
 

کتاب خوانی را درافکار عمومی تبدیل به »ثواب« کنیم
 آستان    تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تولیت آستان قدس رضوی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی:  

زندگی  متن  در  کتاب  که  مهیا شود  شرایطی  باید 
جامعه قرار گیرد، گفت: میزان نفوذ و اثربخشی کتاب 

 ............ صفحه 3در حد انتظار از جامعه ای اسالمی...
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نامجو مطلق در گفت و گو با قدس: گفت وگو با طراح و کارگردان مستندمسابقه »بومگرد«  وزیر ورزش و جوانان:

 :jامام باقر
سخن طيب و 

پاكيزه را از هر 
كه گفت بگيريد،  

اگر چه او خود،  
بدان عمل نكند. 

تحف العقول، 
ص391. 
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 برای جام حذفی 
برنامه داریم

به دنبال ترویج  
بومگردی مسئوالنه هستیم

100درصد سهام استقالل و پرسپولیس 
در فرابورس واگذار می شود

 ............ صفحه 2

 رئیس جمهور می گوید 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند و احتمال ابتالی 35 میلیون نفر دیگر نیز وجود دارد 

کرونا؛ میهمان ناخوانده تا ابتدای سال آینده

گرد همایی ساالنه منافقین 
با حمایت آشکار رسانه های 

وابسته به عربستان برگزار شد

کنفرانس 
جالدان 

با پوشش 
سعودی

 سیاست   حجــت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گفت: در پایان ماه پنجم در مواجهه با این ویروس خطرناک هستیم و همچنان نگرانی 
در ایران و سطح جهان وجود دارد. وی ادامه داد: چون داروی قطعی، واکسن و ایمنی جمعی 
نداریم، راهی نداریم جز دست به دست هم دهیم و زنجیره ابتال را قطع کنیم. در گزارشی 
که از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست من رسیده،  تخمین این است که تاکنون 
2۵ میلیون ایرانی به این بیماری مبتال شده اند. ۱۴ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند 
و در مدت حدود این ۱۵۰ روز بیش از  2۰۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری بوده اند و باید 

 ............ صفحه 2احتمال دهیم که 3۰ تا 3۵ میلیون نفر دیگر در معرض...

 سیاست   گردهمایی سالیانه گروهک منافقین 
در حالی جمعه شــب برگزار شد که اعضای این 

گروهک به دلیل شیوع بیماری...

 فروش یک میلیونی کتاب 
افشاگرانه برادرزاده ترامپ 

در نخستین روز انتشار

تقدیم به 
خطرناک ترین 

مرد دنیا!

کارشناسان به قانون جدید 
حمایت از کودکان 

بی سرپرست انتقاداتی دارند

دست اندازهای 
قانون تسهیل 
فرزند خواندگی

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9

به بهانه حذف سوداگری 

خودرو 
به بورس برود 

یا نرود؟
 ............ صفحه 6

گفتـار روز

مــرور اجمالی یا از صدر تا بــه ذیل اخبار در روزهایی که با بحران های متنوعی 
از جمله کرونا دســت و پنجه نرم می کنیم، مــا را با موج منفی مواجه می کند 
که درصدد خودتحقیری جامعه ایرانی و کنش های فردی و اجتماعی ماســت. 
موضوعی که روی دیگر آن نشان از توده عظیمی از غرب زدگی مضاعف نیز دارد. 

درباره صحت این گزاره و دالیل آن...

چرا جریان روشنفکری سکوالر اصرار بر تحقیر خلقیات ایرانیان دارد؟

هنرِ دیدن درخشش های اجتماعی

 ............ صفحه ۴
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

10،574،749،3282099003374000017انجام خدمات بهسازی مسیل واقع در محله ئ شهرک تالش99/7
12،764،011،2792099003374000018انجام خدمات بهسازی و آسفالت معابر واقع در محله ئ شهرک تالش99/8

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی همراه با ارزیابی كیفی )فشرده( ذیل را از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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ش�هرداری بیدخ�ت در نظر دارد انجام امورخدمات ش�هر وخدمات عموم�ی و رفت و روب و جمع 
آوری زباله س�طح شهر و نگهداری فضای سبز كل معابر محدوده قانونی را از طریق مناقصه یكساله به 
پیمان�كار مجرب و ذیصالح بخش خصوصی، بصورت حجمی و از محل منابع داخلی، با ش�رایط زیر 

واگذار نماید.
1-مبلغ برآوردی پایه ماهیانه 895/000/000 ریال می باشد.

 2-ارائ�ه ضمانت نامه بانكی معتبر 3 ماهه ش�ركت در مناقصه به مبل�غ 1/000/000/000 ریال یا فیش 
واریزی به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداری 

3-ب�ه پیش�نهادات مبه�م و مخ�دوش، مش�روط و فاق�د ضمان�ت نام�ه بانكی یا فیش س�پرده ب�ه مبلغ 
1/000/000/000ریال و فاقد برگه های تأیید صالحیت و همچنین پیشنهاداتی كه پس از موعد مقرر 

به دبیرخانه شهرداری واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار می باشد.  
4-مهلت دریافت اسناد پایان وقت اداری 99/05/14 می باشد.

5-متقاضیان بایس�تی پیش�نهادات خود را در دو پاكت س�ر بسته و الك و مهر ش�ده الف و ب حداكثر تا 
پایان وقت اداری 99/05/15 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

6-زمان بازگشایی پاكتهای پیشنهادی ساعت 13/30 مورخ 99/05/16 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
7-كلیه هزینه های  آگهی و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضیان می بایس�ت جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد مناقصه به امور مالی شهرداری 
مراجعه نمایند.

9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتیب اولویت
 چنانچ�ه برن�ده اول ظرف مدت قانونی كه در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.

آگهی  تجدید مناقصه
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میر بیدختی-شهردار بیدخت
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

5،380،000،0002099003374000016انجام خدمات مالی شهرستانهای استان خراسان رضوی99/9 نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی )فشرده( ذیل را از طریق 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل 

اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

/ع
99
03
76
6

ایاالت منفجره!ایاالت منفجره!
آتش سوزی درآمریکا؛ این بار نیروگاه ایندیانا آتش سوزی درآمریکا؛ این بار نیروگاه ایندیانا 

و کارخانه مواد شیمیایی جورجیاو کارخانه مواد شیمیایی جورجیا

 ............ صفحه  ............ صفحه 88

annotation@qudsonline.irمهدی جمشیدی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از الف های احمقانه است  سیاست: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در توییتی در واکنش به ادعاهای بی اساس وزیر 
خارجه آمریکا نوشت: »پمپئو گفته ما در قبال ایران از اساس تغییر رفتار داده ایم، چون در برابر آن ها فقط قدرت جواب می دهد نه مماشات. بیش از ۴۰ سال است که همه قدرت خود را برای شکست ایران به کار 

برده، اما همچنان ناکام هستید«. وی افزود: »اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از الف های احمقانه و بی پشتوانه است«.

 سیاست/ مینا افرازه   گردهمایی سالیانه 
گروهک منافقین در حالی جمعه شب برگزار 
شــد که اعضای این گروهک به دلیل شیوع 
بیماری کرونــا کنفرانس را به صورت آنالین 
برگزار کردند و نکته قابل توجه آن، پوشش 
زنده مراســم  توسط شبکه ماهواره ای ایران 

اینترنشنال بود.
البته جدای از پوشش زنده گردهمایی توسط 
شبکه اینترنشــنال که تالش کرد به نوعی 
تبعات عدم برگزاری حضوری این مراسم را با 
پخش زنده آن جبران کند، در روزهای اخیر 
شایعه مرگ مریم رجوی سرکرده گروهک 
منافقیــن در فضای مجازی نیــز از جمله 
اقدام هایی بود که در راستای کمک به دیده 

شدن این نشست صورت گرفت.
نشست منافقین در حالی با وجود اعالم مرگ 
مریم رجــوی و به گفته آنان 
با هدف حمایت از قیام مردم 
ایران و پشتیبانی از کانون های 
شورشی برگزار شد که مریم 
رجوی در این مراسم حضور 
یافت و حضور و سخنرانی وی 
در مراسم به نوعی مهر تأییدی 
بر این فرضیه که منافقین از 
خبر مرگ رجوی در راستای 
تبلیغات رســانه ای و مطرح 
شــدن بهره برده انــد، بود. 
گرچه با توجه به خط مشــی 
و رفتاری که گروهک منافقین 
در دهه های اخیــر مبنی بر 
پنهان کاری و مخفی نگه داشــتن بسیاری 
از اطالعات و اخبار خود داشــته، بدیهی بود 
که انتشار خبر مرگ مریم رجوی آن هم در 
آستانه برگزاری کنفرانس سالیانه آن به نوعی 

ترفند رسانه ای و روانی باشد.

اینترنشنال؛ جاده صاف کن دشمنی »
منافقین با جمهوری اسالمی 

مریم رجوی ضمن اینکه در سخنرانی اش به 
نوعی مواضع قبلی گروهک منافقین نسبت به 
جمهوری اسالمی را تکرار کرد در بخشی از 
اظهارات خود نیز عبارت »اعدام نکنید« را که 
به هشتگ مردم ایران برای نقض حکم اعدام 
سه تن از بازداشتی های آبان 96 مرتبط بود، 

به کار برد.
گرچه بسیاری از کاربران با انتشار پیام هایی 
نسبت به این موضع گیری و اظهارات مریم 
رجوی واکنش نشــان داده و انتقاد کردند، 
اما هماهنگی و همراهی این روزهای شبکه 
سعودی اینترنشــنال با گروهک منافقین، 

پخش زنده ســخنان رجوی و قــرار دادن 
هشــتگ »اعدام نکنید« در بــاالی صفحه 
تلویزیون خود، موجب شد تا بسیاری عنوان 
کنند که اینترنشنال به جاده صاف کن مسیر 
دشمنی های منافقین با جمهوری اسالمی 

ایران تبدیل شده است.
در همین رابطــه، یکی از کاربران توییتر در 
پیامی نوشــت: بار دیگر برای تمام آنان که 
از توهم توطئه سخن می گویند؛ چشم انداز 
اسرائیل، سعودی و ابوظبی برای ایران، جنگ 
داخلی و تجزیه است. حمایت آشکار صاحبان 
ایران اینترنشنال از مجاهدین خلق تنها نوک 

این کوه یخی است.

همخوانی کامل پخش زنده گردهمایی »
با دستور کار سیاسی اینترنشنال

البته در بین موج انتقادها نسبت به همسویی 
اینترنشــنال با مواضع ضد ایرانی گروهک 
منافقین، واکنش فعاالن رســانه ای مخالف 

جمهوری اسالمی نیز دیده می شد.
میثم بهروش، کارشناس بی بی سی فارسی 
در همین باره نوشــت: » ایران اینترنشــنال 
سرانجام ویترین وطن پرستی و این ها را که 
خیلی ادعایش را می کنند کنار گذاشــت و 
رفت ســراغ ارتقای مجاهدیــن.  البته جای 
تعجب نداره و دیر یا زود اتفاق می افتاد. پخش 
زنــده گردهمایی مجاهدین با دســتور کار 
سیاسی شبکه و خط فکری سرمایه گذاران 

سعودی آن همخوانی کامل داره«.
یا حتی لیلی بازرگان، خبرنگار ســابق ایران 
اینترنشنال نیز در توییتی خبر داد هرکس 
با پوشش نشست منافقین در شبکه اعتراض 
می کــرد، بالفاصله اخراج و یا اســتعفا داده 
می شد. ایران اینترنشــنال در حالی ادعای 
تمرکز بر بازتاب اخبار سیاســی و اجتماعی 
داخــل ایــران را دارد که مالــک اصلی آن 

تبعه عربستان است و براساس برخی منابع 
خبری، بودجه ۲۵۰ میلیون دالری این شبکه 
توسط عربســتان تأمین می شود و در طول 
عمر خود بــه اقدام های ضد ایرانی همچون 
پوشش آنالین مراسم گردهمایی منافقین، 
تریبون دادن به گروهک تروریستی االحوازیه، 
حمایت از گروهک تروریستی پژاک و پوشش 
همه جانبه همایش تجزیه طلبان دست زده 
است. همسویی اینترنشنال با مواضع منافقین 
در حالی است که به اذعان بسیاری، عربستان 
در طول این سال ها همواره یکی از حامیان 
اصلی گروهک مجاهدین خلق بوده و حضور 
برخی مقامــات آن همچون ترکی الفیصل، 
رئیس پیشین دستگاه اطالعات این کشور 
در نشست ساالنه منافقین نیز دلیلی بر این 

مدعاست.

البی صهیونیستی و عربستان در غرب، »
حامی مجاهدین خلق هستند

در همین رابطه، ابراهیم خدابنده عضو جدا 
شــده از گروهک منافقین در گفت و گویی 
با قدس، موضوع حمایت های عربســتان از 
منافقین را تأیید و تصریح کرد: منابع مالی 
ســازمان مجاهدین خلق از جمله مواردی 
بود که هیچ کس حــق کنکاش درباره آن را 
نداشــت. صرفاً گفته می شد از طریق کمک 
های مردمی تأمین می گردد که البته کسی 
آن را بــاور نمی کــرد. در جایی که کنگره 
آمریکا رسماً بودجه های کالن برای کمک به 
اپوزیسیون ایران تصویب می کند و دشمنی 
اسرائیل و عربســتان سعودی با ایران کامال 
آشکار اســت، منابع مالی فرقه رجوی کاماًل 

قابل حدس است.
وی افزود: زمانی که عبداهلل، ولیعهد عربستان 
سعودی بود از مســعود رجوی که در عراق 
حضور داشت برای انجام مناسک حج دعوت 

کــرد. رجوی با هیئت همــراه به حج رفت. 
جالب توجه است که در این مراسم، رجوی 
و همراهان برای خوشامد میزبان احرام خود 
را به شــیوه آنان بستند. تنها میزان طالیی 
که به عنوان هدیه در این ســفر به مسعود 
رجوی داده شد، قابل حمل با هواپیما نبود 
و با چندین کامیون به عراق حمل گردید و تا 
سال ها بعد در بازارهای اردن فروخته می شد.

مدیرعامل انجمن حقوق بشری نجات گفت: 
نقطه قوت سازمان مجاهدین خلق در همه 
حال شــگردها، امکانات و ابزار جنگ روانی 
و عملیات رسانه ای بوده و هست. اگر دقت 
کنید نقطه برتری رژیم اسرائیل و عربستان 
ســعودی هم در فضای بین المللی همین 
موضوع است. عمده رسانه های مطرح به زبان 
انگلیسی به نوعی به صهیونیست ها و عمده 
رسانه های مطرح به زبان عربی به نوعی به 
سعودی ها مرتبط هســتند و این رژیم ها 
هزینه های هنگفتی در این زمینه می کنند. 
جالب اســت بدانید که البی اسرائیل و البی 
سعودی ها در غرب در واقع همان البی حامی 

مجاهدین خلق هم هستند.

فرقه رجوی منویات آمریکا، اسرائیل »
و عربستان را اجرا می کند

خدابنده اظهار کرد: فرقه رجوی مانند همه 
فرقه های مخرب کنترل ذهن، اعضای خود 
را منــزوی نموده و ارتباط با دنیای خارج به 
خصوص دوســتان و خانواده را ممنوع کرده 
است. در حال حاضر که سازمان مجاهدین 
خلق دستش از داخل کشور کوتاه شده، به 
فضای مجازی رو آورده اســت. فرقه رجوی 
به دنبال جذب توده ای نیست و مردم ایران 
هرگز مخاطب تبلیغاتش نیستند، بلکه صرفاً 
منویات کاخ سفید، تل آویو و ریاض را اجرا 

و دنبال می کند. 
وی  اظهار کرد: خبری از کمپ گروهک در 
آلبانی بیرون آمــد که مجاهدین خلق هزار 
دســتگاه کامپیوتر وارد کرده اند. افراد اسیر 
شده مدام پشت این کامپیوترها می نشینند 
و با ده ها حساب جعلی در فضای مجازی به 
تبلیغ علیه نظــام و جذب مخاطبان خاص 
می پردازند. در این حســاب ها هرگز نامی از 
مجاهدین خلق برده نمی شود. از صدها نفر 
حاضر در فضای مجازی که با اعضای ناشناس 
گروهک ارتباط می گیرند، ممکن است یک 
نفر به دام بیفتد و سپس روی او کار می کنند 
و با تکنیک های خاص روانی و شست وشوی 
مغزی، وی را وادار به انجام کارهای جاسوسی 

یا حرکات ایذایی می نمایند.

گرد همایی ساالنه منافقین با حمایت آشکار رسانه های وابسته به عربستان برگزار شد

کنفرانس جالدان با پوشش سعودی

اگرچه یقین دارم کلمات کشــور، ملت ایران و... هیچ جایگاه و تعریفی در ذهن س
مســئوالن نداشته و ندارد )مگر در حول و حوش انتخابات و...( اما بارها پیام داده ام 
)و باز هم پیام می دهم( به داد کشور و مردم برسید. بسیاری از مردم به این نظام )و 
نه الزاماً به مسئوالن( پایبند و امیدوار و عالقه مندند و آن را حاصل جانفشانی ها و 

خون های بسیار می دانند. 09150008863
زانو گذاشتن پلیس واشنگتن روی گردن سیاه پوست آمریکایی با گذاشتن پای س

گردانندگان دولت روی گردن ما زیر خط فقری ها هیچ فرقی نداره. تو رو خدا پاتونو 
بردارین دیگه داریم خفه می شیم. 09150004881

سالم و درود. از شما عزیزان خبرنگار خواهشمندم طرح جامع پذیرش و آموزش س
وکالت که از ســال 96 در مجلس مطرح اســت و قرار بود در سال 9۸ نهایی و در 
صحن مجلس مطرح شود ولی به دالیل نامعلوم متأسفانه مسکوت ماند و اجرا نگردید 
را پیگیری کنید. این طرح ســبب ایجاد اشتغال تمامی کارشناسان حقوق خواهد 
شد. خواهشمندم این طرح را پیگیری و ببینید چرا در کمیسیون حقوقی مجلس 

خاموش شده است. 09150001933
با سالم. سامانه ثبت نام مدارس در اصفهان تبدیل به کاسبی شده، هر کس باید س

چند بار ثبت نام کند و۱6 هزار تومان هر بار پرداخت کند تا کدپستی اش تأیید شود.
گاهی هم این تأیید ها پس از چند ساعت در سامانه تبدیل به عدم تأیید می شود.این 

سامانه کامالً نابسامان است. 09130006921
دولت آمریکا نژادپرست است اما آیا جهان می داند؟ 09390008587س

مکانیسم حل اختالف برای دومین بار متوقف شد

تناقض گویی اروپا درباره تعلیق درخواست ایران©
 خلیل خانه: این دومین باری است 
که در چند ماه گذشــته مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مکانیسم حل 
اختالف و دعوی طرف های برجام را متوقف 
می کند. پیش از این در ژانویه ســال جاری 
میالدی یعنی پنجم بهمن ماه گذشــته این 
اتفاق رخ داده بود. اما آن دفعه مکانیسم حل 
اختالف یا »ماشــه« از سوی اروپایی ها و درپی گام پنجم و آخر ایران در کاهش تعهدات 

هسته ای خود ذیل برجام فعال شده بود.
تصمیم اروپایی ها برای عقب نشینی از دست بردن بر مکانیسم ماشه پس از آن رخ داد 
کــه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایــران به صراحت اعالم کرد در صورت فعال 
شدن مکانیسم ماشه ممکن است ایران حتی از کنوانسیون NPT هم خارج شود. تهدید 
ایران به خروج از NPT و توقف اجرای پروتکل الحاقی یک شوک شدید و نگران کننده را 
به پایتخت های اروپایی که به دنبال گذاشتن ایران در گوشه رینگ و افزایش فشار برای 
گرفتن امتیاز مجانی بودند، وارد کرد. اما در نیمه تیرماه این محمد جواد ظریف بود که 
در نامه ای رسمی به جوزف بورل در اجرای ماده ۳6 برجام خواستار فعال شدن مکانیسم 
حل اختالف شد. این دفعه اعتراض ایران نه به خروج آمریکا که به اجرا نشدن تعهدات 
ســه کشور اروپایی عضو برجام و اقدام مخرب آن ها در صدور قطعنامه در شورای حکام 
علیه ایران بود. آلمان، فرانسه و انگلیس در این ماجرا جاده صاف کن پروژه آمریکا برای 
اتهام سازی علیه ایران به منظور باز کردن مجدد پرونده مختومه PMD در برجام و زمینه 
سازی برای ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت شدند. اقدامی که عمالً به فروپاشی 
برجام منتهی خواهد شد. حاال یک بار دیگر جوزف بورل دارد همان تاکتیک بهمن ماه 
را به کار می برد و تکرار می کند تا تشکیل کمیسیون مشترک را به بهانه  شرایط کرونایی 
و محدودیت های سفر به تعویق بیندازد، در حالی که برخی نشست های سازمان ملل و 

شورای حکام علیه کشورمان به صورت حضوری برگزار شده بود.
این اقدام بورل احتماالً با این تصور که پیش از رســیدن صورت مســئله به کمیسیون 
مشترک و سازوکار حل اختالف، تکلیف مناقشه طراحی شده در شورای حکام و احتمال 
ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت آن گونه که عباس عراقچی هم از آن سخن گفته، 

روشن شود تا اروپایی ها خود را پشت این موج جدید پنهان کنند.

ترس اروپایی ها از چیست؟»
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مورد معتقد است که 
بورل و تروئیکای اروپایی عضو برجام وقت کشی می کنند و تمایل ندارند حداقل تا پیش 
از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و روشن شدن تکلیفشان با ترامپ این مکانیسم 
فعال شود. دکتر ابراهیم رضایی به خبرنگار قدس آنالین گفت: از نتیجه انتخابات مهم تر 
برای آن ها اراده آمریکایی ها است که می خواهد محدودیت ها و تحریم ها بیشتر شود و 
اروپایی ها هم در این زمینه سکوت همراه با رضایت و همراهی دارند. وی تصریح کرد: بورل 
می داند فعال شدن مکانیسم ماشه یا حل اختالف این بار برجام را در شرایط دشوار موجود 
به سمت فروپاشی می برد، پس یک ریسک خطرناک است و در این صورت مسئول این 
اتفاق بد اروپایی ها خواهند بود؛ زیرا آن ها به خواست آمریکا زمینه ساز قطعنامه شورای 
حکام و ایجاد سراشــیبی برای برجام بودند. وی افزود: اینکه آقای بورل به هر بهانه ای 
مکانیســم حل اختالف را یک بار دیگر به تعویق می اندازد، نشان می دهد که تروئیکای 
اروپایی عضو برجام اختیار و استقاللی ندارند و خارج از اراده آمریکا نمی توانند کاری بکنند. 
نماینده مردم دشتستان اظهار کرد: وجه دیگر این رویداد بیانگر آن است که دولت و تیم 
وزارت خارجه ما نیز برخی محاسبات را غلط انجام داده اند و بر خالف تذکرات رهبری که 
اروپا را جدی نگیریم و اعتماد نکنیم، رفتار کردند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بورل و سه کشور اروپایی از ترس آمریکایی ها جرئت جلو 
بردن مســئله و توان حل آن  را در کمیسیون مشترک ندارند؛ بنابراین هر دفعه بهانه ای 
می آورند که به تعهد و وظیفه خود عمل نکنند و صورت مسئله را حذف کنند. ما چیز 
زیادی از اروپا نمی خواهیم، اجرای تعهداتشــان را می خواهیم و آن ها سر باز می زنند که 

این نباید بی پاسخ بماند.

 طرح آمریکایی ©
برای حفظ جای پا در خاورمیانه

دولت ایاالت متحده آمریکا چند سال پیش 
بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود برای قرن 
۲۱ را اعــالم کرد که بخش هایی  از آن در 
رسانه ها اعالم شد. یکی از مهم ترین نکات 
مطرح شــده در راهبرد مذکــور تأکید بر 
انتقال تمرکــز آمریکا از خاورمیانه و خلیج 
فارس به شرق آسیا و با هدف مهار توان رو 
به رشد چین در دو حوزه نظامی و اقتصادی 
بود . البتــه در این میان آمریکا که پس از 
انگلیس، به عنوان میراث خوار این استعمار 
پیر، به خلیج فارس ورود و در آن جا خوش 
کرده بود، مســلماً به این راحتی ها حاضر 
به ترک این منطقه نیست. به همین دلیل 
مقامات کاخ سفید در عین حال که تالش 
دارند متحدان عــرب ثروتمند خود را نگه 
دارند، از سوی دیگر تالش می کنند هزینه 
هــای نظامی خــود در خارومیانه را نیز به 

حداقل برسانند.
ایاالت متحده امروز بــه یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفت در جهان تبدیل شــده 
و دیگر آن وابستگی گذشته را به نفت شیخ 
نشــین های جنوبی خلیج فارس ندارد. با 
این وجود دالرهای نفتی این شیخ نشین ها 
همچنان می توانند نقــش مؤثری در رونق 
کارخانه های تســلیحاتی غرب ایفا کنند. 
همین مســئله سبب شــده با وجود تغییر 
نگــرش در راهبرد امنیتــی کالن آمریکا، 
اما همچنان رهبران کاخ ســفید به دنبال 
حفظ جای پای خود در خاورمیانه باشــند. 
اظهــارات گاه و بی گاه مقامات آمریکایی و 
به راه انداختن بازی ایران هراسی در منطقه 
هم دقیقاً در راســتای همین هدف صورت 
می گیــرد. به طور نمونه مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا چنــد روز پیش گفته 
اســت واشــنگتن به تأمیــن امنیت برای 
کشــورهای عربی عضو شــورای همکاری 
خلیــج فارس در برابر توانمندی موشــکی 
ایران متعهد است. این اظهارات از یک سو 
اذعان ناخواسته به قدرت نظامی ایران است 
و از سوی دیگر تالشــی برای نگه داشتن 
اعراب در حوزه نفوذ واشــنگتن و دوشیدن 

هرچه بیشتر شیخ نشین ها. 
واقعیت آن اســت آمریکا در دوره ترامپ 
دچار بی عملی مزمنی شــده است. ایاالت 
متحــده در موضوع ســوریه، یمن، عراق، 
لیبــی و به طور کلی سرتاســر خاورمیانه 
آن گونه که کشــورهای عربــی و به ویژه 
عربســتان ســعودی و امارات خواســتار 
شــده اند، عمل نکرده و بیشــتر نظاره گر 
بوده است. واشنگتن همچنین در موضوع 
حمله موشکی و پهپادی چند باره جنبش 
انصاراهلل یمن به تأسیسات حیاتی و نفتی 
ســعودی، حمله ایران به پایگاه آمریکایی 
عین االسد در عراق و حتی ادامه تحرکات 
مشــکوک ترکیه در منطقــه، هیچ اقدام 
عملی انجام نداده اســت. این انفعال کاخ 
ســفید در برابر خواســت متحدان عرب 
قدیمــی خود در حالی اســت که در دهه 
گذشته روسیه و چین به عنوان دو قدرت 
دیگر جهانی تالش های خود را برای نفوذ 
به خاورمیانه و بــه ویژه حضور در منطقه 
جنوبی خلیــج فارس افزایش داده که این 
مســئله نگرانی های واشنگتن را به دنبال 
داشته اســت. پس بعد مهم اظهارات گاه 
و بی گاه مقامات آمریکا علیه کشــورمان 
را باید در همین مســئله جست وجو کرد. 
اما بعــد دیگر اظهارات پمپئــو به نگرانی 
واشنگتن از پایان تحریم تسلیحاتی ایران 
باز می گردد. تحریم تســلیحاتی ایران بر 
اساس قرارداد برجام در ۲7 مهرماه یعنی 
کمتر از چهار ماه دیگر پایان می یابد. حال 
به نظر می رسد این سخنان مقام آمریکایی 
در ادامه طرح ایران هراسی است تا بتوانند 
به این طریق ضمن تحت تأثیر قرار دادن 
افکار عمومی جهانی، پروســه ضد ایرانی 
خود را پیش ببرنــد. اما این تقال را از هم 
اکنون باید شکست خورده دانست؛ چراکه 
پس از خروج ایاالت متحده از برجام و بی 
اعتباری آمریکا در صحنه جهانی به واسطه 
تک روی های دولت ترامپ دیگر ســخنان 
مقامات کاخ سفیدنشــین علیه کشورمان 
خریدار ندارد و مطمئناً تمام تیرهای ضد 

ایرانی آن ها به سنگ خواهد خورد.

 عزیمت ظریف به بغداد ©
پیش از سفر الکاظمی به تهران

سیاست: خبرگــزاری رسمی عراق »واع« خبر 
داد »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
امروز به بغداد سفر می کند. این در حالی است 
که هفته گذشته، پایگاه خبری شبکه »المیادین«  
گزارش داد »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر 
عراق هفته جاری به ایران و عربستان سعودی 
ســفر خواهد کرد. پیش تر اعالم شده بود که 
نخست وزیر عراق به منظور جلب حمایت های 
سیاســی و اقتصادی طرف های مختلف، قرار 
است در نخستین دور از سفرهای خارجی خود 
به کشورهای ایران، عربستان و آمریکا سفر کند.

صدای مردم   

گزارش

خبـر

شماره پیامک: 30004567

منابع مالی سازمان 
مجاهدین خلق از 
جمله مواردی بود 
که هیچ کس حق 
کنکاش درباره آن 
را نداشت. صرفًا 
گفته می شد از 
طریق کمک های 
مردمی تأمین 
می گردد

بــــــــرش

سیاســت: تنها چند روز پــس از اعالم نگرانی آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی در مورد تصمیم دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
ایــران در خصوص اعدام ســه فردی که به جــرم »تهدید امنیت 
شــهروندان« محکوم شده اند، دولت فرانسه هم به این سناریو ضد 

ایرانی پیوست.

شوکه شدیم!»
در گزارش نشست خبری روزانه وزارت خارجه فرانسه در روز جمعه 
)۲7 تیر( آمده اســت این کشور از خبر تأیید نهایی حکم اعدام این 
افراد »شوکه« شده است. این موضع گیری جدید پاریس علیه کشورمان 
در حالی اســت که چند روز پیش نیــز »دونالد ترامپ«، با گروه های 
ضدانقالب در فضای مجازی همراه شــد و از احتمال اعدام سارقان 
مســلح در ایران ابراز نگرانی کرد. البته چند روز پیش تر هم نسبت 

به شرایط روح اهلل زم، مدیر کانال آمدنیوز نیز ابراز نگرانی کرده بود. 
از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا نیز همانند گروه های ضدانقالب 
تالش کرده اعدام این افراد را به »تظاهرات« ضد حکومتی نســبت 
دهــد. البته در این رویکرد ضد ایرانی وی تنها نبود؛ چراکه دوگانه 
سعودی - صهیونیستی به عنوان دو رژیم کودک کش هم برای صدور 

این حکم اشک تمساح ریختند.

واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه»
ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه ایران پیش ازاین با صدور بیانیه ای 
موضع گیری ها را تالشی برای »سیاسی« کردن این پرونده دانسته 
و اعالم کرده اســت: »این اقدام و جریان رسانه ای در حالی صورت 

گرفت که بر مبنای توضیحات صریح سخنگوی دستگاه قضا، اساساً 
دلیل و سبب دستگیری این افراد، اقدام به سرقت مسلحانه و تهدید 
یکی از شــهروندان بوده که پس از دستگیری این افراد، فیلم های 
آتش زدن بانک ، اتوبوس و ســایر امــوال عمومی در تلفن همراه 
آنان پیداشــده و مشخص شده این دو نفر، از اراذل واوباشی بوده اند 
که مســیر اعتراض مردم به برخی مشکالت اقتصادی در کشور را 
منحرف کرده و به سمت آشوب برده اند«. بنا به اعالم ستاد حقوق 
بشر قوه قضائیه ایران »اساســاً صدور حکم اعدام برای این دو نفر، 
ارتباطی با اعتراض های آبان ســال 9۸ ندارد و به دلیل »اقدام های 

مجرمانه« و »تهدید امنیت شهروندان« صادر شده است«.

پلیس بد دوباره ظاهر می شود»
البته در کنار این مثلث شوم رویکرد مقامات پاریس علیه کشورمان 
در نوع خود قابل توجه است. فرانسه پیش ازاین نیز رویکرد ضد ایرانی 
خود را در همراهی کامل با یانکی ها بارها به نمایش گذاشته است. 
این جهت گیری منفی در سیاست خارجی پاریس زمینه تاریخی 
دارد. رابطه فرانسه و ایران پس از انقالب اسالمی همواره نمادی از 
دمدمی مزاجی و عصبیت های مداوم به خصوص از طرف فرانسوی 
بوده اســت. اوج این الگوی همیشگی را می توان در جنگ ایران و 
عراق دید که فرانسه به تدریج تبدیل به یکی از فروشندگان اصلی 
سالح به رژیم بعثی صدام حسین شد. در کنار این، پذیرش منافقین 
در خاک فرانســه به دلیل جنایت های مــداوم گروه منافقین در 
خیابان های تهران نیز یکی از نماد های مهم تخاصم آشکار تهران 
و پاریس محسوب می شود. در مذاکرات منتهی به برجام نیز فرانسه 

بیش از آنکه نقش یک مذاکره کننده را ایفا کند، نقش یک باجگیر 
را بر عهده داشــته و در نقش پلیس بد ظاهر شد. حال نیز به نظر 
می رسد پاریس قصد دارد در همان نقش دوگانه همیشگی ظاهر 
شود. فرانسه در حالی با ایستادن دوباره در کنار آمریکا ضدیت خود 
با کشورمان را به اثبات رساند که این کشور تاکنون در مقابل اعدام 
بی دلیل معترضان در دو کشور متحد خود یعنی عربستان سعودی 
و بحرین نه تنها هیچ واکنشی نشان نداده، بلکه در جنگ علیه یمن 
و کشتار بی گناهان یمنی کامالً در کنار ریاض قرار داشته. پاریس 
همچنین همواره از اقدام های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه 
فلسطینیان حمایت کرده است. به نظر می رسد بنگاه خبرپراکنی 
غرب در اتهام پراکنی علیه کشــورمان به دنبال آن است که میان 
مردم و نظام، یک صف آرایی ایجاد کند که محور آن بر بی اعتمادی 
به هم اســت. دشمن به خوبی می داند آنچه نظام اسالمی را در ۴۲ 
سال اخیر در تندباد های حوادث بیمه کرده، اتحاد مردم و مسئوالن 
با هم بوده و توانســته اند تمام توطئه های غربی را خنثی ســازند. 
دشــمنان می خواهند با تکیه  بر ابزار رسانه ای و ایجاد تشویش در 
اذهان عمومی، جرقه های یک بحران امنیتی دیگری را در کشــور 
بزنند و اینجاست که مانند همیشه بصیرت مردم آگاه ما می تواند 
آبی بر آتش توطئه دشمنان باشد و توطئه های آن ها را خنثی سازد.

فارس: حجت االســالم حسن روحانی، رئیس جمهور در نشست 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در پایان ماه پنجم در مواجهه با 
این ویروس خطرناک هستیم و همچنان نگرانی در ایران و سطح 
جهان وجــود دارد. وی ادامه داد: چون داروی قطعی، واکســن و 
ایمنی جمعی نداریم، راهی نداریم جز دســت به دست هم دهیم 
و زنجیره ابتال را قطع کنیم. در گزارشــی که از معاونت تحقیقات 
وزارت بهداشت به دست من رسیده،  تخمین این است که تاکنون 
۲۵ میلیون ایرانی به این بیماری مبتال شــده اند. ۱۴ هزار نفر هم 
جان خود را از دست داده اند و در مدت حدود این ۱۵۰ روز بیش از  
۲۰۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری بوده اند و باید احتمال دهیم 
که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتال خواهند بود. رئیس 
جمهور افزود: در این گزارش گفته شده باید دو برابر تعدادی که در 

این ۱۵۰ روز بستری داشتیم در آینده انتظار مراجعه به بیمارستان 
داشته باشــیم. ما تا پایان امسال و احتماالً ابتدای سال آینده هم 
شاید درگیر با این بیماری خواهیم بود. روحانی با اشاره به موج دوم 
بیماری کرونا خاطرنشان کرد: ما باید خود را از لحاظ تخت، امکانات 

و درمان آماده کنیم تقریباً دو برابر تعدادی که تا به امروز بیمارستان 
رفتند در روزهای آینده به بیمارستان نیازمند می شوند.

نیمی از مبتالیان عالمت ندارند»
وی گفت: از هر هزار نفر که به این ویروس مبتال شــده اند ۵۰۰ نفر 
عالمت ندارند و ممکن اســت متوجه هم نشــوند که این ویروس را 
گرفتنــد و از آن عبور می کنند. حــدود ۳۵۰ نفر از هزار  نفر عالئم 
خفیف دارند و نیاز به بستری شدن ندارند، اما ممکن است ۱۵۰ نفر 
از هزار نفر نیاز به بستری شدن داشته باشند. مردم در کشور دو موج 
کرونا را شاهد بودند. یک موج مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین 
امسال می شود که در اواخر فروردین حرکت کاهشی را دیدیم و یک 

موج دوم که از اواخر خرداد شروع شد و اکنون هم ادامه دارد.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

سیاست خارجی

سیاست داخلی

پس از آمریکا و رژیم صهیونیستی، مثل همیشه فرانسه هم نگران سارقان مسلح محکوم به اعدام در ایران شد

رئیس جمهور می گوید 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند و احتمال ابتالی 35 میلیون نفر دیگر نیز وجود دارد

موش دوانی خروس ها

کرونا؛ میهمان ناخوانده تا ابتدای سال آینده

annotation@qudsonline.ir
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خبر کوتاه

واکنش آشنا به ادعای یک نماینده درباره واقعی بودن واگذاری کیش به چین

یا هیئت نظارت رسیدگی کند یا دولت شکایت می کند©
سیاست: »حسام الدین آشنا« روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اگر 
یک عضو مجلس شورای اسالمی ادعایی بدون استناد را در مورد مسئله ای مربوط به 
اســتقالل کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تأیید کند، آیا وظیفه هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان این است که خود رأساً میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی 
قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)شعام( بماند؟ 
محمود احمدی بی غش، نماینده مجلس شــورای اسالمی در گفت وگویی با طرح 
ادعای واگذاری برخی جزایر به چین، حرکت مردم و مجلس را مانع واگذاری اختیار 
تام این جزایر عنوان کرد. او پس از باال گرفتن واکنش ها به این اظهار نظر، گفته های 
خود را تکذیب کرد و مدعی شــد که این مصاحبه تقطیع شده بوده است. بی غش 
اظهار کرد: تقطیع یک مصاحبه ۱۵ دقیقه ای و انتشار ۱۵ ثانیه از آن، نتیجه ای بهتر از 
چیزی که اتفاق افتاده در پی نخواهد داشت. روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار 
اطالعیه ای اظهارات محمود احمدی بی غش نماینده مردم شازند در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه »بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به 
چین واگذار شود« را از اساس کذب خواند و تکرار این گونه ادعاهای بی اساس را ضربه 
شدید به منافع ملی جمهوری اسالمی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای این گونه 
اظهار نظرهای غیر مسئوالنه، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خواست نسبت 

به این گونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.

شکایت 36 نماینده مجلس از جهانگیری بابت نقض قانون©
سیاست: روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
فارس، درباره شکایت نمایندگان از قانون شکنی جهانگیری و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس اظهار کرد: اگر اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی به 
تصویب نمایندگان برسد، قطعاً موضوع شکایت از معاون اول رئیس جمهور را از قوه قضائیه 
پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: نقض قانونی که دولت انجام داده برای نمایندگان مجلس 
پذیرفتنی نیســت؛ چرا که قوه مجریه با الحاق شــرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد 
کشاورزی به وزارت صمت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض کرده 
است. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: هدف از تصویب قانون تمرکز وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی آن بود که این وزارتخانه متولی تولید و بازرگانی اقالم کشاورزی 
بوده و همه اختیارات در این وزارتخانه متمرکز باشد که اتفاقاً این کار در طول سال های 
اخیر منجر به خودکفایی محصوالت کشــاورزی و بهبود تراز تجاری شده بود. ایزدخواه 
خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت بازرگانی دولتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، 
عملکرد بســیار خوبی داشت و ما موفقیت های زیادی در خودکفایی گندم شاهد بودیم 

ودلیلی نداشت این قانون از سوی دولت نقض شود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

برگزاری مراسم استغاثه در حرم رضوی همزمان با شب دحواالرض   آستان:  همزمان با شب بیست و پنج ذی القعده و شب دحواالرض مراسم معنوی »استغاثه و توسل به پروردگار و ائمه اطهار)ع(« 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد.زائران و مجاوران بارگاه قدسی رضوی جمعه شب با حضور در مراسم معنوی استغاثه و توسل به پروردگار و ائمه اطهار)ع( در صحن جامع رضوی، برای رفع مشکالت مسلمین و همچنین 

برای رفع ویروس منحوس کرونا دست به دعا برداشتند. قرائت زیارت نامه حضرت زهرا)س( و مناجات خوانی از برنامه های این مراسم بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با حکم قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 

»خیرجو« به ریاست مرکز ارتباطات و رسانه منصوب شد©
آستان: طی حکمی از سوی قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی، رئیس مرکز 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 
معرفی شد.مصطفی خاکسار قهرودی 
در حکمی، محمدمهدی خیرجو را به 
ریاست مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
قدس رضوی منصوب کرد.در این حکم 

ضمن تشکر از خدمات مهدی رضوی کیا؛ سرپرست سابق مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس بر تدوین برنامه جامع تحول در راستای ایجاد مرجعیت رسانه ای 
در نشــر معارف قرآن و اهل بیت)ع( بر اســاس سیاست های ابالغی و اعالمی از 
سوی تولیت آســتان قدس رضوی، بهره گیری از دیدگاه های افراد صاحبنظر و 
فهیــم با عنایت به ظرفیت های داخلی، محلی و ملی در حوزه رســانه در قالب 
هیئت اندیشــه ورز، اهتمام ویژه به ترویج سنت و سیره رضوی، توسعه و ترویج 
فرهنگ زیارت و سنت حسنه وقف و نذر در قالب طرحی نو با هماهنگی سازمان 
علمی و فرهنگی، معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر و واحدهای مرتبط تأکید 
شده اســت.صیانت از وحدت میان امت اسالم و تقریب مذاهب اسالمی، تولید 
محصوالت فاخر با هدف ارتقای سطح معرفت دینی زائران و مخاطبان و ارتقای 
ظرفیت رسانه ای آستان قدس رضوی در عرصه های مختلف اعم از فضای مجازی، 
شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی، شبکه ماهواره ای امام رضا)ع( و... با توجه 
ویژه به افزایش مخاطبان و زائران، هماهنگی و هم افزایی حداکثری با رسانه ملی، 
رسانه های برون مرزی دیگر و رسانه های اجتماعی و فعال، انعکاس دقیق و سریع 
اخبار و تقویت اطالع رسانی برنامه ها، رویدادها، توانمندی ها و ظرفیت های آستان 
قدس رضوی،  سیاست گذاری و ایجاد انسجام و هم افزایی میان روابط عمومی های 
مؤسســه ها و واحدهای تابعه آستان قدس رضوی از دیگر موارد مطرح شده در 

حکم رئیس جدید مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی است.
همچنین توســعه خادمیاری رسانه با توجه به ظرفیت باالی موجود در کشور با 
هماهنگی بنیاد کرامت رضوی و افکارسنجی و رصد افکار عمومی و برنامه ریزی در 
راستای ارتقای سرمایه اجتماعی آستان قدس رضوی از اهم موضوعاتی است که 
در این حکم به آن اشاره شده است.محمدمهدی خیرجو پیش از این مدیرعامل 

مؤسسه رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی آستان قدس رضوی بوده است.

با حضور خادمان و خادمیاران رضوی در مناطق محروم انجام شد

 آغاز مرحله دوم رزمایش »مواسات و همدلی«©
 در آستان قدس رضوی 

آستان: عملیات توزیع بسته های کمک 
معیشتی با حضور خادمان و خادمیاران 
رضوی در قالب تداوم رزمایش »مواسات 
و همدلی« توسط آستان قدس رضوی از 

سر گرفته شد.
مرحله دوم اجرای رزمایش »مواسات و 
همدلی« با موج دوم شیوع بیماری کرونا 

از دیروز با توزیع بیش از 180 بسته کمک معیشتی بین اقشار بی بضاعت روستای 
جغری آغاز شد. در حاشیه این برنامه، غالمی؛ جانشین مدیریت امور مجاورین 
آســتان قدس رضوی درخصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: پیرو فرمایش 
رهبر معظم انقالب، در ادامه رزمایش کمک مؤمنانه و نهضت احسان و همدلی، 
مقرر شد تا آستان قدس رضوی اقدام هایی را که از ماه مبارک رمضان آغاز کرده 
بود، در مرحله دوم با توان مضاعف پیگیری کند. وی با تأکید بر نقش تشکل های 
مردمی در تداوم این طرح حمایتی در کنار آستان قدس رضوی، اضافه کرد: در 
مرحله دوم به میزان سهم مشارکت تشکل های مردمی، آستان قدس رضوی هم 
به همان مقدار مشارکت می کند و نسبت به تهیه بسته های کمک معیشتی ارزاق 
بین نیازمندان مشــمول مرحله نخست اجرای طرح و خانوارهای تازه شناسایی 
شــده اقدام می کند.غالمی بیان کرد: آغاز مرحله دوم طرح مواسات از روستای 
کم برخوردار جغری با توزیع 182 بسته کمک معیشتی در نظر گرفته شد و در 
ادامه در دیگر مناطق محروم توزیع خواهد شــد.وی هر بســته اهدایی را شامل 
11 قلم از جمله برنج، ماکارونی، روغن، انواع حبوبات، ســویا، رب گوجه فرنگی، 
محصوالت فرهنگی و بســته های بهداشتی ماسک و صابون به ارزش 400 هزار 
تومان اعالم کرد. یادآور می شود، آستان قدس رضوی در مرحله نخست رزمایش 
مواسات هم حدود 1۵0 هزار بسته معیشتی را بین خانوار های کم برخوردار حاشیه 

شهر مشهد و برخی از شهرستان های استان توزیع کرد.

در مراسمی به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

نمایشگاه »َحصان« به کار خود پایان داد©
آستان: مراسم اختتامیه نمایشگاه »َحصان« با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی برگزار شد.آیین اختتامیه نمایشــگاه جشنواره »حصان« 
جمعه شب با حضور فاطمه دژبرد؛ رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی، جمعی از هنرمندان برگزیده با رعایت پروتکل های بهداشتی در باغ اردوگاه 
خاتون برگزار و به منظور بهره مندی هنرمندان در استان های دیگر به صورت زنده 
در فضای مجازی بخش شد.در این آیین برگزیدگان جشنواره حصان در دو بخش 
طراحی پوستر و تولید موشن گرافیک معرفی شدند که در بخش اول آثار علیرضا 
معظمی گودرزی از اســتان لرستان؛ عفت امجدی پور، محسن رمضانی، مرجان 
جاللی و مریم جعفری از استان خراسان رضوی؛ میالد کرمی از استان اراک و دو 
اثر خورشید حسنوند از استان اصفهان شایسته تقدیر شناخته شدند و در بخش 
دوم آثار قدسیه اکبری، زینب لکزایی و گروه هنری رونا )زهرا ایزدی قدوسی، فائزه 
پورحسینی و انسیه غالمرضاپور( از استان خراسان رضوی رتبه دوم و سوم را به 
خود اختصاص داند.در حاشیه این برنامه محسن رمضانی؛ هنرمند برگزیده بخش 
طراحی پوســتر درباره طرح ارائه شده به جشنواره حصان گفت: یکی از بندهای 
جشنواره حجاب قومیت ها بود که من روی این موضوع طرحی از تصویر دو بانو از 
خطه جنوب کشور را با همان حجاب محلی خودشان که در حال ورود به بارگاه 
منور امام هشــتم)ع( بودند، به تصویر کشیدم.وی با بیان اینکه القای ارزش های 
دینی به افراد نیاز جامعه امروزی اســت، افــزود: هدف اصلی من از طراحی این 

پوستر توجه به عنایات امام رضا)ع( و فلسفه حفظ ارزش های اسالمی بود.

 آستان    تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه باید شرایطی مهیا شود که کتاب در متن 
زندگی جامعه قرار گیرد، گفت: میزان نفوذ و 
جامعه ای  از  انتظار  حد  در  کتاب  اثربخشی 

اسالمی نیست.
حجت االسالم  والمســلمین احمد مروی دیروز 
در آییــن اختتامیــه دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی کتاب ســال رضوی کــه در محل 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
برگزار شــد، با بیان اینکه کتاب باید در درون 
جامعه امتداد داشــته و اثربخش باشد، عنوان 
کرد: اگر بخواهیم  معارف دینی، اصول اخالقی 
و معرفتی بر جامعه ما حاکم باشــد، باید کتاب 
در جامعه حضور داشــته باشد، امروز متأسفانه 
کتاب و میزان مطالعه شرایط مطلوبی در جامعه 

ما ندارد.
وی با اشاره به بیاناتی از رهبر معظم انقالب در 
خصوص ضرورت امتداد فلسفه اسالمی در متن 
جامعه، عنوان کرد: فلسفه اسالمی با تمام غنایی 
که دارد متأسفانه نتوانسته در جامعه امتداد پیدا 
کند و به تدریس در حوزه های علمی، دانشگاه ها 
و محیط های علمی محدود شــده است، اما در 
مقابل غربی ها فلســفه خود را که قابل قیاس با 
غنا و پشتوانه فلسفه اســالمی نیست در متن 
جامعه آورده اند و کتاب هایی متناسب با سنین 
و سطوح مختلف  جامعه تدوین کرده اند.تولیت 
آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه متأسفانه 
میــزان نفوذ کتاب در حد انتظــار از جامعه ای 
اســالمی نیست، گفت: باید شرایطی مهیا شود 
که کتاب در متن زندگــی جامعه قرار گیرد و 
کتاب های آموزه های اسالمی و قرآنی و معارف 
اهل بیت)ع( متناســب با ســطوح مختلف در 

جامعه وجود داشته باشد.
 
معرفت افزایی در زیارت اصل است»

حجت االســالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
در شرایط عادی پیش از مالحظات ایجاد شده 
برای کرونا، ســاالنه 30 میلیون زائر به مشهد 
مقدس ســفر و با لحاظ تعداد روزهای اقامت و 
در نظر گرفتن مجاوران، ســاالنه حداقل 120 
میلیون تشــرف به بارگاه منــور رضوی انجام 
می شد، ابراز کرد: متأســفانه تعداد افرادی که 
حضــرت رضا)ع( را به عنوان عالم آل محمد)ع( 
می شناســند بسیار کم هســتند و افراد اندکی 
چنیــن نگاهی را در تشــرف به بــارگاه مطهر 

حضرت ثامن الحجج)ع( دارند.
 
 تدبر و تعقل باید در آیین های دینی بروز »

و ظهور داشته باشد
حجت االســالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
زیارت باید معرفت دینــی زائر را افزایش دهد 
به گونــه ای که زندگی او پیش و پس از زیارت 
متفاوت شــود، ابراز کرد: کســی که به مشهد 
می آید برای زیارت حضرت رضا)ع( اســت، نه 
جاذبه های گردشــگری. عدم حضور زائران در 
مشهد در روزهای تعطیلی حرم مطهر به سبب 

کرونا، این موضوع را اثبات کرد.
وی با اشاره به تأکیدات اسالم و آموزه های دینی 
ائمه اطهار)ع( در خصوص دعوت به تعقل، تدبر، 
تفکر و اندیشــیدن، ابراز کرد: این تدبر و تعقل 
باید در آیین های دینی و معنوی ما بروز و ظهور 
داشته باشد.تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
به ســرانه پایین مطالعه کتاب در کشور و عدم 
استقبال زائران از محل های کتاب خوانی در نظر 
گرفته شده در حرم مطهر امام رضا)ع(، عنوان 
کرد: برای یافتن راه های تشویق و ترغیب زائران 
به مطالعه، دســت نیاز به  سوی اندیشمندان و 
نویســندگان دراز می کنیم. ســاالنه حدود 30 
میلیون نفر از اقشــار و سنین مختلف در بارگاه 
منور رضوی حضور می یابند، این ظرفیت حضور 
با این گستره از اقشار مختلف و سنین متفاوت 
بی نظیر و فرصتی بسیار مغتنم است که باید از 

آن استفاده کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: متأسفانه نگاه اغلب ما به 
عبادات، نگاهی کاسب کارانه و سوداگرانه است 
و تنها برای کســب ثواب این اعمال عبادی را 
انجام می دهیــم، ما ثواب را تنهــا در خواندن 
ادعیه می دانیم و کتاب خوانی و کســب معرفت 
نســبت به ائمه اطهار)ع( را ثواب نمی دانیم، در 
هیئت ها و مراسم مذهبی تنها برای کسب ثواب 
حضور پیدا می کنیم و نه معرفت افزایی؛ در این 
میان وظیفه نویســندگان و اندیشمندان برای 

روشنگری و تنویر افکار بسیار سنگین است.
وی باورهــای دینــی نادرســت را یک خطر 
برشمرد و با بیان اینکه لغزش های دینی، نتیجه 
برداشت های نادرســت و باورهای دینِی غلط و 
بدون پشــتوانه اســت، عنوان کرد: اهالی قلم، 

نویسندگان و پژوهشگران حوزه های دینی باید 
روی این مسائل به  طور جدی کار کنند.

 در حوزه فرهنگ نگاه اقتصادی »
و منفعت جویانه نداریم

حجت االســالم والمســلمین مروی افــزود: در 
حــوزه فرهنگ به هیچ عنوان نــگاه اقتصادی و 
منفعت جویانه نداریم، نــگاه آماری نیز در حوزه 
تولید کتاب نخواهیم داشــت، تعداد کتاب های 
چاپ  شده برای ما اهمیتی ندارد، در تولید کتاب 
فقط به کیفیــت و در توزیع و نشــر به کمیت 
می اندیشــیم، معتقدیم اگر شده سالی تنها یک 
کتــاب چاپ کنیم اما آن یک کتاب شــمارگان 
میلیونی داشته باشد، ارزشمند است و در این راه 

از تمام ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: بارگاه مطهر 
حضرت رضا)ع( خانه عالم آل محمد)ع( است و 
در خانه عالم آل محمد)ع( باید کتاب و کســب 
معرفت وجود داشــته باشــد، بنابرایــن از همه 
اندیشمندان درخواســت می کنم ما را در یافتن 
راهی برای تشــویق مردم به کتاب خوانی کمک 
کنند تا در حرم امام رضا)ع( زائران در کنار قرائت 

نماز و ادعیه، کتاب نیز بخوانند.
وی اظهار کرد: آماده انجام هر راهکار و روشــی 
برای ترویج فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی در 
حرم امام رضا)ع( هستیم تا زائران بخشی از زمان 
حضــور خود در حرم مطهــر را در کنار عبادت، 
به کســب معرفت، شناخت و دانش در خصوص 

پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( بپردازند.
گفتنی اســت در پایان این مراســم، تعدادی از 
برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب 
ســال رضوی، هدایای خود را از دســت تولیت 

آستان قدس رضوی دریافت کردند.

تمدن بشریت با قلم نویسندگان زنده می ماند»
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره 
کتاب سال رضوی که در محل تاالر شیخ طبرسی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
برگزار شد، قلم نویسندگان را ضامن بقای تمدن 
بشــریت عنوان کرد. حجت االسالم والمسلمین 
مهدوی مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل، برگــزاری این محافل علمی و فرهنگی را 
ماحصل حرکت انقالبی امام عظیم الشأن عنوان 
کــرد.وی، توجه خاص مقام معظــم رهبری به 
فرهنگ، ادبیات و علم را مایه اعتبار این عرصه از 
علوم دانست و گسترش فرهنگ علم و دانش را 
با وجود عداوت دشمنان این سرزمین دارای رشد 
فزاینده عنوان کرد.مهدوی مهر به سیر تکامل بشر 
در آشــنایی با مفهوم توحید و خداپرستی اشاره 
داشــت و گفت: در گذر تاریــخ حضور پیامبران 
در میان انســان ها، تکامل و هدایت انسان شکل 
دیگری به خود گرفت و به گونه  ای شد که در کنار 
توحید با معجزه به بیان توحید الهی پرداخته شد 

که این بیانگر سطح نگاه مردم آن روزگار است.
حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر به کتاب 
الهی پیامبر به عنــوان بزرگ ترین معجزه الهی 
اشاره داشت و گفت: زمانی که پیامبر اسالم)ص( 
با معجزه قرآن به میدان آمدند، خداوند به ایشان 
فرمودنــد امتی را که تو در میان آن ها هســتی، 
عذاب نمی کنم.وی هدف برگزاری جشنواره های 
کتاب را تأســی به فرهنگ متعالی اهل بیت)ع( 
عنوان کــرد و ارزش کتاب ها را برگرفته از کتاب 
متعالی پیامبر اسالم)ص(، سنن معصومین)ع(، 
تعالیم حضرت رضا)ع( و زیارت جامعه ائمه و دیگر 
معارفی که از ائمه)ع( به ما رسیده است، دانست.

این جشنواره زمینه ساز تحقق تمدن نوین »
اسالمی است

دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی »کتاب سال 
رضوی«هــم  با بیان اینکه این دوره از جشــنواره 
بین المللــی »کتاب ســال رضوی« از ســه محور 
برخوردار اســت، خاطرنشان کرد: نخستین محور 
»توسعه مفهوم امام رضا و ابنائه اکرام)ع(«، دومین 
محور »گفتمــان تمدن نوین اســالمی با هدف 
جریان ســازی و تحقق گام دوم انقالب« و سومین 
محور »محور بین الملل با جایزه ویژه عالم آل اهلل« 
است که این جایزه به بهترین ناشر فعال در حوزه 
نشر اهدا می شــود.حجت االســالم سید جالل 
حســینی عنوان کرد: این جشــنواره با تشکیل 
هیئت علمی متشکل از مدیریت حوزه های علمیه 
خراسان و قم، دانشگاه تهران و فردوسی، نمایندگی 
ولی فقیه در کشور، بعثه مقام معظم رهبری، صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بنیاد بین المللی 
امام رضــا)ع(، مجمع جهانی اهل  بیت)ع(، وزارت 
امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
انتشارات آســتان قدس رضوی)به  نشر(، مؤسسه 
آفرینش  های هنری آســتان قدس رضوی و سایر 
مؤسسه های علمی و پژوهشی این آستان مقدس؛ 
شیوه  فعلی خود را نسبت به دوره  های قبلی تغییر 
داده است. دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی 
»کتاب ســال رضوی« به گسترش محورهای این 
جشــنواره و حوزه اجرایی آن اشاره کرد و گفت: 
مبحث اندیشه های امامین انقالب به خصوص مقام 
معظم رهبری به محورهای این جشــنواره اضافه 
خواهد شــد و در حوزه اجرایــی به دنبال تبدیل 
این جشنواره به جشــنواره  ای پویا با هدف ترویج 
کتاب خوانی، مشارکت دانشجویان و دانش آموزان 
در محتــوای علمــی، حمایــت از نشــریه  های 
علمی و پژوهشــی و نقد کتاب همراه با پوشش 
رســانه  ای به دو شــیوه تبلیغی و علمی هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی:  

کتاب خوانی را در افکار عمومی تبدیل به » ثواب« کنیم
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برگزیدگان دوازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی معرفی شدند
آستان: اختتامیه دوازدهمین جشــنواره بین المللی کتاب سال رضوی با 
معرفی منتخبان، دیروز 28 تیرماه در تاالر شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد. به دلیل محدودیت های کرونایی، این 
مراسم به صورت محدود و با حضور شماری از اعضای هیئت  علمی جشنواره 

و برخی از صاحبان آثار برگزیده، به اجرا درآمد.
در این مراســم تنها برگزیدگان داخلی حضور داشــتند و برگزیدگان سایر 
کشــورها به دلیل نبود شــرایط مناسب برای ســفر، حضور نداشتند. در 
این مراســم منتخبان دوازدهمین جشنواره کتاب ســال رضوی با حضور 
حجت االســالم  والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی مورد تقدیر 
قرار گرفتند. در بخــش اول با موضوع کتاب های چاپی با محوریت علوم و 
معارف رضوی، »دانشنامه امام رضا علیه السالم جلد 2 و 3« به همت جمعی 
از مؤلفان با مدیریت علمی حجت االسالم والمسلمین دکتر یعقوب علی برجی 
از قم و »ادیان خراسان در عصر امام رضا)ع(« به همت دکتر محسن شرفایی 
و علی اکبری چناری در محور تاریخ و سیره رضوی مورد تقدیر قرار گرفتند.
»آستان قدس رضوی؛ متولیان و نایب التولیه ها« اثر محمد سوهانیان حقیقی 
و رضا نقدی و »تاریخ مهمانســراهای آستان قدس رضوی« اثر سهراب  پور 
محمدتقی جعفرآبادی از مشهد در دو محور زیارت و حرم و اماکن متبرکه 
مورد تقدیر قرار گرفتند.همچنین در بخش کتاب های چاپی با محوریت علوم 
قرآن و حدیث، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد علی خادمی از مشهد با 
»دوره 6 جلدی فقه االحادیث االمام رضا)ع( و ابنائه الکرام« شایسته تقدیر شد.

»مهدویت در آموزه های رضوی« که به همت مرکز تخصصی مهدویت قم به 
این جشنواره ارسال شد در محور روان شناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی 

و آموزشی از برگزیدگان این جشنواره قرار گرفت.
»امام  هادی)ع( زندگی سرشار ازجهاد و معجزه« اثر حجت االسالم والمسلمین 
موســی دانش و دوره چهار جلدی »خورشــید امامت کی ســا ته سفر« از 
مدیریت زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی در محور ترجمه کتاب های 
چاپی مورد تقدیر واقع شــد.در بخش کتاب های چاپی با محور فرهنگ و 
ادب آثار »موســی ترین به طور« اثر ســیدعلی شجاعی، »سیمیا« اثر سعید 
تشکری، »ح« از عترت اسماعیلی و »در خواب هایم« اثر مریم راهی از تهران 
شایسته تقدیر شدند.در محور فرهنگ و ادب بخش کتاب های چاپی، »باب 
هفتم بهشت مجموعه شعر« اثر محمدرضا عبدی، »شمیم بهشت مجموعه 
شعر دفتر هفتم« تألیف مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، 
»تفسیر آه مجموعه اشــعار آیینی« اثر محمدحسین ملکیان و »گلبرگ ها: 
دم پاره های سینه زنی جلد دوم« اثر سیدرضا موید از مشهد شایسته تقدیر 
شدند. »دختر ماه؛ روایتی داستانی از زندگی حضرت فاطمه معصومه« اثر سارا 
عرفانی، »حکایت حضور« اثر محمدتقی اختیاری از تهران، »باران دوشنبه« 

اثر حجت االسالم والمسلمین سیدعباس صحفی از مشهد، »مهمون آینه ها 
برای حضرت معصومه)س(« اثر اکرم الســادات  هاشمی پور، »پر از پروانه کن 
جیب جهان را« از سیدسعید  هاشمی و »قهرمانان آزادی« از نعیمه آقانوری از 
مشهد نیز به عنوان برگزیدگان محور کودک و نوجوان در بخش کتاب های 

چاپی معرفی شدند.
در موضوع جانبی گفتمان تمدن نوین اسالمی بیانیه گام دوم انقالب، »دوره 
چهار جلدی تمدن نوین اســالمی با محوریت آرا و اندیشه های مقام معظم 
رهبری« اثر حجت االســالم والمسلمین روح اهلل سعیدی فاضل و »از انقالب 
اسالمی تا تمدن اســالمی؛ رهیافتی به بیانیه گام دوم انقالب« اثر مؤسسه 

جوانان آستان قدس رضوی شایسته تقدیر شدند.
در بخش دوم جشنواره با موضوع کتاب های دیجیتال و گویا، »حکمت های 
نهج البالغه به زبان انگلیسی« ترجمه و شرح حجت االسالم حسین انصاری پور 

از مشهد برگزیده این دوره ازجشنواره شد.
همچنین در بخش ســوم با موضوع پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی و 
حوزوی در مقطع دکترا »تحلیل روانشناختی سیره امام رضا)ع( و ارائه الگویی 
برای سبک زندگی« رساله حجت االسالم والمسلمین دکتر سید محمدرضا 
لواسانی از دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی قم و »تحلیل مبانی امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران در پرتو قدرت نرم و هویت فرهنگی« رساله دکتر 

رستم عیدی پور از دانشگاه اصفهان برگزیده شدند.
در بخش چهارم جشنواره با موضوع آثار چاپ نشده، »امام رضا علیه السالم 
جی زیارت جا گل موثق ترین روایتن جی روشــنی م« اثر دانیل محزون از 
کشور پاکستان شایسته تقدیر شد. در بخش پنجم با موضوع ناشران فعال 
نیز »انتشارات مدرسه« از تهران، »معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان 
قدس رضوی« از مشــهد و »بنیاد فرهنگی حضــرت مهدی موعود)عج(« از 
قم جزو برگزیدگان این جشــنواره قرار گرفتند. در بخش ششم با موضوع 
نشریه های پژوهشی و ترویجی »فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی« 
به صاحب امتیازی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( و مدیریت 

مسئول محمودرضا برازش شایسته تقدیر شد.
در بخش هفتم که بخش بین الملل جشــنواره را شــامل می شد، جایزه 
بخش بین الملل به بهترین آثار نگارش یافته یا ترجمه نشده به زبان های 
زنده و پرمخاطب جهان در موضوع اصلی امام رضا علیه السالم و خاندان 
آن حضرت به فعال ترین ناشــر خارجی در حوزه علوم اسالمی و معارف 
رضوی »مؤسســه العتره« به جهت چــاپ و توزیع 3۵0 هزار جلد کتاب 
در 2۵0 عنوان با موضوع معارف اهل بیت علیهم الســالم و دفاع از تشیع 
به زبان های محلی شــرق آفریقا و ترجمه و چاپ و توزیع قرآن کریم به 

زبان های رواندایی برای نخستین بار تعلق گرفت.
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شرکت سامان بازار رضوی در نظر دارد تعدادی  اقالم ضایعاتی  به شرح 
ذیل را به شرط رویت از طریق مزایده به فروش برساند.

حجم تقریبی واحد نام کاالردیف
1000کیلوگرمکارتن ضایعاتی1
1000کیلوگرمپالستیک جات2
20.000کیلوگرمآهن آالت3
1000کیلوگرماستیل جات4

متقاضی��ان می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از تاریخ 29/ 99/04 لغایت 
4/ 99/05 در روزهای کاری از ساعت 8 الی 15 به آدرس شرکت واقع در مشهد 
بزرگراه آسیایی – مقابل بیمارستان رضوی – مجموعه سامان بازار رضوی - واحد 

اداری مراجعه نمایند و پس از اخذ مجوز کتبی جهت بازدید مراجعه کنند.
سپرده شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ کف کارشناسی شده  میباشد که بصورت 
چک بانکی تضمین ش��ده یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت سامان بازار رضوی 

باید تهیه گردد.
هزینه آگهی و کارشناس��ی به عهده برنده مزایده می باش��د و ش��رکت  در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

مزایده اقالم ضایعاتی

شرکت سامان بازار رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کمپرسی داران نیشابور در حال تسویه نوبت دوم 
به شماره ثبت 578 کد 1848 انتشار :1399/04/29

بدین وس��یله از کلیه اعضا س��هامداران شرکت تعاونی کمپرسی داران نیش��ابور در حال تسویه دعوت میشود در 
جلسه مجمع عمومی نوبت دوم در مورخه دوشنبه 1399/05/13 ساعت 5 بعدازظهر در محل بلوار امام رضا بعد از 
ترمینال اتوبوس رانی مشهد ایستگاه کمپرسی داران کد پستی 931579919 با دستور جلسه زیر تشکیل میگردد 
حضور بهم رسانند در صورتیکه حضور عضو در جلسه میسر نباشد میتواندحق حضور و اعمال رای خود را به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید عضو متقاضی اعطای نمایندگی یا وکالت میبایست به همراه نماینده خود 
ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8 صبح الی 10 به آدرس بلوار گلها پالک 612 منزل ابوالفضل رودی 
با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به جلس��ه مجمع عمومی مراجعه نماید   تعداد آرا 
وکالتی به هر عضو 3 رای و هر غیر عضو 1 رای خواهد بود.ضمنا کاندیداهای س��مت های هیئت تس��ویه و بازرسان 
تسویه ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت جهت دریافت فرم های ثبت نام به آدرس بلوار گلها پالک 

612 منزل ابوالفضل رودی مراجعه نمایند)در ساعت 8 تا 10 صبح (   
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت تسویه      2-انتخاب هیئت تسویه و ناظران جدید برای مدت دو سال 

3-تعیین حق الزحمه هیئت تسویه و ناظران
4-اتخاذ تصمیم در خصوص اختیار به هیئت تس��ویه برای تقسیم و پرداخت سهام اعضا از فروش ملک شرکت به 

هر عضو بسته به میزان سرمایه از لیست موجود.
/ع هیئت مدیره  
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ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت هون���دا200 م���دل 97 
رن���گ س���ورمه ای ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74611/776  
ش���ماره موت���ور 0200N3N401496 و ش���ماره شاس���ی 
N3NACZKHEJMJ00889 به مالکیت سجاد ثابت نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی MVM 110S م���دل 1395 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 659 ه 51 ای���ران 36  
ش���ماره موت���ور MVM371FBHG000550 و ش���ماره 
شاسی NATEBAPM0G1001563 به مالکیت مهناز 
جبل���ی طرقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدسآ

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید س�رور مركز آموزشهای الكترونیكی 
دانش�گاه فردوسی مشهد را از طریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )شماره فراخوان سامانه ستاد: 
2099091579000014(  برگ�زار نمای�د. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه 
پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواه�ی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/04/25 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه 1399/05/01

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 11 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 12 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت های

و                                                      مرك�زی  س�ازمان  مش�هد،  فردوس�ی  دانش�گاه  پردی�س  آزادی،  می�دان  مش�هد،  آدرس:  ال�ف: 
تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 41934 – 021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور مرکز آموزشهای الكترونیكی
 دانشگاه فردوسی مشهد- نوبت دوم
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 »اقتصاد اسالمی در اندیشه شهید صدر« بررسی می شود اندیشه:  قسمت بیست و دوم برنامه مصیر به موضوع »اقتصاد اسالمی در اندیشه شهید صدر« می پردازد. این برنامه با حضور محمدجواد 
توکلی، استاد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( و احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو مجلس شورای اسالمی یکشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۱ روی آنتن 

شبکه چهار سیما می رود. این چهارمین قسمتی است که برنامه مصیر به بررسی آرا و اندیشه های شهید محمدباقر صدر می پردازد.

گزارش رونمایی از کتاب »الگوی علوم انسانی اسالمی«

علوم انسانی اسالمی، یک ساختمان معرفتی جدید است©
مهر: کتاب »الگوی علوم انسانی اسالمی، 
چارچوب نظری و مدل عملیاتی« نوشته  
سید محمدرضا تقوی با حضور نویسنده، 
عطاءاهلل رفیعــی آتانی، رضــا غالمی و 
احمدحسین شــریفی به صورت مجازی 

رونمایی شد.

جای بحث های ایجابی در حوزه علوم انسانِی اسالمی خالی است»
در ابتدای این جلسه سید محمدرضا تقوی در بیان هدف از نگارش این کتاب گفت: 
»من از چند سال پیش احساس کردم جای بحث های ایجابی در حوزه علوم انسانی 
اسالمی خالی اســت. دیدگاه های موجود در کتاب های مختلف بررسی شده اند اما 

مسئوالن این حوزه توجه کافی به ضرورت تحول در علوم انسانی اسالمی ندارند«.

اهمیت کثرت گرایی روش شناختی در تولید علوم انسانی اسالمی»
 حجت االســالم احمدحسین شــریفی، اســتاد مؤسسه آموزشــی و پژوهشی
امام خمینــی)ره( در ادامه با بیان اینکه دکتر تقوی در سراســر کتاب تفاوت 
جدی مبانی علوم انســانی غربی و علوم انسانی اسالمی را برجسته کرده است، 
افزود: »نکته  دیگر، توجه نویسنده به کثرت گرایی روش شناختی در تولید علوم 
انســانی اسالمی است و در الگوی ایشــان، هم روش حس و تجربه، هم روش 
عقل، هم روش قلب و شــهود و هم علم معصــوم و روش نقلی و وحیانی مورد 

توجه بوده است«.

در حوزه مبانی دینی یک دستگاه سازگار از مفاهیم نداریم»
عطاءاهلل رفیعی آتانی ســومین ســخنران این جلسه بود. وی با اشــاره به اصول و 
چارچوب های کار در حوزه علوم انسانی اسالمی گفت: »یک اتفاق خوب در این کتاب 
و کتاب های مشابه این است که به نظر من ما به یک نقطه مشترک رسیده ایم و روی 
چارچوب های کلی کار توافق کرده ایم. یکی از اشکاالت قبلی ما این بود که هر کسی 
از یک منظری وارد علوم انسانی اسالمی می شد ولی االن تقریباً چارچوب های کلی 

مثل هم هستند و سازمان کار شکل گرفته است«.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علــم و صنعت ایران در پایــان صحبت های خود 
گفت: »نویســنده تأکید می کند ما باید به یک نظام مفاهیم برسیم. این توجه 
خوبی اســت. یکی از مشــکالت ما این است که در حوزه معارف و مبانی دینی 
یک دستگاه ســازگار از مفاهیم نداریم. حتی تعاریف واضحی نداریم. مثاًل یک 
نفر به طور واضح بگوید »توکل« چیســت. تعاریف، روشــن نیست برای همین 
ارتباطات این ها هم روشــن نیســت. مثاًل توکل را جوری توضیح می دهیم که 
بــا کار و تالش تناقض پیدا می کند یا صبــر را به گونه ای توضیح می دهیم که 
بــا مبارزه و مقاومت جور درنمی آید یا توحید افعالی با اختیار و آزادی انســان 

تناقض پیدا می کند«.

علوم انسانی اسالمی به دنبال حذف دانش تجربی نیست»
حجت االسالم والمسلمین رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی 
صدرا در ادامه با اشــاره به ضرورت نقد تولیدات علوم انســانِی اسالمی تأکید کرد: 
»متخصصان عرصه علوم انسانی اسالمی از نقدهای عالمانه در این عرصه استقبال 
می کنند و حتی تقاضا می کنند نظریه ها و مدل های علوم انسانِی اسالمی بی رحمانه 
اما عالمانه نقد شود؛ اما مهم این است که منتقدان مبنای نقد خودشان را سخنان 
ســطحی و مغلوط برخی رسانه ها یا اصحاب سیاســت قرار ندهند. در شرایطی که 
تاکنون ده ها کتاب و صدها مقاله علمی و پژوهشــی در باب فلسفه یا روش شناسی 
علوم انسانی اسالمی تألیف شده است، جا دارد همین کتاب ها و مقاالت مورد نقد و 
ارزیابی قرار گیرند. البته باید قبول کرد آزاداندیشی و مواجهه انتقادی در دانشگاه ها 
همچنان مطرود و منزوی است و بخشی از اساتید محترم ما در برابر نظریه های غربی 

در انفعال به سر می برند«.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسالمی با بیان اینکه اندیشه 
علوم انسانی اسالمی به هیچ وجه به دنبال حذف دانش تجربی نیست، افزود: »علوم 
انســانی اســالمیـ  نه فقط از پایگاه دین، بلکه از پایگاه خود علمـ  درباره مبانی و 
روش شناسی علم حرف ها و نقدهای جدی دارد. باید قبول کرد رشد افسارگسیخته 
نسبیت گرایی در علوم انسانی، شرایط علم را به شدت ضعیف و ناکارآمد کرده است و 
نظریه های پست مدرن در فلسفه علم هم نه فقط مشکل را حل نکرده بلکه به مشکل 

نسبیت گرایی افزوده است«.
عضو هیئت علمی دانشــگاه شاهد در پایان با اشاره به تالش های قابل قدردانی 
دکتر تقوی در نگارش کتاب »الگوی علوم انســانی اسالمی، چارچوب نظری و 
مــدل عملیاتی« گفت: »من چهار مزیت اصلی برای این کتاب قائلم، یکی اینکه 
بحث هــای تئوریک را با عرصه عمل پیوند زده اســت. دوم اینکه، در بحث های 
نظری ســخنان روشــن و شــفافی دارد و جمع بندی خود را درنهایت در قامت 
یک سیســتم و مدل فکری دقیق ارائه داده است. سوم اینکه، همه ساحت های 
معرفتی اعم از فلســفه، فقه، اخالق و عرفان در ایــن کتاب مد نظر قرار گرفته 
اســت. حتی در عرفان که کمتر محققی حاضر می شود آن را به علم پیوند بزند، 
ایشان تالش قابل توجهی داشته اند هرچند من مالحظاتی در این زمینه دارم که 
اســاس آن، صیانت از زبان عقلی علوم انسانِی اسالمی است. چهارم اینکه، کتاب 
از مســیر تجارب فعالیت های عملی و بالینی جناب آقای دکتر تقوی در رشــته 
روان شناســی به بلوغ رســیده و خیلی از نظراتی که در آن مطرح شده در بوته 

عمل محک خورده است«.

 اندیشــه/ ابوالفضل رضایی   مرور اجمالی 
یا از صدر تــا به ذیل اخبــار در روزهایی که با 
بحران های متنوعی از جمله کرونا دست و پنجه 
نرم می کنیم، ما را با موج منفی مواجه می کند که 
درصدد خودتحقیری جامعه ایرانی و کنش های 
فردی و اجتماعی ماست. موضوعی که روی دیگر 
آن نشان از توده عظیمی از غرب زدگی مضاعف 
نیز دارد. درباره صحت این گزاره و دالیل آن پای 
صحبت دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی نشسته ایم که 

حاصلش را در ادامه می خوانید.

تحقیر جامعه ایران در قالِب تحلیل های »
انتقادی به فرهنگ عمومی

به طور معمول، کتاب هایی که از زمان انتشارشان 
مدت زیادی سپری شــده، دیگر در دستور نقد 
قرار نمی گیرند و بیشتر شأن تاریخی و پیشینه ای 
پیدا می کنند، اما اگر احســاس شــود مســئله 
کتاب، همچنان پابرجاســت و هنوز کسانی در 
همان راستا می نویسند و از همین چشم انداز به 
موضوع می نگرند، نباید از مطالعه خطی، به نفع 
زمان دســت کشــید و تنها به اکنون اندیشید. 
کتــاب جامعه شناســی خودمانی اثــری از این 
قبیل اســت، هرچند باید انصاف داد که در دهه 
اخیر، کسانی که در خط تحقیِر خلقیات ایرانیان 
حرکت کرده اند، چندان هــم در امتداِد این اثر 
قرار نمی گیرند؛ نه از جهت صداقت و نه از جهت 
تمایل به نقادی منطقی. در دهه اخیر، نیروهای 
فکری و رســانه ای جریان روشنفکرِی سکوالر، 
بی پروا و ناجوانمردانه، چوِب حراج به داشته ها و 
اندوخته های فرهنگــِی جامعه ایران زده اند و در 
قالب تحلیل های انتقــادی به فرهنگ عمومی، 
بــه تحقیر جامعه ایــران پرداخته انــد و هرچه 
توانسته اند در مذمت آن نگاشته  و گفته اند. اینک 
به مناسبت شدت یافتن همین روند، قصه را دوباره 
از سطر نخست می خوانیم و در حاشیه آن کتاب، 

نکاتی را مطرح می کنیم.

روشنفکر مسلمان، عقل نقاد جامعه است»
نباید انکار کرد که رســالت روشنفکر مسلمان، 
نقادِی واقعیت های اجتماعی ناخوشایند است و 
اوســت که باید از این منظر به جامعه بنگرد و 
قضاوت کند و هشدار و انذار دهد. هیچ جامعه ای 
بی نیــاز از چنین طبقه ای نیســت؛ چراکه تماِم 
جوامع، خواه ناخواه، دستخوش آفات و آسیب ها 
می شوند، اما بسیاری از اوقات، غافالنه و ناآگاهانه 
در این وضع غوطه ور هستند و از حاِل خود خبر 
ندارند. دراین حال است که باید کسی از بیرون و 
به مثابه عقل منفصل، پرچِم نقادی و چالشگری 
را به دســت گرفته و دردها و زخم های جامعه را 
بازگوید و در پی عالج و درمان برآید. پس نباید 
نقادی اجتماعی را برنتابید و به رسمیت نشناخت 
و اجازه داد که جامعه در خطاها و لغزش هایش، 

خفته و خاموش باقی بماند.

تجدد، جامعه ما را دچار گسستگی کرده است»
واقعیت این است که آسیب های جامعه ما، بیش 
از آنکه درون زا باشــد، برون زاســت و ریشه آن، 
به تماس جامعه ما بــا تجدد غربی بازمی گردد. 

آری، قابل انکار نیست که جامعه 
مــا در دوره تاریخــِی مقارن با 
افول و انحطاط تمدن اسالمی، 
به تدریــج گرفتــار انحراف ها و 
اشتبا ه های بزرگ شد و از مسیر 
اعتال و پیشرفت بازماند، اما در 
دوره تاریخی اخیر و به واســطه 
هجوم تجدد به همه بنیان های 
حیاتِی جامعــه ما، تخریب های 
گســترده ای صورت گرفت و ما 
از گذشــته، دچار  بسیار بیش 
افــول و فرســایش شــدیم. با 
پانهادِن تجــدِد غربی به جامعه 
مــا از اواســِط دوره قاجار، این 
تالطم ها و گســیختگی ها آغاز 
شد و روزبه روز، شدت بیشتری 
یافت؛ چنان که در دوره مشروطه 
سکوالر، رسمیت یافت و آن گاه 
با اســتقرارِ پهلوِی اول، با تمام 
قدرت و توان حاکمیتی خویش، 
به جاِن جامعــه ما و ارزش های 
بومــی آن افتــاد و هویــت و 
معنوی اش  و  فرهنگــی   حیات 
را به مخاطره افکنــد. در واقع، 

پهلوی اول، شالوده شــکنی کرد و جامعه ما را از 
خویشتن فرهنگی و اخالقی اش بیگانه ساخت و 
نوعی تجدد آمرانــه و تحمیلی را رقم زد که در 
آن، ساختارهای تاریخی و ریشه دار حذف شدند 
و ساختارهای تجددی، عنان و اختیار همه چیز را 

در دست گرفتند. 

همچنان گرفتار نزاع سنت و تجدد هستیم»
با اینکه انقالب اســالمی، عهد تاریخی تازه ای 
را پدیــد آورد و عالَــم معنایــی متفاوتی را در 
برابر تجدد غربــی بنا نهاد، اما به ســبب آنکه 
ساختارهای تجددی، آنچنان که باید ریشه کن 
نشــدند و همچنان بــر جامعه حاکــم بودند، 
ارزش های تجــددِی خویش را تولید و بازتولید 

کردنــد و مانــع از فتوحــات 
فرهنگی گسترده انقالب شدند. 
ساختاری،  تغییر  بدون  انقالب 
در نام ها و شعارها و مطالبه ها، 
متوقف باقی می ماند و نمی تواند 
در عمــق جامعه نفــوذ کند و 
مــن حقیقی جامعــه را به آن 
بازگرداند، چون دیگرِی انقالب، 
همچنان بازیگــر اصلی میدان 
تدبیــر جامعه اســت و مجال 
دگرگونی نمی دهد. ازاین رو، ما 
هنوز هم با نزاع تاریخی و ناتمام 
ســنت و تجدد دست به گریبان 
هستیم و از آن عبور نکرده ایم. 
آری، ما ذیل تاریخ تجدد غربی 
قــرار نداریم و در پــی غایات 
دیگری هســتیم، اما این امر، با 
به کارگرفتن همان ساختارهای 
تجددی، محقق نمی شود، بلکه 
چالش ها و تنش هایی برخاسته 
از این دوگانگی فرســاینده، ما 
را از حرکت شــتابان و جهشی 
باید  پــس  داشــت.  بازخواهد 
اجتماعی  آفت های  و  آسیب ها 

را در آینه چنین چشم اندازی دید.

جامعه غربی، مدینه فاضله نیست»
برخالف پیش فرض بســیاری از فعاالن جریان 
روشــنفکری بومی و وطنــی، نباید تصور کرد 
جامعه غربی بر ما برتری دارد و ما باید ســعی 
و اهتمــام خویش را صرف رســیدن به وضعی 
کنیم که آن هــا در آن قرار دارند؛ چراکه غرب 
از لحــاِظ اجتماعــی، اکنون خــودش گرفتاِر 
بحران های عمیق و عالج ناپذیری است و اگر در 
هر زمینه ای، ما از غرب عقب باشیم، دست کم 
از نظر وضع اجتماعی و تعامالت و مناســبات 
بیناانســانی، در وضع خوشایندتری قرار داریم. 
ازاین رو، هرگونه غرب معیارانگاری و کوشــش 

در راســتای غربی شــدن، بر حجِم معضالت و 
تنگناهــای اجتماعی و اخالقی مــا می افزاید. 
برنامــه اصالح اجتماعی ما، بایــد به طور کلی، 
مبتنی بر اندیشه بازگشت به خویشتن اسالمی 
باشد؛ خویشتنی که بیش از هزار سال، جامعه 
ایران با آن مأنوس و همدل بوده و امروز نیز در 
هر حادثه ای که باطن جامعه را آشکار می سازد، 
همین خویشــتن است که ســربرمی آورد و ما 
را از چالش ها عبور می دهد. چنانچه ســالمت 
اجتماعی را با شــاخص ها و سنجه هایی تعریف 
کنیــم که غرب معرفی می کند، به راســتی در 
دام چاله ای گرفتار خواهیم شــد که امروز، خود 
آن ها گریزی از آن ندارند و اندیشمندان متعمق 
و عاقبت اندیش شان به این واسطه، فریاد هشدار 

و انذار برآورده اند.
سیاست پردازان و سیاســت گذاران اجتماعی ما، 
همچنان به این درک و فهم از مســئله دســت 
نیافته انــد که تجدد و جامعه تجددی، بخشــی 
از مشــکل، بلکه خاســتگاه اصلی آشفتگی های 

اجتماعی ماست.

جامعه ما سیاه و تلخ نیست»
تحقیر ُخلقیــات ایرانیان، ضلــع دیگری را نیز 
دربرمی گیــرد و آن تخریب و ســیاه نمایی در 
لفافه نقادی است؛ به این معنی که کسانی فقط 
الیه های ناخوشــایند جامعه را تصویر می کنند 
و زیبایی هــا را نمی بیننــد و از آن ها نمی گویند 
یــا آنچنان در بیاِن کاســتی ها و کژی ها مبالغه 
می کنند کــه مجموع و برآیند تحلیلشــان، بر 
اضمحــالل اجتماعی داللــت دارد. هنگامی که 
مخاطب با چنین تحلیل هایی مواجه می شــود، 
همه چیز را تباه شده و ازدست رفته خواهد یافت 
و جز ناامیدی و دلسردی، راهی پیش روی خود 
نمی بیند. گویی نقــادی اجتماعی، تالزم قهری 
و ذاتی با ســیاه پردازی و خواه ناخواه از مســیر 
شالوده شــکنی و یأس می گذرد، درحالی که اگر 
واقع بینانــه و منصفانه به واقعیت های اجتماعی 
بنگریم و داشته ها و نداشته ها و زشتی و زیبایی ها 

را در کنار یکدیگر بنشانیم، به جمع بندی دیگری 
دست خواهیم یافت. این رویکرد نیز آفت و کجی 
دیگری است که تحلیل های اجتماعی انتقادی، 

اغلب گرفتارش می شود.

آسیب های اجتماعی و ُخلقی، با »
آموزه های دینی عالج می شود

در مقــام تجویز و نســخه پردازی نیز نباید به 
خطا رفت؛ همچنان که اشــاره شد نباید جامعه 
تجددی را اصل و معیــار قلمداد کرد و جامعه 
ایــران را جامعــه ای در حــال گذار از ســنت 
به تجدد انگاشــت کــه در این ســیِر تاریخِی 
اجتناب ناپذیرش، دچــاِر عقب ماندگی و تأخیر 
تاریخی شده است. اینک اضافه می کنیم نه فقط 
به ایــن دلیل که جامعه ایران، سده هاســت با 
دین عجین و همراه است، بلکه به این خاطر که 
تنها دین می تواند پشتوانه اخالق و ارزش های 
اجتماعی قرار گرفته و حاکمیت آن ها را تضمین 
نماید بایــد رهیافت دینی را برگزید و از طریِق 
منطق و ادبیات دینی، در پی اصالح اجتماعی 
و زدودِن خلقیات ناصواب برآمد. هر مســیر و 
مداری غیرازاین، حتی اگر در کوتاه مدت مفید 
واقع شــود، در بلندمدت به نتیجه ای دســت 
نخواهد یافت و وضع َمَرضی به جامعه بازخواهد 
گشــت. بزرگ ترین، ماندگارترین و فراگیرترین 
ظرفیت در جامعه ایــران که می توان از آن در 
مسیر اصالح اجتماعی بهره برد و تعادل و ثبات 
را هرچه بیشتر بر آن غالب گردانید، دین است. 
البته در اینجا غرض از دین، اســالم اســت که 
در جان و دل ایرانیان ریشــه دوانده و به هویت 

عمیق و ناگسستنی آن ها تبدیل شده است.

دیدن درخشش های اجتماعی، هنر است»
هرچنــد منتقد اجتماعــی، ضعف ها و نقص  را 
می پاید و به نقد می کشــد، اما افزون بر دیدن و 
دریافتِن این خألها، دیدن و دریافتن فضیلت ها 
و مزیت ها نیــز نباید از نظر دور بماند و محقِق 
اجتماعی همــواره زخم ها را ببینــد و گاه نیز 
غیرمتعهدانه بر آن ها نمک بپاشد. در مقاطعی، 
جامعه تصویری از خود به نمایش می گذارد که 
به قطع، ستودنی و درخور مداقه است، اما در این 
مواقع، زبان ها بسته و قلم ها خاموش می شوند 
و بــه خود، اجــازه تقریر و ترســیم زیبایی ها 
و درخشــش های عالی انســانی را نمی دهند. 
ازاین جملــه، تحرکات اجتماعــی و مردمی در 
دهه اخیر اســت که در مجموعه ای از رویدادها 
و بحران هــای طبیعی، جامعه ایران پا به عرصه 
نقش آفرینی نهاد و تصویرها و نماهایی از حقایِق 
خویش را متعین و متجســم کرد که پیش از 
این انکار می شدند. گویا جامعه در انتظاِر تنش 
و تالطمی بود که با زباِن رســا و واضح، طینت 
خویش را عیان سازد و تحلیل های شبه علمی و 
تحقیرمآبانه جریان روشنفکری سکوالر را ابطال 
کند. دســت کم، همان اندازه که نیروهای این 
جریــان وارداتی و تحمیلی، بر تحقیر و تخریب 
جامعــه ایران اصرار می ورزند، ما باید در امتداد 
روایت درخشــش ها و کامیابی های اجتماعی و 
اخالقی آن بکوشیم و فضیلت های مکتوم و انکار 

شده آن را بازگوییم.

چرا جریان روشنفکری سکوالر اصرار بر تحقیر خلقیات ایرانیان دارد؟

هنِر دیدن درخشش های اجتماعی 

در مقاطعی، جامعه 
تصویری از خود به 

نمایش می گذارد 
که به قطع، ستودنی 

و درخور مداقه 
است، اما در این 

مواقع، زبان ها بسته 
و قلم ها خاموش 

می شوند و به خود، 
اجازه تقریر و 

ترسیم زیبایی ها و 
درخشش های عالی 
انسانی را نمی دهند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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گزارش

س���ند کمپانی و برگه سبز سواری سمند ایکس 7  به 
رن���گ نقره ای-متالی���ک،  مدل 1384، ش���ماره موتور 
1000592، ش���ماره شاس���ی 83232931 ب���ه ش���ماره 
پ���اک 226ص44  ای���ران 96 ن���ام حس���ین ن���وروزی  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
03
79
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت بازرگان���ی ش���رکت بازرگان���ی س���وران 
تجارت باثاوا به شناسه ملی 10380587982 
به ش���ماره ثبت 42976 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
78
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،برگ کمپانی و سند مالکیت سواری سیستم 
پرای���د تیپ جی تی ایکس آی به رنگ س���فید روغنی 
مدل 1386به ش���ماره موتور2111321وش���ماره شاسی
S1412286371471ب���ه ش���ماره پ���اک 54-492ج96 

مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می گردد. 

,ع
99
03
79
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی سواری پرایدتیپ جی تی ایکس 
آی،رن���گ نق���ره ای متالیک،م���دل 1386 ب���ا ش���ماره 
 s1412286418561موتور2230257 و ش���ماره شاسی
و ب���ا ش���ماره پ���اک 815 ل46 ای���ران 32 بن���ام خانم 
صدیقه طالبی فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
03
81
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگه تعرفه قطعه زمین شماره 116 به متراژ 
74.92 صادر ش���ده از ش���رکت آبادانی و مس���کن 
الهیه مرب���وط به اینجانب محمودزارعی میباش���د 
ازیابن���ده تقاظ���ا میش���ود ب���ا ای���ن ش���ماره تماس 

بگیرد09150268170 و ازدرجه اعتبار ساقط است

,ع
99
02
38
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پاک���ت تراکت���ور فرگوس���ن 285  به رن���گ قرمز،  
مدل 1364، شماره موتور LFW3646M، شماره 
شاسی 0028806919 ، فاقد پاک به نام ابراهیم 

شجایی  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
03
79
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 

سهامی عام نخریسی و نساجی 
خسروی خراسان) سهامی عام(

به شماره ثبت 206 و شناسه ملی 
10860062290

پیرو آگه��ی دعوت به مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت 
نخریس��ی و نساجی خس��روی خراسان 
س��هامی ع��ام به ش��ماره ثب��ت 206 و 
م��ورخ  مل��ی10860062290   شناس��ه 
99/04/22 در روزنام��ه ق��دس  ب��ه 
اط��اع کلی��ه س��هامداران وکی��ل ی��ا 
قائ��م مق��ام قانون��ی صاح��ب س��هم و 
نماین��دگان  ی��ا  نماین��ده  همچنی��ن 

اشخاص حقوقی  می رساند.
 تصمیم گی��ری درب��اره نحوه تقس��یم 

سود به دستور جلسه اضافه گردید
9ع هیئت مدیره 

93
78
8

 ش��هرداری اس��دآباد در نظر دارد 
عملی��ات خاکبرداری زمین تفکیکی 
پاک 1897/1 و 1897 را واگذار نماید 
ل��ذا پیمانکاران در ص��ورت تمایل  
می توانند  ت��ا تاریخ 1399/05/02 
ب��ه امور مالی ش��هرداری مراجعه و 
اسناد مناقصه را دریافت تکمیل و 

تحویل نمایند.
شهرداری اسدآباد

,ع 
99
03
81
3

 آگهی مناقصه

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 60096 و شناسه ملی 14006385555

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,12 و نامه شماره 2,14527 مورخ 1399,03,26 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی سالهای 95 الی 97 به تصویب رسید. تعاونی دامداران میان 
جلگه به نمایندگی جواد سلیمانی کدملی0933205740 - تعاونی دامداران قدمگاه رضوی 10380029094 به نمایندگی علی طاهری 
سفید  رباط  چهارطاقی  تعاونی  کدملی0731662466  صداقت  محمدرضا  نمایندگی  به  آباد  مومن  گلچین  تعاونی   5749357171 فر 
به نمایندگی امین میش مست هراتی 3874497666 تعاونی دامداران تحت جلگه به نمایندگی احمد اقبالی کدملی6449006455 
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند وتعاونی دامداران کوشش بیدخت به نمایندگی آقای حسن 
مسعودی کدملی 5629658611 شرکت تعاونی دامداران گوشتی و شیری وحدت قوچان به نمایندگی آقای حسین کریمی کدملی 
0872567079 شرکت تولیدی و توزیعی گاوداران شیری نوبهار باخرزبه نمایندگی آقای حبیب اله کاخکی کدملی0749128879 به 
سمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند. -3 سرمایه شرکت از مبلغ 120000000 ریال منقسم به120سهم 

1000000 ریالی با نام به مبلغ 375000000ریال منقسم به 375 سهم 1000000 ریالی بانام افزایش یافت 

,ع
99
03
77
6

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )918179(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 60096 و شناسه ملی 14006385555

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,12 و نامه شماره 2,14527 مورخ 1399,03,26 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت تعاونی دامداران میان جلگه شناسه ملی 10380128256 بنمایندگی آقای جواد سلیمانی کدملی : 0933205740 )به 
سمت رئیس هیئت مدیره (، شرکت تعاونی دامداران صنعتی قدمگاه رضوی شناسه ملی10380029094 به نمایندگی آقای علی طاهری فر کدملی: 
به نمایندگی آقای  نایب رئیس هیئت مدیره ( ، شرکت تعاونی کشاورزی گلچین مومن آباد شناسه ملی 14003755132  5749357171 )به سمت 
به  رباط سفید شناسه ملی 14007562207  تعاونی چهارطاقی  ( شرکت  )به سمت منشی هیئت مدیره   0731662466 : محمدرضا صداقت کدملی 
نمایندگی آقای امین میش مست هراتی کدملی : 3874497666 .) به سمت عضو هیئت مدیره ( شرکت تعاونی دامداران تحت جلگه شناسه ملی 
10860438775 به نمایندگی آقای احمد اقبالی کدملی : 6449006455 ) به سمت عضو هیئت مدیره ( و آقای امین میش مست هراتی کدملی 
: 3874497666 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بانکی ازقبیل چک ، سفته و برات 
یا آقای علی   ) ) رئیس هیئت مدیره  امضای آقای جواد سلیمانی  از دو  یکی  متغیر  )مدیر عامل(و  امین میش مست هراتی  ثابت آقای  امضای  با 
طاهری فر )نائب رئیس ( همراه با مهر اتحادیه معتبر است واوراق عادی و نامه ها با امضای آقای امین میش مست هراتی ) مدیر عامل ( و مهر اتحادیه 

دارای اعتبار است. 
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5روزنامـه صبـح ایـران

 آیت اهلل تحریری:  از جمله ویژگی های شیعیان واقعی سخاوت آن هاست  شبستان: آیت اهلل محمدباقر تحریری گفت: ائمه معصومینb برای شیعه واقعی ویژگی هایی را بیان کردند که نخستین آن ها 
فکری و اعتقادی است. از نظر اعتقادی و فکری والیتمداری یکی از ویژگی های مهم شیعیان واقعی است که در عرصه های مختلف همچون تعالیم دینی، حاکمیت در نظام اجتماعی و اجرای قوانین الهی تحت امر ولی خدا قرار 
دارند. تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه اعمال و رفتار شیعیان واقعی تجلی گاه دستورات ولی خداست، اظهار کرد: از جمله ویژگی های شیعیان واقعی سخاوت آن هاست که در قالب بذل، بخشش و ایثار جلوه می کند.

آیت اهلل جاودان:

قیامت روز واقعیت و پذیرش اعمال واقعی است©
جاودان،  محمدعلــی  آیت اهلل  معارف: 
استاد اخالق در جلســه هفتگی درس 
اخالق خود که به صورت مجازی برگزار 
شــد، گفت: قیامت روز واقعیت اســت 
و یک ذره غیر واقعیــت آنجا راه ندارد. 
متأسفانه ما در این دنیا هر چه می گوییم 
و انجــام می دهیــم از واقعیت بهره مند 

نیست. مثاًل حرف های خوب می زنیم و بلد هستیم از روی قرآن و کلمات بزرگان 
حرف های خوب بزنیــم، آن هم فقط حرف خوب می زنیم که اگر این حرف ها به 
واقعیت تبدیل نشود، آنجا اصاًل جا برای این غیر واقعیت ها نیست و همه را در این 

دنیا می گذارید و می روید.
وی ادامه داد: واقعیت آن چیزی اســت که وزن، سنگینی و اثرش را می فهمد نه 
اینکه فقط یک حرف خوبی  زده باشید ولی عمل به آن نکرده باشید. این آیه ای که 
شاید 100 بار در جلسات مکرر عرض کردم که خداوند می فرماید: »أََوَمْن َکاَن َمیًتا 
ُلَماِت لَیَس بَِخارٍِج  َفأَْحییَناُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا یْمِشــی بِِه فِی الَنّاِس َکَمْن َمَثُلُه فِی الُظّ
ِمْنَها«، آیا کســی که ]از نظر عقلی و روحی[ مرده بود و ما او را ]به وسیله هدایت 
و ایمــان[ زنده کردیم، و برای وی نوری قــرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم 
]به درستی و سالمت[ حرکت کند، مانند کسی است که در تاریکی ها ]ِی جهل و 

گمراهی[ است و از آن بیرون شدنی نیست؟! )آیه 1۲۲، سوره انعام(.

اثر محسوس ایمان کجاست؟»
این اســتاد اخالق بیان کرد: ما در خانواده های مسلمان و مؤمن متولد شده ایم 
و در ابتــدا همان روح نباتــی و حیوانی را مثل بقیه داریم، اما چون خانواده ما 
مؤمن است و پدر و مادر به ما نماز یاد می دهند و مثاًل از بعضی از گناهان ما را 
پرهیز داده اند، ما نیز با داشتن روح نباتی و حیوانی در چنین محیط خانوادگی 
بزرگ شــده ایم که نماز می خوانیم و از بعضی از گناهان نیز پرهیز می کنیم و 
این هــا یواش یواش در ما یک روح جدیدی را پدید می آورد و یک مرحله ما را 

باالتر می برد.
وی ادامــه داد: بنابراین چنین فــردی با یک آدم معمولی که هیچ اعتقادی به 
خدا ندارد و کاماًل آزاد و بی اعتقاد زندگی می کند، فرق می کند و هر مقدار که 
فرق کند روح و حیات باالتری دارد و این روح این قدر می تواند رشد کند و باال 
برود که حتی وقتی در صور دمیده می شــود و همه موجودات زمین و آسمان 

می میرند، چنین فردی نمی میرد.
آیت اهلل جاودان افزود: وقتی در نفخه صور دمیده شد، همه موجودات آسمانی و 
زمینی می میرند یا مدهوش می شوند، مگر کسانی که خدا آن ها را خواسته باشد 
که آن ها دیگر مدهوش نمی شوند و نمی میرند و از نفحه صور اول که نفخه اماته 

است و همه می میرند، این ها نمی میرند.
وی ادامــه داد: همان طور که در آیه ابتدایی گفتیم، قرآن می فرماید: »َوَجَعلَْنا 
لَُه نُوًرا« به چنین افرادی خداوند یک نور می دهد و این نور واقعی اســت و اثر 
دارد و به یک حیات تازه می رسند که اثر دارد و این اثر هم اثر محسوس است 

نه اینکه فقط اثر دارد.
آیت اهلل جاودان با اشاره به اثر محسوس ایمان اظهار کرد: همه ما ایمان داریم، 
اما اثر محســوس این ایمان کجاســت؟ اثر آن آنجاست که وقتی به یک گناه 
می رسید دســتتان می لرزد و اصاًل امکان ندارد دستتان را به سمت گناه دراز 
کنید و حتی از برخورد با گناه اوقات تلخ می شــوید و این آن روح و آن نور و 

حیات تازه است که چون واقعیت دارد، اثر هم دارد.
او با نقل ماجرای قضا شدن نماز صبح یکی از بزرگان بیان کرد: دیدند جلو در 
منزل یکی از بزرگان خیلی شــلوغ است و صدای شیون و ضجه این آقا هم به 
بیرون می آید. فردی نقل کرد که من داشتم از آنجا رد می شدم و این صحنه و 
ناله را دیدم و پرسیدم چه خبر است؟ آیا پسر بزرگ آقا فوت کرده است؟ گفتند 
نه، بعد پرسیدم آیا پسر دوم ایشان فوت کرده است؟ باز هم گفتند نه و گفتند 
امروز صبح آقا نماز صبحشــان برای نخستین بار در طول عمرشان قضا شده و 

این گونه دارند ضجه و ناله می کنند.

 برخی تحول خواهان ©
جسارت تحول سازی ندارند

معارف: شــبهه ها در اثر آمیختگی حق و باطل 
ایجاد می شود و افراد، زود به آن باورمند می شوند 
و عمدتاً افراد دارای شبهه دنبال پاسخ گرفتن هم 
نیستند، بنابراین باید فرهنگ پرسشگری را هم راه 
بیندازیم و تقویت کنیم. ما نباید وقتی با شبهه ای 
مواجه می شویم فوراً آن را پاسخ دهیم، بلکه باید 
ابتدا زمینه شبهه را بررسی و متناسب با آن با فرد 
مواجه شــویم، پس صرفاً روش عقلی جوابگوی 
همه شبهه ها نیســت بلکه روش های تربیتی و 
روان شناســی هم باید به کار گرفته شود. جوانان 
به هنرمندان، ورزشــکاران و... عالقه دارند، چون 
الگوسازی شده اســت. ما قطعاً باید پیامبر)ص(، 
امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س( را به عنوان 
الگو معرفی کنیم ولی باید الگوهای محسوس تری 

هم داشته باشیم.
باید در مســئله روش پاسخگویی تالش کنیم و 
از علوم اجتماعی و تربیتی استفاده کنیم. ضمن 
اینکه بایــد از ابزارهای نوین بهره ببریم. در حال 
حاضر کتاب و پرسش و پاسخ مکتوب، مشتری 
زیادی ندارد ولی از انیمیشن، موشن گرافی و فضای 
مجازی به خوبی می تــوان بهره برد به خصوص 
کلیپ های کوتاه یکی دو دقیقه ای درست کنیم 

و یک شبهه را پاسخ دهیم.
پاســخ های کوتاه، ادبیات روان و... هم از کارهایی 
اســت که باید انجام دهیم. امروزه با شبهه کرونا 
مواجه هســتیم که مباحث کالمــی، اخالقی، 
روان شناســی، اقتصادی، اعتقادی و... دارد که در 
مراکز مختلف به آن بســیار پرداخته شده است. 
نباید موازی کاری کرده و همه از صفر شروع کنیم 
و می توانیم از تجارب همدیگر بهره ببریم. ضمن 
اینکه باید از ســبک سنتی به سبک های جدید 
منتقل شویم که خود این موضوع هم جسارت و 

شجاعت الزم دارد.
بحث تحول خواهی و تحول سازی مسئله مهمی 
است، زیرا خیلی از افراد تحول خواه هستند ولی 
جسارت تحول سازی را ندارند، بنابراین باید در هر 
مجموعه ای این جسارت را ایجاد کنیم. حتی باید 
تالش کنیم مستند، فیلم های کوتاه، انیمیشن و... 
ساخته و جشنواره فیلم کوتاه و مستند پاسخگویی 
به شــبهه ها داشــته باشــیم که در آن صورت 

اتفاق های بزرگ و مؤثری هم رخ خواهد داد.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9297 یکشنبه 29 تیر 1399  27 ذی القعد   ه 1441 19 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

دیدگاه
 حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه

گفتار

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
 بارها شنیده ایم که فرهنگ سازی کتاب خوانی 
در بین مردم فقط به این معنی نیســت که 
بگوییم »کتاب بخوانیــد« بلکه باید با تمام 
ابزارهــا و امکانــات در اختیار ایــن حرف را 
غیرمستقیم به مخاطب بزنیم. همانند کاری 
کــه در روســتای فوالدلوقویی شهرســتان 
بیله سوار و در نزدیکی مرز آذربایجان صورت 
گرفت و کانون فرهنگی- هنری شهید عالیی 
این روستا توانســت در رشته ترویج کتاب و 
کتاب خوانی، رتبه برتر رویداد ملی فهما را از 

آِن خود کند.
برای بررسی اقدام های اثرگذار این کانون برای 
کتابخوان کردن اهالی روستا با مدیر کانون، 
آقای امامعلی اسدی گفت وگویی انجام دادیم.

 روستای دوستدار کتاب کشور »
با 20 هزار جلد کتاب

 امامعلــی اســدی، مدیــر مســئول کانون 
روســتای  عالیی  شــهید  فرهنگی-هنری 
فوالدلوقویــی شهرســتان بیله ســوار کــه 
روستایشان تنها ۲ کیلومتر از مرز جمهوری 
آذربایجان فاصله دارد درباره فعالیت های کانون 
مسجد این روستا می گوید: این کانون در سال 
1383 با مجوز کانون های مساجد کشور شکل 
گرفت. با همکاری ادارات و نهادهای مختلف 
و کمک هــای خیران ســاختمان فرهنگی 
جدیدی را در روستا احداث کردیم که بیشتر 
فعالیت هــای آن کتاب خوانی اســت. ترویج 
گفتمــان انقالب اســالمی و آرمان های امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری از مهم ترین 
اهداف این کانون است که برای رسیدن به آن 

در این سال ها بسیار تالش کرده ایم.
او اضافه می کند: یکی از بزرگ ترین اقدام هایی 
که این کانون انجام داده است ترویج کتاب و 
کتاب خوانی است. در این مرکز حدود ۲0 هزار 
جلد کتاب وجود دارد و برای استقبال بیشتر 
خانواده ها، کودکان و نوجوانان بازی سرایی نیز 
در محوطه کانون درست شده است. این فعال 
مسجدی یادآور می شود: این کانون در سال 
1393 در بین روستاهای دوستدار کتاب، مقام 
برتر کشوری را به خود اختصاص داد. عالوه 

بر آن بارها به مراحل نهایی بخش اســتمرار 
جشنواره های روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
نیز راه پیدا کرده است. بخش استمرار بخشی 
است که با هدف تجلیل از کتابخانه های فعال 
در 6 دوره اخیر راه اندازی شده و از کانون هایی 
که به طــور مداوم فعالیت های خــود را در 

معرض داوری می گذارند، تجلیل می شود.

با یک تماس صاحب کتاب شوید»
اســدی از اقدام های این کانون برای نهادینه 
کردن فرهنگ کتاب خوانی در بین اهالی روستا 
نیز گفته و توضیح می دهد: طرحی به نام »با 
یک تماس صاحب کتاب شوید« را چند وقتی 
اســت راه اندازی کرده ایم. بر اساس این طرح 
به دلیل ســختی حضور در کانون و استفاده 
از کتاب، شماره تماسی را معرفی کرده ایم تا 
اهالی روستا با یک تماس کتاب مورد نظر خود 
را درخواست کرده و کتابدار یا مسئول کتابخانه 
نیز به صورت دستی کتاب را به در منزل برده 
و تحویل آنان دهد. پس از مطالعه کتاب نیز 
آن ها می توانند اعــالم کنند تا کتاب خوانده 

شده را از در منزل تحویل بگیرند.
او به دیگر اقدام های کانون نیز اشــاره کرده 
و بیــان می کنــد: در کنار ترویــج فرهنگ 
کتاب خوانی و تشویق تمام مردم به خواندن، 
انتشار کتاب هم داشته ایم. کتاب پوالد شامل 
زندگی نامه و خاطرات ســردار شهید عالیی؛ 
فرمانــده گردان حبیب بــن مظاهر یکی از 
رویدادهای کتابخانه ای کانون فرهنگی- هنری 

شهید عالیی است. طرح جدیدی هم با عنوان 
»کتاب تاج سر است« را نیز ارائه کرده ایم که 
مورد قبول وزارت ارشاد قرار گرفته است. بر 
مبنای این طرح تمام کتاب هایی که در ادارات 
و مؤسســه ها به عنوان پایه مانیتور قرار داده 
می شود، جمع آوری شده و به جای آن پایه ای 

نگهدارنده تحویل آن ها می دهیم.

الزامی به بازگرداندن کتاب های »
کتابخانه نیست

مدیر کانون فرهنگی- هنری شــهید عالیی 
با اشــاره به برنامه های کانون در زمان بحران 
کرونا توضیح می دهد: پس از شــیوع کرونا 
در کشــور تقریباً تمام کتابخانه های مساجد 
تعطیل شدند اما فعالیت های این کانون ادامه 
داشت و با کمک طرح »با یک تماس صاحب 
کتاب شوید« کتاب ها بین اعضای کتابخانه و 
اهالی روستا با رعایت تمام جوانب بهداشتی 
توزیع می شد. هنگام همین رفت و آمدها به 
منازل روستاییان بود که از نزدیک در جریان 
مشکالت و وضعیت خانواده ها قرار گرفتیم و 
تالش کردیم در راستای فرمایش مواسات و 
همدلی مقام معظم رهبری به افراد بی بضاعت 

کمک رسانی کنیم.
او به مشکالتی که سبب مهاجرت روستاییان 
به شهرها شده نیز اشــاره کرده و می گوید: 
طبق سرشماری سال 1395 جمعیت روستا 
حدود 490 خانوار بود اما به دلیل کمبود آب، 
حدود 150 خانواده از روستا کوچ کردند و در 

حال حاضر جمعیت این روستا به طور ثابت 
حدود ۲هزار و ۲00 نفر است. البته در فصول 
کاشت و برداشت این تعداد بیشتر می شود. 
از ایــن تعداد حدود 800 نفــر از خواهران و 
برادران عضو فعال کتابخانه هســتند. برای 
تشــویق و جذب بیشتر اهالی روستا مسابقه 
کتاب خوانی برگزار کرده و با مدارس روســتا 
همکاری زیادی داریم و بازی سرا را در اختیار 
دانش آموزان کتابخوان یا آن هایی که با مسجد 

ارتباط بیشتری دارند، قرار می دهیم.
اســدی با تأکید بر اینکه عضویــت در این 
کتابخانه کامالً رایگان است، عنوان می کند: 
اهالی روستا می توانند به صورت رایگان عضو 
کتابخانه شوند و هر تعداد کتاب دوست دارند 

امانت بگیرند. حتی اعضا می توانند 
کتاب ها را بــه کتابخانه تحویل 
نداده و به هر فردی دوست دارند 
هدیه دهند. این کتابخانه الزامی 

برای برگرداندن کتاب ها ندارد.
او در مــورد راه هــای تأمیــن 

نیز  کتابخانه  کتاب هــای 
می گویــد: بیشــتر ایــن 
کانون هــای  را  کتاب هــا 
مساجد و وزارت ارشاد در 
اختیار ما قرار می دهند. اما 
عالوه بــر آن ها کتاب  های 
زیادی نیز از طرف خیران 
به کتابخانه اهدا می شــود 
و توســط دو خانم که به 
افتخــاری کتابدار  صورت 
این کانون هستند، کتاب ها 
برای  و  شــده  ساماندهی 

اهالی ســپرده  بــه  مطالعه 
می شود. مدیرکانون فرهنگی- هنری شهید 
عالیی روســتای فوالدلوقویی شهرســتان 
بیله سوار اردبیل در پایان با اشاره به برنامه های 
پیش روی کانــون تصریح می کند: برگزاری 
دوره های آموزشــی ویژه کتابداران مساجد، 
برگزاری مســابقات کتاب خوانی در استان و 
جمــع آوری خاطــرات آزادگان، ایثارگران و 
جانبازان جنگ تحمیلی شهرستان بیله سوار 

از برنامه های در دست اقدام این کانون است.

تجربه نگاری کانون های فرهنگی- هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما« )5(

ترویج فرهنگ کتاب خوانی در روستایی دورافتاده

اعضا می توانند 
کتاب ها را به کتابخانه 
تحویل نداده و به هر 
فردی دوست دارند 

هدیه دهند. این 
کتابخانه الزامی برای 

برگرداندن کتاب ها 
ندارد 

بــــــرش

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- )مورد وثیقه( پرونده اجرایی شماره 
9100400715000077 به کالسه 9402533

بدینوس��یله به شرکت تعاونی س��نگ مرمر کسری شیروان مدیون پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک 
ملی علیه آقای حس��ن کریمی قوالنلو و ش��رکت تعاونی سنگ مرمر کسری ش��یروان ابالغ می گردد: 
طبق گزارش ش��ماره 96/08- 1396/4/24 کارشناس رسمی دادگستری بوارده 4023- 1396/4/26 
پالک ثبتی ش��ماره 5165 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد مورد وثیقه سند رهنی شماره 20510- 
1384/6/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 شیروان به مبلغ 11/700/000/000 ریال ارزیابی گردیده. 
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 7/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف936 آ9903803
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وس��یله به- ج��واد جاللی س��ورانی نام پدر: ذبی��ح اله تاریخ تول��د: 1344/12/1 ش��ماره ملی: 
0931418331 ش��ماره شناسنامه: 54200 ابالغ می شود که – علی اصغر فیاضی خرم آبادی نام پدر: 
محمدجمعه تاریخ تولد: 1359/10/1 ش��ماره ملی: 0941942910 ش��ماره شناسنامه: 1711 جهت 
وصول مبلغ موضوعات الزم االجرا: 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( به اس��تناد – ش��ماره 
چک: 192281، تاریخ چک: 1399/3/10، علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9901562 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1399/3/29 مأمور، محل اقامت شما به 
ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت. م.الف937  آ9903804
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدین وسیله به ورثه مرحوم ابراهیم شاکری راد، اکرم شاکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1351/4/3 
ش��ماره ملی: 0932135358 شماره شناسنامه: 50306 و مجتبی شاکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ 
تولد: 1358/6/30 ش��ماره ملی: 0944581145 شماره شناسنامه: 233 و جمال شاکری راد نام پدر: 
ابراهیم تاریخ تولد: 1353/1/16 ش��ماره ملی: 0939644487 ش��ماره شناسنامه: 179 و رجب علی 
ش��اکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1355/1/23 شماره ملی: 0932222463 شماره شناسنامه: 
58951 و مرضیه ش��اکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1354/8/30 شماره ملی: 0939684462 
ش��ماره شناس��نامه: 2951 و عباس ش��اکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1361/7/2 شماره ملی: 
0942032284 شماره شناسنامه: 3086 و فاطمه شاکری راد نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1363/2/13 
ش��ماره ملی: 0939036071 شماره شناسنامه: 497 ابالغ می شود که خانم صغری قلی زاده نام پدر: 
غالمحس��ن جهت وصول مبلغ ده هزار ریال )مقوم به نرخ روز به مبلغ 39/067/307ریال( به اس��تناد 
س��ند ازدواج 1304- 1343/8/9 علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 
9901025 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 99/3/3 مأمور، محل اقامت شما به شرح 
متن س��ند ش��ناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م.الف939  آ9903805
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به

-مصطفی تقی پور نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 1355/6/3 ش��ماره ملی: 0935028382 شماره 
شناسنامه: 6677

-مه��دی نوروزی نام پدر: حس��ین تاری��خ تولد: 1354/1/10 ش��ماره ملی: 0943723809 ش��ماره 
شناس��نامه: 17 ابالغ می شود که بانک سپه به اس��تناد – قرارداد بانکی: شماره سند: 119526065، 
تاریخ سند: 1395/2/15، بانک مربوطه: سپه جهت وصول مبلغ موضوعات الزم االجرا: 596/008/524 
ریال )پانصد و نود و ش��ش میلیون و هش��ت هزار و پانصد و بیست و چهار ریال( شامل: )-اصل طلب: 
229/940/199ریال و – س��ود: 50/586/844ریال و – خس��ارت تأخیر تأدیه: 315/481/481 ریال، 
تاریخ مبنای محاسبه خس��ارت:1399/2/20و - خسارت تأخیر روزانه:  215/200 ریال، تاریخ مبنای 
محاسبه خسارت: 1399/2/20( به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9901276 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1399/3/13 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد 

یافت. م.الف940  آ9903806
مسئول شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

عباس عابد و شهره جاودانی خالقی مافی و محمدرضا اجتهادی عرب و حسین ناصری

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به آقای ابراهیم سیاوش��ی نام پدر: محمدحس��ن تاریخ تولد: 1351/6/9 ش��ماره ملی: 
0638893593 ش��ماره شناس��نامه: 5640 ابالغ می ش��ود که خانم اعظم غالمزاده نام پدر: رجبعلی 
جهت وصول یکصد س��که طالی کامل بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 
7185- 1377/9/26، دفترخانه ازدواج 22 و طالق 87 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9901149 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش 
مورخ 99/3/8 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 

طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م.الف942  آ9903807
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای هادی س��االری باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 29 سهم مشاع 
از 72 س��هم شش��دانگ اعیان یکباب منزل به ش��ماره پالک 3529 فرعی از 24 مکرر اصلی بخش 9 
مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 349927 دفتر 2135 صفحه 169 بنام هادی ساالری 
ثبت و س��ند به شماره چاپی 413850 الف 89 صادر گردیده است سپس برابر سند رهنی 197339 
مورخ 1392/10/1 دفتر 71 مش��هد در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از 

این حکایتی ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف943      آ:9903808
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139560330001004255 مربوط به پرونده کالسه 1391114430001003410 
آقای/خانم محسن عرب زاده فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 62 مترمربع پالک 
شماره 114فرعی از11230 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از داود جندقیان صادره در دفتر187صفحه106. )م الف 6691 (
2- رأی ش��ماره 139860330001017833 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000688 
آقای/خانم حس��ین خاجوئی راد فرزند علی در شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت 96 مترمربع 
پالک شماره 721فرعی از یک  اصلی واقع در بخش4حوزه ثبت ملک اداره یک قم. مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از محمد حسین اسماعیلی. )م الف 6692 (
3- رأی ش��ماره 139960330001000080 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001739 
آقای/خانم اصغر صالح فرزند علی بابا در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 73/26 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 11578/384  اصل��ی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی صادره در 
دفتر654صفحه104 به موجب س��ند قطعی شماره8112 مورخ1398/09/23دفتر خانه55قم. )م الف 

) 6693
4- رأی ش��ماره 139960330001002347 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000083 
آقای/خانم جواد موحدی مقدم فرزند عباس در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت ششدانگ148 مترمربع پالک شماره 11038/61  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند 
صادره در دفتر584 صفحه 213 به موجب س��ند قطعی177367مورخ1393/2/11دفترخانه3قم. )م 

الف 6694 (
5- رأی ش��ماره 139960330001002348 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000084 
آقای/خانم عباس موحدی مقدم فرزند نصیر در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت شش��دانگ 148 مترمربع پالک ش��ماره 11038/61  اصلی واق��ع در بخش یک ثبت قم. 
س��ند صادره در دفتر584 صفحه 213 به موجب سند قطعی177367مورخ1393/2/11دفترخانه3ق

م.. )م الف 6695 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9903810
تاریخ انتشار اول: 1399/04/29
تاریخ انتشار دوم: 1399/05/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه جمش��ید هوشنگی ش��ایان به موجب وکالت ش��ماره164201-1399/03/8 و بموجب 
وارده2.4638-1399/04/15 ب��ا ارائ��ه دو ب��رگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته که س��ند 
مالکی��ت شش��دانگ پالک ثبتی1574/26 اصل��ی واقع در بخش دو ثبت قم ک��ه ذیل صفحه0 دفتر 
139820330002001723 ب��ه ن��ام اش��رف امان اله��ی درچ��ه  ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره 
مسلس��ل128292 صادر و تسلیم گردیده است سپس وکیل ما لک اعالم نموده که به علت جابجایی 
س��ند مالکیت مزبور مفقود گردیده اس��ت، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و  
ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.  م الف :12682  آ-9903780
عباس پور حسنی- رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
خان��م فاطمه موس��وی با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته که س��ند مالکیت به 
ش��ماره511426 به مقدار ش��ش دانگ مربوط به پالک ثبتی 1340 فرعی از 1360 مفروزی از10934 
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم، ثبت ش��ده اس��ت، سند صادره به علت سهل انگاری مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به 
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد . م الف:12683  آ-9903781
محمود مهدوی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی
بدینوسیله به خانم رقیه باشتنی و پروانه اربابی و هنگامه اربابی و ابوالفضل اربابی و افسانه اربابی و فاطمه 
اربابی احدی از وراث مرحوم محمد اربابی ساکن هیرمند دوست محمدخان خیابان امام خمینی مقابل 
بانک ملی ابالغ می شود که خانم منیژه ریکی فرزند حمیداهلل جهت وصول مبلغ 776.898.167 باستناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 3887 دفتر ازدواج 97علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 9900097 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/4/7 مامور محل اقامت شما به 
شرح متن شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یکمرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد 

یافت . م الف : 278  آ-9903786  تاریخ انتشار:99/4/29
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل- مهدی پهلوانروی و معصومه میری

آگهی
بدینوس��یله به آقای علیرضا س��االری  فرزند عبداهلل شناسنامه شماره کد ملی 3674253331 ساکن 
شهر بنجار ابالغ می شود که خانم حمیده صیادی جهت وصول مبلغ 7.153.500.000 ریال باستناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900008 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/2/8 مامور محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده 
لذا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یکمرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . 

م الف : 281  آ-9903787  تاریخ انتشار:99/4/29
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل
 مهدی پهلوانروی و معصومه میری

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001000844 مورخ  99/03/26 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا احراری فرزند خواجه میر قاس��م 
بش��ماره شناس��نامه 7 و کد ملی 5239674566    در  ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
101/70 متر مربع فسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 2 حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت زینل دس��تگردی  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903795
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/29                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی اخطار و ابالغ
 ب��ه ش��خص آق��ای عل��ی خن��دان فرزن��د احم��د ب��ه موج��ب دادنامه ش��ماره 
9709975621301366 م��ورخ 27  / 11 / 1397 ص��ادره از ش��عبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان زیرکوه و گواهی قطعیت شماره 980997561210058 مورخه 
30 / 05 / 1398 ، محکوم به ثبت واقعه ازدواج با خانم س��اره آخوندی فرزند ولی 
محمد می باشید لذا به موجب این اگهی به شما ابالغ میگردد ظرف ده روز پس از 
انتشار نشر آگهی به دفترخانه ازدواج شماره 32 زیرکوه به سردفتری سید مصطفی 
حسینی فندخت مراجعه و ذیل اوراق و اسناد را امضا نموده در غیر اینصورت ثبت 

واقعه ازدواج وفق مقررات اقدام خواهد شد . آ-9903782
 سر دفتر  ازدواج  32 زیرکوه  و  طالق  1   زیرکوه  

سید مصطفی  حسینی فندخت 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد چوپانی دارای شناسنامه شماره 0749713860 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 2/9900092ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان گل اندام شریفی باغکی به شناسنامه 0748945628 در تاریخ 1398/3/4 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-ج��ان میرزا چوپانی با کد ملی 0748936191 فرزند جان محمد صادره از تایباد همس��ر 

مرحومه
2-ناصر چوپانی با کد ملی 0748950753 فرزند جان میرزا صادره از تایباد فرزند مرحومه

3-غالمرض��ا چوپان��ی با کد مل��ی 0748955062 فرزند ج��ان میرزا ص��ادره از تایباد فرزند 
مرحومه

4-احمد چوپانی با کد ملی 0749713860 فرزند جان میرزا صادره از تایباد فرزند مرحومه
5-گله��زار چوپان��ی با ک��د مل��ی 0748947621 فرزند جان می��رزا ص��ادره از تایباد فرزند 

مرحومه
6-مریم چوپانی با کد ملی 0749086963 فرزند جان میرزا صادره از تایباد فرزند مرحومه
7-لیلی چوپانی با کد ملی 0749908661 فرزند جان میرزا صادره از تایباد فرزند مرحومه

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903809
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض آقای رضا منظم فرزند حس��ین به شماره 
شناس��نامه 316 صادره اززبرخان در یک باب س��اختمان به مس��احت 211/48 مترمربع در 
قسمتی از پالک 84 فرعی از 138 اصلی بخش 3 واقع در اراضی کاریزنو شهیر به ابوالعباسی 
از محل مالکیت حس��ین حیدری فرزند محمد محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13آیین نامه 
مربوط��ه این آگهی در دو نوبت ب��ه فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در 
ش��هرها منتش��ر و درروس��تا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903125
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29

سید حسن پورموسوی
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860310004011168 مورخ 05-11-98 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح)فرماندهی نیروی انتظامی استان 
مازندران( به شناسه ملی 14003247176 به کالسه 0184 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن که عرصه آن وقف می باشد به مساحت 269.50 متر مربع قسمتی از پالک شماره 4-2190- اصلی واقع 
در بخش دو غرب حوزه ثبت بابل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار یا محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور 

سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. آ-9903086
م الف 19902544

تاریخ انتشار نوبت اول: 14 - 04 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 - 04 - 99

شهرام خسروی
 رئیس ثبت اسناد امالک بابل
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تســنیم: گفته می شــود وزارت راه و 
شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه 
۳۰ تــا ۴۰ میلیون تومانــی را به بانک 
مرکزی ارائه کرده است. براساس شنیده ها 
سود این وام احتماالً ۱۸ درصد است، البته 
چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته 
شده برای کسب وکارهای آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا تأمین شود سود آن ۱۲درصد محاسبه خواهد شد. برای یک 
وام حدود ۳۵میلیون تومانی که قرار باشــد یک سال در اختیار موجر قرار بگیرد، 
مستأجر باید حدود ۳/۵ میلیون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد به بانک پرداخت کند. 

 دستور وزیر نفت به پتروشیمی ها©
 برای تأمین مواد اولیه مقابله با ویروس کرونا 

رکنا: وزیر نفت همه شرکت های پتروشیمی را که محصوالت آن ها به  عنوان مواد 
اولیه کاال های مصرفی مقابله با ویروس کرونا اســتفاده می شود، مکلف به تأمین 
صنایع پایین دستی کرد.  بیژن زنگنه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشت: همه شرکت های پتروشیمی که محصوالت آن ها به  عنوان مواد اولیه تولید 
کاال های مصرفی مرتبط با مقابله با شیوع کووید ۱9 مورد استفاده قرار می گیرد، 
بدون در نظر گرفتن اولویت های تجاری، مکلف به تأمین صنایع پایین دستی خود 

با هدف جلوگیری از هر گونه کمبود برای مردم عزیز ایران هستند.

رکوردهای جدید در بازار طال و ارز©
طال نیوز: در بــازار آزاد قیمت طالی 
۱۸عیار هر گــرم یک میلیون و ۶۳هزار 
تومان، قیمت دالر ۲۴هزار و ۵۰۰ تومان 
و قیمت ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدیــد ۱۱میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
است. افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و 
افزایش قیمت جهانی طال از جمله دالیل 
رکوردشکنی های این روزهای طال و سکه در بازار است. قیمت سکه در روزهای 
اخیر رکوردهای باالیی را به ثبت رسانده است، اما با وجود افزایش قیمت ها در بازار 
طال و سکه، تقاضای اضافی وارد این بازار نشده است و فعاالن این بخش می گویند 

قیمت ها متأثر از افزایش شدید قیمت دالر، رشد کرده اند.

 کاهش نرخ بیکاری©
 با متغیرهای اقتصادی همخوانی ندارد

وحید شقاقی شــهری،  اقتصادی:  نود 
اســتاد اقتصــاد گفــت: بیــن تمامی 
متغیرهای کالن اقتصادی باید یک رابطه 
منطقی برقرار باشد؛ بنابراین سه متغیر 
مهم تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به 
هم کامالً مرتبط هستند به طوری که هر 
چقدر سرمایه گذاری در کشوری کاهش 
یابد، رشد تولید نیز منفی شده و به تبع نرخ بیکاری افزایش می یابد. نرخ بیکاری 
که توســط مرکز آمار اعالم شــده کامالً خالف این موضوع  است، نمی خواهم 
بگویم این آمار دروغ اســت، اما شــاید تعداد مشاغل کاذب که نقش مولدی در 
اقتصاد ندارند افزایش یافته و یا افزایش بیمه بیکاری از سوی خود افراد موجب 

این اتفاق باشد.

 پیش بینی ورود ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه های خالی©
 به بازار مسکن

ایرنا: محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی، با ارائه ســه پیشنهاد به مجلس 
بــرای طرح اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: در مرحله نخســت اجرای این 
طرح پیش بینی می شود شاهد عرضه ۳۰ تا ۵۰ درصد خانه های خالی و بازگشت 
آن ها به بازار مســکن باشیم. وی با اشاره به اینکه بهتر است نمایندگان مجلس 
به تشــویق مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه های خالی به بازار مســکن 
ســرعت گیرد، گفت: هدف دولــت از اجرای این قانون، عرضــه همه نوع واحد 
مســکونی از خانه های ۵۰ متری خالی تا خانه های لوکس و الکچری است. وی 
گفت: هر واحدی که در کشــور ساخته شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به بانک ها نمی برد©
پانا: محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی 
گفت: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ  سپرده های بانکی نشان می دهد همان مصوبه 
قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده ها ۱۸درصد بود، اما 
اکنون سپرده ها را به مدت  زمان های کوتاه تری چون سه و ۶ ماهه تقسیم کرده اند. 
با وجود تورم نمی توان پیش بینی از افزایش جذب نقدینگی توسط بانک ها کرد. 
تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند در 

هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تأثیرگذار باشد.

 فعالً منتظر یارانه ۲٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومانی کرونا  ©
نباشید

ایسنا: پرداخت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا در چهارماهی که پیش بینی 
شده بود به پایان رسیده و هنوز خبری از تصمیم برای ادامه این پرداخت نیست، 
فعالً مشموالن منتظر دریافت در تیرماه نباشند. از اسفند ماه به مدت چهار ماه برای 
جبران بخشی از آسیب ناشی از کرونا هر ماه مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای 
مشموالن واریز شد . مبلغ تعیین شده برای حدود ۳میلیون نفر که هیچ گونه درآمدی 
نداشتند به حساب یارانه آن ها واریز شد. البته دولت با یک مرحله دیگر به بهانه ماه 
رمضان در مجموع پنج مرحله واریز انجام داد و خرداد ماه پایان این بسته حمایتی بود.

به بهانه حذف سوداگری 

خودرو به  بورس برود یا نرود؟
اقتصاد/ فرزانه غالمــی: قیمت خودرو 
این روزها باز هم صعودی شــده و ناظران 
پیش بینی می کنند ایــن روند صعودی به 
دالیــل مختلف، ادامــه دار و بازار همچنان 

ملتهب خواهد بود.
از نگاه تحلیلگران، عرضه ناکافی خودرو به 
بازار، افزایش حدوداً ۱۵درصدی نرخ ارز در 
یک ماه گذشته و صعودی بودن نرخ ارز در 
روزهای آینده، ممنوعیــت واردات خودرو 
و ســیطره واســطه گران و دالالن بر بازار، 
اقتصاد  نوسان های شدید در 
کالن و تبدیــل خــودرو به 
کاالیی سرمایه ای برای حفظ 
ارزش دارایی مردم و... زمینه 
افزایــش قیمت خــودرو  را 
هر روز بیــش از دیروز فراهم 
آورده و خــودرو را با افزایش 
۵۰درصدی نسبت به قیمت 
کارخانــه، در بازار به دســت 

مصرف کنندگان می رساند. 
ورود خودروهای صفر کیلومتر 
به بــورس کاال ایــن روزها 
برای  راهــکاری  عنــوان  به 
کنترل ســوداگری پیشنهاد 
شــده، اما صاحبنظــران بر 
ایــن باورند چنیــن ایده ای 
تــا زمانی که تعــادل عرضه 
و تقاضــا بــر هم خــورده و 
خودروســازان در تأمین نیــاز بازار عاجزند 
و از دیگــر ســو الزامات، زیرســاخت ها و 
اطالعات الزم بــرای پایش و رصد کنش و 
واکنش معامله گران بازار در کشــور وجود 
ندارد، ســوداگری و افزایش بی ضابطه را از 
معامــالت خودرویی حــذف نخواهد کرد.

 فعال سازی سامانه معامالت »
پیش زمینه بورس خودرو 

 یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می گوید: 
بورس محل کشف قیمت مبتنی بر عرضه و 
تقاضاست و تا وقتی که تقاضا بر عرضه خودرو 
به طور چشمگیری پیشی گرفته، قطعاً باز هم 

شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
مرتضی مصطفوی ادامه می دهد: امروز در 
کشور حدود ۲۴ میلیون خودرو وجود دارد و 
خودروسازان در بهترین حالت سالی یک تا 
۱/۵ میلیون دستگاه خودرو عرضه می کنند. 
ما با حجــم باالیی از ســفته بازی و داللی 
مواجهیم و بــه جرئت می توان گفت بیش 
از ۵۰درصد معامله گران بازار خودرو، انگیزه 
سوداگری دارند؛ بنابراین شاهد شکل گیری 
صف خرید هســتیم حال آنکه این صف و  

این حجم از تقاضا در دنیا بی معنی است و 
خودرو برای شهروندان دیگر کشورها کاالیی 
است مصرفی و نه سرمایه ای. ضمن اینکه 
هزینه های سوخت و مالیات وضع شده بر 
خودرو در دیگر کشــورها به قدری باالست 
که مــردم از خودرو فقط در موارد  ضروری 
استفاده می کنند. به باور وی، با سفته بازی 
در بازار خودرو می توان با شیوه های مختلف 
از جمله بورس و وضع مالیات برخورد کرد، 
اما تا زمانی که اطالعات شفاف در خصوص 
وضعیت بازار و معامالت و معامله گران وجود 

ندارد، نمی توان سیاست درستی وضع کرد.
مصطفــوی اضافــه می کند: نحــوه رفتار 
مصرف کننده و خریدار در بازار مهم است و 
متناســب با آن باید سیاستی را وضع کرد. 
امــروز حدود ۴۰درصــد خانوارهای ایرانی 
عمدتاً در طبقه ضعیف، خودرو ندارند، پس 
سوداگری در بازار خودرو را باید در جمعیت 
۶۰درصدی صاحب خودرو جست وجو کرد و 
رانت های اطالعاتی هم به سمت همین گروه 
می رود. همان طور که یک مشــتری دارای 
چک برگشت خورده در یک بانک، مبتنی 
بر اطالعات تجمیع شده، از بانک دیگر هم 
نمی تواند دسته چک بگیرد، در بازار خودرو 
هم باید چنین سامانه ای وجود داشته باشد 
تا گردش مالی افراد، درآمدشان، کد ملی و 
خالصه تمام اطالعات مربوط به معامالت در 
آن رصد شود، آنگاه محدودیت و یا عوارض 
مالیاتی بر آن وضــع کرد.وی می گوید: اگر 
سامانه ای برای ثبت اطالعات تعویض پالک، 
اســناد و معامالت بازار خودرو وجود داشته 
باشــد، به افراد با کدملی مشــخص اجازه 
تعویض پــالک بیش از یک خــودرو داده 
نخواهد شد. مصطفوی ادامه می دهد: امروز 
مشــکل بازار خودرو کشور فقط نابسامانی 
در طرف عرضه نیست بلکه در بخش تقاضا 

هم مردم نگاه سرمایه ای دارند. اگر سیاستی 
مانند بورس خودرو بدون زیرساخت و الزامات 
اجرا شود، غیرکارشناسی و حتی پوپولیستی 
خواهد بود و شاید در کوتاه مدت بتواند مانع 
سوداگری شود، اما همین امروز در بورس، 
افرادی رانت اطالعاتی دارند و قیمت سازی 
می کنند، همین افــراد معامالت خودرو را 
هم قبضه خواهند کرد  و تنها شاهد تغییر 
مسیر داللی و سوداگری از یک گروه به گروه 
دیگر خواهیم بود.وی معتقد است: در اقتصاد 
نابالغ، توسعه نیافته و کاریکاتوری ایران که 
در آن بســترهای مختلف با هم هماهنگ 
نیســتند، بــورس خودرو را هــم به محل 
سوداگری تبدیل خواهد کرد.این کارشناس 
خودرو می گوید: اتاق اصناف پیشتر سامانه 
معامالت خودرو را ایجاد کرده،اما غیرفعال 
اســت و اگر فشــارها برای فعال ســازی 
این سامانه بیشتر شــود، سیاست گذار به 
خوبی خواهــد فهمید در بــازار چه خبر 
اســت و برای کنترل شرایط چه باید بکند.

 نظارت نباشد، دالالن بورس خودرو »
را قبضه می کنند

کارشــناس دیگــری هم به خبرنــگار ما 
می گوید: ابتــدا باید پذیرفت قیمت گذاری 
دستوری در بازار خودرو دیگر جوابگو نیست 
و ما دو شــیوه پیش رو داریم: نخست اینکه 
قیمت خودرو با حاشیه سود مثالً ۵درصدی 
تعیین شود و دیگر اینکه خودروهای صفر را 
به بورس ببریم. مهم این است که یک شیوه 
را اجرا کنیم؛ چرا که با تداوم شیوه فعلی بازار 
کامالً به هم خواهد ریخت و شاهد نابودی 

کامل صنعت خودرو خواهیم بود. 
امیرحســن کاکایی معتقد اســت: بورس 
خودرو برای شروع اقدامی قابل دفاع است، اما 
مهم این است که قیمت ها واقعی و سودهای 

خودروسازان صرف سرمایه گذاری های جدید 
و جبران کمبودهای ناشــی از تحریم شود. 
وی ادامه می دهد: مشــکل بورس خودرو، 
از جنس اجرایی اســت و در فضای کمبود، 
شاهد تنش قیمتی و کالهبرداری خواهیم 
بود که نمی توان مانعش شد؛ چرا که دالالن 
باز هم به شیوه های مختلف فعالیت خواهند 
کرد و چون تعادلی در عرضه و تقاضا نیست 
شاهد تبانی هایی در بورس خواهیم بود. در 
واقع ابتدا باید روابط در بورس مشــخص و 
نظارت قوی باشــد تا مثالً برای یک ماه به 
صورت آزمایشی خودروهای صفر را به بورس 
برد. هر چند هم اکنــون بین تیراژ محدود 
خودروسازان و تقاضای انبوه چند میلیونی، 
همخوانی وجود ندارد.کاکایی معتقد است: 
احتماالً با رفتن خودرو به بورس، در روزهای 
ابتدایی شاهد تنش و افزایش قیمت خواهیم 
بود که به مــرور با تقویت نظارت و کنترل 
متخصصان بر معامالت و از ســویی دیگر 
تقویــت و جهش تولید، شــاید بتوان مانع 

رانت خواری در بازار خودرو شد.

  عرضه خودرو در بورس »
بدون سقف قیمتی 

خبرگزاری مهر هم به نقل از یک کارشناس 
خــودرو و البته با الزاماتــی، عرضه خودرو 
صفرکیلومتر در بــورس را موجب کاهش 
جذابیت ســوداگری در بــازار می داند که 
تقاضای غیرمصرفی بــازار خودرو را کاهش 
خواهد داد و منفعــت مصرف کننده واقعی 
را تأمین خواهــد کرد. به گفته محمدجواد 
شــاهجویی، این اقدام کشف قیمت واقعی 
خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی را رقم 
خواهد زد و قیمت هایی را که مراجعی چون 
سایت های اینترنتی و مافیای قیمت گذاری 

خودرو تعیین می کردند، از بین می برد.
وی می گوید: اجــرای صحیح این طرح در 
راستای رسیدن به اهداف ذکر شده، نیازمند 
رعایت الزاماتی است. در وهله نخست، باید 
توجه شود عرضه خودرو در بورس کاال باید 
بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به 
ایجــاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون 
روش اخیر پیش فروش دو خودروساز بزرگ 
منتج نشــود. در گام بعد باید صدور پالک 
برای خودروهای صفــر کیلومتر منوط به 
ارائه مدارک خرید مســتقیم از بورس کاال 
شــود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری 
شود؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد 
شوند میزان عرضه در بورس کاال را مناسب 
و مستمر کنند تا ادامه این فرایند با مشکل 

کمبود عرضه مواجه نشود.

اتاق اصناف پیشتر 
سامانه معامالت 
خودرو را ایجاد 
کرده،اما غیرفعال 
است و اگر فشارها 
برای فعال سازی 
این سامانه بیشتر 
شود، سیاست گذار 
به خوبی خواهد 
فهمید در بازار چه 
خبر است و برای 
کنترل شرایط چه 
باید بکند

بــــــــرش

کارگزاری ها باید پاسخگوی مشکل فروش سهام عدالت مردم باشند    فارس: حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت، با بیان اینکه از مجموع 2میلیون نفری که سفارش 
فروش سهام عدالت خود را دادند، تاکنون سفارش 600هزار نفر انجام نشده است که کارگزاری ها باید از اول مرداد پاسخگوی مردم باشند. وی اظهار کرد: کارگزاری های بورسی و کارگزاری های مرتبط با بانک ها 

تا پایان این ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش 30 درصد سهام عدالت آن ها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسن  حیدری، اقتصاددان 

 یکشنبه 29 تیر 1399  27 ذی القعد   ه 1441 19 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9297

چهره ها

 تسنیم   رضا شیوا، رئیس شورای 
رقابت با تأکید بــر اینکه برای آن 
دســته از خودروهایی که قیمت 
پایه نداشته و جدید تولید شده اند، 
شــورای رقابت روش کلینیک را 
در قیمت گــذاری اجرایی می کند، 

گفت:  به خودروســازان این اجازه داده شده که هر سه ماه 
یک بار درخواســت افزایش قیمت بدهند. برهمین اساس 
خودروســازان باید  هر سه ماه درخواست خود را به وزارت 
صنعت اعالم و با دریافت نرخ تورم بخشــی از بانک مرکزی 
تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت ها توسط ستاد تنظیم 

بازار گرفته شود.

خودروسازان هر سه ماه یک بار می توانند 
درخواست افزایش قیمت دهند

رئیس شورای رقابت :

 مهــر   حمیدرضــا امام قلی تبار، 
بــازرس مجمع عالــی نمایندگان 
کارگــران می گوید: بیشــتر از ۵۰ 
درصد کارگاه ها یک قــرارداد تک 
نســخه ای دارند و نســخه قرارداد 
دست کارگر نیست در صورتی که 

مطابق قانون، قراردادها باید در چهار نســخه تنظیم شود 
و کارگر، کارفرما و شــورای اسالمی کار اداره هر کدام باید 
یک نسخه داشته باشند.  وی ادامه داد: سامانه » جامع ثبت 
قراردادهای کار « خوب است به شرطی که تولیدکنندگان 
قراردادهــای کار خود را در آن جانمایی کنند. ولی حاال اگر 
کارگر با مشکلی روبه رو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارد. 

 نصف کارگاه ها نسخه ای از قرارداد
 را به کارگر نمی دهند

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران :

 دانشجو    وزیــر ورزش و جوانان 
با اشــاره به اینکه مراحل مربوط به 
عرضه سهام دو باشــگاه استقالل 
و پرســپولیس با ســرعت و دقت 
در حــال انجام اســت، تأکید کرد: 
۱۰۰درصد سهام این دو باشگاه در 

فرابورس عرضه و به مردم واگذار می شود.  سلطانی فر با اشاره 
به اقدام های صورت گرفته در خصوص افزایش ســرمایه دو 
باشگاه گفت: دو ورزشگاه شهید درفشی فر و شهدای گمنام 
به پرسپولیس و کمپ مرحوم ناصر حجازی و شهید مرغوبکار 
به استقالل واگذار شــد تا افزایش سرمایه مطلوب این دو 
باشگاه انجام شود. ثبت سند این ورزشگاه ها نیز انجام گرفت.

۱٠٠درصد سهام استقالل و پرسپولیس 
در فرابورس واگذار می شود

 وزیر ورزش و جوانان :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )917734(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3478 و شناسه ملی 10400010381

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه: احمد 
معظمی به شماره ملی 0680175679 دارای 7.000.000.000 ریال سهم الشرکه حمید معظمی به شماره ملی 0681922516 دارای 1.000.000.000 
ریال سهم الشرکه هدیه معظمی به شماره ملی 0682378011 دارای 1.000.000.000 ریال سهم الشرکه حسام معظمی به شماره ملی 0682518247 
دارای 1.000.000.000 ریال سهم الشرکه - ترازنامه به تاریخ 1397,12,29 و حساب سود و زیان )صورت های مالی( سال مالی منتهی به تاریخ 

مذکور به تصویب رسید. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )917755(

 آگهی تغییرات شرکت خیریه ولیعصر )عج( بجنورد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 55 و شناسه ملی 10400001388

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن کالته به شماره ملی 0680170693 به سمت رئیس هیئت 
مدیره وسید رضا مدنی بجنوردی به شماره ملی 0680196171 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی سبحانی به شماره ملی 5249437478 به 
به سمت  به شماره ملی 0681747102  به سمت مدیرعامل و وهاب معصومیان  به شماره ملی 0681702427  سمت خزانه دار و عباس معصومیان 
قائم مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند. -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای حسن کالته

) رئیس هیئت مدیره (همراه با امضای علی سبحانی ) خزانه دار( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسن کالته ) رئیس هیئت 
مدیره ( و علی سبحانی)خزانه دار (همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )918198(

 آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 60096 و شناسه ملی 14006385555

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,08 و نامه شماره 2,14527 مورخ 1399,03,26 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -کلیه سرمایه تعهدی به مبلغ 80,000,000 ریال پرداخت گردید 2-محل 
شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ,فرامرزعباسی ، خیابان حر 4 ]مهدی 3[ ، 
خیابان مهدی ]فردوسی 15[ ، پالک 9 ، طبقه اول کدپستی :9197988776 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
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ای  مشاوره  خدمات  موسسه  تغییرات  آگهی 
رضوی  قدس  آستان  اجتماعی  پژوهشهای  و 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 578 و شناسه 

ملی 10380075473
مورخ  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,01
 ، رضوی  خراسان  آدرس  به  شرکت  محل 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
 ،  17 کوهسنگی  خیابان   ، آباد  احمد  محله 
همکف  طبقه   347 پالک   ، کوهسنگی  خیابان 
ماده  و  یافت  تغییر   9176774397 کدپستی 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

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

)918202(

,ع
99
03
77
5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت توس صیفی شرق به شماره ثبت 21920  و 

شناسه ملی  10380374053
توس  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی   شناسه  و    21920 ثبت  شماره  به  شرق  صیفی 
تا در جلسه مجمع  10380374053 دعوت می گردد 
العاده شرکت فوق که راس  بطور فوق  عادی  عمومی 
ساعت 09:00 صبح  در تاریخ  1399/05/09  به نشانی: 
 24-22 صارمی  بین  صارمی  شهید  بولوار  مشهد- 
حضور  گردد  می  تشکیل   101 شماره  زنگ   124 پالك 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 

1 - انتخاب مدیران شرکت
2-  انتخاب بازرسین شرکت

3-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
عادی  عمومی  مجمع  صالحیت  در  که  موارد  سایر   -4

بطور فوق العاده باشد . 
 هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
03
81
8

مجبور به بازگشت سود ©
۲٠درصدی بانکی می شوند!

نــرخ ارز با تشــدید تحریم هــا و مدیریت 
اقتصادی دولت از نیمه دوم ســال گذشته 
به تدریج رو به افزایش گذاشــت. هر چند 
آثار این افزایش و شدت آن در حال حاضر 
مشهود اســت، اما یکی از مهم ترین دالیلی 
که سال جاری با سیاست گذاری نظام بانکی 
زمینه هــای افزایش نــرخ ارز را ایجاد کرد، 
کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد بود. در 
حالی که انتظار می رفت نرخ سود بانکی با 
میزان تورم برابری کند، اما به دالیلی که از 
نظر خود مدیران بانکی موجه بود، نرخ سود 
بانکی به ۱۵درصد در شرایط تورم باالی ۴۰ 

درصدی کاهش یافت!
دولــت و بانک مرکزی در برابر افزایش تورم 
و کاهش ارزش پول ملی نمی توانند انتظار 
داشته باشــند مردم به دنبال حفظ ارزش 
پــول و قدرت خرید خود نباشــند و چون 
سود بانکی به شدت کمتر از نرخ تورم است، 

وارد بازارهای خرید ارز و طال نشوند. 
بانــک مرکزی و نظام بانکی کشــور به این 
دلیل که هزینه های بانکی و ســوددهی ها 
باال رفته اســت، با کاهش نرخ سود دست 
به اصالحاتی زدند. اصالحات غلطی که در 
بدترین زمان ممکن انجام شد، چرا که نرخ 
سود بانکی زمانی باید کاهش داده شود که 

تورم در حال پایین آمدن باشد.
سیاســت گذاری های غلط و نادیده گرفتن 
زوایای پیامدهــای یک تصمیم بر بازارها و 
ســایر بخش های اقتصادی کشور منجر به 
تبعاتی می شــود که ماه ها برای جبران آن 

باید تالش کرد.
 هر چند جبران آن در برخی مواقع سخت 

و غیرممکن است.
 امروز سپرده های بانکی بلندمدت به دلیل 
کاهش نرخ ســود بانکــی از بانک ها خارج 
شده و مردم به ســپرده گذاری کوتاه مدت 

رو آورده اند.
 ســهم شبه پول کم و ســهم پول در یکی 
دو ســال اخیر افزایش یافته است؛ بنابراین 
افزایش یک و دو درصدی نرخ ســود بانکی 
در تورم بــاالی ۴۰درصدی اصاًل نمی تواند 
عامل مهمی برای جمــع آوری نقدینگی یا 
کشاندن بخش بزرگی از نقدینگی به سمت 

بانک ها باشد.
 به نظر می رســد دولــت و بانک مرکزی در 
آینده ای نه چنــدان دور مجبور به افزایش 
نرخ ســود بانکی یا رســاندن ایــن نرخ به 
۲۰درصد قبلی باشــند،  هــر چند این رقم 
همچنــان با نــرخ تورم فاصلــه دارد، اما به 
دلیل اینکه بخشی از سرمایه داران خرد افراد 
ریسک گریزی هستند و تمایل دارند تا پول 
خود را در بانک بگذارند، به سمت بازارهای 

دالر و طال می روند.
 بنابرایــن حتمــاً دولت مجبــور به اصالح 
سیاست گذاری غلط خود و بازگشت به همان 

سیاست های قبلی می شود. 
به هر حال مردم در تجربه شوک های ارزی 
مانند اوایل دهه 9۰ به دنبال ســپر تورمی 
برای حفــظ ارزش دارایی خود هســتند و 
دولــت نمی تواند بدون بــه کار گرفتن هیچ 
ابــزاری از مردم  بخواهد در برابر از دســت 
رفتن ارزش مال خود تنها یک تماشــاچی 
باشــند، بلکه دولت و بانک مرکزی مستقل 
مسئول اســتفاده از ابزارهایی برای کاهش 
تــورم و افزایش ارزش پــول ملی و هدایت 
نقدینگی به ســمت بازارهایی اســت که  از 

داللی و سوداگری به دور باشند.
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پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود  مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: پاداش بازنشستگی کسانی که در سال ۹۸ بازنشسته شدند را باید پرداخت کنیم. 
دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کردند تا پیش از مهرماه این پاداش پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: همه افزایش هایی که به حقوق کارکنان شاغل طی ۹ ماه قبل دادیم موجب شد فاصله بین 

شاغالن و بازنشستگان افزایش پیدا کند. آقای نوبخت قول دادند طرح همسان سازی را پیش از شروع سال جدید اجرا کنند.

پشه ها ناقل ویروس کرونا نیستند©
ایسنا: به گــزارش نیوزوایز، پژوهشگران 
آمریکا   )KSU(کانزاس ایالتی  دانشــگاه 
برای نخستین بار در بررسی های خود، این 
موضــوع را تأیید کردند که ویروس کرونا 

نمی تواند از پشه ها به انسان منتقل شود.
اســتیون هیگز، از پژوهشگران این پروژه 
و همکارانــش دریافتند ویــروس کرونا 

نمی تواند پشه ها را آلوده کند و در آن ها تکثیر شود.
هیگز در این باره گفت: اگرچه سازمان بهداشت جهانی به بیان این موضوع پرداخت 
که پشه ها نمی توانند ویروس کرونا را منتقل کنند اما پژوهش ما نخستین بررسی است 

که داده ای در حمایت از این موضوع ارائه می دهد.
بررسی های پژوهشگران در نهایت نشان داد ویروس نمی تواند در سه گونه متداول پشه 
 )Aedes albopictus(آئدس آلبوپیکتوس ،)Aedes aegypti(موسوم به آئدس ایجیپتی

و Culex quinquefasciatus تکثیر شود؛ در نتیجه به انسان انتقال نمی یابد.
هیگز ادامه داد: من افتخار می کنم که پژوهش ما کمک می کند اطالعات بیشتری در 
مورد پاتوژن های خطرناک بدســت بیاوریم. این گروه پژوهشی از ماه مارس تاکنون، 
چهار پژوهش دیگر نیــز در مورد کووید ۱۹ انجام داده اند. آن ها پاتوژن های حیوانی 

دیگری را نیز مورد بررسی قرار می دهند که قابلیت انتقال به انسان را دارند. 

ستارهشناسان:

سن جهان ۱۳.۸ میلیارد سال است©
ایرنا: ستاره شناسان با بررسی قدیمی ترین 
نور موجود در آسمان تأیید کردند جهان 

حدود ۱۳.۸ میلیارد سال قدمت دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری یونایتدپرس، 
ایــن محققان در دو مقاله ارائه شــده به 
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خود را در زمینه تابش زمینه کیهانی )CMB( که قدیمی ترین نور جهان است، توضیح 
دادند. بر اساس این گزارش، یک تیم تحقیقاتی ۱۴۰ نفره از ۴۱ مؤسسه و هفت کشور 
جهان به سرپرســتی دانشگاه پرینستون، نتایج یک مطالعه انجام شده در تلسکوپ 
کیهان شناسی Atacama واقع در Cerro Toco در صحرای Atacama شمال شیلی 
را منتشر کردند. تابش زمینه کیهانی پس فروزش »مه بانگ« در نظر گرفته می شود؛ 

مه بانگ در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده در مورد آغاز جهان است.
 محققان گفتند: این محاســبات مطابق با تخمین های انجام شده در سال ۲۰۱۵ با 

داده های ناشی از ماهواره »پالنک« سازمان فضایی اروپاست.
این پژوهشــگران در این مطالعه قسمتی از فضا را به قطر ۲۰ میلیارد سال نوری و 
تغییرات تابش نور را در حدود ۳۸۰ هزار ســال پــس از مه بانگ مورد مطالعه قرار 
دادند. این دو مقاله که به عنوان قطعات همراه تلقی می شــوند، یکی روی نقشه ها و 
روش شناســی یا متدولوژی متمرکز است و دیگری بر نتایج تأکید می کند. محققان 
معتقدند سن جهان همچنین نشان می دهد کیهان با چه سرعتی در حال گسترش 
است. اندازه گیری های تلسکوپ کیهان شناسی Atacama نشان می دهد یک شئ که 
در فاصله یک مگاپارسک یا حدود ۳.۲۶ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد، به دلیل 
گسترش جهان با سرعت ۴۲ مایل در ثانیه از زمین دور می شود. این ستاره شناسان 

تأکید دارند این نتیجه تقریباً با برآورد قبلی محققان ماهواره پالنک موافق است.

هزینههایمیلیونیبراییکشبالکچریبودن

۲ میلیون بده با آیفون برو میهمانی!©
باشگاه خبرنگاران جوان: همه می دانیم 
قیمت برخی از برندهای تلفن همراه سر 
به فلک کشــیده و برای خرید یک تلفن 
همراه مبلغ ۳۳ میلیون و حتی بیشتر باید 
پرداخت شود. هرچند حتماً لزومی ندارد 
که فالن برند یا فالن مدل تلفن همراه در 
دست ما باشد، اما این نوع نگاه برای همه 

یکسان نیست.
شــاید برای خیلی از ما مهم نباشد با چه مدل تلفن همراهی به میهمانی برویم و یا 
حتی برایمان مهم نباشد پراید سوار شویم یا آخرین مدل بنز و BMW، اما برای برخی 
فرق می کنــد. آن ها هزینه های کالنی پرداخت می کنند تا در ظاهر »پولدار« به نظر 
برسند. چند میلیون می دهند که فقط برای یک شب، یک برند خاصی در دست و یا 
زیر پایشان باشد. آیفون ۱۱ پرومکس را برای یک شب در یک میهمانی اجاره می کنند 
تا نگاه دیگران را به خود جلب کنند. شاید عجیب به نظر برسد، اما داریم افرادی که 
فقط برای گرفتن یک عکس و اشــتراک گذاری آن در فضای مجازی میلیون ها پول 
می دهند تا آخرین مدل یک برند خاص خودرو زیر پایشان باشد، چراکه می خواهند با 

این عکس ها فالوور جذب کنند.
در این باره رضا فریدی، روان شــناس بالینی و فعال آسیب های اجتماعی اظهار کرد: 
شــاید بتوان گفت نوعی حسادت اجتماعی در جریان است که نمونه های آن را این 

روزها در فضای مجازی مشاهده می کنید.
این روان شناس ادامه داد: مؤلفه های اساسی چشم و همچشمی بد در تظاهر، رقابت 
ناسالم، احساس خودکم بینی و کمبود در امور مادی و ارضای آن به اشکال گوناگون 
یافت می شود. چشم و همچشمی بد، نوعی نقص و نارسایی در شخصیت شخص و 
نادرستی در بینش و نگرش او است که می تواند منجر به بیماری روانی چون افسردگی 

و احساس ناامیدی و بی اعتمادی شود.
وی گفت: افرادی که از حیث امکانات مادی و معنوی دچار کمبود هستند، بدون در 
نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و خانوادگی خود به  دنبال نیازهای غیرواقعی می روند و با 
اعتقاد بر اینکه اگر فالن مقام یا موقعیت را داشته باشم در جامعه مقبولیت بیشتری 
خواهم داشت، مرتباً اتومبیل یا وســایل منزل خود را ارتقا می دهند و در این میان 
رسانه های جمعی به ویژه فیلم های سینمایی نیز به این پدیده، بیشتر دامن می زنند تا 
جایی که چشم و همچشمی بد و تقلید از لباس شروع می شود و به  تدریج در تمام 
زمینه ها از قبیل مجالس و میهمانی ها، معاشرت ها و رفت و آمدها حتی در انتخاب 
مسکن و وسایل زندگی و شخصی تأثیر می گذارد. فریدی با بیان اینکه وقتی در یک 
جامعه ارزش ها تغییر پیدا کنند و داشته های مادی جای ارزش های معنوی را بگیرند، 
افراد برای بدست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشند خود را به ابزار روز مجهز سازند. 
آن ها می پندارند داشتن این ابزار موجب می شود سریع تر پیشرفت کنند و بیشتر دیده 
شوند و این گونه، سعادت و خوشبختی واقعی را تجربه کنند. آن قدر در زندگی درگیر 
مادیات شــدیم که همه چیز را از یاد بردیم و فکر می کنیم زندگی در همین آهن ها 
خالصه شده و خوشبختی در صورتی معنا پیدا می کند که ما بهترین تلفن همراه و 
اتومبیل را داشته باشیم. حاضریم پول خود را دور بریزیم، اما در نظر دیگران الکچری 
باشیم، کسب و کارهای کاذب دیگران را با طرز فکر اشتباه رونق می دهیم، شبی ۲ تا 
۳ میلیون بابت اجاره تلفن همراه می دهیم و همین مبلغ و گاهی بیشتر را بابت اجاره 

ماشین فقط برای گرفتن یک عکس پرداخت می کنیم.
علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روان شناس اجتماعی نیز درباره علل گرایش 
جوانان امروز به اجاره تلفن همراه و اتومبیل گرانقیمت با بیان اینکه در دست داشتن 
تلفن همراه گرانقیمت در وهله اول نشانگر طبقه اجتماعی است که به آن تعلق داریم، 
افزود: گاهی از این ابزار های مادی استفاده می کنیم تا به اهداف  دیگر برسیم؛ به عنوان 
مثال می خواهیم یک معامله کالنی را انجام دهیم و وقتی با ماشین گرانقیمت به آن 
جلسه می رویم فکر می کنیم طرف مقابل با دیدن این اتومبیل، به ما اعتماد می کند. 
همچنین گاهی جوان ها با هدف اینکه به اصطالح مخ یک نفر را بزنند یا قرارداد های 
بزرگی را ببندند، تلفن همراه گرانقیمت را اجاره می کنند تا به رخ دیگران بکشند و خود 

را در جایگاه دیگری نشان می دهند و ادای طبقه پولدار را در می آورند.
شریفی یزدی خاطرنشان کرد: به نشان دادن طبقه اجتماعی که به آن تعلق نداریم و 
خود را باالتر از آن چیزی که هستیم نشان دهیم به اصطالح تفاخر اجتماعی می گویند، 
این افراد اصوالً اعتماد به نفس پایینی دارند و یا از لحاظ روان شناسی می توان گفت 

شخصیت نمایشی دارند که از این ابزار ها برای عرضه خود استفاده می کنند.
داشــتن این ابزارهای مادی نه شأن و شخصیت برای ما می آورد و نه جایگاه ما را در 
جامعه باال می برد. شاید به طور کوتاه مدت نظر دیگران را جلب کنیم اما در معاشرت 
با دیگران اگر اخالق مدار نباشیم، تلفن همراه و اتومبیل گرانقیمت اجاره ای ما سبب 
حفظ روابط نمی شود، چراکه برای حفظ روابط بیش از داشتن ابزارهای مادی، نیاز به 
شخصیت و اخالق اجتماعی است. دیر یا زود همه خواهند فهمید ما آن طور که نشان 
می دهیم نیستیم، ما آن قدرها که می بینند الکچری نیستیم، پس بهتر است در هر 

لحظه و زمان خودمان باشیم. مگر خودمان چه ایرادی دارد؟

 جامعه / اعظم طیرانی   ۴۶ سال پیش بود 
که برای نخستین بار قانون حمایت از کودکان 
بی سرپرست در ایران تصویب شد، در سال ۸۷ 
به دلیل ایرادهایی که داشت اصالح شد ولی به 
تصویب نرسید و سرانجام پنج سال بعد و پس از 
اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته تغییرات 
زیاد، مرداد ۹۲ به تصویب رسید. اکنون پس از 
گذشت ۶ سال از تصویب این قانون، مسعودی 
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  فرید؛ 
کشور، شرایط فرزندخواندگی را تشریح می کند 
و می گوید: در قانون قبلی فقط کودکانی که پدر 
و مادر نداشتند را می توانستیم به فرزندخواندگی 
بدهیم اما طبق قانون جدید اگر قاضی تشخیص 
دهد کودکی باید از پدر و مادر خود جدا شود و 
آن ها صالحیت نگهداری او را ندارند، می توان او را 
به فرزندخواندگی سپرد، زیرا تقریباً ۸۵ درصد از 
کودکانی که در مراکز شبه خانواده هستند پدر یا 
مادر مشخص دارند اما چون بدسرپرست هستند 

در مراکز ما نگهداری می شوند. 
به گفته وی در گذشته فقط به زوجینی که فرزند 
نداشتند بچه داده می شــد اما اکنون می توانیم 
عــالوه بر زوجینی که فرزنــد ندارند به آن هایی 
که فرزند دارند هم کودکی را به فرزندخواندگی 
بدهیم. همچنین در قانون قبلی، کودک فقط تا 
۱۲ ســالگی می توانست به فرزندخواندگی برود، 
اما اکنون طبق قانون جدید تا ۱۶ ســالگی این 
اتفاق می تواند رخ دهد و یکی دیگر از مواردی که 
قانون فرزندخواندگی را تسهیل کرده نیز واگذاری 
کودکان بی سرپرست به خانم های مجرد باالی ۳۰ 
سال اســت که می توانند فقط فرزند دختر را به 

فرزندخواندگی بگیرند. 
با این حال مســعودی فرید معتقد است تسهیل 
قانون فرزندخواندگی مانند یک تیغ دولبه است 

که باید هر دو سمت را مورد توجه قرار دهیم.

قانونی که هیچ دردی را دوا نمی کند »
امیرمحمود حریرچی، استاد 
دانشگاه و تحلیلگر مسائل 
اجتماعی در این خصوص 
می گویــد: فرزندخواندگی 
موضوعی است که از سال ها 

پیش در کشور ما به شکل قانونی وجود داشته و 
فرزندان بسیار موفقی که امروز حتی برخی از آنان 
جزو بزرگان کشور هستند در میان افراد جامعه 

حضور دارند. 
دکتر حریرچی ادامه می دهد: در گذشــته فرزند 
خواندگی تنها با صالحیت مالی افراد ســنجیده 
می شــد و پول مهم ترین گزینــه در به حضانت 
گرفتــن فرزندان بود، اما امروز نیازمند بررســی 
خانواده ها به لحاظ روحی و روانی هستیم، چراکه 
بیماری های پنهان در اشخاص، مهم ترین معضل 

جامعه امروز است و واگذاری کودکان بی سرپرست 
به خانم های مجرد نیز باید بسیار دقیق و پس از 

بررسی همه جوانب انجام شود. 
این جامعه شــناس بــا انتقاد از تســهیل قانون 
فرزندخواندگی می افزاید: اکنون پس از ســال ها 
بررسی، قانونی به تصویب رسیده است که خود 
مســئوالن آن را به یک شمشــیر دولبه تشبیه 
می کنند و نشان می دهد این قانون دردی را دوا 
نمی کند و ممکن است سوءاستفاده های بسیاری 
از آن شــود که در بلندمدت هویدا خواهد شــد. 
همان طــور که چندی پیــش دیدیم با تصویب 
قانون، فرزند خوانده می تواند به همسری والدش 
درآید. این ماجرا بسیار متأثرکننده بود چراکه به 
رابطه والد و فرزندخواندگی شــکل غیرخانواده و 
پدر - دختری دادند و برای رفع و رجوع این عمل 
شنیع به آن جنبه قانونی بخشیدند. از سوی دیگر 
مسائل شرعی در تمامی ابعاد قانون ورود کرده و 
موضوعاتی مانند ارث و وراثت و حتی ازدواج والد و 
فرزند خوانده را در این میان راه می دهند و سبب 
دلســردی خانواده ها از فرزندخواندگی می شوند؛ 
در حالی که قوانین باید به شکلی باشد که مردم 

تشویق به حضانت کودکان پرورشگاه ها شوند.

پیامدهای تسهیل قانون فرزندخواندگی»
دکترحریرچی می گوید: سازمان بهزیستی مدعی 
اســت ۸۵ درصد از کودکانی که در مراکز شبه 
خانواده هســتند پدر یا مادر مشخص دارند اما 
چون بدسرپرست هستند در این مراکز نگهداری 
می شوند، اکنون این پرســش مطرح است چرا 
سازمان بهزیستی برای رفع مشکالت خانوادگی 
این کودکان اقــدام نمی کند که آن ها بتوانند به 

بازگردند.  خود  خانواده  آغوش 
ضمــن آنکــه یــک اصطالح 
عمومی در اغلب جوامع وجود 
دارد که نامناسب ترین خانواده 
پرورشگاه هاســت  از  بهتر  هم 
هیچ گاه جای  پرورشــگاه ها  و 
خانــواده را نمی گیرد. بنابراین 
اگر ســازمان بهزیستی پیگیر 
الیحه کودک آزاری - الیحه ای 
که سال هاست خاک می خورد- 
باشــد بخش عمــده ای از این 

مشکل  برطرف خواهد شد. 
حریرچــی با تأکیــد بر اینکه 
واگذاری کودکان بدسرپرست 
پیامدهــای  خانواده هــا  بــه 

متعــددی به همراه دارد اظهــار می کند: بنا به 
دالیــل متعدد از جمله ایجــاد مزاحمت پدر و 
مادر واقعی فرزند به حضانت گرفته شده برای 
خانواده ای که او را به فرزندخواندگی گرفته اند، 
رفتــن کودک نــزد خانواده خــود و هدررفت 
دلدادگی و دلبســتگی خانــواده ای که او را به 
فرزندخواندگی گرفته اند، سوءاستفاده هایی که 
ممکن است از این کودکان شود و غیره می تواند 

پیامدهای اجرای این قانون باشد. 

قانونی که مسئوالن نسبت به خروجی آن »
تردید دارند! 

وی با اشــاره به اینکــه فرزندخواندگی و قوانین 
مرتبط با آن در ســطح جامعه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، می گوید: در ایــن حوزه نباید 
قوانینی تصویب شــود که مســئوالن نسبت به 

خروجی آن تردید داشته باشند 
چــرا که کوچک تریــن تردید 
درخصوص اجرای صحیح این 
قانون می تواند یک تهدید بزرگ 
محسوب شــود که آینده یک 
فرد یا خانواده را به خطر اندازد. 
ضمن آنکه بخشــی از فرهنگ 
فرزندخواندگی در کشور جنبه 
شــرعی دارد که الزم است در 

این زمینه نیز کار شود. 
وی ادامه می دهد: در گذشــته 
خانواده باید یک میزان مشخص 
از دارایــی خود را به نام کودک 
می کرد اما با توجــه به اینکه 
اکنون این قانون برداشته شده و 
الزم نیست حتماً مالی به نام کودک شود می توان 
گفــت فرزندخواندگی به طور کامل از شــکل 
خانواده خارج شده و با این قانون تضمینی برای 
آینده فرزندی که به حضانت گرفته می شود وجود 

نخواهد داشت. 

نادیده گرفتن حقوق برای فرزندخوانده ها »
مصطفــی اقلیمــا، رئیس 
انجمن علمــی مددکاری 
اجتماعی ایران نیز در این 
حق  می گویــد:  خصوص 
و  فرزندخوانده  حقــوق  و 

جنبه های مذهبی آن مهم ترین مواردی است که 
در این قانون مغفول مانده است. 

دکتر اقلیما ادامــه می دهد: در این قانون آمده 
کــودکان بدسرپرســت هم به حضانــت داده 

می شــوند و این مسئله کاماًل اشتباه است، چرا 
که نبایــد کودکی را از والدینــش جدا کرد و 
سرپرســتی او را تا زمانی که والدینش در قید 
حیات هســتند به غیر واگذار نمود، می توان به 
طور موقت او را به خانواده ای سپرد اما نمی توان 
حضانت او را واگذار کرد، چرا که ممکن اســت 
خانــواده اصالح شــود و این حــق را دارد که 
سرپرستی فرزند خود را برعهده گیرد؛ البته به 
جز موارد بســیار محدود که سالمت و زندگی 

کودک در خطر باشد. 

خأل های عاطفی و بروز ناسازگاری »
وی اضافه می کند: یکی از مشــکالت جامعه ما 
این اســت که برخی از مسئوالن در حوزه کاری 
خود هیچ گونــه تخصصی ندارنــد؛ نتیجه این 
غیرتخصصی بودن ها تصویب قوانینی اســت که 
مانند تیغ دولبه است و جوانب آن بررسی نشده، 
در حالی که قانون باید به گونه ای تدوین شــود 
که با اجرای صحیح آن، هیچ یک از افراد جامعه 

متضرر نشوند. 
پدر مــددکاری اجتماعی ایــران ادامه می دهد: 
فرزند بدسرپرست، فرزندی است که پدر و مادر 
او یا یکی از آن ها در قید حیات هســتند اما به 
دالیلی نظیر اعتیاد و یا زندانی شدن، صالحیت 
نگهــداری از فرزند خود را ندارنــد، با این حال 
بیشتر کودکانی که در مراکز سرپرستی بهزیستی 
زندگی می کنند ترجیــح می دهند نزد خانواده 
خود باشند، چرا که اغلب این کودکان به خاطر 
دوری از خانــواده و خأل های عاطفی ناشــی از 
دلتنگی و تعصب به خانواده خود دچار مشکالت 
روحی متعدد هستند که هر چه سن آن ها بیشتر 
باشد مشــکالت آن ها نیز بیشتر خواهد بود و با 
ورود بــه خانواده دیگر نیز این مشــکالت را در 
اشکال مختلف از جمله ناسازگاری بروز خواهند 
داد. بنابراین اگر بهزیستی می خواهد مشکالت 
این کــودکان را رفع کند باید خانواده های آن ها 
را اصالح و شرایط بازگشت آن ها به خانواده خود 

را فراهم کند. 

اصالح خانواده کودکان بد سرپرست »
وی با اشــاره به اینکه اکنون هزینه نگهداری هر 
کودک در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی ۳ 
میلیون تومان برآورد شده است، می گوید: اگر این 
مبلغ برای اصالح خانواده کودکان بدسرپرســت 
هزینه شود عالوه بر کاهش آسیب های اجتماعی 
جامعه، این کودکان نیز از آغوش خانواده محروم 
نمی شوند و هویت و پایگاه اجتماعی آن ها حفظ 
خواهد شد. به گفته وی ما قوانین بسیار خوبی در 
کشور داریم که اگر به طور صحیح و از سوی افراد 
متخصص اجرا شود به تصویب قانون جدید نیاز 

نخواهیم داشت. 

کارشناسان به قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست انتقاداتی دارند

دست اندازهای قانون تسهیل فرزند خواندگی

قانونی که مانند 
تیغ دولبه باشد 

دردی را دوا 
و مشکلی را 
حل نمی کند 

و ممکن است 
سوءاستفاده های 
بسیاری از اجرای 

آن شود که در 
بلندمدت هویدا 

خواهد شد 
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آموزش

وزیر علوم:
 تعطیلی مراکز آموزش عالی 

در اختیار رؤسای دانشگاه هاست 
 ایرنا   وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری گفت: 
تعطیلی مراکز آموزش عالی در اختیار رؤســای 
دانشگاه هاست و در صورت اعالم برنامه ای مبنی 
بر تعطیل شدن یا کاهش نیروهای مراکز از سوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت، آن ها 
نیز در مورد توقف یا کاهش فعالیت حضوری مراکز 

تحت امر خود تصمیم گیری خواهند کرد.
همچنین بــا اعالم رئیــس جمهــور مبنی بر 
بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خرداد برای برگزاری 
کالس های عملی، کارگاهی و رفع اشکال، بخشی 
از دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه 

ورود به دانشگاه ها را پیدا کردند.
شایان ذکر است در حال حاضر دانشگاه ها در حال 
برگزاری امتحانات پایــان ترم به صورت مجازی 
هستند؛ تعدادی از خوابگاه ها در دانشگاه ها تخلیه 
شدند و دروس عملی با تشخیص هر دانشگاه به 

صورت مجازی یا حضوری اجرا می شود.

بهداشت و درمان

پرسشی از وزارت بهداشت
 آیا بهبودیافتگان کرونا 
دوباره مبتال می شوند؟ 

 تسنیم    رضــا ملک زاده، معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت در واکنش به اخباری 
در فضــای مجــازی مبنی بر »ابتــالی دوباره 
بهبودیافتــگان به کرونا« گفــت: آنچه تاکنون 
مشخص است این است که ابتال به کرونا سبب 
ایجاد ایمنی پایداری می  شــود و معلوم نیست 
ایمنی ناشی از ابتال به این بیماری ناقص باشد.

وی در پاســخ به اینکه آیا مــواردی از ابتالی 
مجدد به کرونا در ایران داشته  ایم، گفت: خیر؛ 
در هیچ جای دنیا نیز هنوز ثابت نشده ابتالی 
دوباره به کرونا رخ بدهد؛ در مورد بیشتر افرادی 
که گفته می  شــد دچار ابتــالی مجدد به این 
بیماری شــده  اند پس از بررسی مشخص شد 
طــول بیماری آن  ها افزایش یافته اســت و در 
واقع یک کرونای طول  کشیده است و در برخی 
موارد اســتثنا بیماری حتی تا ۶۰ روز به طول 

انجامیده است.

خانه و خانواده

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
 داروهای ناباروری 

رایگان عرضه شود
 ایسنا   یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: باید هزینه داروهــای ناباروری به 
صورت کامل زیرپوشش بیمه قرار گرفته و رایگان 
عرضه شود. محمدعلی محســنی بندپی افزود: 
جمعیت ایران به شدت به سمت سالمندی می رود 
که باید آن را تغییر داد و جمعیت جوان را حفظ 
کرد؛ باید راهکارهایی برای آن در نظر گرفت که 

یکی از آن ها تغییر نگاه بیمه است.
وی توضیح داد: در وهله  اول باید ناباروران شناسایی 
شوند، افرادی که با تست های خوب و تشخیص 
پزشکی و حتی درمان های ساده می توانند بارور 

شوند، ولی آن ها را رها کرده ایم.
در این بین تعدادی انگشت شمار هستند که برای 
درمان ناباروری به داروهــای گرانقیمت وارداتی 
نیــاز دارند که برای آن هم دولت یارانه تخصیص 
دهد، چون اساساً باید هزینه  داروهای ناباروری زیر 
پوشش بیمه قرار گرفته و حتی رایگان عرضه شود. 

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی:
بهزیستی شهریه  دانشگاه آزاد 

فرزندان معلوالن را می پردازد
 برنا   محمد نفریــه، معاون امور توانبخشــی 
سازمان بهزیســتی با اشــاره به پرداخت کمک 
هزینه دانشــجویی به فرزندان معلوالن گفت: از 
سال گذشته به فرزندان معلوالن که وارد دانشگاه 
می شوند، کمک هزینه پرداخت می کنیم. او افزود: 
اگر شــخص معلول که شــدت معلولیت آن باال 
هم باشد وارد دانشگاه شــود، ۱۰۰درصد هزینه 
دانشــگاه او را پرداخت می کنیم اما اگر خانواده او 
یعنی فرزندانش در دانشگاه درس بخوانند، ۷۰ تا 
۸۰ درصد هزینه دانشگاه توسط سازمان بهزیستی 
پرداخت می شود. نفریه افزود: از آنجایی که دانشگاه 
آزاد اسالمی با ما همکاری کرده است اگر فرزند فرد 
معلولی در این دانشگاه مشغول به تحصیل شود 
۱۰۰درصد هزینه آن پرداخت می شــود و اگر در 
دانشگاه های غیرانتفاعی و... باشد حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد آن را می پردازیم که البته ان شاءاهلل با آن ها 

هم وارد مذاکره می شویم تا به ۱۰۰درصد برسد.

علم و فناوری

یک مقام علمی خبر داد
 تولید داخلی واکسن آنفلوانزا 

از مهر امسال
 ایســنا   مصطفی قانعی، دبیر ســتاد توسعه 
فنــاوری  زیســت فناوری معاونــت علمــی و 
ریاســت جمهوری گفت: مطالعات در حال انجام 
مربوط به تولید واکســن آنفلوانزا، پیشرفت قابل 
توجهی داشــته اســت. قانعی در خصوص زمان 
تجاری ســازی این واکسن، خاطرنشان کرد: امید 
داریم که در مهر و آبان سال جاری واکسن آنفلوانزا 
به تولید انبوه برسد. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا میزان تولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور در 
زمان پیک آنفلوانزاست، توضیح داد: برای سال اول 
که وارد تولید این واکسن می شویم، انتظار نداریم 
شرکت های  تولیدکننده بتوانند کل نیاز کشور را 
برآورده کنند. وی یادآور شد: برخی سال ها حدود 
یک میلیون ُدز مصــرف داریم و در برخی اوقات 
بیشتر از این میزان مصرف می شود. قانعی اظهار 
کرد: با زیرســاخت هایی که ایجاد شده، توانایی 
تولید ۲ تا ۳ میلیون ُدز واکسن در کشور را داریم.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

اول خود آقای وزیر باید کنار برود!
فارس: حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر اســبق آموزش و پرورش 
درباره اینکه افراد در آموزش و پرورش با رسیدن به ۴۵ سالگی 
دیگر نمی توانند مدیر مدرسه شوند، گفت: متأسفانه سازمان امور 
اســتخدامی، مصوب و آموزش و پرورش هم به کل کشور اعالم 
کرده است. اگر این طور باشد اولین کسی که باید کنار برود، خود 

آقای وزیر است.

رویکردهای احساسی مسئوالن در بحران ها
میزان: احمد صادقی، مسئول کمیته تهیه سند آمادگی و پاسخ 
ملی مدیریت بحران گفت: رویکرد مسئوالن در بحران ها احساسی، 
غیرکارشناسی و زودگذر است و عمالً درک خطر ندارند، در نتیجه 
پس از مدتی، اولویت های دیگر، آنان را از این مسائل بازمی دارد. 
در زمان ســقوط پالسکو کمیته علمی برای جلوگیری از چنین 

اتفاق هایی تشکیل شد، اما هیچ کدام اجرایی نشد.

دولت به کرونا رانت داد!
فارس: محسن هاشــمی، رئیس شورای شهر تهران در توییتر 
نوشت: در اوج گیری دوباره کرونا تقصیر مردم ۳۰ درصد و سهم 
دولت ۷۰ درصد است، چون دولت یکباره تصمیماتش را به نفع 
کرونا کرد و به ویروس رانت داد. اگر اختیار داشــتم فعالیت ها را 
دو هفته تعطیل می کردم و محدودیت ها را آن قدر ادامه می دادم 

تا آمارها کم شود.

پشت آموزش و پرورش را خالی نگذارید
فارس: احمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش می گوید: 
اگر آموزش و پرورش با فقر مالی اش شبکه شاد را ایجاد می کند، 
دیگران نباید پشــت آن را خالی بگذارند. در ایام کرونا برخی از 
گرســنگی تلف می شوند برخی هم از سیری می ترکند. عده ای 
درآمدهای آنچنانی از اینترنت دارند؛ سیمکارت ملی و تبلت ملی 

نیاز است.

فشاری از سوی مجلس برای صدور کارت بیماران خاص نیست
باشگاه خبرنگاران جوان: مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به تأمین 
اجتماعی فشــار وارد کرده که برای بیماران خاص کارت صادر 
شــود، گفت: تاکنون چنین سخنی را نشنیده ام. ما می خواهیم 
دفترچه های کاغذی را جمع آوری کنیم، پس صدور کارت برای 

بیمه شدگان معنایی ندارد.

برخی دانشجویان سابق، خوابگاه ها را تخلیه نمی کنند
فارس: سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران در بیان 
علت اسکان بدون مجوز برخی افراد در خوابگاه های این دانشگاه، 
گفت: برخی از دانشجوها پس از اتمام مدت قرارداد استقرارشان، 
خوابگاه متأهلی را تخلیه نمی کنند و برای این کار به روش های 
مختلفی متوسل می شوند. اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه هم 

گاهی مجبور می شود به شیوه های قضایی متوسل شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

آتش سوزی در آمریکا؛ این بار نیروگاه ایندیانا و کارخانه مواد شیمیایی جورجیا

ایاالت منفجره!
  جهان/ علوی  گویا انفجارها در خاک ایاالت متحده آمریکا 
تمامی ندارد. هنوز چند ساعت از توییت ترامپ که در آن تهدید 
کرده بود »منتظر هشت هفته استثنایی باشید« نگذشته بود که 
انفجاری شــدید در بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی جهان به نام 
آرسلورمیتال در شــهر برنز هربور رخ داد. این بار و در انفجاری 
جدید، نیروگاه تولید برق شافر در شهر ویتفیلد در ایالت ایندیانا 
دچار انفجار و آتش سوزی شد که بر اساس اعالم مقام های محلی، 
دلیل آن هنوز ناشناخته است. به گزارش فارس، این شرکت اعالم 
کرد در پی این آتش ســوزی بخشی از نیروگاه تخلیه شده است. 
شبکه های اجتماعی گزارش دادند انفجار در ترانسفورمرهای این 
نیروگاه سبب ایجاد آتش سوزی وحشتناکی شده است. شرکت 
نیپسکو هم که این نیروگاه زیرمجموعه آن قرار دارد، اعالم کرد به 
دلیل گستره وسیع ویرانی های این آتش سوزی و انفجار، تأسیسات 

و ساختمان های این نیروگاه تخلیه شده اند.
در همین حال، منابع خبری بامداد شــنبه از وقوع آتش سوزی 
دیگر در آمریکا خبر دادند. پایگاه خبری AJC گزارش داده یک 
کارخانه مواد شیمیایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی هارتسفیلد 
جکسون شهر آتالنتا در جنوب ایالت جورجیا دچار حریق شده 
اســت. کارخانه ای که دچار حریق شده »آلکمیکس« نام دارد و 
برخی گزارش ها حاکی از آن است که آتش نشان ها توانسته اند از 

حجم آتش کاسته و آن را مهار کنند. در همین حال، اظهارنظرها 
درباره حادثه آتش ســوزی در ناو یواس اس بونهام ریچارد ایاالت 
متحده نیز کماکان ادامه دارد. گفته می شود این اتفاق، بزرگ ترین 
آتش سوزی نیروی دریایی آمریکا در 10سال گذشته بوده است. 
آدمیرال مایک گیلدی، فرمانده عملیات دریایی این کشور پس 
از قــدم زدن بر ناو آتش گرفته بونهام ریچــارد تأکید کرد این 
ناو هواپیمابر دچار خســارت های ســاختاری، برقی و مکانیکی 
گســترده ای شده است. به گزارش آسوشــیتدپرس، وی گفت: 
تحقیقات بررسی خواهد کرد علت این آتش سوزی چه بوده، آیا 
هنگامی که این اتفــاق رخ داد تعداد کافی ملوان در حال انجام 
وظیفه بودند یا خیر و چرا هنگامی که این آتش سوزی اوایل روز 
یکشنبه در حالی که کشتی لنگر انداخته بود، درگرفت، سیستم 

اطفای حریق آن غیرفعال بود.
ناوهای جنگی آبی- خاکی جزو معدود ناوها در این یگان هستند 
 کــه می توانند به عنوان یک نــاو هواپیمابر کوچک عمل کنند. 
اگر ناو بونهام ریچارد تعمیر نشود، هزینه ای برابر با 4 میلیارد دالر 
به منظور جایگزینی آن برای نیروی دریایی آمریکا به همراه خواهد 
داشت. دســت کم از هفته پیش تاکنون 6 آتش سوزی مهیب از 
حریق رزم ناو »بونهام ریچارد« تا منابع طبیعی یوتا گزارش شده 

است؛ حوادثی که ابعادشان بزرگ اما علتشان ناشناخته است.

دیمیتری پسکوف:
با آمریکا به ماه عسل نمی رویم!©

مهر: سخنگوی کاخ ریاست 
لحنی  با  جمهوری روسیه، 
طنزآلود اعالم کرد مســکو 
و واشــنگتن هرگــز رابطه 
نزدیکی نداشته اند که اکنون 

زمان ماه عسلشان رسیده باشد. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کاخ کرملین در مصاحبه با »آوتو رادیو« 
گفت: اگرچه والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
به دنبال رابطه حســنه با همه کشورهاســت، اما 
واقعیت این است که مسکو و واشنگتن هرگز رابطه 
خیلی نزدیکی نداشته اند و به همین دلیل، لزومی 
ندارد ماه عسلی برای آن ها متصور شویم. پسکوف 
در توضیح اظهــارات خود افزود: برای رفتن به ماه 
عسل، اول از همه باید پیوندی ایجاد شود و ضمناً 

هیچ کس هم قصد ازدواج ندارد!

آسوشیتدپرس: در جدیدترین گزارش پنتاگون 
آمده اســت: ترکیه در سه ماه نخست سال جاری 
میالدی، با پرداخت پول و اعطای شهروندی، بین 
3هزارو500 تا 3هزارو800 شبه نظامی سوری را به 
لیبی اعزام کرده است. این نخستین گزارشی است 
که جزئیات اقدام ترکیه در اعزام مزدور به لیبی را 
که به تغییر مسیر جنگ لیبی کمک کرده، منتشر 

کرده است.
کوریا هرالد: براســاس اعالم »کمیسیون علوم و 
فناوری« کره شــمالی، این کشور در حال ساختن 
واکسن ویروس کروناســت و این واکسن در حال 

حاضر در مرحله آزمایش های بالینی قرار دارد! 

 حساسیت آمریکا و ناتو ©
نسبت به تحرکات روسیه 

رند: کلین کالرک دریادداشــتی در اندیشکده رند 
نوشت: از زمان خروج نیروهای شوروی به درخواست 
مصر در سال 1972، مسکو پایگاه نظامی عمده ای 
در مدیترانه نداشــته است، اما این وضعیت در حال 
تغییر است. به نظر می رسد روسیه با تقویت موضع 
نظامی خود در این منطقه، به دنبال موفقیت هرچه 
بیشتر در پیشبرد قدرت و کمینه سازی نفوذ آمریکا 

و ناتو است.
ســال 2015، نیروی هوایی روســیه، ســوریه را از 
شــورش فزاینده ای نجات داد که نظام بشار اسد را 
به ســقوط تهدید می کرد. اکنون روسیه از استقرار 
»نیروهــای دائمــی« در بندر طرطــوس و اطراف 
پایگاه هوایی حمیمیم خبر داده است. پیش  از این، 
روسیه تنها از تأسیسات لجستیکی نیروی دریایی در 
طرطوس اســتفاده می کرد. طبق قرارداد جدید 49 
ساله، مسکو 500 میلیون دالر برای توسعه آن تأمین 
کرده است که ظرفیت زیادی در اختیار کشتی های 
جنگی روسیه در عملیات های دوردست و پایدار در 
دریای مدیترانه می گذارد. روســیه ده ها هواپیمای 
جنگی و احتماالً سامانه دفاع هوایی دوربرد اس400 

در حمیمیم مستقر کرده است.
در شرق لیبی، مسکو امیدوار است قدرت هوایی آن 
و نیروهای مزدور نظیر گروه واگنر، در آنجا بتوانند با 
حاکمان آینده این کشور روابط خوبی برقرار کنند. 
ماه می گذشته، فرماندهی آمریکا در آفریقا )آفریکام( 
از اســتقرار 14 جنگنده بی نشان میگ 29 و سوخو 
24 در شــرق لیبی خبر داد. آفریکام هشدار داد اگر 
روســیه »موقعیت دائمی« برای خود ایجاد کند و 
موشــک های دوربرد مستقر سازد، این امر »بازی را 
برای اروپا، ناتو و بســیاری از کشورهای دیگر تغییر 

خواهد داد«.
روسیه دسترسی و نفوذ خود در مصر را افزایش داده 
است. ســال 2017، قاهره و مسکو در مورداستفاده 
هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه های مصر به توافق 
رســیدند. روسیه تولید جت جنگنده سوخو 35 به 
ارزش 2 میلیارد دالر برای مصر را آغاز کرده اســت. 
ایــن فعالیت ها در مدیترانــه مکمل حضور نظامی 
گسترده روســیه در کریمه است. مدیترانه ظرفیت 
بیشــتری برای حمله به اهدافی در دریای ســیاه و 
حتی خاورمیانه در اختیار مسکو می گذارد. در حال 
حاضر، 10 کشتی جنگی مضاعف در کریمه مستقر 
بوده و می توانند موشــک کروز با برد بیش از 1500 

کیلومتر شلیک کنند.
برخی منتقدان معتقدند سوریه و لیبی برای امنیت 
آمریکا حیاتی نیستند و مداخله آمریکا تنها سبب 
درگیری ارتش می شود که می تواند با ظهور چین 
مقابله کند. همچنین، نیروهای آمریکا ممکن است 
گرفتار جنگی شوند که امکان پیروزی در آن نبوده 
و فاقد هدف راهبردی است. در همین راستا، دولت 
ترامپ حمایــت از جنگجویان کرد مخالف اســد 
را قطع کــرد و دولت اوباما از ایفای نقش بیشــتر 
در لیبی کناره گرفت. بااین حال، روســیه، ترکیه و 
دیگر بازیگران منطقه ای نظیر امارات و عربســتان، 
در غیاب آمریکا توانســتند مقداری از خأل به وجود 
آمده در ســوریه، لیبی و مصر را پر کنند. به همین 
خاطر و برای اینکه روســیه احتماالً پایگاه هوایی و 
دریایی خــود در مدیترانه را افزایــش خواهد داد، 
اولویت های غرب احتماالً تغییر خواهد کرد. آمریکا 
و ناتو احتمــاالً راهبردی را مدنظر قرار خواهند داد 
که بتواند از تحرکات کرملین در مدیترانه به بهترین 

نحو جلوگیری کند.
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 خط بطالنی بر »قیصر«

انتخابات پارلمانی سوریه 
امروز برگزار می شود

ایسنا: مــردم سوریه امروز یکشنبه برای 
انتخاب اعضای جدید پارلمان کشورشان 
پای صندوق های رأی می روند. این سومین 
دور انتخابات پارلمانی از زمان آغاز بحران 
سوریه است و پیش از این سه بار به دلیل 
شــیوع کرونا به تعویق افتاده بود. پس از 
کمرنگ شدن چالش وجود تروریست های 
غربی - عربی در سوریه و بازگشت امنیت 
به این کشــور، حضور پرشــور مردم در 
انتخابــات پارلمانی امــروز می تواند خط 
بطالنی بــر تالش های آمریکا برای اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه مردم این کشور 
در قالب قانون موســوم به قیصر به شمار 

می رود.

اروپا آینده جهان را چگونه می بیند؟©
دیپلماسی ایرانی: کارشناسان اروپایی، آینده نظام بین الملل را در کوتاه مدت، رقابت 
بین آمریکا و چین درنظر می گیرند. از دید آن ها، آمریکای ترامپ به اندازه چین، شیوه 
سرمایه داری اش، ماهیت سیستم سیاسی اش و بلندپروازی های راهبردی اش، طیفی از 
موضوعاتی هســتند که بسیاری از منافع و ارزش های اروپا را نادیده می گیرند. اقداماتی 
مانند خروج از توافق آب و هوایی پاریس، شیوه ای که آمریکا درصدد اصالح سازمان تجارت 
جهانی است، نادیده گرفتن سازمان ملل متحد، رویکردی که درقبال توافق هسته ای با 
ایران و پیمان نظارت بر تسلیحات هسته ای داشته است، انتقاد او از ناتو و اتحادیه اروپا 

برخی از نمونه ها هستند. 
از دید اعضای اتحادیه اروپا ضروری اســت روابط فراآتالنتیکی از نو راه اندازی شــود. از 
سال های دهه 1950، روابط فراآتالنتیکی مبتنی  بر سه گانه ارزش های مشترک، جامعه 
امنیتی و روابط اقتصادی نزدیک بوده اســت. حمایت مالی آمریکا از آنچه نظم لیبرال 
نامیده می شــد و به نهادهای بین المللی تســری می یافت، مهم ترین جنبه تحقق این 
همگرایی  و این سه گانه بود. اگرچه همیشه انتقادهایی بر پیوندهای فراآتالنتیکی وارد بوده 
اســت، اما تحوالت اخیر موجب تردید درمورد ماهیت و ادامه این روابط بوده اند. ترامپ 
نخستین رئیس جمهوری است که عنوان کرده مایل است شکست اروپا را با چشم خود 
ببیند. شــعار اول آمریکای او در اروپا به عنوان پایان دادن به چندجانبه گرایی و تعهدات 
بین المللی آمریکا درنظر گرفته شده است. آمریکا مواد الزم برای ایجاد جنگی سرد با چین 
را آماده کرده است. دو حزب آمریکایی سیاست جدید مشترکی را درقبال چین درپیش 
گرفته اند. آمریکا هراسی از بروز هر گونه درگیری در فضای این جنگ سرد با چین ندارد، 
ولی برای اروپا ممکن است این درگیری هزینه های بسیاری داشته باشد. اروپا ناگزیر است 

در فضای جدید خود به تنهایی این هزینه ها را متحمل شود.

چین در نگاه اروپا»
چین از دید اکثریت کشورهای اروپایی، به عنوان شریکی کلیدی درمقابله با چالش های 
حکمرانی جهانی، به ویژه در حوزه هایی مانند تغییرات آب و هوایی، اصالح سازمان تجارت 
جهانی و توافق هســته ای ایران محسوب می شــود؛ اگرچه بسیاری دیگر از کشورهای 
اروپایی، همان شــکایت های آمریکایی، به ویژه ســوءظن و بی اعتمــادی خود درقبال 
ابتکارعمل »یک جاده، یک کمربند« چین را بروز می دهند. مســائلی که در این  مورد 
مطرح می شود عبارت اند از: نبود دسترسی به بازار و رقابت عادالنه، نگرانی درمورد سرقت 
مالکیت معنوی، جاسوسی سایبری، دسترسی به فناوری ها و زیرساخت های راهبردی 
اروپایی، مشــکالت حوزه حقوق بشر و تمرکز قدرت در دست شی  جین پینگ. اگرچه 
روابط با آمریکا راهبردی تر و جامع تر اســت، اما بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به چین 
به عنوان فرصت های کسب وکار و انجام اموری اقتصادی برای رهایی از مشکالت اقتصادی 
که با آن مواجه هستند نگاه می کنند. تمامی کشورهای اروپایی مخالف رقابت ژئوپلتیکی 

آمریکا و چین هستند. 
اروپــا جایگاه آینده خود را در میانه رقابت آمریــکا و چین می بیند. در طرفی، یکی از 
قدیمی ترین شرکای راهبردی، یعنی آمریکا قرار دارد و در سمت  دیگر، چین به  عنوان یکی 
از بزرگ ترین بازارهای جهانی و ابرقدرت اقتصادی احتمالی آینده است. یکجانبه گرایی 
آمریکا و نیز اشتیاق هرچه  بیشتر چین برای ایفای نقش در عرصه بین الملل، دالیلی برای 
تغییر رویکرد کشورهای اروپایی هستند و چشم انداز راهبردی اروپا را تغییر داده اند. نظم 
آینده جهان از دید اتحادیه اروپا )و بریتانیا( نظمی دوقطبی است و جنگی سرد بین آمریکا 
و چین خواهد بود. اینکه آینده آن چه خواهد شد و آیا یکی از این دو موفق می شود به 
ابرقدرت بالمنازع تبدیل شود یا خیر روشن نیست، چون هنوز زمانی طوالنی باید صرف 
منازعات و قد علم کردن هر دو طرف مقابل یکدیگر شود. جایگاه فردای آمریکا و چین در 

نظم آتی چندان تغییری با وضعیت فعلی نخواهد کرد. 

آینده نظام بین الملل و اروپا»
اروپا تمام تالش خود را می کند قواعد این نظم جدید دوقطبی به ضرر کشورهای این قاره 
نوشــته نشود و در نخستین اقدام، وسط دو قدرت قرار نگیرد. مشابه با جنگ سرد بین 
شوروی و آمریکا، اروپا زمین بازی دو ابرقدرت آینده خواهد بود. نگرانی اروپا این است که 
تشتت درونی، به ویژه تضادهای موجود بین نیروهای مخالف با بروکسل و وزنه فرانسه و 
آلمان با نیروهای موافق با آن، توانایی تصمیم گیری راهبردی و قدرت اثرگذاری سیاسی 
اروپا را آن اندازه پایین آورد که بار دیگر اروپایی ها به کشــورهای ضعیفی که در دوران 
جنگ ســرد بین آمریکا و شوروی بودند تبدیل شوند. با توجه  به وضعیتی که اروپا در 
آن قرار دارد، احتمال اینکه این کشورهای متشتت به اهمیت اتحاد برای فائق آمدن بر 
وضعیت دوقطبی برسند بسیار است، اگرچه اکنون فقط سرابی از این آینده دیده می شود. 
همزمان، اروپایی های محور بروکسلی، هر کاری می کنند تا استقالل راهبردی سیاسی 
اروپا را حفظ کنند و اروپا وزنه ای برای سخن گفتن در نظم آتی داشته باشد. اروپایی های 
غیربروکسلی نیز دالیل بسیاری برای دست یافتن به استقالل راهبردی اروپا دارند که 
یکی از این دالیل می تواند اقتصادی باشد. این نقطه آغازین اشتراک اروپایی هاست که 

باید دید حال که متولد شده آیا توان بقا دارد یا خیر. 
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بزن بزن در پارلمان تایوان!بزن بزن در پارلمان تایوان!
درگیــری در داخل و بیرون پارلمان تایوان روز جمعه بر ســر نامزدی 
مناقشه برانگیز یکی از معاون های ارشد رئیس جمهور این کشور برای 
پســتی نظارتی در دولت از سرگرفته شــد. این درگیری در حالی بار 
دیگر آغاز شــد که حزب اصلی اپوزیســیون تایوان نامزدی »چن چو« 
از معاون های ارشــد تســای اینگ ون، رئیس جمهور را »پارتی بازی« 
می دانند. حزب کومین تانگ که در انتخابات ژانویه از حزب حاکم باخت، 
برای سه هفته صحن اصلی پارلمان تایوان را اشغال کرده و تالش می کند 

روند تأیید نامزدی این معاون ارشد تسای اینگ ون را متوقف کند.

با به پایان رسیدن فراورده های نفتی اختالف »دونالد« با متحد شرقی یک روزنامه صهیونیستی:

»نتانیاهو« ویروسی 
خطرناک تر از کروناست

کاهش نظامیان آمریکا در کره 
در دست بررسی

 زندگی ۲5 میلیون یمنی 
در خطر است

یدیعوت  صهیونیســتی  روزنامــه  مهر: 
آحارونت با انتشــار مقالــه انتقادی علیه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وی را یک 
ویروس خطرناک  توصیف کرد. بر اساس 
این گزارش، در حالی که صهیونیســت ها 
بــا بحــران اقتصــادی شــدید در رژیم 
صهیونیســتی روبه رو هستند، نتانیاهو به 
دنبــال پرداخت هزینه های هنگفت برای 
دفاع از پرونده فســاد مالی خود است. در 
انتهای این گزارش نوشــته شــده است: 
خداحافــظ نتانیاهــو. به تازگی تظاهرات 
صهیونیســت ها علیه نتانیاهو و عملکرد 
ضعیف کابینه وی در اراضی اشغالی شدت 

گرفته است.

باشگاه خبرنگاران: در ادامه اختالف بین 
واشنگتن و سئول بر سر باج خواهی ترامپ، 
وزارت دفــاع آمریــکا گزینه های کاهش 
حضــور نظامی در خاک کره جنوبی را به 
ترامپ پیشــنهاد کرد. این تصمیم در پی 
بی حاصل ماندن مذاکــرات درباره هزینه 
حضور نظامیــان آمریکایی در کره جنوبی 
صورت می گیرد. این در حالی اســت که 
آمریــکا در حال خارج کردن بخشــی از 
نیروهای نظامی خود از آلمان است. ترامپ 
معتقد است کره جنوبی ثروتمند باید پول 
بیشتر بابت نظامیان آمریکایی در خاکش 
پرداخت کند مســئله ای کــه با مخالفت 

مقام های سئول روبه رو شده است. 

تســنیم: شــرکت نفت یمن با صدور 
بیانیه ای از جهانیان خواســت در ســایه 
نبــود فراورده های نفتی و خالی شــدن 
انبارهــا، بــرای ممانعت از وقــوع فاجعه 
در یمن وارد عمل شــوند. در این بیانیه 
آمده اســت: متجاوزان مانــع وارد کردن 
فراورده های نفتی به داخل یمن می شوند 
و به این ترتیب بیش از 400 بیمارستان 
و 5هزار مرکز بهداشتی تعطیل می شوند. 
شــرکت نفت یمن اعالم کرد در روزهای 
آتی زندگی 25 میلیون یمنی در معرض 
خطر قرار خواهد گرفت و سازمان ملل و 
کشورهای متجاوز مسئولیت این فاجعه را 

برعهده دارند.

annotation@qudsonline.ir
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 جهان   منابع خبری بامداد شنبه از چند حمله با چاقو در 
مرکز شهر لندن خبر دادند. به گزارش رویترز، پلیس و آمبوالنس 
اعزام  لندن  به میدان »برودگیت« در مرکز  امدادرسانی  برای 
از  منطقه مجموعه ای  این  در  داده اند  گزارش  رسانه ها  شدند. 
رستوران ها و باشگاه های شبانه قرار دارند. از مردم لندن خواسته 
شده به این محوطه نزدیک نشوند. شهر لندن دو روز پیش هم 
صحنه دو حمله دیگر با سالح سرد بود که در جریان آن ها دو 
نفر جانشان را از دست دادند. در همین زمینه، تازه ترین آمارهای 
رسمی نشان می دهد میزان جرایم با چاقو در انگلیس و ولز 
به باالترین سطح خود در 9 سال اخیر رسیده است. آمارهای 
منتشر شده توسط اداره ملی آمار انگلیس نشان می دهد حمله 
با سالح سرد در انگلستان و ولز با رشد 6 درصدی به باالترین 
رقم در سال های گذشته رسیده است. به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که شهر لندن از 
رشد 28 درصدی قتل با چاقو در یک سال گذشته خبر داده 
است، جدیدترین آمارها نشانگر این واقعیت است که جرم و 
جنایت با چاقو در انگلیس و ولز به باالترین حد در 9 سال اخیر 
رسیده است. بر اساس این گزارش، داده ها و اطالعات دفتر ملی 
آمار بریتانیا حاکی است تعداد حمالت با چاقو یا اشیای تیز در 
انگلیس و ولز در سال منتهی به مارس 2020 میالدی با 6 درصد 
رشد به 46هزار و 265 مورد رسیده است که این رقم نسبت به 
سال 2011 میالدی  51 درصد رشد داشته است. لندن که بیش 

از یک سوم جرایم با چاقو را به خود اختصاص داده، با رشد 7 
درصدی روبه رو شده است. تعداد موارد قتل با چاقو در لندن از 
67 به 86 مورد افزایش داشته که نشانگر رشد 28 درصدی 
است. پیشتر نیز رسانه های انگلیسی از حمل گسترده سالح سرد 
به خصوص میان کودکان ابراز نگرانی کرده بودند. پلیس انگلیس 
می گوید حمل سالح سرد توسط کودک 4 ساله و انتقال آن 
به مدرسه از جمله نمونه هایی است که در سال گذشته اتفاق 

افتاده است. به گزارش راشا تودی، آمار و ارقام نشان می دهد 
طی 12 ماه گذشته، هزار و 144 جرم ناشی از حمل سالح سرد 
در انگلیس، اسکاتلند و ولز به ثبت رسیده که در آن ها، کودکان 
مظنون بوده اند. براساس گزارش ها توسط 36 نیروی پلیس در 
انگلیس و ولز، شمار جرایم چاقوکشی توسط کودکان در پنج 
سال گذشته بیش از دو برابر و از 372 مورد در سال 2014 به 

968 مورد در سال گذشته رسیده است.

چاقوکشی در قلب لندن
پلیس انگلیس نگران رشد حمل سالح سرد میان کودکان است

گزارش

جان بولتون:

وقت تلف نکنید!©
فارس: مشاور سابق امنیت ملی آمریکا با اشاره به اینکه عده ای دنبال تعریف دکترین 
دونالد ترامپ هستند از آن ها خواسته وقتشان را برای این کار تلف نکنند! »جان بولتون« 
در مصاحبه با نشریه اشپیگل گفت: »یکی از مشکالت ترامپ با روابط بین الملل این است 
که دیدگاه های او هیچ مبنای فلسفی ندارد. این عاملی بود که در سراسر دوران حضور 
من در کاخ سفید کار را پیچیده می کرد. من یک جمهوری خواه محافظه کار هستم. او 
نیست. ولی او لیبرال دموکرات هم نیست«. بولتون در ادامه اضافه کرد: »او روابط شخصی 
با سران کشورها را با روابط دوجانبه میان آمریکا و آن کشورها اشتباه می گیرد. تحلیلگران 
سیاسی در آمریکا و اروپا دائم تالش می کنند از کار ترامپ سر در بیاورند یا اینکه دکترینی 
برای او تعریف کنند. وقتتان را تلف نکنید. دکترینی به نام دکترین ترامپ وجود ندارد«.

احزاب از ولنگاری ها در ارتش آلمان انتقاد کردند

60هزار گلوله ناپدید شده است!©
ولت: گزارش ها حاکی از آن اســت که حجم زیــادی از تجهیزات نظامی ارتش آلمان 
ناپدید شده است. ارتش و کمیسیون امور دفاع در پارلمان آلمان ضمن ابراز نگرانی از این 
مسئله، اعالم کرده اند تحقیقات خود را آغاز کرده اند. در همین زمینه، احزاب گوناگون از 
ولنگاری ها در ارتش این کشور انتقاد کرده اند. سخنگوی وزارت دفاع در برلین در این باره 
گفت: »هنوز معلوم نیست چه بر سر تجهیزات آمده است: آن ها در محل مأموریت های 
قبلی به جا مانده اند؟ افرادی با طرح و نقشه آن ها را برداشته اند؟ یا تنها خطایی ناشی از 
ولنگاری و بی نظمی پیش آمده؟ هیچ کدام از این احتماالت بعید نیســت«. طبق این 
گزارش، بنا به پاسخ محرمانه ای که دولت فدرال به فراکسیون احزاب داده، از سال 2010 

تاکنون بیش از 60 هزار گلوله در ارتش ناپدید شده است! 

سودای امارات در یمن

آماده باش دولت »هادی« در استان »تعز« ©
عربی۲1: منابع یمنی می گویند دولت امارات تالش دارد با تنش آفرینی در استان »تعز« 
بخش هایی از این استان را تحت کنترل خود در آورد. بر اساس این گزارش، استان »تعز« 
در جنوب غرب این کشور و مشرف به باب المندب، در شرایط بحرانی به سر می برد و 
هر لحظه امکان درگیری میان عناصر وابسته به دولت مستعفی و شبه نظامیان همسو با 
امارات می رود. یک مقام وابسته به دولت هادی بدون ذکر نام خود گفت امارات تالش دارد 
مناطق جنوب و ساحلی استان تعز و شهرستان های »الحجریه« را در کنترل خود داشته 

باشد در مقابل نیز فرماندهی ارتش وابسته به دولت هادی اعالم آماده باش داده است. 

 جهان/ علوی  شهرها و روستاهای مختلف کرانه 
باختری رود اردن دیروز صحنه خشم و اعتراض های 
مردمی علیه طرح اشغالگری جدید صهیونیست ها بود 
که به درگیری و آسیب دیدن شماری از فلسطینی ها 
شهرک  العربی،  القدس  گزارش  به  شد.   منجر 
»کفر قدوم« از توابع شهر »قلقیلیه« در شمال کرانه 

باختری که در حال حاضر پایگاه مقاومت مردمی شمرده می شود، شاهد درگیری های شدید میان 
شهروندان فلسطینی با اشغالگران صهیونیست بود. جمعیت زیادی از ساکنان آنجا در راهپیمایی 
هفتگی ضد شهرک سازی شرکت کردند و به سمت نظامیان صهیونیستی که به این شهرک هجوم 
آورده بودند سنگ پرتاب و نظامیان هم به سمت آن ها گلوله پالستیکی و گاز اشک آور شلیک کردند 

که منجر به زخمی شدن چند نفر از آن ها شد.
گروه های ملی و اســالمی در فلســطین دیروز رژیم صهیونیستی را به تشــدید مقاومت مردمی و 
فعالیت های ضد اشغالگری تهدید کرده و از شهروندان خواستند در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر از 
جمله شهرک سازی استعمارگرانه و پاک سازی نژادی، مقاومت مردمی را شدت بخشند. این گروه ها در 
بیانیه تأکید کردند هرگز هیچ پیشنهادی برای مشروعیت بخشی به اشغالگری رژیم صهیونیستی در 
سرزمین های فلسطینی را نخواهند پذیرفت. آن ها با هشدار درباره اجرای نقشه های خصمانه اسرائیل، 
برای حضور گسترده و بی وقفه فلسطینی ها در راهپیمایی ها و فعالیت ها ضد طرح الحاق فراخوان دادند.

در همین حال، مقام های رژیم اشغالگر هم برای سرکوب مقاومت های مردمی بازداشت فلسطینی های 
کرانه باختری را شدت بخشیدند؛ به گونه ای که در یک ماه گذشته 478 فلسطینی بازداشت شده که 

بیشترشان اهل شهر قدس بودند. 

 مهر  وزرای خارجه چین و روســیه در تماسی 
تلفنی از یکجانبه گرایی آمریکا و تالش این کشور 
برای احیای رویکرد دوران جنگ سرد انتقاد و بر 
ضرورت مقابله با سیاست های یکجانبه آمریکا در 

مسائل بین المللی تأکید کردند. 
 براســاس گــزارش شــینهوا، »وانــگ یــی« و 

»سرگئی الوروف« در ادامه بر ضرورت همکاری های نزدیک دو کشور در زمینه مسائل راهبردی و 
هماهنگی در مسائل منطقه ای و بین المللی تأکید کردند.

بر اساس این گزارش وانگ به الوروف گفته است: ایاالت متحده سیاست »اول آمریکا«ی خود را 
آشکار کرده و راهبرد یکجانبه مبتنی بر زورگویی اش را به شدت دنبال می کند. 

وزیر خارجه چین با بیان اینکه واشنگتن سبب افزایش تقابل گرایی در سطح نظام بین المللی شده 
اســت و از مسئولیت های خود شانه خالی می کند، افزود: آمریکا عقل، وجدان و اعتبار خود را از 

دست داده است. 
وانگ یی همچنین گفت: طرف آمریکایی سیاســت و روحیه جنگ ســردی خود را در سیاست 
در قبال چین احیا کرده اســت و با ایجاد جنگ ایدئولوژیک، خطوط قرمِز قوانین و هنجارهای 

بین المللی را نقض کرده است. 
ســرگئی الوروف نیز ضمن تأکید بر تقویت همکاری ها میان پکن و مسکو گفت: روسیه و چین 
به عنوان دو عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل و کشــورهای مسئول باید هماهنگی ها و 
همکاری های خود را درباره موضوعات بین المللی افزایش دهند و منافع مشترک خود را بر تکیه بر 

چارچوب های حقوق و قوانین بین المللی پیگیری کنند.

 وانگ یی: واشنگتن عقلش را از دست داده استخشم کرانه باختری علیه اشغالگری

گزارش

تأکید پکن و مسکو بر مقابله با آمریکااعتراض ها علیه صهیونیست ها ادامه دارد
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