
یادداشت 8

 گفت وگوی قدس با »می الخنساء« 
درباره مذاکرات وین 

 دستاوردهای بزرگ 
محقق خواهد شد

 در رقابت های دسته
 102 کیلو گرم کسب شد

طالی معتمدی 
در وزنه برداری جهان

آذر25

محکومیت 
روژه گارودی 
به جرم انکار 
هولوکاست 
در سال 1998

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

72

پنجشنبه  25 آذر 1400     11 جمادی االول  1443       16دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9698      8 صفحــه           4صفـح

رشد کیفی پژوهش ها با وجود بودجه های اندک6
میزان پیشرفت هر کشور با شاخص پژوهش سنجیده 
می شود. به عبارت دیگر بین کیفیت عملکرد پژوهشی 

جامعه و میزان پیشرفت آن رابطه مستقیمی وجود دارد...

خالقیت و نوآوری پژوهشگران بن بست ندارد 

تولیت آستان قدس رضوی در پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه تأکید کرد  

ضرورت حضور اجتماعی و خدماتی اعتاب مقدسه
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با رأی نمایندگان مجلس 
چشم انتظاری 10 ساله 
به پایان رسید

تصویب الیحه 
رتبه بندی 
معلمان

گفت وگو با رئیس انجمن صنایع 
خوراك دام، طیور و آبزیان

سامانه  »بازارگاه« 
اتفاقی خوب 
در زمان نامناسب

امیرعبداللهیان:

 به توافق خوبی 

با آژانس 
دست یافتیم

به دلیل سخت گیری های 
آمریکا، امارات خریدهای 
نظامی را تعلیق کرد

اف 35 نخواستیم!

 طالبان و مسیر دشوار 
حل بحران های اقتصادی

میر احمدرضا مشرف 
3
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شرح در صفحه 8

آگهی  مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در نظر دارد مناقص�ه خرید فوق را بر 

اساس اطالعات ذیل و از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000026 برگزار نماید.

1- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
2-ش�رایط اولیه: کلی�ه تامین کنندگان ک�ه دارای گواهی تایی�د صالحیت از 
ش�رکتهای زی�ر مجموعه مادر تخصص�ی تولید نیروی برق حرارتی یا ش�رکت 

توانیر یا شرکت های سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1400/09/27 لغایت 1400/09/30

4- نحوه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: واجدین ش�رایط می توانند  به 
سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و یک نسخه 

از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2.000.000.000 ریال )دو میلیارد ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 13 روز شنبه 
مورخ 1400/10/11

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 13:15 روز شنبه مورخ 1400/10/11
8-تسلیم پیش�نهادها: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد 

شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش�گاه پیام نور )چهل و یکم(، ش�رکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیحات: س�ایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به 
پیش�نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که بعد از 

موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نات و بولت روتورهای توربو كمپرسور 
مولد آلستوم نیروگاه سیکل تركیبی یزد به شماره 14200/16 )نوبت اول(

14
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     اداره کل اموال و امالک خراسان رضوی

  اداره کل اموال و امالک خراسان رضوی متعلق به بنیاد مستضعفان در نظر دارد 
تعدادی از اراضی و مزارع کشاورزی و مغازه تجاری خودرا از طریق برگزاری مزایده کتبی به رسم اجاره یکساله در 

سال زراعی 1400 - 1401 به متقاضیان واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر وتکمیل فرم شرکت در مزایده ورویت  لیست امالک و تحویل پاکات از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ساعت 9  روز چهار شنبه  مورخ 8 /10 /1400 به آدرس مشهد واقع در بلوار ملک آباد - بین ملک آباد 7 و 9 

پالک 241 مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4- 37660970-051 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا جلسه مزایده و بازگشایی پاکات  راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه  مورخ 8 /10 /1400  در محل اداره کل برگزار می گردد . 

آگهی مزایده امالک استیجاری  
بنیاد مستضعفان
 انقالب اسالمی

  اداره کل اموال و امالک 
خراسان رضوی
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آگهی  مناقصه 
این شرکت قصد دارد تهیه و اجرای 
سقف کاذب کناف یکی از پروژه های 
اجرای�ی خود ب�ه مق�دار 7700 متر 
مربع را در مش�هد مق�دس از طریق 

مناقصه واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش�تر و اخذ اسناد مناقصه 
ت�ا تاری�خ 1400/10/01 ب�ا ش�ماره 
تلف�ن0513101 داخلی1451 تماس 

حاصل فرمایند .

شركت ساختمانی
 بتن و ماشین قدس رضوی

اداره کل راه و شهرس����ازی خراس����ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی 
پروژه های »احداث محور بش����رویه – امامزاده علی به طول 9 کیلومتر« 
و »اح����داث بان����د دوم مح����ور طب����س – بش����رویه کیلومت����ر 800+1 ال����ی 
312+3 « را از طری����ق س����امانه ت����دارکات الکترونیکی دول����ت به آدرس:

 www.setsdiran.ir برگ����زار نمای����د.
مناقصه گ����ران محترم می توانند جه����ت دریافت اس����ناد مناقصه ازتاریخ 

1400/09/22 به سامانه مذکور مراجعه فرمایند.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی -  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی- نوبت دوم
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قدس مشکالت و راه حل های ساخت خانه ارزان قیمت را بررسی می کند

باز کردن گره های زمین در طرح نهضت ملی مسکن
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   به دنبال 
  روابط حسنه 
  باتهران  
وزیر خارجه 
سعودی خواستار 
روابط حسنه با 
تهران شده است. 
فیصل بن فرحان، در 
حاشیه نشست سران 
شورای همکاری 
خلیج فارس گفته 
است: میزان افزایش 
روابط به خواست 
تهران برمی گردد. 
برای عربستان 
بهتر بود که بخشی 
از مذاکرات وین 
باشد اما از هر 
سازوکاری برای 
رفع نگرانی های 
کشورهای حاشیه 
خلیج فارس استقبال 
می کند.

خبر

جواد فراهانی    هفتمین 
دور مــذاکــرات احــیــای برجام 
میان ایــران و 1+4 از پنجشنبه 
1۸ آذر در محل هتل کوبورگ 
ویـــن آغـــاز و عصر هــمــان روز، 
نشست کمیسیون مشترک 
برجام با محور بررسی متون پیشنهادی ایران برگزار 
شد. گرچه در نخستین جلسه دور هفتم برخی 
مقامات اروپــایــی اظهارنظرهای تندی را مطرح 
کردند، ولی ظاهراً پس از نشست  های اخیر فضا 
کمی تلطیف شده و امیدواری ها برای احیای برجام 
بیشتر شده است. به منظور بررسی روند مذاکرات 
ــن، تحلیل اظهار نظرات مسئوالن  جــاری در وی
دوطرف مذاکرات و طرف های خارج از آن که قصد 
تأثیرگذاری بر مذاکرات را دارند،  مکانیسم های مورد 
نیاز برای احیای برجام و بیم و امیدهای موجود در 
این مسیر، با خانم »می الخنساء« رئیس سازمان 
بین المللی »اسای - حقوق icai -hokok« وابسته 
به سازمان ملل و کارشناس حقوق بین الملل در 

لبنان گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

نظر شما درباره روند مذاکرات برجامی چیست؟  ◾
آیا اساساً بین تیم مذاکره کننده کنونی ایــران و تیم 

گذشته تفاوتی وجود دارد؟
مشخصه مــذاکــرات ایـــران و غــرب در 
دوره های پیش و کنونی، دشواری ناشی 
از پافشاری طرف اروپایی و آمریکایی 
برای فشار وارد کردن به ایران در راستای مصالحه با 
رژیم صهیونیستی از روش دستور دادن به گروه های 
مقاومت در فلسطین، لبنان و یمن برای تسلیم شدن 
و تن دادن به ســازش با آن اســت. هرچند همزمان 
شاهد تهدیدهایی از سوی ایــاالت متحده و رژیم 
صهیونیستی درباره اقدام نظامی علیه تأسیسات 
هسته ای کشورمان هستیم، ولی با وجود این من 
ــن اظــهــارات یــک تهدید  شخصاً فکر مــی کنم ای
ً در مذاکرات اتخاذ می شود.  تاکتیکی است که معموال
بــا وجــود ایــن واضــح اســت دور کنونی مــذاکــرات 
دیپلماتیک بین طرف های غربی و ایرانی در وین 
با توجه به پیش نویس جدیدی که طــرف ایرانی 
ارائه کرده و تعدادی از بندهای آن با پیش نویس 
قبلی متفاوت اســـت، بــا دشــواری هــایــی مواجه 
باشد؛ به ویژه اینکه نتیجه بخش بودن مذاکرات 
فعلی مستلزم لغو کامل تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی همزمان با امضای مفاد توافق نامه جدید 
است. اینکه در مذاکرات وین دشواری های زیادی 
وجود دارد را تأیید می کنم، اما احساسم این است 
جمهوری اسالمی در این مذاکرات دستاوردهای 

زیادی را محقق خواهد کرد. تیم مذاکره کننده فعلی 
ممکن است در سبک خود با تیم مذاکره کننده 
قبلی متفاوت باشد و معتقدم این تفاوت در سبک 
مذاکرات ناشی از سیاستی است که دولت جدید 
ایــران به ریاست آقای رئیسی اتخاذ کرده است؛ 
امــا طبیعتاً هــر دولــت و هــر دوره ای سیاست و 
ویژگی های خــاص خــود را دارد که مبتنی بر آن 
موفقیت یا عدم موفقیت آن دوره تعیین می شود.

اتهامات و تهدیدهایی که بین دو طرف مذاکرات  ◾
در هفته های اخیر رد وبــدل شده اســت، حقیقی و 

اجرایی است؟
مــعــروف اســت مــذاکــره مستلزم زیــرکــی، صبر و 
تاکتیک های دیگر اســت. »فرانسیس بیکن« 
ــه ای تــحــت عــنــوان  فــیــلــســوف مــعــروف در مــقــال

»ترفندهای مــذاکــره« در مــورد برخی از شــروط 
آن صحبت کرده که هرکسی باید در یک فرایند 
مذاکره از هر نوعی که باشد، این شروط را رعایت 
کند. در پایان این مقاله آمده است: اگر می خواهید 
با کسی مذاکره کنید، باید ماهیت یا روش هــای 
او را بشناسید، پس از این می توانید طرف مقابل 
را هــدایــت کنید یــا اینکه بــایــد نــقــاط ضعف و 
کاستی های او را بشناسید و سپس می توانید 
او را بترسانید یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم 
طـــرف مقابل را شناسایی کنید و کنترل او را 
به دست بگیرید. در مواجهه با افراد بدخواه باید 
اهــداف آن ها را به خوبی مطالعه کنید تا بتوانید 
صحبت های آن ها را به درستی تفسیر کنید. فردی 
که در مذاکرات دشــوار وارد می شود، نباید توقع 
داشته باشد سریع به نتیجه برسد، بلکه باید روی 

موضوع کار کند و بگذارد به تدریج نتیجه حاصل 
شود«. بر این اساس و مبتنی بر تاکتیک های الزم 
مذاکرات، اتهامات متقابل ایــران و غرب با هدف 

کسب دستاورد بیشتر صورت می گیرد.

ایران خواستار لغو تمامی تحریم هاست و آمریکا  ◾
از لغو گام به گام و اقدام متقابل می گوید؛ براساس 
قوانین بین الملل و برپایه مفاد توافق هسته ای کدام 

یک از این خواسته ها قانونی است؟
این حق جمهوری اسالمی ایران است که خواهان 
لغو تمامی تحریم ها باشد و این از جنبه حقوقی و 
قانونی مورد تأیید است؛ به گونه ای که قانونی بودن و 
عدالت از جمله اصولی است که در تعیین تحریم ها 
علیه یک کشور باید رعایت شــود وتحریمی که 
وضع می شود باید مبنای اصولی و قانونی داشته 
باشد و در پاسخ به نقض قوانین بین المللی یا قواعد 
اخالقی بین المللی باشد. همه می دانند جمهوری 
اسالمی ایران هیچ قانون بین المللی یا قواعد اخالقی 
را نقض نکرده است. طبیعی است که در تعیین 
معیارهای دموکراسی و عملکرد، بین یک کشور 
و کشور دیگر تفاوت وجــود داشته باشد، اما این 
نمی تواند توجیهی برای تحریم ایران باشد. وانگهی، 
اگر طرفی وجود داشته باشد که حقیقتاً باید تحریم 
شود، آن طرف، رژیم صهیونیستی است که انواع 
جنایات را علیه ملت فلسطین انجام می دهد. 
براین اساس، تحریم های اعمال شده علیه ایران را 
می توان به عنوان مداخالت خارجی برای اعمال 
استانداردهای خــاص که با اهــداف غــرب به ویژه 

ایاالت متحده آمریکا سازگار است، توصیف کرد.

به نظر شما تا چه میزان می توان به نتیجه بخش  ◾
ــود؟ در صــورت  ــودن مـــذاکـــرات ویـــن خــوش بــیــن بـ بـ

شکست، سناریوهای احتمالی چیست؟
ــا وجـــود همه  مــن انــتــظــار دارم مـــذاکـــرات ویـــن ب
دشواری ها، تهدیدها و موضع گیری ها به نتیجه 
ــرا غــرب می خواهد در مرحله کنونی،  برسد، زی
اوضــاع بین المللی در خاورمیانه آرام شــود. من 
معتقدم مــذاکــرات نتایجی را بــه هــمــراه خواهد 
داشت که همه طرف ها از آن راضی خواهند بود؛ 
زیرا در صورت شکست مذاکرات، جنگ سختی 
روی خواهد داد که نتیجه آن نابودی اسرائیل و 
آسیب به منافع غرب و آمریکا در کشورهای عربی 
و خاورمیانه خواهد بود و این جنگ تمام کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را در برخواهد گرفت که البته 
برخی مناطق ایــران نیز از آن متأثر خواهد شد؛ 
بنابراین امیدوارم این مذاکرات موفقیت آمیز باشد 

و تحریم ها علیه ایران لغو شود.

رئیسسازمانبینالمللی»icai -hokok«درگفتوگوباقدسروندمذاکراتوینرابررسیمیکند

دستاوردهای بزرگ محقق خواهد شد

خبرخبر
روزروز

تولیت آستان قدس رضوی اظهارات تفرقه انگیز اخیر را محکوم کرد
تولیت آستان قدس رضوی اظهارات تفرقه انگیز اخیر در 
جسارت به ساحت مقدس اهل بیت)ع( را محکوم و نسبت 

به تحرکات دشمن برای اختالف افکنی ها هشدار داد. 
به گــزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در جلسه درس مکاسب المحرمه که در حرم مطهر 
رضوی برگزار  شد، سخنان تفرقه افکنانه اخیر در توهین 

آشکار به ساحت مقدس اهل بیت)ع( را قاطعانه محکوم 
و اظهار کرد: بیان این مهمالت در آستانه سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( در خطبه های نماز جمعه نشانه ای 
از طراحی و دسیسه چینی دشمنان اسالم نسبت به امت 
مسلمان و تقریب مذاهب اسالمی بوده که گوینده خواسته 
یا ناخواسته در همین راستا عمل نموده اســت. تولیت 

آستان قدس رضوی با اشــاره به آیه مودت و با بیان اینکه 
حب اهل بیت)ع( یکی از مبانی و اصول مشترک مذاهب 
اسالمی است، ابراز کرد: ممکن نیست فردی مسلمان باشد 
و نسبت به اهل بیت پیامبر)ص( محبت نداشته باشد، اهل 
سنت محب و دوستدار اهل بیت)ع( هستند و به حضرات 

معصومین عشق می ورزند.

وی هدف از این قبیل سخنان را جریحه دار کردن احساسات 
عمومی و ضربه به وحدت جهان اسالم دانست و تصریح 
کــرد: مسلمانان با حفظ هوشیاری و تیزبینی، مراقب 
توطئه های ضداسالمی دشمن برای ایجاد اختالف در امت 
اسالم باشند؛ دست ناپاک دشمنان در اختالفات قومی و 

فرقه ای در طول تاریخ همواره مشهود بوده است.

قدس       مجلس یازدهم در جلسه علنی روز گذشته خود با تصویب 
الیحه رتبه بندی معلمان به یک دهه چشم انتظاری معلمان پایان 
داد. بر این اساس رتبه بندی معلمان از تاریخ ۳1 شهریور سال 14۰۰ 
با رقم 1۲هزارو5۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و مقرر شده در سال آینده 
هم نظام رتبه بندی معلمان با اعتبار ۲5 هزار میلیارد تومان اجرا شود.
حدود یک ماه پیش سه ماده از این الیحه در مجلس به تصویب 
رسید، اما به دلیل برخی اختالف نظرهای دولت و مجلس در مورد 
بار مالی رتبه بندی معلمان، الیحه به کمیسیون آموزش بازگشت. در 
جلسه روز گذشته بررسی پنج ماده باقیمانده از این الیحه در دستور 
کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در جریان 
بررسی این الیحه تأکید کرد: هدف ما از رتبه بندی معلمان ارتقای 

جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسالمی است.

تعیین امتیازات مبنای رتبه بندی ◾
بر اساس ماده 4 این الیحه، فرایند رتبه بندی برای همه معلمان بر 
مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی 
در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های 
عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- 
تربیتی، پژوهشی، خالقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق 
مدیریتی در آمــوزش و پــرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب 
امتیازات الزم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده )۳( 
این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال 

14۰۰ انجام می شود.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان  ◾
در ماده ۶ الیحه آمده است: در اجرای بند )۶( سیاست های کلی نظام 
اداری ابالغی رهبر معظم انقالب و تبصره )۳( ماده )۲۹( قانون برنامه 

پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج 

در ماده )۳( این قانون، به شکل زیر است:
1- بــرای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 1۰ درصــد، مربی معلم 
15درصد؛ عالوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم 1۲ درصد؛ عالوه 
بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم 1۰ درصد؛ عالوه بر افزایش 
رتبه های قبلی و استاد معلم 5 درصد؛ عالوه بر افزایش رتبه های قبلی، 
به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در 

احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.
۲- پس از اعمال بند )1( این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های 
هریک از معلمان از ۸۰  درصد مجموع حقوق و فوق العاده های هیئت 
علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا 
سقف مذکور تحت عنوان »تفاوت تطبیق« در احکام کارگزینی آنان 

درج خواهد شد.
 تبصره - افزایش پرداختی ناشی از اجــرای این قانون، از تاریخ
 ۳1/ ۶/ 14۰۰ در سقف 1۲5هزار میلیارد ریال پرداخت می شود و 

از ابتدای سال 14۰1 منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه 
سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد. الیحه نظام رتبه بندی 
معلمان، پس از طی مراحل قانونی در شورای نگهبان، به قانون 

تبدیل خواهد شد.

جزئیات طرح  ◾
امــا عضو کمیسیون آمـــوزش مجلس با اشـــاره به جزئیات طرح 
رتبه بندی معلمان گفت: تصویب این طرح کار بزرگی بود که پس از 
1۰ سال انجام شد. با این اتفاق که با همراهی دولت صورت گرفت، 
اتفاقی تاریخی رخ داد.  محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با تسنیم 
در این باره اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این طرح تقسیم بندی 
معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، 
دانشجویار معلم و استاد معلم بود و به نوعی مشابه رتبه های 
دانشگاهی برای معلمان نیز در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: موضوع 
مهم دیگری که به تصویب رسید، این بود که حقوق معلمان در هیچ 
شرایطی حتی معلمان تازه استخدام شده نباید کمتر از ۸۰ درصد 
مجموع حقوق و فوق العاده های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه 

تهران باشد، که کار بزرگی بود.
زاهدی با اشاره به اینکه بودجه اجرای این طرح برای امسال باید 
تعیین می شد که برای ۶ ماهه امسال 1۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شد، افزود: برای سال آینده هم ۲5 هزار میلیارد تومان 
تعیین شده، اما عدد آن در قانون نیامد. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه موضوع قابل تأمل 
دیگر در این موضوع توجه به معلمان شاغل در نقاط محروم، نقاط 
مرزی و معلمانی است که در دوره ابتدایی و مدارس استثنایی 
تدریس می کنند، گفت: این معلمان واقعاً با مشکالت جدی 

مواجه هستند. 

با رأی نمایندگان مجلس چشم انتظاری 10 ساله به پایان رسید

تصویب الیحه رتبه بندی معلمان

گزارش

در  حاشيه

سرکیسیان 
تولد رئیسی را 
تبریک گفت

رئیس جمهور 
ارمنستان در پیامی 
تولد رئیس جمهور 
کشورمان را تبریک 
گفت. به گزارش وبگاه 
رادیو ارمنستان، 
آرمن سرکیسیان 
افزوده است: یقین 
دارم با توجه به تجربه و 
مدیریت ماهرانه شما 
ایران کشور دوست و 
همسایه ما پیشرفت 
چشم گیر و شکوفایی 
اقتصادی خواهد 
داشت. خوشحالم 
اشاره کنم ارمنستان 
و ایران به طور مداوم 
توسعه روابط را دنبال 
می کنند. کشورهای ما 
با دوستی نزدیک که 
مبتنی بر ارزش های 
مشترک تاریخی و 
تمدنی است، پیوند 
خورده اند. گسترش 
روابط دوجانبه در 
زمینه های مختلف به 
نفع مردم دو کشور قابل 
قدردانی است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158      نقشه )بی آر تی( شهرهای کوچک تر 
از مشهد در فضای مجازی وجود دارد. اما حتی 

در نرم افزارهای سازمان های زیر مجموعه 
شهرداری هم نقشه خطوط )بی آر تی( نیست، 

شهرداری این گونه نقص ها را برطرف کند.

9220000239  باعرض سالم. برقی شدن خودروها 
یکی بعد دیگری اتفاق می افتد. چرا این صنعت 

نوین که کمک بزرگی به رفع آلودگی هوا می کند در 
صنعت خودروسازی سریع پیش نمی رود؟

برای سرقت جعبه تقسیم تلفن     9150000809

و قطعی خطوط ارتباطی مجتمع فرهنگیان 
محدوده پیروزی 61 از تاریخ 1400/09/03 تا 

امروز هیچ اقدامی نشده است.
شرکت محترم مخابرات لطفًا برای     9350000034
جایگزین کابل دزدیده شده بولوار صبا در اسرع 

وقت دستور مقتضی را صادر فرماید.
937000777    از آقای رئیسی تمنا دارم از فکر افراد 
مردمی و دلسوز برای بهترشدن معیشت و ارزانی 

اجناس استفاده کند. وتوجه ویژه به اقتصاد و 
معیشت مردم وهمچنین اشتغال داشته  باشند.

شورای نگهبان 
ناراضی از قانون انتخابات 

ــورای نگهبان گفت: مــا ازاصـــالح  سخنگوی شـ
قوانین انتخابات استقبال می کنیم و برای کمک 
کارشناسی از هیچ چیز دریغ نداریم. به گزارش 
تسنیم، طحان نظیف درادامه افزود: ما در شورای 
نگهبان مجری قوانینی در حوزه نظارت هستیم که 
خودمان به آن اشکاالت مختلفی داریم. او ادامه 
داد: در مقام اجرا با نقصان ها و مسائلی مواجه ایم 
ــرای ما ایجاد می کند، خیلی از  که مشکالتی ب
موضوعات جدید پیش آمده که سبب شده است 
قوانینی که در دوره تصویب، خوب بودند پس از 

سال ها الزم است به روزرسانی شوند.

تکذیب حقوق 80 میلیونی
 نمایندگان 

ــورای اســالمــی گفت: از   نایب رئیس مجلس شـ
همکاران استدعا دارم مطالبی که در شبکه های 
اجتماعی مطرح می شود را از تریبون رسمی مجلس 
بیان نکنند. به گــزارش قدس آنالین علی نیکزاد 
افــزوده اســت: اوالً اینکه کسی در مجلس حقوق 
۸۰میلیون تومانی نمی گیرد و ثانیاً حقوق نمایندگان 
زیر ۲۰میلیون تومان است و صحبت هایی که مطرح 

می شود، خالف واقع است.

رژیم صهیونیستی 
تهدیدی برای کشتیرانی منطقه

ــاون ســیــاســی دفـــتـــر عــقــیــدتــی ســیــاســی  ــعـ مـ
فــرمــانــدهــی مــعــظــم کـــل قـــوا اقـــدامـــات رژیـــم 
صهیونیستی را تهدیدی برای امنیت خطوط 
کــشــتــیــرانــی بــیــن الــمــلــلــی دانـــســـت و افــــزود: 
تجهیزات آمریکایی عــالوه بر تهدید امنیت 
خطوط کشتیرانی و تجارت جهانی، در حمله به 
کشورهای همسایه و حتی شهروندان فلسطینی 
ساکنان سرزمین های اشغالی بــه کــار گرفته 
می شوند. به گزارش مهر، سردار سنایی افزوده 
است: چرا آمریکایی ها برای این نوع به کارگیری 
تسلیحات که در اختیار صهیونیست هاست، 

ابراز نگرانی نمی کنند.

حقوق زنان از اولویت های
دولت است

حــــجــــت االســــالم والــمــســلــمــیــن رئــیــســی، 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تأکید بر 
اینکه حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده 
از محوری ترین موضوعات اســت، گفت: این 
حوزه مورد توجه دولت و نظام  است و بودجه 
و اعتبار مــورد نیاز این معاونت باید در ردیف 
مربوط تأمین شود. به گــزارش پایگاه اینترنتی 
دولت، پیش از این نیز رئیس جمهور اعالم کرده 
بود خود را موظف به دفاع از حقوق زنان می داند.

وزیر بهداشت در راه مجلس 
نــمــایــنــده مشکین شــهــر در مجلس از طــرح 
پنج سؤال از بهرام عین اللهی وزیــر بهداشت و 
درمان در صحن علنی مجلس خبر داد. به گزارش 
ــــارس مــحــمــود عــبــاس زاده مشکینی گفته  ف
ــاره حــوزه دانشجویان  است عمده ســؤاالت درب
و دانشگاهیان حوزه بهداشت و درمــان خواهد 
ــود. عمده انتقادات نیز مربوط به تبعیض و  ب
ــوان ســاالری ناعادالنه در حــوزه رسیدگی به  دی
پرونده پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی است.

بودجه 1401 بر مدار عقالنیت 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس روز 
گذشته گفت: بــودجــه 14۰1 نسبت بــه 14۰۰ 
عقالنی تر است. غالمرضا مرحبا در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس تأکید کرد: البته این  به این معنا 
نیست که الیحه  ایــده آل است، اما نسبت به 
بودجه سال های قبل وضعیت بهتری دارد. وی 
افزود: یکی از ایرادهایی که در بودجه وجود دارد 
این است که هزینه  ها زیاد شده که دولت برای 
جبران این هزینه ها مجبور به افزایش مالیات و 

عوارض خدمات شده است. 

خبـر
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امیرعبداللهیان:

به توافق خوبی با آژانس دست یافتیم
وزیر امور خارجه روز گذشته اعالم کرد ایران )سه شنبه شب( به توافق خوبی با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دست یافته، که می تواند برخی نگرانی های ادعایی در خصوص برنامه هسته ای 
صلح آمیز ایران را برطرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری های متقابل با آژانس را به دنبال 
داشته باشد.حسین امیر عبداللهیان  درباره مذاکرات برجامی افزود: هم اکنون در وین روی 
دو سری از متون گفت وگو می شود؛ متن اول حاصل ۶ دور اول گفت وگوهاست. در عین حال 
طرف های مقابل پذیرفته اند متن های پیشنهادی جدید ایران هم روی میز باشد، تا از بحث و 
تلفیق همه این ها یک متن جمع بندی شده واحد بدست آید. در نهایت نیز این فرایند باید 
به بازگشت طرف های مقابل به تعهداتشان منتهی شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد 
طرف های مقابل با حسن نیت و با نگاه به حل مسئله به تالش های خود ادامه دهند و تأکید کرد: 
ما خوش بین هستیم در شرایطی که طرف مقابل واقع بینانه عمل کند، بتوانیم به پیشرفت در 

این دور از مذاکرات نائل آییم.



توافق با 
پاکستان برای 

اتصال به قفقاز 
از مسیر ایران

رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی از 
برگزاری جلساتی 

برای اتصال تمامی 
بخش های حمل و 

نقل و ایجاد حمل و 
نقل ترکیبی خبر داد 

و گفت: با پاکستان 
تفاهم نامه ای امضا 

شده است که 
بر اساس آن 

کامیون ها بتوانند 
به چین برسند 
و از سوی دیگر 

پاکستانی ها نیز 
امکان تردد 
تا قفقاز را 

داشته باشند.

حاشیه

روز جهانی 
چای هم 

مبارک!

سردبیر تجارت نیوز 
در توییتی نوشت: در 

سه دهه اخیر ۵۰درصد 
باغات چای تبدیل 

به ویال شدند و تولید 
ساالنه چای از ۶۵هزار 

تن به ۳۰هزار تن رسید. 
واردات رسمی به 

۶۰هزار تن و غیررسمی 
به ۳۰هزار تن در سال 

رسید و رئیس سازمان 
چای هم می گوید دیگر 

باغات چای صرفه 
اقتصادی ندارند. 

روز جهانی چای هم 
مبارک!

خبرخبر
خوبخوب

معاون نظارت و بــازرســی ســازمــان صمت )صنعت، 
معدن و تجارت( استان تهران از آغاز فاز نخست طرح 
رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه برای 
جلوگیری از قاچاق کاال و عرضه کاالهای بی کیفیت در 

سطح بازار خبر داد. 
بــه گـــزارش ایسنا، سعید محمدی پور بــا بیان اینکه 

در اجـــرای فــاز اول طــرح رهگیری و شناسه دار کردن 
قطعات یدکی، کمک فنر و  باطری خــودرو به عنوان 
کاالهای منتخب برای اجرا ابالغ شده، اظهار کرد: بر 
اساس این طرح تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان این 
کاالها موظف هستند برای ورود کاال به زنجیره تجاری 
کشور، متناسب با مجوز فعالیت خود در سامانه جامع 

تجارت، شناسه رهگیری را دریافت و نصب کنند. 
به گفته وی نصب برچسب یا درج شناسه رهگیری 
بــرای تمامی کــاالهــای وارداتـــی و تولیدی به صورت 
قابل رؤیت و با رعایت قواعد دستورالعمل، روی بدنه 
کاال یا بسته بندی و ضمانت نامه کاال از تاریخ ابالغ 

الزامی است.

ــرا طوسی    بـــا وجـــود  زه
ــوم وزارت راه  و  ــاتـ ــمـ ــیـ ــتـ اولـ
شهرسازی به  تمامی دستگاه ها 
مبنی بر اینکه تا پایان دی ماه 
امالک خود را برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن بــه این 
وزارتخانه معرفی کنند، دستگاه های دولتی حاضر 

به انجام تکلیف قانونی خود در این  باره نیستند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال 
ــی ۴ میلیون واحـــد مسکونی نهضت ملی  اراضـ
مسکن را تأمین کند. هر چند رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی خیال مردم را از بابت تأمین اراضی 
مــورد نیاز بــرای ساخت ۲ میلیون واحــد مسکونی 
راحت کرده اما پرسش اینجاست که زمین مورد نیاز 
برای ساخت ۲میلیون واحد دیگر با چه سازوکاری 
قرار است تأمین شود؟ با وجود اینکه وزیر راه  گفته 
هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته 
باشیم چنانچه در مدت دو ماه واگذار نشود؛ سازمان 
ثبت  اسناد یک طرفه سند آن را به نام وزارت راه و 
شهرسازی می زند ولی این تهدید قانونی، چندان 
تأثیری در مواضع مدیران دولتی نداشته و آن ها 
همچنان از واگـــذاری زمین ها سر باز می زنند. این 
استنکاف از قانون همان چیزی است که وزیر اقتصاد 
نیز در نامه ای به رئیس جمهور با موضوع موانع فروش 

اموال مازاد دولت به آن اشاره  کرده است.

الزام قانونی دولت برای تأمین زمین رایگان ◾
محمدابراهیم احمدی، کارشناس حوزه مسکن 
در گفت وگو با قدس امتناع مدیران دستگاه ها از 
واگــذاری زمین برای ساخت مسکن را غیرقانونی 
دانسته و یادآوری می کند بر اساس قانون جهش 
تولید مسکن، دولـــت می باید مشکل زمین را 
به  عنوان مانع اصلی تولید مسکن ارزان قیمت 
راه بـــردارد، به ایــن شکل که اراضــی دولتی  از ســر
بــا کــاربــری مسکونی واقـــع در مــحــدوده شهرها 
اعم از اراضــی ای که متعلق به وزارت راه و یا سایر 
دســتــگــاه هــای دولــتــی هستند بــایــد تــوســط این 

وزارتخانه در اختیار مسکن سازان قرار گیرد.
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه مــی افــزایــد: حتی اگــر این 
قانون مصوب نشده بــود، براساس مــاده 9 قانون 
زمــیــن شــهــری مــصــوب ســال ۶۶ وزارت مسکن 
موظف است زمین مــورد نیاز مسکن سازی را با 
استفاده از همه اراضــی مــوات و دولتی )بــه  ویژه 
در شهرهایی کــه بــراســاس قــانــون، عــدم امکان 
تأمین زمــیــن بــرایــشــان مشخص  شـــده اســت( 
تأمین کند. در بند الف همین ماده 9 اشاره  شده 
در صـــورت ضـــرورت وزارت مسکن بایستی با 
 تفکیک و فروش زمین های بایر اطــراف شهرها و 
هر آنچه می شود تغییر کاربری داد، تالش کند تا 
زمین مــورد نیاز بــرای طرح های ساختمان سازی 

دولت را فراهم کند.
وی تأکید می کند: تا زمانی که واگــذاری زمین به 
استناد قانون زمین شهری اجرا می شد مشکلی در 
فرایند تأمین مسکن وجود نداشت ولی به  محض 
کنار گذاشتن این قانون در اوایــل دهــه7۰ توسط 
وزیــر دولــت هاشمی رفسنجانی که بعدها وزیر 
دولت روحانی هم شد گره در کار تأمین مسکن 
افتاد و هر روز بر مشکالت تأمین مسکن افزود. 
در حقیقت سرچشمه مشکالت امــروز بخش 

مسکن، قانون شکنی این فرد بود که طرح مسکن 
مهر را هم در دولت قبل زمین زد.

مشوق های دولتی برای تملک زمین ها ◾
این فعال بخش مسکن تأکید می کند: بر اساس 
قانون بودجه سال 99 از دستگاه ها خواسته  شده 
بود که امالک مازاد خود را به وزارت اقتصاد و دارایی 
معرفی کنند تا دولت بتواند از فروش آن ها کسری 
بــودجــه شدید خــود را جــبــران کند، امــا بسیاری 
از دستگاه ها از انجام این وظیفه قانونی امتناع 
کردند که البته این رویه در دولت جدید که با شعار 
تولید مسکن وارد میدان شده و زمین های مازاد 
دستگاه های دولتی را با دو هدف تأمین کسری 
بودجه دولت و تأمین زمین برای ساخت مسکن 
ــه یافت،  نهضت ملی مطالبه مــی کــرد نیز ادامـ
ــت قبل را  ــت که تجربه ناموفق دول هر چند دول
دیده دو مشوق را برای دستگاه های دولتی در نظر 
گرفت. احمدی ادامه می دهد: نخستین مشوق 
دستگاه ها این است که کارکنان واجد شرایط در این 
مجموعه ها در اولویت دریافت مسکن قرار خواهند 
گرفت و دومین مشوق که در شهریور سال جاری 
اعالم شد عبارت  است از اینکه دستگاه هایی که 
زمین هایشان را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار 
می کنند، در صورت اعالم نیاز، ۵۰درصد آن اراضی 
برای ساخت مسکن کارکنان همان سازمان به خود 

آن ها بازگردانده می شود.

 سر باز زدن از واگذاری زمین  ◾
به بهانه تأمین نیازهای احتمالی آینده

این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که 
برای رفع این مشکل که برخی دستگاه های اجرایی 
با تصور اینکه زمین هایشان را برای روز مبادا الزم 
دارند و شاید روزی تصمیم بگیرند در این زمین ها 
بنایی بسازند چه باید کرد گفت: عمده سازمان ها 
نیازهای آینده خود را برای تعریف پروژه های عمرانی 
به سازمان برنامه  و بودجه اعالم کرده اند بنابراین این 
بانک اطالعاتی از نیازهای آتی هر سازمان وجود دارد 
و سازمان برنامه  و بودجه می تواند به  صراحت اعالم 
کند به پروژه هایی فراتر از فهرست نیازهای از پیش 
تعیین  شده دستگاه ها که برای امتناع از واگذاری 
زمین تعریف می شوند مجوز ساخت نخواهد داد.

عدم تحویل امالک با بهره گیری از اهرم های فشار ◾
ــواردی که باالترین مقام  احمدی مــی افــزایــد: در مـ
دستگاه ها بــه هــر نوعی پــس از شناسایی امــوال 
ــذاری را نپذیرفته و  مـــازاد، دستور کــارگــروه هــای واگـ
صورت جلسات را امضا نمی کنند یا از برگزاری مزایده 
استنکاف می کنند یا با واسطه قرار دادن نمایندگان 
مجلس، استانداران و ائمه جمعه و انعکاس رسانه ای 
آن، به  عنوان اهرم فشار برای لغو تصمیمات مجریان 
بهره می گیرند می توان با آن ها برخورد قضایی کرد 
یعنی دادستان ها می توانند به  عنوان مدعی العموم 
از مدیرانی که از واگذاری زمین به طرح نهضت ملی 
مسکن امتناع می کنند شکایت کنند. با در پیش 
گرفتن ایــن رویــه هیچ مسئولی جرئت نمی کند از 
قدرت اجرایی خودش سوءاستفاده و مردم را از حق 

قانونی شان محروم کند.

پنهان کاری و عدم ثبت امالک فاقد سند در سادا ◾
این استاد دانشگاه می گوید: مانع تراشی بعدی 
دستگاه ها مــربــوط بــه امـــالک فــاقــد سند است 
که فرصتی بــرای مدیران متخلف پیش آورده تا 
چنین امالکی را در فهرست امــوال دولتی مازاد 
ــه مــوازات ایــن کــار برخی  نگنجانند. همچنین ب
دستگاه ها از ثبت اطالعات اموال در سامانه سادا 
هم خودداری می کنند که این امر شناسایی امالک 
دولتی مــازاد را دشــوار می سازد. باید برای تعیین 
تکلیف تمامی امالک و اراضی کشور، اجرای جامع 
حدنگار یا کاداستر متعلق به سازمان ثبت  اسناد و 
اموال کشور در دستور کار قرار بگیرد. این طرح که 
زیرساخت های آن نیز تا حدود زیادی آماده است 
مدت هاست مورد کم لطفی قرار گرفته، البته سال 
گذشته بودجه خوبی به این طرح تخصیص یافت 
تا امسال با قــدرت بیشتری عملیاتی شــود. باید 
تأکید کنم با اجرای این طرح نه  تنها امالک دولتی 
بلکه تمام زمین هایی که روی نقشه ایــران وجود 
دارند تعیین تکلیف شده و امالک فاقد مالک به 
نفع دولــت مصادره می شوند. بدیهی اســت که 
تعیین تکلیف این زمین ها با عزم ملی در بازه  یک تا 
دوساله امکان پذیر است. پس  از آن اگر مشخص 
شود که مدیری در اظهار وجود امالک مازاد دولت، 
کتمان حقیقت کرده با پیگرد قانونی می توان از 
طریق برخورد شدید قانونی راه را بر تکرار خطای 

دیگران بست. احمدی می گوید: دغدغه برخی 
مجموعه ها نیز در خصوص برگشت منابع مربوط 
به مولدسازی دارایــی هــا به همان دستگاه است 
که دولــت می تواند با در نظر گرفتن مشوق هایی 
ایــن دغدغه را برطرف کند، به ایــن صــورت که به  
اندازه اعتباری که زمین یا ملک واگذار شده ایجاد 
می کند، به اعتبارات عمرانی و بودجه آن دستگاه 

در سال های بعد اضافه کند.

تأمین زمین با احیای بافت فرسوده شهری ◾
احمدی یادآوری می کند: حاال فرض می گیریم که 
اصالً دستگاه ها و نهادهای دولتی زمینی ندارند 
 که به وزارت راه و شهرسازی یا اقتصاد و دارایــی 
واگــــذار کنند، در ایـــن صـــورت تــوجــه بــه بخش 
خصوصی و اراضـــی بافت های فــرســوده شهری 
گزینه ای مطلوب تلقی می شود و دولت می تواند 
با در نظر گرفتن یکسری مشوق ها و امتیازات از 
بخشودگی عـــوارض شــهــرداری گرفته تا هزینه 
صدور پروانه ساخت وساز و تجمیع امالک و حتی 
در صــورت عــدم همکاری نهادهای مربوط چون 
شهرداری در این امر از طریق ایجاد سازوکار عقد 
قراردادهای مشارکت در ساخت بین سازندگان 
نهضت ملی مسکن و مالکان بناهای فرسوده 
ایده آل ترین حالت را در استفاده از امکانات بخش 
خصوصی فراهم کند. به عبارتی می توان این افراد را 
در تعاونی های ساخت مسکن سهامدار کرد تا هم 
مالکان بتوانند زمین هایشان را در بافت فرسوده 
احیا کنند و هم دولــت را قــادر سازند با هزینه ای 
اندک روند مسکن سازی در کشور را رونق داده و 

حتی مشکل بیکاری را تا حد زیادی از بین ببرد.
وی می افزاید: گزینه بعدی رفع مشکل تأمین زمین، 
تمرکز بر اراضی شهرهای جدید و اقماری مثل پردیس 
تهران یا گلبهار مشهد است که اوالً فاصله چندانی 
با کالنشهرهای مذکور ندارند و ثانیاً اگر شبکه قوی 
حمل ونقل عمومی مانند خطوط مترو یا اتوبوسرانی 
منسجم بــرای آن هــا در نظر گرفته شود می توانند 

از مطلوبیت باالیی برای سکونت برخوردار شوند.
این کارشناس حوزه مسکن می گوید: گزینه دیگر 
تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن، 
تهاتر زمین های دولتی با کاربری های غیرمسکونی 
)مثالً زمین های موجود در شهرک های صنعتی( 
بــا زمــیــن هــای مسکونی مــالــکــان خصوصی در 
شهرهاست به این معنا که می توان ضمن اینکه 
معادل ارزش زمین مسکونی زمینی با کاربری های 
صنعتی یا کشاورزی یا دامــداری یا باغی دریافت 
کنند تسهیالتی نیز با استفاده از مقررات وزارت 
صمت، جهاد و... دریافت کنند تا زمینه انجام 
فعالیت های مولد اقتصادی نیز فراهم شده و چرخ 

اقتصاد را به شکلی مطلوب به حرکت درآورند.
احمدی در پایان تأکید می کند: همه گره های به  ظاهر 
کور اقتصاد گشودنی است اما عزم جدی قوه مجریه، 
قهر بی مماشات قوه قضائیه و تیزبینی و دوراندیشی 
قــوه مقننه را می طلبد. به  ایــن  ترتیب می توان در 
شرایط جنگ اقتصادی بر مشکالتی چون تأمین 
مسکن که هزینه های گزافی بر بیشتر خانواده های 
ایرانی تحمیل کرده و عمده درآمد آن ها را می بلعد، 
اشتغال که به دغدغه اصلی جوانان کشور مبدل 
ــورم که می تواند بحران های اجتماعی و  شــده و ت

اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید غلبه کرد.

قدسمشکالتوراهحلهایساختخانهارزانقیمترابررسیمیکند

باز کردن گره های زمین در طرح نهضت ملی مسکن

احمدی، کارشناس مسکن در خصوص عملیاتی شدن این ایده ها گفت: همه 
گره های به  ظاهر کور اقتصاد گشودنی است اما عزم جدی قوه مجریه، قهر 

بی مماشات قوه قضائیه و تیزبینی و دوراندیشی قوه مقننه را می طلبد.
گزيدهگزيده

اخبار کوتاه

قانون رمز ارزها 
در دست تدوین

ــمــی از جــلــســه اخــیــر  ــراهــی ــوراب مــحــمــدرضــا پ
ــا دولـــت در زمــیــنــه رســیــدگــی به  کمیسیون ب
رمزارزها خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز، او با 
بیان اینکه این جلسه با حضور معاون اقتصادی 
ــی و  ــر اقتصاد و امــور دارایـ رئیس جمهور، وزی
رئــیــس  کــل بــانــک مــرکــزی بــرگــزار شــده اســت، 
گفت: دولــتــمــردان عمالً به موضوع رمــزارزهــا 
ورود کرده اند و معاون اقتصادی رئیس جمهور 
هم متولی ایــن موضوع در دولــت شــده است. 
این نماینده مجلس افــزود: ما اقدام های خود 
را در این بخش به دولتمردان عرضه و گزارش 
آن ها را دریافت کرده ایم. آن ها به ما گفته اند در 
این زمینه قانون گذاری کنیم و به همین جهت 
ما متنی را در کمیسیون برای این بخش آماده 
کرده ایم و به دولــت گفته ایم که در این بخش 

آیین نامه های الزم را تدوین کند.

افزایش صادرات به عراق
 همزمان با پرداخت بدهی ها

یوسف باپیری، خزانه دار اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق در گفت وگو با نود اقتصادی گفت: 
ــت رئیسی ۲۰ تــا ۲۵  ــادرات بــه عــراق در دول صـ
درصد افزایش یافته است. تمام کنسولگری های 

ما در عراق از نظر اقتصادی فعال است.
ــران در عراق  وی افــزود: پول های بلوکه شــده ای
طبق سیاست های بانک مرکزی در حال ورود به 
کشور است و عراقی ها بخش زیادی از پول های 

ایران را برگرداندند.
وی تأکید کرد: ناهماهنگی بین گمرک ایــران و 

عراق گاهی به مراودات تجاری آسیب می زند.

افزایش 48 درصدی 
بهای بنزین در عربستان

ــتــی نــشــان داد شــاخــص قیمت  آمـــارهـــای دول
مصرف کننده در عربستان در ماه نوامبر 1.1درصد 
نسبت به مــدت مشابه ســال گذشته افزایش 
یافته و نسبت بــه مــاه گذشته نیز ۰.۲درصـــد 
بیشتر شده است. به گزارش فارس اداره کل آمار 
عربستان اعالم کرد این افزایش بیشتر در نتیجه 
افزایش قیمت های حمل  و نقل بوده که به دلیل 
افزایش قیمت بنزین، ۵.7 درصد افزایش یافته 
و قیمت بنزین در عربستان نسبت به سال قبل 
۴7.9 درصد افزایش داشته است. بنا بر اعالم این 
سازمان، »قیمت های حمل و نقل عامل اصلی 
افزایش نرخ تورم در ماه نوامبر ۲۰۲1 بوده است 
زیرا این قیمت ها اهمیت به نسبت باالیی در سبد 
مصرفی عربستانی ها دارد«. عربستان سعودی 
اعالم کرده در بودجه سال ۲۰۲۲ این کشور، انتظار 
می رود نرخ تورم امسال عربستان به طور متوسط 
به ۳.۳ درصد افزایش یابد، زیرا اثر پایه سه برابر 
شــدن مالیات بر ارزش افـــزوده در جــوالی سال 

گذشته کاهش یافته است.

ترفندی جدید
به نام شرکت های هرمی دالری

یک منبع آگــاه در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
گفت: از سال 1۳97 تاکنون کالهبرداران هرمی 
با ترفند جدید سرمایه گذاری در بورس های 
بین المللی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک 
)شامل بورس نیویورک و بورس نــزدک(، لندن، 
لوکزامبورگ، فرانکفورت، استرالیا و غیره اقدام 

به فریب مالباختگان خود کرده اند.
وی با بیان اینکه به این شرکت ها به اصطالح 
شرکت های هرمی دالری می گویند، گفت: شیوه 
اخــاذی و پرداخت سود آن هــا معموالً با دالر و 
در پوشش شرکت های صــوری خارجی انجام 
می شود. گفتنی است با تالش سربازان گمنام 
امام زمان)عج( طی سال های اخیر، سه عدد از 
بزرگ ترین این شرکت ها به نام های »یونیک 
فاینانس«، »ورد واید انــرژی« و »فایننشیال« 
منهدم و سرکردگان آن هــا به دستگاه قضایی 

معرفی شده اند.

اقتصاد3

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: 
معامالت ارزی مشمول مالیات نیست. معامالتی 
که از طریق سامانه های رسمی کشور مانند سنا و 
نیما صورت می گیرد، خرید ارز مسافری، خرید 
ارز دانشجویی و... مشمول مالیات نیستند. این 
مالیات صرفاً برای سوداگری ارز است؛ بنابراین 
با اعــالم بانک مرکزی چنانچه ســوداگــری ارز و 
خرید و فــروش غیرقانونی ارز انجام بگیرد و به 

ما گــزارش شود، مکلف به رسیدگی هستیم. به 
گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، وی گفت: در 
حال حاضر بانک مرکزی مجموعه ای از فعاالن 
غیررسمی بازار ارز را به ما معرفی کرده و در حال 
تشکیل پرونده بــرای آن هــا هستیم. بخشی از 
آن ها مربوط به سال گذشته و بخشی به امسال 
است. مواردی که به سال گذشته مربوط می شود، 
به صورت قطعی رسیدگی می کنیم و مواردی که 
به امسال مربوط است، به صورت علی الحساب 
رسیدگی و بــراســاس 1۰درصــــد ارزش معامله، 

مالیات علی الحساب از آن ها دریافت می کنیم.
از سوی دیگر سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی تهران  با اشاره به اقدام های 
پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دالالن 
ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دالل 
ارزی دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از 

این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی افــزود: یکی از متهمان دستگیر شده در این 
پرونده که سابقه دار هم هست، اقدام به فعالیت 
در بحث قــاچــاق طــال بــه کــشــور هــای همسایه 

می کرده است. سرهنگ ولیپور گودرزی تصریح 
کرد: به صورت میدانی از ۲۰صرافی بازدید شد، 
صرافی هایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب 
شدند. وی افــزود: به تمام صرافان تذکر دادیــم 
که حضور دالالن در صرافی ها ممنوع اســت و 
در صــورت مشاهده با چنین صحنه ای قطعاً 
با متخلفان بــرخــورد شدید انتظامی و قضایی 

خواهد شد.

شناسایی ۲۰ سایت قیمت گذار غیرمجاز ارز ◾
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، 
۲۰سایت قیمت گذار غیرمجاز ارز شناسایی شد. 
وی با اشاره به معامالت فردایی گفت: در این گونه 
از معامالت در عمل هیچ طالیی جا به جا نمی شود 
و مابه التفاوت هایی کــه در ایــن معامالت بیان 
می شود، نوعی قمار است و دولت و مجلس شورای 
اسالمی نیز به دنبال تصویب قانون برای برخورد با 

این موضوع هستند. 
سرهنگ ولیپور گودرزی با اشاره به پرونده های 

ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در این 

باره بیش از ۲۰۰نفر دستگیر و ۸۰شرکت صوری 
کشف شدند که شرکت های وقعی نبودند و دارای 
مستندات جعلی بودند و اقــدام به دریافت ارز 
دولتی کرده و در عوض هیچ کاالیی وارد کشور نکرده 
بودند. وی افزود: یک قاضی ویژه برای این پرونده 
تعیین شده که همگی با قرار بازداشت موقت در 
اختیار مرجع قضایی هستند و تمام امــوال این 

ــراد توقیف شده  افـ
و به بیت المال 
مــــــســــــتــــــرد 

خواهد شد.

 مالیات  مالیات 

رئیسسازمانامورمالیاتیهشدارداد

شناسایی و اعمال 
مالیات بر معامله گران 

غیررسمی ارز
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قیمت 
دستگاه بخور  

  بخور گرم آنی ساز
۲۰1۰ MF مدل 
1۰۴,۰۰۰ تومان

  بخور سرد 
HN۰1 مدل

۸۰,۰۰۰ تومان

  بخور سرد و گرم سایلن 
5۰۲T-MH مدل
1,۶۰۲,۳۰۰ تومان

  دستگاه بخور سرد بی تی بی 
HYB-B1۴ مدل
1,۰۶۶,۰۰۰  تومان

  بخور سرد میگل 
۶۰ GAH مدل

1,۰۷۳,۰۰۰ تومان

  دستگاه بخور درما 
DEM-F۶۰۰ مدل
1٫1۲5٫۰۰۰ تومان

69.500.000نیم سکه39.250.000ربع سکه1.293.217بورس 270.983دالر )سنا(56.250.000 مثقال طال 18.565دینار عراق )سنا(128.880.000سکه13.000.000 طال  1۸ عیار1.770اونس طال 73.787درهم امارات )سنا(

 آغاز فاز نخست 
طرح رهگیری 
قطعات یدکی 



   نظر مثبت 
فراستی درباره 
یک فیلم   
مسعود فراستی، 
منتقد سینمای 
ایران در صفحه 
اینستاگرامی اش با 
انتشار ویدئویی از 
 )CODA( فیلم کودا
گفت: »کودا از 
فیلم های خوبی است 
که در سال ۲۰۲۱ 
ساخته شده است. 
فیلم، سرگذشت 
یک خانواده فقیر 
ماهیگیر است که 
ناشنوا هستند. این 
فیلم را ببینید، از آن 
فیلم هایی است که 
در خاطرتان می ماند 
و حتمًا دوباره آن 
را همراه خانواده 
خواهید دید!«. کودا 
فیلمی کمدی- درام 
 به کارگردانی 
سیان هدر است. 

خبر

 چـــه شـــد کـــه نــوشــتــن  ◾
 عــــنــــاویــــنــــی از مـــجـــمـــوعـــه 
» سی شعر«را بر عهده گرفتید؟  
من سابقه همکاری خوبی با 
انتشارات »شهر قلم« داشتم 
و چندین عنوان کتاب را با این 
نشر کار کرده بودم که تجربه موفقی بود. وقتی مریم 
محمدخانی، دبیر این مجموعه که خود ایشان هم 
نویسنده، معلم و مروج کتاب هستند پیشنهاد 
انجام چنین کاری را دادنــد با اعتماد به ایشان و 
ناشر نوشتن چند عنوان را پذیرفتم. تا به حال 
عنوان های »حافظ« و »اخوان ثالث« منتشر شده 
و در حال نوشتن عنوان های »سهراب سپهری« و 

»نظامی« هستم. 

 نوشتن شرح حال این چهار شاعر برای شما چه  ◾
جذابیتی داشت؟ 

خب من از کودکی با حافظ و غزل هایش دمخور 
بودم و ذوق شعری ام را مدیون دیوان حافظ هستم. 
روایت محوری در اشعار اخوان ثالث موجب شد 
اخوان را هم انتخاب کنم. چند شعر اخوان برای 
من شعرهای نوستالژیکی هستند مثل زمستان 
که بسیار نمادین است و به حال و هوای امروز من 

هم نزدیک است. 
نظامی را انتخاب کردم چون اولویت اول سوژه های 
من برای سرودن شعر و نوشتن داستان، موضوع 

عشق است، از این جهت نظامی کتابی بود که من 
دوست داشتم بنویسم چون عالقه من با نظامی در 
روایت داستان ها و اشعار عاشقانه گره می خورد. 

سهراب سپهری را به این دلیل انتخاب کردم چون 
برای جهان متفاوت و منحصر به فردش احترام 
قائلم. او یکی از نزدیک ترین شاعران به دوران 
نوجوانی است و بیشتر نوجوانان دوستش دارند.  

ــرای ورود مخاطب نــوجــوان به جهان ذهنی  ◾  ب
شاعران و درک اشعارشان چه کرده اید؟ 

 هــر کــدام از کتاب ها شامل ســه فصل هستند 
و فصل ها بر اســاس آیین نامه ای اســت که دبیر 
مجموعه تهیه کـــرده اســـت. در فصل نخست 
سیری داریم بر زندگانی شاعر که در چه فضایی 
ــه ای اش را  تنفس کــرده اســت، چگونه کــار حــرف
شروع کرده و آثارش را با تأثر از چه اتفاقاتی نوشته 
اســت. در فصل دوم که به جهان شعری شاعر 
پرداخته شده ما کلیدهایی به مخاطب می دهیم 
که چگونه وارد جهان ذهنی شاعر شــود، رمــز و 
رازهــای شعری را باز می کنیم، فراز و نشیب های 
ارتباط گرفتن با شعرهای شاعر را ترسیم می کنیم 
و کمک می کنیم نوجوانان، جهان کلمات شاعر را 
درک کنند. در واقع ما به عنوان نویسندگان این 
کتاب ها در این فصل ارتباط نوجوان را با شاعری 
که قرن ها پیش از او زیسته تسهیل می کنیم چون 
ممکن است ارتباط گرفتن با جهان شعری او برای 

نوجوان امــروزی چندان کار راحتی نباشد. فصل 
سوم فصلی است که اسم مجموعه از همین آمده 
است یعنی 30 شعر را با سلیقه خودمان از شاعر 
انتخاب کرده ایم؛ 30 شعری که هم خودمان به آن 
عالقه مند هستیم و هم حدس می زنیم نوجوان ها 

به آن ها عالقه مند باشند. 

 ارتباط جهان ذهنی یک نوجوان با شاعرانی مثل  ◾
اخوان ثالث، فردوسی و... چگونه اتفاق می افتد؟ 

ســالــیــان ســـال اســـت کــه می بینیم نــوجــوان هــا 
گرایششان بــه شــاعــران بزرگسال بیشتر از آن 
چیزی است که ما به عنوان شعر نوجوان برای این 

گروه سنی منتشر می کنیم. 
بچه ها در آستانه دوره نوجوانی به نوعی در مرز بین 
دوره کودکی و بزرگسالی قرار دارند. نوجوان ها در 
این دوره، درک منحصر به فردی از جهان بزرگسالی 
دارند و اتفاقاً شعر بزرگسال یکی از آن چیزهایی 
اســت که به جــان پر از احساس و پر آتــش آن ها 
جواب مناسبی می دهد چون با آن ها از مفاهیمی 
حرف می زند که راجع به آن ها فکر می کنند مثل 
فکر کردن به هستی، ابعاد مختلف زیست، جهان 
و... همه این ها از مفاهیم ذهنی مشترک نوجوان ها 
و شعر است برای همین به شکل طبیعی بچه ها به 
سمت شعر بزرگسال کشیده می شوند. طبیعتاً 
بین شعرهای بزرگسال شعرهایی هست که ممکن 
اســت به دنیای نوجوانان نزدیک تر باشد و این 

کتاب ها سعی می کنند این راه را کوتاه کنند. 
 بچه ها با خواندن این آثار، آشنایی ضمنی با اشعار 
شاعران پیدا می کنند و سعی می کنند در بزرگسالی 
با توجه به خاطره خوبی که از یک شاعر در نوجوانی 
دارند، به تمامی به دنیای شاعر ورود کنند و از سایر 
شعرهایی که ممکن بوده در نوجوانی فهمی از آن 

نداشته اند، لذت ببرند. 

  چه خألیی در آثار کودک و نوجوان می بینید؟ ◾
 آثار کودکان و نوجوانان کامالً منفک از هم هستند 
حتی ادبیات کــودک هم تقسیم بندی متفاوتی 
دارد از شعرهای  دوران بارداری گرفته تا خردسال، 
کودکان، پیش دبستانی اول و دوم و بعد هم دوره 
نوجوانی که مجموعه های منحصر به فرد خودش 
را می خواهد و به طــور کامل مخاطب متفاوتی 
است. بیشترین خأل در آثار نوجوان بسته بودن 
دست نویسندگان این گروه سنی در مطرح کردن 
سوژه های جذاب است. با این ممیزی های ورود 
به جهان ذهنی نوجوان امروز در ادبیات ما بسیار 
کار سختی است و برای همین نویسنده تقریباً در 
پیوند با مخاطب نوجوان نمی تواند خیلی موفق 

عمل کند. 
معموالً مخاطب نــوجــوان اگــر کتابخوان باشد 
خوراکش را از کتاب های ترجمه و خیلی کم از آثار 
تألیفی می گیرد و اگــر کتابخوان نباشد خــوراک 
فرهنگی اش را از موسیقی، فیلم و فضای مجازی 
دریافت می کند. بیشترین خأل در حــوزه کودک 
نبود صدای تازه و نوعی هم شکل نویسی است که 
در بازار کتاب کودک بیداد می کند. کمتر در حوزه 
تألیف صدای متفاوتی را می بینیم هم در فضای 
شعر و هم داستان اما شعر بیشتر درگیر چنین 

بیماری ای است. 

 پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟  ◾
 همان راهکارهایی که همیشه گفته شده است. 
نخست اینکه دســت مــا بــه عــنــوان نویسنده 
باید باز باشد تا ما راحت تر برای بچه ها درباره 
موضوعاتی بنویسیم که ذهن آن ها را مشغول 
کرده و یا برای آن ها جذاب است. مسئله بعدی 
راه پیدا کردن کتاب به مدارس است تا کتاب های 
غیردرسی در کنار درسی منابع مطالعه بچه ها 
باشند و درهــای مدرسه ها باید به روی ادبیات 
کــودک و نوجوان گشوده شــود. البته که این ها 
رؤیاهای محقق نشده ما نویسندگان کودک و 
نوجوان است اما همین رؤیاها می تواند بچه ها را 
با فضای ذهنی آثار نویسندگان کودک و نوجوان 
آشتی دهد. از سوی دیگر نویسنده ها هم باید 
به روز رسانی شوند تا بتوانند به فضای ذهنی 
نوجوانان نزدیک شوند و دغدغه های آن هــا را 

بهتر بفهمند. 

گفت وگو با حدیث لزر غالمی یکی از نویسندگان مجموعه »سی شعر« که برای نوجوانان منتشر می شود 

پا به پای نوجوانان در دنیای شاعران 

خبرخبر
روزروز

امروز از  آلبوم »ُجز ِعشق نَدارم ُهنری« رونمایی  می شود»تا اشکستان« در ایام سوگواری به صحنه می رود 
ــار نمایشی  »تــا اشکستان« عنوان یکی از تازه ترین آث
ــی و  ــردانـ ــارگـ مــجــمــوعــه تــئــاتــر شــهــر بـــه نــویــســنــدگــی ،کـ
تهیه کنندگی حمید حرا و همراهی »گــروه هنری سایه« 
است که از روز چهارشنبه اول دی ماه همزمان با فرا رسیدن 
ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهــرا)س( در تاالر 
 اصلی تئاتر شهر میزبان مخاطبان خواهد بود. نمایش 

»تا اشکستان«  قصه »پدر یوحنا« کشیش روشن ضمیری 
است که صومعه او در نزدیکی شهر مدینه واقع شده است. 
یوحنا از طریق پسرش در جریان وقایع پرفراز و نشیب پس 
از رحلت پیامبر)ص( قرار می گیرد و... .محمدجواد حبیبی، 
محمدامین نیک پنجه، علیرضا عمرانی و سیدعلی زاهدی، 

برخی از بازیگران این اثر نمایشی هستند.

آیین رونمایی آلبوم »جُز عِشق نَدارم هُنری« از تازه ترین 
محصوالت مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت 18  امروز 
برگزار می شود. این آلبوم بخشی از قطعات تولید شده 
توسط گــروه موسیقی »نغمه گردان« اســت. ضبط این 
قطعات از سال 1398با تالش افرادی چون علی مرادخانی، 
محمود یگانه پور، خــانــواده تــورج نگهبان، سیدعلیرضا 

میرعلینقی؛ پژوهشگر موسیقی، میالد عرفان پور، دل آرا 
ابراهیمی، سیدمحسن حسینی، پویان عبدلی و محمدباقر 
زینالی تولید شده است. این آلبوم دربرگیرنده بخش هایی 
چون قطعه »جرس«، تصنیف »هنر عشق« با شعری از 
محیط قمی، تصنیف »مجنون رسوا« با شعری از وحیدرضا 

بوربور،  قطعه »نگارینا...« با شعری از باباطاهر است.

 خدیجه زمانیان      نشر شهر 
قلم برای آن دسته از نوجوانانی که 
به خواندن شعر و زندگی شاعران 

عالقه مند هستند اقدام به چاپ مجموعه 
شعرهایی با عنوان »سی شعر« کرده 

است که راهنمای خواندن اشعار شاعران 
کالسیک و معاصر است. تاکنون چندین 

عنوان از این مجموعه منتشر شده و قرار 
است به زودی عناوین دیگری هم منتشر 

شود.   حدیث لزر غالمی نوشتن زندگی 

چهار شاعر از این 3۰ شاعر را بر عهده 
گرفته است. تاکنون کتاب های »حافظ« 

و »مهدی اخوان ثالث« منتشر شده و 
کتاب »نظامی« و »سهراب سپهری« هم 
در آینده منتشر خواهد شد.  حدیث لزر 

غالمی متولد مرداد ۱36۰ است. از او 
ده ها عنوان کتاب داستان و شعر برای 

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن منتشر 
شده که بعضی از آن ها برنده جوایز 

معتبر ادبی شده اند. 

 ثبت خوشنویسی عربی 
در فهرست میراث فرهنگی

 »یونسکو« خوشنویسی عربی را به فهرست 
میراث فرهنگی ناملموس خود اضافه کــرد. این 
اتفاق در پی همکاری 1۶ کشور عربی به سرپرستی 
عربستان سعودی و تحت نظارت سازمان آموزشی، 
فرهنگی و علمی اتحادیه عرب انجام شد. یونسکو، 
خط عربی را نماد اصلی فرهنگ در جهان عرب و 
اسالم دانسته و هنر خوشنویسی عربی را شیوه ای 
روان و بیانگر انسجام، مهارت و زیبایی توصیف 
کرده است. خوشنویسی عالوه بر اهمیت استفاده 
از آن در متون دینی، نقشی محوری در پیشرفت 
زبــان عربی در طول تاریخ داشته و بــرای قرن ها، 
بــه انتقال و گسترش فرهنگ، آداب و رســوم و 

ارزش های دینی عرب کمک کرده است.
خوشنویسی عربی یا »کالی گرافی« همچنان 
توسط هنرمندان و طراحان در طیف گسترده ای 
از رســانــه هــا، از نــقــاشــی گــرفــتــه تــا مجسمه و 
 حــتــی گــرافــیــتــی اســـتـــفـــاده مـــی شـــود و بسیار 
محبوب اســـت. از ســال ۲003 تــاکــنــون، حــدود 
۵00 ســنــت در فــهــرســت یونسکو ثــبــت شــده 
اســــت. از ایــــران ســنــت هــایــی هــمــچــون تعزیه، 
نــقــالــی، ورزش زورخــــانــــه ای، قــالــی، نــگــارگــری، 
ــار و چوگان در یونسکو   دانــش ساخت لنج، دوت

ثبت شده اند.

 انتشارفراخوان حضور 
در نمایشگاه کتاب بولونیا  
مؤسسه خانه کتاب و ادبــیــات ایـــران بــا انتشار 
ــوت کــرد  ــوزه نــشــر دعــ فــراخــوانــی از فــعــاالن حــ
در پنجاه ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
کـــودک بولونیا شرکت کنند. نمایشگاه کتاب 
بولونیا به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین 
نمایشگاه های کتاب دنیا در حوزه کتاب کودک و 
نوجوان هر ساله پذیرای بسیاری از فعاالن نشر 
اســت. بــا توجه بــه برپایی غرفه ملی جمهوری 
اسالمی ایــران در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲0۲۲ 
)1 تا ۴ فــروردیــن 1۴01( توسط بخش بین الملل 
خانه کتاب و ادبیات ایــران، فراخوان مذکور برای 
نام نویسی و ارائـــه بــرنــامــه بـــرای حــضــور در این 
 نمایشگاه با توجه به ضوابط و زمــان هــای اعالم 
ــن  ترتیب متقاضیان   شـــده، منتشر شــد. بــه ای
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، نام نویسی 
و ارائــه برنامه های خود، تا پایان آذر ماه به پایگاه 
الکترونیکی خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی 

www.ketab.ir مراجعه کنند. 
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و هنر فرهنگ 

حدیث لزر غالمی
نویسنده و شاعر

» آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی«
برابر رای شماره 1400۶0۳0۸00۲000۹4۵- 1400/0۸/10 
هی��ات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی س��ید علی نوربخش به 
شماره شناسنامه ۲۲۶ کد ملی 0۸۸۸۹۹۳1۶1 صادره از قاین 
فرزند میرزا هاشم در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲1۷0،۷0 مترمربع در تمامی پالک 
۶۵1 فرعی از 1۲۶۹ اصلی بخش 11 قاین از اراضی شاهیک از 

محل مالکیت میرزا هاشم نوربخش محرزگردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می ش��ود و در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ140۸۳۷۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۹/10
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۹/۲۵ 

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

برگ س���بز، س���ند مالکیت و برگ کمپانی س���واری 
سیس���تم پ���ژو تی���پ 405 جی ال ایک���س آی 8/1 
به رن���گ بژمتالیک مدل 1383 به  ش���ماره موتور 
12483156553و ش���ماره شاسی 83067459 به 
ش���ماره پالک 54– 154 ج 17 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز خودروی سواری پراید مدل 1387 رنگ 
نق���ره ای متالیک  به ش���ماره موت���ور 2373978 
و ش���ماره شاس���یS1412287744267 و ش���ماره 
انتظام���ی 256 ل 62 ای���ران 77 به مالکیت بهمن 
رمضانی چهارده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو 405SLX-TU5 م���دل 
  74 ه   685  -74 ای���ران  پ���الک  ش���ماره   1399
ش���ماره موت���ور 164B0276478 ش���ماره شاس���ی 
NAAM31FE4LK511455 به نام حبیب کشاورز 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
90
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری س���مند پالس م���دل  1400 
ب���ه رنگ س���فید به ش���ماره پ���الک 648ق19 ای���ران 40 
به  ش���ماره موتور 147H0596402  و ش���ماره شاس���ی 
NAACS1HE7MF913606 به مالکیت سیامک تقی زاده
 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
09
03
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند تراکتور فرگوس���ن تی���پ ITM285 به 
رن���گ قرم���ز م���دل 1381 ب���ه  ش���ماره موتور 
LFW2336 و شماره شاسی A010719A1 به 
شماره پالک 12– 887 ک 49 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
,1
40
90
47

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصیالت به ش���ماره 
سریال 17173-2-13-14 اینجانب زینب شهلی بر 
فرزند ضابد به شماره ملی 3580488554 رشته 
نرم افزار کامپیوتر مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد 
اس���المی واحد ایرانش���هر مفقود گریده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
13

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س����ند مالکی����ت کارخان����ه ای خودرو پ����ژو پ����ارس به رنگ 
خاکس����تری متالیک مدل 1387 ش����ماره پ����الک ایران 22 
- 267ی 97 شماره شاس����یNAAN01CA18E702843و 
ش����ماره موت����ور 12487011300 به نام ن����دا صفری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 14
09
01
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری تویوتا کم���ری ایکس ال 
آی 2400 م���دل 2006 رن���گ نق���ره ای متالی���ک  ب���ه 
ش���ماره شاس���ی  و   2AZA262471 موت���ور  ش���ماره 
6T1BE32K66X535182 و ش���ماره انتظامی 393 و 
53 ایران 12 به مالکیت محمد یوسفیان  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
09
03
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پژو207 پانوراما مدل  1400 به 
رنگ مشکی متالیک به شماره پالک 475ق28 ایران 
40 به  شماره موتور 178B0067135  و شماره شاسی 
NAAR03FE9MJ423826 ب���ه مالکی���ت س���یامک                                                                                                                
تقی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
09
03
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی سواری س���مند تیپ ال ایکس رنگ 
بژ متالیک  مدل 1384 ش���ماره پ���الک ایران 32- 
581 ط 94  ش���ماره موتور 12484049864 شماره 
شاسی 17604082 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
40
90
46

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
08
41
7

م���درک  فارغ التحصیل���ی خان���م به���اره خلیل پور   
فرزن���د مرتض���ی   ص���ادره از مش���هد   ب���ه ش���ماره 
شناس���نامه 1511 در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته  
رشته  پرستاری   با شماره مدرک 138511105240 
صادره از واحد دانشگاهی  مشهد  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

     شهرداری اسدآباد در نظر دارد 
پ��روژه ذیل را از طریق مناقص��ه عمومی به صورت 
یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل  برگزاری مناقصه  از دریافت اس��ناد  مناقصه یا ارائه پیش��نهاد

مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار : روز پنجشنبه مورخ  1400/09/25 ساعت  8 
مهلت زمان دریافت : 09/30/ 1400 ساعت 19

مهلت زمان ارسال  پیشنهادات : 1400/10/12 ساعت 13
 آدرس دس��تگاه مناقصه گزار: اس��تان  همدان- شهرس��تان اس��دآباد -خیابان امام )ره( س��اختمان 
ش��هرداری اطالعات بیش��تر در خصوص مناقصه از س��رکار خانم زارعی مهندس عمران به شماره تلفن 

09187113075 دریافت نمائید.

محل تامین شرحردیف
مبلغ برآورداعتبار

1
پروژه خرید، حمل و پخش 
آسفالت با دستگاه فینیشر

8/550/000/000اعتبارات استانی

شهرداری  اسدآباد

آگهی مناقصه

ف
/1
40
90
11

شهرداری فوالدش��هر به استناد مصوبات 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به  
فروش 1 واحد تجاری واقع در محله شهید 
چم��ران )پ��الک ش��ماره 11( با قیم��ت پایه 
کارشناس��ی اقدام نمایند جه��ت اطالع از 
ش��رایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر 
ت��ا روز سه ش��نبه م��ورخ  1400/10/14 به 
ام��ور قرارداده��ای ش��هرداری  قس��مت 

فوالدشهر مراجعه نمایند. 
                                        شناسه آگهی 1243929

 حسین ایزدی - شهردار فوالدشهر

آگهی تجدید      
مزایده عمومی

ف
/1
40
90
43

14
09
05
6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1400،06،10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -1صورت ه��ای مالی تصفیه برای 
س��ال مالی منتهی ب��ه 1399،12،30 به تصویب 
مجمع عمومی رسید 2(روزنامه قدس به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های شرکت 

برای سال 1400 انتخاب شد.  
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
رض��وی اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات 

غیرتجاری مشهد )1244134(

آگهی تغییرات شرکت منحله درحال 
تصفیه پخش رضوی شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 22979 و
 شناسه ملی 10380384461 

14
09
05
4

ب����رگ س����بز و س����ند کمپان����ی و س����ند قطع����ی خ����ودرو 
س����واری پ����ژو206 م����دل 1397 رن����گ س����فید روغن����ی ب����ه 
شاس����ی  ش����ماره  و   167B0039054 موت����ور  ش����ماره 
NAAP41FE5JJ578904 و ش����ماره انتظام����ی 737 ل 
26 ایران 12 به مالکیت خس����رو شکسته بند  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
09
05
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت سبز اندیشان 
یوتاب )س��هامی خاص ( به  ش��ماره ثبت  57005 
شناس��ه ملی 14005544169 ک��ه در حال تصفیه 
میباشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن 
اصل اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به نش��انی اس��تان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی 
، شهر مشهد، محله رضا شهر ، خیابان رودکی)ملك 
الش��عرا5 -کالنتری8( ، خیاب��ان رودکی 1 )دعبل 
خزائ��ی 2( ، پالك 87 ، طبقه همکف به کد پس��تی 
9177773458 مراجع��ه نماین��د. بدیهی اس��ت 
شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که خارج 
از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهد داشت . 
مدیر تصفیه  شرکت سبز اندیشان یوتاب

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
در حال تصفیه شرکت سبز اندیشان یوتاب 
)سهامی خاص ( به  شماره ثبت  57005 

شناسه ملی :  14005544169)نوبت دوم(

ک
/1
40
77
70



 قاچاق دام
  به عراق

 ادامه دارد
علی اصغر ملکی 

رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی گفت: 

قاچاق دام به عراق 
ادامه دارد و هنوز 

مسئوالن نتوانسته       اند، 
جلو آن را بگیرند و 

عاملی شده که در کنار 
گرانی نهاده، قیمت 

گوشت پایین نیاید. به 
گزارش فارس، قاچاق 

دام به کشورهای 
همسایه همواره 

مشکل اصلی برای 
تولید کنندگان و بازار 

گوشت در داخل کشور 
بوده است، زیرا نظام 

عرضه و تقاضا را به هم 
می ریزد و قیمت ها را 

باال می       برد. به گفته 
رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی، این بار نیز 

قاچاق دام به کشور 
عراق مطرح است.

در حاشیه

گوشت گران و 
صادرات فراوان

روح هللا نظامی مدیرکل 
امور عشایر استان 

مرکزی گفت: در بازدید 
وزیر جهادکشاورزی از 
عشایر استان مرکزی 
مقرر شد ۷ هزار دام 
مازاد عشایر استان 
به کشورهای حوزه 
خلیج فارس صادر 

شود. او ضمن اشاره به 
سهمیه بندی صادرات 
برای عشایر ادامه داد: 

خوشبختانه قیمتی 
که پیش بینی شده 

3/5 الی ۴ یورو برای هر 
کیلو دام زنده است که 
می تواند بخش زیادی 
از هزینه های دامدار را 

جبران کند. این 
در حالی است که 

قیمت داخلی دام مولد 
بین 3۰ تا ۴۰ هزار تومان 
و دام پرواری تا ۶۰ هزار 

تومان است.

خبرخبر
روزروز

واقعیت انکارناپذیر از نگاه فعاالن 
اقــتــصــادی ایـــن اســـت کــه عــدم 
دسترسی به موقع و کافی صنایع 
دام و طیور به نهاده های دامی و 
ارجــاع بخش زیــادی از تقاضای 
ــازار آزاد آن هـــم در  ــه ب واحــدهــا ب
شرایطی که تولیداتشان مشمول قیمت گذاری 
دستوری دولت است، تا اینجای کار به  وارد آمدن 
خــســارت سنگین بــه حــوزه تولید  و قـــدرت خرید 
خانوارها منجر شــده، امــا منافع رانــت خــواران ارز 

۴هزارو2۰۰تومانی را به خوبی تأمین کرده است.
در نخستین روزهــای انتشار الیحه بــودجــه1۴۰1 و 
در حالی که دولت بنا دارد ارز ترجیحی را -البته در 
صــورت تصویب مجلس- از دخــل و خــرج کشور 
حذف کند، با مجید موافق قدیری رئیس انجمن 
ــران هم کالم  صنایع خــوراك دام، طیور و آبزیان ای
شدیم. او در این گفت وگو از غیر منطقی بودن تداوم 
تخصیص ارز ۴هزارو2۰۰تومانی به واردات نهاده های 
دامی می گوید و در عین حال بر این عقیده است که 
حذف ارز ترجیحی از چرخه واردات، امروز و با توجه 
به افزایش شدید مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز 
نیازمند الزاماتی است تا حــوزه تولید محصوالت 
پروتئینی و تــوان خرید مصرف کنندگان از تــورم 
سنگین ناشی از آزادسازی تا حدودی در امان بماند. 

گفت وگوی ما را با وی بخوانید.

 ایران از نظر تولید محصوالت پروتئینی در جهان  ◾
چــه جایگاهی دارد و چــه مــیــزان از نــیــاز واحــدهــای 
تولیدکننده محصوالت دامــی و پروتئینی کشور به 

نهاده های دامی، در داخل تأمین می شود؟
ایـــران یکی از کــشــورهــای مــطــرح جــهــان در تولید 
محصوالت پروتئینی است و به خصوص در حوزه 
تولید گوشت مرغ  وتخم مرغ جزو 1۰کشور اول جهان 
به شمار می رود. طبعاً برای تولید این محصوالت با 
این حجم عظیم باید خوراک دام و نهاده های دامی 
مورد نیاز چه از طریق واردات و چه تولید داخل به 
موقع تأمین شود، اما متأسفانه باتوجه به موقعیت 
جغرافیایی ایــران که در منطقه گرم و خشک قرار 
گرفته، نمی توانیم بخش عــمــده ای از نیاز کشور 
به نهاده های دامــی را از طریق تولید داخــل تأمین 
کنیم. در حال حاضر بیش از 8۰درصــد نهاده های 
دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود. 
دولت حدود سه سال و نیم پیش در جهت کاهش 
قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی و با این هدف 
که شیر، گوشت و تخم مرغ با قیمت مناسب تری 
به سفره مردم راه پیدا کند، ارز ۴هزارو2۰۰تومانی را 
رونمایی کرد و این ارز را به واردات نهاده های دامی 
تخصیص داد، اما متأسفانه این اهــداف حمایتی 

تاکنون محقق نشده است.

فهرست کاالهای مشمول ارز 4هزارو200تومانی  ◾
در دو سال اخیر به شدت کوتاه شــده، اما نهاده های 
دامی به دلیل حساسیت و نقش باالیی که در قیمت 
تمام شده تولید دارند، همچنان مشمول این ارز است، 
مگر اینکه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده 
قطعی شــود. به نظر شما چــرا امــروز در نقطه ای قرار 
گرفته ایم که تولیدکنندگان عطای تخصیص این ارز را 

به لقایش بخشیده اند؟
تولیدکنندگان و فــعــاالن 

اقتصادی منافع ارز ۴هزارو2۰۰تومانی را نچشیدند 
و همیشه گالیه دارند نهاده های دامی با این نرخ ارز 
به دستشان نمی رسد. اما واقعیت این است امروز 
دو ضلع اصلی دیگر که با ارز ۴هزارو2۰۰تومانی 
مرتبط هستند؛ یعنی مــردم و دولــت هم ناراضی 
هستند. نتیجه تخصیص این ارز به گونه ای شده 
که دولت به اهداف حمایتی اش نرسیده و برای مردم 
هم نارضایتی ایجاد شده است؛ چون محصوالت 
پروتئینی را در اغلب فصول سال باقیمت مصوب 

دولتی دریافت نمی کنند.

بــه عــقــیــده شــمــا چـــه مــاحــظــاتــی ســبــب شد  ◾
دولت در حذف ارز 4هزارو200تومانی برای واردات 
نهاده های دامی تا این حد دست به عصا حرکت کند، 
آن هم در شرایطی که فسادزایی این روند، واضح بود 
و چنین یارانه ای به نقطه هدف اصابت نکرده بود؟       
طبعاً ادامه این روند دور از منطق است اما یادمان 
باشد اگر امروز از حذف ارز ۴هزارو2۰۰تومانی حرف 
می زنیم باید تبعات این کار را هم بپذیریم. زمانی 
ما از حــذف ارز ۴هــزارو2۰۰تــومــانــی حــرف می زدیم 
و مابه التفاوت این نرخ با نرخ آزاد ارز آنچنان زیاد 
نبود، اما امروز که بازار دالر باالی 3۰هزارتومان را هم 
تجربه کرده، اختالف 2۶هزار تومانی بین این دو نرخ 
برای قیمت نهاده های دامی و محصوالت پروتئینی 
به شدت مشکل ساز خواهد شد. وقتی نهاده های 
دامی با نرخ آزاد وارد شده باشد، قیمت هر کیلو مرغ 
برای مصرف کننده به باالی 1۰۰هزار تومان می رسد! 
این اتفاق، هم تــورم زاســت و هم نارضایتی شدید 
بین مردم ایجاد می کند، ضمن اینکه مایه نگرانی 
تولیدکننده هم خواهد بود؛ چون مثالً امــروز ذرت 
را کیلویی هزارو9۰۰تومان می خرد اما با ارز آزاد باید 
همین نهاده را حداقل 13تا 1۴هزار تومان بخرد که 
این اتفاق، فاجعه آفرین خواهد شد. از زاویه ای دیگر 
اگر با ارز ۴هزارو2۰۰تومانی هزینه یک کشتی ذرت 
در بنادر کشور 12۰میلیارد تومان تمام می شود با 
حذف ارز ۴2۰۰ باید حدود 8۰۰تا 9۰۰میلیارد تومان 
برای تأمین نقدینگی ریالی هزینه شود تا بتوان این 
محموله را به کشور وارد کرد. در این صورت تعداد 

واردکنندگان و تأمین کنندگان و 
رقابت بین 

آن هــا به شدت کاهش می یابد. این درحالی است 
که شائبه ها و حاشیه هایی که همیشه درخصوص 
اینکه یکی دو نفر انحصار واردات نهاده های دامی 
را در اختیار دارند دوبــاره پررنگ می شود. واقعیت 
این است تولیدکننده همیشه نگران است که برای 
تولیداتش، مصرف کننده ای باشد پس وقتی قیمت 
هر کیلو مرغ به باالی 1۰۰هزار تومان برسد، برای مردم 

توان و قدرت خریدی باقی نمی ماند.

حــذف ارز 4هــزارو200تــومــانــی از چرخه واردات  ◾
نهاده های دامــی را نیازمند چه مقدمات و الزاماتی 

می دانید؟ 
بــرای حــذف ارز ۴هــزارو2۰۰تــومــانــی ابتدا باید تورم 
کنترل شــود. مقدمه دیگر ایــن اســت که حداقل 
2۰میلیارد دالر ارز به کشور تزریق شود که طبیعتاً 
برای این کار باید روی کاهش اثر تحریم ها بر اقتصاد 
ــراودات تجاری با دیگر کشورها  ــران و افزایش مـ ای
برنامه ریزی جدی تری صورت گیرد که همه این ها به 
دیپلماسی اقتصادی ما برمی گردد. مطمئنم دولت 
خیلی خــوب ایــن الــزامــات را می داند و روی چنین 
مسائلی اهتمام جدی دارد و بهتر از همه می داند چه 

زمانی باید چه اقدامی را انجام دهد.

وضعیت آمــاری واردات نهاده های دامی و نحوه  ◾
تــوزیــع را در ســال گذشته و امــســال چطور ارزیــابــی 

می کنید؟ 
 هنوز آمار واردات مربوط به ماه های سپری شده در 
سال 1۴۰۰را در اختیار نداریم اما آمار سال 99نشان 
می دهد بیش از 1۶میلیون تن انــواع نهاده دام و 
طیور به کشور وارد شده اســت. میزان مصرف هم 
حدوداً 2۰میلیون تن انواع خوراک دام است که این 
مابه التفاوت ۴تا 5میلیون تنی در داخل کشور تولید 
می شود. البته امسال به دلیل خشکسالی طبعاً 
پیش بینی می شود سهم تولید داخل در تأمین نهاده 
کمتر باشد و مدیریت این شرایط نیازمند تأمین ارز 
بیشتر برای تقویت ذخایر راهبردی نهاده های دامی 
است. چند نکته مهم در اینجا مطرح است و نباید 
فــرامــوش 

شود؛ اول اینکه حتی در سال گذشته هم بیش از 
نیاز کشور نهاده های دامــی وارد شد، دیگر اینکه 
نهاده به موقع وارد کشور نمی شود و از این ها مهم تر 
اینکه ما شبکه توزیع مناسبی نداریم. این ها در 
شرایطی است که از قبل انقالب تاکنون دولت ها 
انواع یارانه ها را به بخش کشاورزی و دامپروری کشور 
تزریق می کنند، اما هنوز شبکه توزیع مطمئن و قابل 
اتکایی نداریم که بتواند کاالهای یارانه ای خود را بدون 
واسطه و بدون حاشیه هایی که اطراف فساد و رانت 
می چرخد، به دست مصرف کننده برساند و از همه 
مهم تر اینکه دولت باید بتواند رصد و پایش مناسب 
و منظم تری داشته باشد، اما متأسفانه نتوانسته  

چنین  نظام  توزیعی را تعبیه کند. 

چرا »سامانه بازارگاه« که ظرف یکی دو سال اخیر  ◾
فعال شد و واردکنندگان هم الزام قانونی برای عرضه 
نهاده ها در این سامانه داشتند، به اهدافش نرسید 
و عمده نهاده های دامی از طریق بازار آزاد و نرخ های 

دلخواه این بازار، تأمین می شود؟ 
بازارگاه نتوانست انتظارات تولیدکنندگان، فعاالن 
اقتصادی و البته وزارت جهاد کشاورزی را به خوبی 
تأمین کند. من معتقدم ایجاد این سامانه اتفاق 
ــان بـــدی رخ داد و مدیریت  خــوبــی بـــود کــه در زمـ
متناسب   با شرایط روز و بحران موجود برآن حاکم 
نبود. متأسفانه ایــن شرایط نامطلوب در بازارگاه 
همچنان ادامه دارد و اصالحات این سامانه به صورت 
الک پشتی و بسیار کُند در حــال انجام اســت و با 
شرایط بحرانی کشور، همخوانی نــدارد. بنابراین 
انتظار مـــی رود وزارت جهاد کــشــاورزی نسبت به 
اصالحات سامانه بــازارگــاه، تغییر این سامانه و یا 
تغییر رویکرد آن نگاه جدی تر و چابک تری داشته 
باشد؛ چون امروز تمام نهاده های دامی باید از طریق 
ــازارگــاه تــوزیــع شــود. درخــصــوص عرضه  سامانه ب
بخش زیادی از نهاده ها خارج از بازارگاه اجازه بدهید 
بگوییم شبکه غیررسمی و نه بازار آزاد! اینکه بخش 
زیادی از نهاده های دامی از طریق شبکه غیررسمی 
عرضه می شود، طبیعتاً یا به این دلیل بوده که برخی 
واحدهای تولیدی، محصولی را تولید نکرده اند، یا از 
محصوالت جایگزین نهاده ها برای 
دام و طیور 

ــد. طبیعتاً آنچه در شبکه بــازار  استفاده کــرده ان
غیررسمی رخ داده و البته من معتقدم نسبت به 
گذشته خیلی کمتر شده، به این دلیل است که نهاده 
بــه انــدازه کافی و به موقع وارد کشور نشده که اگر 
می شد دالالن و واسطه ها کمتر می توانستند در بازار 

غیررسمی فعالیت کنند.

تخصیص ارز 4هــــــزارو200 تــومــانــی بــــه واردات  ◾
نهاده های دامی چه تغییر آماری در تعداد واردکنندگان 

ایجاد کرده است؟    
ــاالی  حــواســمــان بــاشــد وقــتــی امــــروز در کــشــور ک
۴هزارو2۰۰تومانی موجود است که در بازار حداقل 
3۰هـــزار تومان ارزش دارد، طبیعتاً هرکسی برای 
چنگ زدن به این سفره خوش رنگ ولعاب و برداشتن 
لقمه از آن ترغیب می شود. تا پیش از اینکه دولت ارز 
۴هزارو2۰۰تومانی را به عنوان تنها نرخ معتبر جهت 
پاسخگویی به همه نیازهای کشور، اعالم کند حدوداً 
3۰شرکت، واردکننده عمده نهاده های دامی بودند، 
اما بعد از اعالم این موضوع تعداد شرکت ها به بیش 
از ۴۰۰شرکت رسید. چون بسیاری از شرکت های 
فاقد تخصص و اهلیت به این حــوزه وارد شدند و 
یا اصــوالً هدفشان از ورود به این بیزینس، تأمین 
 به موقع نهاده های دامــی نبود و شاید هدفشان 
سوء استفاده از شرایط بود. متأسفانه گزارش های 
رسمی نهادهای نظارتی کشور هم نشان می دهد 
برخی شرکت ها تخلفاتی داشته اند و ارز را گرفته اما یا 
نهاده نیاورده اند یا این واردات به خوبی صورت نگرفته 
یا کاالهای بی کیفیت و مغایر با آنچه باید وارد کنند، 
وارد کرده اند که پرونده هایشان هم در جریان است. 
امروز اما واردات نهاده های دامی بدون انتقال ارز و 
به صورت اعتباری انجام می شود. یعنی در یکی دو 
سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه مانع 
چنین تخلفاتی شود، اعالم کرد واردکننده، اول باید 
نهاده های دامی را وارد و در بازارگاه عرضه کند و بعد از 
دو تا سه ماه ارز را بگیرد. قبالً واردکننده، سواره بود و 
دولت، پیاده، اما امروز فرایند برعکس شده است که 
این امر تبعات و حاشیه های مربوط  به  فساد و رانت را 

تا حدود زیادی کاهش می دهد.

ــت و فساد در حــوزه  ◾  آیــا کاهش حاشیه های ران
واردات نهاده های دامــی به این معنی است که دیگر 
اخبار مربوط به انحصار واردات نهاده در دست یک نفر 

یا یک شرکت را نخواهیم شنید؟
این نکته را الزم است بگویم که همواره و در همه 
جهان شرکت هایی هستند که به واسطه تجربه و 
سابقه ارزشمندشان در حــوزه تجارت بین الملل، 
سهم بیشتری هم در بازار نهاده های دامی دارند، اما 
امروز این موارد که بگوییم به آقای فالنی ارز بدهیم 
و بــه آقــای فالنی ندهیم کاهش پیدا کـــرده؛ چون 
نظارت ها افزایش یافته و ساختار  »سامانه ای« شکل 

گرفته است. 
ــران به طور متوسط 2۰شرکت بیش از  امــروز در ای
8۰درصـــد نهاده های دامــی را وارد می کنند و این 
اصالً اتفاق عجیب و غریبی نیست؛ چون حتی در 
آمریکا هم که بزرگ ترین کشور دارنده اقتصاد آزاد 
و بزرگ ترین بازیگر محصوالت کشاورزی در جهان 
است حدود 5شرکت بازیگر اصلی نهاده های دامی 

و کاالهای کشاورزی هستند.

همه چیز درباره بازار دام وطیور در گفت وگو با رئیس انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان:

سامانه »بازارگاه« اتفاقی خوب در زمان نامناسب
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گفت و گوی 5
ویژه

ایران در رتبه اول صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند
معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی 
کشور، از رتبه بندی ایران در صید تون ماهیان در جهان 
خبر داد. محمود حافظیه در گفت وگو با مهر ضمن اشاره 
به اینکه سهم ایران از صید تون ماهیان در غرب اقیانوس 
هند حدود 21 درصد برآورد می شود، افزود: ایران همچنین 

رتبه دوازدهــم صید جهانی تون ماهیان و رتبه دوم این 
صید در کل اقیانوس هند را به ثبت رسانده است. وی 
تعداد شناورهای ایران را یک هزار و 312 فروند دانست و 
عنوان کرد: تورهای گوش گیر بیشترین سهم را در صید 
ــد. در حالی که کمتر از 5 درصــد صید  تون ماهیان دارن

این گونه از ماهیان، با روش النگ الین انجام می گیرد. البته 
سهم شناورهای صنعتی در این میزان به دلیل کارایی کم 
این شناورها ناچیز است. وی ادامه داد: توانمند سازی و 
باالبردن امکانات رفاهی و درمانی نیروهای انسانی روی 
شناورهای صیادی سنتی و مکانیزه کردن صید النگ الین 

تون ماهیان در شناورهای صیادی با تجهیز سامانه های 
نگهداری مناسب ماهی در دریــا از جمله راهکارهای 
مناسب در راستای ایجاد ارزش افــزوده برای صید و نیز 
تشویق جامعه صیادی به منظور به کا رگیری روش صید 

النگ الین به شمار می رود.

مجید موافق قدیری
رئیس انجمن صنایع خوراک دام 

طیور و آبزیان ایران

  فرزانه غالمی       فعاالن اقتصادی 
معتقدند هر چند دولت از اوایل سال 97 تاکنون 

با هدف حمایت از صنایع اثرگذار دام و طیور 
و سفره های مردم، واردات نهاده های دامی 

را با ارز 4هزارو200تومانی پشتیبانی کرده 

اما امروز، هم خود از نتیجه این تخصیص 
ناراضی است و هم تولیدکننده و مصرف 

کننده. 
بیش از دو سال است کمبود نهاده، دو ضلع 

تولیدکننده و مصرف کننده محصوالت دامی و 

پروتئینی را به شدت آزرده است. 
دردسرهای ناشی از وابستگی باالی کشور به 

واردات نهاده و خوراک دام در ماه های اخیر و با 
تداوم تنگناهای تحریمی به اوج خود رسیده، 

تاجایی که اخباری مبنی بر ورشکستگی و 

تعطیلی واحدهای دام و طیور، زنده به گور 
کردن جوجه ها، کشتار دام های آبستن و... 

همه جا را پر کرد و شنیدیم در پایان این 
مسیر پردست انداز، گرانی شدید محصوالت 

پروتئینی رقم خورد. 



 بستر اجرای 
»قانون 
رتبه بندی 
 معلمان« 
فراهم است  
به گزارش خانه ملت، 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش 
در حاشیه نشست 
کمیسیون آموزش 
مجلس با اشاره به 
اینکه بستر اجرای 
»قانون رتبه بندی 
معلمان« در آموزش 
و پرورش فراهم 
است، گفت: یکی از 
مهم ترین برنامه های 
ما پیاده سازی سند 
تحول بنیادین و در 
همین راستا توجه 
به تربیت معلم 
به ویژه با تأکید 
بر دانشگاه های 
فرهنگیان و شهید 
رجایی است.

مـــیـــزان  مصدق  محمود 
توسعه یافتگی  و  پــیــشــرفــت 
هر کشور با شاخص پژوهش 
سنجیده می شود. به عبارت 
دیــگــر بــیــن کیفیت عملکرد 
پــژوهــشــی جــامــعــه و مــیــزان 
توسعه یافتگی آن رابطه مستقیمی وجود دارد. 
بند الف و ب اصل دوم قانون اساسی، بند دوم 
و چهارم اصل سوم و همچنین اصل بیست و 
چهارم ایــن قانون به ارتــقــای سطح آگاهی های 
عمومی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق 
محققان اشاره دارد. همچنین مطابق اصل سوم، 
دولــت موظف است همه امکانات خود را برای 
نیل به امور یاد شده به کار گیرد. بنابراین تقویت 
پژوهش و تشویق پژوهشگران یکی از وظایف 
قانونی مسئوالن و دستگاه های اجرایی به ویژه 

وزارتخانه های علوم و بهداشت است. 
با این حال پرسش این است سهم حوزه پژوهش 
از بودجه کشور چقدر است و آیا این موضوع 
بر تمایل دانشگاه ها و پژوهشگران به پژوهش 
تأثیر داشته است و خالصه اینکه بــرای بهبود 
وضعیت پژوهش و کاربردی کــردن آن چه باید 

کرد؟ 

بودجه پژوهشی دانشگاه ها تضعیف شده است ◾
غالمحسین رحیمی شعرباف، معاون پیشین 
ــنــاوری وزارت عتف در پــاســخ به  پــژوهــشــی و ف
قدس می گوید: بودجه رسمی تحقیقاتی امسال 
دانشگاه های کشور حدود 20هزار میلیارد تومان 
یعنی حدود 0.4 تولید ناخالص داخلی و حدود 
0.8 بودجه عمومی کشور است که اگر این رقم 
را با تورم سالیانه مالک قرار دهیم قطعاً بودجه 
پژوهشی دانشگاه ها تضعیف شده و نسبت به 

گذشته روند کاهشی داشته است. 
این اظهارات درحالی است که براساس قانون 
برنامه ســوم، چهارم و پنجم توسعه کشور قرار 
بود سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی 
تا 3درصد برسد و بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه نیز این میزان به 4درصــد افزایش پیدا 
کند. حتی دولت تدبیر و امید در سال 95 برای 
بهبود روند بودجه پژوهشی مراکز آموزش عالی 
جدولی به نام »جدول 14« پیش بینی کرده بود تا 
سهم پژوهش به یک درصد برسد، اما این اتفاق 
رخ نداد. در سال 96 نیز سهمی 1/1 درصدی در 
بودجه گنجانده شد اما این بار مجلس وقت آن 
را حذف کرد و وعده موردنظر دولت محقق نشد. 
رحیمی سپس به تأثیرات رونــد کاهشی سهم 
بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی و بودجه 
عمومی مــی پــردازد و مــی گــویــد: اگــرچــه بودجه 
پژوهشی در سال های گذشته افزایش نیافته و 

حتی به صــورت نامحسوسی کاهش یافته اما 
نکته قابل توجه اینجاست که این موضوع نه 
تنها تأثیر منفی به دنبال نداشته؛ بلکه کار به 
خوبی پیش رفته است. یعنی در سه چهار سال 
اخیر آمار مقاالت علمی بین المللی ما نه تنها کم 
نشده، بلکه ثابت مانده و از نظر کیفی هم رشد 
محسوس و اثرگذاری داشته است. به طوری که 
االن رتبه ایران از نظر کیفیت مقاالت بین المللی 
و میزان استناد به آن هــا از هجدهم جهان به 
پانزدهم رسیده است که نشان می دهد نهادهای 
علمی ما دست کم از منظر کیفی، پژوهش های 
ــد و در حــوزه علمی شتاب و  خوبی انجام داده ان

رشد داشته ایم. 
وی با رد ادعــای کسانی که می گویند به دلیل 
رونــد کاهشی بودجه پژوهش در کشور رغبت 
به پژوهش در دانشگاه ها و بین دانشجویان و 
اســتــادان کم شــده، می افزاید: آمــار و اطالعات 
دست کم تاکنون چنین چیزی را نشان نمی دهد 
اما اگر نتوانیم ما به ازایی برای زندگی استادان 
علمی فراهم کنیم ممکن است میل و انگیزه به 
پژوهش در بین ایــن قشر کم شــود. یعنی فقط 
این عامل است که می تواند خیلی مؤثر باشد 
بــه طــوری که بخشی از نیروی پژوهشگر جوان 
کشور را بــه دیگر کشورها ســوق دهــد و بخش 
ــازار کــارهــای غیرعلمی و  دیــگــری را بــه سمت بـ

تحقیقاتی بکشاند. 

کمبود بودجه پژوهش چالش بزرگی است ◾
اما محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و سیاست گذاری امــور پژوهشی وزارت علوم، 
کمبود بودجه بخش پژوهشی دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی آموزش عالی را نخستین و مهم ترین 
چالش این حوزه می خواند و به قدس می گوید: 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما به شدت از نظر 
بودجه و اعتبارات مشکل دارند و نیاز به افزایش 
بودجه در این بخش به شدت احساس می شود 
چون هزینه های تأمین مواد اولیه، تجهیزات و 
خدمات آزمایشگاهی افزایش یافته و اگر فکری 
برای تأمین مالی پژوهش نشود این بخش تحت 

تأثیر قرار می گیرد.
وی نیز با بیان اینکه رغبت به پژوهش در بین 
دانــشــگــاه هــا و اســتــادان علمی و دانشجویان 
ــاهــش نــیــافــتــه اســـت،  تــحــصــیــالت تــکــمــیــلــی ک
می گوید: پژوهش از جمله عرصه هایی است 
که هیچ وقت تمایل به آن کاهش پیدا نمی کند؛ 
بلکه افزایش هم می یابد، چون این عرصه محل 
ــوآوری و رویــکــردهــای تـــازه اســت و  ــ خــالقــیــت، ن
بن بستی در آن نیست. بنابراین همواره برای انس 
با این مقوله انگیزه زیــادی وجود دارد و معموالً 
افراد از چنین فضا و عرصه ای استقبال می کنند. 

اما آنچه ممکن است به ظاهر سبب کاهش شده 
باشد مشکالت و کمبودهایی است که در این 
خصوص وجــود دارد. مثالً دانشجو می خواهد 
پژوهشی انجام دهد اما باال بودن هزینه های مواد 
اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی روند کارش را کُند 
می کند. از این رو باید این مشکالت را رفع کرد و 
اگر این اتفاق بیفتد رغبت به پژوهش به قوت 

خود در استادان و دانشجویان و... وجود دارد.
شریفی اگرچه زیرساخت های ایجاد شــده در 
ــوزه پــژوهــشــی را مــنــاســب تــوصــیــف می کند  حـ
امــا می گوید: اگــر بخش عمده ایــن داشته ها و 
امکانات در راســتــای رفــع نیازهای جامعه قرار 
نگیرد، پژوهش ها به نتایج دلخواه نمی رسند. 
ــبــاط کــافــی بین  بــنــابــرایــن بــایــد چــالــش نــبــود ارت
دانشگاه با بخش صنعت و جامعه را رفع کنیم. 
البته مراکز پژوهشی این آمادگی را دارند، اما از 
سوی دیگر جامعه و بخش های اجرایی و صنعت 
نیز باید نیازهای خود را بر مبنای دانش تعریف 
و به دانشگاه ها معرفی نمایند تا مراکز پژوهشی 

آن ها را برآورده کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور 
پژوهشی وزارت علوم کاهش تــبــادالت علمی 
اســتــادان و دانشجویان ایــرانــی بــا مــراکــز علمی 
بین المللی را یکی دیگر از چالش های جدی این 
حوزه می خواند و می گوید: خیلی مواقع نیاز است 
پژوهشگران و محققان بخشی از دوره علمی شان 
را در مراکز علمی بین المللی بگذرانند تا با آخرین 
یافته های دنیا آشنا شوند و تکنیک های تازه را 
بیاموزند. بنابراین کاهش تبادالت علمی به هر 
دلیل، خواه مناسبات سیاسی و اقتصادی یا به 
خاطر شیوع کرونا، روی پژوهش و رشد علمی ما 

تأثیر منفی می گذارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل یاد شده 
چقدر روی پژوهش علمی ما تأثیر منفی داشته، 
می گوید: هنوز از نظر آمــاری در مقاالت علمی 
کاهش نداشته ایم که این نشانه خوبی است؛ اما 
نداشتن تبادالت کافی با مراکز علمی دنیا قطعاً 
در درازمــدت مشکل ایجاد می کند. ضمن اینکه 
کاهش تبادالت علمی با مراکز بین المللی ممکن 
اســت موجب مهاجرت نخبگان و پژوهشگران 
جــوان به دیگر کشورها شود که این اتفاق شاید 
برای رشد فردی شان خوب باشد اما اگر نتوانند 
در جایی- مرکز علمی بین المللی- که فعالیت 
می کنند به کشور ســود برسانند ایــن خــود یک 

چالش محسوب می شود. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور 
پژوهشی وزارت عــلــوم بــا تأکید بــر اینکه نظام 
ارزشــیــابــی در حـــوزه پژوهشی بــایــد همه جانبه 
بــاشــد، تــصــریــح مــی کــنــد: یــکــی از چــالــش هــای 
بزرگ ما این است که ارزیابی ها را یک سونگرانه 

ــه در بعضی  ــمــون ــم. بـــــرای ن ــی ــن ــف مــی ک ــعــری ت
حوزه ها مثل علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم 
کــشــاورزی باید تولید مقاله بــه عــنــوان شاخص 
ــی نباید از  نخست مــطــرح بــاشــد کــه هــســت؛ ول
دیــگــر شاخص ها غــافــل شــویــم ضمن اینکه در 
هیچ جــای دنیا فقط یــک یــا دو شاخص را بــرای 
ارزشــیــابــی و ارزیـــابـــی پــژوهــشــگــران و محققان 
مــالک قــرار نمی دهند. بنابراین باید بسته ای از 
شاخص های مختلف را برای خود تعریف کنیم 
 تا پژوهشگران بتوانند بر اســاس آن شاخص ها 

رشد کنند.
ــکــرد  الــبــتــه خــوشــبــخــتــانــه در حـــال حــاضــر روی
وزارت علوم این است که عــالوه بر تولید مقاله، 
شــاخــص هــای دیــگــری مــثــل آثـــار بــدیــع، درک و 
پرداختن به رفع نیازهای کشوررا لحاظ کند و در 
ایــن راســتــا هــر کسی در هــر شاخصی توانست 
بدرخشد و دستاوردی برای کشور داشته باشد بر 
اساس آن، جایگاه مناسب خود را بدست می آورد.

در ارزیابی ها یک سو نگرانه هستیم ◾
شریفی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا رویکرد 
یاد شده در حال اجراست یا خیر، می گوید: این 
رویکرد وجود دارد، اما در عمل هنوز پیاده نشده 
است. بنابراین همچنان می توانیم به آن به عنوان 
یک چالش در حــوزه پژوهش نگاه کنیم تا نظر 
مسئوالن به آن جلب شــود. ان شــاء هللا در عمل 
 هم موانع و مقررات دست و پاگیر در این بخش 

رفع شود.
ــرا رویــکــرد  ــه چـ ــن پــرســش ک ــه ایـ وی در پــاســخ ب
مــســئــلــه مــحــوری را در بــرخــی از دانــشــگــاه هــای 
کــشــور شــاهــد نیستیم، مــی گــویــد: پــژوهــش هــا 
باید مسئله محور و نیازمحور باشند امــا باید 
ــی تــعــریــف کــنــیــم. یــکــی از  ــتـ ــه درسـ ــاز را بـ ــیـ نـ
ــای کــشــور  ــاه هـ ــگـ ــشـ دالیـــلـــی کـــه بـــرخـــی از دانـ
نــیــازمــحــور نیستند ایـــن اســـت کـــه نــظــام هــای 
ــی مــا مــوضــوعــات را به خوبی  ــاب  ارزشــیــابــی و ارزی

پوشش نداده اند. 
ما در ارزیابی ها مقداری یک سونگرانه هستیم به 
همین دلیل دانشگاهی که مثالً می تواند مشکل 
ریزگرد منطقه ای را حل کند به مواردی می پردازد 
که در ارزیابی ها مهم هستند نه در رفع مشکل 
منطقه. رویکرد دانشگاه ممکن است گاهی به 
سمتی برود که شاخص هایی را که در ارزیابی اش 
مؤثر هستند به موضوع پژوهش تبدیل کند در 
حالی که باید روی نیازهای منطقه خود متمرکز 
شود یا دست کم به بخشی از نیازهای منطقه اش 
بــپــردازد. به نظر می رسد ما در نظام ارزشیابی و 
ارزیــابــی دانشگاه ها و مــراکــز پژوهشی کمتر به 
مأموریت گرایی پرداخته ایم و باید بیشتر به این 

موضوع بپردازیم. 

خالقیت و نوآوری پژوهشگران بن بست ندارد 

 رشد کیفی پژوهش ها 
با وجود بودجه های اندک

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
ادعای کمبود 
۱۵۰ قلم دارو 
در کشور

سید حیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو در واکنش 
به ادعای بی سابقه 
بودن کمبود دارو در 
کشور به فارس گفت: 
اینکه ادعا می کنند 
این آمار بی سابقه 
است، نشان دهنده 
روایت ناصحیح در 
 اطالع رسانی آمار 
بوده است.
اکنون کمبودهای 
دارویی در کشور 40 قلم 
ثبت شده و این درحالی 
است که در برخی 
از برهه های زمانی 
کمبودهای ما 300 تا 
400 قلم بود.
وی همچنین تأکید 
کرد: ادعای مطرح شده 
خالف قانون است و 
اگر الزم باشد برخورد 
قانونی خواهیم کرد.

 غالمحسین رحیمی شعرباف

معاون پیشین پژوهشی و 

فناوری وزارت عتف

اگرچه دانشگاه هایی که به لحاظ علمی قوی تر 
هستند می دانند چگونه با بیرون از دانشگاه 
مرتبط شوند یا چگونه موضوع یابی کنند و 
پروژه های خارج دانشگاه را انجام دهند اما 

بخش زیادی از پژوهش هایی که توسط برخی 

 دانشگاه ها انجام می شود تقاضامحور 
نیستند. 

برای رفع این مشکل هم برنامه هایی وجود دارد 
که به تدریج باید پیاده شوند؛ البته روند کمی 

ُکند است اما تعدادی از دانشگاه های ما روی این 

ریل قرار گرفته اند و اگر حمایت ها و تشویق ها 
کمی بیشتر شود به صورت شتابنده به آن سمت 

حرکت خواهند کرد که در این صورت بیشتر 
پژوهش ها بر اساس تقاضا و نیازهای جامعه 

شکل می گیرد. 
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 فرار نخبگان فضایی ◾
ــوزه  ــ ــد آمـــــــوزگـــــــار، مــتــخــصــص حـ ــ ــری ــ  ف
هوا فضا در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
در هشت ســال گذشته، بودجه سازمان 
فضایی به قدری کاهش یافت که به مرور زمان تک تک 
دانشمندان فضایی از ایــن ســازمــان خــارج شده اند 
ــرار نخبگان فضایی یکی از  یا خــارج خواهند شــد؛ ف

مهم ترین علت های سقوط ماهواره »ظفر« بود.

کاهش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ◾
غالمرضا حــســن زاده، دبیر شــورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشکی در میزگرد تسنیم 
گفت: ما متغیرهای مهم مانند ماندگاری 
پزشکان را داریم؛ در چند سال گذشته میزان ماندگاری 
پزشکانمان در مناطق محروم از 24درصد به 12درصد 
کاهش پیدا کرده است و پزشکان در مناطق محروم تنها 

هشت سال می مانند.

سهم هر دانش آموز از بودجه توسعه آموزش مجازی ◾
حــجــت هللا بـــنـــیـــادی، اســـتـــاد دانــشــگــاه 
ــه ایــســنــا گــفــت: تخصیص  فرهنگیان ب
ــرای تقویت و  ــزارو205 میلیارد تومان ب هــ
توسعه آمــوزش مجازی حــدود 14میلیون دانش آموز 
ــزار  یعنی سهم ســرانــه هــر دانــش آمــوز حـــدود 860هـ
تومان در سال می شود که با وجود این همه نقص در 

زیرساخت های آموزش مجازی بسیار اندک است.

مدارس به دلیل کرونا تعطیل نخواهند شد ◾
محمد حسین فرهادی، معاون فنی مرکز 
سالمت محیط و کــار وزارت بهداشت در 
گفت وگو با فارس دربــاره آخرین وضعیت 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مــدارس اظهار 
کرد: تعطیلی کامل حوزه های آموزشی را نخواهیم داشت. 
ممکن اســت یــک کــالس یــا گـــروه آمــوزشــی بــه صــورت 

غیرحضوری برگزار شود اما تعطیلی نخواهیم داشت.

جامعه

خدمات اجتماعیخدمات اجتماعینظامی و انتظامینظامی و انتظامی بهداشت و درمانبهداشت و درمانميراث فرهنگیميراث فرهنگی

کمبود 2 هزار کالنتری و پاسگاه 
در کشور

ــس پــلــیــس  ــ ــی ــ ــی، رئ ــگـ ــیـ ــوم بـ ــصـ ــعـ ــدی مـ ــهــ ــ ســـــــــردار م
ــی ایـــــران  ــ ــالم ــوری اســ ــهـ ــمـ ــری انـــتـــظـــامـــی جـ ــشــگــی ــی پ
بــه تسنیم گــفــت: بــایــد بــه ازای هــر شهر یــک کالنتری 
ــود  ــ ــاه وجـ ــگــ ــاســ ــ ــک پ ــ ــر دهــــســــتــــان، یـ ــ ــه ازای هـ ــ  و بـ

داشته باشد. 
ــزار شــهــر و دهــســتــان در کــشــور  ــ تــقــریــبــاً بــیــش از 5هـ
ــدد کـــالنـــتـــری و پـــاســـگـــاه  ــ ــ ــه ع ــ ــی کـ ــ ــورتـ ــ داریــــــــم درصـ
ــــدارد  ــان ــ ــت ــا ایـــــن اســ ــ حــــــدود 3هـــــــزار اســــــت، یــعــنــی ب
ــاه در کــشــور ــتـــری و پـــاســـگـ ــدود 2هـــــــزار کـــالنـ ــ  نـــیـــز حــ

 کم داریم.
اگر صرفاً بخش ها و شهرهای بزرگ تر را درنظر بگیریم، 
ــامــه شــشــم توسعه  ــزار کــالنــتــری کـــم داریـــــم، در بــرن هــ
پیش بینی شــده به ازای هر هــزار نفر، پنج پلیس وجود 
داشته باشد که ایــن موضوع به دالیــل مختلف محقق 
 نشد و امـــروز مطالبه و نیاز مــوجــود، متفاوت از آنچه 

داریم است.

با قرارداد ۸۹ روزه پرستاران 
مخالف  هستیم 

 
ــاری وزارت بـــهـــداشـــت در گــفــت وگــو  ــتـ ــرسـ مـــعـــاون پـ
ــه پــرســشــی در خــصــوص جــمــع آوری  ــا، در پــاســخ ب ــا آنـ ب
ــن مــعــضــل  ــ ــل ایـ ــاران و حــ ــ ــت ــرســ ــ قـــــــــرارداد 89 روزه پ
ــن مــدل اســتــخــدام هــا منتقد هستیم و  گــفــت: مــا بــه ای
 همکارانمان در معاونت توسعه بــایــد پاسخگوی این 

موضوع باشند.
عباس عبادی، با اشــاره به برنامه های وزارت بهداشت 
برای این موضوع افزود: امید است با کمک معاون جدید 
توسعه وزارت بهداشت بتوانیم بساط ایــن موضوع را 
جمع  کنیم و دست کم مدت تفاهم و قرارداد با پرستاران 

یک ساله شود.
وی در خصوص افزایش حقوق پرستاران اظهار کرد: وزارت 
بهداشت مدعی کمبود حقوق اســت و باید فشار را به 
سایر بخش های دولت که تصمیم ساز هستند بیاوریم، 
همچنین باید در ایــن زمینه از مجلس هم درخواست 

کمک کنیم.

 موزه ها اجازه گران کردن
 بلیت  ورودی را ندارند

به دنبال اعــالم و اعتراض برخی راهنمایان گردشگری 
نــســبــت بــه افـــزایـــش ورودی بــرخــی مـــوزه هـــا بــا کاهش 
محدودیت های کرونا و ازسرگیری سفر گردشگران خارجی 
به ایران، محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ایسنا 
گفت:  قیمت موزه ها نباید تغییر کند و تغییر هم نمی کند 

و باید مطابق آخرین مصوبه هیئت وزیران باشد. 
ــزار تــومــان  ــا ورودیــــه مــــوزه ای 50 هـ ــا پــیــش از کــرون اگـــر ت
بـــوده همچنان بــایــد همین مبلغ را از بازدیدکنندگان 
ــن  ــنــد و نــمــی تــوانــد مــبــلــغــی بــیــشــتــر از ای ــــت ک ــاف ــ  دری

تعیین نماید.
وی همچنین افـــــزود: قــیــمــت بــلــیــت ورودی مــوزه هــا، 
ــراســاس مــصــوبــه دولــت  مــحــوطــه هــا و امــاکــن تــاریــخــی ب
ــنــی مــــی شــــود. بــنــابــرایــن  ــی ــازب ــار ب ــال یـــک بـ ــه ســ ــر سـ هـ
ــت نــمــی تــوانــنــد ایـــن نـــرخ را  ــ ــدون مــجــوز دول ــ ــا ب ــوزه هـ  مـ

افزایش دهند.

 بی میلی بیمارستان های دولتی 
به نسخه نویسی  الکترونیکی

شــهــرام غـــفـــاری، مــدیــرکــل درمــــان غیرمستقیم بیمه 
تأمین اجتماعی در یک برنامه رادیویی گفت: در فرایند 
نسخه نویسی الکترونیکی، بیمارستان های خصوصی 
فعال تر از بخش دولتی اند. بیمارستان های دولتی از این 
فرایند عقب هستند و می گویند امکان نسخه نویسی 
الکترونیک را ندارند و یا اینکه نمی توانند به طور کامل 
این کار را انجام دهند. بــرای مثال ممکن است پزشکی 
در سیستم دولتی تمایل نداشته باشد یا نتواند نسخه 

الکترونیک بنویسد. 
ــاره ای جـــز اجـــــرای ایــن  ـــ غـــفـــاری افــــــزود: از اول دی چـ
طــرح نــداریــم. مــراکــز دولــتــی و بــرخــی مــراکــز خصوصی 
ــه مــشــکــل نــســخــه نــویــســی الـــکـــتـــرونـــیـــکـــی دارنـــــد  ــ ک
بــایــد بــه صـــورت قانونی چـــاره ای بیندیشند امــا از نظر 
ــاغــذ امــکــان پــذیــر  ــدی ک ــ کــارشــنــاســی حـــذف 100 درصـ
ــع مــجــبــوریــم از نــســخــه کــاغــذی  ــواق  نــیــســت و بــرخــی م

استفاده کنیم.
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طالی معتمدی در 
وزنه برداری جهان

رقابت گروه A دسته 
۱۰۲ کیلوگرم وزنه 

برداری قهرمانی 
جهان ازبکستان 

برگزار شد. ایران 
دو نماینده در این 

وزن داشت . رسول 
معتمدی با رکورد

 ۱۷۷ یک ضرب،
 ۲۲۰ دوضرب  و 

مجموع ۳۹۷ کیلوگرم 
قهرمان شد و طالی  

دوضرب و مجموع 
و نقره یک ضرب را 

گرفت.امیر حقوقی با 
رکورد ۱۷۲ یک ضرب،  

۲۱۶ دوضرب  و 
مجموع ۳۸۸ کیلوگرم 

نفر سوم جهان شد و 
مدال برنز دوضرب و 

مجموع را بدست آورد.

در  حاشيه

غیب شدن 
یکی از دختران 

هندبال ایران 
در اسپانیا!

یکی از بازیکنان تیم 
هندبال زنان ایران در 

اسپانیا از تیم ملی جدا 
شده و هنوز اطالعاتی از 
وضعیت او در دسترس 
نیست.به گزارش ایسنا 
مشخص نیست که این 

بازیکن قصد بازگشت 
به ایران را دارد یا خیر؟ 

سایت دانمارکی نوشت: 
بعد از گم شدن چهار 

بازیکن تیم ملی کامرون 
یک بازیکن از تیم ملی 

ایران گم شده است. این 
بازیکن بیشترین تعداد 
بازی بین المللی را برای 

تیم ملی ایران دارد.

خبرخبر
روزروز

  آبراموویچ 
مالک باشگاه چلسی، از تالش های

 رئال مادرید برای جذب آنتونیو رودیگر 
عصبانی است.روزنامه ال ناسیونال 

مدعی شده او قصد دارد نسبت 
به این اقدام واکنش نشان دهد.

  استفن کری
ستاره تیم گلدن استیت گفت: حاال که 

رکورد بیشترین پرتاب سه امتیازی را دارم، 
بهترین شوتزن بسکتبال هستم.او مقابل 

نیویورک نیکس رکورد بیشترین پرتاب سه 
امتیازی در تاریخ NBA را شکست.

  مانچینی 
سرمربی تیم ملی ایتالیا، از مشکل قلبی که 
برای آگوئرو به وجود آمده ناراحت است. 
بسیار متأسف هستم. خواهان حضور او 

در سیتی بودم، متأسفم به این زودی
 از فوتبال برود«.

 جواد رستم زاده    
ــه دهـــــم لیگ  هــفــت
برتر با صدرنشینی 
آلومینیوم  و پیشروی 
پـــرســـپـــولـــیـــس در 
ــدول و تــثــبــیــت  ــ ــ جـ

قعرنشینی پدیده در آبادان پایان یافت.
پــیــکــان و پرسپولیس در ورزشــگــاه 
ــگــردی بـــه مــصــاف هم  شــهــیــد دســت
رفــتــنــد کـــه شـــاگـــردان گــل مــحــمــدی 
بــا نتیجه ۳ بــر یــک مــیــزبــان خــود را 
شکست دادنـــد.مـــهـــدی عــبــدی در 
دقیقه ۱۷، عیسی آل کثیر در دقیقه 
۶۴ و علی شجاعی در دقیقه ۹۰+۴ 
ــد.  ــردن بــــرای پــرســپــولــیــس گــلــزنــی ک
علیرضا کوشکی نیز در دقیقه ۸۲ از 

روی نقطه پنالتی برای پیکان گل زد.
این بــازی بیشتر تحت تأثیر کیفیت 
بد زمین مسابقه و درگیری های میانه 
میدان چندان دلچسب از آب درنیامد. 
سرخ ها اگر چه بازی را بردند اما مقابل 
پیکان خیلی ریسکی و پر اشتباه بازی 
کردند. شاید اگر پیکانی ها مهاجمانی 
زهـــــــردار داشـــتـــنـــد مـــی تــوانــســتــنــد 
سرنوشت بازی را تغییر دهند.با این 
حال لحظه جنجالی بازی زمان اعالم 

پنالتی به نفع پیکان بود که بحث های 
زیادی را به همراه داشت. اما در آبادان 
و مقابل نفت، پدیده باز هم در آتش 
ــردی و تاکتیکی خــود  ضــعــف هــای فـ
سوخت و با رهبری سیدعباسی هم 
ره به جایی نبرد. دیــروز این تیم البته 
تا دقیقه ۹5 مقاومت کــرد، اما با گل 
شروین بــزرگ دســت خالی به تهران 
برگشت تا مهیای بازی با استقالل در 

مشهد شود!
در مهم ترین بازی دیروز آلومینیوم اراک 
به مصاف نساجی مازندران رفت که این 
بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. 
برای نساجی، کریم اسالمی روی پاس 
گل جعفری در دقیقه ۴۰ به گل رسید و 
میثم مجیدی از روی نقطه پنالتی موفق 
شد در دقیقه ۷5، آلومینیوم اراک را از 
شکست فراری دهد. شاگردان خطیبی 
با این تساوی مثل استقالل ۲۰ امتیازی 
شدند و به صدر رفتند. تراکتور موفق شد 
با دو گل از سد نفت مسجد سلیمان 
بگذرد و سومین برد خود را در رقابت های 

لیگ برتر بدست آورد. 
ــادم، رئیس  شهاب الدین عــزیــزی خـ
فدراسیون فوتبال، تماشاگر ویژه این 

بازی بود.

در بــازی دیگر ایــن هفته، تیم هــوادار 
در ورزشــگــاه نقش جــهــان اصفهان 
موفق شد با یک گل از سد ذوب آهن 
بــگــذرد تــا شــرایــط بهتری نسبت به 
هفته های گذشته رقــابــت هــای لیگ 
برتر کسب کند. تک گل ایــن بــازی را 
امیرحسین خدامرادی در دقیقه ۷۳ 

به ثبت رساند.
همچنین دیــدار فجر سپاسی و مس 
ــســاوی بـــدون گــل به  ــا ت رفــســنــجــان ب
پایان رسید. شاگردان محمد ربیعی 
بـــرای مــانــدن در کـــورس بـــاالی جــدول 
به ۳ امتیاز این بازی نیاز داشتند اما 
ــوشــان شــیــرازی مانع از پیروزی  زردپ

مسی ها شدند.
در آخرین بازی هم گل گهر و فوالد به 
دیدار هم رفتند که این دیدار با برتری 
یک بر صفر شــاگــردان جــواد نکونام 
به پایان رسید.تک گل ایــن دیــدار را 
لوسیانو پریرا در دقیقه ۳۰ از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رســانــد. امین پورعلی 
بازیکن گل گهر روی اعــالم پنالتی در 
این صحنه توسط داور بازی کارت قرمز 
دریــافــت کــرد کــه ایــن تصمیم باعث 
جنجال در بــازی شد و ۶ دقیقه بازی 

متوقف شد.

پدیده و عادت به شکست

»پیکان« سرخ ها به هدف خورد
زیرذره بين

خبر

عضو هیئت آویژه صنعت پارسا 
در مراسم رونمایی از لباس:

بخش خصوصی باید »یار« 
باشد نه بار »ورزش«

رستم زاده     مراسم رونمایی از لباس باشگاه آویژه 
صنعت پارسای مشهد دیروز با حضور مسئوالن 
شهری، پیشکسوتان ورزش بسکتبال و بازیکنان 
ایــن تیم بــرگــزار شــد. در ایــن مــراســم امیرعباس 
مستشاری عضو هیئت مدیره باشگاه با بیان 
اینکه مجموعه آویــژه صنعت وظیفه اجتماعی 
خود می داند که در امر ورزش شهر حضور داشته و 
بستری را برای رشد و نمو استعدادهای بسکتبال 
خــراســان فــراهــم کند، افـــزود: ایــن مجموعه نیاز 
چندانی به حمایت مالی ارگان های شهری مثل 
ــدارد و تنها توقع  شــهــرداری و حتی استانداری ن

حمایت معنوی و لجستیکی از این باشگاه است.
وی با اشاره به هزینه های سرسام آوری که در این 
ــرای فوتبال  مــدت ســازمــان و ارگــان هــای شهری ب
داشته و نتیجه خجالت آوری که در لیگ برتر فوتبال 
کسب شده، گفت: پول مردم مشهد در این مدت 
صرف کلی هیاهو و جنجال شده که ثمره ای هم در 
پی نداشته است. مستشاری فعالیت در بخش 
معلوالن را وظیفه مجموعه خــود عــنــوان کــرد و 
افزود: ما معتقدیم بخش خصوصی باید یار ورزش 

شهری باشد نه مثل فوتبال بار ورزش شهر.
مستشاری با تأکید بر نتیجه های قابل قبولی که 
آویــژه کسب کرد، گفت: ما کمترین میزان کمک 
شهری را در این مدت از شهرداری دریافت کرده ایم 
کــه گــالیــه ای هــم نــداریــم. نتایج مــا در بسکتبال 
معلوالن و سوپرلیگ پینگ پنگ نشان دهنده راه 

درستی است که در پیش گرفته ایم.
در بخش دیگری از این مراسم علوی مقدم رئیس 
کمیسیون ورزش شورای شهر با تشکر از مجموعه 
آویژه صنعت عنوان کرد: شهردار شخصی کامالً 
بسکتبالی است که شاگرد پیشکسوتان این رشته 
بوده و دغدغه هایی کامالً ورزشی دارد. کمیسیون 
ورزش شورای شهر هم در همین راستا برنامه های 
زیربنایی بــرای رشد و گسترش ورزش در مناطق 

کم برخوردار و کشف استعدادها دارد.
وی مجموعه آویـــژه صنعت و فــرش که در حوزه 
بسکتبال، معلوالن و پینگ پنگ سرمایه گذاری 
کـــرده اســت را الگویی بـــرای بخش خصوصی و 
توسعه ورزش شهری عنوان کرد و ابراز امیدواری 
نمود ورزش در بخش خصوصی بیش از پیش در 
خراسان رضوی و شهر مشهد مورد توجه صاحبان 
صنایع باشد. گفتنی است در پایان این مراسم از 
لباس تیم های مختلف آویژه صنعت پارسا مشهد 

رونمایی شد.

اتفاق غافلگیرکننده در اوکراین
کمک یک میلیون یورویی

 هواداران برای حفظ
 صیادمنش!

اللهیار صیادمنش در پاییز سال ۲۰۲۰ به صورت 
قرضی از تیم فنرباغچه راهی تیم زوریا لوهانسک 
اوکراین شد و این قرارداد در انتهای ماه دسامبر )دو 
هفته دیگر( به پایان می رسد. با توجه به تعطیلی 
نیم فصل مسابقات لیگ اوکــرایــن، بعضی از 
رسانه ها خبر دادند که صیادمنش به فنرباغچه 

باز می گردد.
به گــزارش مهر این در حالی است که در قــرارداد 
قرضی فنرباغچه با باشگاه زوریا بند خرید دائمی 
وجــود دارد و زوریــا در صــورت پرداخت مبلغ ۳.5 
ــورو می تواند مهاجم ۲۰ ساله ایـــران را  میلیون ی
جذب کند.  با اتمام قرارداد قرضی صیادمنش که 
با گلزنی او مقابل تیم مدعی دیناموکیف هم همراه 
بود، هواداران باشگاه زوریا به این فکر افتادند تا با 
تشکیل یک کمپین، کسری بودجه باشگاه خود 
را جبران و به زوریا برای خرید دائمی مهاجم ایران 
کمک کنند. روزنامه »فوتومچ« ترکیه دیروز با اشاره 

به این اتفاق اعالم کرد:
گفته می شود حداکثر مبلغی که باشگاه زوریــا 
می تواند برای اللهیار پرداخت کند، ۲.5 میلیون 
یــورو است و یک میلیون یــورو فاصله بــرای خرید 
ایــن مهاجم وجــود دارد. گـــزارش شــده اســت که 
ــواداران زوریــا در بین خودشان شــروع به جمع  هـ
آوری مبلغ یک میلیون یورو کرده اند. فنرباغچه طبق 
قراردادی که با زوریا امضا کرده، حق دارد تا پایان ماه 
دسامبر، این بازیکن را فرا بخواند. هواداران اوکراینی 
می خواهند تا پایان ماه )دو هفته دیگر( مبلغ یک 

میلیون یورو را کامل کنند.
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گل محمدی: حق داریم به داوری مشکوک باشیم ◾
سرمربی پرسپولیس می گوید امیدوار است داور پنالتی 
را درست گرفته باشد و در غیر این صورت او حق دارد به 
روند داوری مشکوک شود.گل محمدی در مورد صحنه 
پنالتی و اعتراضش به داور گفت: داور اشتباه کرد و اگر 
این اشتباه واقعاً رخ داده باشد، فشار روی تیم ما بیشتر 
می شود. ما در هفته های گذشته مشکالتی را در بحث 

داوری داشتیم. 

سرمربی پدیده: گل استثنایی خوردیم ◾
سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: گل استثنایی دریافت 
کردیم و در دقیقه ای بود که نتوانستیم واکنش نشان 
دهیم. سیدعباسی گفت: از نحوه بازی تیم رضایت 
دارم و بی نهایت تالش کردیم. جوانان خوبی داریم و با 
احترامی که برای نفت قائل هستم با حداقل موقعیت یا 
بدون موقعیت به حریف باختیم. دقیقه ای گل خوردیم 

که هیچ واکنشی نتوانستیم نشان دهیم. 

طارمی در جمع ۵۰ بازیکن برتر جهان  ◾
گـــروه تحقیقاتی CIES کــه پــژوهــش هــای آمـــاری را 
ــد، لــیــســت 5۰ بــازیــکــن  ــی دهـ ــبــال انـــجـــام مـ ــوت در ف
بــرتــر جــهــان در ســال ۲۰۲۱ را از لــحــاظ تــعــداد بــازی 
منتشر کــرد که طارمی با ۴ هــزار و ۶۰۴ دقیقه بازی 
بــرای پورتو در بــازه زمانی یک ساله، در رده چهل و 
 ششم جهان قــرار گرفته اســت و امتیاز فعالیت او

 ۸5.۳ است. 

آزمون با زنیت تمدید نکرد ◾
ســردار آزمــون قــرارداد جدیدی با زنیت امضا نمی کند و 
این تیم را به زودی ترک خواهد کرد.  بر اساس این گزارش 
ــرارداد ســردار آزمــون که تابستان ۲۰۲۲ پایان خواهد  قـ
یافت بــا وجــود پیشنهاد زنیت مــورد پــذیــرش مهاجم 
ایرانی قرار نگرفت. به طور حتم سردار آزمون زنیت را در 
نقل وانتقال های زمستانی به مقصد تیم جدیدی ترک 
می کند. لیون فرانسه یکی از گزینه های بعدی آزمون است.

فدراسیون بین المللی فوتبالیست های حرفه ای یا همان 
»فیف پرو« به رسم هر سال فهرستی از نامزدهای هر پست 
برای قرار گرفتن در ترکیب برتر سال را منتشر کرده است. 
فهرست امسال فیف پرو در حالی اعــالم شده که محمد 
صالح باوجود درخشش خیره کننده اش جایی در بین نامزدها نداشته، اما 

چهار بازیکن از بارسلونای بحران زده در این فهرست حضور دارند. 
در عین حال برخی از کاربران شبکه های اجتماعی مدعی شده اند که حضور 
دی یونگ، بوسکتس، آلوس و آالبا و همچنین غیبت بازیکنی چون آنتونیو 
رودیگر در این فهرست نیز جای بحث بسیاری دارد. در بین تیم های لیگ 
برتری، چلسی با چهار نامزد پیشتاز است و نام چهار بازیکن از پاری سن 
ژرمن هم در این فهرست به چشم می خورد. جورجینیو، کانته و لوکاکو هم 
در این فهرست حضور دارند. این نخستین بار در ۱۷ سال گذشته است که 
فیفا فهرستی ۲۳ نفره را به جای انتخاب 55 بازیکن اعالم کرده تا شباهت 
بیشتری به روند معمول و همیشگی فوتبال داشته باشد. از بین بازیکنان 
حاضر در این فهرست، نام هایی چون آلیسون، ترنت الکساندر آرنولد و 

کوین دی بروین در ترکیب برتر سال گذشته نیز حضور داشتند. 
با این وضع انتخاب انتظار می رفت نیمار، مسی و امباپه در بین نامزدها 
قرار داشته باشند! حتی نیمار.مسی و کریستیانو رونالدو نیز پیش از این 
با ۱۴ حضور در ترکیب برتر سال رکورددار بوده و انتظار می رود امسال برای 
پانزدهمین بار در ترکیب قرار بگیرند. با این حال بازیکنانی چون روبن دیاز، 
جورجینیو و ادوارد مندی نیز برای اولین بار است که موفق می شوند به این 
فهرست راه پیدا کنند.  از سوی دیگر بعضی از بازیکنان درخشان سال 
گذشته که توانسته بودند خود را در این ترکیب برتر قرار دهند، جایی در این 
فهرست ندارند. بازیکنانی چون تیاگو آلکانتارا، آلفونسو دیویس، ویرژیل فن 

دایک، جاشوا کیمیش و سرخیو راموس جز این دسته هستند.
ترکیب ۱۱ نفره برتر سال گذشته از این بازیکنان تشکیل شده بود: آلیسون، 
الکساندر آرنولد، دیویس، فن دایک، راموس، آلکانتارا، دی بروین، کیمیش، 

لواندوفسکی، مسی و رونالدو.
فهرست اعالم شده از سوی فیف پرو به این شرح است:

دروازه بان ها: آلیسون بکر، جانلوییجی دوناروما و ادوارد مندی
مدافعان: داوید آالبا، یوردی آلبا، ترنت الکساندر آرنولد، دنی آلوس، لئوناردو 

بونوچی، روبن دیاز
هافبک ها: سرخیو بوسکتس، کوین دی بروین، برونو فرناندز، فرانکی دی 

یونگ، جورجینیو، انگولو کانته
ــدو، ارلینگ هالند، روبــرت  ــال مهاجمان: کریم بنزما، کریستیانو رون

لواندوفسکی، روملو لوکاکو، کیلیان امباپه، لیونل مسی، نیمار

وقتی صالح در بین 23 بازیکن برتر فیفا نیست!

رسوایی در فهرست جدید 
برترین های سال

گزارش روز

ستارگان ورزش

سپهر       با وجود برتری استقالل در بازی برابر سپاهان بازهم قفل پای مهاجمان استقالل باز 
نشد، البته که در این بازی یک موقعیت استثنایی نصیب ارسالن مطهری مهاجم استقالل 
شد، اما او با بی دقتی هرچه تمام این موقعیت را از دست داد تا یک موقعیت دیگر توسط 
مهاجمان استقالل به هدر برود.دقیقاً همان طور که رودی ژستد تا به امروز برای استقالل موفق 

به گلزنی نشده و همچنان هواداران استقالل منتظر گلزنی او با پیراهن استقالل هستند.
اینکه استقالل با پیروزی های اقتصادی صرفاً نتیجه بازی های پیش رو را بدست می آورد، شاید 
از نظر کادر فنی مطلوب باشد و سرمربی تیم در پایان بازی به بازیکنانش لبخند رضایت بزند، 
اما اگر همان اتفاقی که در بازی برابر فجرسپاسی برای آبی ها رقم خورد، دوباره تکرار شود، دنیا 
برای استقاللی ها جهنم خواهد شد. به نظر می رسد ژستد آن مهاجمی نیست که بتواند گره 

کور بازی های استقالل را باز کند.
به همان اندازه که استقالل در خط دفاع خوب عمل کرده، 
عملکرد مهاجمان این تیم ضعیف و بحث برانگیز 
بوده و با وجود اینکه آبی ها در فصل جاری نزدیک به 
هشت بازیکن جوان و باتجربه را در خط حمله خود 
در اختیار دارند اما به ثمر رسیدن هشت گل در ۱۰ 
بازی به هیچ عنوان آمار مطلوبی نیست، البته ممکن 
است کادر فنی استقالل آمار پایین گلزنی استقالل را 
در قیاس با آمار کلی مسابقات مطلوب ارزیابی کنند، 
اما تیمی که به دنبال قهرمانی است به هیچ عنوان نباید 
موقعیت های گلزنی خود را به واسطه فرصت سوزی 
مهاجمانش از دســت بدهد. اگــر مهاجمان استقالل 
مأموریت گلزنی خود را به دست فراموشی بسپارند و این 
وظیفه به گردن بازیکنان خط میانی و وینگر های استقالل 

ــاه در بزنگاه های حساس،  بیفتد، آن گ
استقالل دچار سکته مغزی خواهد 
ــاه کـــار از کــار  ــ شـــد کـــه آن گـ

گذشته است.

ژستد و ژست مهاجمان بی آزار
سینا حسینی       عملکرد سیاوش یزدانی در جریان بازی های استقالل در فصل جاری با 

عملکرد فصل گذشته این بازیکن به کلی تفاوت دارد!
هنوز هواداران استقالل فراموش نکردند که در دوره مربیگری محمود فکری بین سیاوش یزدانی و 
سرمربی وقت استقالل اختالفات به حدی باال گرفته بود که برخی از اخراج قریب الوقوع این بازیکن 
خبر می دادند، اما با خروج فکری از ترکیب کادر فنی، سیاوش دوباره تالش کرد از حاشیه ها دوری 
کند و تمرکز خود را به سمت مسائل فوتبالی بگذارد. سیاوش یزدانی با نمایشی قانع کننده در لیگ 
امسال به خوبی نشان داد می تواند یکی از بازیکنان ترکیب ثابت تیم ملی و نفرات حاضر در جام 
جهانی باشد.او امروز عملکرد مناسبی از خود بر جای گذاشته تا ثابت شود اگر از حاشیه دوری 

کند، می تواند بهترین ها را برای خودش و تیم طرف قراردادش رقم بزند.
نمایش قانع کننده  وی در جریان بازی با سپاهان می تواند تبعات 

خوبی برای او به دنبال داشته باشد، هرچند که هنوز برای 
حضور در ترکیب ثابت تیم ملی نتوانسته نظر اسکوچیچ 

را جلب کند، اما اگر این روند تداوم داشته باشد، یزدانی 
می تواند خود را به سرمربی کــروات تحمیل کند تا 
طلسم نیمکت نشینی اش در تیم ملی شکسته 
شــود و فرصت حضور در رقابت های جــام جهانی 

برای او به وجود بیاید. البته در این بین بسیاری بر این 
باورند، تفکرات مربی ایتالیایی هم کمک قابل توجهی 

به خط دفــاع استقالل کــرده، چون در تمرینات استقالل 
مسئولیت تمرینات مدافعان استقالل به گابریل پین سپرده 
شده است. شاید استقاللی ها با این باور که دفاع خوب می تواند 

زمینه قهرمانی را فراهم آورد به استقبال بازی های این 
فصل آمدند و با همین بــاور تا پایان لیگ کار 

را دنبال خواهند کرد تا 
نــاکــامــی هــای فصول 

گــذشــتــه بـــا کسب 
جام فراموش شود.

منفی روز مثبت روز

ورزش7

پایان روزهای سیاه سیاوش!



   تا مسئله 
 فلسطین 
حل نشود 
منطقه روی 
صلح نمی بیند  
رئیس جمهور چین 
در پاسخ به نامه 
رئیس تشکیالت 
خودگردان نوشت: 
فلسطین مسئله ای 
اساسی در غرب 
آسیاست و تا زمانی 
که حل نشود منطقه 
روی صلح حقیقی را 
 نخواهددید. 
شی جین پینگ 
بر حمایت چین 
از فلسطین تا 
بازپس گیری حقوق 
مشروع آن به ویژه در 
محافل بین المللی تأکید 
کرد. وی افزود: چین 
دوست ملت فلسطین 
باقی خواهد ماند و به 
حمایت از آن در مسیر 
تشکیل کشور مستقل 
ادامه خواهد داد. 

یادداشت
 طالبان و مسیر دشوار 

حل بحران های اقتصادی
ــا مــشــرف  ــ ــدرض ــ ــم ــ ــر اح ــیـ  مـ
ــاس مــســائــل شــبــه قـــاره  ــن ــارش  ک

وخامت اوضــاع اقتصادی افغانستان و شرایط 
فوق العاده بحرانی مــردم ایــن کشور موضوعی 
است که این روزها در کانون توجه جامعه جهانی 
قــرار گرفته اســت. ارائـــه برخی آمــارهــا از سوی 
سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی 
غذا مبنی بر اینکه تنها 2درصد مردم افغانستان 
به غذای کافی دسترسی دارند، سقوط یکباره و 
شدید ارزش پول ملی کشور، افزایش سرسام آور 
ــا بــیــکــاری و کمبود شدید  قیمت کــاالهــا کــه ب
نقدینگی در میان مردم توأم شده؛ همگی تنها 
بخشی از معضالت اقتصادی گسترده ای است 
که گریبانگیر مــردم افغانستان شده اســت. در 
این شرایط، طالبان نیز برای کنترل این وضعیت 
بحرانی به تکاپو افتاده و اقدامات چند جانبه ای 
از نظارت بیشتر بر روند مبادالت ارزی در داخل 
تا تعامل بیشتر با کشورهای خارجی را در برنامه 
کار قرار داده است. با این حال و با در نظر گرفتن 
اوضــاع فعلی، کامالً روشــن اســت طالبان برای 
خــروج از ایــن بحران اقتصادی مسیری بسیار 
دشـــوار و در صــورت عــدم انعطاف پذیری حتی 
مسیری غیرممکن برای عبور را پیش رو دارد. این 
دشــواری هــای اقتصادی را می توان به دو بخش 

تقسیم کرد. 
ــه نـــاشـــی از نـــاکـــارآمـــدی  نــخــســت بــخــشــی کـ
 و ضعف های بنیادین اقتصاد افغانستان در 
دو دهه گذشته بــوده و اکنون به طالبان به ارث 
رســیــده اســت. در ایــن راســتــا وابستگی شدید 
اقتصاد کشور به کمک های خارجی در صدر این 
ضعف ها قرار می گیرد. بر اساس آمارهای ارائه 
شده از سوی سازمان های اقتصادی بین   المللی، 
افغانستان از جمله اقتصادهایی اســت که 
باالترین وابستگی را به کمک های خارجی دارد، 
چنان که بنا بر برخی ارقــام ارائــه شده تا پیش از 
سلطه طالبان حــدود نیمی از بودجه عمومی 
و تقریباً تمامی بودجه امنیتی آن از محل این 
کمک ها تأمین می شد. امــا اینکه چــرا پس از 
گذشت دو دهه از آغاز به کار نظام سیاسی جدید و 
مورد حمایت جامعه جهانی، این کشور نتوانست 
در راستای استقالل مالی داخلی حرکت کند 
جای بحث و تأمل دارد؛ ولی شاید همین نقل 
قول و در واقع اعتراف از »الرل میلر« نماینده ویژه 
سابق آمریکا در افغانستان کافی باشد که گفت 
واشنگتن بنابر منافع و اقتضائات سیاسی ترجیح 
داد دولت افغانستان را بسیار وابسته نگه دارد. 
حاال طالبان عالوه بر اینکه میراثدار چنین نظامی 
است، باید با تحریم ها و بلوکه شدن دارایی های 
افغانستان توسط آمریکا روبه رو شود. در سایه 
چنین شرایطی است که طالبان اکنون به تعامل و 
چانه زنی با سازمان های بین المللی و حتی آمریکا و 
اروپا روی آورده تا با برقراری دوباره جریان کمک ها، 
گــره اقتصادی موجود را بــاز کند. مسئله ای که 
ممکن است طالبان را به مسیر اقتصادی نظام 

قبل بازگرداند.
اما بخش دوم مشکالت اقتصادی کنونی، معلول 
وضعیتی است که طالبان به شکلی مستقیم 
ــوده اســت. اگــر طالبان از  در ایجاد آن سهیم ب
خود انعطاف پذیری بیشتری نشان داده و زمینه 
تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان را 
فراهم می کرد، به طور قطع دولت موقتش توسط 
کشورها مــورد شناسایی رسمی قــرار می گرفت 
که عالوه بر حمایت و پشتیبانی جهانی، امکان 
ســرمــایــه گــذاری هــای اقــتــصــادی در حــوزه هــای 
مختلف را نیز مهیا می کرد. اما در شرایط فعلی 
و با عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، شاهد 
ناکامی تالش های آن ها برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی هستیم. هرچند حتی سرمایه گذاری 
خارجی هم نمی تواند به تنهایی معضل اقتصاد 
افغانستان و طالبان را حل کند چرا که قبضه کامل 
قدرت و انعطاف ناپذیری آن ها موجب شده اغلب 
سرمایه ها و نیروهای کاربلد انسانی از افغانستان 
خــارج و انضباط مالی و نظام اقتصادی کالن 
کشور عمالً با از هم پاشیدگی روبــه رو شــود. در 
مجموع، بخش مهمی از بهبود اوضاع اقتصادی 
افغانستان بــه عملکرد خــود طالبان بستگی 

خواهد داشت.
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خبرخبر

درست همزمان با تداوم حمالت وحشیانه 
جنگنده های ســعــودی بــه یــمــن، ولیعهد 
عــربــســتــان خــواســتــار راهــکــار ســیــاســی در 

خصوص حل این بحران شد. 
بـــه گــــــزارش فــــــارس، مــحــمــد بــن ســلــمــان 
در جــریــان چــهــل و دومــیــن دور اجــالس 
ــران کــشــورهــای عضو شـــورای همکاری  سـ
خــلــیــج فــارس کــه روز سه شنبه در ریــاض 
برگزار شد، ادعا کرد پادشاهی سعودی به 
تقویت امنیت و ثبات در منطقه و انجام 
ــو بــــرای حــــل و فــصــل اخــتــالفــات  ــفــت وگ  گ

ادامه می دهد. 
ــرروزه  ــ ــ ــالت ه ــمـ ــه حـ ــ ــاره ب ــدون اشـــــ ــ ــ وی ب
جــنــگــنــده هــای ســـعـــودی بـــه یــمــن و هــدف 

ــرار دادن شــهــرونــدان یمنی،  بــر ضــرورت  ق
دســتــیــابــی بـــه راه حـــــل ســیــاســی در یمن 
ــرد. چــهــل و دومــیــن دور اجــالس  تــأکــیــد کـ
ــران کــشــورهــای عضو شـــورای همکاری  سـ
خلیج فارس در حالی روز گذشته در ریاض 
پایان یافت که امیر کویت و سلطان عمان 
ــهــانــه هــای مــخــتــلــف در ایـــن اجـــالس   بـــه ب

حضور نداشتند. 

سعودی حمله می کند و دم از صلح می زند

نعل وارونه بن سلمان!
رکوردزنی وحشی گری رژیم صهیونیستی

خونبارترین سال برای کودکان فلسطین
یک سازمان حامی حقوق کودکان از سال 
جــاری میالدی به عنوان خونبارترین سال 
ــال 2۰۱۴  ــرای کـــودکـــان فلسطینی از سـ ــ ب
تاکنون نــام بــرد. بــه گـــزارش مهر، سازمان 
»۹۷2mag« در گزارشی با اشــاره به اینکه 
رژیــــم صــهــیــونــیــســتــی بـــه جـــای محاکمه 
قــاتــالن، فعالیت های ســازمــان هــای حامی 
حــقــوق کــودکــان فلسطینی را هـــدف قــرار 
می دهد و آن هــا را مجرم قلمداد می کند، 
 آورده اســـت: ســال 2۰2۱ مثل هیچ سال 

دیگری نبود. 
تــا چــهــاردهــم دســامــبــر جـــاری، ۸۶ کــودک 
فلسطینی در کــرانــه بــاخــتــری اشــغــالــی به 
همراه قــدس و نــوار غــزه به دســت نظامیان 

رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. 
فقط در ۱۱ روز حمله اسرائیل به نــوار غزه 
در ماه می گذشته، ۶۷ کــودک به شهادت 

رسیدند. 
ــال، ۱5 کــودک  همچنین در طـــول یــک سـ
فلسطینی هم با شلیک مستقیم به آن ها 
در کــرانــه باختری و قــدس اشغالی شهید 

شدند.

جهان

ــار دیــگــر درگــیــری  ــار دیــگــر کنگره آمریکا و ب ب
ــا. ۷۱ نـــفـــر از  ــ ــ ــا آن هـ ــ ــی ب ــت ــی ــن ــای ام ــروهـ ــیـ نـ
شــرکــت کــنــنــدگــان در یــک تجمع اعــتــراضــی 
ــودن دســتــمــزدهــا و  ــ گــســتــرده عــلــیــه پــایــیــن ب
زیرسؤال رفتن دموکراسی در مجاورت کنگره 
آمریکا بــازداشــت شــدنــد. بــه گـــزارش فــارس، 
ایــن معترضان بــا تجمع در بــرابــر ساختمان 
کنگره آمریکا خواستار حمایت قانون گذاران 
از افراد کم درآمد، والدین ناتوان در سرپرستی 
فرزندان، شهروندان فاقد دسترسی به خدمات 
درمــانــی و مــهــاجــران جــویــای حــق شهروندی 
شــدنــد. پلیس کنگره تأیید کــرد بیش از ۷۰ 
نفر از این معترضان را بازداشت کرده است. 
یکی از مدیران این کمپین در جمع معترضان 
گــفــت: زمـــان تبلیغات انــتــخــابــاتــی، مدت ها 
وعــده شنیدیم، به طوری که انگار قــرار است 
وضــع مــردم را تکان دهــد و ایــن افـــراد پــس از 

انتخاب شدن، ناگهان ناپدید می شوند. این 
تجمع اعــتــراضــی در حــالــی شکل گرفته که 
افزایش تــورم در آمریکا بسیار جدی شده و 
براساس اعالم آمار وزارت کار این کشور، تورم 
به بیشترین میزان ۳۱ سال گذشته رسیده 
است. همین مسئله نارضایتی هایی بین مردم 
ایجاد کرده و آن ها می گویند دخل و خرجشان 

بــا هــم نمی خواند، 

ضمن اینکه چشم انداز مثبتی هم به آینده 
اقتصاد این کشور ندارند و در رأس آن وزیر 
ــورم آمریکا  ــه داری آمــریــکــا مــی گــویــد تـ ــزانـ خـ

حداقل تا سال آینده ادامه می یابد. گزارش گزارش 

 ده ها شرکت کننده در تجمع اعتراضی 
مقابل کنگره آمریکا بازداشت شدند

دوباره کنگره 
دوباره درگیری

ــوی پـــس  ــلـ عـ
یـــک  آنــــــکــــــه  از 
روزنــامــه آمریکایی 
گـــــــزارشـــــــی  در 
ــی از  ــاصــ ــصــ ــ ــت اخــ
تهدید سران امارات 
علیه آمریکا درباره قراردادهای نظامی 
نوشت، یک مقام اماراتی با تأیید این 
موضوع گفته ابوظبی ایاالت متحده 
را از تصمیم خود درباره تعلیق خرید 
جــنــگــنــده هــای اف۳5 مــطــلــع کـــرده 
اســت. به گــزارش فــارس، ایــن مقام از 
»نیازمندی های فنی، محدودیت های 
عملیاتی مــؤثــر و تحلیل هــزیــنــه/
فــایــده« بــه عــنــوان دالیــلــی نــام بــرد که 
ــابــی دوبـــاره ایــن معامله  موجب ارزی
ــده اســت.  ــارات شـ ــ ــــت امـ  تــوســط دول
وال اســتــریــت ژورنــــال روز سه شنبه 
مدعی شده بود امارات متحده عربی 
تهدید کرده قرارداد 2۳میلیارد دالری 
 برای خرید 5۰ جنگنده اف۳5، تعداد

ــر تجهیزات  ــپــر و ســای ۱۸ پــهــپــاد ری
نظامی پیشرفته ساخت آمریکا را 

معلق خواهد کــرد. در همین راستا، 
این مقام اماراتی که نامش فاش نشده 
به آمریکایی ها گفته قصد دارد این 
معامله را متوقف کند؛ زیــرا ابوظبی 
فکر می کند الزامات امنیتی که ایاالت 
متحده برای محافظت از تسلیحات با 
فناوری پیشرفته برابر ادعای جاسوسی 
چین وضع کرده بسیار سخت گیرانه 

است.
ــنـــوز مــشــخــص نــیــســت قــــــرارداد  هـ
تسلیحاتی 2۳میلیارد دالری که در 
روزهـــای پایانی دولـــت تــرامــپ امضا 
شده بود از بین رفته یا تهدید امارات 
یک حرکت چانه زنی در آستانه سفر 
بــرنــامــه ریــزی شـــده روز گذشته یک 
مقام عالی رتبه اماراتی به آمریکاست. 
این هیئت نظامی اماراتی قــرار است 
 در گفت وگوهای دو روزه با مقام های 
وزارت دفاع ایاالت متحده این مسئله 

را مطرح کند.
ــاه، دولـــت بــایــدن،  بــه گفته منابع آگـ
امــارات را بــرای حــذف شرکت فناوری 
ــوآوی از شبکه ارتــبــاطــات  ــ چینی ه

مخابراتی خــود و برداشتن گام های 
ــدن از چــیــن زیــر  ــرای دور شـ ــ دیــگــر ب
فــشــار قـــرار داده و احــتــمــال در خطر 
قرار گرفتن معامله 2۳میلیارد دالری 
فروش جنگنده های اف۳5 و پهپادهای 
آمریکایی به این کشور عربی را مطرح 
کرده است. در همین حال، وزیر امور 
خارجه آمریکا در واکنش به گزارش ها 
ــاره تصمیم ابوظبی بــرای تعلیق  دربـ
خــریــد جنگنده های اف۳5، گفت: 
ــاده اســـت فــروش  ــاالت متحده آمــ ــ ای
این نوع جنگنده و همچنین پهپاد را 
 به امـــارات عربی متحده پیش ببرد. 
آنتونی بلینکن در عین حال به تعهد 
ــاره حفظ بــرتــری نظامی  ــ آمــریــکــا درب
ــرد. گفتنی است  ــاره کـ اســرائــیــل اشــ
تقویت روابط دوجانبه امارات و چین 
در ســـال هـــای گــذشــتــه نــگــرانــی هــای 
بسیاری میان مقامات آمریکایی ایجاد 
کــرده اســت. حــال باید دیــد سرانجام 
این قرارداد نظامی که در میانه مثبت 
روابط آمریکا، امارات و چین مشخص 

می شود، چه خواهد شد.

به دلیل سخت گیری های آمریکا، امارات خریدهای نظامی را تعلیق کرد 

اف 35 نخواستیم!
پس از آنکه وزیر اطالع رسانی لبنان به دلیل انتقاد از جنگ یمن 
مجبور به استعفا شد، این بار وزیــر کشاورزی لبنان از این جنگ 
انتقاد کرد و خواستار توقف آن شد. به گزارش مهر، »عباس الحاج 
حسن« وزیر کشاورزی لبنان در گفت وگویی تلویزیونی تصریح کرد 
جنگ یمن باید پایان یابد و بر ضرورت پایان این جنگ که موجب 
بر جای گذاشتن »صدها هزار کشته، بی خانمان و گرسنه« شده، 

تأکید نمود. 
وی تصریح کرد: »صرف نظر از اینکه علت این جنگ چه بوده و چه 
کسی می خواهد در آن پیروز شود، باید این جنگ پایان یابد. امکان 
 نــدارد هیچ انسانی با مشاهده صدها هزار کشته، آواره، گرسنه و 
با وجود صدها هزار نفری که دنبال امید هستند و آن را نمی یابند، 

بگوید این جنگ باید ادامه یابد. این جنگ باید تمام شود«.
ســوم دســامــبــر 2۰2۱، وزیـــر اطــالع رســانــی لــبــنــان، پــس از متشنج 
شدن روابط ریاض و بیروت به دلیل اظهاراتش علیه تجاوز ائتالف 
سعودی به یمن استعفای خود را به »میشل عون« رئیس جمهور 
و »نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان تقدیم کرد. جورج قرداحی 
دومین وزیر لبنانی است که در کمتر از یک سال گذشته به علت 
 اظهارنظر دربـــاره اقــدامــات عربستان سعودی مجبور به استعفا 

شده است. 
در نوزدهم ماه می  گذشته، »شربل وهبه« وزیر امور خارجه لبنان 
ــاره تــرور »جمال خاشقچی« مجبور به  پس از بیان اظهاراتی درب

استعفا شده بود.
با این حال، وزیر اطالع رسانی پیشین لبنان در سخنانی با اشاره به 
جار و جنجال درباره اظهاراتش در حمایت از یمن ضمن بیان اینکه 
از چیزی پشیمان نیست، اعالم کرد مسئولیت سیاسی او نه تنها 

پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. 
جورج قرداحی با بیان اینکه برخی خیال می کنند می توانند زندگی 
سیاسی او را به تنگنا بکشند، تأکید کرد اظهاراتش درباره جنگ یمن 
از روی حسن نیت بوده و نباید این حجم از جار و جنجال به دنبال آن 
ایجاد می شد. وی افزود: جار و جنجالی که به وجود آمد، از قبل در 
اتاق های سیاه برنامه ریزی شده بود. من شخصاً از واکنش ها متعجب 
شدم. قرداحی یادآور شد: اتفاقاِت رخ داده، به نوعی او را به سمت 
سیاست سوق داد. وی نامزدی خود در انتخابات پارلمانی پیش رو 

در لبنان را بعید ندانست.

یک وزیر لبنانی دیگر تجاوز سعودی به یمن را به باد انتقاد گرفت

جنگ باید تمام شود

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 محکومیت روژه گارودی به جرم انکارهولوکاست 
روژه گارودی، استاد دانشگاه و فیلسوف فرانسوی 
در سال ۱۹۸۲ پس از تحقیقات بسیار دین اسالم را 
برگزید و در ادامه تحقیقاتش پی به افسانه سازی 

هولوکاست توسط صهیونیست ها برد و چهره 
حقیقی آن را افشا کرد. دادگاه فرانسه باوجود اسناد 

دقیق گارودی، او را در سال ۱۹۹۸ به جرم انکار 
هولوکاست به پرداخت ۴۰ هزار دالر محکوم کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:00

05:38

اذان مغرب

17:13

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

23:15
طلوع فردا

07:08

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:27

05:06

اذان مغرب

16:39

غروب خورشيد

16:18
 نیمه شب شرعی

22:42
طلوع فردا

06:37
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  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
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  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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