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 ............ صفحه 6

 در حمله موشکی انصاراهلل هشت نظامی عربستانی کشته شدند 

شکار فرماندهان سعودی در اتاق عملیات

الزامات تحقق وعده 
مسئوالن برای ثبات 

قیمت ها تا عید چیست؟

بازگشت مرغ 
به سفره مردم 

به شرط 
حمایت از تولید

 جهان  انصاراهلل یمن از کشته شدن هشت نظامی سعودی در حمله موشکی به اردوگاهی 
در استان مأرب در شرق یمن، خبر داد. یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن در بیانیه ای 
اعالم کرد: »به لطف خدا، نیروهای موشکی ما شنبه شب موفق شدند با یک فروند موشک 
بالستیک بدرp اتاق عملیات مشترک دشمن را در پایگاه تداوین در استان مأرب هدف قرار 
دهند و هدف گیری دقیق بود«. پایگاه تداوین، در حال حاضر مهم ترین مقر ائتالف سعودی 
در حومه مأرب به شــمار می رود. سریع افزود: »این عملیات منجر به کشته شدن هشت 
فرمانده و سرباز سعودی شد و هفت نفر دیگر زخمی شدند و آمبوالنس ها در میان وحشت 

 ............ صفحه 8و آشفتگی شدید در میان دشمنان هجوم آوردند«...

 اقتصاد  پس از نوسان های عجیب قیمت مرغ، 
خاوازی، وزیر کشاورزی وعده ثبات قیمت تا عید 
نوروز را داد و در برنامه تلویزیونی گفت: از جانب 
خودم و وزیر صمت قول می دهم در چند ماه 

باقی مانده تا عید نهاده ها...

اولیای دانش آموزان از 
کیفیت آموزشی در روزهای 

کرونایی گله دارند

تردیدهای واقعی 
درآموزش های 

مجازی

پاسخ های سلطانی فر 
برای قرارداد ویلموتس 
نماینده ها را قانع نکرد

پاس وزیر 
از کمیسیون 
به صحن علنی

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 7

درباره بیمارستان موقوفه 
منتصریه  مشهد

وقفی درجوار 
»جنّت«

 ............ صفحه 3

 

وداع غریبانه با مغز متفکر هسته ای ایران
مراسم تشییع پیکر شهید دکتر فخری زاده روز گذشته با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار شد

 ............ صفحه 2

12 9 2
گزارشی از آثار منتخب »بخش ویژه کرونا« جشنواره سینماحقیقت گزارش مرکز تحقیقات مجلس درباره یک پروژه تقریبًا شکست خورده  چرا مذاکره با دولت بعدی آمریکا از همین حاال شکست خورده است؟

:jامام علی
بر بلندای اهداف 

نرسند، مگر 
کسانی که اهل 
تهذیب]نفس[ 
و مجاهدت اند. 
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»عملیات ویژه«
در »سپیده دم«

کارت های نه چندان 
هوشمند مّلی!

امید به مذاکره با عامل تحریم ها 
مضحک است

یـــادداشــت  روز
مهدی سالمی

می توان توافق »همکاری اقتصادی جامع منطقه ای )RCEP(« را که توســط 15 
کشــور در 15 نوامبر 2020 به امضا رسید، بزرگ ترین توافق تجارت آزاد تاریخ 
نامید. احتماالً این توافق که آن را به نوعی مدل مشابه اتحادیه اروپا قرار می دهند، 

بر آینده نظام اقتصادی و سیاسی جهان و نیز بر...

بزرگ ترین توافق تجارت آزاد جهان 
و آمریکای دور انداخته شده

 ............ صفحه 8

ع 9
90
94
37

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی) نوبت دوم(
ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر 
دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )12( 
قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسالمی و آیین نامه

 اجرای�ی اصالح ش�ده آن )تصوی�ب نامه ش�ماره 84136/ت 33560 ه 
مورخ 85/7/16 هیئت وزیران و اصالحیه شماره 22225/ت37194ه� 
مورخ�ه 86/2/17( و ماده واحده قانون اص�الح ماده 56 قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخش�ی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 
69454/ت50913ه م�ورخ 93/06/20، ب�ه منظور اج�رای پروژه ای 

مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه گذار به شرح ذیل اقدام نماید:
1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب
3- موضوع مناقصه: تامین مالی و اجرای بخش�ی از ش�بکه جمع آوری 

Y فاضالب شهر شیروان- زون
4- میزان تس�هیالت مالی مورد نیاز: برآورد اجرای کار بر طبق فهارس 
به�ای پای�ه 1399 س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش�ور ح�دود 250 

میلیارد ریال می باشد
5- دوره احداث: دو )2( سال

6- پایه و رشته پیمانکار: رشته آب )حداقل پایه 4 (
7- مناقص�ه گران بایس�تی مطابق با بخش�نامه ش�ماره 94/30593 مورخ 
1394/03/05 و دس�تورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 دارای 

ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند.
8- ش�رایط کلی: بازپرداخت اصل و س�ود تس�هیالت توس�ط س�ازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کش�ور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت 
تس�هیالت 6 ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و 
اصل تس�هیالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه 
س�ود و بازپرداخت تس�هیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون 
رب�ا مصوب 1362 با رعایت عقود اس�المی من�درج در آن خواهد بود. 
نرخ س�ود مورد انتظار توس�ط تامین کننده منابع مالی پیشنهاد می شود 
)تا س�قف سود اوراق مشارکت س�ال 1399 ( و تامین کننده   می بایست 
اس�نادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیالت تعهد شده که مورد قبول 

دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 
9- تاری�خ و مهل�ت تهیه و تحویل اس�تعالم ارزیابی کیف�ی: مهلت تهیه 
اس�ناد ارزیابی کیفی به مدت 7 روز از انتش�ار نوبت دوم آگهی می باشد 
و مهلت تحویل اسناد ارزیابی از آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز 

می باشد.
10- نش�انی دریافت و تحویل اس�تعالم ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات 

 )www.setadiran.ir (  الکترونیکی دولت
لذا پیمانکاران حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رش�ته 
مذکور که ظرفیت کاری و ریالی مناس�ب را دارا می باش�ند، می توانند 
پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، دریافت نمایند 
به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا 
مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( بر اساس  
قان�ون برگ�زاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

B2 اجرای خطوط فاضالبرو فرعی شهر آشخانه ناحیه
اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 200 م م دوجداره فاضالبی به طول حدود 4610 متر

 ) ترانشه و نقب(– احداث 64 عدد منهول اجری و بتنی پیش ساخته و درجا –تخریب آسفالت ،تهیه و 
پخش ماکادوم طبق دتایل شهرداری و تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر کارهای مطابق مشخصات فنی و 

دستور دستگاه نظارت

813،356،625،623 ماه 

2

B3 اجرای خطوط فاضالبرو فرعی شهر آشخانه ناحیه
اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 200 م م دوجداره فاضالبی به طول حدود 4193 متر ) ترانشه 

و نقب(– احداث 65 عدد منهول اجری و بتنی پیش ساخته و درجا –تخریب آسفالت ،تهیه و پخش 
ماکادوم طبق دتایل شهرداری و تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور 

دستگاه نظارت

813،081،711،146 ماه 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر 
اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
ع 9
90
94
40

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم (

,ع
99
09
42
4

ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید تبلت به ش��رح جدول ذیل از طریق مناقصه 
عموم��ی اقدام نمای��د. داوطلبان میتوانند ب��رای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/09/10ب��ه س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت 
پیش��نهادی خ��ود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 19:00 مورخ  
99/09/13 برداشت و تا ساعت 13:00 تاریخ 99/09/24  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن056-32400570   

اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی یک مرحلـه ای
  به شماره 235/د /99 لغایت 237/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

تعدادشرحشماره مناقصهردیف

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

235/د/199
خرید تبلت طبق 

مشخصات فنی پیوست 
اسناد مناقصه  

129680/000/000 عدد

مورخ
99/09/ 25

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت 

اداری-
شرکت  توزیع 

نیروی برق خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

236/د/299
خرید تبلت  طبق 

مشخصات فنی  پیوست 
اسناد مناقصه  

15105/000/000 عدد

237/د/399
خرید تبلت  طبق 

مشخصات فنی  پیوست 
اسناد مناقصه  

1177/000/000 عدد

شناسه اگهی: 1054149

 طغیان دوباره فاضالب  طغیان دوباره فاضالب 
در خوزستان در خوزستان 

بودجه های میلیاردی در مسیر اداری گیرکرده است!بودجه های میلیاردی در مسیر اداری گیرکرده است!

 ............ صفحه  ............ صفحه 44 قدس میهن قدس میهن
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سرلشکر سالمی: زمان، مکان و کیفیت پاسخ به دشمن را ما تعیین می کنیم  مهر: فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمنان منتظر پاسخ ها باشند، گفت: 
زمان، مکان و کیفیت عمل را ما تعیین می کنیم. سرلشکر حسین سالمی در حاشیه مراسم تشییع شهید محسن فخری زاده اظهار کرد: اصل واکنش و اصل مجازات آمران و عامالن ترور به قوت 

خود باقی است.

 سیاست  مراسم تشــییع پیکــر مطهر 
دانشمند شهید محسن فخری زاده صبح 
روز گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و با حضور مقامات کشوری و لشکری در 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
برگزار شــد. در بخشــی از این مراســم 
حجت االسالم سید ضیاء الدین آقاجانپور، 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع 
پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده کل 
قوا را به مناسبت شهادت شهید فخری زاده 
قرائت و بر تداوم راه شهید تأکید کرد. در 
ادامه، حاضران به امامت رئیس ســازمان 
عقیدتی سیاســی وزارت دفــاع بر پیکر 
دانشمند شهید هسته ای نماز اقامه کردند 
و پیکر مطهر به منظور تدفین به امام زاده 
صالح تهــران منتقل و در جوار شــهید 
مجید شهریاری دیگر دانشمند هسته ای 

کشورمان به خاک سپرده شد. 

وزیر دفاع: هیچ جنایت و تروری را »
بی پاسخ نمی گذاریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
مراسم تشییع پیکر مطهر دانشمند شهید 
محسن فخری زاده در سخنانی گفت: اگر 
دشــمنان رذیالنه دســت به این جنایت 
نزده بودند و خون شهید عزیز ما که یک 
شخصیت مخلص و گمنام بود ریخته نشده 
بود، چه بسا در گمنامی از دنیا می رفت، اما 
امروز شهید عزیز ما که دیروز فقط الگوی 
جوانان و شاگردان و همکاران خود بود، به 

همه جهان معرفی شد.
وزیــر دفاع بــا تأکید بر اینکه دشــمنان 
بدانند این نخستین شکست آن هاست و 
اگر او را کشــتند تا نامش از بین برود، نام 
او بلندآوازه شــد، ادامه داد: شکست دوم 
دشمن در آنجاست که می خواست بگوید 
شهید عزیز ما در مسیری قدم برمی داشت 
که به نفع ملت ایران نبود و با رمز و کلمه 
هسته ای تالش کرد این حرف را بگوید و 

شهید عزیز ما را به عنوان بنیان گذار برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران معرفی کرد، غافل 
از اینکه این جمله باعث افتخار ملت ایران، 
وزارت دفاع و نیروهای مســلح است. وی 
گفت: شکست سوم آن ها این بود که فکر 
می کردند با این کار می توانند انسجام ملت 
ما را بشــکنند. در این چند روز دیدید که 
چگونه ملت ما اظهار ارادت به شهیدشان 

کردند و انسجامشان را باالتر بردند. 

حاجی زاده: دشمنان دست به »
خودکشی زدند

ســرتیپ امیرعلی حاجــی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه نیز در حاشــیه 
این مراسم در سخنانی کوتاه تأکید کرد: 
تروریست ها و دشمنان اسالم با این اقدام 

جنایتکارانه می خواهند حرکت نورانی ملت 
ایران را متوقف کنند، اما بدانند اگر قرار بود 
این اتفاق بیفتد در این 40 ســال که ۱۷ 
هزار شهید ترور دادیم این حرکت متوقف 
می شــد، اما امروز شاهد ادامه این حرکت 
ملت ایران هستیم. وی تصریح: دشمنان ما 
از ترس مرگ دســت به خودکشی زدند و 

بدانند که قطعاً تقاص خواهند داد.  

وزیر اطالعات: به سرنخ های زیادی »
رسیدیم

در همیــن حال حجت االســالم محمود 
علوی، وزیر اطالعات نیز در سخنانی اعالم 
کرد این نهاد در جریان بررسی ترور شهید 
فخری زاده به ســرنخ های زیادی رسیده 
اســت.  وی در این باره گفت: بررسی های 
ما پس از ترور شهید فخری زاده آغاز شده 
است. همکاران ما ســرنخ های زیادی را 
بدست آوردند. در حال پیگیری تمام ابعاد 
هستند و پس از رسیدن به جزئیات نتایج 

را اعالم می کنیم.
روز گذشــته بخش عربی شبکه العالم در 
خبری فوری به نقــل از منبع آگاه اعالم 
کرد: مدارکی به دست آمده است که نشان 
می دهد رژیم صهیونیستی در ترور محسن 
فخری زاده دســت دارد. این منبع افزود: 
رژیم صهیونیستی عناصر معاند ضد انقالب 
اســالمی ایران را برای این عملیات به کار 
گرفته که نقش پشتیبانی و تدارک عملیات 
را بر عهده گرفته بودند. این منبع همچنین 
تأکید کرده است سالح مورد استفاده در 
عملیات ترور دانشــمند هسته ای ایران، 
ساخت رژیم صهیونیستی بوده است و از 
طریق ماهواره  کنترل می شده است. پیش 
از ایــن نیز برخی مقامات کشــورمان به 
صراحت از نقش مخرب صهیونیست ها در 
این جنایت پرده برداشته و بر انتقام حتمی 
جمهوری اســالمی از آمران و عامالن این 

جنایت تأکید کرده بودند.

مراسم تشییع پیکر شهید دکتر فخری زاده روز گذشته با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار شد

وداع غریبانه با مغز متفکر هسته ای ایران

فقط۶ماه تا انتخابات ریاست جمهوری مانده و کاندیدای نهایی انقالبی ها س
مشــخص نیســت درحالی که غرب گرایان و اصالح طلبــان و اعتدالیون 
روی الریجانی به عنــوان رئیس جمهور و ظریف به عنوان معاون اول به 
توافق رســیدند! تأخیر در معرفی نامزد نهایی باعث ســردرگمی مردم و 
استفاده بیشــتر دولت برای تبلیغ قدرتمند جناح خود می شود. ماجرای 
کرونا پوششــی شده برای دولت تا با وعده و وعیدهای توخالی مردم را از 

اصالح طلبان راضی نگه دارد. 9360000158 
واقعاً متأسفم وقتی بانک تعطیل نباشه عماًل هیچ کاری تعطیل نیست س

دولت در این دو هفته فقط بانک ها را شلوغ کرد. 9150000113
یکی پیدا بشه به این مسئوالن آموزش و پرورش بگه شما که نمیتونید س

یک به روزرسانی ســاده را انجام بدین چرا یک ماهه شاد برخی معلمان 
رو به بهانه به روزرســانی قطع کردید، وصل هم نمیشه. مدرسه و معلم و 
خانواده ها رو به جون هم انداختید. اداره و کارشناسان می گن نمی دانیم. 

بی مسئولیتی هم حدی داره . 9155000763
بعداز ۳0 ســال کار صادقانه  2میلیون و 200هزار تومان بازنشستگی س

تأمین اجتماعی برایم حکم زده از۹۹/۶/۱ آیا این عدالت هســت با کرایه 
خانه و دوتا پسر؟ 9120000330

خیلــی از مبتالیان به کرونا در اثر دورهمی ها به  خصوص عروســی ها س
درگیر شده اند. مانند راننده خاطی که جریمه می شود باید صاحب مجلس 
عروسی هم جریمه سنگین شود. چون یکی از عوامل تعطیلی اجباری و 

ضرر و زیان مردم هستند. 9354000590
بیشــتر مشکالت کشور ناشــی از ناکارآمدی دولت است نه تحریم ها. س

9150000286

تأکید رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قضایی 
دستگاه های اطالعاتی با قدرت شبکه نفوذ را 

شناسایی و منهدم کنند
میــزان: رئیس قــوه قضائیه در 
جلسه دیروز شورای عالی قضایی 
دستور داد دادســتان کل کشور 
بــا همکاری ســتاد کل نیروهای 
مسلح، ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح، دســتگاه های اطالعاتی 
و امنیتی کارگــروه ویژه ای برای 
ترور  آمــران  و  تعقیب عامــالن 
دانشمند بزرگ هسته ای کشورمان شهید محسن فخری زاده تشکیل دهند.

حجت االســالم والمسلمین ســیدابراهیم رئیســی با محکوم کردن ترور 
دانشــمند شهید محســن فخری زاده، او را »قهرمان بی اثر کردن تحریم و 
تهدیدات دشمن« معرفی کرد و گفت: شهید فخری زاده از چهره هایی بود 
که دشــمن را خوب شناخت و راه خوبی نیز برای مقابله با دشمن برگزید. 
همه تالش ما هم باید در جهت قوی شــدن کشور در همه عرصه ها برای 

خنثی کردن تحریم ها و تهدیدهای دشمنان باشد.
رئیس قوه قضائیه از پیگیری مجازات آمران و عامالن ترور شــهید فخری 
زاده نیز سخن گفت و توصیه غربی ها برای خویشتنداری جمهوری اسالمی 
ایران در برابر این جنایت را چراغ ســبز نشان دادن به تروریست ها دانست 
و گفت: در اجرای اقدام های بازدارنده نسبت به دشمن نباید کوتاهی کرد 

و هر حرکتی که موجب بازدارندگی دشمن از تهدید شود، باید انجام داد.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی بر همین اساس از دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی خواســت با قدرت شبکه نفوذ را در جای جای کشور شناسایی و 
منهدم کنند و تأکید کرد: لحظه ای نباید در شناســایی شبکه نفوذ غفلت 
و درنگ کرد تا عناصر نفوذی مجال پیدا نکنند از داخل به دشــمن پالس 

توطئه بدهند.

ایران در نامه ای به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم ملل متحد:
 حق پاسخگویی به حمله تروریستی اخیر 

برای ما محفوظ است
سیاست: ســفیر و نماینده دائم 
جمهــوری اســالمی ایــران نزد 
سازمان های بین المللی مستقر در 
وین در نامه ای بــه مدیر اجرایی 
دفتر مقابله با جــرم ملل متحد، 
ضمن محکوم کردن ترور شــهید 
ایران حق  فخری زاده، اعالم کرد: 
ذاتی دفاع از خــود را برای اتخاذ 
تمامی اقدام های الزم در پاسخ به این حمله تروریستی و هرگونه اقدام های 

متخلفانه دیگر، مطابق با منشور ملل و حقوق بین الملل محفوظ می دارد.
غریب آبادی در این نامه با بیان اینکه شواهد اساسی آشکاری، دست داشتن 
و مسئولیت رژیم اسرائیل در این حمله تروریستی را نشان می دهد، یادآور 
شده است: مقامات رژیم اسرائیل بارها از دکتر فخری زاده نام برده و چندین 
مرتبه نیز برای ترور ایشــان برنامه ریزی کرده بودند. این نیز نمونه دیگری 
از تروریســم است که توسط شنیع ترین رژیم تروریستی با هدف به خطر 
انداختن صلح و امنیت بین المللی، تهدید  تمامیت ســرزمینی، بی ثباتی 
منطقه، ویرانی حقوق بشر و سد کردن توسعه اقتصادی- اجتماعی ملت های 

مستقل برنامه ریزی، سازماندهی و تأمین مالی شده است.
غریب آبادی افزوده است: امروز، کشــورهایی که مدعی حمایت از حقوق 
بشــر و مبارزه با تروریسم هستند، در برابر یک آزمون جدی تاریخی قرار 
گرفته انــد. آن ها باید در قبال ملت ایران، که ۱۷ هزار نفر از آن ها به دلیل 
تروریسم جان خود را از دست داده اند، پاسخگو باشند که چرا در برابر چنین 

اقدام های فجیع تروریستی علیه ایران و مردم آن سکوت اختیار کرده اند.
وی در پایان خاطرنشــان کرده است: جمهوری اسالمی ایران حق خود، از 
جمله حق ذاتی دفاع از خود را برای اتخاذ تمامی اقدام های الزم در پاسخ 
به این حمله تروریستی و هرگونه اقدام های متخلفانه دیگر، مطابق با منشور 

ملل متحد و حقوق بین الملل محفوظ می دارد.

ذوالنوری در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی کره جنوبی:
تا قانونی علیه کره جنوبی تصویب نکرده ایم 

دارایی های ایران را پس دهید
فارس: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در دیدار سفیر 
سئول در تهران تأکید کرد: مسئوالن کره جنوبی باید هر چه سریع تر نسبت 
به آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و تبدیل آن به دالر و یورو اقدام کنند 

و اموال جمهوری اسالمی را پس دهند.
مجتبی ذوالنوری که با سونگ یونگ گیل، رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
مجلس ملی کره جنوبی از طریق ویدئوکنفرانس گفت و گو می کرد، با انتقاد از 
دخالت های یک جانبه حکام آمریکایی در روابط میان کشورها، اظهار کرد: اراده 
کشورها نباید اجازه تأثیرگذاری این دخالت ها را در روابط فی مابین بدهد؛ چرا 
که دخالت های رئیس جمهور آمریکا و تسری دادن قوانین داخلی این کشور 
به سایر کشورها یک توهین برای جامعه بین المللی است. ذوالنوری در پایان 
باردیگر بر توسعه روابط میان ایران و کره جنوبی تأکید کرد و روابط پارلمانی 
را در این امر مؤثر دانســت و خاطرنشان کرد: مردم ایران معتقدند به دلیل 
آزادنشدن دارایی های ایران در کره جنوبی باید واردات کاالهای کره ای تحریم 
شود و چند طرح در این زمینه در مجلس داریم، اما معتقدیم می توان پیش از 

اجرای این طرح ها و تیره شدن روابط، موضوع را حل کرد. 

رسالت این روزهای بهارستان
۱0 آذرماه در تقویم ملی کشورمان یادآور 
روز بســیار مهمی اســت. این تاریخ که 
به مناسبت ســالروز شهادت سید حسن 
مدرس به عنوان روز مجلس نام گذاری شده 
است، هر ســاله نقش و جایگاه مهم خانه 
ملت در چاره جویی و حل مشکالت مردم 
را به ما گوشــزد می کند. شــهید مدرس، 
از نمادهــای بارز تلفیق سیاســتمداری و 
شــریعتمداری در دوران معاصر به شمار 
می رود. مجتهدی با درایت، سیاستمداری 
با کفایت و بیگانه ستیز که نام ماندگارش، 
همچنان مانند ستاره ای فروزان در آسمان 
سیاســت و دیانت می درخشــد. مدرس، 
در شــرایطی پا به عرصه مبارزه گذاشت 
که ایران، جوالنــگاه قدرت های اجنبی و 
استبداد رضاخانی بود، با این وجود وی بی 
وقفه در راستای اعتالی وطن کوشید و این 
از خودگذشتگی می تواند الگویی برای تمام 

اعصار باشد. 
امروز نیز کشــورمان در شــرایطی به سر 
می برد که دنیای استکبار از هیچ کوششی 
بــرای ضربه زدن به منافع ایران خودداری 
نکرده و در این شرایط تأسی به بزرگمردانی 
مانند مدرس مطمئناً می تواند در پیشبرد 
منافع جمهوری اســالمی بسیار راهگشا 
باشــد. این روزها دنیای غرب به رهبری 
آمریکای جنایتکار، تحریم های ظالمانه ای 
علیه کشــورمان وضع کرده تا به باورخود 
ایران را به زانو درآورده و به ســازش وادار 
سازد. در این شــرایط رسالت مجلس در 
تقویت حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی 
اجتماعی و خنثی سازی این توطئه ها بیش 
از پیش به چشــم می خورد. بر این اساس 
مجلس دوازدهم به عنوان مجلسی جوان و 
انقالبی بر مبنای دو وظیفه مهم خود یعنی 
قانون گذاری و نظارت، اقدام هایی را جهت 
بهبود اوضاع در نظر گرفته است. در حوزه 
سیاسی، مهم ترین تدبیر خانه ملت اصالح 
برخــی تصمیمات دولت بود کــه از نظر 
نمایندگان می توانست در بلند مدت منشأ 
مشــکالتی برای مردم باشد. حقیقت آن 
است وقتی دولت ها به پایان دوره زمامداری 
نزدیک می شوند، انگیزه و جسارت آن ها در 
ادامــه کار کاهش می یابــد. خانه ملت در 
طــول ۱88 روز از دوره جدید خود تالش 
داشته تا با اهرم های تشویقی و تنبیهی که 
در اختیــار دارد، تعامل با دولت را افزایش 
داده و انگیــزه فعالیت را زنــده نگه دارد. 
مجلس همچنین در حوزه نظارتی به ارائه 
راهکارهایی کمکی به دولت پرداخته است. 
مثــاًل هنگامی که دولت بــا هدف تأمین 
بودجه سال آینده طرح پیش فروش نفت 
به مردم را در دستور کار داشت، نمایندگان 
با درک نقاط کور و تبعات منفی احتمالی، 
جلو آن را گرفته و خواستار چکش کاری 
این ایده بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی 
شــدند تا نتیجه ای که پس از تک نرخی 
شدن دالر ســر اقتصاد آمد، دوباره تکرار 
نشود. یا موضوع دیگر مقابله خانه ملت با 
خصوصی ســازی بی محابا و چوب حراج 
زدن دولت بــه بیت المال بود. حقیقت آن 
اســت که نمایندگان با موضوع خصوصی 
ســازی کــه مطالبه رهبری نیز هســت، 
مشکلی ندارند، اما خصوصی سازی بدون 
حساب و کتاب و شــتاب زده بدون شک 
خســارت های غیر قابل جبرانی به دنبال 
خواهد داشــت و بر همین اساس مجلس 

خواستار جلوگیری از این پیامدهاست. 
اما در کنــار تعامالت صــورت گرفته با 
دولت و دیگر نهادهای سیاســی، مجلس 
دغدغه هــای اقتصادی مردم را به جد در 
نظر داشته و طرح های مختلفی مورد نظر 
اســت. یکی از این طرح ها که به تازگی 
از ســوی خانه ملت پیگیــری و تصویب 
شــد، ارائه کمک معیشــتی به مردم در 
دوران کرونــا بود که با وجــود مخالفت 
دولتمردان، این خواســته محقق شــد. 
همچنین این روزها طرح دوفوریتی مهار 
قیمت ها مورد نظر نمایندگان است تا به 
این طریق دولت را وادار ســازند در بحث 
قیمت کاالها نظارت بیشتری اعمال کند. 
بحث شــفاف ســازی نیز موضوع مهمی 
اســت که از ســوی نمایندگان با جدیت 
دنبال می شــود و در آینده نزدیک اخبار 
خوبی از این حوزه به گوش خواهد رسید. 
در نهایــت اینکه در حــوزه اجتماعی و 
فرهنگی، مجلس بر اساس ریل ترسیمی 
و هدف گذاری شده، به دنبال آن است تا 
جایی که می تواند مردم را وارد حوزه های 
تصمیم گیــری کــرده و محوریــت را به 
آن ها بدهد. خانه ملت از آن ملت اســت 
و تصمیمــات آن زمانــی ارزش و اعتبار 
خواهند داشت که دردی از ملت دوا کند 

و از سوی آن ها پذیرفته شود. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

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

خبر

یادداشت
  حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده مجلس شورای اسالمی
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 سیاست/ مینا افرازه  با مشخص شدن نتایج انتخابات 
آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
بعــدی این کشــور، از همیــن حــاال موضع گیری و 
صف آرایی های داخلی و خارجی درباره موضوع برجام و 

مذاکره ایران و آمریکا مطرح می شود.
در این باره، در روزهای اخیر برخی اصالح طلبان و فعاالن 
سیاســی داخلی و خارجی در بیانیه ای خواستار شدند 
نظام جمهوری اسالمی از فرصت حضور بایدن استفاده 
کند، به برجام بازگردد و کوشــش  های معطوف به رفع 

تحریم ها را شدت ببخشد.
در این بیانیه آمده اســت: »ما جمعی از فعاالن مدنی و 
کنشگران سیاسی ایران، از هیئت حاکمه و سیاست سازان 
ایران دعوت می کنیم از پنجره فرصتی که برای تأمین 
منافع ملی ایران و کاهش آالم و رنج مردم گشوده شده، 
به کارآمدترین شکل اســتفاده کنند و نگذارند فرصت 
فراهم شده از دست برود و درهم شکستن سیاست فشار 

حداکثری و تحریم ها دشوارتر شود«.

وابسته قلمدادکردن اقتصاد کشور به مذاکره با آمریکا»
این موضع گیری در حالی اســت که رهبر انقالب هفته 
گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا، در 
اظهارات خودشان درباره سرنوشت مذاکره قبلی کشور 
با اروپا و آمریکایی ها، خاطرنشــان کردند: »برای عالج 
تحریم ها دو مسیر خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آن ها 
و رفــع تحریم وجود دارد و البته ما مســیر رفع تحریم 
را یک بار امتحان و چند ســال مذاکــره کردیم، اما به 

نتیجه ای نرسیدیم«.
گرچه همزمان با روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا و 
حتی پیش از آن ، عــده ای موضوع مذاکره با آمریکا را 
مطرح کردند و آشکارا سخن از پذیرش توافقات بعدی 
در ازای گشایش های اقتصادی به زبان آوردند، با این حال 
اظهارات رهبر انقالب نشــان داد راهبرد شرطی کردن 
اقتصاد کشور و وابسته کردن معیشت مردم و بهبود آن 
به موضوع مذاکره، راه به جایی نخواهد برد و سرنوشت 
برجــام به عنوان اصلی ترین دســتاورد مذاکره با غرب، 
از یک ســو راهبرد کلی آنان نســبت به ایران و از سوی 
دیگر حد انتظارات کشــورمان از تغییر برخی معادالت 

بین المللی را مشخص کرد.

آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند»
رهبر انقالب در بخشی از سخنان اخیرشان گفتند: »باید بنا 
را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. 
کسانی که برخی چشم امید به آن ها دارند با ما دشمنی 
می کنند، ضمن آنکه شــرایط داخلی آن ها به هیچ وجه 
روشــن نیســت و گرفتاری های اخیر، امکان صحبت و 
موضع گیری در مســائل بین المللی را به آن ها نمی دهد 

و نمی توان روی حرف آن ها حساب و برنامه ریزی کرد«.

با وجــود این، برخــی ادعاهای داخلی دربــاره امکان 
مذاکره بــا آمریکا و اهل تعامل خوانــدن دولت بایدن 
برای گشایش های سیاسی و اقتصادی و بازیابی حقوق 
ایران، در حالی است که این روزها مقامات آمریکایی و 
اروپایی به صراحت اهدافشــان را از طرح دوباره مذاکره 
با کشورمان و بازگشــت آمریکا به برجام بیان کرده اند. 
همان گونه که »وندی شرمن« مسئول تیم مذاکره  کننده 
آمریکا در مذاکرات ایران و ۱+5 به تازگی در مصاحبه ای 
در همین باره گفته اســت: »برجــام برای کنترل برنامه  
هســته ای ایران است تا مطمئن شویم برنامه هسته ای 
آن ها صلح آمیز اســت و نمی خواهند بمب هســته ای 
بســازند. برجام یک توافق پایه است و در پی هر توافق 

کنترل تسلیحاتی، توافقات دیگری نیز خواهد آمد«.

راهبرد آمریکا علیه ایران تغییر نمی کند»
در این باره حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی

در گفت وگــو با قــدس می گوید: متأســفانه برخی در 
داخل کشــور بر این باورند که آمریــکا در حال تغییر 
دادن سیاســت های خویش اســت، درحالی که آمریکا 
همان آمریکای قبلی اســت و تنها مســئوالنش تغییر 
می کنند و سیاست های ضد ایرانی آنان همچنان ثابت 
خواهند ماند. از سوی دیگر، آزموده را آزمودن خطاست؛ 
همان طور که ترامپ مــورد اعتماد نبود، جو بایدن هم 
نمی تواند قابل اعتماد باشــد. تمامی سیاست های ضد 
ایرانــی آمریکا بر اســاس راهبردهــا و اقدام های البی 
صهیونیستی و حاکمیت کلی آمریکا پیگیری می شود 
که در این راهبردها نیز تغییری پیش نیامده اســت. ما 
نباید فرصت را از دســت بدهیم و معطل شویم ببینیم 
در آمریکا چه اتفاقی خواهــد افتاد. هر تغییری که در 
آمریکا رخ بدهد، بر ضد ایران اســت و مردم کشورمان 
باید  تغییر و تعیین سرنوشــت خودشان را با پیروی از 

رهبری پیش ببرند.

اروپایی ها شریک دزدند اما رفیق قافله نیستند!»
این فعال سیاســی همچنین دربــاره برخی زمزمه های 
داخلی برای مذاکره با آمریکا گفت: در مجلس ششــم، 
ســران اصالحات و نماینــدگان آن زمــان مجلس که 

اصالح طلب بودند، نامه ای را به رهبر انقالب نوشــتند و 
درصدد بودند شرایط تسلیم در برابر غربی ها را به گونه ای 
به رهبری دیکته کنند و بگویند اگر شــرایط را نپذیرند، 
باید جام زهر را بنوشــند. این نوع تفکر، رویکرد تسلیم، 
ذلت و خواری اســت. به نظر می رســد هدف پالس ها و 
چراغ ســبزهایی که توسط برخی اهالی داخلی سیاست 
برای مذاکره داده می شــود، به این دلیل است که این ها 
فکر می کنند اگر تا دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
کشورمان به حمایت از مذاکره با آمریکا بپردازند، می توانند 
مشکالت کشور را حل کنند و در انتخابات ۱400 دولتی 
همسو با سیاســت های غرب و آمریکا روی کار بیاورند. 
این آدرس غلطی است که باید نسبت به آن هوشیار بود.

کنعانی مقدم درباره نقش اروپایی ها برای تحمیل مذاکره 
و خواسته های آمریکا به ایران هم گفت: اروپایی ها شریک 
دزد و رفیق قافله هستند؛ هرچند نشان دادند رفیق قافله 
هم نیستند! اروپایی ها با پیروی از سیاست های آمریکا، 
در زمینه های مختلفــی چون اعمال و اجرای تحریم ها 
و بی عملی در تعهدات برجامی با این کشــور همراهی 
کرده اند. دل بســتن به اروپایی ها و یا حتی اعتناکردن 
به مواضع آنان، اقدام عاقالنه ای نیســت. اروپایی ها برای 
جبران گذشته، باید به تعهدات خودشان عمل کنند در 

غیر این صورت ما مسیر خودمان را طی خواهیم کرد.

بایدن از عوامل شکل گیری و تحمیل تحریم هاست»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نیز معتقد است: باید بدانیم بایدن خودش در شکل گیری 
و تحمیل برجام و تحریم های گســترده به ایران دخیل 
بوده و معاونت داشته است. جدای از آن، حتی پیش بینی 
می شود بخشی از دولت وی از همان افراد کابینه دوران 

اوباما انتخاب شوند.
فداحســین مالکی اظهار کرد: گرچــه روی کار آمدن 
دموکرات ها ممکن است تا حدودی در بازسازی وجهه 
آمریکایی ها مؤثر باشد، اما این موضوع برای ایران هیچ 
نکتــه مثبتی ندارد و دولت بایدن سیاســت  های قبلی 
علیه ایران را به روشــی دیگر دنبال خواهد کرد. ما باید 
از تجربه تلخ برجام درس بگیریم و راهبرد مشخصی را 

برای جلوگیری از تکرار چنین تجربه ای تدوین کنیم.
نماینده مردم زاهــدان در مجلس افزود: همان گونه که 
رهبر انقالب هم گفتند بســیاری از مســائل جاری به 
تحریم ربط نــدارد و نگاه به داخل و اســتفاده از توان 
داخلی می تواند در خنثی سازی تحریم ها مؤثر باشد. به 
هر حال، دولت بعدی آمریکا اگر تمامی تعهدات خودش 
در برجــام را انجام دهد و تحریم ها را لغو کند، آن وقت 
نظام و حاکمیت ایران و  نهادهای مســئول می توانند 
شرایط را بررســی و درباره مذاکره امکان سنجی کنند. 
ما نباید همانند گذشــته، ظرفیت های داخلی کشور و 

استفاده از آن را به موضوع تحریم و مذاکره گره بزنیم.

گزارش

چرا مذاکره با دولت بعدی آمریکا از همین حاال شکست خورده است؟

امید به مذاکره با عامل تحریم ها مضحک است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور:
 سیستم های اطالعاتی کشور احتمال ترور 
شهید فخری زاده را پیش بینی کرده بودند

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در حاشیه مراسم تدفین پیکر شهید محسن 
فخری زاده با بیان اینکه 20 سال دشمن به دنبال به شهادت رساندن شهید فخری زاده 
بود، گفت: این بار هم سیستم های اطالعاتی کشور با دقت احتمال وقوع و محل بروز 
احتمالی حادثه را پیش بینی کرده بودند، به دلیل تواتر اخبار در طول 20 سال، متأسفانه 
جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار آن ها موفق شدند وگرنه عملیات های ناکام فراوانی 
داشــتند که محقق نشد. علی شــمخانی در این باره گفت: دستگاه ها و سیستم های 
اطالعاتی به این اطالعات رســیدند که ایشان هدف است و در همین نقطه ای که به 
شهادت رسید، قرار است اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد. تقویت الزم هم در رابطه با 
حفاظت ایشان صورت گرفت، اما این بار توطئه دشمن از سبک و شیوه کامالً جدید 
و حرفه ای و بســیار پیچیده و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام شد. به گفته 
شمخانی هیچ فردی هم در صحنه ترور حضور نداشته وعملیات تروریستی هم بسیار 
پیچیده بوده، اما سرنخ هایی وجود دارد. طراح این اقدام برای ما مکشوف است و حتماً 

منافقین نقش داشتند و عنصر جنایتکار این امر هم رژیم صهیونیستی و موساد است.



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

قدردانی امام جمعه اهل سنت سرخس از طرح های محرومیت زدایی آستان قدس رضوی   آستان: امام جمعه اهل سنت شهرستان سرخس از طرح های محرومیت زدایی و توزیع البسه گرم 
توسط آستان قدس رضوی میان دانش آموزان اهل سنت و شیعه این شهرستان قدردانی کرد.  مولوی عبدالعزیز پارسا در حاشیه اجرای این طرح گفت: این حرکت خداپسندانه مایه دلگرمی دانش آموزان است.

وی افزود: در شرایطی که مردم به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا در تنگنای معیشت قرار گرفته اند، خیرات و برکات ائمه اطهار)ع( مثل همیشه شامل حال آحاد جامعه شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با صدور پیامی

 تولیت آستان قدس رضوی 
درگذشت حجت االسالم شهیدی را تسلیت گفت

آســتان: تولیت آســتان قدس 
رضوی با صدور پیامی درگذشت 
والمســلمین  حجت االســام  
سیدمحمدعلی شهیدی را تسلیت 
گفت. به گزارش آستان نیوز، متن 
والمسلمین  پیام حجت االســام  

احمد مروی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت روحانی فرهیخته و خادم حضرت ثامن الحجج سام اهلل علیه 
حجت االسام  والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محاتی موجب تأثر و 
تألم خاطر گردید. وفاداری به آرمان ها و ارزش های اسامی، ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و خدمت خالصانه به خانواده های مکرم شهدا و ایثارگران 

گوشه ای از تاش های خستگی ناپذیر آن مرحوم بود.
در جوار مضجع شــریف و نورانی حضرت رضا )علیه آالف التحیه والثناء( 
فقــدان این روحانــی گران قدر را بــه روحانیت معزز، خانــواده محترم و 
بازماندگان تسلیت عرض می نمایم و از خداوند تبارک  و تعالی رضوان الهی 

و همجواری با اولیاءاهلل را برای آن مرحوم خواستارم.
تولیت آستان قدس رضوی - احمد مروی

 آستان  وقف سرچشمه حسنات بسیاری 
اســت. آیات و روایت ها نیز مؤید این مسئله 
هستند. در این میان، بعضی موقوفات برای 
خود یک روایــت و حکایت خــاص دارند، 
حکایتی که عمدتاً برای مردم نیز آشناست 
یا اگر آشنا نباشد، وقتی قصه آن را برایشان 
تعریف کنی، آن ها نیز با آن روایت، بســیار 
همذات پنداری می کنند. بیمارستان منتصریه 
در خیابان امام خمینی)ره( مشــهد هم برای 
خودش داســتان جالبی دارد؛ داســتانی از 

جنس وقف در حوزه بهداشت و درمان.

اصل داستان چیست؟»
میــرزای  محمدحســن  حــاج  مرحــوم 
منتصرالملک در زمان حیاتش اماک موسوم 
به جعفرآباد کاشــمر، همت آبــاد، مه والت، 
مستعلی و فتح آباد در جلگه رخ را به همسر 
خود بانو رابعه خانم احترام الســلطنه قهرمان 
مصالحه می کند و از وی می خواهد با فروش 
قسمتی از اماک فوق، به ساخت بیمارستانی 
در مشهد اقدام کند و قسمتی دیگر از اماک 
مورد مصالحه را برای اداره و تأمین هزینه های 
بیمارستان مذکور وقف کند. این  گونه است 
که داستان منتصریه در دهه 1300 شمسی 
در مشــهد کلید می خورد و پس از ساخت، 
مدیریت و نظارت بیمارستان به آستان قدس 

رضوی سپرده می شود.

قدم زدن در یک محدوده تاریخی»
اگر در محدوده خیابان امام خمینی)ره( مشهد 
مقدس قدم بزنید، بــا آثار تاریخی متعدد و 
البته بافتی که هنوز رنگ و بوی سنتی دارد 
روبه رو می شوید. مشــهدی ها از این خیابان 
خاطــرات فراوانی دارند، از نوســتالژی های 
مبارزات انقابی تا پاســاژ موسوم به جنت و 
باغ ملی که هر کدام تداعی کننده خاطراتی 
خاص هستند. در همین راسته، بیمارستانی 
قدیمی نیز وجود دارد که عملکرد درخشان 
آن در زمینه پیوند اعضا نه  تنها در ایران بلکه 

در منطقه و حتی بین الملل نیز زبانزد است.
ســخن از بیمارســتان منتصریــه اســت، 
بیمارســتانی قدیمی که در سال 1335 در 
کمیسیونی تصمیم به تخریب کلی و بازسازی 
ساختمان گرفته می شود و همان زمان با صرف 
حدود یک میلیون تومان از محل درآمد مزارع 
جعفرآباد و همت آباد مشهد و کمک آستان 
قدس رضوی، ساختمان جدیدی طبق اصول 
فنی و مهندســی طراحی می شود و در سال 

1343 به بهره برداری می رسد، بیمارستانی که 
موقوفه است و هر چند اینک مدیریت آن در 
اختیار علوم پزشکی مشهد است، اما همچنان 

موقوفه باقی مانده است. 

نمی دانستم موقوفه است»
با یکی از شــهروندان مشــهدی که اوقات 
ظهر پاییــزی و البته کرونایی مشــهد را 
تنها در باغ ملی مشهد می گذراند همکام 
می شوم. وقتی آدرس بیمارستان منتصریه 
را از وی می پرســم، خیلی سریع به پشت 
سرش )خیابان امام خمینی)ره( 25( اشاره 
می کند. جالب اســت کــه حتی عملکرد 
دقیق بیمارســتان را می داند و آگاه است 
کــه در زمینه پیوند اعضا فعالیت می کند. 
این در حالی است که درباره موقوفه بودن 
آن اطاعی ندارد و به واسطه این گفت وگو 
از آن آگاه می شــود. این شهروند مشهدی 
می گوید: خب، اگر وقف به این قبیل مسائل 
انتقــال پیدا کند، عواید بیشــتری نصیب 
بخش خاصی از جامعه می شــود که خیر 
دنیا و آخرت در آن نهفته است. این شهروند 
مشــهدی که حدوداً هفتاد ســاله است و 
وضعیــت قدیم این بیمارســتان را خیلی 
خوب به خاطر دارد، می گوید: منتصریه جزو 
قدیمی ترین بیمارستان های مشهد است که 

هنوز هم سرپاست.

نگاه از درون»
با یکی از بیماران بیمارستان منتصریه که در 
محوطه بیرونی بیمارســتان در انتظار است 
همکام می شوم. وی که اصالتاً اهل مه والت 
است به  خوبی خاندان قهرمان، یکی از واقفان 
مهم بیمارستان را که مربوط به دیار خودش 
اســت می شناسد و می گوید: قدیم رسم بود 

افرادی که به اصطاح دستشان به دهانشان 
می رســید معموالً ملک و اماک شــخصی 
زیادی برای خودشان نگه نمی داشتند و بخش 
عمده آن را وقف می کردند. این مراجعه کننده 
به بیمارستان منتصریه مشهد می گوید: کامًا 
به این مســئله که منتصریه موقوفه اســت 
اشراف دارم و به طرز عجیبی این مسئله البته 
به صورت ناخودآگاه به من قوت قلب می دهد 
که این محل وقفی را برای درمان و پیوند عضو 

مادرم انتخاب کرده ام. 

شانه به شانه بازار »
همجواری با بازار خوش نام جنت مشهد نیز 
یکی از مزایای بیمارستان منتصریه است. بهتر 
بگویم، این حسن تصادف بیشتر به سود بازار 

جنت است تا بیمارستان.
با یکــی از قدیمی های بازار جنت که در این 
بازار تاریخی مشــهد حجــره خیاطی دارد 

همکام می شوم.
رنگ و بوی حجره اش که حدود 20 پله باالتر 
از ســطح زمین است نشان می دهد قدیمی 
بازار است. رنگ و روی رفته چرخ های خیاطی 
نیز، خود مؤید دیگری برای این مسئله است.

وی نیز در این  باره می گوید: وضعیت سابق و 
فعلی بیمارستان با یکدیگر قابل قیاس نیست. 
هر چند در گذشته نیز منشأ خیر و خدمت 
بوده است، اما این روزها فقط در زمینه پیوند 

اعضا خدمات ارائه می کند.
این شهروند مشهدی بیان می کند: به واسطه 
اینکه سال هاست در این مسیر تردد می کنم 
شاهدم که اتباع اروپایی و عربی بسیار زیادی 

به این بیمارستان رفت وآمد می کنند.
وی بسیار خوشحال است که یک نهاد وقفی 
توانسته است خدماتی در سطح بین الملل در 
حوزه بهداشت و درمان ارائه کند و می گوید: 

به هر حال، این ها برندهای مشــهد در حوزه 
بهداشت و درمان هستند و مشهد را در زمینه 

گردشگری سامت شاخص کرده اند. 

وقف کارساز»
یکــی از مراجعه کننــدگان به ســاختمان 
قدیم دادگســتری مشهد در خیابان مدرس 
در حوالی بیمارســتان منتصریــه و خیابان 
امام خمینی)ره( فرد دیگری اســت که برای 

گفت وگو انتخاب می کنم.
وقتی نام بیمارســتان منتصریه را می آورم، 
ابتدا بیمارستان امام رضا)ع( به ذهنش متبادر 
می شــود و تصور می کند شــاید نام قدیم 
بیمارســتان امام رضا)ع( است اما زمانی که 
می گویم این بیمارستان صرفاً در حوزه پیوند 
اعضا فعالیت می کند، منتصریه برایش کامًا 
تداعی می شود. حتی نشانی آن را نیز با دست 

به من نشان می دهد.
این شهروند مشــهدی می گوید: منتصریه 
نامش در مشهد با پیوند اعضا به خوش نامی 
گره خورده است. وی که تازه از موقوفه بودن 
این نهاد آگاه شــده است با لبخندی بر لب 
می گوید: چقدر خوب است که می توان وقف 
را به حوزه های کارســاز و کارگشــایی مثل 

بهداشت و درمان رهنمون شد.

وقف در وقف»
بــا یکــی از کارکنان بیمارســتان همکام 
می شوم. می گوید: اینجا به نوعی وقف مضاعف 

است. یعنی وقف در وقف صورت می گیرد.
وقتــی از وی درباره ســازوکار این مســئله 
می پرسم می گوید: ببینید، منتصریه به صورت 
تخصصی در حوزه پیوند اعضا فعالیت می کند 
و حتی اتباع زیادی از کشــورهایی اروپایی 
وقتی از کارکرد بیمارستان در این زمینه آگاه 
می شوند به مشهد سفر می کنند و از خدمات 
درمانی بیمارســتان برخوردار می شوند. وی 
ادامه می دهد: از سوی دیگر، بخش زیادی از 
افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند و ادامه 
حیات آن ها مقدور نیست، به این بیمارستان 
معرفی می شــوند. بســیار پیش آمده است 
که وقتی بــرای خانواده متوفی مرگ مغزی 
عملکرد بیمارستان و وقفی بودن آن را تشریح 
کرده ایم، آن ها نیز بیشتر راغب شده اند اعضای 

بدن متوفی مرگ مغزی خود را اهدا کنند.
وی خاطرنشان می کند: با همین رویه وقفی، 
منتصریه تاکنون توانسته است بیماران نیازمند 

بسیار زیادی را بار دیگر به زندگی بازگرداند.

بیمارستان منتصریه مشهد، موقوفه ای است که به بسیاری جان دوباره بخشیده است 

خادمیاران گود کشتی بابانظر وقفی در جوار»جنّت«
خون دادند 

آستان: بــا توجه به شــرایط خاص کرونایی 
در کشــور و اعام نیاز مراکز درمانی به خون، 
جمعی از اعضای کانون خادمیاران رضوی گود 
کشتی باچوخه شهید بابانظر با حضور در مرکز 

انتقال خون به رسالت خودشان عمل کردند.
حجت االسام مهدی فریور، مسئول این طرح 
در حاشیه برنامه اهدای خون در محل سازمان 
انتقال خون استان خراسان رضوی اظهار کرد: 
این اقدام توسط خادمیاران رضوی تحت عنوان 
کانون خادمیاران رضوی گود کشتی باچوخه 
شهید بابانظر برای نخستین بار به طور سازمان 

یافته انجام شد.
وی ادامه داد: اکثریت اعضای کانون خادمیاران 
رضوی گود کشــتی باچوخه شــهید بابانظر 
فرزندان شهدای دفاع مقدس هستند و ۷0 الی 
100 نفر به طور داوطلبانه در ســازمان انتقال 
خون برای اهدای خون خود و به یاد شــهید 

محسن فخری زاده حضور یافتند.
حجت االسام فریور تأکید کرد: برای گسترش 
فرهنگ اهدای خون به خصوص در شــرایط 
کرونا الزم است تا رسانه ها بیش از گذشته پای 
کار بیایند و این اقدام خداپســندانه و فرهنگ 

نوع دوستی را رواج دهند.
در ادامه مرتضی نظرنژاد؛ فرزند شهید نظرنژاد 
)بابانظر( که یکی از اهداکنندگان خون است، 
اظهار کرد: بنده کارت مســتمر اهدای خون 
دارم و ســالیان متمادی اســت که این کار را 
انجام می دهم. مسئول قرارگاه فرهنگی شهید 
بابانظر با اشــاره به اقدام های خداپسندانه این 
قرارگاه بیان کرد: ما توسط اعضای این قرارگاه 
در روزهای کرونا کارگاه های تولید را راه اندازی 
کردیم و روزانه 20 الی 30 هزار ماسک تولید 
و توزیــع کردیم و در مــاه مبارک رمضان هم 
به ندای رهبر معظــم انقاب لبیک گفته و با 
راه اندازی آشپزخانه 5 هزار وعده غذای گرم و 
5 هزار قرص نان در قالب رزمایش مواســات و 
کمک مؤمنانه توزیع کردیم و امروز هم با توجه 
به اینکه بانک خون کشورمان با کمبود مواجه 
شــده است بر آن شدیم تا افرادی که داوطلب 

اهدای خون هستند را سازماندهی کنیم.
وی ادامــه داد: امروز اعضای کانون خادمیاران 
رضوی گود کشتی بابانظر وظیفه خود دانستند 
تا بیایند و با اهدای خون خود به هموطنان و 

همنوعان خود حیاتی دوباره اهدا کنند.
در ادامه این گفت وگو، فرزند شهید علیمردانی 
بیــان کرد: بیشــتر این افرادی کــه امروز در 
ســازمان انتقال خون هستند به طور مستمر 
خون خود را اهدا می کنند و امروز هم با توجه 
به شرایط کرونا همه جهادی وارد عمل شده اند 
تا با حرکت خود همه هموطنان را به این اقدام 

خداپسندانه تشویق کنند.

تجلیل از مادران جوان استان 
کرمانشاه در طرح »شکوه مادری« 
آستان: مسئول کانون خدمت رضوی بانوان و 
خانواده کرمانشاه از اجرای طرح »شکوه مادری« 
به مناسبت میاد حضرت زهرا)س( در استان 

کرمانشاه خبر داد.
راضیه عظیمی اظهــار کرد: همزمان با والدت 
حضــرت زهــرا)س( و در راســتای گفتمان 
فرزندآوری و ایجاد حس کرامت و ارزش نقش 
مادری بــا محوریت تجلیل از مــادران جوان 
دارای حداقل سه فرزند طرح شکوه مادری اجرا 
می شود. وی ادامه داد: در این طرح ضمن ایجاد 
شبکه مادران مبلغ امر فرزندآوری در استان به 
صورت نمادین حداقل از هشــت خانواده نیز 
قدردانی به عمــل خواهد آمد. عظیمی گفت: 
به دلیل شیوع بیماری کرونا شناسایی مادران 
و دریافت مشــخصات از طریق بســتر فضای 
مجــازی برگزار می شــود و عاقه مندان برای 
مشارکت می توانند در پیام رسان ایتا به آدرس 

shokohemadari ارتباط برقرار کنند.

اهدای 16 دستگاه تبلت به 
دانش آموزان نیازمند دزفول 

آستان: به همت کانون جوانان دفتر خدمت 
رضوی 16 دســتگاه تبلت بــه دانش آموزان 

نیازمند شهرستان دزفول اهدا شد.
مســئول دبیرخانه کانون های خدمت رضوی 
اســتان خوزستان در این رابطه گفت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و ادامه روند تحصیل 
دانش آموزان از طریق فضای مجازی برای فراهم 
کردن زمینه آموزش دانش آموزان نیازمند 16 

عدد تبلت  تهیه و به آنان اهدا شده  است.
حجت االسام دانیال اریکه گفت: این تبلت ها 
بــه ارزش 400 میلیون ریال توســط خیران 
شهرستان دزفول در هشــت ماه ابتدای سال 

جاری تهیه شده است. 
وی افــزود: کانون هــای مختلف دفتر خدمت 
رضوی در شهرســتان دزفول در طول سال با 
همت خیران به کمک نیازمندان شــتافته و 
به دنبال گره گشــایی از مشکات افراد در این 

شرایط هستند.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

گزارش

 سه شنبه 11آذر 1399 15ربیع الثانی1442 1 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9405 

 آستان  صبح یکشــنبه 9 آذرماه در راستای رویکرد 
تولیت آستان قدس رضوی نسبت به بهره مندی محرومان 
مناطــق موقوفه دار از عواید وقف و با توجه به آغاز فصل 
ســرما ۷ هزار و 500 لباس زمستانه میان دانش آموزان 
کم برخوردار شهرستان سرخس و ۷2 روستای تابعه آن 

در قالب رزمایش جود و بخشش رضوی توزیع شد.

قاب رضوی

 آستان  آســتان قــدس رضوی در کشــور از معدود 
مجموعه هایی اســت که همه اقشــار بســیج در آن از 
قبیل بسیج کارمندی، کارگری، فرهنگی، دانش آموزی، 

دانشجویی و... حضور دارند.
حوزه بســیج آســتان قدس رضوی در عمر دوســاله 
خود کارنامه درخشــانی را در همکاری بسیار صمیمانه 

بخش های مختلف آستان قدس رضوی ارائه داده است.
این روزها نیز با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا حوزه 
بسیج آستان قدس رضوی در کنار برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی کمر همت بسته است تا در هفته بسیج در 
کنار سایر هموطنان دست هایی را که برای گرفتن یاری 

بلند شده است بفشارند.
مجید علوی تبار، فرمانده حوزه بســیج آســتان قدس 
رضوی در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز، به فعالیت 
بسیجیان در روزهای شیوع کرونا اشاره کرد که توانستند 
با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری را در این 

زمینه ایفا کنند. وی تفکر بسیجی را سنگری در مقابل 
هجوم دشمنان در هشت سال دفاع مقدس و سربلندی 
در برابر استکبار جهانی خواند و فلسفه تشکیل بسیج را 

ایجاد تشکیات مردمی مقابله با تهدیدها عنوان کرد.
علوی تبار زمان حاضر و مواجهه با ویروس کرونا را زمینه 
دیگر از آرایش خدمت بسیجیان عنوان کرد و گفت: در 
شــرایط کرونایی نیز نیروهای بسیجی در عرصه تولید 

نیازمندی های کادر درمان از جمله ماسک، گان و مواد 
ضدعفونــی، گندزدایی در بخش های مختلف شــهر و 

همچنین کمک های مؤمنانه خوش درخشیدند.
وی همچنین به ارســال بسته های معیشتی کمک های 
مؤمنانه آســتان قدس رضوی در 6 آذر ماه اشــاره کرد 
و گفت: بســیجیان آســتان قدس رضوی با جمع آوری 
کمک های انسان دوستانه کارکنان آستان قدس رضوی، 
این کمک ها را به دست خانواده های آسیب دیده از کرونا 

خواهند رساند.
فرمانده حوزه بســیج آســتان قدس رضــوی، اهتمام 
بســیجیان این ســازمان را برای اهدای خــون از دیگر 
برنامه هــای این حوزه عنوان کرد و گفــت: با توجه به 
اطاعیه سازمان خون کشــور و اشاره به کاهش ذخایر 
خونی، قصد داریم با حضور داوطلبانه کارکنان بسیجی 
آســتان قدس رضوی در پایگاه های اهدای خون در این 

امر خداپسندانه حضور جمعی داشته باشیم.

خبر

بسیجیان آستان قدس رضوی برای خدمت به مردم کمر همت بسته اند

از اهدای خون تا ارسال کمک های مؤمنانه

اهدای 7هزار و 500 لباس زمستانه به دانش آموزان 
محروم شهرستان سرخس از سوی آستان قدس رضوی 
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نگاهی به فعالیت های مجازی کتابخانه های آستان قدس در روزهای کرونایی 
همزیستی مطالعه آنالین و کرونا

باغشاهی:  فاطمه  آســتان/ 
در پی شــیوع بیمــاری کرونا و 
قرنطینه خانگی، فراغتی اجباری 
فراهم آمد که بســیاری آن را با 
مطالعه و انس با کتاب پر کردند. 
کتابخانه های مختلف در شــهر 
مشــهد در روزهــای تعطیات 
اجباری ناشــی از گسترش این 

ویروس فعالیت های فرهنگی با محوریت کتاب خوانی را به صورت مجازی 
دنبال کردند. کتابخانه های آســتان قدس رضوی نیز بر اساس دستورهای 
اباغی و در راســتای مبارزه با شیوع کرونا در چند نوبت تعطیل شدند. با 
وجود این محدودیت ها، فعالیت های پاتوق فرهنگی کتابخانه های رضوی 

تعطیل نشد و از طریق فضای مجازی ادامه یافت.
کتابخانه هــای رضوی با توجه به ضرورت ایجاد تنــوع در ارائه خدمات و 
روزآمدسازی نحوه اشاعه اطاعات در کتابخانه  های عمومی برای همگامی 
با تغییرات نوین، تأثیرگذاری به عنوان قطب فرهنگی در میان کتابخانه  های 
مشهد و سایر نقاط کشور و رفع نیازهای مراجعان، جذب مخاطب بیشتر 
به کتابخانه  ها و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه  هدفمند، فعالیت  های 

متنوعی را در قالب پاتوق فرهنگی برنامه ریزی و اجرا کرده است.

کتاب درمانی»
کتاب درمانی یک روش درمانی اســت کــه از ادبیات تحقیقی برای بهبود 
سامت روانی استفاده می کند. در این روش، درمانگر مطالب خواندنی در 
اختیار خواننده قرار می دهد که تأثیر درمانی دارد. با توجه به اهمیت، کاربرد 
و تأثیر درمانی این روش، چند سالی است که سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی به این قضیه ورود پیدا کرده است.
در نیمه نخست سال جاری نیز با توجه به شرایط کرونایی کشور، کتابخانه 
امام خمینی)ره(، از کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی، به تولید و 
انتشار محتوای صوتی در شبکه های اجتماعی اقدام کرده است. موضوعاتی 
چون مهارت هــای اجتماعی با هدف کمک به ارتقای وضعیت ســامت 
روانی و بهداشت فردی و اجتماعی و پیشگیری از بروز آسیب های فردی و 
اجتماعی با کمک تغییر و اصاح رفتارهای کودکان دبستانی از محورهای 
محتوای تولید شــده در این زمینه است. همچنین تفکر خاق، مدیریت 
استرس، مهارت حل مشکات، ارتباط مؤثر، همدلی، خودآگاهی و اعتماد 
به  نفس، کســب مهارت »نه« گفتن و جرئت مندی، تصمیم گیری صحیح، 
مدیریت بحــران، ایجاد انگیزه و خداشناســی از دیگر محورهای فعالیت 

کتابخانه رضوی در خصوص تولید محتوا در زمینه کتاب درمانی است.

زنگ کتاب»
پیش از دوران قرنطینه، در ویژه برنامه »زنگ کتاب«، کتاب داران کتابخانه های 
وابسته به آستان قدس رضوی در راستای تشویق اقشار مختلف مردمی، با 
حضور در مراکز آموزشی و بهزیستی، ضمن معرفی منابع مطالعاتی مختلف، 

به خوانش برخی از این منابع در جمع مخاطبان اقدام می کردند. 
با توجه به دغدغه کتاب داران کتابخانه های آستان قدس رضوی در تشویق 
اقشار مختلف به مطالعه، قرنطینه نیز نتوانست سد راه این اراده شود. برای 
تحقق این فرایند، کتاب داران به تهیه فایل  های سه دقیقه ای حاوی بخش 
کوتاهی از خوانش کتاب اقدام کردند که برخی از این خوانش ها با همکاری 
سایر اعضای خانواده صورت گرفته و برای ادای گفتار هر شخصیت، فردی 
به صورت جداگانه خوانش کرده اســت. تنها کتابخانه امام خمینی)ره(، به 
عنوان یکی از کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی، در نیمه نخست 

امسال 66 برنامه »زنگ کتاب« به اجرا درآورده است. 

پاتوقی برای فعالیت های فرهنگی»
جلســات خوانش متون کهن فارسی، ادبیات دفاع مقدس و جلسات نقد و 
بررســی کتاب شمس در فضای مجازی و گاهی در فضای حیاط کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی با رعایت دستورهای بهداشتی، برگزاری مراسم 
سه شنبه های فرهنگی و رونمایی از آثار گنجینه رضوی در فضای مجازی، 
فعالیت های کتابخانه ســیار در قالب اهدای کتــاب و تجهیز و راه اندازی 
کتابخانه در مراکز متقاضی بخش دیگری از فعالیت های سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی است که به همت کتاب داران و 

سایر عاقه مندان به توسعه فرهنگ مطالعه به انجام رسیده است.
ارائه خدمات بــه اعضا و مراجعان کتابخانه گویــای رضوی یکی دیگر از 
فعالیت های کتاب داران در روزهای کرونایی اســت. کتابخانه گویا وابسته 
به آســتان قدس رضوی با بیش از 13 هزار عنوان کتاب صوتی، خدمات 
ویــژه ای به  صورت رایگان به نابینایــان و کم بینایان ارائه می  دهد. در کنار 
خدمات کتابخانه آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی)ره( و منابع کتابخانه 
سیار و تلفنی آستان قدس رضوی، کتاب داران نیز در این روزها با خوانش و 
ضبط برخی متون مورد تأیید، به غنای منابع صوتی این کتابخانه افزوده اند.

صفحات مجازی برای اهالی فرهنگ»
برای استفاده از برنامه های آموزشی، علمی، فرهنگی، مذهبی و سرگرمی 
پاتوق فرهنگی سازمان کتابخانه ها اعم از »زنگ کتاب« مجازی، قصه گویی، 
مســابقات مجازی، کتاب درمانی، نمایشــگاه های مجازی، معرفی کتاب، 
کلیپ های فرهنگــی و... می توانید در پیام رســان های واتــس آپ، بله و 

اینستاگرام به اهالی کتاب بپیوندید.
این برنامه ها در پیام رســان بله به نشــانی patoghfarhangi، در اینستاگرام 
https://chat.whatsapp.com/ و در واتــس آپ به نشــانی patogh_farhangi

EXxJdhsdUJI6v8zmlnCmL2 به فعالیت های فرهنگی مشغول اند.
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معنویت منحصر به مرحله رفتار نیست اندیشه: حجت االسالم غفاری قره باغ، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه گفت: معتقدم معنویت منحصر به 
مرحله رفتار نیست و در الیه های پیش از رفتار نمود روشن تری دارد. انسان معنوی در ساحت رفتار کسی است که پیش از ساحت رفتار در ساحت های تصمیم، گرایش و دانش، معنوی است و معنوی  شدن این 

الیه ها سبب شده رفتارش معنوی باشد. منشأ این نقطه نظر تأثیر علّی و معلولی در رفتار است. رفتار اگر رنگ معنوی دارد، آن را در سایه سار علل خود دارد.

اندیشهاندیشه
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 اندیشه/ فاطمی نسب   آنچه امروز در جامعه ما عالوه 
بر فشارهای اقتصادی، گلوی معیشت مردم را می فشارد، 
مصرف بی رویه و نمایشی کاالهای غیرضروری است که 
حتی در قشر متوسط نیز نمونه های فراوانی دارد. بی آنکه 
بخواهیم دنبال مقصر در این موضوع بگردیم، سعی داریم 
در یک نگاه تاریخی و ریشه ای، نسبت مصرف گرایی را با 
مقوله های روانی »کنش خرید« و »میل به مصرف در 
انسان« بسنجیم و همچنین تأثیرات مصرف گرایی در 
سبک زندگی امروز ایرانیان را واکاوی کنیم. در همین 
خصوص با دکتر سیدحسین شرف الدین، دانشیار و عضو 
هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید.

آقای دکتر! طبق فرموده رهبر انقالب مصرف گرا   
نبودن از بخش های اساسی و حقیقی تمدن نوین 
اسالمی است. این مصرف گرا نبودن چگونه با نیاز 

فطری انسان به مصرف قابل جمع است؟
پرســش شــما مبتنی بر عدم تفکیک میــان مصرف 
)consumption( و مصرف گرایی )consumerism( اســت؛ 
در حالــی که از دید اهل نظر، میان این دو تفاوت قاطع 
وجود دارد. مصرف در اصطالح اقتصاد و جامعه شناسی 
اقتصادی، به عنوان کنشی که عمری به درازای حیات بشر 
دارد ناظر به استفاده از کاالها و خدمات در راستای تأمین 
خواسته ها، ارضای مطالبات و رفع نیازهای فعلیت یافته 
انسان است. به بیان دیگر، مصرف، بهره برداری انسان از 
منابع، کاالها و خدمات در راستای رفع نیازهای ضروری 
و رفاهی اســت و به بیان سوم، مصرف در فرایند خطی 
ســه گانه اقتصاد)تولید، توزیع و مصرف( به تلقی مذکور 
راجع اســت و دو مرحله تولید و توزیع عمالً در خدمت 
مصرف اند. از این رو، اگر فرایند مصرف به هر دلیل ممکن 
دستخوش اختالل شود،  تمامي فعالیت هاي اقتصادي و 
غیراقتصادی پیش از آن نیز از حیث فلســفه وجودی و 
ضرورت کارکردی مختل خواهند شــد. مصرف، درواقع 
جانمایه  و توجیه گر وجود، بقا و استمرار نظام اقتصادي 
جامعه است. مصرف در این تلقی، جزو ملزومات ضروری 

و اجتناب ناپذیر حیات فردی و اجتماعی است.
روشــن اســت که کمیت و کیفیت مصرف در شرایط 
معمــول، تابعــی از نیازهــا، خواســته ها، انگیزه هــا، 
امکانــات و محدودیت های محیطــی )اعم از طبیعی و 
اجتماعی(، مطلوبیت اقالم مصرفی، خرسندی  فرهنگی و

و رضامندی از کاالها و خدمات دردسترس، 
اقتضائات سبک زندگی، موقعیت اجتماعی 

و موقعیت اقتصادی افراد است.  
درحالی کــه »مصرف گرایــی« پدیده ای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصــادی نوظهور 
اســت که عمدتاً پس از شکوفایی انقالب 
صنعتــی در غرب و به ویــژه از جنگ دوم 
جهانی به ایــن طرف به عنــوان یکی از 
مؤلفه های بنیادین ســبک زندگی مدرن 
شیوع یافته اســت. مصرف گرایی درواقع 
نوعی ایدئولوژی اســت که در قالب طیفی 
از رفتارهای مســرفانه و لذت جویانه تبلور 
می یابد. مدعای این ایدئولوژی این اســت 
که سعادت و خوشبختی این جهانی چیزی 
جز قدرت و امکان مادی و غیرمادی برای 
بهره مندی پیاپی از کاالها و خدمات متنوع 
و نوپدید نیســت. شعار این ایدئولوژی این 
است که »من مصرف می کنم، پس هستم«.

مصرف گرایی یکی از برجســته ترین اسطوره های نظام 
سرمایه داری )اســطوره به معنای موردنظر روالن بارت، 
اندیشــمند معاصر فرانســوی یعنی تبدیل یک عنصر 
اجتماعی،  اقتصادی و تاریخی به یک امرطبیعی، سرشتی 
و اجتناب ناپذیر(، مؤلفه ای کانونی از سبک زندگی جدید، 
برجسته ترین اســتاندارد کیفیت زندگی، نوعی سلوک 

لذت طلبانه و مســرت جویانه اشــباع ناپذیر، ارضاکننده 
بخشی از تمایالت آرمانشهری و یوتوپیایی بشر، عاملی 
تمایزبخش و هویت آفرین، محملی برای تظاهر و تفاخر، 
معادلی برای خوشبختی و ســعادت این جهانی است. 
مصرف گرایی نه فقط محصول انتخــاب فرد و نه القای 
ساختار که محصول تعامل و رابطه دیالکتیکی میان این 

دو است.
براین اساس، مصرف واکنشی طبیعی به نیازهای احساس 
شــده و فعلیت یافته اســت؛ در حالی که مصرف گرایی 
به ســطحی باالتر از آن ناظر است. با توجه به ذومراتب 
بــودن مصرف گرایی، نمی توان همه درجات و مراتب آن 
را تفننی، هوس آلود و لذت جویانه تفسیر کرد. از این رو، 
اگر نیازهای اولی و ثانوی )مراد از ثانوی ســطح رفاهی و 
تجملی متناســب با انتظار عموم و شأن افراد( را معیار 
تعیین حدمجاز مصرف تلقی کنیم، مصرف گرایی مذموم، 
دامن زدن به مصارفی فراتر از این سطح است که اغلب 
به عنوان خواسته ها یا نیازهای کاذب از آن ها یاد می شود. 
قاعدتاً آنچه در نظام سرمایه داری مورد انتقاد جدی قرار 
دارد نه مصرف گرایی به طورعام که شکل افراطی مصرف 

و اصالت یابی و صدرنشینی آن است. 

مسئله روانی »خرید« به منزله یک کنش انسانی   
در کجای این چرخه قرار می گیرد؟

مفهوم »خرید« به مثابه یک کنش مسرت بخش است. 
اشتیاق وافر به »خرید« یکي از اساسي ترین 
جلوه هاي مصرف  گرایی در زندگي روزمره 
است. در نظام سرمایه داري، خرید از سطح 
یک کنش عقالنی معطوف به هدف )کنش 
ابزاري معطوف به خرید کاال برای مصارف 
ضروری( به یک کنش عقالنی معطوف به 
ارزش )کنش دارای موضوعیت في نفسه( 
تغییر ماهیت داده است. فرد با خرید فاصله 
میان آرمان  و واقعیــت زندگي اش را طی 
شده احساس می کند. بنابراین خرید، نوعي 
رابطه  وجودي با خریدار دارد. خرید رفتاری 
نمادین، چند الیه و دارای ابعاد متکثر است 
و تنها از طریق رمزگشایي عمل خرید در 
جامعه  مصرفي است که مي توان الیه هاي 

تودرتوي آن را فهم کرد. 
عنصر مکان نیز بخشــي از منابع نمادین 
مصرف گرایــی مــدرن اســت. مراکز و 
مکان های خرید )مثل فروشــگاه ها، پاســاژها، بازارها، 
نمایشگاه ها( هم چرخه معیشت را فعال و سرزنده نگه 
مي دارند و هم عواطف و احساسات افراد را به خود گره 
می زنند. مراکز خرید حسي از انبساط، شادماني و مهم تر 
از همه حســی از آزادي به  افراد مي دهند. مراکز خرید 
درواقع، دیالکتیکي از رؤیا و واقعیت اند، جایي که فرد را 
به عالم رؤیا برده و در خلســه اي از جاذبه هاي مصنوع 

غوطه ور می سازند و خفته ترین آرزوها و خواسته ها را در 
او بیدار مي کنند. از دید برخی، جهان مراکز خرید با جهان 
خلسه هاي معنوی شباهت زیادی دارد؛ هر دو شورانگیز 
و وصف ناپذیر ند؛ تا زماني که فرد درون آن ها قرار دارد 

واقعیت انــد، همین که به بیــرون از آن ها پا 
مي گذارد جنبه رؤیایی آن ها آشکار می شود. 
در این مراکز قدم زدن و پرســه زدن در مقابل 
ویترین ها، خیره شدن به مانکن ها، آشنایي با 
مدل ها و قیمت هاي جدید بازار و َور رفتن با 
کاالهاي مختلف، دیدن و دیده شــدن، به روز 
شــدن لذت هاي بصري و... بخشي از عناصر 
تفریحي و سرگرم کننده اند که افراد با حضور 
ِصــرف در مراکز خرید مدرن از آن ها منتفع 

خواهند شد.
مفهوم دیگر در ادبیات مصرف گرایی، مفهوم 
رفاه )Welfare( است. رفاه در واقع بهره مندی 
و التذاذ فرد از آن سنخ امکانات زندگی است 
که آالم جسمی و روانی و استرس ها و بیم های 
معمول بشر را به حداقل می رساند و رسیدن 
انسان به اهداف و ایده ال های زندگی را میسر 
می ســازد؛ ایده آل هایی همچون ســالمت و 
بهداشت، آســایش و آرامش روحی، اشتغال، 

برنامه های تفریحی، ازدواج بهنگام و... .

مصرف یا مصرف گرایــی در جامعه   
مدرن چه ویژگی هایی دارد؟

 ویژگی های متعددی برای آن ذکر شده که به اجمال به 
برخی از آن ها اشاره می کنم.

 ۱- کاالیی شدن هر چیز )و بت واره شدن کاال( و قابلیت 
تبدیل هر چیز به کاال با نرخ و قیمت خاص متناســب 
با معیارهای حاکم بر بــازار و چرخه عرضه و تقاضا. در 
این تلقی، کاال بیشتر به اعتبار ارزش مبادله ای )نه ارزش 
مصرفی( و میزان اشتیاق و تمایل مصرف کننده به تملک 

آن، ارزش گذاری و مبادله می شود.
۲- عمومیت یابی. مصرف گرایی به عنوان یک فرهنگ، در 
گذشته عمدتاً به طبقات متمکن و مرفه و تا حدی طبقات 
متوسط جامعه اختصاص داشت اما اینک عمومیت یافته و 
همه اقشار، هرچند با نسبت های متفاوت، بدان تعلق خاطر 

داشته و درگیر آن شده اند.
۳- تنوع یابــی ســاحت های رفاه. در گذشــته به دلیل 
محدودیت ها، عمدتاً به ارضای نیازهای ضروری بسنده 
می شد و رفاه جویی و رفاه طلبی )به عنوان یکی از مظاهر 
مصرف گرایی( تنها در برخی سطوح و مظاهر )همچون 
مسکن یا معیشت( که از اهمیت نسبی باالتری برخوردار 
بودند، تمنا و جلوه گر می شــد اما اینک این خواست به 
همه ســاحت ها و قلمروهای زندگی تسری یافته و امید 

وصال دارد.
۴- تبدیل شدن مصرف به موضوعی فرهنگی. مصرف به 

جای یک رفتار صرفاً اقتصادی و نشانگر موقعیت طبقاتی، 
به یک فرایند ساخت فرهنگ و تولید معنا و تبادل نمادها 
و نشــانه ها )در قالب تبادل کاالها( تســری پیدا کرده و 
این عناصر نمادین و معنایی بــه همه مکان ها، فضاها، 
الگوها، رفتارها و مناســبات معطوف به مصرف و خرید، 
نفوذ کرده است. مصرف گرایی، همچنین نقش مهمی در 
هویت سازی و هویت آفرینی، ایجاد و برجسته سازی تمایز 
اجتماعی، ترویج نظامی از ارزش ها و هنجارها، اشــاعه 
گونه هایی از مدخواهی و مدگرایی، فعال سازی طیفی از 

اذواق زیباشناختی و... ایفا می کند.
 ۵- تبدیــل مصرف بــه یک واقعیت اجتماعــی. رواج 
مصرف گرایی در جامعه به طور قهری طیفی از امکانات، 
خالقیت ها، نهادها، سازمان ها، الگوها، مناسبات، ارتباطات، 
اقدامات، نمادها، نشــانه ها، رسوم و آسیب ها و عوارض را 
موجب شــده و نوعی نظم اجتماعی نوین را پایه گذاری 

کرده است.
۶- تبدیل مصرف به نوعی ایدئولوژی. نظام سرمایه داري، 
براي اشــاعه مصرف و به  وجود آوردن فرهنگ و جامعه 
مصرفی، آن را به یک ایدئولوژي و مرام فرهنگی اجتماعی 
تبدیل کرده است. طبق این ایدئولوژي ، این تنها مصرف 
اســت که ما را بــه تمامیــت و کمال 
می رســاند و نقصان های وجــودی ما را 

ترمیم می کند.
 ۷- عــدم ارتباط بنیادین بــا نیازهای 
واقعــی. خرید و مصرف نیــز به ویژه در 
ســطوح رفاهی و تجملی، بیش از آنکه 
تابع و معطوف به نیازهای واقعی باشد، 
در جهــت معنایابی، تمایزجویی، تفنن 
و ســرگرمی، رضامندی و لذت جویی، 
تظاهــر و تفاخر، ارضــای برخی امیال 
توهمی همچون چشــم و همچشمی و 
اجابت تمنیات ذوقی و سلیقه ای صورت 

می گیرد. 
۸- همسویی کامل با اقتضائات اقتصاد 
ســرمایه داری. تردیدی نیست که بقا و 
دوام و رونق نظام سرمایه داری مدرن و 
پسامدرن و نظم اجتماعی ناشی از آن، 
در گرو تولید مســتمر و انبوه با اغراض 
و اهداف سودجویانه و منفعت طلبانه و 

مصرف مستمر و فزاینده توده هاست.
۹- مرکززدودگــی.  مصرف گرایی مدرن 
به عنوان یک الگوی جهان شــمول، جلوه ای آشــکار از 
بسط فرهنگ و نظام سرمایه داری غرب در جهان و غلبه 

هژمونیک این فرهنگ در گستره جهانی است.
۱۰- تفکیک میــان دو »ارزش مصرفي« )use-value( و 
»ارزش مبادلــه اي« )exchange-value(. ارزش مصرفي، 
ارزشي اســت که با ذات و جوهر طبیعی کاالها ارتباط 
دارد،  اما ارزش مبادله اي ارزشي است که یک کاال در مقام 
مبادله از آن برخوردار مي شود و ارتباطی با ذات و جوهر 
کاال ندارد. این خریدار است که بسته به نوع عالقه، میزان 
مطلوبیت کاالی مورد نظر و معنایی کــه برای او دارد، 
ارزش آن را تعیین می کند. ارزش مصرفي ارزشي نسبتاً 
ثابت، اما ارزش مبادله  اي نسبت به زمان و مکان متغیر و 

امری عرضی و نسبی است.
 ۱۱- راهــی برای پرکردن اوقــات فراغت افراد. خرید 
کــردن به عنــوان مقدمه مصــرف، پای افــراد را به 
فروشگاه های زنجیره ای، نمایشگاه های خرید، پاساژها، 
مغازه ها و تماشــای جلوه های رؤیایی آن ها می کشاند. 
این اماکن خود همچون تئاتر، موزه، ســینما و... اینک 
به یکی از پررونق تریــن مکان های تفریحی و تفننی و 
محل پرســه زنی اقشار مختلف تبدیل شده و در تخلیه 
هیجان ها، کاهش فشــارهای روحی، رفع خســتگی و 
ماللــت، بازیابی قوای تحلیل رفته و نشــاط  زایی نقش 

مؤثر دارند. 

گفت وگو با سید حسین شرف الدین، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیe درباره پیامدهای فرهنگی مصرف گرایی

بقای نظام سرمایه داری در گرو مصرف زدگی است

»جمعه سیاه« و  مصرف گرایی افسارگسیخته
بلک فرایدی روزی است که مصرف گرایی به افسارگسیخته ترین شکل خود 
تجلی پیدا می کند. اگر بتوان شــکلی برای انســان در این روز ترسیم کرد، 
جاروبرقی دقیق ترین شــکل اســت. افرادی که هر کاالیی را که می بینند 
می بلعند، بدون توجه به آنکه به آن نیاز دارند یا نه. شاید من و عده ای دیگر 
در نگاه اول بگوییم خیلی ها نیاز ندارند، اما واقعیت این است که سرمایه داری 
فقط کاال ها را برای رفع نیاز تولید نمی کند، بلکه اول کاال را تولید و سپس برای 
آن نیاز تولید می کند و حال که این نیاز تولید شده است باید به سریع ترین 
و کامل ترین شکل خود رفع شود و چه چیزی بهتر از روزی که می توان همه  
این نیاز ها را رفع کرد و ارادت خود را به سرمایه داری و فرهنگ مصرفی اش 
نشان داد. روزی که یکی از اساسی ترین اصول سرمایه داری و جهان لیبرال را 
به یادمان می آورد: رقابت؛ رقابت برای قاپیدن یک کاال از دیگری، می خواهد 
این رقابت به شکل اینترنتی باشد یا اینکه در فروشگاه با زدن در سر دیگری 
و گرفتن کاال از دســتش. مهم این است هر چقدر که می توان بدست آورد، 
چرا که بندگان پاک سرمایه داری باید موجب رشد دین خود شوند. روزی که 
از مدت هــا قبل ذهن افراد را درگیر می کند و همچون دونده هایی که آماده  
شروع مسابقه هستند در حالت آماده باش قرار می گیرند. این همان جامعه ای 
است که به تعبیر مارکوزه تک ساحتی شده است؛ جامعه ای که از ابعاد دیگر 
تهی شده و افراد آن به تنها مناسباتی که اهمیت می دهند، مناسبات اقتصادی 
است. نظامی که رفاه را برای افراد فراهم کرده اما توانایی تحلیل و نقد را از افراد 
جامعه گرفته است و انسانی که فقط در چارچوب این قوانین و رسوم کنش 

می کند همان انسان تک ساحتی است.
در محدودترین زمان ممکن باید هر چقدر امکان دارد بدست آورد، چرا که 
از این طریق است که ساختار حاکم، آن طور که می خواهد افراد را به زنجیر 

مصرف می بندد و تحت انقیاد در می آورد.
به جرئت می توان گفت بندگان سرمایه داری، وفادارتریِن بندگان هستند، چرا 
که هیچ گاه و در هیچ حالتی، از اجرای قوانینی که به ایشان گفته شده است 
ســرپیچی نمی کنند. به باور بنیامین، سرمایه داری را می توان به عنوان  یک 
دین در نظر گرفت چرا که دقیقاً همانند ادیان دیگر موجب تسلی بخشیدن 
به پیروان خود می شــود؛ پیروانی که پس از خرید و مصرف و مجدد خرید، 
ســعی بر برطرف کردن عطش بی پایان خود دارند، اما واقعیت این است که 
مصرف، همچون مخدری است که با هر بار استفاده باید دز آن را باال برد تا 

بتواند رضایت خاطر مدنظر را ایجاد کند.
روز ستایش مصرف گرایی همان روزی است که بندگان جان برکِف مصرف، 
فوج فوج روانه  محل های عبادت که همان ســایت های خرید و فروشــگاه ها 
هستند، می شوند و احکام خود را به دقیق ترین شکل ممکن اجرا می کنند؛ 
چرا که نباید موجب تضعیف بهترین دینی که به بشــر عرضه شده است و 

خشم خدایان سرمایه  شوند!
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یادداشت

 حجت االسالم حبیب اهلل بابایی

مراکز خرید در 
واقع دیالكتیكي از 
رؤیا و واقعیت اند، 
جایي که فرد را 
به عالم رؤیا برده 
و در خلسه اي از 

جاذبه هاي مصنوع 
غوطه ور می سازند 

و خفته ترین آرزوها 
و خواسته ها را در 
او بیدار مي کنند

بـــــــرش

از دید برخی، 
جهاِن مراکز خرید 
با جهان خلسه هاي 

معنوی شباهت 
زیادی دارد؛ هر 
دو شورانگیز و 
وصف ناپذیر ند، 
تا زماني که فرد 
درون آن ها قرار 
دارد واقعیت اند، 

همین که به بیرون 
از آن ها پا مي گذارد 
جنبه رؤیایی آن ها 

آشكار می شود

بـــــــرش

نقطه آشوب در جهان اسالم
فرایند تمدنی مسلمانان چندین نقطه چالشی دارد: ۱. نقطه خصم تمدنی 
غرب )در بیرون از جهان اسالم(، ۲. نقطه آشوب تمدنی اسرائیل )در قلمرو 
جهان اسالم( و ۳. نقطه ضعف تمدنی )در درون جوامع اسالمی(. در مورد 
چالش دوم، مرادخای کاپالن در کتاب »یهودیت به مثابه تمدن« اسرائیل را 
سرزمین تمدنی یهود و پناهگاهی برای آن ها می داند. از نظر ایشان چیزی 
که خاک برای یک درخت به ارمغان می آورد، همانی است که یک سرزمین 
برای یک تمدن به وجود می آورد و اساســاً یهودیت نمی تواند بدون داشتن 
محیطی که زیســت تمدنی خود را در آن تمرین کند، حیات و بقا داشته 
باشد. هرچند شــاید به قول کاپالن، اسرائیل برای یهودیان یک سرزمین 
تمدنی به حســاب آید، اما این ســرزمین روی گســل تمدنی و در بستر 
سرزمینِی جهان اسالم و در تضاد با هویت سرزمینی امت اسالم قرار گرفته 
است. هرچند شاید بتوان دو تمدن را به لحاظ فرهنگی در یک نقطه جمع 
نمود، اما نمی توان دو تمدن را به لحاظ جغرافیایی در یک سرزمین تجمیع 
کرد. از طرف دیگر، خصائص تاریخی این قوم نه فقط در تاریخ اسالم بلکه 
در تاریخ غرب باستان و غرب قرون وسطا )دوره شروع جنگ های صلیبی( 
بــا نوعی از فتنه گری ها همراه بوده و نظام تمدنی در جهان غرب حتی در 
آمریکای امروز )با بانک ها و رســانه های یهودی( را نیز مختل کرده  است. 
این فتنه گری ها در دنیای اســالم و در قلمرو تمدنی مسلمانان نیز همواره 
منشــأ آشوب های بزرگ بوده که نمونه های آن را می توان در جنگ اعراب 
و اســرائیل و ســپس در دخالت ها و ترورهای دولتی در دیگر کشورهای 
اسالمی مشاهده کرد. اگر عنوان »آشوب« )و یا فتنه( را بتوان بر این چالش 
کالن تمدنی اطالق کرد، آنگاه مواجهه جهان اســالم با این چالش، جز از 
طریق قتال بزرگ در سطح امت اسالم نخواهد بود. »دفاع تمدنی« )آنچه 
شهید فخری زاده آن را دنبال می کرد( و »جهاد تمدنی« )آنچه شهید سردار 
سلیمانی آن را رهبری می کرد( با نقطه های آشوب در دنیای اسالم، می تواند 
خود نقطه عزیمت جدیدی باشد در ایجاد پیوستگی در صف های گسسته 
ملت مسلمان. البته مواجهه ســخت با نقطه های آشوب باید توأم باشد با 
تقابل هــای فرهنگی و حرکت های متراکم فکری و آگاهی بخش حوزه ها و 
دانشگاه ها. اگر حوزه های علمیه و دانشگاه ها بتوانند به زبان عربی، عبری، 
اســتانبولی، اردو و اندونزیایی بنویسند و بسترهای فرهنگی جهان اسالم 
)همچون پاکستان، افغانستان، الجزایر، سودان و غیره( را در تقابل با اسرائیل 
به موقع اشــباع کنند، تقابل با آشــوب، نظم اجتماعی و تمدنی را در هم 

نمی ریزد و همبستگی فرهنگی را هم تقویت خواهد کرد.
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید م���دل 1390  رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 4209382  و شماره 
شاسی     S5430090068229  به شماره انتظامی   
558 ص 96 ایران 32 به مالکیت محمد رشیدی 

میش مست مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1396 رنگ 
871ج39  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���فید-روغنی 
ای���ران 75  ش���ماره موت���ور 124k1094812 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CE0HH001691 شاس���ی 
زه���را کم���ال الدینی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
09
45
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه مس���ئول فن���ی بش���ماره8/786/721/س به 
تاریخ 1395/9/23 بنام آقای دکتر حس���ن فرشچی 
ب���ا کد ملی 0942200772 صادره از دانش���گاه علوم 
پزش���کی مش���هد  مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

,ع
99
08
49
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز -سند کمپانی و محضری و کارت خودرو  پژو 405 
مدل 1392 رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی 
537ب65 ایران 94  ش���ماره موتور 124120195036 و 
شماره شاسی NAAM01CA8DK622608 به مالکیت 
ج���واد ال���ه دینی حصاروی���ه مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
09
46
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خودروی پراید 141 م���دل 1385  رنگ
نوک مدادی متالیک  به شماره انتظامی 36 ایران 395 س 74 
شاس���ی  ش���ماره  و   1551832 موت���ور  ش���ماره  و 
S1482285159945 متعل���ق    ب���ه صادق بوجاران قمی

 مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د. 

,ع
99
09
46
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت خودرو پاترول وانت مدل 1367 
به رنگ مشکی متالیک  شماره پالک: 47 ن 138  
ایران 72 ش���ماره شاسی :700329 وشماره موتور 
607524 ب���ه نام س���ید قربان کریم���ی لیمنجوبی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ  بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت توسعه 

و عمران دوغارون  )س��هامی خاص  ( به ش��ماره ثبت 
34138  دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی  بطور فوق العاده س��الیانه ش��رکت که 
درس��اعت   10 صبح  مورخ   99/10/2  روز س��ه شنبه  
به نش��انی دفت��ر مرکزی ش��رکت واقع در مش��هد – 
بلوار ش��هید منتظری- نبش منتظری 7- س��اختمان 
س��اپکو – طبقه 4 – واحد  1  تش��کیل می شود حضور 
به هم رس��انند. حضور نماینده یا وکیل سهامداران 
با ارائه معرفی نامه کتبی دال بر نمایندگی یا وکالت                   

امکان پذیر خواهد بود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  :

1- استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس  و بازرس 
قانونی  شرکت برای سال مالی منتهی به  29 /1398/12
2- -انتخ��اب بازرس اصلی و علی البدل برای س��ال 

مالی منتهی به 1399/12/29
3- رس��یدگی و تصویب صورتهای مالی حسابرس��ی 

شده شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
درج                      ب��رای  االنتش��ار  کثی��ر  روزنام��ه  4-تعیی��ن 

آگهی های شرکت 
4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده می باشد.

  هیات مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب درخواس��ت واصله 
مس��تندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قس��مت از امالک واقع در بخش 3 س��بزوار حوزه 

ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:
بخش3 سبزوار-پالک6-اصلی-اراضی کلوت

19723فرعی جدا شده از70فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-مهدی افچنگی فرزندعلی  
تاریخ تحدید: چهارشنبه1399/10/03 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 

لذاب��ه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی اخطار 
میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع 
مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات 
مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت 
فق��ط تا30روزازتاری��خ تحدیدحدودپذیرفته خواهدش��دودراجرای تبصره2ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع 
ذیص��الح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم 
نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.)م الف 99/2154( 9909481آ

تاریخ انتشار:سه شنبه 1399/09/11
علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

توس�عه  ش�رکت  دع�وت  آگه�ی   
 ) خ�اص  س�هامی  دوغ�ارون)  عم�ران  و 
مل�ی  وشناس�ه  ثب�ت 34138  ب�ه ش�ماره 
10380493398جهت تشکیل مجمع عمومی 
ع�ادی  بطور ف�وق الع�اده  صاحبان س�هام 

س
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90
94
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99
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مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزایده جهت فروش گاو وتلیس�ه ح�ذف مدیریتی، جوانه پ�رواری زنده 
،گوساله های نر سبک وزن  و تلیسه آبستن ، بره نر هتروزیگوت  واحدهای مشهد100،000،000 ریال
 و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال، بصورت واریز وجه نقد بشماره حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد 

بنام موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش�د.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.

تلف�ن: 12-38492710-051     داخل�ی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباش�د.

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

مزایده فروش گاو و تلیسه حذف مدیریتی ،
جوانه پرواری زنده، گوساله نرسبک وزن و تلیسه آبستن، بره نر هتروزیگوت

))تاریخ مزایده  مورخ 1399/09/17 ساعت 14:00((
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5روزنامـه صبـح ایـران

حوزه سکوالر با روح قرآن سازگار نیست  ایکنا: حجت االسالم  والمسلمین کاظم صدیقی،  در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد تأسیس بسیج که به صورت ویدئوکنفرانس در مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه استان تهران برگزار شد، گفت: طلبه نباید در برابر خیانت دشمن سکوت کند، زندگی طلبه ای که در برابر زیاده خواهی دشمن، فقط به دنبال شرکت در درس خارج خود باشد، با روح قرآن سازگاری ندارد. وی 
افزود: نباید گذاشت روحیه سکوالریسم در مدارس علمیه به وجود آید؛ دشمن شبانه روز به فکر سکوالریزه کردن حوزه های علمیه است؛ وجود طلبه برای خدمت کردن است، طلبه نوکر خدا و امام زمان)عج( است.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9405 سه شنبه 11 آذر 1399 15 ربیع الثانی1442 1 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

 دستگاه فقهی ما باید 
خودش را به رویکرد امام)ره( نزدیک کند

معارف: مهم ترین مسئله امروز ما، چالش کارآمدی دولت است، ولی 
گاهی میان کارآمدی دولت چه به معنای قوه مجریه و یا مجموعه نظام 
اداری با کارآمدی برخی معارف پشتیبان مانند علوم انسانی اسالمی، 
فقه و... که دولت را پشتیبانی می کنند خلط می شود. وجود هر نهادی 
در جامعه تابع نیازی بوده است و تداوم آن نهاد هم تابع میزان استمرار 
آن نیاز اســت؛ ما امروز چه نیازی  به فقه و دولت داشــته ایم؟ آیا این 
نیازها استمرار دارد یا خیر و اگر استمرار دارد آیا فقه و دولت پاسخگو 
هستند؟ دستگاه دولت برای تأمین نظم و امنیت جامعه ایجاد شده و 
کار ویژه دولت، تأمین امنیت است و این کار ویژه امروز هم وجود دارد.

عنصر مرکزی در دین فرمان برداری و تســلیم در برابر خداوند اســت؛ 
قدرتی که ما را خلق کرده و حمایت می کند و در روز قیامت به کارنامه 
عمل ما حسابرســی خواهد کرد؛ دولت ها هم افراد متخلف را مجازات 
می کنند و از شــهروندان می خواهند تــا قوانین حکومت را اجرا کنند. 
بنابراین فقه و احکام الهی از ناحیه خدا برای تنظیم حیات بشر در ابعاد 
مختلف اقتصاد، بهداشــت،  خانواده، فرهنگ و... ایجاد شده است؛ یعنی 

فقه متکفل نهادهای تأمین کننده زندگی انسان است.
بــدون کمک دولت و فقه نمی توانیم امنیت اقتصادی مردم و مباحث 
خانواده را تأمین کنیم؛ بنابراین برخی ابواب فقه برای تنظیم اقتصاد، 
بیع، مکاسب، تجارت و... و برخی برای تنظیم مباحث خانواده، برخی 
مربوط به طهارت و تعلیم و تربیت و حرمت کتب ضاله اســت. آنچه 
در فقه از ســوی شــارع مقدس وضع شده بخشــی در خدمت حفظ 
دین، بخشــی در خدمت حفظ عقل، حفظ نســل و خانواده و تأمین 
امنیت جانی و بخشی امنیت مال و اقتصاد و تأمین امنیت داراالسالم 
است. بنابراین فقه می خواهد رابطه انسان با خدا و افراد دیگر و محیط 
 زیست را تنظیم و تعریف کند، بنابراین نیاز به فقه هم در دوره کنونی 

وجود دارد.
اگر یکــی از مقاصد مهم فقــه را تأمین امنیت اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگی، اجتماعی و... بدانیم، با بررسی این مقوالت می توانیم میزان 
کارآمدی را بسنجیم. به عنوان فرضیه اگر علم شریف فقه را آن گونه 
که امام مطرح کرد، نشــان دهیم، کارآمدی بسیار باالیی در وضعیت 
امروز جامعه خواهد داشت؛ زیرا قرائت امام)ره( از فقه و ویژگی دستگاه 
اصــول و فقه امام، فقه را به دســتگاه معرفتی فعــال تبدیل می کند. 
امام خمینی)ره( معتقد است صرف مجموعه قوانین برای سعادت بشر 
کافی نیســت بلکه دستگاه فقه باید مالزم با فقیه در سطح نایب االمام 
معصوم و نه مجتهد صرف باشــد؛ یعنی فقیه بتواند نظامی را از تولید 
گزاره هــا و نظریات فقهی تولید و فرمول هــای الزم را برای خانواده، 
اقتصاد، سیاست و... ارائه دهد. امام)ره( در بحث والیت فقیه فرموده اند 
که اســالم آمده اســت تا حکومت عادالنه برقرار شود؛ زیرا اگر غایت 
اســالم رساندن انسان به قرب الهی است باید زمینه ای فراهم کند که 

انسان ها در آن فضا به نحو مناسبی رشد کنند.
عدالت ارزش حاکم است، ولی در نظام کنونی، فاصله طبقاتی روز به روز 
بیشتر می شود، در بهداشت و تعلیم و تربیت هم چالش های جدی وجود 
دارد؛ پس اگر فقه فعــال امام را پیش ببریم می توانیم بر این چالش ها 
پیروز شــویم و الزمه آن ایجاد ابواب و رشــته های جدید تخصصی و 
رفتن به سمت تقویت شــاخه های جدید فقهی است. مثاًل ما نیازمند 
فعال کردن فقه األمن هســتیم، در این راستا باید وضعیت امنیت عینی 
و معرفتی دنیا را ببینیم و بعد با دستگاه فقه سراغ این موضوع برویم؛ با 

این نگاه به هنر، انتخابات، رسانه و... هم نیازمند هستیم.
از جمله مصادیق عینی کارآمدی فقه؛ تأسیس انقالب توسط امام بود و 
امام توانست با طرح والیت سیاسی فقیه، مقام و جایگاه مرجعیت را به 
نایب االمام بودن و رهبری توسعه دهد. البته انقالب فقط با بعد فقهی امام 
رخ نداده، بلکه ابعاد دیگری هم داشته است، ولی فقه از همه پررنگ تر 
بوده است؛ امام با بهره گیری از فقه و ارتباط بین فقه و کالم و با ارتقای 
بحث رابطه مقلد و مقلد به رابطه امام و امت، شاه را حذف و با طرح ایده 

والیت فقیه انقالب را ایجاد کرد.
این فقه بود که برای قانون اساســی، مشروعیت سازی کرد و فقها قانون 
اساسی جدید را با ســرعت نوشتند، در واقع دستگاه فقه مردم ساالری 
دینی را در قالب مجلس، انتخابات و... تئوریزه کرد. در مرحله اســتمرار 
انقالب و نهادسازی هم فقه موفق عمل کرده است که بار عمده بر دوش 
خــود امام بود. ضمن اینکه بحث جایگزینی ولی فقیه و رهبری پس از 
امام)ره( هم از جمله عوامل کارآمدی فقه در طول انقالب بوده اســت. 
دســتگاه فقهی ما باید خودش را به رویکرد امام نزدیک کند، امروز در 
عرصه اقتصاد سیاسی و پول و بانک و... مشکالت زیادی داریم و راه حل 

همین مسئله ذکر شده است.

احمدی شــیروان  مریم  معــارف/    
حجت االسالم رفیعی می گوید: مهم ترین 
وظیفه ما این است که به معنای واقعی 
کلمه »راه شــهدا« را بشناسیم و آن را 
ادامه دهیم. تمام شــهدا به شــناخت و 
عمل به دستورات والیت فقیه و رسیدگی 
به امورات مردم توصیه کرده اند؛ بنابراین 

باید به این موارد عمل کنیم.
حجت االســالم دکتر ناصر رفیعی که به 
بهانه شــهادت دکتر محسن فخری زاده با 
ما گفت وگو می کرد، با بیان اینکه شهادت، 
مفهومی بلنــد و زیبا در بیــن معارف و 
مفاهیم اسالمی و دینی دارد، می گوید: این 
مفهوم آنچنان واالست که در روایت هایی 
از رســول خدا)ص( داریم که باالتر از هر 
کار خیری، خیر و نیکی دیگری اســت تا 
آنکه فردی در راه خدا کشته شود و باالتر 
از کشــته شــدن در راه خدا خیر و نیکی 
نیست. اگر فردی مال، آبرو و حتی بخشی 
از جانش را از دســت داده و جانباز شود، 
خودش در این دنیا حضور دارد اما شهید 
جان خود را از دســت می دهد و دیگر در 
این دنیا نیست. به همین جهت خداوند در 
قرآن به ازای این معامله در آیه 111 سوره 
توبه فرموده است که شهدا در نزد خدای 
متعــال روزی می خورنــد و خداوند خود 
خریدار آن ها بوده و بهشت بهای آن هاست.

او به روایت دیگری اشــاره 
کــرده و بیــان می کنــد: 
پیامبر)ص( فرموده اســت 
که به شهید هفت امتیاز از 
طرف خداوند عطا می شود 
که نخستین آن ها بخشیدن 
تمام گناهان او به واســطه 
است.  خونش  قطره  اولین 
مقامی بلنــد که در دو آیه 
قرآن بــا دو واژه نگویید و 
نپنداریــد از آن یاد شــده 
اســت. در آیه 154 سوره 
بقره آمده اســت: به آنان 
کــه در راه خــدا کشــته 
شــوند مرده نگویید، بلکه 
زنده ابدی هســتند و مقام 
جاودان دارند. در آیه 169 
ســوره بقره نیز بیان شده 
است که گمان مبر کسانی 
که در راه خدا کشته شدند 
مرده اند، بلکه زنده اند و در 
روزی  پروردگارشــان  نزد 

داده می شوند.
این کارشناس دینی یادآور 
در  بهشت هشت  می شود: 
دارد و باب المجاهدین یکی 

از آن درها و مخصوص ورود شهداســت. 
حتی در روایت ها داریم که شــهدا مقامی 

عالــی و بلند دارند به گونه ای که مردم به 
مقــام آن ها غبطه می خورند؛ البته این در 
حالی است که برای حضرت عباس)ع( در 
روز قیامت مقاماتی است که همه شهدا به 

آن غبطه می خورند. 

 موظف هستیم »
شخصیت هایمان را حفظ کنیم

دکتر رفیعی اظهار می کند: 
شــهادت و شــهید شدن 
آنچنان مقام واالیی اســت 
کــه درخواســت امامــان 
است.  بوده  نیز  معصوم)ع( 
دعــای امــام صــادق)ع( 
ایــن بود که َ»اَْســَئُلَک اَْن 
فی  َقْتاًل  َوفاتــی  تَْجَعــَل 
َســبیلَِک« یعنی خدایا از 
تــو می خواهم کــه مرگ 
راهت  در  مرا کشته شدن 
قــرار دهی؛ یــا در خطبه 
آمــده  نهج البالغــه   156
علی)ع(  حضرت  که  است 
از  را  زمان شــهادت خود 
و  جویــا  رســول اهلل)ص( 
پیگیــر بــود. پیامبر)ص( 
او را بشــارت داد که پس 
از مــن به زودی شــهید 
خواهی شد و به او فرمود: 
صبور  شــهادت  بر  چقدر 
زیرا شهید شدن،  هستی؟ 
تیر خــوردن و زخم و درد 
عرض  حضــرت)ع(  دارد. 
صبر  جــای  اینجا  کــرد: 
نیست؛ صبر برای گرفتاری 
و مصیبت اســت اما شــهادت گرفتاری 
نیســت. از من بپرســید چقدر شــاد و 

خوشحال خواهی شد؟
این اســتاد حوزه و دانشــگاه می افزاید: 
حضرت امیر)ع( افتخارات زیادی در دنیا 
دارد. گشــودن در خیبر و ایستادگی در 
جنگ احد در برابر دشمنان و... اما تعبیر 
»فزت و رب الکعبــه« را در هیچ جایی 
به کار نبرده جــز آنجایی که فرق او در 
محراب شــکافته شد و در حال شهادت 
فرمود به رستگاری رسیدم. امام علی)ع( 
برای مالک اشتر هم دعا کرد که از خدا 

می خواهم من و تو شهید شویم.
او عنوان می کند: البته شــهادت طلبی و 
دوســت داشــتن آن به این معنا نیست 
که انســان خــود را در معرض کشــته 
شــدن قرار دهد. ما موظف هستیم زنده 
بمانیــم، زندگی و تالش کنیم و از جان 
خود مواظبت کنیم. نمی توانیم حفاظت 
را برداشــته و به این باور باشیم هر که 
شــهید شــد، ثواب می برد. مــا موظف 
هستیم شخصیت هایمان را حفظ کنیم. 
شــهدا و به طور نمونه شهید فخری زاده 
که چند روز پیش به مقام شهادت نائل 
شد، شخصیت های ســاده ای نبودند که 
به راحتی بتوانیم امثال آن ها را بدســت 

بیاوریم.

راه رسیدن به مقام شهادت»
این کارشناس دینی ادامه می دهد: وقتی 
به رهبر کبیر انقالب)ره( گفته می شــد 
دعا کنید تا شهید شویم، می فرمود من 
دعا می کنم زنده بمانید و خدمت کنید. 
ما و نظام برای حفظ شــخصیت هایمان 
وظیفــه داریــم. بایــد از جــان افراد و 
شــخصیت ها مراقبت کنیم تا شــهادت 
اتفــاق نیفتد، اما حــوادث گاهی اوقات 
به گونــه ای پیش می رونــد که عده ای 

شهید می شوند، همان طور که ائمه)ع( 
به شهادت رسیده اند؛ بنابراین باید از آن 
درس گرفته و شــهدا را تجلیل و تکریم 
کنیم. شهادت مقام بلند و گاهی جایزه 
و پاداش شــخصیت هایی مانند شــهید 

سلیمانی و شهید فخری زاده است.
دکتر رفیعی در پایان بیــان می کند: بر 
اســاس آیات و روایات تمــام افرادی که 
ایمان و عقیده حقه داشــته و در مسیر 
حقیقت گام برمی دارنــد و در همین راه 
از دنیا می روند در زمره شــهدا هستند و 
اجرشان مانند شهداست. باید بدانیم چه 
کار کنیم که مصداق »َفماَت فُهو َشهیٌد« 
باشــیم، زیرا در صورت انجام دادن آن ها 
حتی اگر در رختخواب بمیریم، شهید از 
دنیا رفته ایم. حضرت علی)ع( در روایتی 
بیان کردند هر کــه در رختخواب بمیرد 
ولی ســه ویژگی داشــته باشــد شهید 
مرده اســت؛ حق خدا، حق پیغمبر)ص( 
و حق اهل بیــت)ع( را رعایت کند. حق 
خدا بندگی اســت، حــق پیغمبر)ص( 
رعایت سنتش است و حق اهل بیت)ع( 
محبت و اطاعت آن هاست. در روایت های 
دیگری نیز آمده اســت اگر کسی محبت 
پیامبر)ص( و آل او را داشته باشد یا کسی 
شهوت و خشم خود را کنترل کند یا در 
مصائب صبر داشــته باشد و بمیرد ثواب 
شــهید را برده اســت. مهم ترین وظیفه 
ما این اســت که به معنای واقعی کلمه 
»راه شــهدا« را بشناســیم و آن را ادامه 
دهیم. تمام شــهدا به شناخت و عمل به 
دســتورات والیت فقیه توصیه کرده اند. 
سفارش به عفاف، حجاب، بندگی خدا و 
رسیدگی به امورات مردم بخشی دیگر از 
این توصیه هاست و برای رسیدن به مقام 

شهادت باید به این موارد عمل کنیم.

گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر رفیعی  

 اگر دین اجرا نشودشهادت طلبی در فرهنگ اسالمی
 عدالت هم تحقق نمی یابد

ایکنا: اگر در آیات قرآن تعمق کنیم می بینیم 
که انبیا نیامدند تا فقط مردم را به دین داری 
دعــوت کنند و فقط بشــارت و انذار بدهند 
کــه اگر از آن ها تبعیت نکنند جهنمی و اگر 
تبعیت کنند بهشتی می شوند، بلکه در برابر 
هر پیامبری طاغوتی وجود داشت که با آن ها 
مبارزه کردند. بر اساس آیه ۲5 سوره حدید 
نفی طاغوت و تحقق توحید و ایجاد قسط و 
عدل دو هدف بنیادین تمامی انبیا و ائمه)ع( 
بوده و خدا وعده داده کسانی که دنبال تحقق 
دین الهی باشند، مورد نصرت واقع خواهند شد.
این همه انبیاکشی و شهادت ائمه)ع( برای چه 
بوده است؟ آیا اگر آن ها کناری می نشستند، 
نماز می خواندند، روزه می گرفتند و احکام برای 
مردم می گفتند و از آن ها فقط می خواستند 
خدا را بپرستند و کاری به کار حکومت های 
دوره خویش نداشــتند، دلیلی برای کشته 
شدن آن ها بود؟ حکومت ها از وجود بزرگان 
دینی و انبیا احساس خطر می کردند؛ بنابراین 
یا با ســم و یا قتل این موانع را از پیش پای 
حکومت جائر خودشان برمی داشتند. براساس 
آیات قرآن، پیامبــران در برابر حکومت های 
جائر زمان خود و اشراف قومشان که مردم را 
به بندگی و بردگی کشانده بودند، ایستادند؛ 
بنابراین کسانی حق حکومت بر مردم را دارند 
که بخواهند دین خدا را در جامعه پیاده کنند 
و هــر حکومتی که فقط قصدش به دســت 

گرفتن قدرت باشد، طاغوتی است.
در شــیعه بحث والیت و امامت کاماًل روشن 
اســت و پس از دوره غیبت هم براساس نظر 
امام زمان)عج( احکام اسالمی باید به دست 
نایب امام اداره شود که از آن تعبیر به والیت 
فقیه می کنیم؛ یعنی اگر در دوره غیبت فقیه 
بتواند  امام خمینی)ره(  جامع الشرایط مانند 
باید حکومت تشــکیل دهد و اگر نتواند باید 
در برابر طاغوت زمان خود بایستد، همان طور 
که امام علی)ع( فرمودند خداوند از علما عهد 

گرفته که در برابر طاغوت سکوت نکنند.
در روایت بیان شــده کــه »الناس علی دین 
ملوکهــم«؛ یعنــی مردم بــه حکومت نگاه 
می کنند و از مسئوالنشــان الگو می گیرند؛ 
امروز گرچه ما از تجمل و اشرافی گری برخی 
مســئوالن ناراحت و به آن ها منتقدیم، ولی 
رهبران انقالب در نهایت ساده زیســتی و در 
سطح مردم زندگی می کنند و دین داری در 
زندگی آن ها موج می زند. رسانه ها باید مطالبه 
داشته باشــند که احکام اسالمی به درستی 
اجرا شــود؛ زیرا اگر دین اجرا نشود، عدالت 
هم تحقق نمی یابــد و نارضایتی وجود دارد؛ 
همه دین داران هم خودشان باید دنبال اجرای 
عدالت باشند و هم اجازه ندهند در کشورهای 
اسالمی و جامعه خودمان افرادی در سطوح 
مدیریتی کشــور قرار بگیرند که اعتقادی به 

عدالت اجتماعی و... ندارند.
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تقاض��ای توقیف طالی مدیون به آدرس ابوطالب 35 طالفروش��ی قدرتی در قب��ال تعداد 20 عدد ربع 
س��که بهار آزادی بازداش��ت که برابر صورتجلس��ه وارده مأمور اجرا به وارده 31841-1399/05/12 در 
تاریخ 1399/05/11 مقدار 56/340 گرم طالی مس��تعمل بازداش��ت و به آقای رحمت حیدری خلیلی 
به ش��ماره ملی 5799525493 کارمند امور مالیاتی به ش��ماره اس��تخدام 11881215 به آدرس اداره 
دارای��ی بل��وار میرزا کوچک خان نبش می��رزا کوچک خان 24 بعنوان حافظ اموال تحویل داده ش��د و 
اتحادیه طال برابر وارده 36379- 1399/05/27 اعالم نموده بدون حضور کارش��ناس آقای صراف زاده به 
همراه مأمور ثبت نس��بت به توقیف طال اقدام و طالها را جهت کارشناس��ی به اتحادیه ارسال که بدین 
وسیله نتایج کارشناسی اعالم میگردد. طالها عیار 18 بوزن 54/950 گرم یک لنگ گوشواره بدلی بوزن 
1/330 گرم فاقد ارزش قیمت طال در مورخه 1399/05/26 از قرار گرمی 10042000 ریال جمعاً بمبلغ 
551/807/900 ری��ال معادل پنجاه و پنج میلیون و یکصد و هش��تاد هزار و هفتصد و نود تومان بدون 
اجرت س��اخت و سود میباشد. مزایده از مبلغ ارزیابی ش��روع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
واگذار می ش��ود ضمناً مبلغ 33/108/474 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 27/590/395 ریال که 
طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز 
سه شنبه مورخه 1399/9/25 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی است. م.الف 325  آ9909453 تاریخ انتشار: 1399/9/11

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9804320
ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9804320 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم منصوره 
اشرف زاده فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 20268 شماره ملی 0934017808 باستناد سند ازدواج 
شماره 14378- 1390/04/20 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 24 شهر مشهد جهت وصول تعداد 250 عدد 
سکه تمام بهار آزادی علیه وراث مرحوم محمدرضا وظیفه خواه جشن آبادی به شماره شناسنامه 1005 
فرزند رستم علی )معصومه وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1356/03/01 شماره 
ملی: 0930804848 شماره شناسنامه: 83214 )برابر با گواهی حصر وراثت به شماره 6700771 مورخه 

1398/3/27 شعبه 187 شورای حل اختالف مشهد(
- وجیهه وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1365/08/04 شماره ملی: 0944688292 

شماره شناسنامه: 7094
- جعفر وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1360/08/08 شماره ملی: 0939894424                

شماره شناسنامه: 3516
- فاطمه وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1372/08/20 شماره ملی: 0922578311           

شماره شناسنامه: 0922578311
- صادق  وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1362/10/24 شماره ملی: 0941644340              

شماره شناسنامه: 5849 
- صفیه مس��عودی جش��ن آبادی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1333/04/02 شماره ملی: 0779691636 

شماره شناسنامه: 13
- علیرضا وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1357/07/01 شماره ملی: 0930804856                 

ش��ماره شناسنامه: 83215( اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست 
وکیل بستانکار وارده به شماره 38530- 1398/07/17 شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 0 فرعی 
از 1589 اصلی بخش 4 مشهد ملکی مدیون در قبال تعداد 250 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت که 

برابر گزارش وارده 29599- 1399/05/04 کارشناس رسمی دادگستری:
شش��دانگ عرصه و اعیان پالک 1589 اصلی بخش 4 مش��هد واقع در مشهد بلوار طبرسی- طبرسی 6 
)کوچه امیری( سمت راست- جنب خانه مسافر یوسفی داخل کوچه بن بست با عرض حدود 1/5 متر واقع 
شده است و در حال حاضر متروکه و پلمپ و قباًل نیز بعنوان مسافرخانه مورد بهره برداری بوده است. و 
قدمت بنا بیش از 10 سال و سطح اشغال بنای احداثی طبقات بیش از 95 درصد و شامل زیرزمین با چهار 
سوئیت و رختشورخانه، همکف بعنوان پذیرش با چهار سوئیت و طبقه اول با شش سوئیت و پشت بام 
شامل خرپشته و یک اتاق در حد نازک کاری و یک انباری در حد سفت کاری میباشد و مساحت عرصه 
حدود 146/45 مترمربع است نمای آن کامپوزیت فلزی و طبقه همکف سنگ و کف سوئیت ها سرامیک 
و دیوارها تا یک متر سنگ و مابقی نقاشی شده است و دیوارها کاغذ دیواری میباشد سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است و پشت بام دارای یک اتاق به مساحت حدود 15 مترمربع با سقف 
سبک و کف سیمانی و دیوارها گچ و یک انباری به مساحت حدود 7 مترمربع و یک سرویس بهداشتی 

میباشد کاربری زمین مسکونی با تراکم کم و امتیازات آب و برق و گاز در محل دایر است.
حدود اربعه برابر اس��تعالم از واحد ثبتی: ش��ماالً اول دیوار به ش��مع و س��رانداز خان��ه 1587 کربالئی 
غالمحسین دوم در دو قسمت بطول 1 گز و نیم بترتیب دیوار به دیوار خانه 1586 خانم کوچک غرباً اول 
دیوار به دیوار خانه 1584 فاطمه س��لطان دوم دیوار به دیوار خانه 1583 کربالئی حبیب س��وم دیوار به 
دیوار خانه 1582 مهدی جنوباً دیوار به دیوار خانه 1590 سید ابوطالب شرقاً دیوار به دیوار خانه 1588 
سید حسن دوم دیوار به خانه مزبور سوم دیوار به خانه 1588 مکرر کربالئی اسماعیل و چهارم دیوار به 

دیوار خانه مزبور.
نظریه کارشناسی:

با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای و ممر دسترس��ی س��واره و پیاده اعیان موجود و مصالح بکار رفته 
در آن، قدمت بنا و تناسب ابعاد عرصه و تراکم و کاربری و نوسانات بازار زمین و مسکن و وضعیت بازار و 
قیمت امالک مشابه بررسی های میدانی و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی با لحاظ امتیازات انشعابات منصوب 
در وضع موجود صرف نظر از هر گونه بدهی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان 19/856/000/000 ریال تعیین میگردد. و برابر با گزارش مأمور اجرا طی نامه وارده به ش��ماره 
20700 مورخه 1398/4/17 ملک فوق مهمانپذیر اس��ت و دارای زیرزمین و دو طبقه و در حال حاضر 

مدت طوالنی تعطیل می باشد.
ضمنا مبلغ 794/240/000 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 992/800/000 ریال که طبق تبصره 
ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه 
مورخه 1399/09/25 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس 
خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 326  آ9909454
تاریخ انتشار: 1399/9/11

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه  آقای اکبررحمتی فرزند علی اصغربه ش ش 75 به موجب معرفی نامه ارائه شده از شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان برق شیروان به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 38ش��یروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره  پال ک  75فرعی 

از 948اصلی  واقع در قطعه  یک شیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان  ورزش که متعلق به شرکت 
فوق  می باش��د بعلت  نامعلومی   مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند 
مالکیت آن بش��ماره چاپی  0252450س��ری د91 ذیل صفحه 29دفتر393وشماره ثبت 71181 بنام 
نامبرده)شرکت( صادروتس��لیم گردیده است وبرابراسنادرهنی شماره 37115-1385/09/20و28265- 
1386/12/25و34236-1388/12/01دررهن بانک ملی ایران قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایستی ظرف 10روز 
ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم 
نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 99/09/10 آ-9909451
اکبراقبالی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اصالحیه
پیروآگهی منتشره درمورخه99/08/06و99/08/21روزنامه قدس یک مورد بدین شرح اصالح میگردد

برابررأی شماره139960307114001495آقای علی امامی صحیح می باشد . آ-9909452
اکبراقبالی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم ملیحه اسدی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 788/79  متر مربع 
، از پالک 1482 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای سید خلیل اله 
امام جمعه قدسی نیا � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسامیه _ خیابان بهار آزادی _ بین 

خیابان بهار آزادی 6 و 8 پالک 79 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9909450
تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/09             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/26

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی 

قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1- برابررأی شماره 139960307114001763 آقای محسن عصمتی   فرزند علیدر ششدانگ یک باب 

مغازه به مساحت 20/85 متر مربع قسمتی از پالک شماره 14 فرعی مجری شده از6فرعی از975اصلی 
واقع درقطعه یک شیروان بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی محمدصادق علیزاده

2- برابررأی ش��ماره139960307114001766 آقای علی کس��ائی فرزندکاظم   در ششدانگ یک باب 
مغازه به  مس��احت20 متر مربع قس��متی از  پالک 14فرعی مجزی ش��ده از6فرعی از975  اصلی واقع 

درقطعه1شیروان بخش5قوچان  خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق علیزاده
3- برابررأی شماره 139960307114001753  آقای محسن عصمتی  فرزندعلی  در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 21/90 متر مربع قسمتی از پالک  14فرعی مجزی شده از6فرعی از975 اصلی  واقع 

درقطعه1شیروان بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق علیزاده
4-براب��ررأی ش��مارات 139960307114001773و 139960307114001775  آق��ای محمدعلی 
زراعتکار فرزندبیک رضاوخانم زینت شیدائی فرزند قرچقه بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب کارواش 
به مس��احت 95/29 مترمربع قس��متی از پالک 729اصلی واقع دربخش5قوچ��ان خریداری از مالکیت 

مشاعی متقاضیان
5-برابررأی شماره 139960307114001697آقای حمید داوری  فرزند بابانظردر ششدانگ یک قطعه 
زمین محل گلخانه به مساحت 1531مترمربع  مترمربع قسمتی ازپالک2فرعی از11  اصلی خانلق واقع 

دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای عباس هاشمیان)سهم االرث بی بی صغری هاشمیان(
6- برابررأی شماره139960307114001183خانم مهناز نوروزی رشوانلوفرزند باباخان درششدانگ یک 
باب س��اختمان به مس��احت  150مترمربع قس��متی از پالک  179فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع 

دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای محمدصباغی
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9909449
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/09/26
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  139960308001002796 مورخ  1399/07/28  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای محمد 
ابراهیمی فرزند حاجی رضا بش��ماره شناس��نامه 154 و کدملی 0651094054 در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 60 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی اشرفیان محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9909004
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/25                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/11                          
علی فضلی   

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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امروز، آخرین مهلت ارسال پیامک درخواست وام یک میلیون تومانی کرونا اقتصاد: رئیس مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که درخواست استفاده 
از تسهیالت  یک میلیون تومانی کرونایی را دارند تا امروز)سه شنبه ۱۱ آذر( می توانند کد ملی خود را بدون هیچ واژه اضافه ای به صورت فارسی یا انگلیسی از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به 
سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند. به گفته حامد شمس، تمامی افرادی که در نوبت قبل، تسهیالت کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت تسهیالت یک میلیون تومانی باشند.

 سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱5 ربیع الثانی۱442 ۱ دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره ۹405 

از  پس  زهراطوسی   اقتصاد/   
خاوازی،  مرغ،  قیمت  عجیب  نوسان های 
وزیر کشاورزی وعده ثبات قیمت تا عید 
نوروز را داد و در برنامه تلویزیونی گفت: 
از جانب خودم و وزیر صمت قول می دهم 
در چند ماه باقی مانده تا عید نهاده ها به 
تولیدکنندگان  دست  به  مناسب  صورت 
پیش  مرغ  قیمت  در  مشکلی  و  برسد 

نخواهد آمد.
اما الزامات تحقق این وعده چیست؟  کمبود 
خوراک دام همان قصه هزار و یک شــبی 
اســت که از اسفند ســال گذشته شروع 
 شــده و هنوز پایانی بر آن متصور نیست.

تولیدکنندگان یک سال است از وضعیت 
توزیع و تأمین نهاده ها کــه تأثیر زیادی 
بر قیمت تمام شــده مرغ و تخم مرغ دارد، 
گله دارند. آن طور که وزیر جهاد کشاورزی 
اعالم کرده اســت قیمت تمام شده برای 
مرغدار ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده 
کــه بــا قیمــت  ۱7هزارو۵۰۰تومــان 
به میــدان بهمــن تحویل و بــا قیمت  
۱8هزارو۵۰۰تومــان وارد میادین میوه و 
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای می شود و  
با قیمت ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان به دســت 

مردم می رسد.

نیاز به 8هزار تن مرغ در کشور برای »
پاسخگویی بازار

انجمن  دبیــر  محمدرضــا صدیق پــور، 
تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشــور، با 
اشــاره به اینکه بی توجهی به مشــکالت 
صنعت مرغ، آتــش گرانی را به جان بازار 
انداخته اســت، به خبرنــگار ما می گوید: 
قیمت مرغ از این  پس نیز روند کاهشــی 
خواهد داشت و مرغ به شکل منطقی تری 
در بازار نرخ گذاری خواهد شد و  وعده هایی 
که بــه تولیدکنندگان داده  شــده هنوز 

عملیاتی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت مرغ باید واقعی 
و متناسب با هزینه های تولید تعیین شود، 
می افزاید: اکنون برای پاسخگویی به نیاز 
کشــور 7 تا 8 هــزار تن مرغ در کشــور 
تولید می شود و اگر قیمت ها واقعی نشود، 

نمی شود تولیدکننده را مجبور کرد با ضرر 
و زیان با قیمــت آزاد مرغ را تولید کند و 
با قیمت مصوب بدون توجه به هزینه های 
تولید آن را بفروشد، چرا باید تولیدکننده 
یارانه ای که دولت حاضر نیست به نهاده ها 

بدهد، از جیب خودش بپردازد.
وی قیمت دستوری را یکی از اساسی ترین 
مشکالت این صنعت دانسته و می افزاید: 
مسئوالن تنظیم بازار می خواهند به شکل 
دســتوری قیمت ها را ســرکوب و بازار را 
کنترل کنند، ولی به این امر توجه ندارند 
که اگر ما در حاشــیه ضــرر قرار بگیریم، 
مشکالتی که هفته گذشــته بازار مرغ از 

سرگذراند دوباره تکرار می شود.

افزایش قیمت مرغ با توقف »
یک هفته ای جوجه ریزی

وی با بیــان اینکه در شــهریورماه وقتی 
جوجــه یکــروزه به قیمــت ۵۰۰ تومان 
فروخته می شد، به دســتگاه های متولی 
هشــدار دادیم، اما متأســفانه توجهی به 
این هشدارها نشــد، می افزاید: در هشت  
ماه اخیــر واحدهای تولیــدی در ضرر و 
زیان هنگفتی قــرار گرفتند به  طوری  که 
برای جلوگیری از خسارت های بیشتر در 
تولید جوجه وقفــه ای به وجود آمد و این 
توقــف فعالیت اثراتش را بــا افزایش نرخ 
مرغ در هفته گذشته نشان داد و به  طبع 
با تغییراتی که در قیمت ها به وجود آمد، 

تولید از ســر گرفته شد، اما این بار بازار با 
کاهش قیمت از مردم استقبال کرد.

به گفتــه وی، کمبود نهاده ها و تخصیص 
نیافتــن ارز مورد نیــاز بــه واردات این 
کاالی اساسی سبب شــد تا مرغداران با 
عدم اطمینــان از تأمین دان طیور، انگیزه 

جوجه ریزی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه با تفاوت قیمتی که بین 
نهاده دولتی و بــازار آزاد وجود دارد، این 
نهاده ها به  راحتی به دســت تولیدکننده 
نمی رسند، می افزاید: در توزیع نهاده های 
دامی نقایصــی وجــود دارد و امیدواریم 
بازارگاه به دلیل امکان رصد و پایشــی که 
دارد بتواند این مشــکالت را برطرف کند 
و خوراک دام را به مصرف کنندگان واقعی 

برساند.

با این هزینه ها سفره تولید جمع می شود»
وی تأکید می کند: دولت اگر دان با قیمت 
مصوب به مرغداران می دهد ما براســاس 
دان دولتی تولیــد می کنیم، ولی اگر قرار 
است دان از بازار آزاد تهیه کنیم نمی توانیم 
تولیــد گران را با قیمت مصــوب به بازار 
بدهیم. ســتاد تنظیم بازار قیمت مصوب 
جوجه یکروزه را   ۲هزارو9۰۰تومان اعالم 
کرده اســت؛ در حالی  کــه قیمت جوجه 
یکروزه بــرای تولیدکنندگان با ۱۵درصد 
ســود  ۴هزارو3۰۰ تا ۴هزارو۴۰۰ تومان 
تمام می شــود. انجمن جوجه یکروزه به 

 صورت شــفاف و کارشناسی آنالیز قیمت 
را ارائه کرده و از آن ها درخواســت کردیم 
به هر شــیوه ای که صالح می دانند قیمت 

تمام شده جوجه یکروزه را حساب کنند.
وی بــا بیــان اینکه در ســال 98 معادل 
۵درصد و در سال 99 معادل ۱۰درصد به 
قیمت جوجه یکروزه اضافه شد، می گوید: 
از ابتدای امســال قیمت نهاده های اصلی 
همچون ذرت و کنجاله ســویا به عنوان 
مــواد اصلی دان مصرفی توســط همین 
ســازمان حمایت که چندین  ماه است بر 
سر افزایش قیمت جوجه یکروزه مقاومت 
می کند، در یــک تصمیم گیری 3۰درصد 
افزایــش یافت. ۴۰۰درصــد ریزمغذی ها 
افزایش قیمت داشــته است، ۴۰۰ درصد 
ارز ترجیحی به نیمایی به قیمت ها افزوده 
و ۴۰۰ درصد نیز واکســن ها گران تر شده 
است. در مقابل قیمت جوجه ۱۰درصد باال 
رفته اســت، در حالی  که مرغ و تخم مرغ 
در ســال جاری ۶۵درصد افزایش قیمت 
داشته است. با این تطابق نداشتن هزینه ها 
با قیمت ها، سفره تولید جمع می شود، در 
حالی  که امروز حلقه اصلی گوشــت مرغ 

همین جوجه یکروزه است.

یک هزارو700 میلیارد تومان زیان با »
قیمت های مصوب

وی با بیان اینکه جوجــه یک هزارو۵۰۰ 
تومانــی را دو ماه بود کــه اصالح قیمت 
افزایش قیمت  نمی کردند، درحالی  کــه 
جوجه در نهایــت ۶۰۰ تومان در افزایش 
قیمت نهایی مرغ تأثیر داشت، می افزاید: این 
۶۰۰ تومان را اصالح نکردند و تولیدکننده 
را در دست انداز هزینه ها انداختند تا حاال 
از این  طرف مجبور شــوند دسته دســته 
گله هــای مولــد را از رده خــارج کنند.

صدیق پــور با اشــاره به اینکه براســاس 
قیمت هــای مصــوب از عیــد تاکنــون 
یک هزارو7۰۰میلیارد تومان زیان کرده ایم، 
می افزاید: با ایــن روندی که پیش  گرفته 
شده تولیدکنندگان ما دارند یکی یکی از 

صحنه خارج می شوند.

الزامات تحقق وعده مسئوالن برای ثبات قیمت ها تا عید چیست؟

بازگشت مرغ به سفره مردم به شرط حمایت از تولید

بانک مرکزی:
استفاده از چک الکترونیکی الزامی نیست

اقتصاد: آمنه نادعلی زاده، معاون 
اداره نظام های پرداخت این بانک، 
گفت: قانون جدید چک به دنبال 
پیشگیری از صدور چک بی محل 
اســت؛ به نحوی کــه از فرایند 
تخصیص چک به افراد تا فرایند 
صدور چک توسط افراد، به نحوی 
تنظیم شده است که نه تنها جلو 
جعل چک را می گیرد بلکه مانع صدور چک های بی محل می شــود. وی 
افزود: بانک مرکزی برای تســهیل دسترســی مردم به ســامانه صیاد، از 
اپلیکیشن های پرداخت نیز استفاده کرده است. به گفته نادعلی زاده، چک 
باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و ذینفع اولیه می تواند چک را به 

ذینفع مشخص بعدی منتقل کند. 
وی اظهار کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال های اعتبارسنجی را 
دنبال می کند، اما باید توجه شود اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این 
طرح می تواند منجر به مشــکالت عدیده ای شود. نادعلی زاده گفت: چک 
الکترونیک ســاز، کار کلی چک فیزیکی را خواهد داشــت، اما به صورت 
الکترونیک و مجازی صادر می شــود. استفاده از چک الکترونیک الزامی 
نیست و مشتریان در صورت نیاز می توانند از این خدمت استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع:
نظر مجلس عرضه همه خودروها در بورس است

اقتصــاد: علــی جــدی، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در گفت وگــو با خبرنگار مهر، در 
مورد آخرین وضعیت طرح تحول 
بازار و صنعت خودروهای سبک، 
اظهار کرد: خواسته ما بر این بود 
که دولت خــود الیحه ای را برای 
بهبود وضعیت صنعت خودرو به 
مجلــس ارائه دهد، ولی چون دولت اقدامی نکــرد، ما این طرح را تهیه 

کردیم. 
وی گفت: جلسات بررسی این طرح همچنان در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس با حضور معاونت صنایع وزارت صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو 
و خودروســازان برگزار می شود، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم. 
نظر نمایندگان مجلس بر عرضه تمامی محصوالت خودروسازان در بورس 
اســت، اما وزارت صمت روی این موضوع بحث دارد. وی ادامه داد: هنوز 
آقای شــخص وزیر صمت به جلسات ما نیامده اند و نمایندگانی از وزارت 
صمت در جلســه حضور می یابند که آقــای صادقی نیارکی، معاون امور 
صنایــع وزیر با نظر نمایندگان مبنی بر عرضه همه محصوالت خودرویی 
در بورس موافق اســت، اما باید ببینیم آقای رزم حسینی چه نظری دارد. 
جدی گفت: هنوز به نتیجه مشــخصی نرســیده ایم، اما باید ببینیم چه 
برنامه ای می تواند به کمک بازار بیاید و از این رو همچنان در حال بحث 

و بررسی با وزارت صمت هستیم.

بزرگ ترین پیمان تجارت آزاد 
جهان بیشتر جنبه سیاسی دارد

اقتصاد: سیدمحمدحسین مالئک، سفیر 
سابق ایران در چین در گفت وگو با ایلنا در 
مورد توافق تجاری چین با ۱۴کشور، اظهار 
کرد: این توافــق منطقه ای به طور اصولی 
ارتباطی با ایران ندارد و بیشــتر مربوط به 
کشور های آسه آن و همین طور کشورهای 
اطراف اقیانوس آرام است.  وی افزود: این 
توافــق در ادامه روند رقابت ســازنده آن 
منطقه است که سعی می کنند تعادلی بین 
اقتصادی، تجاری  ســرمایه گذاری، روابط 
و همین طور کاهش تنش های سیاســی 
داشــته باشــند. مالئک خاطرنشان کرد: 
آمریکا مذاکراتی در این مناطق داشــت و 
می خواست همکاری های اقتصادی با این 
منطقه منهای چیــن را تعریف کند. بعد 
چینی ها موضوع یــک کمربند یک جاده 
را طــرح کردند که همه کشــورها به جز 
آمریکا را پوشش می داد. یعنی رقابت هایی 
آنجا بوده که در نهایت به این توافق ختم 
شده است. سفیر سابق ایران در چین گفت: 
طبق اخبار و اطالعات، جنبه سیاسی این 
توافق از جنبه تجاری و اقتصادی آن بیشتر 
است و به طور مشخص در مورد صنعت و 

کشاورزی صحبتی نشده است.

تولید نفت جهانی در مسیر 
افزایش یا کاهش؟

اقتصــاد: در حالی که اعضــای اوپک و 
اوپک پالس به دلیل گسترش شیوع کرونا 
در جهــان تا یک الی دو ماه پیش در حال 
تنظیم سناریوی تمدید تعهد کاهش تولید 
نفــت بودند، اخباری که مبنی بر کشــف 
واکسن کرونا در هفته های گذشته منتشر 
شــد، جرقه امیدواری را در دل اعضا برای 
احتمال افزایش تقاضای جهانی نفت روشن 
کرد و موجب شــد بســیاری از کشورها 
زمزمه های مخالفت با تمدید تعهد کاهش 
تولید را سر بدهند. به گزارش اقتصادآنالین 
قرار اســت وزرای ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت به همراه ۱۰کشــور 
متحدشان از جمله روسیه در یک جلسه 
مجازی گرد هم  آیند تا در مورد ادامه سطح 
تولید فعلی برای چند ماه دیگر یا افزایش 
9/ ۱میلیون بشــکه ای آن از ابتدای ژانویه 

تصمیم بگیرند.

 شــاخص بورس و اوراق بهادار تهران در س
معامالت ۱۰ آذر ماه 99 با رشــد بیش از 
38هــزار و ۶۵۶واحدی به پله یک میلیون 
و ۴۶۵هــزار واحدی رســید. در معامالت 
دیروز تعداد ۱/89۲هزار سهم اوراق بهادار 
بــه ارزش ۱8۱هزار و 3۵۲میلیارد ریال در 
بیش از ۱۵هزار و 3۵۰ نوبت معامالتی داد 

و ستد شد.

 آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت س
نشان می دهد تسهیالت پرداختی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری به بخش بازرگانی در 
نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

 محمدرضا پدیدار، رئیس کمیســیون س
انرژی اتاق بازرگانی تهــران، درباره تهاتر 
نفت با کاالی اساســی، گفــت: برای تهاتر 
کاالهای اساســی با نفــت باید مقبولیت 
کیفیت کاال در برابر نفت یا فراورده نفتی را 
مدنظر قرار دهیم و نیاز است در این زمینه 

آیین نامه ای طراحی شود.

 قیمت سکه امامی در بازار ایران دیروز س
با رشد مواجه شــد، به طوری که سکه با 
رشــد ۲۰۱هــزار تومانــی، ۱۱میلیون و  
۱99هزارتومــان قیمت خــورد، ولی دالر 
با وجود رشــد قیمتی همچنان در کانال 

۲۴هزار تومان باقی ماند.

 اقتصـاد/ مصطفـی سمیعی نسـب، عضو هیئت  
چنـد  هـر  )ع(   امام صـادق  دانشـگاه  علمـی 
بـر ضـرورت  بسـیاری  تأکیـدات  اخیـر  در سـال های 
دیپلماسـی شـده  و  اقتصـاد  میـان حـوزه  هم افزایـی 
اسـت، امـا تاکنون سـند یا نقشـه ای که ایـن هم افزایی 
را تبییـن و تدقیـق کنـد، تهیه نشـده اسـت. در عرصه 
عمـل نیز تعامـالت بین المللی اقتصادی کشـور راهی را 
در پـی گرفتـه اسـت کـه هماهنگـی کامل با سیاسـت 
خارجـی کشـور نـدارد و در برخـی موارد کـه همگرایی 

وجـود دارد ناشـی از متغیرهـای بیرونـی اسـت.
برای درک بهتر دیپلماســی اقتصادی باید به سه عامل 
دیپلماســی آمریکا علیه ایران، ظرفیت های کشورهای 
همســایه، منطقه و اســالمی، نبود ســند دیپلماسی 
اقتصادی و نقشــه راه عملیاتی کردن آن اشاره کرد که 

در ادامه به تفصیل آن را بررسی می کنیم.

دیپلماسی همه جانبه دولت آمریکا علیه ایران»
دشــمنی آمریکا علیه کشورمان چه با ریاست جمهوری 
بایدن باشــد و چه ترامپ، کاماًل مشخص و بارز است و 
فرافکنی های رسانه ای نمی تواند این حقیقت را در محاق 

ببرد.
برای شــناخت جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهای 

غیرهمسو همانند ایران باید به نکات زیر توجه کرد.
الف: اعمال فشار به کشــورهای همسوی سیاسی )که 
در دور زدن تحریم به ایران کمک می کنند( با استفاده 
از فشارهای سیاســی )مثال: همکاری ایران و روسیه و 

همکاری ایران و ترکیه( با بند اول
ب: اقناع بازیگران بین المللی برای اجماع ســازی علیه 

کشورهای غیرهمسو
ج: ظرفیت دولت آمریکا در ایجاد هزینه براي همکاران 
اقتصادي ایران )تسلط بر جریان هاي مالي جهان، نفوذ در 

نهادهاي بین المللي، حجم تجارت باال(
د: نفوذ در نهادها و سازمان های بین المللی حوزه اقتصاد 

)صندوق بین المللی پول، بانک جهانی(.
ه: همراهی برخی از کشورهای منطقه همچون امارات و 

عربستان با سیاست های دولت آمریکا

ظرفیت های کشورهای همسایه، منطقه و اسالمی»
نکتــه دوم در دیپلماســی اقتصادی بــه فرصت های 
کشورمان برای مقابله با این جنگ اقتصادی برمی گردد. 
سابقه مشــترک تاریخی در حوزه تمدنی ایران و تفوق 
تقریباً مطلق اسالم در قسمت های مختلف فالت ایران 

موجب شده بتوان روی بسترهای مشترک فرهنگی به  
عنوان یک عرصه مؤثر در تعامالت ایران با همسایگانش 

حساب ویژه ای باز کرد.

الف( بسترهای فرهنگی و تاریخی مشترک
بســترهای فرهنگی و تاریخی مشترک شــامل موارد 
زیر اســت.  نخست، اســالم و وجود بیشترین جمعیت 
و حکومت هــای اســالمی در بــازه جغرافیایــی ایران 
و همســایگانش. دوم، وجــود زبان هــای فرامرزی در 
کشورهای منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه به  طوری 
که اشــتراکات زبانی در حوزه سه زبان فارسی، عربی و 
ترکی در این منطقه تقریباً ماهیتی فراسرزمینی داشته 
و ظرفیت های فراوانی را برای ایجاد پیوندهای عمیق و 
تأثیرگذار در حوزه های دیگر ارتباط بین کشورها ایجاد 

می کند.
نکته سوم در این زمینه، سابقه تاریخی یکسان که هم در 
مورد تاریخ ســده های دورتر و هم در مورد تاریخ معاصر 
بین کشورهای همسایه ایران صدق می کند و از این باب 
با ایجاد احساسات مشترک تاریخی، ظرفیت های فراوانی 

را برای همکاری های عمیق و سازنده ایجاد می کند.

ب( نیازمندی های اقتصادی کشورهای همسایه ایران
قرار گرفتــن در یک موقعیت ژئواکونومیک و همچنین 
قرار گرفتن در رده اصلی تریــن تأمین کنندگان انرژی 
فســیلی جهان و همین طور منابع غنی معدنی موجب 
شده که کشور ایران به  عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی 
در جهان شناخته می شود؛ بنابراین نمی توان نقشی که 
ایــن موضوع در تعامالت خارجی ایــران دارد را نادیده 
گرفت. با توجه بــه این امر در دو زمینه به  صورت کلی 
می توان پیوندهای اقتصادی کشورهای همسایه با ایران 
را بررسی کرد. نخست اینکه رابطه با ایران به  عنوان یک 
تأمین کننده اصلی انرژی برای آن دســته از همسایگان 
که به این انرژی نیاز دارند یک بعد استراتژیک می تواند 

داشته باشد. دوم اینکه موقعیت ایران به  عنوان یک مسیر 
ترانزیــت اصلی در زمینه انرژی و همین  طور کاال دارای 

یک جذابیت جدی برای تعامل بلندمدت با ایران است.

ج( نهادهای منطقه ای 
ســازمان های منطقه ای به دلیــل قرابت های فرهنگی، 
تاریخی و برای توســعه همکاری های نزدیک و گسترده 
در میان کشورها مناسب هستند و توسعه ارتباطات میان 
کشــورها از طریق همکاری در حوزه های مورد عالقه به 
افزایش پیوندها و در نتیجه انســجام و یکپارچگی آن ها 
برای عملکرد متناســب منجر می شــود. سازمان های 
منطقه ای بســیاری در منطقه ما وجود دارند که ایران 
با تقویــت ارتباطات خود در آن می تواند به گســترش 
همکاری های اقتصادی اش با کشورهای منطقه بپردازد. 
همکاری ایران در حال حاضر با این سازمان ها به  صورت 
عضویــت، عضو ناظر و یا عدم عضویت هســت، همانند 
اکو، سازمان کنفرانس اســالمی، سازمان همکاری های 

شانگهای و گروه دی-8. 

نبود سند دیپلماسی اقتصادی و نقشه راه عملیاتی»
در عرصه دیپلماســی اقتصادی عالوه بر مسائل فراوانی 
که وجود دارد، بازیگران نهادی بسیاری نیز حضور دارند 
و همچنین گســتردگی فعالیت ها از نظــر جغرافیایی 
نیز بر پیچیدگــی فعالیت در این حــوزه می افزاید. در 
نتیجه ضروری اســت هر کشوری برای توسعه هدفمند 
دیپلماســی اقتصادی خود یک سند ملی در این حوزه 
داشته باشد تا مسائل زیر را مشخص کند: ۱. اولویت های 
دیپلماسی اقتصادی از نظر کشورهای هدف و حوزه های 

اقتصادی تعامل ۲. نقش هر یک از بازیگران این حوزه
3. فرایندهای هم افزایی میان بازیگران ۴. ایجاد نهادهای 

مورد نیاز
مهم ترین نهاد فعال در خارج از کشور وزارت امورخارجه 
و به  طور مشخص سفارتخانه ها هستند. برای داشتن یک 
دیپلماسی اقتصادی موفق الزم است هم افزایی حداکثری 
میان این نهاد و سایر نهادهای اقتصادی داخل کشور رخ 
دهد. در حال حاضر اصلی ترین دغدغه و مأموریت دستگاه 
سیاست خارجی، سیاسی و امنیتی بوده و توجه کافی به 
مقوله اقتصاد نمی شود. تا آنجا که معاونت اقتصادی در 
وزارت خارجه به اداره کل تنزل می یابد. این مسئله یکی 
از ضعف های مهم در تحقق دیپلماسی اقتصادی موفق 
اســت. آثار این ضعف را می توان در عدم فعالیت جدی 

وزارت خارجه در مقابله با تحریم ها مشاهده کرد. 

خبر

اقتصاد مقاومتی

گزارش

اقتصاد جهان

بدون تیتر

چگونه می توان جنگ آمریکا علیه اقتصاد کشورمان را بی اثر کرد؟

فرصت های منطقه ای برای دیپلماسی اقتصادی 

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

افزایش خطرناک بودجه عمومی
اقتصاد: مهدی مهرپور، سردبیر نود اقتصادی نوشت: الیحه 
بودجه ۱۴۰۰تا چند روز دیگر به مجلس می رود، اما برخی 
اعداد گنجانده شــده در الیحه نگران کننده اســت! گفته 
می شود در بودجه ۱۴۰۰ شــاهد رشد حدود ۵۰درصدی 
سقف منابع عمومی هستیم. سقف کل بودجه هم ۲۲درصد 
باال رفته! اصالحات ســاختاری بودجه که هیچ؛ این حجم 

افزایش بودجه عمومی نابودکننده اقتصاد ماست.

زمزمه ورود خودرو بدون انتقال ارز
اقتصاد: مجیدرضا حریری، رئیس اتــاق بازرگانی ایران و 
چین، با بیان اینکه فاز دو عملیات تولید و توزیع رانت شروع 
شده است، نوشت: رفقا زمزمه ورود خودرو بدون انتقال ارز 
را شــروع کرده اند. کسی ارز با منشــأ خارجی را تبدیل به 
کاال نمی کند، بیاورد داخل و به ریال بفروشد، حتماً این نوع 
واردات تقاضای پرفشــاری را به بازار آزاد ارز وارد می کند. 
بنده هم در شرایط عادی با محدودیت و ممنوعیت واردات 

مخالفم، اما اکنون انتخاب بین بنز با انسولینه!

رونمایی از نخستین سیستم ترمز ملی واگن های باری
اقتصاد: علی محمد قادری، مدیرعامل هلدینگ ســیاحتی و حمل و نقل 
پارســیان، با اشاره به الحاق ۲۴دستگاه واگن لبه بلند به ناوگان ریلی بنیاد 
مســتضعفان، اظهار کرد: با ورود این واگن ها، تعداد ناوگان لبه بلند شرکت 
ســینا ریل پارس به ۲۰۰دستگاه افزایش یافته است که این مهم با وجود 
مشکالتی همچون تحریم قطعات، مشکالت ارزی و شرایط حاکم بر کسب 

و کار ها ناشی از ویروس کرونا، به وقوع پیوست. 
مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان افزود: با الحاق سری 
جدید واگن های لبه بلند، نخستین سیستم ترمز ملی برای واگن های باری 
کشــور نیز جهت بهره برداری وارد مدار خواهد شد. وی بیان کرد: بخشی 
از واگن های شرکت ســینا ریل پارس در راستای حمایت از تولید داخل، 
در حال مجهز شــدن به این سیســتم ترمز بومی اســت که پس از عبور 
موفقیت آمیز طی دوران آزمایش، قطع وابستگی واردات و خودکفایی کشور 

در این حوزه را در پی خواهد داشت.

جهش ۱۰میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی 
همزمان با جنگ اقتصادی

اقتصاد: ظرفیت تولید پتروشیمی 
ایــران از ابتدای ســال جــاری با 
بهره برداری از ۶طرح پتروشــیمی 
حدود ۱۰میلیون تن افزایش داشته 
که نقش مهمــی در تحقق جهش 
تولید و بی اثر کردن تحریم ها دارد.  
صنعت پتروشیمی در ایران یکی از 
مهم ترین حلقه های صنعت نفت به 
شمار می رود زیرا عالوه بر آنکه سرمایه به مراتب کمتری برای راه اندازی نیاز 
دارد، می تواند ارزش افزوده باالتری را به همراه داشته باشد. از همین رو توسعه 
این صنعت در بخش های مختلف باالدستی، میان دستی و پایین دستی آن در 
سال های اخیر مورد توجه جدی بوده و جهش های دوم و سوم پتروشیمی نیز 
برای دستیابی به ظرفیت تولید و درآمد بیشتر تعریف شده است. این صنعت 
اگرچه در مقایسه با سایر صنایع نفت و گاز عمر کوتاه تری دارد، اما با سرعت 

قابل قبولی خود را به فناوری های روز دنیا نزدیک کرده است.
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ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد ایسنا: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: در مجموع حدود ۷۰۰ هزار طرح شغلی تحت نظارت کمیته امداد است که ۳ درصد این طرح ها 
دچار آسیب شدند.حجت اهلل عبدالملکی بیان کرد: در پی شیوع ویروس کرونا مشاغل روستایی آسیبی ندیدند و حتی مشاغل بخش کشاورزی رونق هم داشتند به طوری که در این مدت صادرات کشاورزی افزایش 

یافته است. وی گفت: در سال ۹۹ کمیته امداد برای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل هدف گذاری کرد که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

 کشف یک واکسن مؤثر 
برای درمان همزمان سه سرطان مرگبار

جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
انگلیسی موفق به  دانشمندان 
توسعه یک واکسن برای درمان 
همزمان ســه سرطان مختلف 
اکسپرس،  گزارش  شــدند.به 
موفق  انگلیسی  دانشــمندان 
خود  آزمایش های  در  شــدند 
به واکســنی دســت یابند که 

می تواند سه سرطان مرگبار را درمان کند.
بر این اســاس، این واکسن می تواند به سیستم ایمنی بدن برای کشف 
 و نابودی سلول های ســرطانی کمک کند. این واکسن با شناسایی ژن 
ِکی آر  ای اس )KRAS( که می تواند منجر به جهش ســلولی در ریه ها، 
روده و پانکراس و ایجاد سرطان در این سه اندام شود، می تواند درمانی 
برای هر سه نوع سرطان باشد.مقامات بهداشتی انگلیس اعالم کرده اند 
این سه سرطان در مجموع ساالنه بیش از ۶۰ هزار نفر را در این کشور 
به کام مرگ می کشانند. از این رو، کشف این واکسن می تواند نویدبخش 

درمان چند سرطان کشنده در این کشور باشد.
ریچل امبرل، یکی از محققان مؤسســه فرانسیس کریک لندن در این 
باره می گوید: در صورتی که ژن KRAS دچار نقصان و مشکل شود، این 
امر منجر به آن می شــود که سلول های بدن به صورت بی هدف شروع 
به تکثیر کنند. این ســلول های تکثیر شده در نهایت به سرطان تبدیل 

می شوند و می توانند جان بیمار را به خطر بیندازند.
او افزود: تجربه به ما نشان داده است سیستم ایمنی بدن می تواند روند 
تکثیر سلول های سرطانی را ُکند کند. به گفته دانشمندان، این واکسن 
می تواند منجر به ایجاد پاســخ ایمنی علیه این جهش ژنتیکی شود و 
ما به دنبال آن هســتیم که عالوه بر کشف یک واکسن مؤثر برای این 
سه سرطان، موجب ایجاد مصونیت بدن در مقابل سرطان در بلندمدت 
شویم.شواهد نشــان داده این واکسن ســبب کاهش رشد سلول های 
سرطانی در موش های آزمایشگاهی شده است. دانشمندان امیدوارند این 
واکســن بتواند به صورت پیشگیرانه در بلندمدت مانع رشد سلول های 
سرطانی در افراد شود. نتایج تحقیقات روی موش ها نشان می دهد این 
واکسن سبب ایجاد پاسخ ایمنی مؤثر و قوی به سلول های سرطانی شده 

و عوارض جانبی بسیار کمی دارد.

 مهد های کودک،  سردرگم 
میان سیاست ها و متولیان نامشخص

تســنیم: رهبر انقالب در جلسه ویدئو کنفرانسی شــهریورماه خود با 
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش دربــاره وضعیت مهدهای کودک 
تأکید کردند: »یک مسئله،  مسئله  مهد کودک ها و پیش دبستانی هاست. 
مهد کودک ها متأسفانه رهاست؛ مهد کودک ها هم ذیل آموزش و پرورش 
است. اوالً دستگاه های مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند 
که این بگومگوها باید برطرف بشــود؛ وانگهی وقتی که دستگاه را شما 
رهــا بگذارید، دیگران می آیند بچه های مردم را می گیرند، می برند آنجا 
و تربیت های غلط داده می شــود. گزارش های بسیار بدی بنده دریافت 
کــردم از بعضی مهد کودک ها که واقعاً  نگران کننده اســت. اداره کنید 
مهد کودک ها را. مهد کودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچه 
را حفظ کننــد و خدمت بدهد، ]بلکه[ به یک معنا مرکز آموزشــی و 

پرورشی است، منتها خب با زبان خاص خود، با شیوه  خاص خود«.

تعددنهادهایتصمیمگیر»
به نظر می رسد یکی از مسائل مرتبط با مدیریت مهدهای کودک  تعدد 
نهادهای تصمیم گیر در این حوزه است به گونه ای که هم اکنون صدور 
مجوز مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی است و وزارت آموزش 
و پرورش عهده دار نظارت اســت. احمد حســین فالحی، ســخنگوی 
کمیسیون آموزش مجلس با اشــاره تلویحی به این وضعیت می گوید: 
»بهزیســتی می گوید 7 درصــد مهدهای کودک در اختیار اوســت و 
93 درصد خارج از اختیار آن هاســت کــه در حیطه آموزش و پرورش، 
واحدهای شخصی و ادارات سازمانی است؛ هم اکنون بیشتر بخش ها برای 

خود مهدکودک ایجاد کرده اند«.

تماممهدهایکودکتحتنظرآموزشوپرورشباشند»
محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز 14 شهریور امسال 
درباره واگذاری امور مربــوط به مهدهای کودک  به این وزارتخانه گفته 
است: »در دولت بحث کردیم که تمام مهدهای کودک  و همه فعالیت های 
آموزشــی زیر نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد به 

آموزش و پرورش واگذار شود«.
البته هنوز واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش تعیین 
تکلیف نشــده و قرار است این موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی 

بررسی و نهایی شود.
باید گفت تا ســال 1349 متولی همه امور مربوط به مراکز مهدکودک، 
وزارت آموزش و پرورش بوده اســت؛ از سال 49 قانون گذار با چرخش 
از رویکرد آموزشــی به ســمت رویکرد خدماتی به ایــن مراکز، اداره 
مهدهای کــودک  را به ســازمان های دیگری غیــر از آموزش و پرورش 
همچون ســازمان بهزیستی واگذار کرد و این روند تاکنون ادامه داشته 

است.

بیتوجهیبهمهدهایکودکبهعنوانمراکزحاکمیتی»
بند 2 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابالغی 
از طرف مقام معظم رهبری در ســال 92، مراکز مهدکودک را به عنوان 
مراکز حاکمیتی ذیل نهاد آموزش و پرورش قرار داده است اما متأسفانه 
این بند بعدهــا در تصویب قوانین اثرگذار نبوده اســت؛ موضوعی که 
در تبصره 2 ماده 2 قانون اداره مدارس و مراکز آموزشــی و پرورشــی 

غیردولتی مصوب سال 95 آشکار است.
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با 
اشاره به همین موضوع گفته بود: از سال 87 قانونی یک ساله در خصوص 
تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شــد که این قانون طی پنج سال تمدید و در 
ســال 95 به عنوان قانون دائمی مصوب شــد. در تبصره 2 ماده 2 این 
قانون آمده است »تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا 
و نظارت بر مهدهای کودک از حیث آموزشی و پرورشی به عهده وزارت 
آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه به عهده بهزیستی است!« 
مشکل از همین جا شروع شده و چون تولی گری مشخص نشده است، 
برای کسانی که وارد این حوزه می شوند، موجب سردرگمی خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشــاره به پیامدهای دوگانگی در حوزه 
متولیان مهدهای کودک  هشــدار می دهد: یکــی از چالش های جدی 
مهدهای کــودک  در ایران ناهماهنگی، پراکندگــی و تداخل وظایف و 
اقدامات نهادهای متولی این حوزه اســت که با وجود اهمیت راهبردی 
دوره کودکی در تعلیم و تربیت و آثار مهم آن در مراحل بعدی تا کنون 
نهاد سیاســت گذار و برنامه ریز توجه الزم را به این دوره و مراکز مربوط 
نداشــته اند؛ از این رو سیاســت های جمهوری اســالمی در این بخش 
نامشخص است و متأسفانه سند جامع و مدونی در این زمینه وجود ندارد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  بی تردید 
روزهای  در  دانش آموزان  مجازی  آموزش 
روی  از  پرورش  و  آموزش  برای  کرونازده 
وزارتخانه  این  یعنی  است؛  بوده  اجبار 
برخالف بعضی از کشورهای در حال توسعه 
در  نگرفته  تصمیم  عادی  وضعیت  یک  در 
کنار کالس های حضوری، آموزش بر بستر 
با  بلکه  کند  برگزار  هم  را  مجازی  فضای 
از  ویروس کرونا در کشور  روزافزون  شیوع 
داده  آموزش  نوع  این  به  تن  ناچاری  روی 
است. اما آموزش آنالین چه از روی اختیار 
بوده باشد یا از روی اجبار، وزارت آموزش و 
پرورش ضمن فراهم کردن بسترهای الزم به 
لحاظ فنی باید آنچنان بر فرایند آموزش  دهی 
و یادگیری نظارت داشته باشد که محصالن 
به سطوح  مدنظر  نصاب های  با کسب حد 
باالتر بروند، اما آیا توانسته است این هدف 

را محقق کند؟

یادگیریدانشآموزاندغدغهنیست»
»محبوبه« مــادر دو دانش آمــوزی که در 
مدارس یکی از شــهرهای اقمــاری تهران 
درس می خوانند به قدس می گوید: با وجود 
اینکه بعضی از معلمان برای آموزش از جان 
مایه می گذارند، اما معلمانی هم هستند که 
هیچ انگیزه ای بــرای آموزش چه به صورت 
حضوری و یا آنالین ندارند. یعنی یادگیری 
دانش آموزان دغدغه آن ها نیست به همین 
دلیــل خیلی راحت به بچه هــا نمره قبولی 
می دهند تا بــه کالس باالتــر بروند. مثاًل 
همکالسی فرزندم در سال گذشته حتی اسم 
خودش را بلد نبود بنویسد اما امسال او را در 

کالس دوم دیدم. 
خانم دیگری که دختــرش »بهار« در پایه 
ســوم ابتدایی یکی از مدارس جنوب تهران 
درس می خواند هم می گوید: ســال گذشته 
دخترم در امتحان ریاضی از هشــت سؤال 
طرح شده فقط به چهار سؤال پاسخ داد اما 
معلمش در کارنامه به او »خیلی خوب« داد؛ 

به مدرسه رفتم و گفتم این 
طور درس و نمــره دادن به 
بچه ها کار درســتی نیست، 
چون وقتی شما در کارنامه به 
بچه ام در درسی که ضعیف 
است، خیلی خوب می دهید 
من بــه عنوان مــادر تصور 
می کنم درس دخترم خوب 

اســت، اما اگر نمره واقعی دخترم ارائه شود 
آن وقت پی به نقاط ضعف و قوتش می برم و 

بیشتر پیگیر می شوم.

بایددائممراقبباشم»
»مریم«، خانم جوانی که پسرش در مقطع 
دوم متوسطه در یکی از مدارس شمال شرق 
تهران درس می خواند هم چندان از آموزش 
آنالین رضایت ندارد و معتقد اســت بعضی 
از معلمان، دلســوز بچه ها هستند و تا جای 
ممکن برای دانش آمــوزان وقت می گذارند 
اما بعضی هم تــالش چندانی برای آموزش 
دانش آموزان نمی کنند. فله ای نمره می دهند 
تا کسی مردود نشــود. بدتر اینکه آموزش 
آنالین موجــب بی انگیزگــی دانش آموزان 

شده  زرنگ  محصالن  به ویژه 
اســت. مثاًل پسرم تا پیش از 
کرونا تمام هم و غمش درس 
خوانــدن بود و هیچ وقت هم 
زیر 19/5  کارنامــه اش  نمره 
نیامده بود اما از سال گذشته 
چندان درس نمی خواند و من 
باید دائم مراقب باشم تا بیش 

از این دچار افت تحصیلی نشود. 
»فوزیه« که پس از 25 سال معلمی به تازگی 
از آموزش و پرورش بازنشســته شده است، 
می گوید: بعضی از معلمان و یا دانش آموزان 
به دلیل آشنا نبودن با گوشی های هوشمند و 
آموزش آنالین چندان در یاددهی و یادگیری 
موفق نیســتند و همین هــم موجب افت 
تحصیلی دانش آموزان می شود. مثاًل پسرم 
با اینکه از ضریب هوشــی باالیی برخوردار 
است اما امسال در یکی از دروس به مشکل 
برخورده و وقتی پیگیر موضوع شده ام، متوجه 
شــدم دبیر مربوطه اش چندان به این روش 
تدریس مسلط نیست و امیدوار است هرچه 
زودتر آموزش به صورت حضوری انجام شود. 
»علیرضا« که در پایه سوم دوره متوسطه دوم 

در یکی از روســتاهای شهرستان کردکوی 
تحصیل می کند، می گوید: بیشــتر معلمان 
ما به خوبــی دروس را آموزش می دهند و 
تــا جای ممکن هم وقــت می گذارند و اگر 
دانش آموزان کــم کاری کنند والدین را در 
جریان می گذارند. البته معلمانی هم داریم 
که هنوز نتوانسته اند با آموزش مجازی کنار 
بیایند و خودشان را با این روش تطبیق دهند. 
»آرش« پــدر ُدرســا و ُدرنا هــم چندان از 
کیفیــت آمــوزش بــه روش آنالین راضی 
نیست و می گوید: بعضی از والدین مثل من 
و همسرم که هر دو کارمند هستیم فرصت 
کافی برای رســیدگی بــه درس و تکالیف 
بچه ها را نداریم و همین کمی کار را مشکل 
کرده است. البته معلم های بچه هایم خیلی 
سختگیر هستند و یکسره فایل های درسی، 
سؤاالت مختلف و... می فرستند. البته بعدش 
پاسخ پرسش ها را هم ارائه می کنند تا بچه ها 

خوب متوجه دروس شوند. 

والدینمطمئنباشند»
محمدرضا ســیفی، مدیر کل دفتر توسعه 
عدالت آموزشــی و آموزش عشــایر وزارت 
آمــوزش و پــرورش شــایعه درخواســت 
غیررســمی وزارت آمــوزش و پــرورش از 
مدیران مدارس برای عدم ســختگیری در 
امتحانات و قبــول کردن همه دانش آموزان 
برای حضور در ســطوح باالتر را به شــدت 
تکذیب می کند و بــه قدس می گوید: اصاًل 
چنین چیزی نیست؛ البته در مقطع ابتدایی 
دیگر رقابت نمره ای مثل گذشــته نداریم و 
 ارزشــیابی دانش آموزان بر اســاس الگوی 
کیفی - توصیفی انجــام می گیرد. با وجود 
این اگــر دانش آموزی حد نصاب ها را نیاورد 

نمی تواند قبول شود و به سطح باالتر برود. 
وی با اشاره به اینکه ارزیابی سطح یادگیری 
یا پیشــرفت تحصیلی دانش آمــوزان برای 
وزارت آموزش و پرورش بســیار مهم است، 
تصریح می کند: بر این اســاس معلمان االن 

شرایط سخت تری برای آموزش دانش آموزان 
دارند. یعنی معلمــان هم به صورت آنالین 
و هم در مناطق ســفید به صورت حضوری 
تدریس می کنند که کار آن ها را در مقایسه با 

پیش از شیوع کرونا بیشتر کرده است. 
وی با اشــاره به ضرورت اســتفاده از شبکه 
شاد و شــبکه آموزش رســانه ملی توسط 
دانش آموزان برای یادگیری دروس می افزاید: 
با وجود این وزارت آموزش و پرورش بر روند 
کار معلمــان و کیفیت آموزش ها بر بســتر 
فضای مجــازی نظــارت دارد. در واقع این 
وزارتخانــه از طریق پلتفرم شــاد که دارای 
امکاناتی اســت که کاماًل مشخص می کند 
مثاًل معلم چه مدت سر کالس آنالین بوده، 
چه تکالیفی ارائــه داده و چه بازخوردهایی 
گرفتــه بر روند کار نظــارت و کنترل دارد. 
بنابراین والدین مطمئن باشند کاماًل بر کار 

معلمان نظارت می شود. 

کارپژوهشیکردهایم»
رضوان حکیم زاده، معــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به این 
پرســش که آیا وزارتخانه متبوعش ارزیابی 
مشــخصی از کیفیت آموزش ها بر بســتر 
فضای مجازی داشته است تا میزان افت یا 
پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان به نسبت 
سال های گذشــته مشخص شود، می گوید: 
پژوهش در تمام استان های کشور با محور 
یاد شده انجام شده است، حتی خودمان هم 
به صورت میدانی کار پژوهشی در این زمینه 
انجام داده ایم. عالوه بر این، اقدام به تجزیه و 
تحلیل آزمون های دانش آموزان کرده ایم که 
نتایج آن نشان می دهد کیفیت آموزش های 
ارائه شــده در سال تحصیلی امسال با سال 
گذشته تفاوت زیادی نداشته است. به همین 
دلیل می توان گفت معلمان ما تمام تالششان 
را انجام داده اند تا بتوانند در شرایط فعلی از 
همه بسترها و منابع آموزشی برای پیشبرد 

اهداف آموزشی استفاده کنند.

اولیای دانش آموزان از کیفیت آموزشی در روزهای کرونایی گله دارند

تردیدهایواقعیدرآموزشهایمجازی
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دستچین

شرطافزایشوامازدواجبه7۰میلیون
ایسنا: محمد مهــدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و 
جوانان در خصوص پیامدهای افزایش احتمالی وام ازدواج 
بــه 7۰ میلیون تومان می گوید: تاکنون دســتورالعملی 
توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی از افزایش رقم وام ازدواج تدوین نشده است، از 
سوی دیگر در تمام این سال ها با افزایش رقم وام ازدواج 

شاهد افزایش تعداد ازدواج ها نبوده ایم.

جایخالیاخالقپزشکیدرکشور
ایسنا:دکتر سیما ســادات، معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز جای خالی اخالق پزشکی 
در کشور حس می شود، گفت: در شرایط فعلی این گفتمان 
شــتاب الزم را به خود نگرفته است در عین حال »اخالق 
پزشکی« در دانشگاه مورد توجه است و در تالشیم به »مقوله 
اخالق پزشــکی« به عنوان یک ضرورت توجه ویژه شود.

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد
طرح جدید پلیس برای 

سارقان متواری و تحت تعقیب
ایسنا: رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 
15.5 درصدی کشــف سرقت ها از سوی 

پلیس آگاهی خبر داد.
سردار محمد قنبری گفت: در هشت ماهه 
امســال در حوزه سرقت های مهم روند را 
کنتــرل کردیم، به طوری که 1۶.2 درصد 
افزایش کشفیات را نسبت به مدت مشابه 
سال پیش داشتیم. همچنین ۶9.2 درصد 
از ســرقت هایی که با عنوان سرقت مهم 
دسته بندی می شوند نیز کشف شدند که 
نسبت به سال پیش افزایش داشته است.

قنبری گفت: در مجمــوع این جرایم در 
هشت ماهه امســال 94.5 درصد کشف 

شدند.
وی همچنین از اجرای طرحی ویژه برای 
برخورد با سارقان متواری و تحت تعقیب 
و سارقان محکوم شده در محاکم قضایی 
خبر داد و گفت: در این خصوص یک بانک 
اطالعاتی را تشکیل داده ایم و مأموران ما با 

اولویت این موارد را بررسی می کنند.

آموزش

سازمان امور دانشجویان خبر داد
 لغو دوباره آزمون زبان

 وزارت علوم 
ایســنا:آزمون زبان MSRT وزارت علوم 
که قرار بــود 14 آذر ماه جــاری برگزار 
شود مجدد به دلیل شیوع ویروس کرونا 

لغو شد.
ســازمان امور دانشــجویان وزارت علوم 
اعالم کرد: آزمــون MSRT که با توجه به 
محدودیت های اعالم شده از سوی ستاد 
ملــی مدیریــت مقابله با کرونــا )اعمال 
محدودیت ها در بیشتر استان ها(، قرار بود 
روز جمعه 14 آذر برگزار شود، لغو شده و 
تاریخ برگزاری دوباره تعیین و اعالم خواهد 

شد.
پیــش از این قرار بود این آزمون 23 آبان 
99 برگزار شود که به دلیل محدودیت های 
اعالم شده از سوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا لغو شده و به جمعه 14 آذر موکول 

شد.
هزینــه ثبت نام در این آزمون بر اســاس 
مصوبه هیئت وزیران از آبان ســال جاری 
12۰ هزار تومان تعیین و اعالم شده است.

گردشگری

رئیس جامعه هتلداران ایران خبر داد
کاهش شدید ضریب اشغال 

هتل های کشور 
ایلنا: جمشــید حمزه زاده، رئیس جامعه 
هتلــداران با اشــاره به آنکــه از اول آذر 
به طوررســمی ترددهای درون شــهری و 
برون شــهری با محدودیت های بیشــتر 
روبه رو شده است، از کاهش شدید ضریب 
اشــغال هتل های کشور خبر داد و گفت: 
با وجود آنکه هیچ مصوبه ای در خصوص 
تعطیلی هتل ها دریافت نکرده ایم و تقریباً 
تمام هتل ها به جز چند شهر که بر اساس 
تصمیمات ســتاد اســتانی کرونا تعطیل 
هستند، به فعالیت خود ادامه می دهند در 
حال حاضر ضریب اشغال هتل ها به دلیل 
محدود شدن سفر به زیر 5 درصد رسیده 

است. 
 به گفتــه او؛ در حال حاضر فقط ضریب 
اشغال هتل های کیش در حدود 2۰ درصد 
اســت. پیش از اجــرای محدودیت های 
 جدید، هتل های کیــش با ضریب اقامت

7۰ درصد فعــال بودند و اکنــون با 5۰ 
درصد کاهش به 2۰ درصد رسیده است.

محیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد
شرط انتقال آب خلیج فارس 

به فالت مرکزی ایران 
تســنیم: معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست جزئیاتی از 
شرط این سازمان برای انتقال آب خلیج 
فارس به فالت مرکزی کشور را تشریح کرد.

مسعود تجریشی گفت: طبق توافقی که 
بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست 
در انتقــال آب خلیج فارس انجام شــده، 
وزارت نیــرو مجموعــه ای از نقاط برای 
برداشــت آب از خلیج فــارس از طریق 
آب شیرین کن ها را مشخص و تضمین کرد 
که کمترین آسیب های زیست محیطی در 

این نقاط وارد می شود.
تجریشی خاطرنشان کرد: دلیل موافقت ما 
در سازمان محیط زیست با طرح این بود 
که فشار روی منابع آب زیاد است و همین 
امر سبب شور و آلوده شدن آبخوان ها شده 
و از طرف دیگر آب شرب کافی برای مردم 
نیز کم شده اســت، اما از این پس مجوز 
از سوی ســازمان محیط  آب شیرین کن 

زیست داده نمی شود.

خانه و خانواده

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
غذاهای بیرون بر را با 

مایکروفر کرونازدایی کنید
ایرنا:عضــو ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
گفت: بــا توجه به نحوه تهیــه و فروش 
غذاهای بیرون بر و احتمال آلودگی ظروف 
بســته بندی به ویروس کرونا، باید پس از 
دریافت غذا، محتــوای آن را درون ظرف 
دیگری ریخته و با مایکروفر ویروس زدایی 

کنیم.
دکتر مسعود مردانی در ادامه خاطرنشان 
کــرد: احتمال آلودگی ظــروف غذاهای 
بیرون بــر به ویروس کرونا بــه این دلیل 
است که از زمان تهیه، بسته بندی، توزیع و 
رسیدن به دست مشتری باید یک چرخه 
چند نفره را طی کند، اگر فقط یک نفر در 
این چرخه مبتال به کرونا باشد دیگران را 

نیز مبتال می کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تصریح کرد: با اینکه در مطالعات جدید، 
مشخص شــده انتقال کرونا از سطوح به 
انسان کمرنگ است اما انتقال بیماری نیز 

دور از انتظار نیست .

فراسو

برداشت آزاد

 سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱5 ربیع الثانی۱44۲ ۱ دسامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره ۹4۰5 

نوجوانانیپرطرفداردرفضایمجازی
مهر: حســین تاریخی، دبیــر کل اتحادیه انجمن های 
اســالمی دانش آمــوزان گفــت: در فضــای مجازی 
نوجوانانــی داریم کــه تعداد فالوورهایشــان از برخی 
شخصیت های هنری بیشــتر است. پس نمی توانیم به 
کسی که این میزان درگیر فضای مجازی شده بگوییم 
نباید وارد این فضاها شوی. او یکی از عناصر بازیگردان 

این عرصه است. 

نواقصوزارتارتباطاتدرشرایطکرونایی
رضا تقی پور، عضو شورای  باشگاه خبرنگاران جوان: 
عالی فضای مجــازی درباره نقــص وزارت ارتباطات در 
شــرایط کرونایی کشــور گفت: ما نرم افزار یا پیام رسان 
داخلی قوی یا موتور جســت وجوی داخلی نداریم، وقتی 
درباره این مسائل صحبت می کنیم منظورمان فقط این 

نیست که اسمشان داخلی باشد.

۳۰درصدجمعیتکشوربیمهبازنشستگیندارند
ایسنا:علی حیــدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان 
تأمیــن اجتماعی می گوید: حــدود 3۰ درصد جمعیت 
کشور فاقد بیمه بازنشســتگی و حدود 1۰ درصد فاقد 
بیمه درمان پایه هســتند. در شرایطی که کمبود منابع 
داریم، باید یک نظام هدفیابی بر اساس آزمون وسع، افراد 
را اولویت بندی کند و بســته حمایتی و بیمه ای به آن ها 

بدهد.

ِافدراجایگزینتریاک
میزان: ســعید صفاتیان، مدیر کل ســابق درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش کشت گیاه مخدر 
افدرا در افغانستان گفت: درآمد و سود حاصل از کشت این 
ماده نزدیک به 1۰ برابر تریاک است، بنابراین قاچاقچیان 
به تشویق کردن زمینداران کاشت تریاک روی آورده و از 

آن ها می خواهند به جای خشخاش، اِفدرا بکارند. 

آموزش آنالین 
موجب بی انگیزگی 

دانش آموزان 
به ویژه محصالن 
زرنگ شده است

بـــــــرش
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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 ارحم الراحمین

در حمله موشکی انصاراهلل هشت نظامی عربستانی کشته شدند

شکار فرماندهان سعودی در اتاق عملیات
 جهان  انصاراهلل یمن از کشــته شــدن هشــت 
نظامی سعودی در حمله موشکی به اردوگاهی در 
استان مأرب در شرق یمن، خبر داد. یحیی سریع، 
ســخنگوی ارتش یمن در بیانیه ای اعالم کرد: »به 
لطف خدا، نیروهای موشــکی ما شنبه شب موفق 
شــدند با یک فروند موشک بالســتیک بدرp اتاق 
عملیات مشــترک دشــمن را در پایگاه تداوین در 
اســتان مأرب هدف قرار دهند و هدف گیری دقیق 
بود«. پایگاه تداویــن، در حال حاضر مهم ترین مقر 
ائتالف ســعودی در حومه مأرب به شمار می رود. 
ســریع افزود: »این عملیات منجر به کشته شدن 
هشــت فرمانده و سرباز ســعودی شد و هفت نفر 
دیگر زخمی شدند و آمبوالنس ها در میان وحشت 

و آشفتگی شدید در میان دشمنان هجوم آوردند«.
با رســیدن ارتــش و کمیته های یمن به پشــت 
دروازه های مأرب، عقربه های زمان به ســاعت صفر 

آزادی این شهر مهم نزدیک تر می شوند. 
ســخنگوی ارتش یمن همچنین تأکیــد کرد: »تا 
زمانــی که حمله به یمن و محاصــره ادامه یابد به 
عملیات خود ادامه می دهیم. تمام حرکات دشمنان 

کنترل و رصد می شــود و نیروهای دشمن هرکجا 
که باشــند دستمان به آن ها خواهد رسید«. یمن از 
مارس ۲۰۱۵ هدف حمالت ائتالف متجاوز عربی به 

رهبری عربستان قرار گرفته است. 
باوجود این مهدی المشــاط، رئیس شورای سیاسی 
انصاراهلل از هرگونه تالش برای توقف جنگ حمایت 
کرد. مشاط در سخنانی به مناسبت پنجاه و سومین 
ســالروز استقالل یمن از استعمار انگلیس گفت: »ما 
صلح عادالنه و واقعی را تأیید می کنیم که توقف تجاوز، 
لغو محاصره، ازســرگیری پرداخت حقوق ها و آزادی 
اســرا را تضمین کند. ما خواهان صلحی هستیم که 
به یمنی ها اجازه دهد تصمیم آزادانه و مستقل بگیرند 
و امنیت، ثبات، وحدت، تمامیت ارضی و حق کامل 
یمن برای داشتن دولتی مدنی و عادل را حفظ کند«.

وی گفت: »ما از تالش های فرستاده سازمان ملل و 
تمــام تالش ها برای آتش بس و مقابله با پیامدهای 
جنــگ و ازســرگیری روابط درســت و ســالم با 
کشورهای اطراف و تمام کشورهای جهان براساس 
منافع مشترک، احترام متقابل، حسن همجواری و 

احترام به حاکمیت حمایت می کنیم«.

نیکوالس مادورو:
این شماره من، در گروه های 

تلگرامی تان عضوم کنید
 : تنیک ســپو ا
رئیــس جمهــور 
ونزوئال، شماره خود 
پیام رسان های  در 
واتس آپ و تلگرام 

را به اشتراک گذاشت. نیکوالس مادورو با 
انتشار پیامی در توییتر، شماره ای را که 
می توان وی را در پیام رسان های تلگرام 
و واتس آپ یافت، به اشــتراک گذاشت. 
رئیس جمهور ونزوئال گفت: من از امروز 
از طریــق واتس آپ و تلگرام شــروع به 
مبــارزه برای حقیقت و مردم در ونزوئال 
می کنم. مادورو به واتــس آپ و تلگرام 
می آید! وی افزود: این شماره تلفن من 
اســت ۰۰۵84۲6۲۱6887۱ مــرا در 

گروه های خود عضو کنید.

ایسنا: وزیــر جنگ رژیم صهیونیستی 
تحقیقات درباره اتهام فساد نتانیاهو در 
پرونده خرید زیردریایی های آلمان را به 

حالت تعلیق درآورد.
ادعا  برزیل  جمهــور  رئیس  یورونیوز: 
کرد منابع اطالعاتی متعلق به خودش با 
او دربــاره وقوع تقلب فراوان در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا صحبت کرده اند.

تسنیم: آرمن سرکیسیان، رئیس جمهور 
ارمنستان در دیدار با نمایندگان جامعه 
ارامنه ساکن روســیه بار دیگر تشکیل 
دولت وحدت ملــی، برگزاری انتخابات 
پارلمانی و همه پرسی برای تغییر قانون 

اساسی این کشور را ضروری دانست.

الکاظمی با هدف آرام کردن جنوب عراق 
دستور داد

 آغاز اجرای طرح امنیتی 
در ناصریه 

ســومریه: گروه اطالع رســانی امنیتی 
وابســته به وزارت کشور عراق روز گذشته 
از آغــاز اجرای طرح اســتقرار امنیتی در 
شهر الناصریه، مرکز استان ذی قار واقع در 
جنوب کشــور خبر داد. بنابر این گزارش، 
فرماندهی عملیات سومر اجرای این طرح 
در داخل اســتان ذی قار را پس از رسیدن 
تیپ 37 ارتش و تیپ مأموریت های ویژه 
پلیــس فدرال آغاز کــرد. این گروه تأکید 
کرد: هدف از اجرای طرح استقرار امنیتی 
اعمال قانون و تحکیم امنیت و حفاظت از 
شهروندان و منافع دولتی و خصوصی است. 
تدابیر امنیتی نیز همچنان در این استان 
ادامه دارد. پس از اعتراض ها و درگیری های 
خونیــن روز جمعه که پنج کشــته و 8۰ 
زخمی در الناصریه برجای گذاشت، اوضاع 

در این منطقه ناآرام گزارش می شود.

آغاز دور چهارم مذاکرات 
کمیته قانون اساسی سوریه

آناتولی: فرستاده سازمان ملل به سوریه 
از آغــاز دور چهارم مذاکرات کمیته قانون 
 اساســی ســوریه خبر داد. باوجــود این 
گی یر پدرســون تأکید کــرد زمان بندی 
واضحی برای مذاکرات کمیته قانون اساسی 
ســوریه وجود ندارد. به گفته پدرسون این 
دور از مذاکرات بین 3۰ نوامبر تا 4 دسامبر 
طول می کشد. او همچنین گفت: دور پنجم 
مذاکرات هــم اگر به دلیل کرونا به تأخیر 
نیفتد، ژانویه برگزار شود. وی ابراز امیدواری 

کرد مذاکرات چهارم مفید و فراگیر باشد.
او تأکیــد کــرد: بی اعتمــادی بیــن 
طرف هــای ســوری وجــود دارد. ما 
نتوانســته ایم انتظارات مردم سوریه را 
برآورده کنیم. اختالفات، روند سیاسی 
در ســوریه را ناکام گذاشته است و ما 

برای پیشبرد آن تالش می کنیم.
کمیته قانون اساسی سوریه توسط سازمان 
ملل برای تدوین قانون اساســی جدید در 
راستای روند سیاســی براساس قطعنامه 

۲۲۵4 شورای امنیت تشکیل شده است.
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 بزرگ ترین توافق تجارت آزاد جهان 
و آمریکای دور انداخته شده

می توان توافق »همکاری اقتصادی جامع منطقه ای )RCEP(« را که توســط 
۱۵ کشور در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ به امضا رسید، بزرگ ترین توافق تجارت آزاد 
تاریخ نامید. احتماالً این توافق که آن را به نوعی مدل مشابه اتحادیه اروپا قرار 
می دهند، بر آینده نظام اقتصادی و سیاسی جهان و نیز بر تنش های اقتصادی 
چین و ایاالت متحده تأثیرگذار باشد. RCEP شامل تمامی اعضای انجمن ملل 
آسیای جنوب شرقی )آ سه آن( به عالوه چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و 
نیوزیلند است. این کشورها تقریباً یک سوم جمعیت جهان را تشکیل داده و 
تولید ناخالص داخلی آنان حدود ۲6.۲ تریلیون دالر است که درمجموع از هر 
دو توافق آمریکا - مکزیک - کانادا و اتحادیه اروپا بیشتر است. قرار بود هند و 
ایاالت متحده هم عضوی از این توافق باشند، اما هم دونالد ترامپ و هم نارندرا 
مودی از عضویت در آن انصراف دادند. گفته می شــود این توافق می تواند تا 
سال ۲۰3۰ ساالنه تا ۲۰۰ میلیارد دالر به اقتصاد جهانی اضافه کند. به گفته 
برخی کارشناســان، کشور چین تقریباً نقش رئیس را در این توافق بر عهده 
داشته و مزایایی نیز عاید خود کرده است. آن ها عالوه بر گسترش دسترسی به 
جنوب شرق آسیا، به توانایی مقابله با نفوذ بیشتر ایاالت متحده در این منطقه 
دست یافته اند. چین همچنین توانســته است تا حد امکان از سیاست های 
 RCEP تعرفه ای یا جنگ تجاری ترامپ در برابر چین رهایی جوید. همچنین
می تواند سبب دسترسی بهتر اعضا به سرمایه گذاری های مرتبط با طرح »یک 
کمربند یک جاده« چین شــود. در حال حاضر نیز بلوک »آسه آن« در هشت 
ماهه ســال ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا پیشی گرفته و به دومین شریک تجاری 
چین مبدل شــده است. طبق گزارشی از اندیشکده رند )اتاق فکر آمریکایی 
واقع در پنتاگون( کشورهای این منطقه بیشتر از قدرت اقتصادی چین واهمه 
دارند تا قدرت نظامی آن؛ از همین رو است که درصدد همکاری های اقتصادی 
با چین برمی آیند. طبق این گزارش، در حالی که این کشورها آمریکا را قدرت 
نظامی برتر می دانند، نفوذ آن را از قدرت اقتصادی چین کمتر دانســته و بر 
این باورند چین می تواند از طریق اهرم قدرت اقتصادی خود، بر قدرت نظامی 
ایاالت متحده فائق آید. همچنین اعضای این توافق بر آن هســتند تا با این 
همکاری، تجارت آزاد را افزایش دهند، منطقه را در برابر نظام تعرفه تجاری 

آمریکا حفظ کرده و از آثار منفی جنگ تجاری چین و آمریکا بکاهند.
در این میان، نکته مهم این است که این نخستین باری است که سه قدرت 
مهم آســیایی یعنی جمهوری خلق چین، ژاپن و کره جنوبی در یک توافق 
تجارت آزاد با یکدیگر حضور داشته و نیز نخستین توافق کاهش تعرفه های 
تجاری میان پکن و توکیو قلمداد می شود. از سوی دیگر، همچنین احتماالً با 
لغو درصد معینی از تعرفه های واردات متنوع به ویژه کشاورزی اعضا، اقتصاد 
کشورهای عضو در دوران پسا کرونا مسائل و مشکالت ناشی از آن را با سرعت 
بیشتری پشت سر خواهد گذاشت و رشد ۲.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد 
که این امر، نوید همکاری های بیشتری را پس از پایان این همه گیری جهانی 
می دهد. از طرفی نیز این توافق دال بر همگرایی روزافزون منطقه شــرق و 
 America( »جنوب شرق آسیاست. در حالی که شعار دونالد ترامپ »اول آمریکا
First( بود و در اروپا هم انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد، نشانه های واگرایی 
در اروپا و همگرایی در شرق و جنوب شرق آسیا نمود بیشتر پیدا می کند که 
این امر، نشــان از یک تحول راهبردی در حوزه نظم جهانی است. در میان 
اعضای RCEP، کشــورهایی بودند که در زمان برتری نفوذ ایاالت متحده در 
این منطقه از حق تجارت آزاد برخوردار نبودند، اما اکنون امکان استفاده از این 
موقعیت برای آنان فراهم شده است. اعضای »آ سه آن« به خصوص متحدان 
آمریکا )ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا و نیوزیلند( با این توافق یادآور شــدند 
طرفدار منطقه گرایی بیشــتر در قبال ملی گرایی، تجارت باز در برابر بسته، 
همکاری در برابر تقابل و اعتماد در برابر عدم اعتماد هستند. البته در آینده 
باید دید آیا اعضای توافق همکاری اقتصادی جامع منطقه ای در فاز عملیاتی 
عیناً طبق برنامه مشخص شده پیش می روند یا خیر. همچنین برای مقابله 
با نفوذ ایاالت متحده چه حد و اندازه ای از هزینه در نظر گرفته شــده و در 
صورت سنگ اندازی واشنگتن در این مسیر، چه واکنشی، در چه سطحی و به 
چه کیفیتی نشان داده خواهد شد. واکنش اعضای مهم از جمله دولت چین، 
ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در آینده این توافق تأثیرگذار خواهد بود.
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عکس نوشت

طالبان در مسیر رسمی  شدنطالبان در مسیر رسمی  شدن
این روزها دیدارهای رســمی طالبان در قطر بسیار زیاد شده تا 
جایی که می توان ادعا کرد این گروه رسماً از وضعیت تروریستی 
بیــرون آمــده و به عنوان یکــی از گروه های اصلی سیاســی در 
افغانســتان شناخته می شود. در ادامه همین روند هیئتی از دفتر 
سیاســی جنبش طالبان با حضور در ســفارت ایران در دوحه و 
مالقات با ســفیر ایران، به شهادت رســیدن دکتر فخری زاده را 
به دولت و ملت ایران تســلیت گفته و این عملیات تروریستی را 

محکوم کرده است.
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یادداشت روز

 مهدی سالمی؛ کارشناس مسائل شرق آسیا

 رویترز   رئیــس جمهوری منتخب 
آمریکا دستیاران ارشد کمپین خودش را 
برای مناصب ارشد در تیم مطبوعاتی کاخ 
سفید برگزیده است. البته اینکه این تیم 
چقدر بتواند دوام بیاورد معلوم نیست اما 
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، کل 
کارکنان ارشد ارتباطی را زنان تشکیل 
می دهند. بایدن یکشنبه شب این تیم 
را معرفی کرد. بیشتر این زنان در دولت 
اوباما هم کار کرده اند. بایدن در بیانیه ای 
گفت: »این نیروهای بــا تجربه و واجد 
شــرایط، دیدگاه های متنوع نسبت به 
کارشان و تعهد مشترک برای بازسازی 
بهتر این کشــور دارند«. چهار نفر از این 
هفت زن، رنگین پوست هستند. جنیفر 
ســاکی که پیش از این مدیر ارتباطات 
کاخ ســفید در دوران باراک اوباما بود، 

به عنوان سخنگوی دولت بایدن انتخاب 
شده است. ســاکی در پیامی توییتری 
نوشــت: »این متنوع ترین تیم در تاریخ 
بدینگفیلد، سخنگوی  ماســت«. کیت 
کمپین بایدن و معاونش کاماال هریس، 
به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید کار 
خواهد کرد. او در زمانی که بایدن معاون 
رئیس جمهور آمریکا بود، مدیر ارتباطات 
بایدن بود. ســیمون سندرز از مشاوران 
ارشد کمپین بایدن به عنوان سخنگوی 
ارشــد کاماال هریــس فعالیت می کند. 
الیزابت الکســاندر، سخنگوی بایدن در 
زمان حضور در دولــت اوباما، به عنوان 
مدیــر ارتباطاتی جیل بایدن، همســر 
بایدن منصوب می شود. دیگر زنان این 
تیم هم کارین ژان پییر  و اشــلی اتین، 

از مشاوران ارشد کمپین بایدن بوده اند.

همه زنان همراه بایدن
بایدن هم مانند ترامپ مشاغل ارتباطی را به زنان سپرد

 فارس   گروه های نزدیک به رئیس جمهور 
آمریــکا که تقلب در انتخابات را بررســی 
می کنند گفتند، اف بی آی از آن ها خواسته 
شــواهد خود را ارائه دهنــد. مت برینارد، 
تحلیلگر آماری ستاد انتخاباتی ترامپ در 
ســال ۲۰۱6 که مدعی تقلب در انتخابات 
امسال اســت، در پیامی توییتری نوشت: 
اف بــی آی به صورت فعاالنه و مســتقیماً 
از پــروژه صحت هویــت رأی دهندگان 
درخواســت کرده یافته های خود را درباره 
برگه های رأی غیرقانونی ارائه دهند. او در 
ادامه نوشت: تا روز سه شنبه، تمامی داده ها 
شامل اســامی، آدرس ها، شماره تلفن ها و 

غیره را به این آژانس تحویل خواهیم داد.
برینــارد به تازگــی در مصاحبه ای مدعی 
شده بود، گروهی که برای بررسی صحت 
انتخابات تشکیل داده دریافته اند برخی افراد 

در چند ایالت رأی داده اند.
مدیر پروژه آمیستاد که به بررسی صحت 
انتخابات می پردازد نیز مدعی است به صورت 
بالقوه صدها هزار برگه رأی مشکل دار وجود 
دارد. ترامپ هم یکشنبه شب در نخستین 
مصاحبه خود پس از انتخابات گفت: »اگر 
در اف بی آی یا وزارت دادگســتری باشید، 
تقلب انتخاباتی بزرگ ترین چیزی است که 
بایــد در موردش تحقیق کنید. آن ها کجا 

هستند؟ من که چیزی ندیده ام«.
وی همچنیــن افزود: »من قصد دارم ۱۲۵ 
درصــد از انرژی ام را بــرای انجام این کار 
]اثبات تقلب[ اســتفاده کنم«. طبق آنچه 
تاکنون اعالم شــده جو بایدن با 3۰6 رأی 
الکترال به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا 
انتخاب شده است در حالی که ترامپ ۲3۲ 

رأی الکترال بدست آورده است.

مدارک تقلب را برایمان بفرستید
اف بی آی خطاب به آمریکایی ها:

 جهان/ علوی  ایــن روزها بحث های 
بسیاری در زمینه توان رژیم صهیونیستی 
برای روبه رو شــدن با یک جنگ و نبرد 
نظامی تمام عیار مطرح است. وقوع یک 
عملیات تروریســتی علیه یک دانشمند 
نظامی و هسته ای، انگشــت اتهام را بار 
دیگر متوجه صهیونیست ها کرده است. 
پس از این اقدام، صهیونیست ها به صورت 
طبیعی ســطح هشــدار خود را افزایش 
داده و نگرانی ها در فلســطین اشغالی از 
وقوع یک درگیری نظامی بسیار بیشتر 
از گذشته شده اســت. اما تل آویو تا چه 
میزان برای یک جنگ تمام عیار در برابر 

مقاومت آمادگی دارد؟

نصراهلل و برتری در وحشت روانی»
یکــی از فرماندهــان بلندپایــه رژیــم 
صهیونیستی با اذعان به قدرت روزافزون 
جنبــش مقاومــت در لبنــان گفــت: 
سیدحســن نصراهلل توانسته حزب اهلل را 
به یکی از قوی ترین سازمان های جهان 
تبدیل کند. روزنامه رأی الیوم هم به قلم 
زهیر اندراوس نوشت: با اینکه اسرائیلی ها 
حزب اهلل لبنان را پس از ایران، دشــمن 
شــماره ۲ خود به شــمار می آورند، اما 
این جنبش اکنون به نزدیک ترین خطر 
راهبردی تبدیل شــده و نصراهلل، یکی 
از رهبران عربی اســت که باید به سخن 
او گوش ســپرد. یک دهه پس از جنگ 
دوم لبنان در تابستان ۲۰۰6، نخبگان و 
تصمیم سازان تل آویو همچنان سعی در 
بررسی هرچه دقیق تر این پدیده داشته 
و سعی می کنند از پیروزی حزب اهلل در 
نبرد تجربه کسب کنند. این موضوع در 
حدی جدی گرفته شد که در دانشکده 
تل حــای در شــمال مناطق اشــغالی 
بررسی و اعالم شــد بیش از 8۰ درصد 
از اســرائیلی ها به ســخنان سیدحسن 
نصراهلل اعتماد داشــته و تنها ۲۰ درصد 
به مقامات اســرائیلی گوش می سپارند. 
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت در 
این خصوص به نقل از یک افسر بلندپایه 

اسرائیلی نوشته است: طی جنگ غزه که 
پس از جنگ لبنان در سال ۲۰۰6 روی 
داد، فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل نحوه 
تعامل حزب اهلل را با رویدادهای نوار غزه 
زیر نظر داشته و در انتظار نحوه قرائت او 
از این مسئله بودند. نصراهلل موفق شده بر 
افکار عمومی صهیونیست ها تأثیر گذاشته 
و در اذهان آن هــا نگرانی امنیتی ایجاد 
کند. این امر، موفقیت باالیی است؛ آنجا 
که پیش از شلیک هر موشک از زرادخانه 
حزب اهلل، مردم در هراس کامل هستند. 
ایلی یشــای، معاون نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در زمان جنگ نیز گفته 
است: روزی نگذشــته است که نصراهلل 
روحیه ما را تضعیف نکرده باشد و اعصاب 

اسرائیلی ها را به بازی نگرفته باشد.

 اعتراف اسرائیل؛ »
جنگ گزینه آخر است 

ایتان هابر، رئیس دفتر اســحاق رابین، 
نخست وزیر اسبق اسرائیل در مقاله ای 
اســت:  یدیعــوت آحارونوت گفته  در 
امکان پیــروزی در همه جنگ ها وجود 
ندارد که اگر این گونــه بود ما توصیه 
می کردیــم فــوراً وارد جنگ شــویم. 
حزب اهلل در ســالیان گذشته به هزاران 
فروند موشک و راکت های بسیار دقیق 
مجهز شــده و هــزاران نیروی آموزش 
دیده که در ســوریه بــه خوبی تجربه 
کســب کرده اند را ســازماندهی کرده 
اســت. آرامشــی که اکنون در شمال 

]فلســطین اشــغالی[ وجــود دارد، با 
شــلیک نخستین موشــک از لبنان به 
فراموشــی سپرده می شــود؛ چه رسد 
به اینکه موشــک های بسیاری از سوی 
مقاومت شــلیک شود. اســرائیل فقط 
در صورتــی باید وارد جنگ شــود که 
شمشیر روی گردنش قرار گرفته باشد. 
سران اسرائیل باید بفهمند چیزی به نام 
جنگ تاکتیکی وجود ندارد. متأســفانه 
فقــط جنگ بزرگ وجــود دارد. امروز 
فقط برای تسلی خاطر سران سیاسی و 
نظامی اسرائیل و برای کاستن از فشار 
ناشــی از نتایج ناامید کننده نبردهای 
قبلی با حــزب اهلل می گویند در جهان 
هیچ کشوری وجود ندارد که در جنگ 

نامنظم پیروز شده باشد. 

ضعف های ساختاری رژیم »
صهیونیستی در یک جنگ احتمالی

رژیــم صهیونیســتی دارای ضعف های 
ســاختاری متعددی اســت که همین 
ضعف ها، سناریو شکست در یک جنگ 
احتمالی را برای تل آویو تقویت می کند. 
طی ســال های ابتدایی موجودیت رژیم 
صهیونیستی در دهه 4۰ میالدی، ارتش 
تازه تأسیس آن گرایش های ایدئولوژیک 
مبتنی بر آموزه های افراطی صهیونیسم 
داشــت و همین اعتقادات ایدئولوژیک 
نقطه قــوت صهیونیســت ها در نبرد با 
اعراب شد. ویژگی ایدئولوژیکی نظامیان 
صهیونیســت طی چند دهه گذشــته 

به تدریج رنــگ باخته و نیروهای نظامی 
این رژیم به طور عمده شــامل مهاجران 
جویای کار و فاقد مدارک هویتی به ویژه 
از آفریقا شــده اســت که به فلسطین 
اشــغالی با اهداف مادی مهاجرت کرده 
و چندان اعتقادی به آموزه های صهیون 
ندارنــد. در واقــع بدنه فعلــی نظامیان 
صهیونیستی بر خالف سال های نخست 
آن فاقــد تعلقات اعتقادی و ایدئولوژیک 
اســت و چندان تمایلی به وارد شدن به 

یک جنگ تمام عیار را ندارد.

دشواری های جنگ منطقه ای برای »
تل آویو

در یک جنــگ احتمالی، تهدیدها علیه 
رژیم صهیونیستی تنها از داخل مرزهای 
ایران نیســت، بلکه تل آویو با شبکه ای 
از گروه های مقاومــت در منطقه روبه رو 
خواهد شد که پهنای آن از سواحل یمن 
در دریای سرخ تا سواحل مجاور فلسطین 
اشــغالی در لبنان ادامه خواهد داشت. 
حتی با وجود مداخله آمریکا و یا برخی 
کشورهای غربی به نفع صهیونیست ها در 
یک جنگ احتمالی، اما شبکه مقاومت 
منطقه  ای متحد با ایــران تا بدان اندازه 
در سراسر منطقه گسترده است که نبرد 
احتمالی به یک بخــش یا نقطه خاص 
متمرکز نخواهد شد و جبهه های مختلفی 
علیه فلسطین اشغالی گشوده می شود. بر 
این اســاس، یکی از کارویژه های شبکه 
متحدان منطقه ای ایران در یمن، عراق، 
سوریه، فلسطین و لبنان، تبدیل هرگونه 
درگیری احتمالی با رژیم صهیونیستی به 
یک جنگ منطقه ای است. از همین رو، 
دور از انتظار است که رژیم صهیونیستی 
که دارای مســاحت کــم و فاقد عمق 
استراتژیک است، توان مقابله با جبهه های 
گوناگون نبرد در منطقه را داشته باشد. از 
همیــن رو، تحرکات اخیر این رژیم تنها 
مانند یک طبل تو خالی است که از قضا، 
بیشترین هراس را از شروع درگیری گرم 

با مقاومت در منطقه دارد.

گزارش

اسرائیل تا چه حد آماده یک جنگ تمام عیار است؟

دشواری های جنگ منطقه ای برای تل آویو

اندیشکده امریکن اینترپرایز تحلیل کرد
اشتباه اسرائیل در جمهوری آذربایجان

جهان / امیرمحمد سلطانپور: مرکز مطالعاتی امریکن اینترپرایز در یادداشتی 
به رابطه اسرائیل و جمهوری آذربایجان که در ماه های اخیر شکل خاص تری 
نیز پیدا کرده پرداخته اســت و آینده ای روشــن در مورد آن متصور نیست. 
این مؤسســه معتقد است دلیل اصلی شکست ارمنستان در جنگ 4۵ روزه 
قره باغ مقابل جمهوری آذربایجان ضعیف بودن تســلط این کشور بر آسمان 
بود. ارمنی ها ذخایر نفتی مانند آذربایجان ندارند و اقتصادشــان به شدت به 
خاطر مسدود شــدن مسیرهای زمینی توسط جمهوری آذربایجان و ترکیه 
دچار مشکل است. به همین دلیل این کشور تالش داشت تمرکز خود را در 
این جنگ بر نیــروی زمینی خود بگذارد. آن ها امیدوار بودند حتی با نیروی 
زمینی کمتر، مقابل آذربایجان و جنگنده های ســوخو ۲۵ و میگ ۲۱ و ۲4 
آذربایجان که از قدیم از روسیه تهیه کرده بودند مقاومت کنند. اما ارمنی ها در 
محاسبات خود اشتباه کردند، چون جمهوری آذربایجان ناوگان هوایی خود را 
با اف۱6هایی که از ترکیه و پهپادهای تهاجمی پیشرفته ای که از اسرائیل ]و 

ترکیه[ تهیه کرده بود قدرت تازه ای بخشیده بود.
رابطه اسرائیل و جمهوری آذربایجان به خاطر شکل صادرات محصوالت نظامی 
در مقابل محصوالت مرتبط با انرژی آنچنان عجیب نیست. اسرائیل نیمی از 
مایحتاج نفتی خود را از آذربایجان تأمین می کند و در مقابل میلیاردها دالر 
تجهیزات نظامی به این کشور فروخته است. اما طولی نخواهد کشید که سود 
کوتاه مدت و کنونی، جای خــود را به ضررهای طوالنی مدت در این رابطه 
خواهد داد. شکل نیاز ارمنستان به امن بودن مرزهایش برای ادامه حیات بسیار 
شبیه به نیاز اسرائیل است. همچنین تأمین آب ارمنی ها نیز اکنون با به دست 
گرفتن مناطق قره باغ توسط آذربایجان به دست حریف افتاده، به گونه ای که 
آذربایجان می تواند دسترسی ارمنی ها به 8۵ درصد آب مورد نیازشان را از بین 
ببرد یا مزدورانی که توســط ترکیه از سوریه به منطقه اعزام شدند می توانند 
دریاچه مهم سوان برای ارمنســتان را آلوده کرده و ضربه  جبران ناپذیری را 
وارد آورند. در حالی که اســرائیل نیز از لحاظ تأمین منابع آبی خود به شدت 
به بلندی های جوالن و دریاچه جلیل وابســته اســت کمک این کشور به از 
دست رفتن چنین امنیت هایی در ارمنستان موجب ضعیف شدن اسرائیل در 
مذاکراتش با دیگر کشورها درزمینه این موضوعات در آینده می شود. 7هزار و 
7۰۰ مزدوری که صحبت آن ها نیز شد می تواند در آینده علیه خود اسرائیل 

نیز به کار گرفته شوند. 
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