
رواق ۳

با رأی ۱۹۴ نفر از نمایندگان 
صورت گرفت

 ریاست سه باره قالیباف 
بر مجلس

مریمکاظمزاده
بههمسرشهیدشپیوست
عروج
بانویحماسهنگار

خرداد۵

 رحلت استاد 
رحیم مؤذن زاده 
اردبیلی 
در سال 1384

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

۴۲

 پنجشــنبه ۵خرداد 1401     24شــوال 1443       2۶می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹81۶      8 صفـح

رواق۲
مکتب و مدرسه امام صادق)ع( را می توان فراگیرترین مدارس 

علمی زمان خود دانست؛ جایی که در آن، باِب تعامل و ارتباطات 
علمی به دور از تعصب مذهبی به روی همگان باز بود . . .

گفت وگوی قدس با حجت االسالم مهدی یزدی در خصوص ویژگی های مکتب علمی و تربیتی امام صادق)ع(

ابعاد آشنایی جهان اسالم 
معاصر با مکتب امام صادق)ع(

بهمن دهستانی

رهبر انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی تبیین کردند

7 شاخص برای انقالبی ماندن نمایندگان

شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها 
یکی از مسائل بسیار ضروری است
حرکت به سمت آرمان های انقالب به نفع کشور 
و موجب درمان دردهای آن است
مشکل تر از انقالبی بودن 
انقالبی ماندن فردی و جمعیِ مجلس است
وظیفه مجلس، قانون گذاری بر اساس 
سیاست های کلی است نه در تعارض با آن ها

به انگیزه نمایش فیلم 
»عنکبوت مقدس« در 

هفتادوپنجمین جشنواره کن

عنکبوت درون 
فیلمساز

تولیت آستان قدس رضوی:

بی  تفاوتی نسبت 
به مشکالت مردم 

مغایر فرهنگ 
اسالمی  است

در تازه ترین حادثه تیراندازی
در آمریکا 21 نفر از جمله 

19 دانش آموز کشته شدند 

بازگشت 
به غرب وحشی

بازخوانی تجربه 
اقتصادی روسیه 

در تقابل اقتصادی با غرب 

راز افزایش 
ارزش روبل

در نشست فعاالن فرهنگی تربیتی مشهد 
در مؤسسه قدس مطرح شد

»جهاد تبیین« سالح 
مقابله با تحریف
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده  در رابطه با خرید کابل 
مسی 95*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  )چاه شماره 17 امامت تربت جام( به 
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 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 فراخوان در سامانه 1401/03/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/03/12  مهلت تحویل پیشنهادها : 1401/03/23
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)کمبود آب را جدی بگیریم و صرفه جویی را جدی تر(

تجدیدفراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

خرید کابل مسی 95*3 تخت الستیکی با روکش 1
EPDM2001001446000052 )چاه شماره 17 امامت تربت جام(

)  8.500.000.000ریال( 
هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده برق رسانی به روستای 
خیج شهرستان گلبهاربه شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
 انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/03/04می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق مناقصه:
الف - مهلت دریافت اوراق مناقصه: 1401/03/11   ب– مهلت تحویل اوراق مناقصه:        1401/03/22

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

در فصل گرما بیشتر مراقب هدر رفت آب باشیم

آگهی ارزیابی کیفی

ول
ت ا

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ساده 

برق رسانی به روستای 
خیج شهرستان گلبهار

20010014460000051

8.742.481.219 هشت میلیارد 
وهفتصد وچهل ودو میلیون 

وچهارصد وهشتاد ویک هزار 
ودویست ونوزده ریال

438.000.000
چهارصد وسی وهشت 

میلیون ریال
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شركت قند تربت حیدریه.

آگهی مناقصه        شرکت قند تربت حیدریه)سهامی عام( در نظر دارد
از طریق برگزاری مناقصه عمومی، مقدار 6 شاخه 12 متری لوله اسپیرال 600 با ضخامت 10 میلیمتر و 3 عدد زانو 600 با ضخامت 

10 میلیمتر را خریداری نماید.
 كلی�ه متقاضی�ان محترم میتوانند از روز  پنج ش�نبه مورخ 1401/03/05  با مراجعه به امور بازرگانی و یا س�ایت اینترنتی ش�ركت به نش�انی 
http://torbatsugar.ir فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بررسی ، پیشنهادات كتبی خود را از طریق پست یا مراجعه به دبیرخانه شركت 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 تحویل نمایند.
جلسه مناقصه و بازگشائی پاكتها در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/03/18 در محل  واحد بازرگانی شركت برگزار خواهد گردید.
هر متقاضی باید مبلغ 300,000,000 ریال را به ش�ماره حس�اب ش�بای IR200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام شركت قند 

تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.
شركت كنندگان می توانند جهت دریافت اطالعات تكمیلی مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلی 221 تماس حاصل نمایند.

آدرس: خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر– كد پستی: 95138-55595
این شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1- خرید کابل مسی 70*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  به طول 550 متر شهرستان طرقبه 

شاندیز  به شماره فراخوان  2001001446000050
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه  03 / 03 / 1401 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ  1401/03/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه 
متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

ضمناً هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

 آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه یک مرحله ای  عمومی - نوبت دوم

شرح در صفحه  5

فروش فوق العاده 
امالک و مستغالت 

)مزایده شماره 1401/1 امداد(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، از طریق درگاه 
  www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
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 فراخوان در سامانه 1401/03/03 

می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/10  مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/03/21

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

درست کردن سایه بان برای کولر برابر است با صرفه جویی در مصرف آب

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  وم

ت د
نوب

مبلغ تضمین مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

طرح آبرسانی به شهر تربت حیدریه 
- جداسازی زون های فشاری شبکه 

توزیع آب شهر تربت حیدریه- 
تکمیل کارهای باقیمانده از اولویت 

اجرایی سال 1398

2001001446000048

)  31.684.218.819ریال( 
سی و یک میلیاردو  ششصدو 

هشتادو چهارمیلیون و دویست و 
هجده هزارو هشتصدو نوزده ریال

)1.585.000.000ریال(
یک میلیارد و پانصد و 

هشتادو پنج میلیون ریال

 همکار گرامی جناب آقای حمید شبخوان 
با نهایت تأسف و تأثرمصیبت وارده  را به جنابعالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه
 غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

همکاران مؤسسه فرهنگی قدس
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سالروز شهادت امام صادق علیه السالم را تسلیت می گوییم.

خراسانخراسان رواقرواق

نورت اگر نبود، به جز شب نداشتیم



   صهیونیست ها 
جرئت شلیک 
ندارند  
سردار اسماعیل 
قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه 
عصر سه شنبه 
سوم خرداد ماه 
در مراسم یادواره 
شهدای دانشگاه 
امام حسین )ع( با 
بیان اینکه امروز 
صهیونیست ها 
جرئت شلیک به 
حزب اهلل را ندارند، 
گفت: یکی دیگر 
از هنر های سوم 
خرداد، به وجود 
آمدن چهارم خرداد و 
فرار صهیونیست ها 
از جنوب لبنان بود 
که متأسفانه در 
تقویم های ما کمتر 
به آن اشاره شده 
است.

یادداشت اصل  محمدی  حسین 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
صــبــح روزگـــذشـــتـــه در دیـــدار 
رئــیــس و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، فتح خرمشهر 
را نماد تغییر یک معادله تلخ به 
یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و 
با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند: قاعده 
عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به 
پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، 
ابتکار عمل، از خود گذشتگی، نگاه بلندمدت و در 
رأس همه آن ها اخالص و توکل به خداوند متعال 

است.

عوامل نجات ملی ◾
ایشان مجلس شورای اسالمی را از ارکــان اصلی 
مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواری ها 
و پیچیدگی های مدیریت کشورها در شرایط 
خطیر کنونی بین المللی، همه قوا و دستگاه ها را 
به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه 
با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند: شناخت 
صحیح تــوانــایــی هــا و آســیــب پــذیــری هــا یکی از 
مسائل بسیار ضــروری اســت؛ زیــرا دشمن بیش 
از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا 
و اشتباه های ما چشم دوخته است.رهبر انقالب 
اسالمی با اشــاره به ایــام سالروز فتح خرمشهر، 
این حادثه عظیم را فراتر از بازپس گیری یک شهر 
دانستند و گفتند: فتح خرمشهر در واقع تغییر 
یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالم 
و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود. آیت هللا 
خامنه ای در تبیین علت این تغییر معادله افزودند: 
عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد، 
عبارتنداز: عملکرد جهادی، از خود گذشتگی، عزم 
راسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمان ها 
و باالتر از همه اخالص و توکل بر خداوند. ایشان 
این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجاتبخش در 
همه امور و در همه زمان ها دانستند و تأکید کردند: 
مبنای این قاعده نجات بخش، وعده تخلف ناپذیر 
خداوند در قــرآن مبنی بر پیروز گرداندن افــراد و 
جامعه ای است که به این عوامل پایبند باشند و 
خداوند عمل و مجاهدت های افراد چنین جامعه ای 
را ضایع نخواهد کرد. رهبر انقالب اسالمی گفتند: 
از خود گذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه 
خواسته های حقیر است و بسیاری از مشکالت 
افــراد و جوامع از تن دادن به خواسته های حقیر 

آغاز می شود.

مجلس یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای سپس وارد موضوع 
مجلس شدند و با تأکید بر اینکه مجلس یکی 
از ارکــان و اضــالع اصلی مدیریت کشور و دارای 
جایگاه مهمی است، خاطرنشان کردند: نمایندگان 
مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای 
کم جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین 
دیــدگــاهــی داشــتــه بــاشــنــد و مــتــوجــه سختی و 
پیچیدگی مدیریت کشور باشند. وی با اشاره به 
وسعت، جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع 
ایران تأکید کردند: مدیریت کشوری با موقعیت 
ــران عزیز، کــاری مهم و با توجه به شرایط ویژه  ای
کنونی دنیا، طبیعتاً دشوار و پیچیده است.رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته در شرایط 
امروز دنیا، مدیریت برای همه کشورها سخت شده 
است.حضرت آیت هللا خامنه ای در تبیین دالیل 
شرایط خاص حاکم بر دنیا، گفتند: رقابت های 
خصمانه قدرت ها و تهدیدهای قدرت های اتمی 
علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده 
نظامی و جنگ در نزدیکی اروپــا به عنوان یکی از 
جنگ خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه 
یـــک بــیــمــاری و تــهــدیــدهــای غـــذایـــی در سطح 
جهان، همه عواملی هستند که شرایط کنونی 
دنیا را ویژه کرده اند و در چنین شرایطی مدیریت 
کشورها، سخت تر و پیچیده تر شده است. ایشان 
خاطرنشان کردند: ایران، عالوه بر شرایطی که بر 
همه کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگویی نو 
که عبارت از مردم ساالری دینی است و موجب بر 
هم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است، 
با قدرت های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد 

مختلف است.

باید دربرابر خصومت ها سینه سپر کرد ◾
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها، سینه 
سپر کــرده و در حال پیشرفت و موفقیت است، 
افزودند: نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضائیه 
و دســتــگــاه هــای دیــگــر همه بــایــد بــدانــنــد در چه 
مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب 
ایــن جایگاه، مراقبت از خــود را افــزایــش دهند. 

حضرت آیت هللا خامنه ای خاطرنشان کردند: 
باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به 
درستی شناخت و مراقب بــود خطا و اشتباهی 
رخ ندهد؛ زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی های 
خود امیدوار باشد، به اشتباه های ما امید بسته 
است. رهبر انقالب با اشاره به تعبیر سابق خود از 
مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقالبی افزودند: 
بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد اما این 
یک تعبیر حقیقی بود؛ چرا که مردم نمایندگانی 
ــرای ایــن مجلس انتخاب کردند که شعارها  را ب
ــود. ایشان  ــا انــقــالبــی بـ و جهت گیری های آن هـ
اظهارات برخی افراد که شعارهای انقالب را دردسر 
بــرای کشور می دانند، مــردود دانستند و گفتند: 
حرکت به سمت آرمان های انقالب به نفع کشور و 
موجب درمان دردهای آن است. حضرت آیت هللا 
خامنه ای، انقالبی ماندن را مهم تر از انقالبی بودن 
خواندند و خاطرنشان کــردنــد: بعضی افــراد در 
سال های اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و به 
تعبیری سوپرانقالبی بودند، اما استقامت و طاقت 
ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر 
بمانند؛ بنابراین مشکل تر از انقالبی بودن، انقالبی 

ماندن فردی و جمعیِ مجلس است.

اجتناب جدی از تبعیض و فساد ◾
ایشـان بـا تحسـین اقدامـات خـوب انجـام شـده 
در دو سـال گذشـته  مجلـس یازدهـم، در ادامـه بـه 
بیان شـاخص های »نماینده انقالبـی« پرداختند 
و گفتنـد: اولین شـاخص، »ساده زیسـتی و اسـیر 
تجمـالت و اعیان نشـینی نشـدن« اسـت و نبایـد 
زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت 
کنـد. »مسـئولیت پذیری« دومیـن شـاخص یـک 
نماینـده انقالبـی بـود کـه رهبـر انقـالب بـا تأکیـد 
بـر آن، گفتنـد: پـای قانـون خوبـی کـه تصویـب 
می کنیـد، محکـم بایسـتید و از طـرف دیگـر 
این گونـه نباشـد کـه بـا آگاهـی از رد شـدن آن در 
شـورای نگهبـان یـا ناتوانـی دولـت در اجـرای آن، 
قانونـی تصویـب کنیـد تـا فقـط مسـئولیت آن را 
از دوش خـود برداریـد. ایشـان »مردمـی بـودن« 
را شـاخصه دیگـری از انقالبی گـری یـک نماینـده 
برشـمردند و افزودنـد: مردمـی بـودن یعنـی عـالوه 
بر نشسـت و برخاسـت با مردم، گوش شـنوا برای 
شـنیدن حـرف آن هـا داشـته باشـید، امـا در جایی 
که امکان اجـرای خواسـته مردم ممکن نیسـت با 
زبـان گویـا دالیـل آن را توضیـح دهید کـه ایـن کار از 
مصادیـق جهـاد تبییـن اسـت. حضـرت آیـت هللا 
خامنـه ای، »اصلـی- فرعـی کـردن مسـائل کشـور 
و مقـدم داشـتن حـل مسـائل اصلـی« را از دیگـر 
شاخص های نماینده انقالبی دانستند و گفتند: 
شـاخص دیگـر، »اجتنـاب جـدی از تبعیـض و 
فسـاد« چه در قبـال فسـاد دیگـران و چـه مراقبت 
از خـود در مقابل فسـاد اسـت. ایشـان »همکاری 
صمیمانـه بـا قـوا و دسـتگاه های دیگـر و همچنین 
بدنـه آن هـا« و پرهیـز از گروکشـی و معارضـه را 
از جملـه الزامـات مجلـس انقالبـی دانسـتند و 
خاطرنشـان کردنـد: نماینـده انقالبـی بـا عمـوم 
مردم همراه اسـت، امـا عـوام زده و جوّ زده نیسـت؛ 
بنابرایـن در قوانیـن و اقدامـات مجلـس، چنانچـه 
مخالفت هـا منطقـی بـود، آن هـا را بپذیرید امـا در 
غیر این صورت، جنجال و فضاسازی علیه مجلس 

و قانـون نبایـد شـما را از انجـام وظیفـه بـاز بـدارد. 
رهبـر انقـالب، »پایبنـدی کامـل بـه قانون اساسـی 
و تکالیـف آن« را شـاخصه دیگر نماینـده انقالبی 
دانسـتند و در جمع بنـدی ایـن بخـش از سـخنان 
خـود، گفتنـد: البتـه یکـی از چیزهایـی کـه نشـانه 
 انقالبـی بـودن نیسـت، نطق هـای میان دسـتورِ 

پر شورِ همراه با اعتراض و عصبانیت است.

وضع قوانین با نگاه جامع و آینده نگر  ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای سپس به بیان چند 
توصیه دربـــاره مسائل قــانــون گــذاری پرداختند. 
ایشان با تأکید بر »وضــع قوانین با نگاه جامع 
و بلندمدت و پرهیز از قانون گذاری بــرای هر امر 
ــی«، تــوجــه بــه ســیــاســت هــای کــلــیِ ابالغی  جــزئ
ــا اهــمــیــت خــوانــدنــد و افــزودنــد:  در قــوانــیــن را ب
ــر اســــاس ایــن  وظــیــفــه مــجــلــس، قـــانـــون گـــذاری ب
سیاست هاست نــه در تــعــارض بــا آن هـــا، البته 
بعضی از سیاست های کلی مانند سیاست های 
کلی انتخابات یا سیاست های کلی قانون گذاری نیاز 
به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابالغ 
آن ها هنوز قوانین مربوط تصویب نشده است. 
رهبر انقالب، پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را 
به خصوص در مواردی که خأل و نیاز کشور است، 
اما دولت درباره آن ها الیحه نداده است، جزو حقوق 
و وظایف مجلس خواندند و گفتند: البته شنیدم 
که در این مجلس تعداد طرح ها بیش از مجالس 
قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار 
کارشناسی و اجرای آن ها دچار مشکل می شود و 
با اجرا نشدن قانون، مسئولیت ها لوث می شود. 
ایشان در این زمینه افزودند: با تشکیل مجالس 
جدید، طرح های در جریان بررسیِ مجلس قبل 
که وقت و زحمت زیــادی صرف آن هــا شــده، کنار 
گذاشته می شود که این مسئله نیاز به اصالح دارد.

 »کسری بودجه«  ◾
ام الخبائث مشکالت اقتصادی

توصیه دیگر حضرت آیت هللا خامنه ای »اصالح 
ساختار بودجه« بود که گفتند: ترکیب غلط بودجه 
هنوز اصالح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر 
دولــت اســت، اما در مجلس نیز نباید با افزایش 
هزینه ها بــدون تعیین درآمــدهــای واقعی و قابل 
تحقق، به کسری بودجه که ام الخبائث مشکالت 
اقتصادی اســت، اضــافــه شــود. ایــشــان بــا تأکید 
بر »تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز 
پژوهش ها و چه در کمیسیون های تخصصی«، به 
تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند: 
در این برنامه های پنج ساله نباید به کلی گویی اکتفا 
شود، بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئله محور 
برنامه، راه را بــرای دســت انــدرکــاران کشور روشن 
کنند. رهبر انقالب اسالمی با بیان چند نمونه از 
مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار 
بگیرد، افزودند: در برنامه هفتم برای مسائلی مانند 
کشاورزی یا مسئله معدن که ظرفیت های کشور 
در آن دست نخورده یا با استحصال بدون ارزش 
افزوده است و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور 
در ایــن بخش نامعلوم اســت، به صــورت علمی 
و مسئله محور سند و برنامه نوشته شــود. البته 
امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در 
نظر گرفته شود. ایشان در توصیه بعدی، »توجه 

به ابعاد رسانه ای مصوبات و اقدامات مجلس و 
توضیح آن ها برای مردم« را مورد تأکید قرار دادند 
و گفتند: توضیح درست ندادن به مردم، موجب 
می شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون 

ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید.

 توسعه اقدامات دیوان محاسبات؛ ◾
امتیاز مجلس

آیت هللا خامنه ای با تمجید از چابکی و گزارش های 
به موقع دیـــوان محاسبات در چند ســال اخیر، 
افزودند: اخیراً دیــوان محاسبات بررسی بودجه 
بعضی از شــرکــت هــای دولــتــی را نیز آغـــاز کــرده 
که اگــر آن را به همه شرکت های دولتی تعمیم 
دهید، از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود. 
رهبر انــقــالب بــا اشـــاره بــه توصیه سابق خــود به 
نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات 
خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی 
از نمایندگان از ایــن توصیه دلخور شــده انــد، در 
حــالــی کــه ایـــن تــوصــیــه بــه مصلحت خـــود شما 
اســت؛ چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا 
فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شــود، اما 
عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست 
باید از چــه کسی بــازخــواســت شـــود. ایــشــان در 
این زمینه افزودند: یکی از مسائل مهم در قانون 
اساسی بحث تفکیک قواست و هر کسی باید به 
وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی ها 
نیز توصیه کرده ایم از مشورت و نظرات نمایندگان 
اســتــفــاده کنند. حضرت آیـــت هللا خــامــنــه ای با 
تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان 
مطالب اثبات نشده از تریبون پر اهمیت مجلس، 
گفتند: هر چه مسئولیت بیشتر می شود، عبادت 
و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع قرار 
دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر باشد. 
ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و 
شهیدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس، یاد شهید 
صیاد خدایی را که چند روز قبل در یک عملیات 

تروریستی به شهادت رسید، گرامی داشتند. 

 »خنثی سازی تحریم ها«  ◾
راهبرد اصلی مجلس

در ابتدای این دیدار، دکتر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی، ضمن تشریح اقدامات دو سال 
اخیر مجلس یــازدهــم، »تــوجــه بــه خنثی سازی 
تحریم ها« را راهبرد اصلی این مجلس خواند و 
گفت: مجلس درچارچوب این راهبرد، به دنبال 

تحقق »بسته تحول در قوانین اقتصادی« است.
رئیس مجلس بــا بیان اینکه مجلس همزمان 
بــا حــل ریــشــه ای مسائل بــر تدبیر بـــرای کاهش 
مشکالت مقطعی مردم نیز تأکید دارد، تصویب 
بازتوزیع یارانه ارز ترجیحی به صــورت کاالبرگ 
برای کاالهای ضروری را از اقدامات نمایندگان در 
این خصوص برشمرد. تشریح اقدامات قانونی 
در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 
تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانه های 
خالی، حمایت از دانش بنیان ها، شفافیت، واردات 
خـــودرو، حمایت از خــانــواده و جوانی جمعیت، 
اولویت بخشی به مناطق محروم و رفع مشکالت 
 سربازان از دیگر محورهای گزارش رئیس مجلس

در این دیدار بود.

رهبر انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی تبیین کردند

7 شاخص برای انقالبی ماندن نمایندگان

خبرخبر
روزروز

سفر شمخانی به دوشنبه ◾
دریابان علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقالب  و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در 
چهارمین نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای که روز 
جمعه ۶ خرداد ماه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
برگزار می شود شرکت می کند. به گزارش ایسنا، در این 
نشست تحوالت سیاسی امنیتی و بین المللی  افغانستان 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

امیرعبداللهیان عازم سوئیس شد ◾
ــان بـــه مــنــظــور شــرکــت در  وزیــــر امــــور خـــارجـــه کــشــورم
اجـــــالس داووس، صبح چهارشنبه تــهــران را بــه مقصد 
سوئیس ترک کرد. به گزارش العالم، امیرعبداللهیان در 
ادامــه، در راستای رایزنی ها درمــورد معضل گرد و غبار با 
وزیران امور خارجه سوریه، عراق و کویت به صورت تلفنی 
تبادل نظر کــرد. در این گفت وگوها بر ضــرورت همکاری 

همسایگان  برای حل بحران ریزگردها تأکید شد.

ریاست سه باره قالیباف بر مجلس ◾
با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس، محمدباقر 
قالیباف برای سومین سال پیاپی رئیس مجلس شورای 
اسالمی شد. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس و در جریان انتخابات هیئت رئیسه، محمدباقر 
قالیباف با ۱۹۴ رأی از ۲۸۱ رأی مأخوذه، به عنوان رئیس 
مجلس شـــورای اســالمــی انــتــخــاب شــد. علی نــیــکــزاد و 
عبدالرضا مصری نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

مأموریت رئیس جمهور به سازمان محیط زیست ◾
رئیس جمهور در جلسه روزگذشته هیئت دولت به رئیس 
سازمان محیط زیست مأموریت داد بدون فوت وقت، 
در ارتباط و سفر به کشورهای همسایه که مبدأ و منشأ 
آالینده ها هستند، موضوع را از طریق مذاکره با آن ها حل 
و فصل کنند. به گزارش مهر رئیسی کمک ودیعه مسکن 
را اقدامی در راستای حفظ توان مردم دانست و بر اتخاذ 

تصمیمات مشابه در حوزه های دیگر تأکید کرد.

در  حاشيه

 سنگ تمام 
150 میلیاردی 
یک خیر برای 
مردم ساوه

در شرایط سخت 
جراحی اقتصادی 
و روزهایی که دولت 
مردمی ایران، قوی در 
حال تصمیمات سخت 
برای مدیریت فردای 
کشور است، نماینده 
مردم ساوه در مجلس 
از کمک ۱50 میلیارد 
تومانی یک خیر برای 
ساخت بیمارستان 
۲50 تختخوابی در این 
شهرستان خبر داد. به 
گزارش فارس این خیر 
پیش از این هم سابقه 
ساخت مدرسه در ساوه 
را دارد و این اعتبار قرار 
است از محل فروش 
زمین متعلق به این 
خیر در محدوده میدان 
ونک تأمین شود که 
بین ۱50 تا ۱70 میلیارد 
تومان قیمت دارد و خیر 
محترم اعالم کرده تمام 
پول حاصل از آن را برای 
ساخت بیمارستان 
پرداخت می کند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158    در فصل بهار و زمان برداشت 
سیب زمینی بهاره هستیم، انتظار می رفت قدری 

از قیمت سیب زمینی و گوجه کاسته شود، در 
حالی که همچنان در مرز 15هزار تومان قرار 

دارد، متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده 

وکمیسیون کشاورزی مجلس اجازه صادرات آن  
را دراین زمانه قحطی و کمبود جهانی صادرکرده 

و به قشر زیرخط فقرهم رحم نمی کنند.
باعرض سالم وادب. نگرانی توده    9220000239
مردم به خاطر رشد قیمت های متعارف چند 

درصدی سالیانه نیست، بلکه نگرانی ها به 
خاطر رشد بی رویه و بی حسابی است که آثارش 

را بر قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط 
جامعه می گذارد.

باعرض سالم وادب. تعطیلی ها به    9220000239

خاطر آلودگی هوا، بیماری ها و گرد وغبارها 
اگرمنجربه حفظ سالمتی شود، الزم و ضروری 
است، سالمتی مقدمه کار و تولید وخدمت است؛ 

بنابراین نباید به تعطیلی های بحق ومنطقی 
انتقاد شود.

 توحید 
و بسترسازی نظام سیاسی

محمد جواد استادی، پژوهشگر 
مطالعات فرهنگی   انسان معاصر 
با وجود آنکه ظاهراً بسیاری از قله های 
پیشرفت را فتح نموده ، ولی همچنان با شبکه ای 
زیست  که  است  روبه رو  دشواری ها  از  گسترده 
داده است.  قرار  تأثیر خویش  را تحت  او  هرروز 
مروری بر رخدادهای گوناگونی که بر جامعه معاصر 
انسانی می گذرد، به خوبی نشان می دهد در مسیر 
پویش تمدن ها و جوامع، هر روز مسئله و پرسشی 
این  به  پاسخ  چگونگی  که  می گردد  نمودار  تازه 
بر  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  به طور  چالش ها 

چگونگی زیست انسانی مؤثر واقع می شود.
ــو، شــکــل گــرفــتــن ســاخــتــارمــنــد علم  ــگــر ســ از دی
سیاست و دگرگونی های فناورانه جامعه انسانی 
موجب شکل گرفتن ساختارهایی سیاسی برای 
گردانیدن امورجامعه متأثر از ویژگی ها و افق های 
جهان مــدرن گــردیــده اســت. در ایــن میان چیرگی 
جریان های استکباری و چیرگی علوم انسانی غربی و 
مادی گرا توانسته است به مرور، متناسب با اهداف و 
رویکردهای خویش الگوهایی نسبتاً ثابت و مشترک 
 را بــرای مدیریت سیاسی جامعه طراحی نموده و 
نظم جهانی مدنظر خود را بر این اساس شکل دهد. 
به همین خاطر مروری بر کشورهای گوناگون از نوعی 

یکپارچگی در الگوی حکمرانی حکایت می کند. 
آنچه مشخص اســت ایــن نکته اساسی اســت که 
مجموعه چالش های پیش روی جامعه انسانی در 
هر پهنه ای از  اقتصاد، سیاست، سالمت، فرهنگ 
و... که قــرار گیرند وابسته به مسئله مهمی به نام 
»حکمرانی« هستند. این حکمرانی و شیوه های آن 
است که پاسخ به چالش ها و عملیاتی سازی نتایج 
مــورد انتظار را بررسی نموده و راهکارهای اجرایی 
ارائه می نماید. بر این بنیاد می توان گفت شاید امروز 
برجسته ترین و جدی ترین دغدغه بشر گفت وگو و 
مطالعه درباره مسئله حکمرانی، الگوهای حکمرانی 
و چگونگی پیاده سازی الگوهای حکمرانی است. از 
لحاظ الگوی حکمرانی ایــران نیز تا پیش از انقالب 
اسالمی مصرف کننده الگوهای وارداتـــی، به ویژه از 
لحاظ مبنای فکری بود. در الگوی حکمرانی غربی 
که به طور پیش فرض با شعار توسعه دموکراسی نیز 
همراه گشته است، رویکرد موسوم به توسعه در پیش 
گرفته شد. در این الگو و الگوواره هایی همانند آن، 
غایت زیست انسان دستیابی به رفاه در نظر گرفته 
می شود. بر این مدار با پررنگ شدن تأمین نیازهای 
مــادی و کمی، رفــاه پی گرفته می شود و اگر به ابعاد 
کیفی نیز توجهی می شود، در جهت آسیب ندیدن 
فرایند توسعه کمی و مادی انسان و جامعه معاصر 
است. الگوی حکمرانی غربی که رفاه را در نظر می گیرد، 
به وجــوه متعالی حیات بشری توجهی نداشته و 
هستی شناسی خویش را به دایــره مادیات محدود 
می سازد. این الگوی حکمرانی ارزش هــای بنیادین 
و مشترک فطری در نوع انسان را نادیده می گیرد و 
اصالت را به ماده داده و همه فرایندهای ذیل خویش 
را بر تأمین نیازهای مادی انسان متمرکز می سازد. 
پررنگ شدن دانش هایی چون روان شناسی نیز در 
مدار زمینه سازی تحقق مفهوم رفاه عمل می نمایند. 
این نگره، رقابت برای تحقق توسعه را دامن می زند و 
ضمن طرد ارزش های واالی انسانی اصولی را بنیان 
می گذارد که با سرشت الهی انسان در تناقض بوده 
و انسان فرهنگی را به انسان مادی تقلیل می دهد. 
جالب آنجاست که الگوی حکمرانی توسعه محور 
نیز به طور کامل در اختیار همه قرار نگرفته است، 
بلکه کشورهای مرکز و پیرامون مرکز در نظم جهانی 
استثماری از الگوی اصلی توسعه محور خویش پیروی 
می کنند و کشورهای دور از مرکز و مورد بهره کشی 
مجبور می شوند از الگوهای دست چندم توسعه 
بهره برند. به عبارت ساده تر جریان حاکم جهانی 
اجازه تحقق و حتی دریافت توسعه به معنای مادی 
و غربی آن را هم به کشورهای دراصطالح ناتوان تر 
نمی دهد. نگاه توحیدی که بنیاد نگره اعتقادی ما 
نیز است، چنان گسترده و بنیادین است که بستر 
اصلی شکل گیری نظام سیاسی قــرار می گیرد. به 
عبارت بهتر توحید با مشخص کردن هدف نهایی 
انسان، مبنایی بــرای ایجاد الگوی حکمرانی ویژه 
آن می شود. توحید مبنای حکومت دینی است و 
نمی توان به توحید اعتقاد داشت و حکومت دینی را 
نادیده گرفت. هرچند توحید از مراتبی برخوردار است 
که الزم است این مراتب و سیر آن ها مورد توجه قرار 
گیرد. اما آنچه امروز به طور جدی مورد احتیاج است، 
زمینه سازی تحقق اهداف حکومت اسالمی است. 
این مهم جز در سایه دستیابی حکومت اسالمی 
به الگویی مشخص، جامع و کامل از حکمرانی که 
امکان پاسخ به همه مسائل انسان را داشته باشد، 

ممکن نخواهد بود. 

خبـر

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها، سینه سپر کرده، افزودند: نمایندگان 
مجلس، دولت و قوه قضائیه و دستگاه های دیگر همه باید بدانند در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این 
جایگاه، مراقبت از خود را افزایش دهند. باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و 

اشتباهی رخ ندهد؛ زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد، به اشتباه های ما امید بسته است. 
گزیدهگزیده
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تصمیم 
وزارت صمت 

برای قیمت 
شوینده ها

سیدرضا 
فاطمی امین در 

حاشیه همایش 
مشترک تجاری 

ایران و روسیه در 
مورد افزایش قیمت 

مواد شوینده و 
بهداشتی اظهار کرد: 
برخی تولیدکنندگان 

بدون هماهنگی 
به افزایش قیمت 

اقدام کرده بودند که 
جلسه ای با آن ها 
برگزار می شود و 
باید قیمت ها به 

روال سابق برگردد. 
اگر قیمت ها بیش 

از اندازه باشد برای 
آن ها پرونده تشکیل 

می شود.

در حاشیه

دلیل صف های 
طوالنی نان 
نامشخص 

است

مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان تهران 
گفت: پس از افزایش 

نرخ گندم صنف و 
صنعت، قیمت نان 

فانتزی روند صعودی 
به خود گرفت از این رو 

بخشی از نیاز مردم که با 
این نان ها تأمین می شد 
به سمت نان های سنتی 

سرازیر شدند. اصغر 
پابرجا، رئیس اتحادیه 

نانوایان سنگکی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره 

چرایی صف های 
طوالنی نانوایی ها گفت: 
دلیل صف های طوالنی 

نان برای فعاالن این 
حوزه نیز روشن نیست 
و ساعت کاری نانوایان 

تغییر نکرده است و 
جلسات ما در کارگروه 

استان در این زمینه 
منتج به نتیجه نشد. 

وی ادامه داد: نمی دانم 
مردم تصور می کنند 

نان قرار است کم شود 
و یا با منطق های دیگر 

مقدار خرید نان خود را 
افزایش داده اند این در 
حالی است که نانوایان 

کار خود را می کنند و 
صف نان در مناطق 

جنوبی استان طوالنی 
شده است.

خبرخبر
روزروز

علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه قرار نیست ارز یارانه دار 
برای واردات کاالهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن 
همراه آیفون اختصاص یابد، اظهار کرد: در دو ماه ابتدای 
امسال بیش از کل نیاز کشور در ســال گذشته، ثبت 
سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. 
بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد 

خواهد شد و فریب فضاسازی برخی دالالن و  واردکنندگان 
مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند. به 
گــزارش مهر، رئیس کل ســازمــان توسعه تجارت ایــران 
همچنین در مورد واردات محصوالت غذایی گفت: با توجه 
به ذخایر راهبردی محصوالت غذایی و واردات مناسب در 
کشور ، مشکلی نداریم، البته در کشورهای دنیا در دو سه 

ماهی که به فصل برداشت مانده، ممکن است مشکالتی 
ایجاد شود، اما با توجه به اینکه در کشور ذخایر مناسب 
راهبردی داریــم و واردات به انــدازه کافی است، بنابراین 
مشکلی از نظر ذخایر نداریم. ۷۰ تا ۸۰درصد نیاز کشور 
خریداری شده و ذخیره داریم بنابراین مشکلی برای ذخایر 

و کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد.

ــرا طوسی   افـــزایـــش  زه
ضــریــب امــنــیــت غـــذایـــی هر 
ــادی به  ــ ــا حـــدود زی کــشــوری ت
توسعه روستایی، کشاورزی 
پـــایـــدار و حــفــاظــت از منابع 
دامـــی آن منطقه گــره  خــورده 
اســت. احیا و توسعه پــرورش 
گاو سیستانی را نیز می توان در راستای نیل به 
خودکفایی در تــولــیــدات دامـــی و حفظ ذخایر 

ژنتیکی کشور طبقه بندی کرد.
ساداتی نژاد، وزیــر جهاد کشاورزی گفته است 
حمایت از توسعه نژاد گاو سیستانی در دستور کار 
است، ولی آنچه تاکنون دولت برای حفظ نسل این 
گاو گوشتی انجام داده به حمایت های مختصری 
از ایستگاه تحقیقات علوم دامی زهک محدود 
می شود. تالشی که برای احیا و توسعه این گونه 

زیستی قابل  اعتنا بوده و ناکافی به نظر می رسد.

نژاد سیستانی؛ گنجینه اقتصادی و تولیدی ◾
مرتضی کیخا صابر، رئیس بخش علوم دام مرکز 
تحقیقات و آمــوزش کــشــاورزی و منابع طبیعی 
سیستان از گاو سیستانی به عنوان یک گنجینه 

اقتصادی و تولیدی یاد می کند.
وی با اشاره به اینکه این نژاد اصیل ایرانی به علت 
خشکسالی در حــال انــقــراض اســت، می گوید: 
این گونه بهترین نوع گاو گوشتی کشور است که تا 
4۰ سال پیش و اوایل انقالب یکی از منابع تأمین 
گوشت کشور و مایه اشتغال پایدار مردم منطقه 
بوده است و این قابلیت را دارد که بازهم به چنین 

سطحی از بهره برداری برسد.
این محقق علوم دامی بابیان اینکه این دام بومی 
منطقه سیستان وبلوچستان اســت و با اقلیم 
ویژه این منطقه سازگاری دارد، می گوید: سالیان 
متمادی گله های گاو سیستانی از نیزارهای تاالب 
هــامــون تغذیه مــی کــردنــد ولــی بــا خشک شدن 
دریاچه هامون و از بین رفتن زیستگاه طبیعی 
و منبع تغذیه این دام، دامــداری در این منطقه 
روبه زوال رفت تا جایی که جمعیت چند صد هزار 
رأسی این دام از هشت سال پیش تاکنون به 3هزار 

رأس رسیده است.
وی می افزاید: مؤسسه تحقیقات زهک تا به امروز 
تالش کرده است باقیمانده این نژاد اصیل ایرانی 
را حفظ کند و این کار را چه به شکل حمایت از 

دامداران و چه   حفظ ژنتیکی نسل این گونه ادامه 
داده، ولی حقیقت این است که این اقدام ها کافی 
نبوده و به تکثیر و توسعه این دام در کشور کمک 

چندانی نکرده است.

 احیای تاالب هامون  ◾
اولویت نخست احیای نسل

کیخا صابر با تأکید بر اینکه اولویت نخست برای 
توسعه گاو سیستانی احیای تاالب هامون است، 
می افزاید: برای احیای این دام دو اقدام ضروری 
است نخست اینکه این گاو را به مناطقی ببریم 
که امکان چَرا در آن وجود دارد. بخش هایی از قم، 
شمال کشور و غرب کشور چراگاه های مناسبی 
وجود دارد که این گونه دام می تواند از منابع رایگان 
در این مرتع ها استفاده کند و سالی یک گوساله 

هم بدهد.
رئیس بخش علوم دام مرکز زهــک می افزاید: 
دومین اقدامی که می شود برای تکثیر و توسعه 
این  گونه گوشتی در کشور انجام داد این است که 
بخشی از تاالب را با تزریق آب از هر طریقی احیا 
کنیم تا دامداران منطقه سیستان وبلوچستان که 
در حاشیه تاالب زندگی می کنند پرورش دام در این 
 منطقه را از سر بگیرند و جمعیت این  گونه را باال 

ببرند.

گاو سیستانی یک  گونه مقاوم و کم توقع ◾
کیخا صابر می گوید: این گاو به واسطه اینکه یک 
 گونه بومی محسوب می شود در برابر بسیاری 

از بــیــمــاری هــای رایـــج در منطقه و همچنین به 
سخت زایی مقاوم است و دمای خیلی باال و خیلی 
پایین را تحمل می کند و با حداقل منابع غذایی 

می تواند به حیاتش ادامه دهد.
ــن محقق عــلــوم دامــــی، بــه واســطــه  ــه گفته ایـ ب
استقامت باال و کم توقعی این دام در تغذیه و نیز به 
دلیل اینکه گاو گوشتی محسوب می شود ضروری 
اســت از ایــن دام بومی و ذخیره ژنتیکی کشور 

حمایت شود.

جای خالی دام بومی کشور در دامداری ها ◾
وی در پاسخ به اینکه چرا این دام باوجود مزایای 
گفته شده در دامــداری هــا نگهداری نمی شود، 
می گوید: گاوها را یا توی سیستم بسته نگهداری 
می کنند یا در چراگاه. گاوهای شیری که در سیستم 
بسته نگهداری می شوند به واسطه اینکه شیر 
زیــادی دارنــد تولید شیرشان کفاف هزینه های 
تغذیه شان را مــی دهــد و از آن طـــرف سالی یک 
گوساله می دهند و آن گوساله سود گاوهای شیری 
مــی شــود. ولــی گــاو سیستانی چــون گــاو گوشتی 
است و بازدهی باالیی در شیردهی ندارد باید از 
خــوراک ارزان یا رایگان در چراگاه استفاده کند 
که پولی بابت غذایش هزینه نشود و همان سال 
یک گوساله به عنوان ســود نگهداری از او عاید 

دامدار شود.
وی می گوید: از آن جایی که گاو مولد سیستانی 
را نمی شود در سیستم بسته نگهداری کــرد و 
به تغذیه در چراگاه و نیزار نیاز دارد، می توان دام 

مــادر را در مناطقی مثل شمال یا قم نگهداری 
ــرورش و  کــرد و گوساله های نر ایــن  گونه را بــرای پ
پرواربندی راهی سیستم بسته دامداری ها در هر 
نقطه از کشور کرد. در این صورت نگهداری از این 
گاو با هزینه کم بابت غذا و راندمان تولید گوشت 
باال از نظر اقتصادی به صرفه تر از گاوهای شیری 

خواهد بود.

ــتــی در حــد حــفــظ گــاو  ◾ ردیـــف اعــتــبــاری دول
سیستانی

کیخا صابر می افزاید: کمک های دولتی تا به امروز 
در حد یک ردیف اعتباری نزدیک به یک میلیاردی 
بوده که به وسیله آن توانسته ایم ایستگاه زهک 
را برای حفظ نسل گاو سیستانی سرپا نگه داریم 
و کمک هایی نیز در قالب تأمین آب به اندک 
دامدارانی که در حاشیه تاالب از این گاو نگهداری 
می کنند کردیم تا بتوانند سرپا بمانند، اما برای 
توسعه و تکثیر این گاو اقدام مؤثری انجام  نشده 

است.
وی تأکید می کند: ایستگاه زهک هم یک سیستم 
بسته است و نگهداری گاو مولد در سیستم بسته، 
اقتصادی نیست و فقط باید برای آن هزینه کنیم 
تا نسلش حفظ شود. اگر بخواهیم جمعیتش را 
اضافه کنیم یا باید به دامدارهای حاشیه تاالب 
کمک شـــود تــا مشکل آب نــداشــتــه باشند یا 
بخشی از تاالب احیا شود و یا دام به  جایی برود که 
دسترسی به چراگاه داشته باشد تا به این صورت 
یک جمعیتی از دام مولد در این مناطق تشکیل 
شود که بتوان گوساله های نر حاصل از آن ها را برای 

واحدهای پرواربندی کشور تکثیر کرد.

دام کم خوراک در زمان گرانی نهاده ها ◾
ایــن محقق عــلــوم دامـــی بــا اشـــاره بــه اینکه گاو 
ــادی از  سیستانی بــه اشتغال پــایــدار بخش زیـ
مــردم سیستان و سایر مناطق کمک می کند، 
مــی افــزایــد: در زمــانــی کــه بــا مــحــدودیــت منابع 
ــهــاده هــای دامـــی مــواجــه هستیم و  غــذایــی و ن
قیمت یــونــجــه و کنسانتره دامــــی بـــاال رفــتــه و 
دامداری ها از تأمین خوراک دام هــای خود عاجز 
شــده انــد، ایــن دام بــا همین علوفه های حاشیه 
ــاالب هــا و نــیــزارهــا کــه خــودشــان  رودخــانــه هــا، ت
 رشــد می کنند مــی تــوانــد تغذیه کند و گوساله

 بدهد.

قدسبرنامهدولتبرایاحیایدامبومیجنوبشرقکشوررابررسیمیکند

ظرفیت های  گاو نژاد سیستانی برای تأمین پروتئین
خبر

 نام نویسی ۴ میلیون نفر
در سامانه فروش خودرو

مدیرکل دفتر صنایع خــودرویــی وزارت صمت 
از نام نویسی 4 میلیون نفر در سامانه یکپارچه 
فروش خودرو خبر داد. به گزارش مهر، عبدهللا 
توکلی الهیجانی اظهار کرد: نخستین سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی 
فرایند تخصیص خودرو به متقاضیان با نظارت 
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
از ساعت ۹ صبح سه شنبه ۲۷ اردیبهشت، 
فعالیت خـــود را آغـــاز کـــرد کــه در مهلت یک 
هفته ای تعیین شـــده، تــا ســاعــت ۹ صبح روز 
سه شنبه سوم خــرداد، 4میلیون نفر، اطالعات 
ثبت نامی خود را در این سامانه تکمیل کردند. 
وی افزود: اردیبهشت امسال با توجه به افزایش 
۱۵۵درصدی تولید خودرو کامل در خودروسازان 
بــزرگ کشور در مقایسه با مــدت مشابه سال 
گذشته، 3۸ نوع خودرو مختلف از پنج خودروساز 
ــه شــد کــه پــس از تأیید  کشور در ایــن دوره ارائـ
اطالعات مندرج، قرعه کشی خودرو در این مرحله 

روز دوشنبه، نهم خرداد انجام خواهد شد.

 هشدار تولیدکنندگان 
برای کاهش تولید مرغ

رئیس انجمن پــرورش دهــنــدگــان مــرغ گوشتی 
کشور گفت: متضرر شدن مرغداران و نیز کاهش 
قیمت جوجه که احتماالً تولیدشان را در آینده 
کمتر خواهد کــرد، هشداری بــرای تولید مرغ در 
آینده است. محمد یوسفی در گفت وگو با فارس 
گفت: مرغ تولیدی مرغداران را نمی خرند و آن ها 
ضرر می کنند، شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
باید مرغ مازاد را به همان نرخ مصوب از مرغداران 
خریداری کند. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
کشور در پاسخ به اینکه مرغ را از مرغداران به چه 
قیمتی می خرند، گفت: نرخ ثابتی ندارد، صبح نرخ 
در میدان بهمن تعیین می شود، اما مرغ زنده را به 
نرخ کیلویی ۲۰ تا ۲۵هزار تومان از مرغدار می خرند. 
در حالی کمتر از نرخ مصوب مرغ را از مرغداران 
می خرند که نهاده را با قیمت های افزایش یافته 
تحویل می دهند و سامانه بــازارگــاه وزارت جهاد 
کشاورزی که مسئولیت تحویل نهاده ها را برعهده 
دارد آن را با قیمت های جدید می فروشد. وی در 
پاسخ به اینکه مرغدار در هر کیلو تولید چقدر ضرر 
می کند، گفت: با نهاده جدید و خرید ارزانــی که 
از مرغدار می کنند، آن ها حداقل کیلویی ۲۰ هزار 

تومان ضرر می کنند.

برداشت از سایر حساب ها در 
صورت کافی نبودن حساب چک

براساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل 
حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در 
صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده 
چک، ابالغ کرده است بانک ها مکلف به پرداخت 
وجــه چک از محل موجودی سایر حساب های 
صاحب حساب بــه ترتیب اولــویــت از حساب 
جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب 
سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری 
بــلــنــدمــدت و همچنین مـــســـدود کــــردن همه 
حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به 
صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند. به گفته 
تسنیم، براساس بخشنامه ای که برخی بانک ها به 
شعبه ها یشان ابالغ کرده اند این قانون بناست از ۷ 

خرداد در شعب بانکی اجرایی شود.

ترمز قیمت ها در بازار خودرو
با شروع سال جدید، قیمت ها در بازار خودرو به 
صورت هیجانی باال رفت اما از اواسط اردیبهشت 
و انتشار اخبار نسبتاً مثبت، ریرش قیمت ها آغاز 
شد. البته طی دو روز گذشته شاهد ایست قیمتی 
در بازار بودیم. به گزارش مهر، براساس گفته فعاالن 
بازار خودرو، طی دو ماه گذشته، قیمت ها در بازار 
به صــورت غیرواقعی و هیجانی افزایش یافته و 
بیشتر ارقــام روی کاغذ بودند و با انتشار اخبار 
نسبتاً مثبت، روند هیجانی قیمت ها متوقف شد 
و پس از یک کاهش چند روزه، در دو روز گذشته، 
قیمت ها باثبات مانده اند. آن طور که فعاالن بازار 
خودرو می گویند، اگرچه طبق تجربه در این روزها 
میزان معامالت خـــودرو به دلیل نزدیک شدن 
به فصل تابستان باید افزایش یابد، اما با توجه 
به اینکه خریداران منتظر گشایش های بیشتر 
و ریــزش قیمت ها هستند، بــازار دچــار یک رکود 
سنگین شده است؛ در واقع فروشندگان خودرو 
به شدت به دنبال فروش محصوالت خود هستند 

اما خریداری وجود ندارد.

اقتصاد3
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  اتفاق عجیب 
برای واردات آیفون

اقتصاد    نــشــســت تــجــاری 
مشترک ایران و روسیه، روز گذشته 
با حضور الکساندر نواک معاون 
نخست وزیر روســیــه، سیدرضا 
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، جواد 
اوجی وزیر نفت، جمعی از مسئوالن، سفرای 
دو کشور و نمایندگان بخش خصوصی ایران 

و روسیه در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد.
به گــزارش ایرنا، وزیر نفت از اختصاص اعتبار 
۵میلیارد دالری روسیه به ایران و امضای چند 
قرارداد در حوزه انرژی بین تهران و مسکو خبر داد 
و گفت: در دولــت تالش می کنیم سطح روابط 
تجاری دو کشور در همه زمینه ها را به 4۰ میلیارد 

دالر در سال برسانیم.

شــرکــت هــای خـــودروســـازی روســیــه نیاز به  ◾
قطعات ساخت ایران دارند

وزیـــر نفت گفت: در حـــوزه بانکی کــه یکی از 
مهم ترین محورهای مذاکرات بود تصمیم گرفتیم 
تا در روابط دوجانبه و پیمان های پولی دوجانبه از 

ارز ملی دو کشور استفاده شود.
وزیر نفت تأکید کرد: امروز تفاهم نامه ای بین 
شــرکــت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت 
پــتــروشــیــمــی روســیــه امــضــا خــواهــد شــد تا 
ــادرات محصوالت پتروشیمی، خدمات  صـ
و فنی و مهندسی و دانــش فنی کاتالیست 
به روسیه انجام شــود. وی با اشــاره به اینکه 
در کــریــدور حمل ونقل شــمــال و جــنــوب نیز 
توافق  های خوبی انجام شد، گفت: این توافق ها 
در حوزه حمل ونقل ریلی، جاده ای، کشتیرانی 

و هوایی صورت گرفت.

به گزارش مهر، وزیر صنعت همچنین در مورد 
همکاری معدنی با روسیه گفت: ما در بخش 
معدن وضعیت مناسبی داریم، در برخی اقالم 
مانند ورقه های فوالدی نیاز به واردات داریم. در 
مــواد اولیه معدنی مانند آلومینا، روی و سرب 
واردات انجام می دهیم و می توانیم با روسیه 
همکاری کنیم. وی همچنین گفت: شرکت های 
خــودروســازی روسیه نیاز به قطعات ساخت 
ایــران دارنــد و می توانیم با آن ها همکاری کنیم. 
وی در مورد بازنگری فهرست ۲هــزار قلم کاالی 
وارداتــی گفت: این فهرست بازنگری می شود. 
در اردیبهشت ماه هم چهار، پنج قلم آن تغییر 
پیدا کرد، اما عمده این فهرست همچنان حفظ 
می شود. از سال ۹۷ منع واردات کاال های دارای 
مشابه داخلی بــوده است که همچنان در این 
فهرست وجــود دارد. وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت این نکته را هم تأکید کرد که برای واردات 
مواد اولیه و ماشین آالت تولید ممنوعیتی درنظر 

نمی گیریم.

کاالهای ایرانی می توانند نیازهای متعدد  ◾
بازار روسیه را تأمین کنند

معاون نخست وزیر روسیه بابیان اینکه روسیه 
به دلیل شرایطی که امــروز با آن مواجه شده، 
به دنبال افزایش واردات است، گفت: در بازار 
روسیه نیازهای متعددی وجود دارد که کاالهای 

ایرانی می توانند آن را تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، الکساندر نواک با 
تأکید بر اینکه این نشست بین ایران و روسیه 
نقش بسیار مهمی در روابط بین دو کشور دارد، 
خاطرنشان کرد: به دنبال ارائه تصویر واقعی و 
شفاف برای روابط بین دو کشور و تعمیق روابط 
با ایران هستیم. وی بابیان اینکه در حال حاضر 
شرایط بسیار خوبی بــرای افزایش همکاری با 
ایران به وجود آمده است، تأکید کرد: می توانیم 
در طرح ها و پروژه های مهم در ایران مانند نیروگاه 
اتمی بوشهر همکاری داشته باشیم و روابط بین 

دو کشور را توسعه بخشیم.
نواک با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم 

تبادالت بین دو کشور هستیم، تصریح کرد: سال 
گذشته فرصت خوبی برای افزایش تجارت ایران 
و روسیه به وجود آمد به طوری که حجم تبادالت 
تا ۸۱ درصد افزایش پیدا کرد و به 4میلیارد دالر 
رسید و امسال نیز تاکنون تبادالت بین دو کشور 

تا ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون نخست وزیر روسیه با تأکید بر تمایل این 
کشور برای تکمیل کریدور شمال - جنوب اظهار 
کرد: این کریدور برای روسیه بسیار مهم است 
و ما به دنبال توسعه آن و دسترسی روسیه به 
حاشیه خلیج فارس و افزایش فعالیت در آن 

منطقه هستیم.
نــواک تأکید کــرد: روسیه به دلیل شرایطی که 
امروز با آن مواجه شده، به دنبال افزایش واردات 
است از این رو با شرکای بین المللی به دنبال 
ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری هستیم. 
وی افـــزود: امــروز پیشنهادهایی بــرای افزایش 
همکاری های بین دو کشور وجود دارد و به دنبال 
انــجــام طــرح هــای فعلی هستیم تــا بروکراسی 
پیشنهادهای جــدیــد طــی شـــود. وی گفت: 
ــرای افزایش  در روســیــه بــودجــه قابل توجهی ب
زیرساخت های اقتصادی در نظر گرفته شده 
که این شانس اضافه ای برای توسعه تجارت با 
کشورهای همسایه است و برنامه های بسیاری 
بــرای افزایش حجم واردات و صــادرات داریــم. 
مــعــاون نخست وزیر روســیــه بــا بیان اینکه به 
دنــبــال کاهش محدودیت واردات بــه روسیه 
هستیم، گفت: قوانینی که واردات و صادرات 
محصوالت پزشکی، تجهیزات، مــواد اولیه و 
خــدمــات مهندسی را آســان تــر می کند وضع 

شده است.

نشست تجاری مشترک ایران و روسیه برگزار شد

هدف گذاری مشترک تهران و مسکو برای افزایش روابط اقتصادی 

دستگاه بخور
  بخور گرم آنی ساز

20۱0 MF مدل 
۱29,000 تـومـان

  بخور سرد 
HN0۱ مدل

۸0,000 تومان

  بخور سرد و گرم سایلن 
502T-MH مدل
۱,599,000تومان

  بخور سرد میگل 
60 GAH مدل

۱,۱۸0,000 تـومـان

  دستگاه بخور درما 
DEM-F600 مدل

9۴۳,000 تـومـان

  دستگاه بخور سرد بی تی بی 
HYB-B۱۴ مدل

۱,250,000 تـومـان



   علیرضا 
شجاع نوری 
مجری برنامه 
تلویزیونی شد 
برنامه »برسد به 
دست فردا« برنامه 
جدید شبکه چهار 
سیماست که با 
اجرای علیرضا 
شجاع نوری قصد 
دارد با مرور وقایع 
گوناگونی که در قرن 
گذشته اتفاق افتاده، 
نگاهی نیز به آینده 
داشته باشد.

»برسد به دست 
فردا« روزهای 
پنجشنبه و جمعه 
 ساعت

 ۲۲ و ۳۰ دقیقه از 
شبکه چهار سیما 
پخش می شود.

تازه های نشر

خالق یک گنجینه تصویری ارزشمند ◾
ــاظــم زاده بــا آغـــاز غائله کــردســتــان بــه عنوان   ک
عکاس و خبرنگار به منطقه گیالنغرب رفت تا 
از حماسه گروه دستمال سرخ ھا گزارش بگیرد. 
گــروه دستمال سرخ ها که نیروهای تحت امر 
اصغر وصالی بودند با جانفشانی در جبهه های 
غــرب کــشــور، خــاطــره ای ماندگار از فــداکــاری و 
ایثار را از خود به جا گذاشتند. آن هــا به دلیل 
بستن دستمال سرخ بر گردن هایشان به »گروه 
ــا«  ــرخ هــ ــمــــال ســ ــ ــت دســ
شهرت داشتند. با آغاز 
درگــیــری ھای شھرستان 
مریوان، از آنجا که شھید 
چمران، حامی  و مشوق 
ایــن خبرنگار و عکاس 
جــوان زن بــود، کــاظــم زاده در ھمــان جا ماند. او 
اول مھرماه به ھمــراه ھمسرش )شهید اصغر 
وصالی( به ســرپــل ذھاب رفت و در آنجا عالوه 
بر عکاسی، در بھداری نیز مشغول به کار شد. 
روز عاشورای سال ١٣۵٩ اصغر وصالی، فرمانده 
محور سرپل ذھاب و گروه دستمال ســرخ ھا به 
شــھادت رسید. کاظم زاده عکاسی جنگی را تا 
سال ۶۲ ادامه داد و بسیاری از عکس های او از 
دفاع مقدس با گذشت بیش از سه دهه از این 
واقعه تاریخی هنوز در جایی نمایش داده نشده 
است. آرشیو عکس های او گنجینه ارزشمندی 
از یک دوران تاریخی با روایتی زنانه از جنگ 
است که چه در زمان انتشارشان و چه پس از آن، 
توانسته و می تواند اثرگذار و جریان ساز باشد. او 
راوی ایستادگی و صبوری زنان کشورمان شانه 

به شانه مردان در روزهای سخت مقاومت بود.

 می گفتیم خوبیم ولی نبودیم ◾
مریم کاظم زاده عالوه بر ثبت قاب هایی ماندگار 
از پشت خط مقدم، عکس هایی به یاد ماندنی 
از شهید چمران هم در آرشیوش داشت. او که 
در سال ۵8 و درگیری های کردستان، خبرنگار 
ســرویــس شــهــرســتــان هــای روزنـــامـــه »انــقــالب 
اسالمی« بود توانست با رهبران احزاب کومله 
ــدار و مصاحبه کند.  و دمــوکــرات کردستان دی
دوربین او در بحبوحه درگیری های کردستان 
ــای جنگ  ــال هـ ــروزی انـــقـــالب و سـ ــیـ اوایـــــل پـ
تحمیلی، عکس های ماندگاری را بــرای تاریخ 
ثبت کــرده اســت. عــالوه بر عکس هایی که در 
کتاب »عکاسان جنگ« توسط بنیاد روایــت 
فتح به چاپ رسیده، صفحه اینستاگرام مریم 
کــاظــم زاده هم که شامل گلچینی از عکس ها 
و روایــت هــایــش از آن دوران بـــود، پنجره ای 

مــجــازی را رو بــه مخاطبانش گــشــود. او 
درباره اینکه به عنوان یک عکاس زن در 

شرایط جنگی چه تجربیاتی بدست 
آورده، گفته بود: »زن ها در جنگ 

خیلی آسیب پذیرتر هستند. 
از مــیــزان آسیبی کــه پــس از 

جــنــگ دیـــدیـــم همین که 
وقتی دوستانی را که در 

جنگ حــاضــر بودند 
می بینم، از نزدیک 

شاهد آسیب های 
روحـــــــی شـــــــان 

هستم. وقــتــی بــا هــم تــمــاس می گرفتیم همه 
می گفتیم خوبیم ولی می دانستیم حال همه 
ما خیلی بد است. ما پس از جنگ، آسیب های 
روحی جدی دیدیم و حال هیچ کدام ما بهتر از 
دیگری نبود چون شاهد صحنه هایی بودیم که 

تحلمش برای کمتر کسی آسان است«.

 کوتاه اما شیرین ◾
مـــاجـــرای نخستین بـــرخـــورد و ازدواج مریم 
کاظم زاده با اصغر وصالی هم که مواجهه ای تند 
و تلخ بود شنیدنی است. او ماجرای ازدواجش 
با فرمانده دستمال سرخ ها را چنین نقل کرده 
اســت: »پس از غائله پــاوه از روزنامه »انقالب 
اســالمــی« مأموریت یافتم با دکتر چمران در 
ایــن بــاره مصاحبه کنم. ایــشــان را در مریوان 
دیدم و به من گفتند پیش از من با اصغر 
وصــالــی صحبت کــن. ایــن بــار دومــی  
بود که اصغر وصالی را می دیدم. با 
دوربینم سراغ او رفتم ولی برخورد 

تندی با من داشت. 

بــه مــن گــفــت: مگر خبرنگار نیستی؟ گفتم: 
چرا. گفت: چرا در ماجرای پاوه نبودی؟ گفتم: 
انتظار داشتی مــی بــودم؟ گفت: اگــر خبرنگار 
ــرو تــهــران و  هستی باید مــی بــودی؟ حــاال هــم ب
هرچه دلت خواست بنویس مثل همه آن پشت 
میزنشین ها، هرچه دوست داشتی بنویس. این 
برخورد اصغر وصالی موجب شد مصاحبه ای 
انجام نشود. به پادگان مریوان برگشتم و غروب 
می خواستم با دکتر چمران صحبت کنم. وقتی 
پرسید با وصالی صحبت کــردی، گفتم رفتم و 
اصغر وصالی نبود. فردا صبح که گروه وصالی 
می خواستند برای شناسایی به منطقه بروند، 
دکتر چمران به ایشان گفت: ایــن خبرنگار با 
تو به مناطق شناسایی می آید. در برخوردهای 
بعدی هم تنش های کوچکی با او داشتم اما 
گروهی که با اصغر وصالی بودند، خیلی بامحبت 
بودند بنابراین سعی کردم همراهی من با گروه 
شناسایی خیلی تنش زا نشود. پس از این ماجرا، 
در کنار گروه دستمال سرخ ها بودم و حتی گاهی 
به خواسته شهید وصالی خبر شهادت برخی 
از اعضای گروه را به خانواده هایشان می دادم. 
مدتی پــس از حــضــورم در کــردســتــان، وصالی 
روبــه رویــم ایستاد و پس از کمی  مکث گفت: 
ــا مــن زنــدگــی مــی کــنــی؟« کمی  از او فرصت  »ب
خواستم  تا فکر کنم. با هم صحبت کردیم تا 
هر دو طرف کارمان را ادامه دهیم. هر دو شرایط 
یکدیگر را پذیرفتیم و وصلت صــورت گرفت. 
زندگی مشترک ما از بهمن ۵8 آغاز شد. اصغر 
خیلی به مــرد ایـــده آل من نزدیک بــود. پس از 
ازدواج پای حرف هایمان ماند. زندگی ما کوتاه 

اما شیرین بود.

»مریم کاظم زاده« عکاس و خبرنگار دفاع مقدس به همسر شهیدش پیوست

عروجبانویحماسهنگار

خبرخبر
روزروز

افشین هاشمی با »پسران دریا« بر پرده سینماها ◾
فیلم سینمایی »پسران دریا« به کارگردانی افشین هاشمی 
و حسین جامی به نمایش در  آمد.این فیلم پروانه  زرینِ 
بهترین فیلم نامه، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نوجوان 
را در سی وچهارمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان 
دریافت کــرده و نامزد بهترین کارگردانی بــوده اســت. در 
»پسران دریا« مونا فرجاد، پیام امیرعبداللهیان، مهنوش 

شیخی ، آیسان حدّاد و افشین هاشمی بازی کرده اند. 

نوآوری در داستان های دفاع مقدس ◾
راضیه تجار، نویسنده کتاب »عباس تــوام بانو« که روایت 
داستانی همسر، دختر و پسر شهید عباسعلی علیزاده، 
مدافع حرم حضرت زینب)س( است در خصوص نویسندگان 
داستان های ادبیات پایداری می گوید: باید کسانی به حوزه 
ادبیات دفاع مقدس وارد شوند که از لحاظ تکنیکی و نوشتن 
آشنایی کامل داشته باشند و عالوه بر آن، دارای نــوآوری در 

اثر باشند تا بتوانند مخاطب را صید کنند و از دست ندهند. 

»مستوران« چه زمانی پخش می شود؟ ◾
عطا پناهی، تهیه  کننده سریال »مستوران« گفت: مدتی است 
که تصویربرداری »مستوران« به پایان رسیده و آخرین روزهای 
پس تولیدش را می گذراند اما زمان و شبکه پخش بستگی به 
تصمیم سازمان اوج و صداوسیما دارد. فصل اول از مجموعه 
»مستوران« به کارگردانی مسعود آب پرور برگرفته از قصه های 
کهن ایرانی است. حمیدرضا آذرنگ، بیژن بنفشه خواه، علی 

دهکردی، رویا میرعلمی و... از بازیگران این سریال هستند.

جدیدترین خبر رسمی از چتر سینمای ایران ◾
در پی دیدار سفیر پرتغال با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
در تهران، »ویتور پینییرو« رئیس سازمان سینمایی پرتغال 
در چتر سینمای ایران در جشنواره کن حضور یافت. برگزاری 
کارگاه های مشترک فیلم نامه نویسی و آشنایی تهیه کنندگان و 
پخش کنندگان دو کشور با امکانات تولید مشترک و همکاری 
بین جشنواره ای و حمایت پــروژه هــای مشترک در قالب 

تفاهم نامه فی مابین از موضوعات مورد توافق طرفین بود.

  زهره کهندل       مثل همه خبرهای درگذشت، 
کوتاه بود و ناگهانی؛ »مریم کاظم زاده آسمانی 

شد«. خبرنگار عکاس دوران دفاع مقدس و همسر 
شهید اصغر وصالی که در 65 سالگی به دلیل ابتال 

به سرطان، دار فانی را وداع گفت از معدود عکاسان 

زن دفاع مقدس بود که آرشیوی ماندگار از جنگ و 
درگیری های غرب کشور داشت.

 او در سال های 55 و 56 برای ادامه تحصیل 
به انگلیس رفت و همان زمان دوره های 

گزارش نویسی و عکاسی را در یکی از کالج ها 

آموخت. 
با شروع تحوالت و جوشش انقالب، بهمن ماه 
5۷ به ایران بازگشت و حرفه خبرنگاری را در 

نخستین روزهای ورودش به روزنامه »انقالب 
اسالمی«  با عکاسی شروع کرد.

 به خاطر زن بودنش در میان زنان فعال در مناطق 
جنگی غرب کشور حضور داشت و با نمایش 
عکس هایی از فعالیت زنان در پشت جبهه ها، 

نمایی کمتر دیده شده از حضور زنان در جنگ را 
به تصویر کشید. 

 رمانی برای عالقه مندان 
به ژانر معمایی

رمان »استخوانی در گلو« نوشته معصومه باقری 
توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شد.

مصطفی بر اثر یک ماجرای خانوادگی، اختالل 
روانیِ کمرنگی پیدا کرده، از خانواده اش دور شده و 
تنهایی زندگی می کند. در طول داستان روایت هایی 
از مادرش و جواتی، دوسِت دوران کودکی اش بیان 
می شود تا دردهای نهفته در دوران کودکی اش را 
زنده کنند. در بخشی از قصه مصطفی با دختری 
به اسم مهسا آشنا می شود و این رابطه تبدیل 
به عشقی عمیق امــا همراه با سوءظن و شک و 
دودلی می شود. موضوعی که هیجانِ داستان را 
بیشتر می کند این است که این شک و شبهه ها 
تبدیل به واقعیت می شوند و از رازهایی پوشیده 
پرده برمی دارند. در این کتاب؛ شخصیِت اصلی 
به دنبال کشف مرگ همکار و دوستش سعید 
دیباست که به طور ناگهانی از دنیا رفته و مصطفی 
مرگ دیبا را روزنـــه ای برای 

زوال خودش می بیند.
استخوانی در گلو؛ بازتاب 
هیجان، معما، اندیشه، 

شک و یقین است.
این کتاب در ۳۲8 صفحه 

منتشر شده است.
 

روایتی پر کشش از مواجهه 
انسان با وقایع زندگی

ــازه می کنم« به قلم  رمــان »مثل نهنگ نفس ت
معصومه امیرزاده روی پیشخوان کتاب فروشی ها 
آمــد. داستان کتاب روایتی پرکشش و جــذاب از 
مواجهه قهرمان داستان با مقوله مادری است. 
مستوره که تا پیش از این بیشتر اوقاتش را در بیرون 
خانه می گذراند حاال مجبور است به خاطر فرزندش 
از بسیاری از عالیقش بگذرد. کاری که اصال برایش 
راحــت نیست. نویسنده کتاب، در رمانش روی 
مسائل مهمی از زندگی زناشویی دست گذاشته 
است. مسائلی که در رمان عاشقانه ایرانی کمتر 
با آن مواجه شده ایم. رمــان »مثل نهنگ نفس 
تازه می کنم« نثر شسته رفته ای دارد و با زبان زنان 
امروز برای آنان حرف می زند. تالش نویسنده برای 
نشان دادن واقعیت های زندگی زناشویی ستودنی 
اســت و سعی او بــر دوری از صورتی نویسی و 
زردنویسی که منجر به نگاه 
فانتزی و آرمانی می شود، 

تحسین برانگیز است.
کــتــابــســتــان مــعــرفــت ایــن 
کتاب را در 484 صفحه و با 
قیمت 190 هزارتومان چاپ 

و منتشر کرده است. 

خاطرات »علی آقامحمدی«
به قلم »حمید حسام«  

کــتــاب »تــازیــانــه هــای ســلــوک« خــاطــرات علی 
آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نــظــام از ســال هــای اســتــبــداد ستمشاهی تا 
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس هشت 
ســالــه بــه قلم حمید حــســام بــه رشــتــه تحریر 
در آمــده و تــوســط انــتــشــارات شهید کاظمی 

منتشر شد.
حمید حسام نویسنده نام آشنا در خصوص 
ــد: »مــــن با  ــویـ ــی گـ نـــگـــارش اثــــر جـــدیـــدش مـ
ســیــاســتــمــدارهــا هــم قــافــیــه نـــمـــی شـــوم« ایــن 
جوابی بود که به یک شهید زنده مــی دادم؛ به 
علی خوش لفظ که رفیق شفیقم بــود و از سر 
دردمندی اصرار داشت زندگی نامه رجل ملی 
پر مسئولیتی چــون دکتر علی آقــا محمدی را 
بنویسم. دست آخر با آن لفِظ خــوشِ صریح 
و صادقانه اش حرف آخر را زد که: اگر ننویسی 
فـــردای قیامت، شهدا یــقــه ات را می گیرند«. 
یــک ســال پــس از ایــن داللـــت تــأمــل برانگیز، 
علی خوش لفظ رفــت پیش رفــقــای شهیدش 
و در مراسم ختم او، علی آقــا محمدی به من 
همان پیشنهادی را داد کــه علی خوش لفظ 
خـــواســـتـــه بـــــود. 40 ســــال از عــمــر انــقــالب 
ــن اولین  مــی گــذشــت و ای
گفت  وگوی رخ به رخ من 
ــا یــکــی از مــحــوری تــریــن  ب
انــقــالب  شخصیت های 

اسالمی بود. 
این کتاب با 19۶ صفحه 

منتشر شده است.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

در  حاشيه

 اثر جدید 
سامان 
 احتشامی 
 با عنوان 
»باغ ایران« 

سامان احتشامی 
آهنگساز و نوازنده پیانو 
گفت: آلبوم جدیدم با 
عنوان »باغ ایران« در 
مرحله ضبط قرار دارد و 
به زودی منتشر شده و 
در دسترس عالقه مندان 
قرار می گیرد.
این آهنگساز در ادامه 
بیان کرد: در این آلبوم 
موسیقی 10 منطقه 
اصلی ایران از جمله 
موسیقی گیالنی، کردی، 
لری، آذری، بلوچی و... 
وجود دارد که این آثار 
قطعاتی برای پیانو، 
ملودیکا، سازهای 
ضربی، پرکاشن و... 
است.

مریم ستوده   فیلم »عنکبوت 
مقدس« ساخته علی عباسی، 
یکشنبه یکم خردادماه نخستین 
نمایش خود را در هفتادوپنجمین 
جــشــنــواره کــن تجربه کـــرد. ایــن فیلم سومین 
ساخته ایــن کــارگــردان ایرانی اســت که روایتی 
مغرضانه و به دور از واقعیت را براساس قتل های 
زنجیره ای سعید حنایی به تصویر می کشد. 
پیش تر ابراهیم ایرج زاد با همین موضوع، فیلم 
»عنکبوت« را با بــازی محسن تنابنده، ساره 
بیات، شیرین یــزدان بــخــش، ماهور الوند و... 
ساخته بود که به تازگی در سینماهای کشور نیز 
اکران شد، اما »عنکبوت مقدس« به کارگردانی 
علی عباسی با بازی مهدی بجستانی در نقش 
سعید حنایی و زهــرا امیرابراهیمی در نقش 
خبرنگاری که ماجرا را روایت می کند در کشور 

اردن ساخته شده است.

چــرا پــرونــده سعید حنایی بــرای فیلم سازان  ◾
جذاب است؟

زندگی سعید حنایی تاکنون دستمایه ساخت 
یک مستند به نام »عنکبوت آمــد« و دو فیلم 
سینمایی یــاد شــده  اســت. سعید حنایی یک 
قاتل زنجیره ای بــود که از تابستان ســال ۷9 تا 
مرداد 80 مرتکب 1۶ فقره قتل در مشهد شد که 
پس از شناسایی و دستگیری، به این جنایات 
اعتراف کرد و سرانجام سحرگاه ۲8 فروردین 1۳81 
با حضور مقامات قضایی و اولیای دم به سزای 

اعمال خود رسید و اعدام شد.
ــا ژانــــر پــلــیــســی و جنایی  ــی ــای دن در هــمــه جــ
جذابیت های فراوانی دارد و فیلم سازان صاحب 
سبک نیز در این ژانر آثار ماندگاری خلق کرده اند؛ 

مضاف بر اینکه قتل و خشونت به ویژه اعمال 
خشونت علیه زنان از جمله سوژه هایی است که 
به هر فیلم سازی چشمک می زند، حاال اگر عناد 
و دشمنی هم در میان باشد فرصت سوءاستفاده 

از این شرایط هم فراهم می شود! 
علی عباسی در ساخت فیلم خود دست به دامن 
تخیل شده و داستانش را از دید زن روزنامه نگاری 
روایـــت می کند کــه پیگیر قتل های زنجیره ای 
شده و در نهایت موفق می شود قاتل را با کمک 
همکارانش پیدا کند، در حالی که در واقعیت، 
اساس دستگیری سعید حنایی به واسطه یکی از 
قربانیان او که موفق به فرار شده بود، اتفاق افتاد.  

فیلمی مشمئزکننده و سرشار از خشونت ◾
به گــواه کسانی که مخاطب نخستین نمایش 
این فیلم در کن بــوده انــد، »عنکبوت مقدس« 
ــاوی صحنه های  بــه طــرز مشمئزکننده ای حـ
خشونت آمیز و ناراحت کننده است، عالوه بر 
ایــن، تصویر به نمایش درآمــده از شهر مشهد 

سیاه و به دور از واقعیت است و این مسئله را 
به ذهن متبادر می کند که گرایش های مذهبی 
سعید حنایی و انگیزه اش برای جنایت در ذهن 
کارگردان جذاب تر از صورت مسئله بوده و آن 
را وسیله ای بــرای سیاه نمایی محض ایــران قرار 
داده است. سؤال اینجاست اگر این جنایات به 
بهانه های دیگری رخ می داد آیا باز هم این سوژه تا 

این حد برای سازندگان اثر جذاب بود؟
به گفته سعید منتظری، از خبرنگاران حاضر 
در این جشنواره، »در طول زمان 11۶ دقیقه ای 
فیلم »عنکبوت مقدس« شاهد نمادپردازی های 
عجیب و غریبی هستیم که اصوالً ارتباط جدی 
با کانسپت اصلی فیلم ندارند و گویا برای تخریب 
هرچه بیشتر چهره ایران و ایرانی و به ویژه دین و 
مذهب به کار گرفته شده اند که از جمله آن ها 
می توان به نشان دادن مشهد به عنوان یک 
شهر عقب افتاده و مخروبه اشــاره کرد!  این در 
حالی است که انتظار می رفت این فیلم صرفاً 
روایتگر یک اتفاق تلخ تاریخ معاصر با چاشنی 

درام پردازی بر اساس مفاسد اخالقی و معضالت 
اجتماعی باشد! 

درِ باغ سبز جشنواره های خارجی ◾
ــری هــای ســیــاســی و جــانــبــدارانــه  جــهــت گــی
ــا از  ــواره هــای خــارجــی و حــمــایــت آن هــ جــشــن
برخی مواضع خاص بر همگان آشکار است. 
به خصوص در ســال هــای گذشته بسیاری از 
جشنواره های مهم و مطرح دنیا فرش قرمزشان 
ــرای آثـــاری بــا مضامین همجنس گرایانه و  را ب
فیلم هایی بــا مــوضــوع خشونت علیه زنـــان و 
نژادپرستی پهن کــرده انــد، حتی سیاه پوستان 
هم سهم عمده ای در این جشنواره ها داشته اند 
ــروز شاهد نفوذ پرقدرتشان در صنعت  و امـ
فیلم سازی و اهـــدای جــوایــز مختلف بــه آن هــا 
هستیم. جشنواره کن هم در دوره های گذشته 
خود بارها بر این موضع پافشاری کرده تا بگوید 
اینجا پناهگاهی برای اقلیت ها با هر دین، مذهب، 
تفکر و یا جنسیت خاص است، نمونه آن اهدای 
نخل طالی بهترین فیلم به اثر همجنس گرایانه 
»آبی گرم ترین رنگ است« در سال ۲01۳ بود که 

انتقاد های بسیاری را هم برانگیخت.
نقدهایی که از رسانه های جهانی حاضر در کن 
درباره فیلم »عنکبوت مقدس« بیرون می آید و 
روی خوشی که جشنواره به این فیلم نشان داده، 
نه از کیفیت و ارزش باالی هنری اثر بلکه به دلیل 
تخریب چهره ایــران و سیاه نمایی غرض ورزانه 
فرهنگ ماست. قــرار بود هنر، آینه تمام نمای 
حقیقت باشد اما فیلم سازی، آن هم خارج از 
مرزهای ایران دستاویزی است برای سیراب کردن 
عطش و عقده هایی که یک کارگردان ایرانی از 

وطنش دارد. 

به انگیزه نمایش فیلم »عنکبوت مقدس« در هفتادوپنجمین جشنواره کن

عنکبوت درون فیلمساز 



ــم رئــیــســی در نخستین کنگره  ــراهــی  آیــــت هللا ســیــد  اب
4 هــزار شهید روحــانــی کــه بــه  صــورت تصویری بــا حضار 
سخن می گفت، اظهار کرد: تعلیم، معرفت افزایی و تربیت 
نفوس مستعد، نقش عالمان دینی است و دو وظیفه عمده 
»تعلیم« و »تعدیل« به عهده آنان است. رئیسی تصریح 
کرد: اینکه علمای ما مورد خشم و غضب مستکبران قرار 

گرفته اند، به دلیل همین پیش قراولی است. امروز امام ما به 
 عنوان بهترین الگو هم در عرصه شاگردپروری و تبیین معارف 
دین و هم در عرصه مبارزه با ظلم، کفر و الحاد شناخته شده 
است و رهبری معظم انقالب نیز الگوی بزرگی برای ماست 
و علمای بزرگ ما در حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه 
 قم که نمونه بــرای همگان هستند، همین مشی را دارنــد. 

رئیس جمهور اظهار کرد: روحانیون در ایام دفاع مقدس، 
وظیفه خود را حضور در جبهه های دفــاع حق علیه باطل 
می دانستند و به وظیفه الهی می اندیشیدند و همواره خود 
را کنار مردم می دیدند و میان آنان بودند و در تمام سختی ها 
حضور داشتند. رئیس جمهور بیان کرد: امروز روحانیون، 
مشکالت معیشتی بسیاری دارند و کمترین میزان دریافتی، 

مربوط به طالب و فضالی ماست؛ اما بیشترین حضور و 
جانفشانی و با مردم و کنار آنان بودن را از روحانیون می بینیم. 
رئیسی اظهار کــرد: باید زندگی شهید اصالنی را که در 
حرم مطهر رضــوی به شهادت رسید، نگاه کرد که چگونه 
می زیست و با تمام وجود، کنار مردم در حاشیه شهر مشهد 

زندگی می کرد و این افراد، حجت الهی بر تمام ما هستند.

هدف؛ ترویج 
مشی روحانیون 

مجاهد
پیدا کردن شیوه های 

عمل و شیوه های 
کار، احتیاج به 

گروه های فکری 
دارد؛ مجموعه های 

اهل فکر بنشینند 
راه های مختلف را 
پیدا کنند.ترویج 

نام های این ها، ترویج 
عکس های این ها، 

بیان شرح  حال های 
این ها، ترویج و تکثیر 

وصیت نامه های این ها 
و بیان موقعیت هایی 
که این ها در آن قرار 

داشتند و در آن 
موقعیت ها دست 
به این جهاد زدند، 

کارهای خیلی مهمی 
است؛ این ها را باید 

تکثیر کرد و ان شاء اهلل 
همه در مقام استفاده 

از معنویت این 
بزرگواران باشند.

خبرخبر
روزروز

رهبر معظم انقالب در دیــدار 
ــاران کــنــگــره  ــ ــدرکـ ــ ــت انـ ــ بـــا دسـ
ــی در دی  مــاه  شــهــدای روحــان
1398 سخنانی را ایــراد کردند 
ــه بـــه تـــازگـــی تـــوســـط پــایــگــاه  کـ
اطـــالع رســـانـــی دفـــتـــر ایــشــان 
ــن بــیــانــات به شرح  منتشر شــده اســـت. متن ای

ذیل است:
بــزرگــداشــت علما و روحانیونی کــه در خدمت 
جهاد و در عرصه جهاد وارد شدند و جهاد کردند 
و سرانجام هم به سعادت شهادت رسیدند، کار 
بسیار شایسته ای است. از این جهت، مهم است 
که روحانیون، همیشه دعوت به خیر می کنند. 
ــی  الخیر در عرصه  اگــر چنانچه خـــودِ داعـــی ال
 خیر، پیش قدم بــاشــد، تأثیرش بیشتر اســت؛ 
ــاةً لِلناسِ بِغَیرِ اَلِسنَتِکُم .  این علمای  کونوا دُع
شهید ما کسانی هستند که دعوت کردند مردم 
را، هم با زبانشان، هم با عملشان. بنده در دفاع 
مقدس، مکرر دیدم طلبه های جوانی را که لباس 
نظامی تنشان بــود، عمامه سرشان بود و از اول 
به  عنوان تبلیغ در وســط یگان های رزمــی آمده 
ــرای جــوان هــایــی کــه مشغول جهاد  بــودنــد تــا بـ
هستند، احکام دین را، نصایح را ]بیان کنند[ و 
وظایف روحانی را انجام بدهند؛ لکن به این اکتفا 
نمی کردندـ ـ ما دیدیم، شناختیمـ ـ و خودشان 
در صفوف مقدم، وارد میدان جنگ می شدند و 

تعداد زیادی هم به شهادت رسیدند.
خب، در باب شهادت روحانیون، شهادت برای 
عالم روحانیت یک امــر جدیدی نیست. ما در 
کتاب های درســی طلبگی مان، دو کــتــاب، از دو 
شهید داریـــم: شهید اول و شهید ثانی؛ یعنی 
طلبه ما وقتی وارد درس حــوزه علمیه می شود، 
بعد از دو سه سالی که می گذرد، کتاب شرح لمعه 

را می خواند. لمعه مال یک شهید است، شرحش 
مال یک شهید دیگر است. دو شهید بزرگوار از 
علمای برجسته و جزو کسانی که از لحاظ رتبه 
علمی، جزو ستاره های عالم روحانیتند؛ یعنی در 
طول این هزار سال تاریخ فقه استداللی شیعه، 
این ها جزو برجسته هایند؛ هم شهید اول، هم 
شهید ثانی. شهید ثالث هم داریم که البته شهید 
ثالث، اســم چند نفر اســت: هم شهید برغانی 
قزوین، هم شهید شیخ نورهللا شوشتری در هند 
و شهدای گوناگون دیگر. بعد شهدای روحانی 
دیگری که به  عنوان شهید اول یا شهید دوم یا 
شهید ســوم شناخته نشدند؛ شهید مــدرس؛ 
روحانی عالی قدر، شهید شیخ فضل هللا نوری؛ 
روحانی عالی قدر. این ها شهدای عالم روحانیتند 

و از این قبیل ]باز هم[ هستند. بنابراین مسئله 
شهادت در بین جمع روحانیون، امر جدیدی، 

امر تازه ای نیست و ما شهدای بزرگی داشته ایم.

جهاد اجتماعی سنی و شیعه ندارد ◾
در بین روحانیون اهل سنت هم همین جور. ]این[ 
مخصوص شیعه نیست. هم در جنگ کسانی 
را داشتیم هــم در بعد از جنگ در دوران هـــای 
مختلف. در همین اواخر، این شهید شیخ االسالم 
که جزو روحانیون بسیار مؤثر و مفید در کردستان 
بود و به شهادت رسید و شهدای متعدد دیگری 
کــه چــه در ایــن منطقه، چــه در مناطق دیگر به 

شهادت رسیدند.
خب، این ها افتخارات روحانیت است. ما از این 

بُعد نگاه نکنیم که حاال این در مقایسه با بقیه 
اقشار چه  جور است؛ این ]مسئله ی[ درجه دوم 
و ســوم اســت؛ از ایــن بُعد نگاه کنیم که در عالم 
دعوت الی  الخیر، شهیدِ روحانی، آن کسی است 
که با جان خودش وارد میدان دعوت شده. این 
خیلی مهم است و ما امروز در بین طالب جوان، 
در بین فضالی جوان احتیاج به این روحیه داریم 
که بدانند که عالِم دین بودن و مالی بزرگ بودن 
و مجتهد عالی مقام بودن، به معنای کناره گیری 
و انزوای از میدان جهاد نیست بلکه عالِم دین، 
مرجع تقلید، استاد برجسته درجــه یک حوزه 
علمیه، مثل امام بزرگوار ما، وارد میدان جهاد شد 
و آن جهاد عظیم را ایشان انجام داد که در طول 
تاریخ شیعه یک چنین جهادی با این عظمت و 

با این نتایج وجود ندارد؛ هم عالِم بود، هم محقق 
بــود، هم فقیه بــود و اصولی بــود، هم حکیم بود 
و عــارف بــود؛ یعنی یک انسان برجسته علمی 
در حد امــام بزرگوار، اول مجاهد دوران خودش، 
بلکه بسیاری از دوران هــا بود و در باالترین رتبه  
قــرار گرفت. بنابراین ایــن تصور به وجــود نیاید 
که اگر می خواهیم عالِم باشیم، مرجع باشیم، 
محقق باشیم، مدرس عالی مقام در حوزه باشیم، 
الزمه اش کناره  گرفتن از کار جهاد و عرصه جهاد 
و مانند این ها است؛ نخیر، ورود در عرصه جهاد، 

وظیفه ما است؛ ما باید جهاد بکنیم.

انواع مختلف جهاد روحانیت ◾
حاال جهاد انواع مختلفی دارد: یک وقت ممکن 
اســت کــه جهاد علمی رجــحــان پیدا کند. بله، 
مواردی داریم از این قبیل که جهاد علمی رجحان 
پیدا می کند. یک وقت هم جهاد نظامی رجحان 
پیدا می کند، یک وقت جهاد سیاسی رجحان 
پیدا می کند، یک وقت جهاد اجتماعی و ورود 
در فعالیت های اجتماعی رجحان پیدا می کند. 
در همه این موارد، طالب جوان ما، فضالی جوان 
ما باید احساس مسئولیت بکنند و بدانند که 
خطاب اول، متعلق به آن هــا اســت؛ بــرای اینکه 
وظیفه اولی  و اصلی  ما جامعه روحانیت عبارت 
است از دعوت الی  الخیر؛ کاری که انبیا می کردند؛ 
این وظیفه اولیه ما است و بهترین وسیله دعوت 
الی  الخیر هم عبارت است از عمل؛ عمل در میدان 
خیر و در میدان دعــوت. بنابراین وارد شدن در 
میدان مجاهدت، برای عالِم دینی و روحانی یک 
وظیفه اولی و بدیهی و قطعی است. در این هیچ 
تــردیــدی نیست. آن کسی که از میدان جهاد، 
کناره می گیرد، در واقــع بایستی توجه بکند که 

میدان جهاد، اساس قضیه است.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای روحانی تأکید کردند

روحانیت در جهاد اجتماعی پیشقدم باشد
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آیت اهلل رئیسی: »تعلیم« و »تعدیل« دو وظیفه اصلی روحانیت است

خبر
  اولین کنگره 4 هزار شهید روحانی 

  اولین کنگره 4 هزار شهید روحانی از 30 اردیبهشت 
تا 10 خرداد در طبقه دوم مصلی قم در حال برگزاری 

است. سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
گفت وگو با قدس، ضمن اعالم این خبر، از گشایش 

نمایشگاه معرفی و آثار ارزشمند شهدای روحانیت از 
نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی و دفاع مقدس در 
این رویداد خبر داد. سردار رمضان شریف همچنین 

ابراز کرد: یکی از اهداف مهم برگزاری این کنگره، نشان 
دادن جایگاه و مجاهدت های طالب و روحانیون از 

دوران مشروطه تا دوران مبارزاتی پیش از انقالب 
اسالمی، جنگ تحمیلی، جبهه مقاومت اسالمی و 

همچنین نقش تأثیر گذار این افراد در حوادث و بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی؛ مانند زلزله، سیل، بیماری های 

همه گیر و غیره است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین 
ابراز کرد: این نمایشگاه که از 30 اردیبهشت ماه در 

طبقه فوقانی مصالی قدس قم برپا شده است تا 10 
خرداد ماه سال جاری از ساعت 9 صبح تا اذان ظهر و 
از ساعت 16 تا 20 آماده حضور عموم مردم می باشد.

پرونده

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خراسان رضوی در نظر دارد

 تع�دادی از ام�اک تجاری ، مس�کونی و زراع�ی متعلق به خ�ود را از 
طری�ق برگ�زاری مزایده کتبی با ش�رایط نقد و اقس�اط ، بدون دریافت 

کارمزد بفروش برساند .
متقاضی�ان خری�د می توانند ب�رای بازدی�د از ملک مورد نظر و کس�ب 
اطاعات بیش�تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در 
مزایده و اس�ناد مزای�ده از تاری�خ 1401/03/04  لغایت 1401/03/16 
همه روزه به جز  ایام تعطیل از س�اعت 8 الی 15به دفاتر فروش اماک 
به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از س�ایت 

معرفی شده اخذ نمایند .
آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه 

مورخ 1401/03/16 میباشد.
ماحظات : 

1- متقاضیان برای ش�رکت در مزایده می بایس�ت س�پرده ای به میزان 
5% قیم�ت پای�ه مزای�ده ملک م�ورد نظر خ�ود را طی چ�ک بانکی در 
وج�ه مجتمع اقتص�ادی کمیته ام�داد امام خمین�ی )ره( با شناس�ه ملی 
14003163370 تهی�ه و تحوی�ل واح�د فروش مدیریت اماک اس�تان 

خراسان نموده و رسید دریافت نمایند .
2- متقاضیان می بایس�ت رسید س�پرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه 
فرم تکمیل ش�ده  پیش�نهاد قیمت و فرم امضا ش�ده ش�رایط ش�رکت در 
مزای�ده را داخل پاکت مخصوص پیش�نهادات گذاش�ته و پ�س از درج 
فق�ط ن�ام و نام خانوادگ�ی متقاضی ب�ر روی آن پاک�ت داخل صندوق 

پیشنهادات انداخته شود.
3- فروش�نده در رد یا قبول ی�ک یا کلیه پیش�نهادات واصله و همچنین 

تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیش�نهادات فاقد س�پرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار 

س�اقط و رعای�ت مفاد فرم ه�ای ش�رکت در مزایده ک�ه از طریق دفتر 
فروش ارائه می گردد الزامی است .

5- متقاضی�ان دارای ش�خصیت حقوق�ی می بایس�ت ذیل فرم ش�رایط 
شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6- حضور کلیه ش�رکت کنندگان یا نماینده آنان در جلس�ه مزایده آزاد 
است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی 

از طرف آنان نخواهد بود .
7- مذکورًا توصیه میشود متقاضیان محترم به اطاعات مندرج در ستون 
هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ ش�رایط ش�رکت در 

مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .
8- دریافت اقس�اط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق 
قرض الحس�نه( قابل دریافت ب�وده و از دریافت چک ه�ای مربوط به 

حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .
9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مش�مول 17% تخفیف 

به مأخذ سال خواهد بود .
10- در صورت برنده نش�دن در مزایده س�پرده متقاضی حداکثر ظرف 

مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .

11- اخذ مفاصا حس�اب های الزم جهت تنظیم س�ند قطعی و پرداخت 
هزینه های مربوط به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروش�نده و بعد 
از تحوی�ل ملک تمامًا بر عهده خریدار خواهد بود. همچنین پرداخت 
ح�ق الثبت و حق التحریر و مالیات نقل و انتقال ملک به عهده خریدار 

می باشد.

دفاتر فروش اماک امداد به نشانی :
اس�تان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پاک 12 – تلفن: 

05138525663 -4
اس�تان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب 
ش�رکت برق – دفت�ر مجتمع اقتصادی کمیت�ه امداد ام�ام خمینی)ره( – 

تلفن : 05146133001-2 
http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی

زمان بازگش�ایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 ساعت  9 صبح 
و محل برگزاری مزایده به نش�انی: مش�هد - خیاب�ان چمران 11 – پاک 

12 میباشد.

زمان تحویل ملکشرایط پرداختسپرده شرکت در مزایدهقیمت پایهکاربریوضعیت سندمساحت عرصه پالک ثبتی شماره قطعهشماره بلوکآدرسردیف

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه26.000.000.0001.300.000.000تجاریملکی - ششدانگ4136/442/130315.96اصلی-12.1چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق1

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه43.000.000.0002.150.000.000تجاریملکی - ششدانگ4167/442/130353.56اصلی-12چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق2

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.900.000.000345.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3573/442/130246.08اصلی301چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 3

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه10.200.000.000510.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3587/442/130384.79اصلی3015چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 4

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.000.000.000350.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3591/442/130247.12اصلی3011چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 5

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.500.000.000325.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3598/442/130200.8اصلی139چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق6

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه5.800.000.000290.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3601/442/130199.14اصلی136چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق7

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.400.000.000370.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3603/442/130243.85اصلی1311چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق8

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.200.000.000310.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3604/442/130219.2اصلی135چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق9

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ3605/442/130250اصلی134چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق10

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ3661/442/130250اصلی1523چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق11

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.500.000.000375.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3667/442/130300اصلی1517چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق12

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.000.000.000100.000.000زراعیملکی ـ مشاع1339قسمتی از 235/260 اصلی22 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب13

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.030.000.000101.500.000زراعیملکی ـ مشاع1355قسمتی از 235/260 اصلی23 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب14

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.080.000.000104.000.000زراعیملکی ـ مشاع1394قسمتی از 235/260 اصلی27 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب15

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.100.000.000105.000.000زراعیملکی ـ مشاع1404قسمتی از 235/260 اصلی28 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب16

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.118.000.000105.900.000زراعیملکی ـ مشاع1413قسمتی از 235/260 اصلی29 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب17

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.130.000.000106.500.000زراعیملکی ـ مشاع1423قسمتی از 235/260 اصلی30 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب18

پس از وصول 70درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه28.000.000.0001.400.000.000زراعیملکی ـ مشاع23590.68قسمتی از 235/7 اصلی ـ ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب19

پس از وصول 70درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه12.000.000.000600.000.000زراعیملکی ـ مشاع11988.56قسمتی از 235/7 اصلی ـ ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب20
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۹۰ درصد 
داروهای 
بیماران نادر 
وارداتی است
حمیدرضا ادراکی؛ 
مدیرعامل بیمه 
سالمت به ایلنا گفت: 
بیش از ۹۰ درصد 
داروهای مرتبط 
با بیماری های 
نادر وارداتی است 
و از خارج تهیه 
می شود. این عالوه بر 
داروهایی است که به 
صورت عمومی ممکن 
است مصرف کنند. 
بنابراین، این داروها 
وابسته به ارز بوده 
و سازمان غذا و دارو 
باید برنامه ای برای 
تأمین آن ها داشته و 
از تأثیر نوسان های 
ارزی بر تأمین آن ها 
پیشگیری کند.

اعظم طیرانی    روایت تالش 
برای بقای سومین توله یوز ایرانی، 
بهانه یا فرصتی است برای آنکه 
پرونده ده ها گونه جانور در حال 
انقراض را بیش از گذشته مرور 
کنیم و چــــاره ای بیش از آنچه 
تاکنون انجام داده ایم برای نگهداری آن ها بیندیشیم. 
چــرا که بر اســاس اعــالم ســازمــان حفاظت محیط 
زیست کشور از هــزار و ۲۳ گونه مــهــره داری که در 
کشور به ثبت رسیده، ۱۵۱ گونه در فهرست سرخ 
 )IUCN( اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
ــه هــای در مــعــرض انـــقـــراض ثبت  بــه عــنــوان گــون
شده اند و ممکن است با توجه به عوامل متعددی 
که اکوسیستم های طبیعی را  تهدید می کند و با 
احتساب گونه های در معرض انقراض پرندگان و 

خزندگان، این آمار و ارقام بیش از این باشد.
پرسش این است که در دهه های اخیر چه بر سر 
گونه های جانوری و زیستی کشور آمده که شمار قابل 

توجهی از آن ها در حال انقراض است؟

خودخواهی ما انسان ها  ◾
مدثر تیموری؛ کارشناس محیط زیست در پاسخ 
به این پرسش به ما می گوید: تخریب زیستگاه ها، 
تغییر کاربری اراضــی، برداشت بی رویه و غیر مجاز 
ــواع گونه های گیاهی و جــانــوری، خودخواهی ما  ان
انسان ها و تجارت غیرقانونی گونه های جانوری، ورود 
گونه های بیگانه و مهاجم به زیستگاه های طبیعی که 
موجب حذف گونه های طبیعی شده، آلودگی های 
محیط زیست و تغییرات اقلیمی مواردی است که 
حیات وحش کشورمان را تهدید می کند و موجب 
شده برخی از گونه های جانوری در مرحله انقراض 

قرار گیرند. 
مدیر پارک ملی تندوره با اشاره به اینکه برای مثال 

ماهی قرمز یک گونه غیربومی است که طی سال های 
اخیر وارد برکه ها، جویبارها و سدهای ما شده که 
با اکولوژی مناطق کشور سازگار نیست و گونه های 
آبــزی و حتی کنار آبــزی بومی مناطق را تحت تأثیر 
قرار داده و موجب حذف گونه های بومی شده است، 
اضافه می کند: همچنین الک پشت گوشت قرمز نیز 
به عنوان یکی دیگر از گونه های مهاجم است که طی 
سال های گذشته به صورت قاچاق وارد زیستگاه های 
طبیعی شــده و گونه های طبیعی ما را از بین برده 
است. اگر از این اتفاقات پیشگیری نشود به طور حتم 

در سال های آینده شاهد پیامدهای منفی بیشتر این 
گونه ها در اکوسیستم و زیستگاه های طبیعی کشور 

خواهیم بود. 
بهترین راهکار برای حفظ گونه های جانوری حفظ 
زیستگاه های طبیعی آن هاست که این مهم تنها 
از طریق پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری های 
غیرضروری محقق می شود چرا که شکار غیرمجاز 
درصــد خیلی پایینی از حذف گونه های جانوری را 
شامل می شود و بیشترین سهم را تغییر زیستگاه و 

تخریب آن رقم زده است. 

وی ادامـــه مــی دهــد: می توانیم بــا استفاده بهینه 
از مــراتــع، شرایطی را فــراهــم کنیم تــا از ورود دام 
مــازاد به زیستگاه ها پیشگیری شود؛ زیرا برخی از 
زیستگاه ها به دلیل فعالیت های صنعتی و معدنی 
بسیار آسیب پذیر هستند و باید بکوشیم با پایداری 
مناطق، شرایطی را فراهم آوریــم که تنوع زیستی و 
گونه های جانوری بتوانند خود را با شرایط وفق دهند 

و حفظ شوند. 

ــرای پایش دقیق گونه های  ◾ نبود امکانات الزم ب
جانوری 

کاوه حب علی؛ دیگر کارشناس محیط زیست نیز 
در پاسخ به این پرسش که چه بالیی بر سر گونه های 
جانوری آمــده که درحــال انقراض هستند، به ما 
می گوید: عالوه بر تخریب زیستگاه های طبیعی 
جانوری و کمبود تجهیزات بــرای نگهداری از این 
گونه های جانوری؛ ما در مورد رفتار جانوری برخی 
از گونه ها اطالعات کافی نداریم. مثالً در مورد اینکه 
انواع مختلف گربه سانان چه تفاوت هایی با یکدیگر 
در نــوع رفتار دارنــد باید آگاهی داشته باشیم تا 
بتوانیم از آن ها حفاظت کنیم. در واقع باید بدانیم 
هر یک از آن ها چه خوراکی را دوست دارند و یا چه 
زیستگاهی در چه ارتفاعی را ترجیح می دهند. به 
عنوان نمونه ما از یوزپلنگ در عرصه های مختلف 
حفاظت می کنیم، امــا در برخی مــواقــع متوجه 
نمی شویم این جانور کجا می رود و پس از دو سال 
دوباره به همان زیستگاهی که او را پایش می کردیم 
با توله برمی گردد و نمی دانیم ایــن جانور در چه 
محیط امنی بوده که دوام آورده و صاحب توله شده 
است، در حالی که اگر ابزار پایش دقیق و به روز دنیا 
را داشته باشیم می توانیم اطالعات بیشتری در 
خصوص این گونه جانوری و ویژگی های زیستی اش 
بدست آوریم تا بتوانیم متناسب به خاستگاهی 

که دارد از او حفاظت کنیم. همچنین پلنگ به 
عنوان یکی دیگر از گربه سانان جدایی مکانی و 
زمانی مختلفی دارد و جدایی مکانی این جانور به 
قدری تخصص یافته است که در ارتفاعات مختلف 
ممکن است قلمروهای متفاوتی داشته باشد، اما 
متأسفانه ما به دلیل نبود تجهیزات مدرن از یک 
جایی به بعد را حفاظت می کنیم که تأثیری در بقای 

نسل این جانور ندارد.

ضرورت تغییر نگرش مدیریتی  ◾
وی تغییر دیدگاه مدیریتی محیط زیست را مهم ترین 
راهکار حفاظت از محیط زیست و گونه های جانوری 
عنوان می کند و می گوید: مدیران ما باید با استفاده 
از ابزار و فناوری های روز دنیا و با به کارگیری مناسب 
نیروی انسانی مورد نیاز در عرصه های مختلف از 
این مناطق و گونه های جانوری و گیاهی مختلفی که 
در آن عرصه ها زیست می کنند حفاظت نمایند 
و کارشناسان با استفاده از ابــزار پراکنش، رجحان 
غذایی و رقابت های درون گونه ای و بین گونه ای این 
جانوران را پایش کنند و براساس نتایج این پایش ها 
مناطق مدیریت شوند مثالً کــدام منطقه به چه 
تعداد محیط بان نیازمند است، کدام منطقه نیازمند 
تجهیزات و کدام منطقه نیازمند اعمال قانون برای 

پیشگیری از تخلف است. 
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر ابزار الزم برای پایش 
و نگهداری گونه های جانوری در مناطق مختلف کشور 
را نداریم تأکید می کند: تا نگرش مدیریتی در عرصه 
محیط زیست تغییر نکند نمی توانیم راهکاری برای 
حفظ و نگهداری گونه های جانوری ارائه کنیم چرا که 
در بسیاری از مناطق نیروی انسانی الزم و ابزار مورد 
نیاز برای پایش و نگهداری گونه های جانوری موجود 
است اما به دالیل نامعلوم اجازه برای به کارگیری و 

استفاده از آن ها داده نمی شود.

برایبقایگونههایدرمعرضانقراضچهکردهایم؟

حفظ گونه های جانوری 
در بند نگرش غلط مدیریتی 

ددستچينستچين

مدثر تیموری
کارشناس محیط زیست

دانش نگهداری از گونه های جانوری مختلف 
در کشور را داریم؛ باید توجه داشته باشیم با 

همین دانش فعلی به مرحله ای رسیدیم که 
شاهد زادآوری سه توله یوز باشیم اما مثاًل در 

مورد نگهداری آن ها و اینکه چرا دو توله یوز 

تلف شدند باید متخصصان حوزه دامپزشکی 
اظهارنظر کنند تا در آینده بتوانیم شاهد 

بهره برداری بیشتر و اصولی تر به نفع محیط 
زیست کشورمان باشیم. این در حالی است که 

زیستگاه ها در سال های اخیر بسیار آسیب پذیر 

شده و از استانداردهای الزم برخوردار نیست 
و این مهم کار جهادی را می طلبد تا بتوانیم 

استانداردهایی را برای زیستگاه ها فراهم کنیم 
تا از ظرفیت های الزم برای حفظ گونه های 

جانوری برخوردار باشند.
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پزشکان می توانند هر جایی مطب داشته باشند! ◾
اکبر رنجبرزاده، معاون پارلمانی سازمان نظام 
پزشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق 
قانون، پزشکان می توانند در هر نقطه ای 
مطب داشته باشند، حتی در مجتمع های مسکونی؛ 
مشروط به اینکه افراد مجتمع اعتراض نکنند. در صورت 
رضایت ساکنان، یک مطب پزشکی می تواند در یک 

مجتمع کامالً مسکونی وجود داشته باشد.

حرف غیرعلمی درباره منشأ گرد و غبارها ◾
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران به 
خبر آنالین گفت: جمعه اراک رفته بودم، 
دیدم وقتی طوفان آمد از کانون های تولید 
غبار مانند میقان در اراک، گرد و خاک بلند می شود. 
اینکه بگوییم منشأ گرد و غباری که شهرها را تعطیل 
می کند فقط خــارج اســت، غیرعلمی و غیرمنطقی 

است.

رئیس جمهور تکلیف رتبه بندی را مشخص کند ◾
بــه گـــزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی؛ 
نماینده مردم ساری گفت: طرح رتبه بندی 
ــه قـــانـــونـــی اســـــت، امــا  مــعــلــمــان مــصــوب
اظهارنظرهای متفاوتی از اجرای آن شنیده می شود. 
ــرای همیشه ایــن موضوع را  رئیس جمهور یک بــار ب
تعیین تکلیف و رئیس دستگاه قانون گذاری نیز آن را 

پیگیری کند.

استعفای سردفتران ازدواج ◾
علی مظفری، رئــیــس کــانــون سردفتران 
ازدواج و طالق در گفت وگو با ایسنا اظهار 
ــه دلــیــل مشکالت  ــر ازدواج ب ــات کـــرد: دف
اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار سال اخیر 
تقریباً هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا کرده اند و در 
۴۵ ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به 

۱۱۵ نفر رسیده است.

جامعه

      صفحه 6
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 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29  که راس ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ 
1401/03/18 در آدرس مش��هد – بلوار ملک آباد – بلوار خیام – خیام جنوبی 1- پالک 45 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 

3-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

5-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
6-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

  هیات مدیره شرکت بازرگانی پدیده پارسیان توس

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی پدیده پارسیان توس 
به شماره ثبت 19760 و شناسه ملی 10380352812
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بدینوسیله از کلیه سهامداران تعاونی مسکن 
کارکن��ان دفاتر اس��ناد رس��می قم دع��وت به 
عمل م��ی آید در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
نوبت که راس س��اعت  15  عصر روز سه شنبه  
1401/03/10 در مح��ل قم،خیاب��ان 55مت��ری 
فردوس��ی، کوچه 10، مس��جد حضرت ابالفضل 
)علیه الس��الم( تش��کیل می ش��ود حضور بهم 

رسانند.
دستورجلسه:

 1- ارائه و تصویب صورتهای مالی 1400
کلیه سهامداران می بایست جهت اخذ تاییدیه 
س��هامدارا بودن و یا معرف��ی وکیل افرادی که 
قادر به حضور نیستند حداکثر ظرف یک هفته 

به تعاونی مراجعه نمایند.
رئیس هیات درحال تصفیه،بهادر بهرامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت اول 

هیات در حال تصفیه تعاونی 
مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی قم
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 دهیاری روس��تای کاظم آباد پنجش��نبه از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای 
اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا را از طریق مناقصه 
عموم��ی به پیمانکاران و ش��رکت های واجد ش��رایط و دارای صالحیت امور خدمات��ی از اداره تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه 
پیش��نهادات( در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و 
ش��رکت های متقاضی می بایست نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه 

اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 14,005,109,999 ریال         مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001095730000001
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 12 روز پنجشنبه 1401/03/19

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 13 روز یکشنبه 1401/03/29
مبلغ خرید اس��ناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حس��اب 0107689073004 بانک ملی به نام دهیاری 

کاظم آباد پنجشنبه
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  701,000,000 ریال )هفتصد و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ، کیلومتر 4 جاده کالت ، روستای کاظم آباد پنجشنبه ، خیابان شهید فوالدی ، 
بین فوالدی 2 و 4 ، دفتر دهیاری روستای کاظم آباد پنجشنبه . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد . 
دهیاری کاظم آباد پنجشنبه

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
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ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی مورخ 
1401/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم محبوبه 
حسن زاده به شماره ملی 5228019901 به سمت بازرس 
اصل��ی و خانم س��میرا س��جادی میرزائی به ش��ماره ملی 
0930735463 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. 2- صورتهای مالی سال 1400 به 
تصویب مجمع رسید 3-روزنامه قدس بعنوان روزنامه 
کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها ودعوتنامه های شرکت 

انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

 )1324938(

آگهی تغییرات شرکت برین 
تاسیسات گاز سازگار شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 80318 و 
شناسه ملی 14010732150 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترکیب هیئت مدیره برای 
باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1402/3/31به شرح ذیل میباشد : آقای محمد پورنیا به سمت 
عضو هیئت مدیره کد ملی 0938343742 آقای رسول اسدی مرصع به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 
0931321476 آقای سعید اسدی مرصع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0931378869 خانم غزل 
اسدی مرصع به سمت مدیر عامل کد ملی 0922273510 آقای فرزام پورنیا به سمت رئیس هیئت مدیره 
کد ملی 0012810665 خانم مهسا پورنیا به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0012810681 خانم مژگان مجیدی 
به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0938691791 خانم سیما سرخوش به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 
0036061931 انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء آقای محمد پورنیا 
)عضو هیئت مدیره( یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای رسول اسدی مرصع )عضو هیئت مدیره( با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1324940(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896 
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به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  1401/02/12 و بنا به مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/09/14 کاهش اختیاری سرمایه شرکت از مبلغ 40.000.000.000 
ریال به مبلغ 20.000.000.000 ریال منقسم به 400.000 سهم 50.000 ریالی با نام با رعایت 
قانون تجارت عملی گردیده اس��ت لذا ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح 
گردید : س��رمایه شرکت: مبلغ 20.000.000.000 ریال منقس��م به 400.000 سهم 50.000 

ریالی با نام که تمامًا پرداخت شده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1324949(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان امیر 
جمشیدی به شماره ملی 0520018966 به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 5.000.000 ریال سهم 
الشرکه ، سعید نیک پورخشک بیجاری به شماره ملی 1289104336 به سمت عضو هیئت مدیره 
دارنده 5.000.000 ریال س��هم الشرکه و محمد کاظمی ورنامخواستی به شماره ملی 1171109504 
به س��مت مدیر عامل و عضوهیئت مدیره دارنده 5.000.000 ریال س��هم الشرکه انتخاب شدند. 
کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��دآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، ب��روات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1324059(

آگهی تغییرات موسسه پویندگان مسیر شاد شگفت
به شماره ثبت 2324 و شناسه ملی 14007910529 
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فراخوان آسفالت دهیاری باغشن گچ نیشابور 
شماره  به  آسفالت  فراخوان  دارد   نظر  در 
سامانه  طریق  از  را   ۲۰۰۱۰۹۵۷۱۹۰۰۰۰۰۰۲

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.
تمامی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و 
تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
www.setadiran.ir دولت )ستاد( به نشانی

انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
و  نام  ثبت  به  نسبت  سامانه،  در  عضویت 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 
و  امضای مجاز  تمامی صاحبان  برای  برخط( 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/۰۳/01
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/۰۳/05

مهلت ارسال پیشنهادها: 1401/۰۳/16
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/۰۳/17

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار: ضمانت نامه بانکی ۵۰۰ میلیون ریال

اطالعات تماس ۰۹۳۳۹۵۸۳۴۷۳
مجتبی محمدی- دهیار روستای باغشن گچ 

بخشداری مرکزی نیشابور

مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای  فراخوان آسفالت 
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آستان قدس رضوی

اجاره یک دستگاه تاورکرین
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق این آگهی نس�بت به  اجاره 

یک دس�تگاه تاورکرین )POTAIN  مدل H30/30 و ظرفیت اس�می 12 تن و به 
ارتفاع 60 متر در حال بهره برداری در پروژه ثامن اداری واقع در مشهد- خیابان 
ش�هید هاش�می نژاد 10- کوچه ناظر ( به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. 
لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط دعوت می نماید قیمت خود را 
حداکث�ر تا تاریخ 1401,03,10 به دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی آس�تان قدس 
رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
معاون�ت فن�ی و عمران�ی تحویل نمایند در ضم�ن در صورت هر گونه س�وال یا 
ابهامی با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. ضمنا باز کردن تاور 
و اخذ کلیه مجوزات قانونی و همچنین هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 

برنده خواهد بود.
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دستکش طالیی 
در دستان 

حسینی
دروازه بان تیم فوتبال 
استقالل با بسته نگه 
داشتن دروازه خود 

مقابل مس رفسنجان 
صاحب دستکش 

طالیی بیست ویکمین 
دوره لیگ برتر شد. 

سیدحسین حسینی 
در دیدار با مس 

رفسنجان دروازه 
آبی پوشان را برای 
شانزدهمین بار در 

طول فصل بسته نگه 
داشت و شانزدهمین 
کلین شیت خود را به 
ثبت رساند. حسینی 
بدون احتساب هفته 

پایانی صاحب 
دستکش طالیی 
شد. پشت سر او 

حسین پورحمیدی 
دروازه بان آلومینیوم 

قرار گرفت.

در  حاشيه

قرعه کشی 
جام ملت های 
فوتسال آسیا
امروز برگزار 

می شود

کنفدراسیون فوتبال 
آسیا از مراسم 

قرعه کشی و سیدبندی 
جام ملت های فوتسال 

آسیا 2022 کویت 
خبر داد. مراسم 

قرعه کشی مسابقات 
جام ملت های فوتسال 

آسیا امروز به صورت 
آنالین در کواالالمپور 
مالزی برگزار می شود. 

بر همین اساس 
کنفدراسیون فوتبال 

آسیا سیدبندی ۱۶ تیم 
حاضر در این مسابقات 

را اعالم کرد و تیم ملی 
کشورمان به عنوان 

مدافع عنوان قهرمانی 
در سید یک قرار گرفت.

خبرخبر
روزروز

  علی دایی
شهریار فوتبال ایران کارخانه 

فوالدی در کرمان را که در آستانه 
تعطیلی بود خرید تا این کارخانه به 
حیات خود ادامه دهد و 2000 کارگر 

آن از بیکاری نجات یابند.

  اورلین شوامنی 
پاری سن ژرمن قصد دارد برای جذب 
اورلین شوامنی از رئال مادرید پیشی 

بگیرد. باشگاه فرانسوی به زودی پیشنهاد 
80 میلیون یورویی برای به خدمت گرفتن 

این ستاره فرانسوی ارائه خواهد داد.

  مودریچ 
ستاره تیم رئال با طعنه گفت:» چیزی 
در مورد امباپه نمی دانستیم اما رئال 

باالتر از هر بازیکنی است. باید از 
بازیکنان خود لذت ببریم. وینیسیوس و 
رودریگو می توانند امباپه رئال باشند«.

سینا حسینی  
وضعیت شکننده 
ــریــت فــوتــبــال  مــدی
ایــــــــــران هــمــانــنــد 
ساختمان متروپل 
آبــادان است که هر 
لحظه احــتــمــال فــروپــاشــی آن وجــود 
دارد.در شرایطی که تیم ملی ایران قرار 
است کمتر ۱80 روز دیگر در مهم ترین 
رویداد جهانی فوتبال حضور پیدا کند، 
این بالتکلیفی مزمن کار را به سمت و 
سویی سوق داده که بدون تردید باید 
منتظر وقوع یک فاجعه بزرگ و ناکامی 
تاریخی باشیم، اما از آنجا که سرمربی 
تیم ملی موقعیت خود را به شدت در 
خطر می بیند نه تنها اعتراضی از سوی 
وی به ایــن شرایط صــورت نمی گیرد، 
بلکه شاهد سکوت سرسام آور وی در 

این مقطع زمانی هستیم.
تنش مــیــان اعــضــای هیئت رئیسه 
فــدراســیــون فوتبال نیز همچنان پا 
بــرجــاســت و اعــضــای نصفه و نیمه 
هیئت رئیسه فــدراســیــون بــه دلیل 
اختالفات گسترده، حاضر به توافق 
بــا یکدیگر نیستند و بـــدون تردید 
این فضا در آستانه برگزاری مجمع 
فدراسیون فوتبال بدتر خواهد شد تا 
همزمان با افزایش ریزگردها در هوای 
پایتخت، آسمان فوتبال ایران نیز به 

شدت غبارآلود شود.

از ســــوی دیــگــر دســـتـــیـــاران ایــرانــی 
اسکوچیچ کــه تــا بــه امـــروز دریافتی 
ــاال بــدون  مشخصی نــداشــتــنــد، حـ
قرارداد مانده اند و باوجود وعده برای 
ــرارداد آن هــا هیچ خبری از  تمدید قـ
امضای قرارداد جدید نیست، با وجود 
این، مرد کروات برای اینکه با مدیران 
فدراسیون به مشکل برنخورد، هیچ 
واکنشی به این موضوع نشان نداده 
تا ابهامات در خصوص سکوت وی 

تشدید شود.
بــه ایــن مجموعه اتفاقات عجیب و 
غریب باید مــاجــرای مبهم انتخاب 
البسه تیم ملی را نیز اضــافــه کــرد، 
اتفاقی که قــرار بــود خیلی قبل تر از 
این ها تکلیفش روشن شود، اما هنوز 
سرنوشت تأمین کننده البسه تیم 
ملی روشــن نشده و از گوشه و کنار 
خبر مــی رســد تنش بــر ســر انتخاب 
برند همچنان ادامه دارد تا جایی که 
بــازیــکــنــان بــه محض اینکه متوجه 
ــــی شــانــس  ــران ــ ــک بـــرنـــد ای شـــدنـــد یـ
بیشتری بــرای پیروزی در این جدال 
را دارد، تهدید کردند این لباس ها را 
به دلیل کیفیت پایینشان نخواهند 

پوشید تا فرمت انتخاب تغییر کند.
امـــا اگـــر تــصــور مــی کــنــیــد وضعیت 
بالتکلیف و بــحــرانــی فــوتــبــال ایــران 
به همین جا ختم می شــود، سخت 
در اشتباه هستید، چــون در ادامــه 

بالتکلیفی های فوتبال ایـــران هنوز 
تکلیف بازی تدارکاتی ایــران و کانادا 
نیز روشــن نشده و ممکن اســت به 
دلیل برخی اتفاقات غیرفوتبالی و 
ــازی لغو  دخــالــت هــای سیاسی ایــن ب

شود.
ــگــر از بــحــث بــرانــگــیــزتــریــن  یــکــی دی
مــبــاحــث مــرتــبــط بـــا حــــوزه فــوتــبــال 
اتفاقات غیرمترقبه جلسه مجمع 
ــاه  ــون در دهــــم خــــــرداد م ــیـ ــدراسـ فـ
اســــت، اعــضــای هــیــئــت رئــیــســه که 
حاال تصمیم به عزل چهار عضو آن 
گرفتند، اگــر بتوانند تهدید خــود را 
عملیاتی کنند، باید منتظر از رسمیت 
افــتــادن هیئت رئــیــســه فــدراســیــون 
فوتبال باشیم، تا شرایط فوتبال ایران 
به عجیب ترین شرایط ممکن تبدیل 

شود.
در صــورتــی کــه ایــن اتــفــاق رخ دهــد و 
اعــضــای مجمع بــتــوانــنــد ســراجــی، 
براتی، حیدری و اصولی را عزل کنند، 
ــاه بــایــد تــاریــخ بـــرگـــزاری مجمع  ــ آن گ
فوق العاده معین شــود تا نامزدهای 
ــرای حــضــور در فــدراســیــون  جــدیــد بـ
ــرای شــرکــت در انتخابات  فــوتــبــال بـ
ــران از این  ــاده شــونــد و فــوتــبــال ایـ آمـ
وضعیت بالتکلیف خــارج شــود. با 
این حال تا برگزاری مجمع فوق العاده 
چند ماه جهنمی پیش روی فوتبال 

ایران خواهد بود.

سکوت سرمربی تیم ملی و بالتکلیفی فدراسیون ادامه دارد

هشدار برای ریزش متروپِل فوتبال ایران
زیر ذره بين

خبر

 مهدوی کیا: 
فقط یک بازیکن باالی 21 سال داریم

  با همین تیم 
به المپیک خواهیم رفت

تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین دیدار 
دوستانه خــود مقابل تیم ملی فوتبال امید 
عراق به برتری یک بر صفر دست یافت. مهدی 
مهدی کیا در نشست خبری پس از این بازی 
گفت: بازی خیلی خوبی برای هر دو تیم بود. 
تیم حریف را بــه خوبی آنالیز کــرده بــودیــم و 

برنامه های خود را در زمین اجرا کردیم.
او در ادامــه افــزود: تیم حریف دو سال از تیم 
ــر بــود ولــی بــا ایــن وجـــود بچه های  ــزرگ ت مــا ب
ــازی کــردنــد. جــدا از نتیجه،  ما خیلی خــوب ب
ــم. یــک بــازی  ــ بـــازی خیلی خــوبــی انــجــام دادی
دیــگــر بـــا عــــراق داریـــــم و فــکــر مـــی کــنــم ایــن 
بازی ها خیلی می تواند به ما کمک کند که با 
 آمادگی بهتری وارد مسابقات قهرمانی آسیا 

شویم.
سرمربی تیم ملی امید در پاسخ به پرسشی 
ــرد: مــا کالً  در مــورد ســن بازیکنانش تأکید ک
یــک بازیکن بــاالی 2۱ ســال در تیم خودمان 
داریم. بازیکنان ما متولد 2000-۱999 هستند 
و به خاطر آینده نگری آن ها را دعوت کردیم. 
این ها مهم نیست. مهم این است که براساس 
برنامه ریزی، با همان تیمی که قــرار اســت به 
المپیک بــرود، راهــی ازبکستان می شویم و 

بازیکن بزرگ تر نداریم.
مهدوی کیا با خنده به پرسشی در مورد نقاط 
ضعف تیم ملی عراق پاسخ داد: نباید که نقاط 
ضعف عراق را اینجا بگوییم. ما بازی های تیم 
عراق را دیده بودیم. البته نسبت به بازی های 
یک ماه پیش در امارات، تیم آن ها خیلی تغییر 
کــرده بــود. می دانستیم که با چه سیستمی 
بــازی می کنند و یک بــازی خیلی خوبی شد. 
بازیکنان آن هـــا باکیفیت تر از تیمی بودند 
 که در امــارات مقابل عربستان و تایلند بازی 

کردند.
او در پایان در مورد حضورش در عراق گفت: 
خیلی خوشحالیم کــه اینجا هستیم. این 
چهارمین بـــاری اســت کــه خــود مــن بــه عــراق 
ــم. از نظر ورزشـــی همیشه بـــازی های  مــی آی
خوبی داشتیم؛ چون دو تیم تکنیکی و قدرتی 
هستند. من از فدراسیون فوتبال عراق به خاطر 
این دعوت تشکر می کنم. همه چیز اینجا خوب 
بود و امیدواریم که روز جمعه یک بازی خوب 

دیگر داشته باشیم.

روایتی از فرار مدافع ایران از تیم آلتای!

نادری یکطرفه فسخ کرد
یک رسانه ترکیه ای اعــالم کــرد محمد نــادری 
مدافع ایرانی به ششمین بازیکنی تبدیل شد 

که تیم آلتای را ترک کرده است.
مشکالت مالی تیم فوتبال آلتای و بالتکلیفی 
مــدیــریــتــی در ایـــن بــاشــگــاه کــه ایـــن فــصــل از 
سوپرلیگ ترکیه سقوط کرده است، منجر به 
جدایی ستاره های خارجی شده است. محمد 
نــادری مدافع ایــرانــی آلتای آخرین بازیکنی 
است که به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، 

اقدام به فسخ یکطرفه قراردادش کرده است.
سایت yeniasir ترکیه در گزارشی با عنوان 
»یــک ستاره دیگر از آلتای فــرار کــرد« به این 
مــوضــوع پــرداخــت و نــوشــت: »محمد نــادری 
مدافع چپ ایــرانــی در شرایطی که مدیریت 
باشگاه نتوانست مبلغ ۱88 هزار یورو برای او 
واریز کند، از حق فسخ قراردادش استفاده کرد 
و به ششمین بازیکن خارجی تبدیل شد که 

آلتای را ترک می کند«.
به نوشته این سایت، »آیهان دوندار« رئیس 
ــازه منصوب شــده باشگاه آلتای نتوانست  ت
مبلغ ۱88 هزار یورویی که باید به محمد نادری 
پرداخت می کرد را فراهم کند تا این بازیکن هم 

قراردادش را یک طرفه فسخ کند.
گفته می شود مقصد بعدی نادری به احتمال 
بسیار زیــاد استقالل خــواهــد بــود.بــایــد دید 
ــواداران بــه بــازگــشــت ایــن بازیکن  ــ واکــنــش هـ
ــرد چگونه  ــتــدای فصل رهــا ک کــه تیم را در اب
خواهد بــود. توانایی او در بــازی در دو پست 
مدافع میانی و مدافع چپ برگ برنده وی برای 
 قرار گرفتن در ترکیب مد نظر فرهاد مجیدی 

است. 

WWW.QUDSONLINE.IR ۹۸۱۶ پنجشنبه ۵ خرداد ۱40۱  24 شوال۱443  2۶ می 2022   سال سی و پنجم    شماره

پورعلی گنجی، نخستین خرید پرسپولیس ◾
همان  طور که در چند روز گذشته صحبتش بود مرتضی 
پورعلی گنجی از نخستین بازیکنانی بود که مدنظر 
یحیی گل محمدی قرار داشت اما برخی از شروط از 
جمله وجــود پیشنهاد خارجی مانع توافقات قطعی 
ــن حــال وی در نهایت مــذاکــراتــش با  شــده بـــود. بــا ای
پرسپولیس را نهایی کرد و به نخستین خرید فصل بعد 

سرخپوشان تبدیل شد. 

طارمی در تیم منتخب پرتغال ◾
با اتمام رقابت های فوتبال در پرتغال، تیم منتخب فصل 
معرفی شد که در این تیم اسامی پنج بازیکن پورتو یعنی 
پپه، ژائو ماریو، ویتینیا، اوتاویو و مهدی طارمی دیده 

می شود. 
در کنار طارمی در خط حمله ، دارویـــن نونز مهاجم 
اروگوئه ای بنفیکا حضور دارد که با 2۶ گل به عنوان 

آقای گلی لیگ پرتغال دست یافت.

وزیر، پیگیر مشکل خروج جهانبخش  ◾
پدر جهانبخش، برای ارائه برگه اشتغال تحصیل وی به 
فدراسیون رفت. جهانبخش در دانشگاه آزاد مشغول 
به تحصیل است و در زمان خروج از کشور ضمن ارائه 
برگه اشتغال به تحصیل، باید ودیعه ۳0 میلیون تومانی 
بدهد.  البته طبق صحبتی که پدر جهانبخش با وزیر 
ورزش و جوانان انجام داد قرار است سجادی پیگیر رفع 

این مشکل باشد.

سرلک، دور و دورتر از پرسپولیس ◾
در شرایطی که گفته می شد سرلک با پرسپولیس به 
توافق اولیه رسیده اما این خبر صحت ندارد و اولویت 
شماره ۱0 سرخ ها حضور در قطر یا امــارات است.باید 
دید رضا درویش موفق به راضی کردن میالد سرلک برای 
تمدید می شود یا این بازیکن نیز به لیست بازیکنانی 
که پرسپولیس را به مقصد حاشیه خلیج فارس ترک 

کرده اند، اضافه خواهد شد. 

در مــورد لباس شماره یک و دروازه بــان اصلی، هنوز 
تردیدهای زیــادی در ذهــن سرمربی و البته هــواداران 
فوتبال وجود دارد. جنگ اصلی بین علیرضا بیرانوند و 
امیر عابدزاده بود که سید حسین حسینی با عملکرد 
فوق العاده خود در لیگ بیست و یکم، دردسر شیرین سرمربی را 
چند برابر کــرد. نمی تــوان از نام پیام نیازمند و رشید مظاهری نیز 
گذشت و این یعنی یک جنگ ۶ ماهه و تمام عیار برای تصاحب یک 

لباس ارزشمند.
علیرضا بیرانوند: به نظر می رسد علیرضا بیرانوند تصمیم به بازگشت 
به فوتبال ایران گرفته و قصد دارد در آستانه آغاز تورنمنت، پیش چشم 
سرمربی تیم ملی جایگاه تضعیف شده خود را ترمیم سازد. شروع 
هر چه سریع تر رقابت های لیگ برتر در فصل بعد به سود علیرضا 
بیرانوندی خواهد بود که می خواهد همانند 20۱8، دوباره جایگاه شماره 

یک تیم ملی ایران را در اختیار داشته باشد. 
امیر عابدزاده: قرار گرفتن امیر عابدزاده در ترکیب ثابت تیم ملی ایران 
در جام جهانی احتماالً بستگی به عملکرد او در ابتدای فصل پیش رو 
و البته شرایط رقبایش، به خصوص علیرضا بیرانوند دارد. برای قرار 
گرفتن در بین ۱۱ بازیکن اصلی، او رقبای بزرگ و آماده ای مانند علیرضا 

بیرانوند و سید حسین حسینی را در پیش رو دارد.
سید حسین حسینی: در سن 29 سالگی، این دروازه بان باتجربه یکی 
از شانس های مسلم برای قرار گرفتن در فهرست تیم ملی ایران در قطر 
و تجربه حضور در جام جهانی خواهد بود. تصیم عاقالنه ماندن در 
استقالل، بهترین فصل فوتبالی سید حسین حسینی را رقم زد و حاال 

او رویاهای بزرگ تری را در فصل پاییز پیش رو جست و جو می کند.
پیام نیازمند: در فاصله ۶ ماه مانده به شروع جام جهانی، پیام نیازمند 
امید چندانی در شرایط فعلی به قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم ملی 
ایران ندارد. اما با حضور این همه رقیب درجه یک و آماده، احتماالً 
حضور در لیست اعزامی به قطر 2022 نیز برای این دروازه بان 27 ساله 

دستاورد بسیار خوبی خواهد بود.

لیست دوم؛ به دنبال رزرو بلیت  ◾
گزینه هایی چون رشید مظاهری، علیرضا حقیقی، محسن فــروزان، 
محمدرضا اخباری و پورحمیدی ... در لیگ ایران در فصل جاری عملکرد 
قابل قبولی داشته اند. اما شاید در هیچ مقطعی از تاریخ این قدر سنگربان 
آماده و باکیفیت در فوتبال ایران وجود نداشته و به همین علت قرار گرفتن 

در بین لیست سه نامزد نهایی بسیار دشوار است. 

سر این شماره در رختکن تیم ملی دعواست!

یک پست و چند مدعی 

گزارش کوتاه

ستارگان ورزش

قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان در حالی 
مهیای حضور در تورنمنت قزاقستان می شود 
که معتقد است راه پر فراز و نشیبی برای تکرار 
افتخاراتش دارد. با معرفی لیست مسافران 
اعزامی به تورنمنت رنکینگ دار قزاقستان از 
طرف کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، اردوی 
نفرات منتخب اوایـــل هفته جــاری در خانه 
کشتی شهید مصطفی صـــدرزاده آغــاز شد. 
بر این اساس پویا دادمرز، علیرضا نجاتی، پویا 
ناصرپور، میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، 
محمدرضا مختاری، 
ــژمــان پــشــتــام، علی  پ
ــی، رامـــیـــن  ــ ــف ــ ــری شــ
طاهری، مهدی فالح، 
امین مــیــرزازاده و علی 
ــر یــوســفــی در  ــب اک
خانه کشتی 
ــردهــــم  گــ
آمدند 
تــــــا 

طی روزهــای ۱2 تا ۱۵ خردادماه در رقابت های 
بین المللی جامبوالت تورلیخانوف در شهر 

آلماتی قزاقستان به میدان بروند.
با توجه به حضور محمدرضا گرایی به عنوان 
پرافتخارترین ملی پوش کشورمان در لیست 
اعزام به قزاقستان، تمام نگاه ها به عملکرد وی 
در این تورنمنت دوخته شده تا پس از مدت ها 
دوری از میادین رسمی به مصاف حریفان برود.

در همین راستا محمدرضا گرایی در حاشیه 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار کرد: »پس 
از کسب مدال طال در المپیک توکیو و مسابقات 
جهانی نروژ، دیگر نمی توانم به سادگی نسبت 
به میادین پیش رو و مصاف با حریفان عمل کنم. 
طبیعتاً کار من به عنوان قهرمان جهان و المپیک 
سخت تر شده؛ چراکه تمرکز حریفان روی من 
بیشتر است و همه با تمام توان در برابر من به 
میدان خواهند آمد. به همین دلیل کار دشواری 

را پیش رو دارم«.
فرنگی کار پرافتخار وزن ۶7 کیلوگرم کشورمان 
که هم اکنون در اردوی تیم اعزامی به قزاقستان 
مشغول تمرین است، شرایط خود را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: به زودی باید در این تورنمنت 
به عنوان نخستین میدان تدارکاتی و رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی بعد از مسابقات جهانی نروژ 
شرکت کنم که امیدوارم رفته رفته مسیر من 
ــرای تکرار مــدال هــای جهانی و المپیک نیز  ب

هموارتر شود«.

دغدغه » گرایی« برای تکرار قهرمانی جهان و المپیک

تمرکز حریفان روی من بیشتر شده است
در جریان نشست خبری فدراسیون بسکتبال، 
حامد حــدادی گفت: بسکتبال به وحــدت و 
همدلی نیاز دارد که با کمک شما نمایندگان 
رسانه ها میسر خواهد شد. من و هم تیمی هایم 
تالش می کنیم چیزی برای تیم ملی و بسکتبال 

کشور کم نگذاریم.
حامد حدادی در مورد شرایط تیم باشگاهی اش 
برای فصل آینده گفت: از تیم قبلی ام پیشنهاد 
دارم امـــا شـــرایـــط کـــرونـــا در چــیــن و اعــمــال 
محدودیت ها و شرایط بازی در حباب خیلی 
خسته کننده بود، فعالً قراردادم را فرستاده اند 
اما تصمیمی نگرفته ام، البته با تیم شهرداری 
گرگان هم صحبت هایی داشته ام تا این تیم 
را در مسابقات باشگاه های آسیا و فصل بعد 

همراهی کنم.
 ایــن ملی پــوش بسکتبال در مــورد وضعیت 
مصدومیت خود نیز گفت: در چین مشکلی 
برای کمرم پیش آمد، از ٥ فروردین که آمدم در 
حال درمــان هستم، شرایطم بهتر اســت، اما 
هنوز نمی توانم فشار زیادی به خودم وارد کنم. 
شنبه باید ببینم وضعیتم در اردو چگونه است؛ 

چون طی این مدت بسکتبال بازی نکردم.
حــدادی همچنین در مورد کاپیتانی تیم ملی 
بسکتبال گفت: قبالً این مسئولیت را داشتم 
و االن دوباره عهده دار شدم، کار خیلی سختی 
اســت امــا بابت آن خوشحالم، صمد مدت 
زیــادی کاپیتان بود و حاال من این مسئولیت 

را دارم.
این ملی پوش بسکتبال گفت: آینده درخشانی 
در انتظار بسکتبال است، اگر همه دست به 
دست هم بدهیم، االن بسکتبال کمی بیمار 
است، اختالفات و تفرقه هایی میان بازیکنان 
ایجاد شد، همدیگر را قبول نداشتیم، اما باید 
همه چیز را کنار بگذاریم، خــودم نمی دانم 
تا کِی بسکتبال را ادامــه می دهم شاید تا ٤٠ 

سالگی هم بازی کنم)خنده(، در 
کل تا زمانی که آسیب دیدگی 
به من اجازه دهد بازی می کنم 
امــا در هر شرایطی به کمک 
رســانــه هــا و حمایتشان نیاز 

داریم، برای اینکه دوباره 
به سطح اول آسیا 

بازگردیم.
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حامد حدادی: تا 40 سالگی بازی می کنم

بسکتبال بیمار است



   اوکراین 
بخشی از 
خاکش را بدهد  
»هنری کیسینجر«  
در اجالس داووس 
درباره عواقب 
ادامه جنگ در 
اوکراین هشدار 
داده و خواستار 
آن شده که کی یف 
واگذاری بخشی از 
خاکش به روسیه 
را بپذیرد و جنگ 
را به پایان برساند. 
او با بیان اینکه 
ادامه سیاست های 
تحریک آمیز علیه 
مسکو می تواند 
عواقب فاجعه باری 
برای اروپا داشته 
باشد، گفت: »الزم 
است مذاکرات طی 
دو ماه آینده آغاز 
شود، پیش از اینکه 
جنگ به نقطه ای 
برسد که نتوان به 
آن ها غلبه کرد«.

خبر

در  حاشيه

جرج بوش 
از سوءقصد 
احتمالی جان 
سالم به در برد

اف بی آی با بازداشت 
یک تبعه عراقی 
ادعا کرده وی قصد 
داشته جرج بوش را 
به قتل برساند. وزارت 
دادگستری آمریکا 
اعالم کرد: یک تبعه 
عراقی ساکن ایالت 
اوهایو آمریکا شب 
گذشته دستگیر شده 
و با اتهامات فدرال 
مرتبط با توطئه ترور 
رئیس جمهور پیشین 
آمریکا روبه رو است. 
اف بی آی همچنین 
مدعی است: شهاب 
احمد شهاب افزون بر 
این، با اتهاماتی همچون 
تالش برای آوردن اتباع 
غیرقانونی به خاک 
آمریکا مواجه است. 
گفته می شود در ماه 
نوامبر، شهاب به یکی 
از خبرچینان اف بی آی 
گفته بود می خواسته 
جرج بوش را بکُشد، 
زیرا احساس می کند او 
مسئول کشتن بسیاری 
از عراقی ها در حمله 
آمریکا به کشورش 
است.

دادگاه هند یاسین مالک را محکوم کرد

 حبس ابد
برای رهبر مقاومت کشمیر

علی اوین  دادگاهی در هندوستان یکی از رهبران 
مسلمان این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. به 
گزارش قدس، یاسین مالک، یکی از رهبران مسلمان 
هندوستان پس از سه سال بازداشت در زندان های 
این کشور روز گذشته سرانجام از حکم خود مطلع 
شد. یاسین مالک، رهبر جبهه آزادی بخش جامو 
و کشمیر است و دولت هند اتهام او را کمک مالی 
به گــروه هــای تروریستی اعــالم کــرده اســت. جبهه 
آزادی بخش جامو و کشمیر در کنار دیگر گروه های 
مقاومت در این منطقه، به اجرا نشدن قانون اساسی 

هندوستان توسط دولت این کشور اعتراض دارند.
 براساس قانون هند، منطقه جامو و کشمیر که جزو 
ایالت های شمالی هستند باید به شکل خودمختار 
اداره شوند. بالفاصله پس از اعــالم حکم دادگــاه 
یاسین مالک، درگــیــری در سرینگار، مرکز ایالت 
کشمیر بین جوانان و نیروهای هندی باال گرفت. 
همچنین اینترنت موبایل در چند نقطه کشمیر به 

حالت تعلیق درآمد.

10 شهید و مجروح در پی 
انفجارهای مزار شریف

رسانه های افغانستان از وقــوع 3 انفجار در شهر 
مزار شریف در والیت بلخ افغانستان خبر دادند. 
به گزارش کابل تایمز، گفته می شود که یکی از این 
انفجارها در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف رخ 
داده است. گزارش  های اولیه در این خصوص حاکی 
است که این انفجار یک خودرو مسافربری را هدف 
قرار داده است. انفجار دوم در ناحیه آریانا در حوزه 
پنجم امنیتی شهر مزارشریف رُخ داده است. طالبان 
تاکنون تنها وقوع یک انفجار را تأیید کرده  است. 
همچنان منابع خبری از وقــوع انفجار در مسجد 
»حضرت ذکریا«  در شهر کابل خبر دادند. به ادعای 
این منبع در این انفجار دست کم 10 نفر شهید و یا 

زخمی شده اند.

معترضان ارمنستانی 
اقامتگاه رئیس جمهور را بستند

معترضان ارمنستانی با تجمع مقابل کاخ ریاست 
جمهوری و بستن در اصلی، سیاست های دولت را 
در راستای منافع ترکیه و آذربایجان دانسته و به آن 
اعتراض کردند. به گزارش تاس، در ادامــه، درگیری 
بین نیروهای پلیس و معترضان روی داده است. 
از نوامبر ۲0۲0 و با موافقت نیکول پاشینیان با 
آتش بس به میانجی گری روسیه برای پایان دادن به 
جنگ ۶ هفته ای بر سر منطقه قره باغ کوهستانی، 
مــوج انتقادهای شدید در ارمنستان به راه افتاد. 
مخالفان نخست وزیر را به نرمش در مقابل جمهوری 

آذربایجان در مذاکرات صلح متهم می کنند.

آتش سوزی دوباره در مخازن 
سوختی بندر اشغالی حیفا

رسانه های رژیم صهیونیستی روز گذشته بار دیگر 
از وقوع آتش سوزی در یک مخزن سوخت واقع در 
تأسیسات نفتی »سونول« در شهر اشغالی »حیفا« 
خبر دادند. گفتنی است پیش از این نیز در نوزدهم 
اردیبهشت، مخزنی در منطقه »کریات حائیم« در 
بندر اشغالی حیفا دچار حریق شده بود که هشدار و 
اعتراض دوباره مقام های صهیونیست محلی درباره 
برچیده شدن این تأسیسات را درپی داشت. طبق 
روال معمول سکوت خبری رسانه های صهیونیستی، 
گفته می شود ایــن بــار نیز ارتــش ایــن رژیــم دستور 

سانسور جزئیات این حادثه را داده است.

موضع پدر انقالب های رنگی 
جهان درباره جنگ اوکراین

میلیاردر معروف یهودی که در ایجاد آشــوب در 
کشورهای مختلف نقش دارد، طی اظهاراتی مدعی 
شــد: عملیات نظامی روسیه در اوکــرایــن نشانگر 
تقابل دنیای باز و بسته است. به گــزارش گاردین، 
»جـــورج ســـوروس« همچنین از عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین به عنوان تهدیدی برای آغاز جنگ 
جهانی سوم و به تبع آن، نابودی تمدن بشری یاد 
کرد. سوروس در سخنرانی خود در نشست مجمع 
جهانی اقتصاد در شهر »داووس« سوئیس در این 
زمینه به لفاظی برضد »والدیمیر پوتین« و »شی 
جین پینگ« رؤسای جمهور روسیه و چین پرداخت. 
سوروس در لفاظی خود در این زمینه گفت: رژیم های 
سرکوبگر اکنون در حــال رشــد و جوامع بــاز تحت 
محاصره هستند. امروز چین و روسیه بزرگ ترین 

تهدید برای جامعه باز هستند.
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جهان

مهدی خــالــدی دوبـــــاره 
تـــیـــرانـــدازی و دوبـــــاره کشتار 
ــاهــان در مــهــد تــمــدن  ــن ــی گ ب
غــرب؛ ایــاالت متحده آمریکا. 
کــشــتــاری خونین کــه ایـــن بار 
کـــودکـــان در کـــانـــون آن قـــرار 
داشتند. حادثه ای تلخ که هر چند نیت ضارب 
از این اقــدام هنوز مشخص نیست اما بار دیگر 
انگیزه نژادپرستانه در این جنایت هم پررنگ به 

نظر می رسد. 
بر این اساس بامداد گذشته منابع خبری حمله 
مسلحانه به دبستان »راب« در شهر »اوالــد« 
 ایالت تگزاس را رســانــه ای کــردنــد. در ایــن ماجرا
 1۹ دانــش آمــوز مدرسه و دو معلم کشته شدند. 
گِرِگ اَبِت، فرماندار تگزاس عامل مظنون تیراندازی 
را سالوادور راموس 1۸ ساله توصیف کرد. پلیس 
فرد مهاجم را از پا درآورده است. بر اساس اعالم 
پلیس، مظنون احتماالً به تنهایی عمل کرده است. 
به گزارش رسانه های محلی در آمریکا مرد مسلح 
در آغاز تیراندازی مادربزرگ خود را کشته است. 
همچنین او ممکن است دانش آموز دبیرستانی 
در منطقه بوده باشد. به گزارش رسانه های آمریکا 
وی در روز تولد 1۸ سالگی اش دو قبضه سالح گرم را 
به طور قانونی خریداری و به خود هدیه کرده است. 

واکنش ها به جنایت تگزاس ◾
اکثریت شهر اوالد را التین تبارها تشکیل می دهند، 
همان گونه که گفته شد همین مسئله موضوع 
نژادپرستانه بودن جنایت را پررنگ تر کرده است. 
این شهر در 1۴0 کیلومتری غرب سن آنتونیو واقع 
ــاد شده ــوزان دبستان ی  شــده و شــمــار دانـــش آمـ

 ۵00 نفر است. پنجشنبه این هفته آخرین روز 
سال تحصیلی کودکان در این مدرسه بود.

به گــزارش شبکه تلویزیونی رویــتــرز، پس از این 
جنایت بر اساس دستور جو بایدن، عالوه بر سه 
روز عزای عمومی، پرچم های آمریکا بر فراز همه 
ساختمان های دولتی در داخل و خارج این کشور به 
حالت نیمه برافراشته درآمد. رئیس جمهور آمریکا 
طی سخنانی گفت: من امیدوار بودم هنگامی که 
رئیس جمهور شدم شاهد جنایت دیگری نباشم. 

اینکه یک نوجوان 1۸ ساله وارد فروشگاه اسلحه 
شود و سالح هجومی خریداری کند ایده نادرستی 
اســت. بایدن ادامــه داد: وقــت آن رسیده مقابل 
البی های اسلحه بایستیم. از سوی دیگر، »کاماال 
هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا نیز اعمال 
محدودیت درباره به کارگیری، فروش و استفاده از 
سالح گرم در آمریکا را خواستار شد. وی گفت: 
قلب ما همچنان از حوادث تیراندازی در مدارس 

آمریکا به درد می آید. کافی است!

معلم ها مسلح شوند! ◾
ایده تد کروز اما جالب بود؛ مسلح کردن معلمان 
و تعقیب خالفکاران. سناتور جمهوری خواه اهل 
تگزاس تیراندازی اوالد را »واقعاً هولناک« توصیف 
کرد اما گفت اصالح قوانین سالح راه مؤثر جلوگیری 
از این جنایات نیست. او گفت: تعقیب خالفکاران 
راه جلوگیری از این نوع جنایات است. کروز مدعی 
شد: حضور مأموران مسلح در محیط تحصیلی 

مؤثرترین راه تأمین ایمنی کودکان است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه از ابتدای سال 
۲0۲۲ تاکنون، ۲00 تیراندازی جمعی در آمریکا 
صورت گرفته است. تیراندازی جمعی به تیراندازی 

گفته می شود که در آن دست کم چهار نفر)به غیر 
از تیرانداز یا تیراندازان( کشته یا زخمی شوند. در 
آخرین مورد، شنبه گذشته 10 شهروند سیاه پوست 
در حمله ای نژادپرستانه در سوپرمارکتی در بوفالو 
کشته شدند. امــا کشتار روز سه شنبه در شهر 
»اوالـــد« تگزاس، پس از تیراندازی مرگبار سال 
۲01۲ میالدی در شهر »نیوتون«، خونین ترین و 
مرگبارترین تیراندازی مدارس در تاریخ سال های 
اخیر آمریکاست. کشتار یاد شده آمریکا را در 
شوک و بهت فرو برد. در آن تیراندازی ۲0 کودک و 

۶ بزرگسال به ضرب گلوله مهاجم کشته شدند. 
آزادی خریـد و فـروش سـالح گـرم و حمـل آن عامل 
اصلـی چنیـن کشـتارهایی در ایـن کشـور اسـت. 
باوجـود مخالفـت ظاهـری مقامـات ایـن کشـور بـا 
قوانیـن فعلـی مرتبـط بـا حمـل و خریـد و فـروش 
سـالح گـرم، البی هـای قدرتمنـد اسـلحه در آمریکا 
امـکان هرگونـه اعمـال تغییـرات در محـدود کـردن 
سیاسـت های یـاد شـده را سـد کرده انـد. براسـاس 
متمـم دوم قانـون اساسـی آمریـکا شـهروندان ایـن 
کشـور می تواننـد سـالح گـرم بـا خـود حمـل کننـد. 
همین مسـئله سـبب شـده سـاالنه ده ها هـزار نفر 
در ایاالت متحده در خشونت های ناشـی از سالح 

گـرم کشـته و زخمـی  شـوند. 
در سـال ۲0۲1، تعـداد ۲0 هـزار و ۷۲۶ مـورد مـرگ 
ناشـی از سـالح گرم بدون احتسـاب خودکشـی با 
اسـلحه در آمریـکا ثبـت شـده اسـت. بـه گـزارش 
 سـی ان ان، بـرای هـر 100 آمریکایـی حـدود 
1۲0 قبضـه اسـلحه وجـود دارد کـه بـرای جهانیان 
این موضـوع باور کردنی نیسـت. در میان جدیت 
نداشتن مقامات و ادامه منفعت طلبی البی های 
قدرتمنـد سـالح، ایـن وضعیـت آشـفته، والدین و 
معلمـان آمریکایـی را بـه ترتیبـات ویـژه واداشـته 
است. تمرین های آمادگی برای شرایط اضطراری 
مربوط به حملـه مسـلحانه، اکنون به یـک برنامه 
رایـج آموزشـی از دوره دبسـتان تـا دبیرسـتان بدل 
شـده اسـت. مسـلح شـدن معلمـان ایـده ای دیگر 
است که این روزها مطرح شده و طرفداران زیادی 
دارد. کِن پکسـتون دادسـتان کل تگزاس هم پس 
از حادثه اخیـر با اشـاره به ایـن موضوع گفـت: راه 
حـل شـاید مسـلح کـردن آمـوزگاران باشـد. او در 
مصاحبه با شـبکه محافظـه کار نیوزمکس تأکید 
کرد: مسلح کردن معلمان و سایر مدیران مدارس 
بـه طـور بالقـوه بـه جلوگیـری از حمـالت آینـده تـا 

زمـان رسـیدن مقام هـا کمـک می کنـد.
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 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
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امیر سعادتی
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رحیم مؤذن زاده اردبیلی، اذان گوی و نوحه خوان 

مشهور ایرانی )13۰4-1384ش( در اردبیل 
زاده شد. اذان مشهور وی که در سال 1334 در 

رادیو ضبط شد به عنوان اولین اثر ثبتی در حوزه 
میراث معنوی ایران در سال 138۷، به ثبت رسیده. 

اذان گویی در خانواده آن ها، 1۵۰ سال قدمت داشته و 
نام فامیل آن ها به همین دلیل مؤذن زاده شده است. 
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قدس  همزمان با تظاهرات ضددولتی در پاکستان 
به رهبری »عمران خان« و تشدید تدابیر امنیتی 
 در پایتخت و دیگر شهرهای ایــن کــشــور، دولــت 
ــژه حمله  ــه وی ــواز شــریــف از تــهــدیــدات امنیتی ب نـ
انتحاری احتمالی علیه نخست وزیر پیشین خبر 
داد. به گزارش ایرنا، تظاهرات گسترده حامیان حزب 
تحریک انصاف به رهبری عمران خان درحالی روز 
گذشته از حومه شهر پیشاور به سمت اسالم آباد 
پایتخت پاکستان آغــاز شد که تمامی مسیرهای 
منتهی به پایتخت بسته و بیش از ۲۲هــزار نفر از 
نیروهای امنیتی در داخل اسالم آباد برای جلوگیری 
از تجمعات سیاسی و ورود کاروان  معترضان مستقر 
شدند. گزارش شبکه های خبری پاکستان نیز حاکی 
از درگیری شدید میان نیروهای پلیس و طرفداران 
حزب عمران خان در شهر الهور است و همزمان ده ها 
نفر از معترضان درپی خشونت و درگیری با نیروهای 

امنیتی بازداشت شدند.
دیــوان عالی پاکستان روز گذشته طی رسیدگی به 

دادخواستی دربــاره بازداشت های گسترده فعاالن 
سیاسی، بسته شدن مسیرهای ارتباطی به پایتخت 
و ممانعت دولت از برگزاری تظاهرات مخالفان، از 
مسئوالن ارشد انتظامی و امنیتی شهر اسالم آباد 
خـــواســـت یـــک مــحــل اخــتــصــاصــی بــــرای تجمع 
معترضان مشخص و برنامه نهایی را به دادگاه اعالم 
کنند. اما دادستان کل پاکستان در جلسه دیوان 
عالی با ارائه گزارش محرمانه سازمان های اطالعاتی 
این کشور از احتمال وقوع حمله تروریستی در حین 
برگزاری تظاهرات ضددولتی خبر داد. وی افــزود: 
زندگی نخست وزیر پیشین در خطر است و حزب 
وی و حامیان عمران خان باید این وضعیت حساس و 
خطرناک را درک نمایند. اما بسیاری معتقد هستند 
این هشدار آن هم در حالی که قرار است طرفداران 
عمران خان تجمع گسترده خود در اسالم آباد را آغاز 
کنند نه از روی واقعیت بلکه حربه ای برای پایان دادن 
به تجمع مخالفان است. گفتنی است عمران خان 
نخست وزیر برکنار شده پاکستان، انحالل پارلمان و 

اعالم تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
در پاکستان را تنها شرط عقب نشینی از تظاهرات 
و یا پایان بن بست سیاسی در کشور اعالم کرد. وی 
همچنین بر مقاومت علیه آنچه دولت دست نشانده 
در پاکستان با تبانی آمریکا دانست، تأکید و اظهار 
کرد: وضعیت فعلی پاکستان آزمونی برای نهادهای 

قدرتمند و تصمیم گیرنده کشور است.

گزارشگزارش

بازداشت گروهی مخالفان دولت پاکستان 
به بهانه خنثی کردن عملیات انتحاری

  فرار رو به جلو
 دارو دسته 

»نواز«

ــــس از   زینب اصــغــریــان  پ
آنــکــه روســیــه تصمیم بــه جنگ 
علیه اوکــرایــن گرفت بسیاری از 
کــارشــنــاســان تخمین زدنـــد ارز 
روسیه سقوط جدی خواهد داشت اما در کمال 
ناباوری شاهد بودیم باوجود تحریم های شدید 
آمریکا علیه روســیــه، پس از کاهش مقطعی، 
روبل توانست ارزش خود را دوباره بدست آورد. 
برای بررسی علت این مسئله و بررسی راهبردهای 
انجام شده توسط روسیه و عوامل موفقیت این 
کشور در ارتقای جایگاه روبل، به سراغ خانم زهرا 
خدابین، کارشناس ارشد مسائل روسیه و فعال 
اقتصادی رفته ایم. آنچه در ادامه می آید مشروح 

گفت وگوی ما با او است.

با وجود بحران های اقتصادی ناشی از جنگ  ◾
روسیه علیه اوکــرایــن، در کمال تعجب شاهد 
بودیم ارزش روبل در برابر دالر تقویت شده و به 
بهترین ارز در مقابل دالر تبدیل شد. این مسئله 

را چطور تحلیل می کنید؟
پس از آغاز جنگ روسـیه و اوکرایـن، تحریم های 
اقتصـادی جدیـدی نیـز علیـه اقتصـاد روسـیه 
توسـط آمریـکا، اتحادیـه اروپـا و انگلیـس اعمـال 
شـد. در حـال حاضـر حـدود سـه مـاه اسـت کـه 
ایـن تحریم هـا اعمـال می شـود و دامنـه فشـار 
تحریم ها بر فدراسـیون روسیه بی سـابقه است. 
در مجمـوع حـدود ۷هـزارو۵00 تحریـم اعمـال 
شـده و می تـوان بیـان کـرد ایـن حداکثـر تعـداد 
محدودیت هایی است که تاکنون توسـط ایاالت 
متحده اعمال شـده اسـت. در پی این تحریم ها، 

نـرخ مبادلـه روبـل و سـهام شـرکت های روسـی 
کاهـش یافـت و محدودیت هایـی در معامـالت 
مالـی ظاهـر شـد. شـرکت های خارجـی کار در 
روسـیه را متوقـف کـرده و تأسیسـات تولیـد خـود 

را بسـتند.
از مهم ترین تأثیرات تحریم که هم برای اقتصاد 
روسیه و هم برای مردم دارای اهمیت بود، سقوط 
روبل روسیه است. در 11 مارس، هر دالر 11۸ روبل 
شد و برخی از کارشناسان نرخ تقریباً ۲00 روبل 
در هر دالر را پیش بینی کردند. اما پس از مدتی با 
کمال تعجب این واحد پولی به سرعت شروع به 
بازپس گیری موقعیت های از دست رفته کرد. تا 
اول آوریل، روبل به ۸3 در هر دالر افزایش یافت 
و تا 11 می، 11 درصد قوی تر از ابتدای سال، یعنی 
پیش از جنگ با اوکراین و تحریم ها بود. این به 
بلومبرگ اجازه داد روبل را به عنوان »بهترین ارز 

در بین ارزهای جهانی از نظر تقویت در برابر دالر« 
معرفی کند. 

جمعـه هفتـه گذشـته، بـازار ارز بـورس مسـکو بـا 
تقویـت روبـل آغـاز شـد. در همـان سـاعت اول 
معامالت، روبل بیش از ۵/۲ درصد در برابر دالر 
تقویت شد. هفته گذشته، اوج دوره مالیاتی بود 
و زمانی که مشـاغل به دولت مالیات می پردازند، 
صادرکننـدگان به طـور سـنتی فـروش درآمدهای 
ارزی را افزایـش می دهنـد. همچنیـن بـر اسـاس 
گزارش هـای رسـانه ها و کارشناسـان روسـی، 
شـرکت های گاز غربـی بـه افتتـاح حسـاب در 
گازپـروم بانـک بـرای پرداخـت هزینـه گاز روسـیه 
ادامـه می دهنـد. بنابرایـن، حضـور دالر و یـورو 
ناشی از منابع گاز در کشور ادامه خواهد داشت. 
قیمـت لحظـه ای گاز کـه در روزهـای اخیـر رونـد 
کاهشـی داشـته و حـال بـه مـرز ۹00دالر در هـر 

هزار مترمکعب رسیده نیز از رفع خطرات توقف 
عرضـه گاز روسـیه بـه اروپـا خبـر می دهـد. بانـک 
مرکـزی نیـز مجموعـه ای از اقدامـات را بـا هـدف 
حفـظ نـرخ پـول ملـی آغـاز کـرد. در واقـع، باتوجـه 
بـه شـرایط، مـردم فدراسـیون روسـیه بـه دالر و 
یورو نیاز نداشـتند. شـرکت های بـزرگ مجبور به 
واگذاری ۸0 درصد درآمد ارزی شـدند و نرخ سود 

بـه ۲0 درصـد افزایـش یافـت.

به نظرشما مهم ترین مسئله ای که نقش  ◾
کلیدی را در ارتــقــای ارزش روبــل ایفا کــرد کدام 

عامل بود؟
امــا ایــن تجارت کــاال بــود که در ایــن برهه نقش 
کلیدی ایفا می کرد، زیرا بسیاری از خدمات مانند 
گردشگری، سفر هوایی و خریدهای خارجی 
و... دیگر فعال نبودند و در این شرایط با کاهش 
تقاضای ارز مواجه می شویم و این محدودیت ها 
موجب تقویت روبل نیز می شود. در حال حاضر 
خرید چیزی از خارج در روسیه آسان نیست. 
بر اســاس بــرآوردهــای بانک جهانی، بــرای مثال 
واردات روسیه در سال ۲0۲۲ حــدود 3۵درصــد 

کاهش خواهد یافت. 
براساس آخرین الزامات کرملین، تبادالت باید به 
روبل انجام شـود و در نتیجه مشـخص می شـود 
تقریبـاً هیـچ تقاضایـی بـرای ارز وجـود نـدارد، امـا 
از آن طـرف عرضه وجـود دارد. شـرکت های غربی 
به تدریج صـادرات به روسـیه را کاهـش می دهند 
و عرضه کاهش می یابد. روسـیه دیگر نمی تواند 
روبـل را بـه دالر تبدیـل کنـد و نگهـداری پـول بـه 
دالر هم برای دولت و هم برای تجار امن نیسـت.

بازخوانی تجربه اقتصادی روسیه در تقابل اقتصادی با غرب 

راز افزایش ارزش روبل 

گفت وگو
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