساختمان بورس شدند.
   به گفته منابع تجاری، صادرات ال پی جی ایران 
از جوالی تا آگوست به نزدیکی باالترین رقم دو 
سال گذشته یعنی 500 هزار تن در ماه رسید و ماه 
سپتامبر نیز افزایش بیشتری خواهد داشــت. 
قیمت ال پی جی در آسیا در حال افزایش است؛ 
زیــرا با سرد شدن نیمه کره شمالی، تقاضا برای 
سوخت گرمایشی افزایش یافته و نگرانی در مورد 

عرضه جهانی گاز وجود دارد. 

خبـر
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نماز جمعهنماز جمعهشورای نگهبانشورای نگهبان دولتدولت

استقبال آیت اهلل جنتی
 از مذاکرات ایران و عربستان 

دبیر شورای نگهبان گفت: مشکات دنیای اسام تحمیلی و 
خواست قدرت های ضد اسام است و دولت ها و کشورهای 
اسامی به جای اینکه به فکر نقشه ها و طرح های شیطانی 
مستکبران باشند، حول محور واحد و اشتراکات، تأمین منافع 
امت اسامی را دنبال  کنند. به گزارش فارس، آیت هللا احمد 
جنتی در جلسه شورای نگهبان با تأکید بر اینکه وحدت میان 
مسلمانان عبادت است و باید هرچه می توان آن را توسعه داد، 
از نزدیکی و مذاکره ایران و عربستان استقبال کرد و افزود: اگر 
مشکات بین این دو کشور منطقه حل شود، اقــدام مهمی 

صورت گرفته است.

برگزاری نخستین نمازجمعه 
تهران پس از 20 ماه

ــه امــامــت حــجــت االســام  ــهــران ب نــمــاز جمعه ایـــن هفته ت
والمسلمین حاج  علی اکبری در مصای امــام خمینی اقامه 
می شود. نماز جمعه ایــن هفته تهران پس از 20 مــاه برگزار 
می شود. ستاد برگزاری نماز جمعه در اطاعیه ای اعام کرد 
در این مدت چهار بار و هر بار پس از فروکش کردن موج کرونا 
از ستاد ملی مقابله با کرونا استعام و پیگیری می کردیم که 
هر بار فرصت ادای این فریضه الهی سلب می شد. بر اساس 
این اطاعیه، نمازجمعه تهران، با آرایش جدید نیروی انسانی 
و با تدابیر متناسب با شأن و منزلت نمازگزاران مکرم و اجرای 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.

تشکر رئیسی
 از چند دستگاه اقتصادی

رئیس جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به دلیل تأمین و پرداخت حقوق و هزینه های 
جاری دولت بدون استقراض از بانک مرکزی برای دومین ماه 
متوالی قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامــه یابد تا 
گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتا شدند نشویم و با استقراض 
از بانک مرکزی، سبب افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم. به 
گزارش فارس، سید ابراهیم رئیسی همچنین از اقدام های وزارت 
جهاد کشاورزی در تأمین نهاده های دامی هم قدردانی کرد و از 
وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری خواست 

تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها را با جدیت دنبال کنند.
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فرق 
سلبریتی های ما   
با سلبریتی های 
اونا!



پرداخت 
 تسهیالت 

۵۰ میلیون 
تومانی در قالب 

دامدار کارت
سیدجواد ساداتی نژاد، 

وزیر جهاد کشاورزی 
در گفت وگو با خانه 

ملت، در خصوص 
اقدام های صورت 
گرفته در راستای 

تأمین نهاده و علوفه 
مورد نیاز دامداران با 

توجه به کاهش میزان 
بارندگی، گفت: با توجه 

به شرایط اقتصادی 
کشور به زودی دامدار 
کارت در بین دامداران 

کشور برای خرید 
نهاده های دامی 

توزیع می شود. سقف 
تسهیالت پرداختی 

به کشاورزان در قالب 
 دامدار کارت 

۵۰ میلیون تومان و با 
سود 12 درصد است.

حاشیه

سازمان 
بدون رئیس و 
گران فروشی 

دوباره 
ایرالین ها

در شرایطی که در 
ماه های گذشته قیمت 

بلیت هواپیما به صورت 
غیرقانونی از سوی 
ایرالین ها افزایش 

یافت، به نظر می رسد 
شرکت های هواپیمایی 

باز هم قیمت ها را 
فراتر از آن چیزی که 

تاکنون می فروختند، 
باال برده اند و خبری از 

رعایت دستورالعمل ها 
و البته برخورد با نقض 

آن ها نیست. به گزارش 
ایسنا از ابتدای تیر ماه 

امسال شرکت های 
هواپیمایی قیمت بلیت 

پروازهای داخلی را تا 
بیش از ۳۰ درصد در 
مسیرهای مختلف 

افزایش دادند در حالی 
که آن ها نه تنها هیچ 

مجوزی برای این اقدام 
خود نداشتند بلکه 

حاضر به پاسخگویی 
و توضیح دلیل این 

اقدامشان نشده اند. 

ــرا طوسی   ســـــاالنــه  زه
حـدود ۳۰ درصد از محصوالت 
کشــاورزی کشورمان از مرحله 
کشت در مــزرعــه تــا مصرف 
خانوارها در مراحـل مختلـف 
ــراوری و  ـــ تولیـد، بــرداشـــــت، ف
توزیـع به  جای مصرف و صادرات ضایع می شود؛ 
 دفــن شــدن پــیــازهــای جــنــوب کــرمــان، گندیدن 
۳۰ میلیون کیلو پرتقال و سیب در ایام نوروز و رها 
شدن سیب های صنعتی در جاده های آذربایجان 
غربی بخشی از فرصت های از دست  رفته ای است 

که پیش چشم تماشاگران قرار دارد.
ــای داخــلــی نــشــان مــی دهــد هــر ساله  ــرآوردهـ بـ
بخشی از سرمایه غذایی کشور با ۳۰ درصد 
ضایعات در نان، 4۰ درصد ضایعات در میوه ها و 
سبزی ها، 1۰ درصد ضایعات در برنج، 25 درصد 
ضایعات در خرما و... از بین مـــی رود؛ امــا به 
 راستی دلیل این حجم از ضایعات چیست و چه 

راهکارهایی برای کاهش آن  وجود دارد؟
داوود صادقی، کارشناس حــوزه کــشــاورزی در 
گفت وگو بــا خبرنگار مــا بــا تأکید بــر اینکه هر 
ساله بخشی از محصوالت کــشــاورزی تحت 
شرایط و روش هــای نامناسب برداشت، حمل 
 و نقل، ذخیره سازی، توزیع و مصرف تبدیل به 
ضایعات شده و از دسترس مصرف کننده خارج 
می شود می افزاید: ارزش ضایعات در کشور در 
برخی سال ها با مجموع ارقام کاالهای اساسی 
و محصوالت کشاورزی وارداتــی در همان سال 

برابری می کند.

ــکــرار هــر ســالــه فــســاد و دفـــن محصوالت  ◾ ت
کشاورزی

وی می افزاید: فساد سیب و هزاران تن پرتقالی 
که ســال گذشته روی داد به ایــن دلیل بــود که 
شب عید از عرضه پرتقال های تنظیم بازاری به 
قیمت مناسب دریغ کردند تا کمی بعد با قیمت 
بیشتری به بازار عرضه کنند و همین امر سبب 
شد این میوه ها به  جای اینکه راهــی خانه های 
مردم شود، دورریــز شده و به سمت زباله ها راه 
کج کند. دولت می توانست با برنامه ریزی درست 
این میوه ها را به قیمت پایین تر عرضه کند تا 
هم مصرف کننده ســود ببرد و هم محصوالت 

کشاورزی ضایع نشود ولی این کار را نکرد.
وی می گوید: یک نمونه از ضایعات کشاورزی در 
کشور پیاز جنوب کرمان است که هر ساله با کاهش 
قیمت تکرار می شود و کشاورزان را از برداشت 
محصول خود منصرف می کند تا جایی که به دفن 
محصول خویش در خاک رضایت می دهند، این 
قصه بــرای دیگر محصوالت در فصول مختلف 

هم مصداق دارد، سیب های جاده های آذربایجان 
غربی نیز از همین دست است.

ضـــرورت طــراحــی نقشه تولید محصوالت  ◾
زراعی و باغی

صــادقــی مــی گــویــد: طــرح الــگــوی کشت حــدود 
15 ســـال اســـت در کــشــور مــطــرح  شـــده و در 
سیاست های کلی و قوانین ساالنه وزارتخانه های 
مختلف هم برای آن بودجه تخصیص داده اند 
ولی هنوز عملیاتی نشده و یکی از دالیل اصلی 
آن این است که نمی شود کشاورز را ملزم کرد 
محصولی را کشت کند ولــی از حمایت های 

پسینی و پیشینی برای او دریغ کرد.
ایــن کارشناس کــشــاورزی با اشــاره به ضــرورت 
رصــد تولیدات زراعــی و باغی توسط نهادهای 
مسئول می افزاید: مهم تر از الگوی کشت و پیش 
از آن، به نقشه تولید محصوالت کشاورزی نیاز 
داریم؛ یعنی سیاست گذار باید دقیقاً بداند چه 
محصولی در چه مناطقی از کشور کاشته شده 
و چقدر برای این محصول آب، کود، سم و نهاده 
مصرف  شده است. با رصد این مــوارد می توان 
برای محصوالت باغی و زراعی طوری برنامه ریزی 

کرد که زمان طالیی که موقع برداشت محصول 
است، برای خرید و انتقال آن از دست نرود.

صــادقــی مــی گــویــد: در صـــورت داشــتــن نقشه 
تولید محصوالت کــشــاورزی دولــت می تواند 
ــر اســـاس آن اجـــرا کند  ــگــوی کــشــت را هــم ب  ال
و هر جا حمایتی الزم هست در کنار کشاورز قرار 
گیرد. دولت می تواند پیش از تولید با ارائه برخی 
آموزش ها به کشاورز او را به بهره وری و تولید 
محصوالت کیفی ترغیب کند، پس از تولید و 
در زمان برداشت نیز دولت با خرید تضمینی، 
خرید امانی و بازاریابی مناسب و فراهم کردن 
زمینه صــادرات محصوالت می تواند از حجم 

ضایعات در این دوره زمانی بکاهد.

حضور کمرنگ سازمان تعاون روستایی ◾
وی با یــادآوری اینکه نیم  قرن است در فصول 
مختلف مــحــصــوالت روی زمــیــن مــی مــانــد و 
کشاورزان ضرر می کنند می افزاید: از نظر قانونی 
و طبق اساسنامه خــریــد، تضمین، احصای 
نقشه تولید محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی 
برای بازار، حمل  و نقل و صنایع تبدیلی وظیفه 
سازمان تعاون روستایی است، ولی متأسفانه 

ایــن سازمان اقدامی در ایــن مــورد نکرده یا اگر 
اقدام هایی انجام  شده در این حد بوده است که 
هزار تن میوه تخریب  شده تا این سازمان برای 

خرید 6 تن از میوه ها ورود کرده است.
صادقی می افزاید: با توجه به تورم و گرانی مواد 
غذایی و میوه ها دورریز این مواد در کشور بین 
مصرف کننده ها کــاهــش  یافته و تمرکز بــرای 
کــاهــش ضایعات بــایــد روی مــراحــل بــرداشــت 
محصوالت کشاورزی و سپس صنایع تبدیلی 
و تکمیلی باشد که متأسفانه در این زمینه هم 

دستاورد خوبی نداریم.

کاهش ضایعات کشاورزی با متولی واحد ◾
وی مــی گــویــد: مــدیــریــت زنــجــیــره محصوالت 
کــشــاورزی باید واحــد باشد و کسی که متولی 
کاشت و برداشت است متولی صنایع تبدیلی 
هم باشد تا بتواند این زنجیره را از صفر تا صد 
ــن زنجیره  مــدیــریــت کــنــد. پیش از ســال 91 ای
منفصل بود بازار تحت حاکمیت وزارت بازرگانی، 
صنایع تبدیلی زیــر سیطره وزارت صنعت و 
تولید هم  دست جهاد کشاورزی بود. با تصویب 
قانون تمرکز و انحالل وزارت بازرگانی مدیریت 
زنجیره تولید یکپارچه شــد. متولی واحــد در 
همان زمان کارآمدی خودش را نشان داد و تراز 
ــرد. در ایــن زمــان  تــجــاری کــشــاورزی را مثبت ک
صادرات محصوالت کشاورزی عالوه بر ارزآوری 
به کشور، میزان ضایعات را کاهش داد. صادقی 
افزود: در بین سال های 9۳ تا 96 که قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اجــرا شد 
ــادرات افــزایــش و واردات کاهش یافت و از  صـ
حجم ضایعات نیز کاسته شــد، ولــی با تعلیق 
ایــن قــانــون در ســال هــای 98 تــا 14۰۰ همه این 
دستاوردها از بین رفت. همگان شاهد بودند با به 
وجود آمدن اختالل در بازار هر یک از دستگاه ها 

مشکالت را به گردن دیگری می انداخت.
 بــر اســـاس گفته های ایــن کــارشــنــاس می توان 
ایــن  طــور جمع بندی کــرد که مدیریت واحــد و 
پاسخگو در کشور می تواند با طراحی الگوی 
کشت، اجرای نقشه تولیدات کشاورزی، توجه 
به تشکیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، برنامه ریزی 
ــادرات و حمایت از کــشــاورزان از  در زمینه صـ
ضایعات محصوالت کشاورزی بکاهد و عـالوه 
بـر بازگردانـدن محصـوالت بـه چرخـه مصـرف، 
دستاوردهایی در راستای افزایش بهره وری سایر 
نهاده های تولید اعــم از آب، خــاک، کــود، سم، 
سوخت و انرژی داشته باشد. گفتنی است از تیر 
سال جاری مدت  زمان تعلیق این قانون به پایان 
رسیده و اجرای قانون تمرکز باید از دولت و جهاد 

کشاورزی مطالبه شود.

 قدس علت و راهکارهای کاهش دور  ریز 
محصوالت زراعی و باغی را بررسی می کند

ضایعات سرمایه غذایی

مدیریت واحد و پاسخگو در کشور می تواند با طراحی الگوی کشت، اجرای 
نقشه تولیدات کشــاورزی، توجه به تشــکیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
برنامه ریزی در زمینه صادرات و حمایت از کشاورزان از ضایعات محصوالت 

کشاورزی بکاهد.
گزيدهگزيده

خبر
 جزئیات طرح 

جهش تولید مسکن
ثبت نام طرح جهش تولید مسکن از دیروز آغاز 
شد و تا یک ماه ادامه خواهد داشت. به گفته 
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
در گفت وگو بــا شبکه خبر سیما، بــر اســاس 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در این طرح 
45۰ میلیون تومان بــرای داخــل شهر و بافت 
فرسوده شهر تهران، 4۰۰ میلیون تومان برای 
کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت، 
ــومــان بـــرای مــراکــز اســتــان هــا،  ۳5۰ میلیون ت
 ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرهای کشور و 
25۰میلیون تومان هم برای مسکن روستایی در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همان طور که در قانون مقرر شده 
 است، مجموع دوره ساخت و فروش اقساطی
 2۰ سال و ســودی که بــرای این پروژه ها در نظر 
گرفته شــده نیز ســود مــصــوب شـــورای پــول و 
اعتبار یعنی 18 درصد خواهد بود، اما بر اساس 
امکاناتی که صندوق ملی مسکن با استفاده از 
قانون جهش تولید در اختیار می گذارد، برای 
دهک های پایین جامعه، بسته به استطاعت 
مالی آن ها بخشی از درصد سود توسط صندوق 

پرداخت خواهد شد.
محمودزاده همچنین افزود: پیشنهادی را هم به 
شورای عالی مسکن ارائه کردیم تا تمام کسانی 
که در طرح های حمایتی قبلی ثبت نام کرده اند، 

مشمول این طرح باشند.

افزایش شدید قیمت جهانی 
گندم و هشدار به ایران

افزایش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی 
زنـــگ هــشــدار بــه مــســئــوالن داخــلــی اســـت تا 
بیشتر به تولید محصوالت راهبردی از جمله 
ــارس، قیمت  ــزارش فـ گــنــدم تــوجــه کنند. بــه گـ
جهانی گندم در یک ســال گذشته مرتب در 
حــال افــزایــش اســـت، بــه طـــوری کــه بــر اســاس 
آمــار بلومبرگ 114 دالر در هر بوشل تنها در 
یــک ســال اخیر افــزایــش یافته اســت. قیمت 
این محصول اساسی تنها در یک ماه گذشته 
4۰ دالر رشــد داشته اســت. قیمت گندم روز 
گذشته نیز با 6 دالر افزایش مواجه شد و هر 
بوشل به قیمت 742 دالر معامله شد. قیمت 
محصوالت اساسی چند سالی است که روند 
افزایشی در بــازار پیدا کــرده و کارشناسان فائو 
هشدار می دهند دوران غذای ارزان به سر آمده 
و کشورها باید خود را بــرای خرید غــذای گران 

آماده کنند.

گوجه را بهانه کرده اند تا رب را 
گران بفروشند

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در یک سال 
اخیر نوسان های چشمگیری نداشته است، 
گفت: گران فروشی رب به بهانه افزایش قیمت 

گوجه فرنگی قابل قبول نیست.
اسدهللا کارگر در گفت وگو با مهر در واکنش به 
افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به 26 تا ۳4 هزار 
تومان در مراکز خرده فروشی و مطرح شدن این 
ادعا که افزایش قیمت گوجه فرنگی منجر به این 
اتفاق شده است، گفت: ممکن است گاهی به 
دلیل تعطیالت مقطعی، قیمت گوجه فرنگی 
نوسان هایی را تجربه کرده باشد اما این نوسان ها 
چشمگیر و قابل توجه نبوده که بتواند قیمت 

رب را 1۰ تا 15 هزار تومان گران کند.

 سیمان روی دست 
کارخانه ها  ماند!

دبیر انجمن صنعت سیمان گفت: عرضه سیمان 
در یک ماه گذشته به بورس کاال زیاد شده است. 
کارخانه ها هــر هفته یــک میلیون و 2۳۰ هــزار 
تــن سیمان بــه بـــورس کــاال عرضه می کنند اما 
تقاضا برای خرید سیمان کم شده است. بعضی 
اوقــات نــرخ سیمان  در بــورس کــاال ارزان تـــر از 24 
هزار تومان می شود اما خریداری وجود ندارد. به 
گفته تجارت نیوز مردم سیمان نمی خرند چون 
قیمت ها ثابت شده و دپوی سیمان دیگر توجیه 
اقتصادی ندارد. برخی از انبوه سازان می گویند به 
دلیل افزایش هزینه ها تا حدودی ساخت مسکن 
متوقف شده است و با عرضه برق به کارخانه ها 
مــردم دیگر ترسی بــرای کمبود سیمان ندارند و 

کاالهای خود را براساس نیاز روز می خرند.

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

در حالی که سه ماه از تکلیف بانک مرکزی به پنج بانک 
ملی، صــادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مبنی بر 
صدور کارت رفاهی با حداکثر سقف 7میلیون تومان 
مــی گــذرد، گــزارش هــا حــاکــی از آن اســت کــه تنها دو 
 بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به متقاضیان

 ارائه می دهند. 

به گــزارش ایسنا، در اوایــل تیر سال جاری بانک مرکزی 
در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و 
بهبود فرایند تأمین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای 
کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک 
»ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه 
 کارگران« ابالغ کرد که بر این اساس هر یک از بانک های 

نام برده شده می توانند دست کم 2۰۰ هزار فقره کارت تا 
سقف 7میلیون تومان را به متقاضیان از جمله دارندگان 
سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خــود را 
نفروخته اند و تمامی سرپرستان خانوار که دست کم 
یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، با 

سقف فردی معادل 7میلیون تومان صادر کنند.

 کدام بانک ها 
 کارت اعتباری
 ۷ میلیونی می دهند؟

قیمت خودرو 

 LX سمند   
243.۰۰۰.۰۰۰تـومـان

   پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 
29۵.۰۰۰.۰۰۰تـومـان

   رنو تندر پالس اتوماتیک
۵1۵.۰۰۰.۰۰۰تـومـان

LX رانا   
236.۰۰۰.۰۰۰تـومـان

   سایپا ۱۳۱
139.۰۰۰.۰۰۰تـومـان

   کیا سراتو ۲۰۰۰ )آپشنال(
94۰.۰۰۰.۰۰۰تـومـان
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يادداشت 

احسان خانه آباد، مدیر مرکز 
 مطالعات حکمرانی اسالمی  
ــت، یــکــی از  ــ بـــا آغــــاز بـــه کـــار دولـ
مهم ترین وعـــده هـــای آن یعنی 
فرایند تسهیل در تأمین مسکن مردم در حال 
عملیاتی شدن است و طرح جهش مسکن در ماه 
آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد بنابراین الزم 
است به وزیر محترم راه و شهرسازی خداقوت 
بگویم امــا در کنار آن توجه ایشان را به چند 

موضوع اساسی جلب کنم:
۱.طرح مسکن مهر که با بی توجهی دولت جناب 
آقای روحانی هنوز هم واحدهای بسیاری از آن 
به بهره برداری نرسیده  است هر چند در مجموع 
نمره قبولی گرفت اما الزم است در اجرای هر طرح 
جدید در حــوزه مسکن از جمله طــرح جهش 
مسکن، به آن از دریچه نقد نگریست و کاستی ها 
ــاره تجارب  و ضعف های آن را احصا کرد تا دوب

گذشته تکرار نشود.
ــران حرکت  ــ ۲.بـــا پــیــروزی انــقــالب اســالمــی ای
تــمــدن ســاز انــقــالب سرعت بیشتری بــه خود 
گرفت اما متأسفانه آن تحولی که می باید در 
حوزه معماری و شهرسازی اسالمی شکل بگیرد 
محقق نشد و پس از انقالب با اینکه با رشد 
صدها درصدی شهرها مواجه شدیم اما شاهد 
ــران انقالبی  بودیم که متأسفانه با دستان وزی
معماری سرد و بی روح غربی بر فضای شهرهای 
جمهوری اسالمی حاکم شد و عوارض خود را بر 
روح و جان ایرانیان باقی گذاشت پس الزم است 
با عبرت از فعالیت های گذشته به خصوص 
در اجــرای طرح های بــزرگ مسکن مانند طرح 
جهش تولید توجه به شهرسازی اسالمی مد 
نظر قرار گیرد؛ چرا که معماری اسالمی نخستین 

جلوه مدنیت مسلمانان و پیشران تمدن نوین 
اسالمی است.

۳.از جمله نقاط ضعف طرح های مسکنی که 
تاکنون اجرا شده اند کم توجهی به ویژگی های 
اساسی شهر سازی به ویژه در شهرهای بزرگ 
بوده است و معموالً تصور از ایجاد یک شهر به 
ایجاد تعدادی ساختمان در کنار یکدیگر تقلیل 
پیدا کـــرده اســت و اشتغال مستقل، عوامل 
فرهنگی، کیفیت ساخت و ساز، روح شهروندی، 
سلیقه های فردی و اجتماعی و بسیاری عوامل 
دیگر چندان مورد عنایت طراحان و شهرسازان 
واقع نشدند و این امر شهرهای جدید ایجاد شده 
در اطــراف شهرهای بزرگ را به خوابگاه افرادی 
تبدیل کــرده اســت که تــوان تأمین هزینه های 
مسکن در شهرهای بزرگ را نداشتند و به تبع آن 
معضالت عمیق اجتماعی و امنیتی گریبان این 
شهرهای نوپدید را گرفته است و نه تنها آن گونه 
که ادعا می شد گرفتاری ها و مشکالت شهرهای 
بــزرگ مانند ترافیک، آلــودگــی هــوا و... مرتفع 

نشدند بلکه افزایش نیز پیدا کردند.
ــران  به عنوان مثال در طرحی که خدمت وزی
اسبق در خصوص شهر جدید پرند ارسال شده 

بود مسئوالن را به این نکته توجه داده بودیم 
که الزم است یک، دو و حتی سه وزارتخانه به 
همراه سازمان ها و مؤسسه های تابعه به این 
شهر جدید منتقل شوند، مسکن های سازمانی 
کارکنان آن با تجمیع با مسکن مهر با کیفیت 
مناسب ساخته شوند و وزیران و معاونان ایشان 
نیز اسکان خانواده خود را در این شهر قرار دهند 
تــا عمالً روح شهرنشینی بــه ایــن شهر تزریق 
شــود، مشکالت و مسائل آن بــا سرعت حل 
شوند و پرند دیگر خوابگاهی برای افراد کم توان 
و مستضعف نباشد و عالوه بر آن شاهد کاهش 
محسوس ترافیک و بهبود آلودگی هوا در شهر 

تهران باشیم.
4.واگذاری امر ساخت مسکن به مردم و تبدیل 
دولت به پشتیبان این امر گام مثبتی است اما 
الزم است به این نکته مهم توجه شود که آیا 
همه مردم به خصوص آن هایی که مشمول طرح 
جهش مسکن می شوند توان ساخت مسکن با 
رعایت همه دستورالعمل ها و منظورها را دارند 
یا خیر و الزم است برای این موضوع تدابیر الزم 
از قبل اندیشیده شود تا در آینده با حجمی از 
ساختمان های نیمه کاره و پرونده های متعدد 

قضایی مواجه نباشیم.
۵.هر چند سرعت دولت محترم در اجرایی کردن 
طرح جهش مسکن قابل قدردانی است اما الزم 
است طرح مذکور پیش از اجرا مورد نقد مراکز 
تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی چه در حوزه 
مباحث فنی و چه در حوزه علوم انسانی قرار گیرد 
تا با رفع ایرادهای احتمالی و هم افزایی بنگاه های 
اندیشه ورزی شاهد اجرای پرقدرت تر و مؤثرتر 

آن باشیم.
۶.توجه به کیفیت ساختمان سازی و تقویت 
نظارت های سازمان های ناظر چه در تولید مصالح 
ساختمانی و چه در فرایند ساختمان سازی از 
جمله مواردی است که در این طرح نیاز به توجه 
دوچندان دارد، در حالی که در برخی از نقاط دنیا 
عمر مفید ساختمان ها به 1۰۰ سال می رسد ولی 
در کشور عزیز ما ساختمان های بیش از ۳۰ سال 
ساخت، کلنگی محسوب می شوند که این امر 
عمالً به اتالف منابع معدنی، سرمایه انسانی و 

منابع ریالی محدود کشور منجر شده است. 
7.حفظ تالش های جهادی فعلی و ارتقای پایدار 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن 
نیاز به ایجاد تغییرات ساختاری و استفاده از 
جوانان متخصص و متعهد دارد که نباید در 
میان مشغله های جاری مورد غفلت واقع شود. 
باید توجه داشت در بلندمدت ارتباطات خاص 
و ویژگی های برجسته مدیریتی وزیــر محترم 
نمی تواند چندان گره گشا باشد و اگر ساختار 
وزارتخانه متحول نشده و نیروی جوانان متعهد و 
متخصص به آن تزریق نشود شاهد خواهیم بود 
که ساختار و کارکنان وزارتخانه یاد شده نخستین 
موانعی هستند که تحقق وظایف قانونی وزارت 

راه و شهرسازی را به مخاطره خواهند انداخت.

ضرورت توجه به نقاط ضعف مسکن مهر در طرح جهش مسکن



   شاعرانی که 
 رفته اند 
کارهای خوبی 
تولید نکردند
عبدالجبار کاکایی 
درباره وضعیت 
کیفی آثار ادبی 
مهاجرت بیان کرد: 
شاعران غزلسرای 
خوبی بوده اند که از 
کشور ما رفته اند و 
دیگر آثاری در حد 
کارهایی که در اینجا 
تولید می کردند هم 
تولید نکردند. اما 
در حیطه خودشان 
همچنان صاحب 
ادعا هستند و به نظر 
می رسد در آنجا قانع 
و راضی هستند و 
کسانی که آثارشان 
را تحلیل می کنند، از 
آثار آن ها راضی اند. 
من نتیجه می گیرم 
که نباید آن طرف را 
از اینجا رصد کرد.

روایت

فیلم »پوست« که اثری  ◾
در ژانــر وحشت اســت با پشت 
کـــردن بــه قــواعــدی کــه سینمای 
 هالیوود در این ژانر به سینمای 
ــرده، بــه نوعی  ــ جــهــان دیکته ک
زوایای پنهان ژانر وحشت را برای 
مخاطب ایرانی زنده کرده است، نظر شما در این باره 

چیست؟
به نظرم در ابتدا باید فیلم را از منظر گونه شناسی 
سینمایی بررسی کرد. در سینما انواع ژانر وحشت 
داریــم که اغلب آن هــا مبتنی بر تکنیک هستند 
یعنی از طریق تکنیک و زبان سینمایی در مخاطب 
ایجاد وحشت می کنند. ژانر وحشت به دو گروه 
ــار مبتنی بر  عمده تقسیم می شود که برخی آث
تکنیک های سینمایی هستند و دیگر آثار مبتنی 
بر بــاورهــا و اعــتــقــادات. مثالً در فیلم »جن گیر« 
جلوه های ویژه چندان قابل توجه نیست اما چون 
بر مبنای باورهایی ساخته شــده، ترس بیشتری 
را به مخاطب القا می کند. در این زمینه سینمای 
کــره جنوبی خیلی خــوب عمل کــرده اســت. یکی 
از نمونه های موفق ایرانی هم فیلم »شب بیست 
و نهم« بــود کــه در دهــه 60 بــه عــنــوان فیلمی در 
ژانر وحشت مورد استقبال قرار گرفت. ما هم بر 
مبنای ظرفیت های بومی و قومی خودمان و حتی 
باورهایمان می توانیم قصه ای را خلق کنیم که 
در بستر ژانــر وحشت می توان آن را روایــت کرد، 
این اتفاق در فیلم »پوست« افتاده است، ضمن 
اینکه در ایــن فیلم، تــرس کانون اصلی نیست و 
ترس فقط برای ترس وجود ندارد یعنی قرار نیست 
فقط مخاطب را بترساند بلکه در پسِ آن حس، 
آگاهی وجود دارد. ضمن اینکه بین ترس و آگاهی 
نسبت مستقیمی هست و تــرس مــا نــاشــی از 

ناشناخته هایمان است.

یعنی در »پوست« ترس و آگاهی با هم وجود دارد؟ ◾
ــن فیلم ایجاد  همین طــور اســـت، بــه نــظــرم در ای
ــرای سرگرمی نبوده  وحشت در مخاطب فقط ب
است. البته سویه های ترسناک فیلم هم چندان 
غالب نیست بلکه در این فیلم با فرهنگ بومی و 
قومی یک منطقه و سویه های فولکلوریک روایت 
آشنا می شویم. برادران ارک توانستند بسیاری از 
آیین ها، رسوم و خرده فرهنگ های منطقه آذربایجان 
را در این فیلم نشان دهند در واقع این فیلمسازان 
از ظرفیت های بومی و قومی به درستی استفاده 
کرده اند. سال هاست می گوییم در سینمای ایران 
ژانــر وحشت نداریم و نمی توانیم از ظرفیت های 
قومی و بومی خودمان استفاده کنیم. اگر هم قرار 
باشد از آثار ژانر وحشت  هالیوودی تقلید کنیم، 
سینمای ما آن قــدر بضاعت تکنیکی نـــدارد که 
مبتنی بر تکنیک، فیلم ترسناک بسازیم، در واقع 
ما فیلم های خون آشامی نداریم شاید رگه هایی از 
آن در برخی از فیلم های ایرانی وجود داشته باشد 
اما نه با تکنیک های آن ها. به نظرم فیلم »پوست« 
بیش از اینکه به عنوان یک اثر در ژانر وحشت دارای 
اهمیت باشد، سویه های فولکلوریک و قومی و 
محلی که به واسطه فرم در ژانر ترس بازنمایی و بیان 

شده، ارزشمند است.

بـــرادران ارک در نخستین گــام فیلم سازی شان  ◾
بسیار پرریسک عمل کردند و سراغ سوژه ای سخت 
با فرمی کمتر آزموده شده در سینمای ایران رفتند به 
طوری که خطر ساخت یک فیلم بد و مضحک هم بیخ 
گوششان بود، ضمن اینکه سراغ بازیگران ناشناخته 
رفتند و زبان فیلم هم ترکی بود اما فیلمشان بسیار 
خوب ساخته شد، آن ها چطور توانستند از پس این 

کار سخت بربیایند؟
درست است که فیلم »پوست« کار اولشان است 
ولی این دو برادر پیش از این دو فیلم کوتاه ساختند 
و فیلم کوتاه »حیوان« در همین فضا بــود. آن ها 
تجربه موفقی را در همین فضا پشت سر گذاشتند 
و آن را در یک اثر داستانی بلند، گسترش دادند؛ 
به بیان دیگر »پوست« تداوم سینمایی »حیوان« 
اســت. گویی ایــن فیلم کوتاه پیش درآمدی برای 
ساخت یک فیلم بلند داستانی بوده است. آن ها 
یک اثر کامالً بومی ساختند و اگر قرار بود وارد فضای 
شهری شوند، شاید این قصه به مشکل می خورد 
ولی چون شناخت خوبی از اقلیم و قصه های بومی 
آن منطقه داشتند از تجربه زیسته خودشان برای 
ساخت »پوست« بهره بردند. وقتی موقعیتی را 
خودتان تجربه کنید تا اینکه صرفاً به خیال پردازی 
اکتفا کنید، یک گام جلوتر هستید چون شناخت 
ملموس تری به آن موقعیت داریــد. بـــرادران ارک 
آداب، آیین، خرده فرهنگ ها و همه مؤلفه های بومی 
و محلی را زندگی کردند و نسبت به آن شناخت و 
آگاهی داشتند. ضمن اینکه این فیلم نشان می دهد 
پشتوانه پژوهشی خوبی دارد. چون بــرادران ارک، 
زاده همان منطقه هستند عــالوه بر اینکه زبان 

سینمایی قصه شان را می شناسند، زبــان محلی 
و قومی روایــت را هم بلدند و با روح قصه آشنایی 
کامل دارند. »پوست« از آن دسته فیلم های بومی 
است که با اقبال ملی همراه می شود و البته به دلیل 
زبان ترکی فیلم، در منطقه آذربایجان بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه در این فیلم 
زبــان ترکی است اما مخاطبان همه مناطق با آن 
ارتباط برقرار می کنند. این یک امتیاز بــرای فیلم 
به شمار می رود ضمن اینکه به گویش ها، زبان ها 
و قومیت های خارج از تهران هم توجه شده و این 
فیلم در راستای سیاست های تمرکززدایی است. 
از سوی دیگر بیشتر فیلم های سینمایی، آپارتمانی 
و شهری شده اند ولی در »پوست« جسارت تولید 
فیلم در یک اقلیم متفاوت را شاهدیم. آشنایی با 
اقلیم ها و مردمان بومی مناطق مختلف ایــران از 
کارکردهای فرامتنی اســت که یک اثــر سینمایی 

می تواند داشته باشد.

استفاده از موسیقی محلی و افسانه های بومی  ◾
هم در این فیلم بسیار مورد توجه است به طوری که 
روایت فیلم توسط عاشیق )ولی عبدی( انجام می شود، 

در این باره هم توضیح می دهید؟
 کشور ما مملو از ظرفیت های قومی و محلی است؛ 
قصه ها و افسانه های محلی، موسیقی محلی و 
اقلیم های متفاوت. در فیلم »پوست« به موسیقی 
خاص منطقه آذربایجان اشاره می شود و در ساخت 
آن از افسانه های بومی و محلی آذربایجان الهام 
گرفته  شده اســت. این فیلم از زبــان یک عاشیق 
کهنسال روایــت می شود که در فیلم هم حضور 

دارد. با ساخت چنین فیلم هایی نه تنها ظرفیت 
دراماتیک سینمای ایران گسترش پیدا می کند و 
از فضاهای محدود شهری خارج می شود بلکه به 
معرفی و شناخت تنوع و تکثر فرهنگی کشورمان 
ــان بر فهم جهان و اتفاق های  کمک می کند. زب
پیرامون ما تأثیر مستقیم و مهمی دارد و ما بسیاری 
از اتفاق های پیرامونمان را از طریق زبان فهم می کنیم 
وقتی زبان متفاوت باشد این فهم متفاوت می شود 
اما فیلم های بومی می توانند به سینمای ایران کمک 
کنند چون با خرده فرهنگ های ایران آشنا می شویم 
و به واسطه این آشنایی به درک مشترک و متقابلی 
از مسائل ملی می رسیم. شاید برای عده ای، وجوه 
ترسناک فیلم اهمیت داشته که فرم قصه است اما 
آنچه اهمیت دارد مضامین فیلم و فرهنگ شناسی 

بومی است که در فیلم وجود دارد. 

به نظر شما با توجه به روند فیلم سازی بــرادران  ◾
ــا در آثـــار بــعــدی شــان نیز در همین مسیر  ارک، آی
فیلم سازی حرکت خواهند کرد و آینده روشنی را برای 

آن ها پیش بینی می کنید؟
اکنون نمی توان از سینمای برادران ارک صحبت کرد 
چون کارنامه مطولی ندارند و دو فیلم کوتاه و یک 
فیلم بلند داستانی ساخته اند اما مسیر فیلم سازی، 
فضا و اتمسفر کاری شان مشخص است، در واقع 
برادران ارک راه مشخصی را در سینما برای خودشان 
تعیین کرده اند. در عین حال که آثارشان رویکرد 
هنری و تجربی دارد به ویژه اینکه ژانر وحشت در 
ایــران چندان آزمــوده نشده، فیلمسازان بایستی 
در این ژانر دست به تجربه گرایی بزنند در واقع هر 
فیلمی که در این ژانر ساخته می شود یک اتفاق 
جدید است و باید هنرمندانه ساخته شود تا اثر 
خوبی از کار دربیاید. من فکر می کنم آینده موفقی 
را می توان برای بهرام و بهمن ارک پیش بینی کرد اما 

آثارشان خیلی گیشه پسند نیست. 

اتفاقاً فیلمشان با سینمای بدنه هم فاصله دارد ◾
نمی توان انتظار داشــت که فیلمشان مانند آثار 
سعید روستایی بفروشد ولی خوشحالم که در اکران 
این فیلم، استقبال خوبی از آن شد و قرار نیست مثل 
یک فیلم کمدی بفروشد. برای فیلمی که مؤلفه های 
بومی و محلی دارد، جنبه های هنری و تجربی آن 
پررنگ اســت، هنرپیشه چهره نــدارد و از قواعد 
فیلم های تجاری و گیشه پسند پیروی نمی کند، این 
میزان استقبال قابل توجه است. بــرادران ارک در 
زمینه ای که کار می کنند و جنس سینمایی که در 
آن فیلم می سازند، موفق هستند. شاید فیلم بعدی 
آن ها در ژانر وحشت نباشد اما احتماالً مؤلفه های 
بومی و محلی را دارد. اگر آن ها در این مسیر حمایت 
شوند، آثار قابل توجهی در سینمای خاص خودشان 
خلق خواهند کرد و به فیلمسازان موفق سینمای 
بومی ایران تبدیل می شوند که آثار آن ها امضای ویژه 
خودشان را دارد. آن ها بایستی این امضا را حفظ 
کنند و همین مسیر را در فیلمسازی شان ادامــه 
دهند. برادران ارک با نخستین فیلمشان توانستند 
نام خودشان را در سینمای هنری و تجربی تثبیت 
کنند و اکنون در جایگاهی قرار گرفتند که مخاطبان 

منتظر فیلم بعدی شان هستند.

درباره فیلم »پوست« که ابعاد پنهان ژانر وحشت را برای مخاطب ایرانی زنده کرد

روایت یک افسانه محلی وهم آلود و عاشقانه 

خبرخبر
روزروز

»دیوار ها سخن می گویند« ترجمه می شودبازآفرینی »کدوی قلقله زن«
محمدکاظم اخوان »کدوی قلقله زن« را در قالب داستانی 

جدید با عنوان »قصه ی آجی و کدی« بازآفرینی کرد.
محمدکاظم اخوان با اعالم این خبر به ایسنا گفت: »قصه ی 
آجی و کدی« بازآفرینی افسانه کهن کدو قلقله زن است 
که توسط انتشارات شهر قلم برای گروه سنی ب منتشر 
ــدوی قلقله زن« از نگاه نویسنده مانند  شــده اســت. »ک

بسیاری افسانه ها و قصه های کهن ایرانی از ظرفیت باالی 
نمایشی و داستانی نامکشوف برخوردار است و این کتاب 
کوششی اســت در بازنمایی آن به قــدر تــوان هم به قدر 
تشنگی چشیدن قطره ای از دریا.   »قصه ی آجی و کدی« 
از مجموعه بهترین نویسندگان ایــران به دبیری محمود 
برآبادی با قیمت ٣٨ هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.  

کتاب عکس های امرهللا فرهادی از دیوارنوشته های انقالب  
با عنوان »دیوار ها سخن می گویند« در موزه هنر های معاصر 
تهران رونمایی شد.یونس شکرخواه، استاد ارتباطات در این 
مراسم گفت: مطمئنم که این کتاب به زودی ترجمه خواهد 
شد. فقط کافی است به دست اهلش برسد. به سهم خودم 
خوشحال هستم که در این کتاب نقش کوچکی داشته ام. 

شکرخواه یادداشتی در کتاب »دیوار ها سخن می گویند« 
نوشته است. حجت هللا ایوبی، این کتاب را یک اثر هنری 
خواند و گفت: باید از مرحوم بهمن بیگی تشکر کنیم که 
در روزگاری که آموزش وضعیت خوبی نداشت، به دنبال 
استعداد هایی نظیر استاد فرهادی می گشت و ما امروز از 

وجود این مرد نازنین بهره مند هستیم.

سینمای جهان

 »بازی مرکب« 
پیش بینی 
نتفلیکس را به 
هم زد

سامانه نمایش آنالین 
نتفلیکس به واسطه 
پخش سریال کره ای 
»بازی مرکب« با 
افزایش فراتر از انتظار 
مشترکان خود روبه رو 
شده است.
سامانه نمایش آنالین 
نتفلیکس اعالم کرد 
در سه ماهه سوم سال 
۲0۲۱ در مجموع ۴.۳۸ 
میلیون نفر به شمار 
کاربران خود اضافه 
کرده و هم  اکنون ۲۱۳.6 
میلیون نفر در سراسر 
جهان دارای اشتراک 
استفاده از این سامانه 
آنالین هستند.
در حالی که افزایش 
۳.۵ میلیون نفری شمار 
کاربران نتفلیکس در 
سه ماهه سوم سال 
پیش بینی شده بود، 
این شبکه بیشتر به 
دلیل محبوبیت سریال 
»بازی مرکب« موفق به 
جذب کاربرانی بیش 
از برآوردها شده است 
که بیش از نیمی از 
این کاربران جدید از 
منطقه آسیاـ  اقیانوسیه 
هستند.

  زهره کهندل     فیلم »پوست« که این روزها روی 
پرده سینماهای سراسر کشور رفته است، دو سال پیش 

در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با استقبال 
مخاطبان و منتقدان مواجه شد. برادران ارک در نخستین 

قدم فیلم سازی شان، گام بزرگ و پرخطری برداشتند و وارد 

حیطه ای شدند که کمتر در سینمای ایران آزموده شده است؛ 
ژانر وحشت. ژانری که  هالیوود با فرمول های خودش، ذائقه 

مخاطب جهانی را به سمت آثار فرمی و تکنیکی سوق داده بود 
اما برادران ارک در فیلم »پوست« با پشت کردن به سنت های 

 هالیوودی، بدعت گذار اتفاقی نو در فرم و محتوای ژانر وحشت 

در سینمای ایران شدند. بهمن و بهرام ارک از فیلمسازان 
نوظهور دهه شصتی هستند که نگاه متفاوتشان به سینما 
در فیلم کوتاه »حیوان« عیان شد و امتداد و گسترش جهان 

فیلم سازی شان را در »پوست« شاهد بودیم. درباره این فیلم با 
رضا صائمی، منتقد سینمایی گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 رونمایی از کتاب 
»آب تا زانوی مترسک« در چناران

 »من «های مختلف 
یک شاعر روستایی

بیست  یونسی    سپاهی  عباسعلی 
و هفتمین روز از مهر مــاه اســت و جمعی از 
شاعران و عالقه مندان به شعر در اداره ارشاد 
چناران جمع شده اند تا شاهد برگزاری رونمایی 
مجموعه »آب تا زانوی مترسک« سروده حیدر 

کاسبی باشند. 
در شروع مراسم، »کاسبی« از روند چاپ دومین 
مجموعه شعر حــرف می زند و از وضعیت بد 
نشر و کسادی بازار کتاب در ایران گله دارد. او در 
بخشی از حرف هایش می گوید: اگر کتاب دومم 
نزدیک به ۱0 سال پس از مجموعه اولم به چاپ 
رسید ناشی از وضعیت اسفناک چاپ کتاب 
است. فراموش نکنیم شاعر به شغل غیررسمی 
شاعری می پردازد و وقتی قرار است شعرش را با 
هزینه خودش به چاپ برساند ماجرا غم انگیز 
می شود چون این یعنی پایین آوردن شأن شاعر 
و من دو سالی برای رسیدن یک پیشنهاد خوب 
بــرای چــاپ کتابم صبر کــردم که خوشبختانه 
توانستم با نشر نگاه برای چاپ این مجموعه 

به توافق برسم. 
ــاره شعر کاسبی  ــ سپس محمد شهیدی درب
می گوید: روایتی که حیدر کاسبی از خودش 
در این کتاب تصویر می کند، روایتی از من های 
مختلفی است که در شاعر جمع شده است و 
او آن ها را در زمان ها و موقعیت های مختلفی به 
ما نشان می دهد که یکی از ویژگی های بارز شعر 

حیدر کاسبی است. 
وی ادامه می دهد: شاعر در کتاب »آب تا زانوی 
مترسک« در بسیاری از فــرازهــای شعری اش 
چنان بر روح انسان زخم می زند و چنان انسان را 
به فکر فرو می برد که به نظر بنده بی نظیر است. 

شاعری روستایی ◾
اما ادریــس بختیاری دیگر شاعری است که در 
ادامـــه شــاعــران را به دو گــروه شــاعــران شهری و 
شاعران روستایی تقسیم بندی می کند و می گوید: 
من حیدر را جزو شاعران روستایی می دانم و در 
شاعرانی که از لحاظ جغرافیایی در گروه شاعران 
روستایی قرار می گیرند، تصاویر به کار رفته در 
شعرشان معصومیت خاصی به شعر می دهد 
که در شعر شاعران شهری کمتر می شود آن را 
یافت. بختیاری ادامه می دهد: این را می شد در 
کتاب اول کاسبی با عنوان »بی تو جهان روستای 
کوچکی است« هم دید و با اینکه شاعر پس از 
مجموعه اول به شهر بزرگ تری چون مشهد کوچ 
کرده است، در مجموعه دوم هم می شود همان 
فضاها را دید. ضمن اینکه در بین مجموعه های 
شعر آزادی که در این یک دهه خوانده ام این کتاب 
یکی از بهترین مجموعه هاست و از این بابت باید 

به شاعر تبریک گفت.
مجید نظافت یزدی آخرین سخنران برنامه است 
که با اشاره به شعرهای درخشان حیدر کاسبی در 
مجموعه »آب تا زانوی مترسک« می گوید: چون 
در جمع شاعرانه ای هستیم دوست دارم شعر را 
به سه نوع شعر حکیمانه، رذیالنه و شعرهایی که 
بین حکمت و رذیلت دست و پا می زند تقسیم 
کنم. شاعر مجموعه »و ناگاه شعرهای متبسم 
را باد می برد« تأکید کرد ما به عنوان شاعر باید 
حواسمان باشد که در کدام یک از این سه دسته 
قرار می گیریم. باید هر از گاهی به عقب برگردیم و 
مسیر پیموده شده را بررسی کنیم تا خدای نکرده 
دچــار اشتباه نشویم. پیشکوت شعر خراسان 
تأکید می کند: فــرامــوش نکنیم هنر و از جمله 
شعر، باید به تعالی روح آدمی بپردازد نه موجب 

پسرفت او بشود.
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و هنر فرهنگ 

رضا صائمی
منتقد

قدسیه پائینی، برگزیده اولین جایزه کتاب 
ــا عــنــوان »ســنــگ«  عــاشــوراســت کــه رمــانــی ب
مرتبط با ماجراهای واقعه کربالنوشته است. 
قهرمان نقش اول این اثر یکی از خشن ترین و 

قسی القلب ترین جنایتکاران است. 
خبرگزاری مهر به بهانه برگزیده شدن کتاب 
»سنگ« در جایزه کتاب عاشورا گفت وگویی 
با این نویسنده انجام داده است که بخشی از 

آن را می خوانید. 
 قدسیه پائینی در خصوص ایده اولیه داستان 
»ســنــگ« چنین گــفــت: ایـــده اولــیــه داســتــان 
سنگ در کــارگــاه داســتــان احــمــد شــاکــری در 
یــک گفت وگوی جمعی شکل گــرفــت. قصد 
اولیه نوشتن داستانی در فضای عاشورا بود. 
بحث های بیشتری برای پیدا کردن یک ایده 
نو، جذاب و چالشی شکل گرفت که در نهایت 
به ایــده نگارش داستان دربــاره یکی از قاتالن 
کربال منتهی شد.هر کدام از اعضای آن گروه، 
مطالعاتی روی مقاتل انجام داد و هر کدام از 
اعضا یکی از قاتالن را انتخاب کرد و در طول 
یــک ســال بــعــد، هــر کــس داســتــان خـــودش را 

می نوشت و جلسه نقدش به ترتیب در گروه 
برگزار می شد.

ایـــن نــویــســنــده در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش که 
چقدر از داستان سنگ واقعیت تاریخی دارد، 
گفت: شخصیت »زرعــه بن ابــان« از افــرادی 
اســت که در بیشتر مقاتل به او اشــاره شده 
 اســت. البته نقل طوالنی نیست اما مستند 

است. 
ــت هــای تاریخی زرعـــه کــه از قبیله  طبق روای
بنی ابان بوده پیش از واقعه کربال هم یکی از 
فرزندان امیرالمؤمنین)ع( به نام عثمان را به 
قتل رســانــده. او در ظهر عاشورا جــزو نفراتی 
محسوب می شد که دیگران را به بستن آب 
روی خاندان امام حسین)ع( تشویق می کرد. 
تــا جایی کــه وقتی ســیــدالــشــهــدا)ع( در ظهر 
عــاشــورا طلب آب کــرد و به ســوی فــرات به راه 
افتاد تا آب بنوشد، زرعــه فریادی زد تا میان 
امــام و آب فاصله بــیــنــدازد. بــه همین خاطر 
اباعبدهللا)ع( در همان حال او را نفرین کرد 
و فــرمــود: »خـــداونـــدا! او را در حــال تشنگی 
بمیران و هرگز او را نیامرز!« دعایی که موجب 

خشم زرعه شد و به دنبال آن تیری به سمت 
چانه حضرت پرتاب کــرد و مانع آب خــوردن 

ایشان شد.
زرعــه پس از جنگ کربال هرگز رنــگ آرامــش 
را نــدیــد. او کــه در ظهر عــاشــورا مـــورد لعن و 
نفرین امام حسین)ع( قرار گرفته بود به مرض 
ــرای همین هــم تــا آخر  استسقا دچــار شــد. ب
عمر همیشه از فرط تشنگی فریاد می زد که: 
»بــه من آب بدهید که تشنگی مــرا کشت!« 
خیلی ها می گویند اطراف او همیشه کوزه هایی 
پر از آب بــود که بــرای رفــع تشنگی یک خانه 
کفایت مــی کــرد، امــا بــه محض نوشیدن آب 
دوباره ناله عطش سر می داد. این حال آن قدر 
ادامه دار شد که سرانجام درباره نحوه مرگ او 
نوشته اند از شــدت نوشیدن آب و احساس 

عطش شکمش پاره شد و مرد.
این هسته اصلی داستان در مقاتل وجود دارد، 
اما بقیه داستان تمامش تخیلی است؛ یعنی 
سیر داستانی زاییده ذهن و خیال است اما 
تمام فضاسازی ها و موقعیت ها با استفاده از 

کتاب های تاریخی نوشته شده است.

پشت ویترین پشت ویترین 

»سنگ« داستان یکی از قسی القلب ترین 
جانیان کربالست

اشقیا نویسی



اردوغان تمدید 
دو ساله عملیات 
نظامی در عراق 

و سوریه را 
خواستار شد

پارلمان ترکیه، از ۳۱ 
اکتبر ۲۰۱۷ به مدت 

یک سال، عملیات 
نظامی برون مرزی 

ترکیه را تمدید کرد. 
از آن  پس، هر سال 

در ماه اکتبر پارلمان 
ترکیه، به درخواست 

رئیس جمهور، این 
ماموریت را به مدت 

یک سال تمدید 
می کند. اما این بار، 
اردوغان خواستار 

تمدید دو ساله 
عملیات برون مرزی 

در عراق و سوریه 
شده است.

نیمنگاهنیمنگاه

ــای  ◾ ــه هــ ــدغــ ــه  دغــ ــ ــی ــ ــرک ــ ت
اسالم گرایی دارد و هر از چند گاهی 
دســت بــه کنش هایی مــی زنــد که 
پرده از رویاپردازی های منطقه ای 
ــدارانـــش  ــردمـ ــیــن الــمــلــلــی سـ و ب
ــرمـــی دارد. ایــن مــســائــل  از کجا  بـ

نشأت می گیرند؟ 
 ترکیه امروز کشوری دارای نگاه دالل گونه به مسائل 
اســت و هدفش از دنــبــال کــردن هویت تاریخی و 
اسالم گرایی همین مباحث است. اردوغان به رژیم 
صهیونیستی انتقاد می کند اما این در حالی است که 
بیشترین مبادالت اقتصادی و امنیتی را ترکیه با این 
رژیم دارد؛ ترکیه در پی آن است که خودش را به هاب 
انرژی و هاب ترانزیت در حوزه راه های ارتباطی میان 
آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کند. آن ها می خواهند خود 
را به عنوان یک پل حتی در ابعاد روابط بین ادیانی 
مطرح کنند. رهبران ترکیه این نگاه را دارند که از این 
هویت های چندگانه واقعی و غیرواقعی و موقعیت 
راهبردی ژئوپلتیک برای تحقق رؤیای اروپایی شدن 

استفاده کنند.
اســالم ترکی اســالم صوفیانه، اروپــایــی و هــمــراه با 
تساهل اســت و ایــن مـــدل، محصول نزدیکی به 
غرب است و سیاست های آتاتورک و عدم ارتباط 
بــا گذشته اســت و اصــالً ایــن بــه قــول آصــف بیات 
نوعی پسااسالم گرایی است. ولی گرایش به شعائر 
مذهبی و رفتن به مساجد از دهه 70 قرن بیستم 
افزایش داشته است، هر چند اسالم حزب عدالت 
و توسعه اسالم محافظه کار و عمل گراست و الزامات 
لیبرال دموکراسی را به عنوان واقعیت می پذیرد و نگاه 
انقالبی ندارد و در حوزه اقتصادی، اقتصاد بازار آزاد را 
می پذیرد.  در نگاه اسالم مدل ترکیه چیزی به عنوان 
امر به معروف و تولی و تبری وجود ندارد و برداشت 
دیگری از این موارد دارند و در آنجا اسالم طریقتی و 

مولویه است و حتی علوی ها در ترکیه حالت صوفی 
گرایانه دارند.

چــرخــش ترکیه در ســال هــای اخــیــر بــه مسائل  ◾
منطقه ای را چگونه باید ارزیابی کرد؟

ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه 
در 2002 به مسائل خاورمیانه بی توجه بود و باتوجه به 
نگاه غرب گرایانه شدید توسط آتاتورک ترکیه معتقد 
بــود که نسبت به مسائل منطقه بی طــرف باشد؛ 
چراکه این منطقه آبستن درگیری است و اگر بخواهد 
به این مــوارد ورود کند جز درگیری و هزینه چیزی 

برایشان در بر ندارد.البته در برخی مقاطع چون دوران 
کوتاه مرحوم نجم الدین اربکان شاهد گرایش آنکارا 
به سمت جهان اسالم و گرایش های اصیل تر اسالمی 
بودیم. البته دولت او نیز به همین علت از سوی غرب 
و جریان های الئیک در ترکیه تحمل نشد و با کودتای 

پست مدرن سال 1999 سرنگون شد. 
پس از سال  2005 و ناکامی ترکیه شاهد تغییرات 
هستیم و سیاستمداران بر آن شدند که به اروپا ثابت 
کنند ترکیه تنها کشوری است که می تواند در زمینه 
آشتی و پل اسالم و مسیحیت نقش آفرینی داشته 
باشد و می تواند الگوی لیبرالیسم اروپــا را با اسالم 

هماهنگ کند.ترک ها متوجه شدند باید از ظرفیت 
شرقی و هویتی و تمدنی استفاده کنند. به قول آسیه 
کادی اغلو ترکیه سوار کشتی است که به سمت غرب 
در حال حرکت است، اما نگاه رهبران این کشور به 
سمت شرق اســت.درســت از همین ایــام است که 
شاهد مطرح شدن نظریات احمد داوود اوغلو بودیم. 
او بنیان گذار ایده  تنش صفر با همسایگان و بحث 
استفاده ترکیه از ظرفیت شرقی و عمق راهبردی و 
سابقه تاریخی در حوزه های مختلف برای نفوذ است
تالش ترکیه برای تقویت قدرت نرم خود از سال 2007 
مطرح شد. دولت ترکیه همزمان از قدرت نرم استفاده 
می کند و مــدرســه هــای تــرک زبــان را در کشورهای 
مختلف چون عربستان و افغانستان و تاجیکستان 
و آذربایجان راه اندازی می کند و از زبان ترکی و آموزش 
زبان و حتی موسیقی برای افزایش نفوذ نرم ترکیه 
استفاده می شود. توسل نهادهای کمک رسان و 
خیریه مانند آنچه که در محاصره غزه دیدیم درست 

در همین راستا قابل ارزیابی است.

ــورد ابـــزارهـــای فرهنگی کــه ترکیه روی آن  ◾ در مـ
سرمایه گذاری کرده چه نظری دارید؟ 

یکی از ابزارهای مهم ترکیه برای افزایش قدرت نرم 
خود در سطحی جهانی استفاده از فیلم و سریال 
است. ترکیه از این طریق به روایت سازی دلخواه خود، 
ترویج سبک زندگی و نشان دادن پیشرفت های خود 
دست زده است. مثالً ترکیه از بحران کرونا به شدت 
برای نفوذ از طریق فیلم و سریال های خود استفاده 
کرد. باید تأثیرات این نفوذ در پاکستان بررسی شود 
و پس از آمریکا کشور دوم در زمینه سریال سازی 
ترکیه اســت. فیلم ها و سریال های ترکی حتی در 
آمریکای التین پس از بحران کرونا و فضای قرنطینه 
هواخواهان جدی پیدا کرده است. در ماه های اخیر 
صنعت فیلم و سریال ایــن کشور به دنبال تولید 

مشترک با کشورهای اسپانیولی زبان است. جالب 
آنکه حتی برخی بازیگران ترکیه ای برای تأثیرگذاری 
بیشتر بر مخاطبان آمریکای التین در حال آموزش 
زبان اسپانیایی هستند. بنابراین ترکیه از کرونا برای 
گسترش ارزش های فرهنگی خودش استفاده کرد. 

در تحلیل مسائل ترکیه، چه نکاتی در نگاه ایرانی ها  ◾
باید اصالح شود؟ 

در ایران مقداری در مورد ترکیه دچار »ترکیه فوبیا« 
)ترکیه هراسی( هستیم، شاید مواضع اردوغــان را 
نپذیریم و نگاه های بلندپروازانه مردم این کشور و 
سیاستمدارانش را نپسندیم اما باید بدانیم مردم 
ترکیه پیشینه تمدنی برای خودشان قائل هستند 
و پس از ناامیدی از پیوستن به اتحادیه اروپا شاهد 
رشد جریانات ملی گرایانه در ترکیه هستیم و نگاه 
احــیــای هویت تاریخی دارنـــد. باید پذیرفت که 
مصر، ایران و ترکیه دارای گذشته پرافتخار تمدنی 
و تاریخی و فرهنگی هستند و این امر در ذهنیت 
همه مردم این کشورها نهادینه است. وضعیت این 
کشور با اردن و یا ترکمنستان و کویت که قدمت و 
تاریخ چندانی ندارند، متفاوت است. ظرفیت های 
ژئوپلتیک و جمعیتی ایران، ترکیه و مصر نیز با این 

کشورها متفاوت است. 
عــــده ای در کــشــورمــان گفتند نوعثمانی گــرایــی 
کشورگشایی است اما این طور نیست نوعثمانی گری 
محصول بحران هویت در ترکیه است و محصول عدم 
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و سرخوردگی هاست؛ 
ترکیه سال ها خودش را از جهان اسالم و منطقه جدا 
می کرد، اما هر چه به سمت غرب حرکت کرد، غربی ها 
بیشتر از او فاصله گرفتند، درنتیجه موجب شد ترکیه 
به این تصمیم برسد و  دریابد باید از ظرفیت های 
شرقی و غربی خود به طور همزمان استفاده کند و 

نباید به غرب صرفاً معطوف شود. 

 از سرخوردگی پیوستن به غرب تا بلندپروازی در شرق 
در گفت وگو با دکتر رضا عابدی گناباد

 نوعثمانی  گری محصول 
بحران هویت در ترکیه است
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گفتوگوی5
ویژه

بلندپروازی های ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی و ترانزیتی
عابدی گناباد  درحال حاضر ترکیه حدود 450 میلیارد 
دالر  بدهی های خارجی دارد که تقریباً 262 میلیارد دالر آن 
بدهی  خالص است. ترکیه برخالف بیشتر کشورهای غرب 
آسیا به لحاظ ذخایر فسیلی بسیار ضعیف و وابسته به 
واردات است. بنابراین ترکیه از سال 1983 به سمت توریسم 
حرکت کرد و رهبران این کشور سیاست های مختلفی را 

در این حوزه مورد توجه قرار دادنــد. در این حوزه توجه به 
هتل داری، حمل و نقل و هوانوردی و تقویت شرکت های 
هوایی داخلی مورد توجه قرار گرفت. با روی کار آمدن حزب 
عدالت و توسعه در سال 2002 آن ها سیاست های توجه به 
گردشگری را جدی تر از قبل پیگیری می کنند.  درست است 
که از سال 2019 وضعیت میزان توریسم به دلیل کرونا 

کاهش دارد، اما در سال 2019 ترکیه حدود 35 میلیارد دالر 
درآمد از گردشگران کسب می کند و 3 میلیون نفر از بازار 
اشتغال این کشور و 12.5درصد از تولید ناخالص داخلی 
به توریسم مرتبط است که بحث مهمی است. بنابراین 
شرکت ترکیش ایرالین به عنوان ابزار راهبردی دولت در 
پی آن است افراد با هر سطح درآمدی بتوانند از این پروازها 

استفاده ببرند و در پی ایجاد پروازهای ارزان قیمت برای همه 
افراد است. ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی و تجارت، 
فرودگاه  استانبول را برای هدف بلندپروازانه حمل و نقل 
ساالنه 200 میلیون مسافر در سال 2018 افتتاح کرد. فرودگاه 
جدید استانبول ساخته شد تا جایگزین دبی در پنج سال 

آینده در صنعت هوانوردی بشود.  

رضاعابدیگناباد
اسمسائلسیاسی

کارشن

  حسین محمدی اصل     تنش آفرینی ها، 
تفرقه افکنی ها و طرح موضوعات قوم گرایانه ای که هرازگاهی 

توسط اردوغان مطرح می شود، ما را بر آن داشت که با دکتر 
رضا عابدی گناباد به گفت وگو بنشینیم.  عابدی، دکترای 

سیاست گذاری فرهنگی،  گرایشش به مسائل ترکیه را متأثر 

از صحبت از الگوی ترکیه در اواسط دهه 8۰ و همزمان با 
اواخر دولت اصالحات می داند. زمانی که به اعتقاد او،  مانور 
دادن روی الگوی اسالم سکوالر حزب عدالت و توسعه که از 
آن به پسااسالم گرایی یا »اسالم اروپایی« تعبیر می شود، در 

محافل روشنفکری و غرب گرایان در ایران صرفاً حول محور 

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و با انگیزه نزدیک شدن بیش 
از پیش به غرب مطرح می شود.  دکتر عابدی معتقد است 

نو عثمانی گری محصول بحران هویت در ترکیه است و ریشه 
در  سرخوردگی های حاصل از  نپیوستن ترکیه به اتحادیه 

اروپا دارد. حاصل گفت وگو با ایشان را می خوانید: 

      صفحه 5

ف
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مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه 
س����االری  فرزند اس����ماعیل  ص����ادره از حوزه 2 
فریم����ان با ش����ماره شناس����نامه 147 در مقطع 
کارشناس����ی  پیوس����ته  رش����ته دبی����ری زب����ان 
انگلیسی صادره از مشهد به شماره 781115299 
مفقود گردیده اس����ت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد ب����ه نش����انی: 
مش����هد بول����وار امامی����ه، امامی����ه42 س����ازمان 
مرک����زی دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد اداره 
نمایی����د.  ارس����ال  التحصی����ان  ف����ارغ  ام����ور 
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برگ س���بز موتورسیکلت کاسیا 125 مدل 1385 رنگ 
مش���کی به ش���ماره موتور 060405284 و شماره تنه 
125A8512807 و ش���ماره انتظام���ی 27446 ای���ران 
555 ب���ه مالکی���ت عب���دا... امیدی مق���دم جونقانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مل���ی  ک���د  ب���ه  زاده  نوائ���ی  می���اد  اینجان���ب 
1741118719 اع���ام می دارم کارت دانش���جویی 
خ���ود به ش���ماره 96285003190098 دانش���گاه 
جامع علمی کاربردی ) بنیاد شهید( مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز س���واری سیس���تم پراید تیپ 132مدل 
1388ب���ه رن���گ ب���ژ- متالی���ک ب���ه ش���ماره موتور 
 S1422288081034 2951726 و ش���ماره شاسی
 به ش���ماره پاک 73-947 ل63 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبارساقط می گردد. 
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ب���رگ س���بز خودرو س���واری هاچ بک ج���ک  تیپ- 
S5  رن���گ س���فید روغن���ی مدل 1399 به  ش���ماره 
موتور HFC4GA31DL0002694  و شماره شاسی 
NAKSH7325LB180926  به شماره پاک 734 
و 36  ای���ران 74 مالکیت غامعلی حس���ین زاده  

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز خ���ودروی  پژو م���دل 1382 رنگ یش���می- 
روغنی به شماره انتظامی 717و42 ایران 36  شماره 
موتور 22368205558 و ش���ماره شاسی 82105081 
به مالکیت رسول روح بخش نباتی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت خودرو موتور س���یکلت همت���از SH200 به رنگ 
  0196NBF101408 سفید مدل1393 به  شماره موتور
ب���ه   IRAHT9313UA300805 شاس���ی  ش���ماره  و 
شماره پاک 768/46764 به مالکیت محمد یوسفی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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برگ س���بز پیكان وانت به ش���ماره پاك ٩٩١ه٥٥-
و   ١١٤Fموت���ور٠٠٠٦٤٨٦ ش���ماره  و  ای���ران   ٣٢
 NAAA46AA9CG314520 شاس���ی  ش���ماره 
رن���گ س���فید ش���یری روغن���ی بن���ام ج���واد طالب 
ارخودی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط میباشد.
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برگ س���بز و کارت خ���ودرو  برلیانس H230 مدل 
1396به رنگ سفید  به شماره پاک انتظامی 36-
 BM15LF121608 381 ی 17 به ش���ماره موتور
 NAPH230AAH1001508 شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
مالکی���ت محم���د غری���ب ش���اهی حاج���ی آب���ادی   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل برگ جواز س���اح ساچمه زنی شکاری 
به شماره 11702466 متعلق به آقای محمد 
رومنجانی به ش���ماره مل���ی 0653240457 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز پ���ژو SLX-TU5 ب���ه 
ش���ماره  ب���ه  40-463ج25  ش���هربانی  ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  ب���ه   164B0267179 موت���ور 
NAAM31FEXLK502100 بن���ام محمد رضا امیر 
اصان���ی مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

است. ف
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری س���ایپا 141 آی مدل 
1385 رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره موتور 
1500812 و ش���ماره شاسی S1482285150276 و 
ش���ماره انتظامی 663 د 97 ای���ران 12 به مالکیت 
مه���دی تم���دن مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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س���ندکمپانی وشناس���نامه نوع س���واری سیستم 
پژو تی���پ 206مدل 1381پاک 12ای���ران 164ق 19 
ش���ماره موتور 10FSE33905851  شماره شاسی 
81612205 ن���ام مال���ک محمدرض���ا احم���دی زاده 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1389 رن���گ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 498ل75 ایران 
12  ش���ماره موتور 14189025339 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03ED5AJ133287 ب���ه مالکی���ت مس���عود 
معص���وم هنزائ���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
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آگه���ی دع���وت مجم���ع عمومی ف���وق العاده 
که درتاری���خ 1400/7/27 متعلق به ش���رکت 
تعاونی مس���کن اساتید علوم و فنون قزوین 
تاریخ انتشار1400/8/6 صحیح می باشد که 

بدینوسیله اصاح می گردد.
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انتش���ار  تاری���خ   1406757 ش���ماره  ب���ه  آگه���ی 
1400/7/27 درخصوص شرکت تعاونی مسکن 
اس���اتید علوم وفنون قزوی���ن تیتر آگهی دعوت 
مجم���ع عموم���ی ع���ادی صحی���ح می باش���د که 

بدینوس���یله اصاح می گردد. 14
06

75
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 207I-TU5س���ندکمپانی س���واری هاچ ب���ک پ���ژو
م���دل1400 ش���ماره پ���اک ای���ران 74-232ل35 
ش���ماره موت���ور 167B0124266 ش���ماره شاس���ی 
ن���ام مهرن���وش  ب���ه   NAAR03FE8MJ420772
سادات حجازیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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رونوشت اگهی حصروراثت
اقای موسی ناروئی  به شماره ملی 3591194077  شرح دادخواست به کالسه 1400/501 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان نورملک  بامری  به شماره ملی 3591184489 در تاریخ 1399/2/29 در اقامتگاه 

دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است :
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 

2- روزخاتون بامری  به شماره ملی 3591198498   
3- صیداملک ناروئی  به شماره ملی 3591194069 فرزندان اناث متوفی 

4- قوس بخش ناروئی  به شماره ملی 3591120928 همسر متوفی .متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406838
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان 

 عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم خدیجه حیدرزهی   به ش��ماره ملی 3590860571  ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1400/502 از این شورا 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان حمید حیدرزهی به شماره ملی 3591065102 در تاریخ 1400/6/31 

در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : 
1- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

 2- حجت اهلل حیدرزهی   به شماره ملی 3581373823فرزند ذکور متوفی
 3- کوثر حیدرزهی   به شماره ملی 3581058103  

 4- فاطمه الزهرا حیدرزهی   به شماره ملی 7370135268 فرزندان اناث متوفی
 5-هان بی بی عبدالهی بشماره ملی 3590853573 مادر متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد . 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406840

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان 
 عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای خسرو ناروئی   به شماره ملی 5979642803  شرح دادخواست به کالسه 1400/511 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان نورملک  بامری  به شماره ملی 3591192181 در تاریخ 1400/2/18 در اقامتگاه 

دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : 
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 

2- رستم ناروئی   به شماره ملی 5979832173   همسر متوفی .متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406841
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری 

ثبتی  واراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

1.برابر راي ش��ماره140060306007001242-1400/07/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر 
شاه مرادي بنده قرائي در یک ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169.65 مترمربع قسمتی از  پالك 7209 
فرعي از 166 -اصلي  واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري کل  مالكیت مش��اعی متقاضی محرز 

گردیده است. 
2.برابر راي ش��ماره 140060306007001207-1400/07/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم رس��انه 
مرادي در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 2174.55 مترمربع قسمتی از 130 -اصلي  واقع اراضی حسن 

اباد در خراسان رضوی در بخش 13 مشهد  خریداري از مالكیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
3.براب��ر راي ش��ماره140060306007001209-1400/07/20 تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
درفراخ  در شش��دانگ س��اختمان مسكونی به مساحت 106.90 مترمربع قسمتی  از پالك  173-174 اصلي واقع 
اراضی غصن اباد و سعد اباد  دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي خواجه احمد کمال احمدی محرز 

گردیده است.
4.براب��ر راي ش��ماره 140060306007001227-1400/07/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ایران 

خدادادي جامي در یک ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 126.26 مترمربع قسمتی از پالك 5 فرعي از 731 
-اصلي واقع خراسان رضوی دربخش 13 مشهد خریداري از مالكیت مشاعی خودش محرز گردیده است.

5.براب��ر راي ش��ماره 140060306007001194-1400/07/07 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حمیرا 
میادادپور در شش��دانگ س��اختمان مسكونی به مساحت 269.40 مترمربع قس��متی از پالك 170- اصلي واقع در 

خراسان رضوی بخش 13مشهد خریداري از مالک رسمي فاطمه صغری رضائیان  محرز گردیده است.
6.برابر راي ش��ماره140060306007001284-1400/07/26 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
رس��تمي بزدي در ششدانگ ساختمان به مساحت 184.02 مترمربع قس��متی از  پالك 5 فرعي از 3 -اصلي واقع 

در خرسان رضوی.
بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي حسین چوبداری خداشناس احدی از ورثه براتعلی چوبداری  محرز 
گردیده است.لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 
13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین نامه مربوطه 
این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص 
ذینفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داش��ته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  
اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می 

نماید وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ1406831  1400/115
•تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/29
•تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/15

هادی نیكوفكر 
رئیس اداره  ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بی بی مرضیه موسوی باوفا وکالتاً از طرف سیدحسن موسوی باوفا به شماره وکالت 71768 مورخ 1399/2/28 

با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست- مورخ 1400/06/16 تقاضای صدور سند مالكیت المثنی 
میزان 0/625 دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1378 فرعی از 103- اصلی بخش 6 طرقبه شاندیز به نام سیدحسن 
موسوی باوفا ثبت گردیده سند به شماره 624668 ب 97 و با شناسه الكترونیكی 139720306008009851 صادر 
و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالكیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مرتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالكیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالكیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م.الف 871   آ1406826
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی
 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود آزاده زاد با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالكیت تمامت ششدانگ پالك 113 فرعی از 236 اصلی بخش 
هفت چناران که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است که تمامت ششدانگ بنام محمود آزاده زاد ذیل ثبت شماره 
25485 دفتر 148 صفحه 227 بنام محمود آزاده زاد ثبت و س��ند به ش��ماره 542492 الف/ 16 88 ثبت و س��ند 
صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند رهنی شماره 28875 مورخه 1395/06/03 دفتر 124 مشهد در رهن 
بانک ملی ایران شعبه بلوار سجاد قرار گرفته است که با بررسی سیستم جامع امالك هیچگونه نقل و انتقال رهنی 
مشاهده نشد به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت امالك متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله تنظیم شده تسلیم نماید. در غیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارس��ال اعتراض سند مالكیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تحویل خواهد شد. م.الف 870  آ1406824
رئیس ثبت اسناد و امالك چناران- مرتضی والیتی

برگ س���بز خودروی سواری پژو پارس رنگ سفید 
مدل 1389 به  ش���ماره موت���ور 12489159184  و 
ش���ماره شاس���ی  NAAN01CA9BK475359 به 
ش���ماره پ���اک 95 ی 542 ای���ران 12  به مالکیت 
رض���ا اس���کندریار  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبارساقط می گردد. ک
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صفر شدن 
پشت نوبتی های 
کمیته امداد

معاون حمایت و 
سالمت خانواده 
کمیته امداد از 
زیرپوشش قرار 
گرفتن ۲۱۵ هزار 
خانوار نیازمند خبر 
داد.به گزارش ایلنا، 
حسین خدرویسی 
افزود: در ۶ ماهه 
ابتدای سال  ۱۱۵ 
هزار خانواده از 
زیرپوشش کمیته 
خارج و به همین 
میزان ۱۱۵ هزار 
خانوار جذب 
شده اند. همچنین 
۱۰۰ هزار مددجو با 
توجه به بودجه سال 
۱۴۰۰ به چرخه 
مددجویان اضافه 
کرده ایم بنابراین 
پشت نوبتی نداریم.

اعظم طیرانی   بـــا وجـــود 
ــودن تــزکــیــه و  ــ تبیین مــقــدم ب
تــربــیــت بــر تعلیم و تــعــلــم در 
اندیشه امــام راحــل بــه عنوان 
یک اصل راهبردی در آموزش 
و پــرورش و تأکید رهبر انقالب 
ــودن ماهیت کــار آمــوزش و پــرورش  بر پــرورشــی ب
در کنار آموزشی بودن آن، متأسفانه تاکنون این 
رویکرد آنچنان که باید مورد توجه مسئوالن نظام 
تعلیم و تربیت قرار نگرفته است. حذف معلمان 
پرورشی در مدارس در دوره ای خاص مهر تأییدی 

بر این ادعاست.
حال که موضوع انتخاب و معرفی وزیری کارآمد 
برای نشستن بر کرسی وزارت آموزش و پرورش به 
روزهای حساس و پایانی خود رسیده، باز هم این 
دغدغه که آیا گزینه پیشنهادی می تواند طرحی 
جــدی و قابل اجــرا بــرای ارتــقــای نقش تربیت و 
پرورش ارائه دهد؛ ذهن دغدغه مندان این حوزه را 

به خود مشغول کرده است.

آموزش زیر سایه پرورش و تربیت ◾
محمود فرشیدی، وزیــر دولــت نهم در گفت وگو 
ــاره بــه وجـــود ســه اصــل آمـــوزش،  بــا مــا ضمن اشـ
پــرورش و تربیت در نظام آموزشی، می گوید: در 
آمــوزش؛ معلم، محور است و فعالیت اصلی بر 
دوش اوســت. معلم در کــالس درس اطالعات را 
به دانش آموزان منتقل می کند و در فعالیت های 
ــده را دارد. امـــا در  ــام دهــن ــی ــی نــقــش پ ــوزشـ آمـ
فعالیت های پرورشی؛ دانــش آمــوز، محور است 
و در پس این فعالیت ها، اهداف تربیتی عمیقی 
در قالب ورزش، هنر، خدمت به محرومان و غیره 
طراحی می شود تا دانش آموزان با نقش آفرینی، 
استعدادهای خود را بــروز دهند و در زمینه های 
مختلف تربیت شوند. برای مثال در موضوعات 
هنری ذوق هنری دانش آموز رشد پیدا می کند و 
در خدمت به محرومان، استعداد نوع دوستی او 

شکوفا می شود و... .
وی در تشریح نقش تربیت به عنوان سومین رکن، 
آن را مهم ترین اصل در مدارس همه دنیا می داند 
و تأکید می کند: در حقیقت آمـــوزش و پــرورش 
به عنوان دو نــوع فعالیت، الهام گرفته از بستر 
تربیت است که در مدارس ما تربیت اسالمی آن 
مدنظر قرار دارد. از این رو، هم آموزشی که ارائه 
می شود و هم فعالیت های پرورشی از حیات طیبه 
الگو می گیرند تا دانش آموز به عنوان یک انسان 

مطلوب اســالمــی تربیت شــود و ابــعــاد مختلف 
وجودی او رشد کند. بنابراین تربیت، روح آموزه های 
آموزش و پرورش است و بر همین اساس در مبانی 
سند تحول بنیادین پیشنهاد شده وزارت آموزش و 
پرورش به وزارت تربیت تغییر نام پیدا کند؛ چرا که 
ما در دوران دبستان نیز تأکید بر آموزش حداقلی 
داریم تا دانش آموزان از طریق بازی تربیت شوند و 
قرار نیست اطالعات خیلی زیادی به آن ها منتقل 
شود و تنها در سال های باالتر، محور آموزش ها بر 
اصول تربیتی است. دانشگاه نیز خاستگاه انتقال 
علم و دانش است، چون دانش آموزان وقتی وارد 
دانــشــگــاه می شوند کــه بــه لحاظ تربیتی شکل 
گرفته اند و آمادگی دارند در زمینه های تخصصی 

اطالعات کسب کنند. 

وزیــر آینده فعالیت های پرورشی را به مدارس  ◾
بازگرداند

 وی با اشاره به اینکه جایگاه تربیت در دانشگاه 
در مقایسه با مدرسه بسیار کمرنگ است، ادامه 
می دهد: هیچ کشوری از دانشگاه انتظار ندارد 
برنامه تربیتی برای دانشجویان در نظر بگیرد و اگر 
چنین تصمیمی اتخاذ کند، جزئی از برنامه های 
جنبی است. در حالی که محور آموزش و پرورش 

تربیت است و همه فعالیت ها باید حول محور 
اصـــول تربیتی تــدویــن و بــرنــامــه ریــزی شـــود؛ اما 
متأسفانه در ســال هــای اخــیــر ایــن مــوضــوع در 
مدارس مغفول مانده و مورد کم توجهی قرار گرفته، 
به طوری که به نظر می رسد در مدارس ما آموزش، 

بر پرورش و تربیت مقدم است. 
فرشیدی با بیان اینکه طی سال های اخیر موضوع 
پرورش در حاشیه قرار گرفته و در واقع فعالیت های 
ــدارس حــذف شـــده، عنوان  پــرورشــی از سطح مـ
می کند: انتظار می رود وزیر آینده آموزش و پرورش 
به این مهم توجه ویژه داشته باشد و فعالیت های 

پرورشی را به مدارس بازگرداند.
دبیركل كانون تربیت اسالمی می افزاید: گرچه 
ریشه همه فعالیت های آموزشی و پرورشی در 
تعلیم و تربیت اسالمی اســت، امــا به ایــن معنا 
نیست کــه پـــرورش فقط بــه فعالیت های قرآنی 
ــرا فعالیت های  و بــرگــزاری نماز خالصه شــود زی
پرورشی باید مکمل برنامه های آموزشی باشد، 
گرچه به نظر می رسد آمــوزش مسائل اعتقادی 
دانــش آمــوزان برعهده مربی پــرورشــی اســت اما 
واقعیت این است همه معلمان در دروس مختلف 

در این زمینه مسئولیت دارند. 
در همه مــدارس جهان نگاه ویــژه ای به معاونت 

ــی بـــه عـــنـــوان مــســئــول پـــــرورش و رشــد  ــرورشـ پـ
استعدادها شــده، در ایـــران نیز بــر اســاس سند 
تــحــول بــنــیــادیــن، بـــرای فــعــالــیــت هــای پــرورشــی 
در مـــدارس هــفــتــه ای 6ســاعــت تعریف شــده تا 
عــالوه بر بُعد اعتقادی، ابعاد مختلف زیستی، 
اجتماعی، ورزشی، علمی و سیاسی دانش آموزان 
ــرورش یــابــد. بــه عــنــوان نمونه  نیز شناسایی و پـ
بــرای رسیدن به اهــداف نوع دوستانه و خدمت 
به محرومان تا زمانی که دانش آموزان یاد نگیرند 
نسبت به همنوعان خود دردمند باشند نمی توانند 
اهمیت خدمت به محرومان را درک کنند، اما اگر 
این مهم را درک کنند حاضر خواهند شد با شرکت 
در اردوهای سازندگی و با حضور در فعالیت های 
جهادی در روستاها و مناطق محروم، لذت کمک به 
محرومان را تجربه کنند یا با شرکت در برنامه های 
ورزشی که بزرگ ترین بازوی فعالیت های پرورشی 
است اهمیت دادن به فعالیت های گروهی و پرهیز 
از خودمحوری، کنترل خشم و آسیب نرساندن 
به دیگران را بیاموزند. بنابراین اگر اهمیت نقش 
پرورش و تربیت در مدارس مورد توجه قرار گیرد 
هیچ کس جرئت مخالفت با این مهم که پرورش 
و تربیت اصــل نظام آمـــوزش و پـــرورش اســت را 

نخواهد داشت.

محل اصلی علم آموزی دانشگاه است ◾
ــه گفته وی، فــعــالــیــت هــای پـــرورشـــی مــیــراث   ب
ارزشــمــنــد شهیدان رجــایــی و باهنر و شهدای 
هــشــت ســـال دفـــاع مــقــدس اســـت کــه بــایــد به 
ــدارس بــازگــردانــده شـــود. مــدرســه نیز بــایــد با  مـ
ــه فــعــالــیــت هــای پـــرورشـــی، جــذابــیــتــی بــرای  ــ ارائ
ــا به  ــوزان ایــجــاد کــنــد تــا عــالقــه آن هــ ــ ــش آم ــ دان
مدرسه افزایش یابد و احساس کنند با توجه 
به استعدادی که دارند در کالس مورد توجه قرار 
می گیرند و هر دانش آموز در یک عرصه امکان 

رشد و پرورش استعدادهای خود را پیدا کند.

 عرصه محدود فعالیت های دانش آموزی  ◾
در مدارس 

ــه مـــی دهـــد: هــم اکــنــون عرصه  ــ فــرشــیــدی ادامـ
فعالیت های دانش آموزی در سطح مدارس کشور 
بسیار مــحــدود اســت و زمینه شناخت و رشد 
استعداد دانــش آمــوزان آن گــونــه کــه باید فراهم 
نیست؛ در حالی که کشور در آینده نه تنها به 
دانشمندان، بلکه به قهرمانان ورزشی، هنرمندان 

و مدیران نیز نیاز دارد. 
وی با اشاره به فرایند فعالیت معاونت پرورشی در 
کشور می گوید: از دوره کارگزاران، رویکرد پرورشی 
در کشور تضعیف شده و به شیوه های مختلف به 
جای اینکه عرصه های پرورشی را به روز و کارآمد 
کنند، به تضعیف آن پرداخته اند تا جایی که در 
دوره اصالحات آن را حذف کردند؛ اما سرانجام 
در دولت نهم با تصویب مجلس شورای اسالمی، 
معاونت پــرورشــی احیا شــد، با ایــن حــال بــاز هم 
پیکره نیمه جان آن نتوانست قد علم کند چراکه 

امکاناتی به این معاونت داده نشد.
ــرورش دولــت نهم، به  به گفته وزیــر آمــوزش و پ
جــز ســال هــای نخست پــس از پــیــروزی انقالب 
اسالمی که کارهای خوبی در معاونت پرورشی 
ــد، پــس از آن به  آمــــوزش و پــــرورش انــجــام شـ
دلیل محدودیت های مــوجــود، موفقیت قابل 
توجهی به دست نیامد. بنابراین امید می رود 
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش دولـــت سیزدهم عــالوه 
بــر احــیــای فعالیت های پــرورشــی در مـــدارس و 
اختصاص سرانه پرورشی برای دانش آموزان در 
قالب بودجه جداگانه به مــدارس، در دانشگاه 
فرهنگیان نیز رشته امور تربیتی و مربی پرورشی 
ایجاد کند تا با بازنشسته شدن مربیان پرورشی 
 بــتــوانــیــم نـــیـــروهـــای مــتــخــصــص را جــایــگــزیــن 

آن ها کنیم.

وزیر آموزش وپرورش دولت نهم در گفت وگو با قدس:

وزیر، فعالیت های پرورشی مدارس را احیا کند

ددستچينستچين

واکنش

واکنش 
»اسنپ دکتر« به 
اظهارات رئیس 
سازمان غذا و 
دارو

در پی اظهارات رئیس 
سازمان غذا و دارو، 
درباره فعالیت اسنپ 
دکتر و عرضه برخی 
اقالم دارویی غیرمجاز در 
بستر مجازی، این پلتفرم 
ضمن تکذیب عرضه 
داروهای غیرقانونی 
تأکید کرد: ناصرخسرو 
نامیدن سرویس های 
خدمت رسانی مانند 
اسنپ دکتر که فرایند 
خرید دارو را شفاف 
می کنند نه تنها ناعادالنه 
است بلکه می تواند 
در مسیر آینده نظام 
سالمت کشور اختالل 
ایجاد کند.
مسئوالن این پلتفرم در 
ادامه تأکید می کنند: 
متأسفانه، با وجود 
مکاتبات متعدد اسنپ  
دکتر با وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو برای 
تعامل و حل دغدغه های 
دو طرف، وارد کردن اتهام 
به پلتفرم های تسهیلگر 
خدمات دارویی همچنان 
ادامه دارد. 

محمود  فرشیدی
 وزیر آموزش و پرورش 

دولت نهم

محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت 
نهم، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 
شیمی است و پیش از وزارت، مدیریت مجتمع 
آموزشی معلم در منطقه ۲ آموزش و پرورش 

تهران را برعهده داشته است.تدریس در مدارس 

شیراز و تهران در سال های پیش از پیروزی 
انقالب، طراح سؤاالت امتحانات نهایی در 

سال های ۱3۶۴ تا ۱3۶9 و دبیری کانون تربیت 
اسالمی را می توان ازجمله دیگر سوابق آموزشی 

و فرهنگی او نام برد.فرشیدی در رژیم گذشته سه 

بار توسط ساواک دستگیر و هشت ماه زندانی 
شده و پس از انقالب نیز به فعالیت در انجمن 

اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز پرداخته 
است.وی همچنین مقاالت متعددی در حوزه 

مسائل تعلیم و تربیت ارائه داده است.

WWW.QUDSONLINE.IR

 اعتبارات گزاف برای رتبه بندی معلمان دروغ است ◾
به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ــاره رتبه بندی  ــ ــی دربـ ــام دروغــ ــ گــفــت: ارق
معلمان مطرح شده است. برخی گفته اند رتبه  بندی 
معلمان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و براساس 
حرف آن ها به طور میانگین هر معلم باید ۳۰ میلیون 

تومان دریافت کند که کامالً غلط است.

فاجعه  موتورسیکلت های فرسوده ◾
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی 
کاهش آلودگی هوای کالنشهرها به ایسنا 
می گوید: از ۴۰۰ هــزار موتورسیکلتی که 
در تهران تردد می کنند و سهم ۱۰ درصدی در انتشار 
ذرات معلق دارند ساالنه تنها ۱۰۰ موتورسیکلت گواهی 
معاینه فنی می گیرد و این یعنی فاجعه؛ یعنی هیچ 

نظارتی بر این موتورسیکلت ها نیست.

وزیر بهداشت به وعده اش عمل کند ◾
ــر مــطــهــری، نماینده گــرمــســار در  اردشــی
مجلس به فارس گفت: وزیر بهداشت در 
جلسه رأی اعتماد وعده جمع آوری دالالن 
دارو را داده بود، اما شاهد این موضوع نیستیم. حال 
که مردم از واردات و تزریق واکسن کرونا راضی هستند، 
ــای غیرکرونایی هم  ایــن رضایت باید به حــوزه داروهـ

تسری پیدا کند.

برنامه »شاد« حالت شعاری دارد ◾
ــژاد، کـــارشـــنـــاس  ــ ــک نـ ــ ــیـ ــ مـــحـــمـــدرضـــا نـ
آموزش وپرورش به آنا گفت: برنامه شاد حالت 
شعاری دارد؛ سال گذشته با تهدید معلمان و 
دانش آموزان مبنی بر اینکه اگر از سامانه شاد برای آموزش 
استفاده نکنید حکمتان ایراد پیدا می کند و نمره انضباط 
دانش آموزان کسر می شود خانواده ها و معلمان را وادار 

کردند وارد سامانه شوند اما امسال چنین اجباری نبود.

جامعه

گردشگریگردشگریآسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعی آموزش و پرورشآموزش و پرورشبهداشت و درمانبهداشت و درمان

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور:

 اسامی روانشناس نماها 
به زودی منتشر می شود

رئــیــس ســـازمـــان نــظــام روان شـــنـــاســـی و مـــشـــاوره کشور 
گفت: بـــه زودی ایــن ســازمــان اسامی روان شــنــاســان زرد و 

روان شناس نماها را منتشر خواهد کرد.
محمد حاتمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه خدمات 
روان شناسی و مشاوره غیرقانونی از سوی برخی افراد که 
خود را روان شــنــاس می نامند اما پروانه اشتغال ندارند، 
ــه زودی ایــن ســازمــان اســامــی روان شــنــاســان  اظــهــار کــرد: بـ
زرد و روان شــنــاس نــمــاهــا را منتشر خــواهــد کـــرد تــا این 
روان شناس نماها به مــردم معرفی شــده و کسی به آن ها 
مراجعه نکند.وی هشدار داد: مردم به رفتارهای خارج از 
عرف در جلسات روان شناسی و مشاوره حساس باشند و 
از همان ابتدای جلسات حضوری و یا مجازی، شماره پروانه 

روان شناسان و مشاوران را دریافت کنند.

رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران:

 ۷۰ درصد بازار طبیعت گردی 
در اختیار غیرمجازهاست

به گــزارش مهر، رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران 
با بیان اینکه با احتساب تورهای مجاز و غیررسمی باز هم 
آمار طبیعت گردی در ایران پایین است، گفت: همان طور 
که داده هــای مرکز آمــار هم از عدد ۲ میلیون طبیعت گرد 
حکایت دارد اما باید بخشی از آمار پایین طبیعت گردی 
را بــه وضعیت نابسامان تــورهــای طبیعت گردی مرتبط 
دانست و اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد بازار طبیعت گردی 

متأسفانه در اختیار غیرمجازهاست.
به گفته فرید جواهرزاده این تورها طرفداران خاص خود را 
دارنــد و انگیزه شرکت کنندگان از حضور در آن هــا رفتن به 
فضایی برای رهایی از محدودیت های شهری است. متأسفانه 
تصور عمومی نسبت به طبیعت گردی با این تورهای غیرمجاز 

که بخش بزرگ تری از بازار را دارند شکل گرفته است. 

رئیس سازمان غذا و دارو:

3 میلیون ُدز فخرا  و   رازی 
پیش خرید   می کنیم

محمدرضا شــانــه ســاز، رئــیــس ســازمــان غــذا و دارو در 
خصوص گالیه مدیر پــروژه واکسن فخرا مبنی بر اینکه 
از هیچ واکــســن ســازی پیش خرید انــجــام نــمــی شــود به 
ــم  ایلنا گــفــت: مــا خــودمــان پیشنهاد پیش خرید دادی
و گفته ایم از دو پلتفرم یعنی رازی و فخرا بــا توجه به 
سرمایه گذاری که کردند حتماً پیش خرید انجام شود. 
ــه بــیــایــد حــتــمــاً ایـــن کـــار انــجــام  اعــتــبــار و مــصــوبــه اش ک
 می شود و از سوی وزارت بهداشت بر این مسئله تأکید 

شده است.
شانه ساز در خصوص میزانی که قرار است از این دو پیش 
خرید شود، گفت: پیشنهاد ما این بوده ۱.5 میلیون دز از هر 
کدام از این دو واکسن پیش خرید شود. باید تأمین اعتبار 

آن نیز به تصویب برسد.

با تصویب نمایندگان مجلس

عناوین پنج گانه رتبه بندی 
معلمان تعیین شد

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در ماده ۳ الیحه 
نظام رتبه بندی معلمان با پیشنهادی در خصوص تعیین 
عناوین پنج گانه رتبه بندی با ۱۱۷ رأی موافق، ۸6 رأی مخالف و ۱۱ 
رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کردند. به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، معلمان براساس 
شایستگی های عمومی، تخصصی و حــرفــه ای، تجربیات و 
عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزشیار 
معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم 
قرار می گیرند. شرایط جذب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه 
رتبه بندی و ارتقای معلمان تعیین می شود. بر اساس تبصره 
این ماده، وزارت آموزش و پرورش مکلف است درمدت یک ماه 
پس از ابالغ این قانون، آیین نامه رتبه بندی و ارتقای معلمان را بر 
اساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان انواع 
واکــســن هــای کــرونــا نــیــســت، گــفــت: بــراســاس 
بررسی ها واکسن ایــرانــی کمترین عارضه را در 

میان سایر واکسن ها داشته است.
 محمدمهدی گویا با تأکید بر اینکه واکسن های 
کــرونــا بــا یکدیگر تــفــاوتــی نـــدارنـــد، گــفــت: من 
سیاسی حــرف نــمــی زنــم و از منظر بهداشتی 

صحبت و اعــالم می کنم براساس تحقیقات و 
بــررســی هــای مــا در حــال حاضر واکــســن ایرانی 
ــان انـــواع  )بـــرکـــت( کــمــتــریــن عـــارضـــه را در مــی

واکسن ها داشته است.
وی افزود: این حقیقتی است که وجود دارد و نباید 
اجازه دهیم افرادی با ایجاد شایعه، تزریق واکسن 

ایرانی را زیرسؤال ببرند.
گویا عنوان کرد: در خصوص تزریق سایز واکسن ها 

هم نباید اجازه تولید شایعه را داد، چرا که تزریق 
نکردن واکسن به نوعی بازی با جان مردم است.

این مسئول افــزود: در حال حاضر واکسن تنها 
راهــکــار مؤثر بـــرای کاهش مــرگ و میر ناشی از 
کروناست و نباید اجـــازه دهیم برخی بــا تولید 
شایعه در خصوص واکسن با جان و زندگی مردم 

بازی کنند.
وی بــه اجـــرای طــرح شهید سلیمانی هــم اشــاره 

و اظهار کــرد: اجــرای ایــن طــرح توانست یکی از 
مهم ترین نقاط ضعف کنترل کرونا در کشور را تا 

حد زیادی پوشش داده و برطرف کند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد:در این طرح 
۱6 میلیون نفر به همراه خانواده و اطرافیانشان 
بــررســی شــده و پیگیری بـــرای رونـــد درمــانــشــان 

صورت گرفت.

خبر مشروح خبر مشروح 

»واکسن ایرانی« 
کمترین عارضه را 

داشته است
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بازیکن 
پرسپولیس 

تراکتور را 
محکوم کرد
بازیکن جدید 

پرسپولیس تهران 
تراکتور تبریز را 
محکوم کرد. در 

شکایت رضا اسدی 
از باشگاه تراکتور به 

دلیل مطالبه وجه 
به مبلغ 12 میلیارد 

ریالی، تراکتور به 
پرداخت 8 میلیارد و 

 212 میلیون و
 500 هزار ریال 
در حق اسدی و 

همچنین پرداخت 
هزینه دادرسی 

محکوم شد.

در  حاشيه

محرومیت 
برای امیدهایی 

که به اردو 
نروند

سهیل مهدی مدیر 
مسابقات سازمان لیگ 

فوتبال در واکنش به 
گمانه زنی های مبنی 
بر عدم حضور برخی 

از بازیکنان تیم زیر 23 
سال در اردوی این تیم 

برای مسابقات پیش رو 
به سایت فدراسیون 
فوتبال گفت: همه 
باشگاه ها موظف 

هستند که بازیکنان 
خود را در اختیار تیم 

زیر 23 سال قرار دهند، 
در غیر این صورت 

بازیکنان تیم موردنظر 
حتماً با جریمه و 

محرومیت روبه رو 
خواهند شد.

خبرخبر
روزروز

  کریم بنزما
این احتمال وجود دارد که ستاره رئال در 
دادگاهی مربوط به پرونده باج خواهی از 
متیو والبوئنا به پنج سال حبس محکوم 

شود.دادگاه رسیدگی به این اتهام 
دیروزبرگزار شد.

  استیو بروس
باشگاه نیوکاسل یونایتد رسمًا اعالم 

کرد به همکاری اش با استیو بروس 
پایان داده است. گرائم جونز، کمک 

مربی این تیم، به صورت موقت 
هدایت نیوکاسل را برعهده دارد.

  مسی 
کوریره دلو اسپورت در یک مطلب 

اعتراضی ضمن فاش کردن نام مسی 
به عنوان برنده توپ طال نوشت:»او 

کمتر از جورجینو جام برده اما امسال 
هم توپ طال را  می برد«.

جواد رستم زاده  
هفته اول لیگ برتر 
با آتش بازی گل گهر 
ســــیــــرجــــان ،  در 
پـــیـــروزی استقالل 
در تهران و شکست 
صنعت نــفــت مــقــابــل ذوب آهــــن در 
آبادان ادامه یافت. در آزادی و مقابل 
ــوادار، تیم هـــوادار با  سکوهای بــی هــ
رهبری عنایتی مقابل استقالل اولین 
ــاریــخ خـــود در نخستین  شکست ت
بـــازی اش در لیگ برتر را تجربه کرد. 
در این دیدار که کاپیتان استقالل یک 
پنالتی را هم از دست داد تک گل بازی 
را سلمانی به ثمر رساند. رونــد بازی 
آن طوری که تصور می شد نبود. یعنی 
تیم مجیدی با آن همه هزینه سوار 
بازی نبود و اتفاقاً »هوادار« با بازیکنان 
کم نام و نشان خود با وجود شکست، 
موقعیت های خوبی خلق می کرد. این 
شروع با برد برای استقالل اتفاق خوبی 
اســت که می تواند سبب ادامــه روند 

بهتر این تیم در لیگ باشد.

تراکتور گلباران شد ◾
در سیرجان گل گهر همه را شگفت زده 
کــرد و در نخستین بــازی خــود مقابل 

تراکتور چهار گل را در 3۷ دقیقه به ثمر 
ــوردی جدید در  رساند که احتماالً رک
فوتبال ایــران به ثبت رسانده باشند. 
دیروز فیروز کریمی و مردانش حرفی 
ــرای گــفــتــن نــداشــتــنــد و مشخص  ــ ب
ــن فــصــل هفته های  ــراکــتــور ایـ شــد ت
مشقت باری را پیش رو دارد. گل گهر 
ــدهــای جــدیــدش نشان  هــم بــا خــری
داد برنامه های زیـــادی در ایــن فصل 
بــــرای کــســب جـــام دارد. شـــاگـــردان 
فیروز کریمی به خوبی متوجه شدند 
دست کم گرفتن تیم حریف یا با غرور 
بازی کردن و یا تصور کردن اینکه بازی 
آسانی را پیش رو دارند جریمه بدی به 
دنبال خواهد داشت در این مسابقه 
۱2(، سعید صادقی  امــیــن پورعلی )
)۱۶ و 3۸( و مرتضی تبریزی )2۱( برای 
گل گهر گلزنی کردند. تک گل تراکتور 
هــم توسط محمد عــبــاس زاده )۸۶ - 
پنالتی( به ثمر رسید. در آخرین بازی 
دیشب هم صنعت نفت آبـــادان  در 
خانه و در دقیقه 9۱ مغلوب ذوب آهن 

اصفهان شد.

فوالد-پرسپولیس ◾
اما در آخرین بازی هفته اول فردا و از 
ساعت ۱۸ پرسپولیس و فوالد در اهواز و 

در حالی که پنجره های هر دو تیم بسته 
است، به مصاف هم می روند. این فصل 
فوالد نه آن فوالد قبل و نه پرسپولیس آن 
تیم قبل است. دو تیم تغییرات زیادی 
ــد و فــوالد حتی  در اسکلت تیمی دارن
سرمربی خود را هم تغییر داده است. 
سرخپوشان تهرانی بعد از حذف از جام 
باشگاه های آسیا و بازی پر انتقادی که 
مقابل الهالل به نمایش گذاشتند، برای 
دفاع از عنوان قهرمانی خود باید شروع 
خوبی داشــتــه باشند. یحیی تیمش 
را ترمیم کــرده امــا در آسیا مشخص 
شد هنوز جای خالی کنعانی زادگان، 
نوراللهی و مغانلو به خوبی پر نشده و 
پرسپولیس در خط طولی مرکز زمینش 
دچار افت شدید است. بازی با فوالد 
می تواند نشان دهنده قدرت داخلی این 
تیم باشد. ترکیب بازی امروز برای آن ها 
بعید است تغییر چندانی با نبرد مقابل 

الهالل داشته باشد. 
ــوالد بــا پنجره  در ســـوی مقابل هــم فـ
بسته و جدایی ستاره های فصل قبلش 
تیمی ناشناخته اســت. این بــازی را از 
منظری دیگر مــی تــوان سوپرجام هم 
نامید. سوپرجامی که در ایران برخالف  
همه دنیا در اواســط فصل بعد برگزار 

می شود.

استقالل و گل گهر با برد شروع کردند

 شکست »هوادار« 
در استادیوم بی هوادار

ضدحمله

اعتصاب به »شهرخودرو« 
رسید

سینا حسینی  وضعیت نابسامان مدیریتی 
باشگاه شهرخودرو شرایط عجیبی را برای این 
تیم رقم زده است، پس از آبروریزی در هفته اول 
بابت نداشتن سرمربی و سرپرست و حضور 
۱5 بازیکن در فهرست این تیم برای بازی مقابل 
آلومینیوم حاال شنیده می شود بازیکنان این 
باشگاه تصمیم گرفتند دست به اعتصاب بزنند 

تا شاید صدای آن ها به این شکل شنیده شود.
البته این اتفاق کامالً طبیعی بود، هرچند رضا 
مهاجری پس از مسابقه در کنفرانس خبری 
بعد از بازی تالش کرد موضوع را به شکلی رفع 
و رجــوع کند و شرایط تیمش را طبیعی جلوه 
دهد اما با این حال بازیکنان جدید که تاکنون 
هیچ دریافتی مشخصی نداشتند و با رفتارهای 
ــرارداد  عجیب مــدیــران بــا پیشنهاد کاهش قـ
مواجه شدند روز چهارشنبه از حضور در تمرین 
ریکاوری سرباز زدند تا شاید با این حربه بتوانند 

بخشی از مطالبات خود را وصول کنند.
ــا مــهــاجــری به  ــرار بـــود روز چــهــارشــنــبــه رضـ ــ ق
ــرود تــا بــا فــرهــاد حمیداوی مالک این  تــهــران ب
باشگاه مالقات کند و درباره مشکالت این تیم 
تصمیم گیری نهایی را انجام دهند اما مشخص 
نیست نتیجه این جلسه چه بــوده و آیا اصالً 
چنین جلسه ای برگزار شده یا مالک باشگاه 
مهاجری را هم بی خــود و بی جهت به تهران 

کشانده است!
با این تفاسیر حاال مشخص نیست بازیکنان 
ــی پــولــی عجیبی را سپری  شــهــرخــودرو کــه ب
می کنند آیــا بــرای بــازی دوم آبــان مــاه به کرمان 
سفر خواهند کرد تا با رفسنجانی ها بازی کنند 
یا اینکه عجیب و غریب ترین تیم لیگ بیست 
و یکم پــس از بــازی پــر حاشیه خــود در هفته 
نخست حاال روند برگزاری مسابقات را با خلل 

رو به رو خواهد کرد.
مسئله وقتی غم انگیزتر می شود که کاشف به 
عمل می آید مدیران شهرخودرو پاسخ روشنی 
به کوزین نداده اند و وی همچنان منتظر واریز 
مطالباتش از سوی شهرخودرویی هاست اما 
هیچ خبری از پول نیست مگر اینکه فقط با یک 

معجزه کار این باشگاه حل و فصل شود.

خانه تکانی در تیم ملی فوتسال

  فقط ۶ بازیکن 
جام جهانی باقی ماندند

مشخص شدن اسامی تیم ملی فوتسال ایران 
بــرای برگزاری بــازی تدارکاتی با ایتالیا حاکی از 
ــدازی این تیم بعد از مسابقات جام  پوست ان
جهانی است.تیم ملی فوتسال ایران در آخرین 
روزهای سال 2۰2۱ دیداری تدارکاتی با تیم ملی 
ایتالیا برگزار می کند. این مسابقه روز 2۰ دسامبر 

)29 آذر( برگزار خواهد شد.
انتشار لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 
فوتسال ایران به منظور برپایی اردوی دو روزه از 

۷ تا ۱۰ آبان است.
در فهرست جدید تیم ملی، تنها ۶ بازیکن که 
ایران را در جام جهانی 2۰2۱ همراهی می کردند، 
حضور دارند که این نفرات عبارت اند از سعید 
احمدعباسی، طاها نعمتیان، محمد شجری، 
مسلم اوالدقباد، باقر محمدی و علیرضا رفیعی 
پور.این بازیکنان به جز احمدعباسی و اوالدقباد 
فرصت زیــادی بــرای بــازی در جام جهانی پیدا 

نکردند.
سایر بازیکنان هم سابقه حضور در تیم های پایه 
و حتی اردوهای قبلی تیم ملی را دارند و حاال این 
فرصت را خواهند داشت تا نسل بعدی تیم ملی 

بزرگساالن ایران را تشکیل بدهند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 

به این شرح است:
ســاالر آقــاپــور، سعید مؤمنی و محمدحسین 
درخــشــانــی )مــس ســونــگــون(، مهدی کریمی، 
مسعود یوسف، سعید احمدعباسی و مراد 
ــاهــان(، علیرضا  ــاظــری )گــیــتــی پسند و ســپ ن
رفیعی پور، بهزاد عظیمی، مسلم اوالدقــبــاد، 
سینا پــرکــاس و محمد شجری )کـــراپ الــونــد(، 
بــهــروز عظیمی و سهیل جــامــدی )مقاومت 
البرز(، علی رحیمی و سینا ممبینی )فرش آرا(، 
کامبیز گمرکی )فوالد زرند( و طاها نعمتیان، باقر 

محمدی و علیرضا جوان )سن ایچ(.
ــوش، بیشترین  ــراپ الــونــد بــا پنج ملی پ تیم ک
بازیکن را در نخستین اردوی تیم ملی ایران پس 

از جام جهانی در اختیار دارد.
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کارگزار جدید استقالل با قرارداد ۵۰۰ میلیارد تومانی  ◾
در قراردادی میان مدیرعامل استقالل و شرکت ایده پروران 
تبلیغ، این شرکت به عنوان کارگزار رسمی باشگاه استقالل 
معرفی شد. براساس این قــرارداد کف تعهد کارگزار در 
فصل جاری 5۰۰ میلیارد تومان و در صورت افزایش درآمد 
کارگزار، باشگاه از این درآمدها سهم باالیی خواهد برد. 
گفتنی است ۱5۰ میلیارد تومان از تعهد کارگزار مربوط به 
تبلیغات محیطی بازی های خانگی باشگاه استقالل است.

۲۵ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند  ◾
مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال زیــر 23 سال 
کشورمان، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم را 
به شرح زیر اعالم کرد: عبداللهی، خدابنده لو، سلطانی مهر، 
میالد کر، سلمانی، رضایی، حسین زاده، صادقی، خاقانی، 
فالح، محبی، کوشکی، محمدجواد کیا، احمدی، زواری، 
حامدی فر، حزباوی، علیرضا باویه، لموچی، برزگر، دانا، 

نخودکار، اکبرپور،  رضا کاخساز و مهدی هاشم نژاد.

تغییرات جدید در مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۲3  ◾
براساس اعالم AFC هر کشوری که بخواهد به دنبال 
میزبانی مرحله نهایی مقدماتی جام ملت های آسیا 

2۰23 باشد می تواند نامزد شود.
 البته کشوری می تواند میزبان این رقابت ها به صورت 
متمرکز شــود کــه در تــمــام زمینه ها شــیــوه نامه های 
بهداشتی را رعایت کند و ورزشگاه های مجهزی برای 

میزبانی داشته باشد.

نبرد فرش آرا مقابل مس مدعی  ◾
هفته ششم رقابت   های لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری 
دو دیدار پیگیری می شود و پنج دیدار باقی مانده روز جمعه 
از ساعت  ۱۷ در شهرهای مختلف برگزار می شود. در 
مهم ترین بازی از این هفته تیم فوتسال فرش آرا مشهد که 
در رده هفتم جدول قرار دارد، میزبان مس سونگون مدافع 
عنوان قهرمانی است. چیپس کامل دیگر نماینده مشهد 

روز جمعه میزبان سن ایچ ساوه خواهد بود.

تیم پورتو در لیگ قهرمانان اروپا مقابل میالن ایتالیا به پیروزی ارزشمند 
یک بر صفر دست یافت که در این پیروزی مهدی طارمی نقش پر رنگی 
داشت. او عالوه بر ایجاد چند موقعیت خطرناک که با بدشناسی بیرون 
رفت روی تک گل بازی نقش مستقیمی داشت تا به عنوان بهترین بازیکن 
زمین انتخاب شود. پورتو با تک گل لویز دیاز در دقیقه ۶5 که روی تأثیر 
مستقیم مهدی طارمی به ثمر رسید، میالن را شکست داد. استفانو 
پیولی در اتمام مسابقه و بعد از سوت پایان به سمت فلیکس بریش، داور 
باتجربه و آلمانی رفته و تأکید کرد صحنه گل خطا بوده است. با این نتایج 
لیورپول با 9، اتلتیکو مادرید با ۴، پورتو با ۴ و میالن بدون امتیاز در رده های 
اول تا چهارم گروه B قرار گرفتند. مهاجم ایرانی پورتو عنوان کرد :» من 
موقعیت های زیادی داشتم، می توانستیم بیشتر گل بزنیم، اما مهم ترین 
چیز برد بازی بود. میالن تیم بزرگی است، ما خیلی خوب بازی کردیم.من 
چند موقعیت برای گلزنی داشتم، اما شانس نداشتم. من از بازی های تیم 
ملی آمده بودم، خیلی سخت است، اما مهم ترین چیز این بود که ما برنده 

شدیم، این برای ما عالی بود«. 
سرمربی میالن در پایان بازی با تمجید از بازی طارمی در مورد زمزمه های 
خرید این بازیکن توسط روسونری گفت:» به هر حال بازیکنانی با چنین 
کیفیت هایی مشتری های خاص خودشان را دارند. ما مهدی را زیر نظر 

داریم. اما نمی توانم فعالً چیز قطعی در این مورد به شما بگویم«.
در تحلیل پس از بازی نیز، فابیو کاپلو با تمجید از بازی شاگردان کونسیسائو 
گفت عملکرد پورتو و بازیکنان این تیم عالی بوده است. سرمربی سابق تیم 
های ملی ایتالیا و انگلیس با تمجید از مهدی طارمی گفت: پورتو به طور ویژه 
ای در خط حمله خوب کار کرد و بازیکن هجومی این تیم )طارمی( عملکرد 
خوبی داشت. پورتو به طور کلی از میالن بهتر کار کرد و لیاقت پیروزی را 
داشت اما در هر صورت روی صحنه تک گل بازی، طارمی مرتکب خطا 

شد و بن ناصر را از قصد زد.

توئیت جنجالی طارمی ◾
مهدی طارمی پس از نمایش چشم نواز خود مقابل میالن دیروز در حساب 
توییتری خود نوشت »باید عرض کنم که بازیکنان ایرانی عالوه بر تکنیک 
فردی و جنگندگی و ... از لحاظ دانش فوتبال و تاکتیک خیلی درک باالیی 
دارنــد، ولی متأسفانه مشکالت جایی دیگر است« به نظر می رسد این 
توییت، پاسخی به اظهارات سرمربی تیم ملی کشورمان باشد که دراگان 
اسکوچیچ، از توانایی تاکتیکی بازیکنان ایرانی انتقاد کرد. اسکوچیچ در 
بخشی از گفت وگوی خود با نشریه »وچرینجی لیست« چاپ زاگرب 
کرواسی گفته بــود: »چیزی که فوتبال ایــران در آن کمبود دارد و جای 
پیشرفت زیادی در آن می بینم، توانایی تاکتیکی است. آن ها در کارهای 

تاکتیکی به اندازه کافی خوب نیستند«.

پس از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن بازی پورتو مقابل میالن

کاپلو: طارمی عالی بود 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

 »GQ« دایی در گفت وگو با مجله
خاورمیانه گفت: مـــردم شاید 
فکر کنند که من بابت سؤاالتی 
کـــه دربـــــاره رونـــالـــدو مــی شــود، 
نــاراحــت مــی شــوم امــا صادقانه می گویم که 
چنین چیزی نیست. کریستیانو شخصیت 
ورزشی فوق العاده ای است و از دید من بیرون از 
زمین هم یک جنتلمن است. او در فوتبال یک 
قهرمان است و باعث افتخار است که حاال او 

رکورددار بهترین گلزن در رده ملی است.
دایــــی کـــه پـــس از اعــــالم بــازنــشــســتــگــی در 
ســال 2۰۰۶ بــه مربیگری روی آورد و سایپا 
را به تنها قهرمانی اش در لیگ برتر رساند، 

ــش  ــ ــخـ ــ بـ دیـــــــــگـــــــــری از در 

صحبت هایش تأکید کرد: می توان گفت که 
فوتبال عشق و زندگی من است و مربیگری 
را هم به همان اندازه بازیگری دوست دارم اما 
چنین شخصیتی ندارم که بتوانم در فوتبال با 
هر کسی کنار بیایم. فوتبال بخش عمده ای از 
زندگی من است اما کل زندگی ام نیست. انسان 
آزاده بودن و خودم بودن از هر چیزی مهم تر 
اســت. این بــرای من ارزشمندتر از رکوردهای 
گلزنی است. این ها چیزهایی است که فراموش 

نخواهند شد.
مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران می گوید 
تمایلی ندارد مانند فوتبالیست هایی 
هــمــچــون ژورژ وه آ وارد سیاست 
ــاره گفت: هرگز  شــود. وی در ایــن ب
ــران وارد سیاست نخواهم  در ای
شد و شانسی برای این کار وجود 
ــدارد. مــن هیچ گاه بــه سیاست  ــ ن
کـــاری نــداشــتــه ام امـــا همیشه پای 
مــردم کشورم خواهم ایستاد. من تنها 
یک چهره ورزشــی نیستم، بلکه یک چهره 

اجتماعی هم هستم. 
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان 
خاطرنشان کرد: هرگز عشقی که مردم ایران 
حتی پس از گذشت سال ها از پایان دوران 
حرفه ای ام به من ورزیدند را فراموش نخواهم 
کرد. عشقی هم که من نسبت به آن ها دارم، 

همان قدر قوی است. 

منچستریونایتد  بــازیــکــنــان 
ــه گونار  معتقد هستند که اول
سولسشر، سرمربی ایــن تیم، 
تنها در دو بازی پیش رو فرصت 

دارد تا توانایی هایش را اثبات کند.
مدیران یونایتد پیش از این مدعی شده بودند 
که جایگاه سولسشر امن است و آن ها هنوز 
باور دارند که این مربی باوجود کسب نتایج 
ضعیف در هفته های اخیر بهترین گزینه 
برای هدایت شیاطین سرخ به حساب می آید.
اما بعضی از بازیکنان بر این باور هستند دیدار 
روز یکشنبه برابر لیورپول نقش بسیار مهمی 
را در آینده این مربی روی نیمکت یونایتد ایفا 

خواهد کرد.
یــــــکــــــی از 
ــع  ــ ــ ــاب ــ ــ ــن ــ ــ م

ــه ایـــن  ــ ــــک ب ــزدی ــ ن
ــاه بـــــه ســـان  ــ ــگ ــاشــ ــ ب

اسپورت گفت:» بعضی از 
بازیکنان فکر می کنند سولسشر دو 

بازی فرصت دارد و اگر یونایتد در این دو بازی 
به پیروزی نرسد، احتمال دارد که این مربی 

از کــار برکنار شــود. ایــن دو بــازی در لیگ 
قهرمانان و لیگ برتر اهمیت زیادی برای 
باشگاه دارند. این تیم در حال حاضر 

در موقعیت بدی است. اگر یونایتد 
در این دو بازی به پیروزی نرسد، 

بعید است آینده طوالنی در باشگاه داشته 
باشد«.

ــدار ایـــن هــفــتــه خـــود بــرابــر  ــ یــونــایــتــد در دیـ
ــا نتیجه ۴-2  لسترسیتی در لــیــگ بــرتــر ب
شکست خورد و پل پوگبا پس از بازی آشکارا 
اعالم کرد چیزی در تیم باید تغییر کند و به 
نظر می رسد که او تنها کسی نیست که چنین 

احساسی دارد.
گفته می شود که احساس بسیاری از بازیکنان 
در رختکن یونایتد به همین شکل است. 
آن ها نگران هستند که شاید سولسشر مربی 
مناسبی برای هدایت این تیم و رساندن آن ها 
به جام قهرمانی لیگ برتر یا لیگ قهرمانان 

نباشد.

دایی در گفت وگو با مجله »GQ« خاورمیانه:

دوست دارم چهره اجتماعی باشم 
فقط دو بازی!

سولسشر نزدیک در خروجی



   استرالیا کار 
بدی کرد
مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی 
اتمی از توافق 
سه جانبه انگلیس، 
آمریکا و استرالیا 
برای تحویل 
زیردریایی هسته ای 
به کانبرا انتقاد کرد. 
رافائل گروسی در 
مصاحبه ای گفت: 
توافق سه جانبه 
انگلیس، آمریکا 
و استرالیا برای 
تحویل زیردریایی 
اتمی به کانبرا 
می تواند به الگویی 
برای سایر کشورها 
برای دستیابی به این 
نوع زیردریایی ها 
تبدیل شود. 

فراهانی ، علوی  پس از 
آنکه تروریست ها نتوانستند 
در مناطق مختلف سوریه به 
اهداف خود در ایجاد ناامنی 
ــرســنــد، دســـت به  ــاره ب ــ ــ دوب
ــد. در همین  انفجار کــور زدن
راستا، خبرگزاری رسمی سوریه از وقوع انفجار 
تروریستی در مسیر یک اتوبوس در دمشق و 
کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر داد. به 
گزارش فارس، در این انفجار که در نزدیکی پل 
»الرئیس« دمشق روی داد، چندین نفر کشته 
و زخمی شدند. بر اســاس ایــن گــزارش، دلیل 
انفجار، دو بمب کار گذاشته شده در مسیر 
این اتوبوس نظامی بود و یگان های مهندسی 
خــنــثــی ســازی بمب مــوفــق شــدنــد بمب سوم 
کارگذاشته شــده در محل انفجار را کشف و 
خنثی کنند. لحظاتی پس از انتشار این خبر، 
منابع آگاه پزشکی شمار اولیه قربانیان انفجار  
را دست کم ۱۳ کشته و سه مجروح اعالم کردند. 
تا لحظه تنظیم خبر هیچ گروهی مسئولیت این 

اقدامات تروریستی را بر عهده نگرفته است.

انفجار دیگر در حماه ◾
پس از این انفجار، رسانه ها حوالی ظهر دیروز 
از وقوع انفجاری دیگر در انبار مهمات ارتش 
سوریه در نزدیکی بزرگراه حمص به حماه خبر 
دادنــد. شبکه »المیادین« گزارش داد: در پی 
این انفجار، 6 نیروی ذخیره ارتش سوریه جان 

باخته اند. 
المیادین در ادامـــه اضــافــه کــرد: ایــن انفجار 
ــوع پیوسته و  ــه وقـ در پــی یــک خــطــای فــنــی ب
انفجار تروریستی نــبــوده اســت. خبرگزاری 
ــنــیــک« نــیــز بـــه نــقــل از یـــک منبع  ــوت »اســپ
امنیتی خبر داد: این انبار مهمات در یکی از 
مجموعه های وابسته به دفاع ملی در استان 

حماه قرار داشته است.

پــیــروزی هــای پیاپی میدانی و بسته شدن  ◾
پرونده های سیاسی

از ســوی دیگر، ایــن روزهــا دومینوی مصالحه  
و آشتی  در استان درعــا در جنوب سوریه به 
سرعت ادامه دارد و ارتش سوریه و دستگاه های 

امنیتی در راستای پیاده سازی توافق نامه های 
ــام بــرمــی دارنــد؛  ــن اســتــان گ آشــتــی ملی در ای
به گونه ای که در ادامــه رونــد پیاده سازی این 
تــوافــق هــا صــدهــا قطعه ســـالح تــحــویــل داده 
شده است. در همین راستا، »جمعه ابراهیم 
عیسی« نویسنده و تحلیلگر سیاسی سوریه 
دربــاره پرونده جنوب این کشور و روند آشتی 
در منطقه »درعـــا« در گفت وگو بــا خبرنگار 
قدس تصریح کرد: باید بگویم اقدام پسندیده 
بشار اســد، رئیس جمهور ســوریــه بــه آشتی 
ــرادی کــه بــه گــروه هــای  ــ بـــرای نــزدیــک کـــردن اف
مسلح پیوسته بودند، تأثیر بسیار مثبتی در 

دستاوردهای ارتش سوریه داشت. 
ــردورزی  ارتـــش عــربــی ســوریــه بــا حکمت و خـ
رهبری کشور توانست مناطق فراوانی از درعا 
را از طریق همین آشتی و بدون ریختن قطره ای 
خــون و یا وقــوع درگــیــری آزاد کند و گروه های 
ــه ای و تبلیغاتی  تــروریــســتــی بــا غــوغــای رســان
نتوانستند مانع آزادســازی این مناطق و روند 

آشتی شوند. 
بــنــابــرایــن ارتـــش و رهــبــری ســوریــه توانستند 
ــقــطــه عــطــفــی را در آزادســــــــــازی مــنــاطــق  ن
ــدون حــتــی ذره ای خـــون ریـــزی ثــبــت کنند و  بـ
ــد آشــتــی را در حــمــاه و مناطق دیــگــر نیز   رونـ

ادامه دهند.

ادلب در آستانه آزادسازی ◾
ابــراهــیــم عیسی در زمــیــنــه پــیــشــروی ارتــش 
سوریه در جبهه ادلب نیز تأکید کرد: نیروهای 
ســوری که اکنون در این جبهه حضور دارنــد، 
پیشروی میدانی بزرگی را محقق کــرده انــد و 
ــن منطقه از دست  ــازی ای ــ در آســتــانــه آزادسـ
اشغالگران ترکیه و عناصر وابسته به آن ها قرار 
دارنـــد. همچنین تالش هایی نیز بــرای ایجاد 
 آشتی بــراســاس روال گذشته در ایــن منطقه 

وجود دارد. 
این تحلیلگر سوری دربــاره مانع تراشی ترکیه 
و آمــریــکــا در مسیر پــیــشــروی ارتـــش سوریه 
در ادلــب گفت: ارتــش ترکیه در حــال حاضر 
ــژه پـــس از مـــذاکـــرات انـــجـــام شـــده با  ــه ویـ و بـ
روســیــه احــتــیــاط شــدیــد در پیش گــرفــتــه؛ اما 
یــه یعنی  عناصر وابسته بــه آمریکا در ســور
ــه قــســد اعــالم  نــیــروهــای دمـــوکـــرات مــوســوم ب
کــرده انــد آمریکا باید از سوریه خــارج شــود و 
 این موضوعی است که هرگز در تاریخ سابقه 

نداشته است.
اما آیا این خروج شبیه خروج از افغانستان و یا 
بخش هایی از عراق خواهد بود؟ باید در اینجا 
سخنان »فیصل مقداد« وزیر خارجه سوریه 
را تکرار کنم که هر گونه حضور بیگانگان در 

کشور، اشغالگری است.

شتاب کشورهای عربی برای احیای روابط ◾
وی در مورد علت شتاب کشورهای عربی برای 
احیای روابــط خود با سوریه نیز توضیح داد: 
در ابتدا باید تأکید کنم درهای دمشق به روی 
همه بـــرادران عــرب بــاز اســت امــا بــدون خنجر 
خــیــانــت. از جمله عــوامــلــی کــه بــه تــازگــی این 
کشورها را به احیای روابط با سوریه برانگیخته 
 ایـــن اســـت کــه درک کـــرده انـــد دمــشــق، کلید 

خاورمیانه است.
ــط بــا سوریه  البته تصمیم بــازگــشــت بــه روابـ
فقط از سوی حکام عرب گرفته نشده بلکه با 
چراغ سبز آمریکا و به ویژه با پیروزی چشمگیر 
رهبری و ارتش عربی سوریه و شکست قطعی 
آمریکا این روند شتاب بیشتری به خود گرفت 
و کشورهای عربی برای بازگشایی سفارتخانه ها 
ابراز تمایل کرده اند.  اما این بازگشت به صورت 
تدریجی صورت می گیرد که عامل نخست آن 
خارج نشدن سریع آمریکا از سوریه است، در 
وهله دوم آن هــا می خواهند حجم پشتیبانی 
سوریه از گروه مقاومت به ویژه در لبنان و یمن 
و فلسطین را ارزیابی کنند؛ به گونه ای که بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه تأکید کرده دمشق از 
همه جنبش های مقاومت برای نابودی استکبار 
صهیونیستی آمریکایی در سراسر وطن عربی 
حمایت می کند. این تصریح دنیایی از معانی 
به همراه دارد، چــرا که آمریکا در کشورهای 
الجزایر، تونس، مصر و کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس حضور دارد.
جمعه عیسی در پایان به تبیین چشم انداز 
خود از آینده سوریه در سایه تحوالت سیاسی 
و مــیــدانــی پـــرداخـــت و گــفــت: اگـــر سخنان 
رئیس جمهور را از ابتدا دنبال کــرده باشید، 
می بینید همه اقشار سیاسی را به گفت وگو 
فــرا خــوانــده اســت و ارتــش نیز از ایــن موضوع 
استقبال می کند.  همچنین همان طور که در 
ابتدا گفتم پــرونــده جنگ در جنوب بــه زودی 
بــا پــیــروزی ارتــش بسته مــی شــود و پرونده ها 
یکی پس از دیگری بسته خواهند شد، پرونده 
ــه حــضــور نــیــروهــای  اشــغــال تــرکــیــه و در ادامــ
آمریکایی و حمایت از قسد  نیز بسته خواهد 
شد و پیروزی در سوریه بسیار بسیار نزدیک 

شده است.

ابراهیمعیسی،تحلیلگرارشدسوریازتحوالتاینروزهایسرزمینشاممیگوید

دمشق؛ کلید خاورمیانه

قاب

رئیسجمهورکرهجنوبیدرلباسخلبانی

در  حاشيه

هک شرکت 
صهیونیستی

شرکت صهیونیستی 
 »UVISION AIR«
متخصص در ساخت 
پهپادهای »هیرو« 
از حمله سایبری به 
سامانه های خود خبر 
داد. پایگاه اسرائیل 
دیفنس هم گفته 
در پی این حمله 
سایبری، در برخی از 
سامانه های این شرکت 
صهیونیستی اختالل 
ایجاد شده است. این 
شرکت صهیونیستی 
همچنین اعالم کرد: 
هکرها از این شرکت 
درخواست پول 
کرده اند؛ اما مدعی شد 
به خواسته آن ها پاسخ 
مثبت نداده است.

اتاق فکر
 گزارش بنیاد هریتیج 

از توانایی ارتش ایاالت متحده

 آمریکا خیلی قادر 
به دفاع از خود نیست!

»شــاخــص ۲۰۲۲ قــدرت 
نظامی آمریکا« که توسط 
بنیاد محافظه کار هریتیج 
تــهــیــه شــــده، نــشــان داد 
ارتش آمریکا تنها اندکی 
قادر به دفاع از منافع ملی این کشور در داخل 
و خــارج اســت. به گــزارش ایسنا، ایــن شاخص 
6۰۰ صفحه ای سه شنبه شــب منتشر شــد و 
در نتیجه گیری آن آمده: ارتش آمریکا احتماالً 
قادر به بــرآورده کردن نیازهای یک جنگ بزرگ 
منطقه ای است اما مطمئناً برای رسیدگی به دو 
جنگ منطقه ای همزمان به انــدازه کافی مجهز 
نخواهد بود. این اندیشکده محافظه کار هر شاخه 
از ارتــش آمریکا را بر اســاس ظرفیت، توانایی و 
آمــادگــی اش رتبه بندی کــرد. در این شاخص به 
هر یک از آن هــا رتبه خیلی ضعیف، ضعیف، 
متوسط، قوی یا خیلی قوی عالوه بر رتبه کلی داده 
شده است. تفنگداران دریایی آمریکا تنها شاخه 
ارتش بود که رتبه کلی »قوی« را دریافت کرد، در 
حالی که نیروی زمینی و نیروی دریایی آمریکا رتبه 
»متوسط« و نیروی هوایی و نیروی فضایی این 
کشور هم رتبه »ضعیف« را گرفتند. این شاخص 
همچنین تهدیدهای مختلفی که آمریکا با آن 
روبه رو است و توانایی عامالن آن ها را ارزیابی کرد.
بر اساس این شاخص، اگر چه چین، روسیه، ایران 
و کره شمالی از نظر تهدید برای آمریکا همگی 
ــاال« را - در مقیاس »شــدیــد«، »بــاال«،  رتبه »ب
»نسبتاً باال«، »جدی« یا »پایین«- گرفته اند، 
اما تنها چین و روسیه از نظر قابلیت هایشان در 
رتبه »نیرومند و فوق العاده« قرار گرفتند. روسیه 
همچنان اصلی ترین تهدید برای منافع آمریکا 
ــا محسوب مــی شــود، در حالی که چین  در اروپ
»جامع ترین تهدید« برای آمریکاست. با توجه 
به اینکه جنگ ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان 
در اواخــر اوت سال جــاری میالدی پایان یافت، 
رهبران نظامی موضع گیری خود در زمینه این 

تهدید در حال وقوع را آغاز کردند.
مقامات پکن به تازگی گزارش روزنامه فایننشال 
تایمز را مبنی بر اینکه ارتش چین یک موشک 
هایپرسونیک مجهز بــه کالهک هسته ای را 
ــرده و ایــن موشک پیش از سرعت  آزمــایــش ک
گرفتن به طرف هدف به دور کره زمین چرخیده 
اســت رد کــردنــد. ایــن گــزارش بیانگر پیشرفت 
توانایی های فضایی چین اســت که اطالعات 
آمریکا را نیز شگفت زده کرده است. آمریکا و 
چین همچنین بر سر تایوان با یکدیگر اختالف 
دارند؛ جزیره ای که در سواحل چین واقع شده و 
پکن آن را بخشی از قلمرو خود می داند، در حالی 
که ساکنان این جزیره خود را یک کشور مستقل 

می دانند.

خبر
 تکاوران آلمانی 

در اندیشه ورود به یمن!
مقام های قضایی آلمان روز گذشته از بازداشت 
دو نظامی پیشین این کشور به اتهام تالش برای 
تشکیل »یــک گــروه تروریستی« خبر دادنــد. 
براساس بیانیه دادگاه فدرال کارلسروهه، این دو 
مرد با سابقه عضویت در بوندس وهر)نیروهای 
دفاعی فــدرال آلمان( قصد داشته اند از طریق 
ایجاد یک گروه »تکاوری شبه نظامی« در جنگ 

داخلی یمن مداخله کنند. 
این گروه تکاوری قرار بوده یک واحد شبه نظامی 
متشکل از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پلیس یا کهنه سربازان 
آلــمــان بــاشــد. مظنونان ایــن پــرونــده اقــدامــات 
ابتدایی را بــرای عملی کــردن طــرح خــود انجام 
داده بودند. این دو مظنون هدف خود را کمک 
به برقراری صلح و وادار کردن نیروهای حوثی به 

مذاکره عنوان کرده اند.

عضو حزب سمیر جعجع با اسلحه در پارلمان 
لبنان حاضر شد

نماینده جنگ طلب
رسانه های لبنانی اعالم کردند یکی از نمایندگان 
حــزب »الــقــوات اللبنانیه« در جلسه پارلمان 
این کشور با کُلت حاضر شده است! به گزارش 
فارس، در پایان جلسه پارلمان، نیروهای امنیتی 
پارلمان لبنان کلت »پییِر بوعاصی« را به کمر او 
دیده اند. لحظه خروج بوعاصی همزمان با خروج 
»نبیه بــری« رئیس پارلمان بــوده و بری نیز در 

جریان این موضوع قرار گرفته است. 
فیصل کرامی، دیگر نماینده لبنانی در همین 
خصوص در توییتر خود نوشت: به نظر می رسد 
نماینده حزب القوات، پارلمان را با میدان جنگ 
اشتباه گرفته و بــا اسلحه جنگی در مجلس 

حاضر شده است.

ارتش عربی ســوریه بــا حکمت و خــردورزی رهبری 
کشور توانست مناطق فراوانی از درعا را از طریق همین 
 آشــتی و بدون ریختن قطره ای خون و یا وقوع درگیری 

آزاد کند.
گزيدهگزيده
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گزارش کوتاه

ــه روز گــذشــتــه در  ــور خــارجــه روســی ــر امــ ــ وزی
نشست افغانستان در مسکو گفت: روسیه 
نقش و تــالش طالبان بــرای بــرقــراری ثبات در 
این کشور را به رسمیت می شناسد. سرگئی 
الوروف در نشست موسوم به »طرح مسکو« 
 بــرای افغانستان که با حضور نمایندگانی از

 ۱۰ کشور در روسیه آغاز شده همچنین تأکید 
کــرد: »خطر تروریسم« کل منطقه را تهدید 
می کند. وزیــر امــور خــارجــه روســیــه در ادامــه 
افزود: »ما تالش های انجام شده برای تثبیت 
وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان را به 
رسمیت می شناسیم. اما در عین حال باید در 
نظر داشــت خطر سرازیر شدن فعالیت های 

تروریستی کامالً جدی و واقعی است«.
در ایــن نشست نمایندگانی هــم از طالبان 
حضور دارنــد. معاون نخست وزیر طالبان در 
این نشست گفت: انزوای افغانستان به نفع 
هیچ کس نیست. حکومت افغانستان آماده 
ــاره نگرانی های جامعه جهانی به   اســت دربـ

صراحت گفت وگو نماید. از جامعه بین المللی 
می خواهیم حکومت فعلی افغانستان را به 
رسمیت بشناسد. عبدالسالم حنفی افزود: 
در نخستین نشست مسکو که در نوامبر سال 
۲۰۱8 برگزار شد، دغدغه  و نگرانی جدی حاضران 
مجلس از ناامنی و بی ثباتی در افغانستان 
بود. او همچنین از آمریکا خواست پول های 
بانک مرکزی افغانستان را از مسدود بودن 
خارج نماید و اظهار کرد: این در حقیقت مال 
و ثــروت مــردم افغانستان است و نباید بهای 
تفاوت نظر سیاسی را مردم رنج دیده  ما بپردازند. 
امارت اسالمی افغانستان در گذشته نیز ثابت 
کرده برای حفظ آزادی، ارزش های ملی و دینی 
و منافع علیای افغانستان تحت هیچ گونه 
فشاری آماده  معامله  ای نخواهد شد که برای 
مردم ما قابل قبول نباشد. باوجود این، اخبار 
رسیده از نشست نشان می دهد کشورهای 
ــرای به رسمیت  ــ شــرکــت کــنــنــده بــرنــامــه ای ب

شناختن گروه طالبان ندارند.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت  آیت اهلل مهدوی کنی در سال 1393
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی متولد 1۴ مرداد 131۰ 

در شهر کن است. این روحانی انقالبی و سیاست مدار 
ایرانی، سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. 

او دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز را هم بر عهده 
داشت. وی همچنین رئیس دانشگاه امام صادق )ع( و 
استاد درس اخالق اسالمی، فقه، اصول فقه و تفسیر 

این دانشگاه نیز بود. آیت اهلل مهدوی کنی در 29مرداد 
1393در تهران دعوت حق را لبیک گفت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:49

04:53

اذان مغرب

17:40

غروب خورشيد

17:21
 نیمه شب شرعی

23:07
طلوع فردا

06:17

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:16

04:20

اذان مغرب

17:06

غروب خورشيد

16:48
 نیمه شب شرعی

22:34
طلوع فردا

05:45
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جهان

نگاهی به نتایج انتخابات عــراق که تقریباً همه 
گروه ها آن را پذیرفته اند ما را با بلوک بندی های 
قدرت در این کشور آشنا می کند.بلوک نخست 
نیروهای صــدری هستند که به عنوان برندگان 
انتخابات عمل می کنند. آن ها پس از پیام آتشین 
۱۱ اکتبر مقتدی صــدر، به توییت های او تکیه 
می کنند تا موضع خــود را در مــورد رویــدادهــای 
آینده بیان کنند. صــدر یک تیم مذاکره کننده 
تشکیل داده است. او گفت: »این کمیته در مورد 
ائتالف های پارلمانی و سیاسی در ایــن مرحله 
دارای اختیارات کامل اســت«. آن هــا با رهبران 
ــاره فرصت های  کرد و سنی تماس گرفتند تا درب
همکاری گفت وگو کنند. قطب دوم ائتالف دولت 
قــانــون اســـت. آن هـــا بــه ســرعــت عمل کـــرده و از 
جلسات چارچوب هماهنگی شیعیان حمایت 
کردند. ناظران معتقدند دولت قانون در جلسات 
چارچوب هماهنگی برای جذب احزاب ناراضی از 
نتیجه انتخابات به ویژه ائتالف فتح تالش می کند. 

چارچوب هماهنگی شیعیان پس از روی کار آمدن 
دولت مصطفی الکاظمی در سال ۲۰۲۰ تشکیل 
شد. آن هــا از زمــان تأسیس این نهاد ۳8 جلسه 
برگزار کردند و تصمیمات مهمی دربــاره دولت و 
وضعیت سیاسی گرفتند؛ از جمله تصمیم  گیری 
برای تصویب قانون انتخابات، قانون اصالح دادگاه 

فدرال و توافق برای برگزاری انتخابات زودهنگام.  
بلوک سوم قدرت، ائتالف فتح است. این ائتالف 
اگر چه بخشی از کرسی های خود را از دست داده 
و به نتیجه انتخابات معترض است اما آن ها عالوه 
بر ۱7 کرسی موجود، چندین مستقل را پیش از 
انتخابات تأمین مالی کردند که به آن هــا ملحق 
خواهند شد. آن هــا همچنین دارای کرسی های 
اقلیت های مسیحی هستند که می تواند فتح را 
نزدیک به ۳۰ کرسی برساند. از طرف دیگر نزدیکی 
به مرجعیت شیعیان در عــراق و کارنامه بسیار 
موفق فتح در حفظ امنیت و یکپارچگی کشور 
ــژه ای به این جریان در صحنه تحوالت  نقش وی

عراق داده است که قابل نادیده گرفتن نیست. 
حمایت فتح از هر کــدام از دو رقیب بــزرگ میان 
شیعیان یعنی صدر و دولت قانون قادر است به 
آن ها در تشکیل یک نیروی بزرگ و قدرتمند در 
پارلمان کمک کند. هم صدری ها و هم دولت قانون 
شانس اندکی براي تشکيل بزرگ ترين بلوک دارند 
و برای رسيدن به آن نيازمند مهارت های مذاکره 
هستند. باید توجه داشت برخی احــزاب مانند 
جریان حکمت ملی که کرسی های کمی بدست 
آورده اند از پایگاه مردمی قوی برخوردار هستند. 
از حکیم به عنوان نماینده صــدای اعــتــدال در 
سیاست شیعه یاد می شود و به همین دلیل هر 
دو طرف به جلب حمایت چنین جریانی نیز نیاز 
دارنـــد. قطب چهارم با تسامح ممکن اســت در 
احزاب متولد شده از جنبش اعتراضی اکتبر به 
وجود آید. آن ها با 6 کرسی امیدوارند رأی سایر 
نمایندگان مستقل را جذب کنند تا تعداد آن ها به 

حدود ۲۰ کرسی برسد.

گزارش گزارش 

تحلیلیبروضعیتبلوکهایقدرت
درفضایپساانتخاباتیعراق

قدرتمندان 
نیازمند!

شرکت کنندگان نشست مسکو هم امارت اسالمی را به رسمیت نشناختند

از طالبان اصرار، از دیگران انکار
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