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jدرکالمعالمآلمحمدaبشارتدهندهاحمد
 jبه مناسبت میالد حضرت عیسی jدر مناظرات ثامن الحجج jمعارف   رســول  خدا، حضرت محمد مصطفی)ص(، پیامبر خاتم بازخوانی حقیقت جایگاه حضرت مسیح 

و همان وجود مقدسی است که انبیای پیشین، بشارت ظهورش را 
داده  بودند؛ در واقع آن وجود مقدس آمده بود تا سلسله انبیای الهی 

 ............ صفحه 5را کامل کند و ندای...

7 6 2
به دلیل تبلیغ سایت های شرط بندی گفت وگوی قدس با دکتر ایزدخواه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

:aحضرت محمد
هر روز جمعه برای 

شما ثواب یک حج و 
یک عمره است، حج 
شما شتاب و مبادرت 
به نماز جمعه و عمره 
شما انتظار اقامه نماز 

عصر پس از نماز 
جمعه است. 
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۱۰ سلبریتی و ورزشکار 
بازداشت شدند

آزادسازی قیمت خودرو 
دوام نخواهد آورد

هیمنه نرم افزاری آمریکا 
فرو ریخته است

 ............ صفحه 7

 دکتر نمکی، وزیربهداشت: 

خرید واکسن کرونا ربطی به FATF ندارد

در30تا40درصدساختمانهای
نوسازاستانداردهایالزم

رعایتنمیشود

صدای بِم 
زلزله را 
بشنویم

 سیاست  وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط زنده با شبکه خبر سیما 
تأثیر FATF را به خصوص بر روی واکسن کرونا رد کرد. دکتر سعید نمکی گفت: من آدم 
سیاســی ای نیســتم و هرگز سوار قطار سیاست نشدم. البته FATF بحث مهمی است و 
پیوستن ما به بعضی از مراودات بین المللی مهم است اما من تأثیر آن را بر نظام سالمت 
در اوضــاع کنونــی و به خصــوص در رابطــه با واکســن کرونا خیلی جدی نمی بینــم.  وی با 
ارائه گزارشی به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور، واکسن و نیز ویروس انگلیسی 
پرداخت و گفت: مردم خبر واکســن را فقط از بنده بشــنوند. نمکی گفت: درباره واکســن 

 ............ صفحه 2کرونا، مردم فقط صحبت را از وزیر بشنوند...

 جامعه  پنجم دی هر ســال که از راه می رســد، 
یــاد بــم و بامــداد تلــخ آن روز تعطیــل و 50 هزار 
هموطن جانباخته زیر آوارها باز تکرار می شود.  
بــم، یــاد بوئین زهــرا، طبــس، رودبــار، منجیل و 
بعدهــا کرمانشــاه را هــم در ذهن هامــان تداعی 

می کند؛ روزهای فراموش ...

تیراندازیدرمرکزفرانسه
وباالگرفتناحساسناامنی

هراسدرپاریس
بامرگ
سهپلیس

شجاع،آزمون،طارمیو
کنعانیزادگان

4ایرانینامزد
مردسالفوتبال
آسیاشدند

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 8

گزارشیازساختقطعهاول
راهآهنهمدان-سنندجازسوی
شرکتمسکنوعمرانرضوی

رؤیای10ساله
درگامهایآخر

 ............ صفحه 3

یـــادداشــت  روز
سیدرضاصدرالحسینی

جدا از همه ویژگی های اخالقی منحصر به فرد حاج قاسم سلیمانی، نگاه جامع به 
موضوعات مختلف یکی از ابعاد شــخصیتی مهم این شــهید بزرگوار بود. ســردار 
ســلیمانی بــه عنــوان یکــی از شــاگردان مکتــب اســالم و امامیــن انقــالب با همین 

جهان بینی خاص اعتقادی و با دید فراملی هنگامی...

نقشمهمشهیدسلیمانی
دروحدتجبههمقاومت

 ............ صفحه 2
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سازمان ملی زمین ومسكن در نظر دارد پروژه های ذیل رادر قالب مشاركت  از طریق اداره كل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی با  برگزاری فراخوان عمومی و از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت واگذار نماید.
كلیه سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی كه دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه كشور می باشند ویادرصورت نداشتن رتبه های مذكور بامعرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی ،می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان بترتیب ذیل اقدام نمایند:

 كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت و بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم : خراسان جنوبی-بیرجند- خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت ، معدن و تجارت طبقه همكف اتاق 111 تلفن:05632221220

ف
مدت زمان سهم شریكمبلغ كل سرمایه گذاریشرح فراخوانشماره فراخوانردی

مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانهمبلغ تضمین)ریال(اجرا 
آخرین مهلت ارائه پاكت ها و 

بارگذاری اسناد در سامانه
تاریخ و زمان برگزاری جلسه

كمیسیون مشاركت

199/14
طرح و ساخت پروژه مسكونی-

3021/715/000/000ماه1/283/861/950/0001/001/412/321/000تجاری ارمغان بیرجند
 ساعت12 روز دوشنبه  مورخ 99/10/08 الی  

ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ 99/10/15
ساعت 14 روز سه شنبه 

مورخ 99/10/30
ساعت 9صبح روز چهار شنبه 

مورخ 99/11/01

299/15
طراحی و ساخت پروژه مسكونی 

2413/750/000/000ماه682/416/000/000551/528/611/200میدان معلم طبس 
ساعت12 روز دوشنبه  مورخ 99/10/08 الی  

ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ 99/10/15
ساعت 14 روز

سه شنبه  مورخ 99/10/30
ساعت 9:30صبح روزچهار شنبه  

مورخ 99/11/01

399/16
طراحی و ساخت پروژه مسكونی 

3020/225/000/000ماه1/068/683/400/000876/213/519/660سایت 50هكتاری طبس
ساعت12 روز دوشنبه  مورخ 99/10/08 الی  

ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ 99/10/15
ساعت 14 روز

سه شنبه  مورخ 99/10/30
ساعت 10صبح روزچهار شنبه

 مورخ 99/11/01

499/17
طراحی و ساخت پروژه مسكونی 

249/200/000/000ماه393/763/690/000324/540/033/298صدف قاین
ساعت12 روز دوشنبه  مورخ 99/10/08 الی  

ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ 99/10/15
ساعت 14 روز سه شنبه 

مورخ 99/10/30
ساعت 10:30صبح روزچهار شنبه

 مورخ 99/11/01

. 

آگهی فراخوان مشارکت در طرح و ساخت شماره یک سال 1399-نوبت اول

اداره ارتباطات واطالع رسانی - اداره كل راه وشهرسازی خراسان جنوبی 

,ع
99
10
11
8

ش��ركت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات  داخلی  نس��بت به اجرای عملیات تامین برق 
و خری��د دوربین و اس��پیكرفون به ش��رح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نمای��د. داوطلبان میتوانند برای 
دریافت اس��ناد از تاریخ 99/10/04 الی 99/10/07  به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت 
نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س��امانه تداركات الكترونیكی 
دولت حداكثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/10/20  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانكی یا واریز 

نقدی( )ریال(
تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات 

253/د/199
اجرای عملیات تامین برق 

جهت مانور فیدر آرام و افسر 
شهرستان بیرجند

مورخ380/000/000
99/10/21

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند 
– سایت اداری-

شركت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات 200/000/000خرید دوربین و اسپیكرفون  254/د/299

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی یک مرحلـه ای
   شماره 253/د /99 لغایت 254/د/99

    روابط عمومی  شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

,ع
99
10
12
0

مؤسس��ه آس��تانه مبارك��ه حض��رت حس��ین ب��ن موس��ی الكاظ��م)ع( و زیارتگاه                                         
شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوی، در نظر دارد احداث دبیرستان 
6 كالسه واقع در طبس را از طریق مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر و ش��ركت در مناقصه، اس��ناد 
مورد نظر را از سایت مؤسسه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از 
طریق مراجعه حضوری به دفتر مؤسس��ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از 
تكمیل به همراه مدارك و مس��تندات مربوطه، حداكث��ر لغایت پایان وقت اداری 

تاریخ 99/10/14 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس��تان خراسان رضوی، مش��هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6 
، نمایش��گاه ش��ركت فرش آس��تان قدس رضوی، طبقه س��وم، دفتر موسسه، 

تلف��ن: 32212587-051 - فاك��س: 051-32234753
استان خراسان جنوبی، طبس، آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(، 

ساختمان اداری، واحد امورمالی، تلفن 056-32813300-3 
فاكس: 056-32813105

فراخوان مناقصه احداث دبیرستان 6 کالسه
 حضرت امام رضا)علیه السالم( در طبس

روایت »چشم ایرانی«روایت »چشم ایرانی«
 از سیستان تا حلب از سیستان تا حلب

نگاهیبهچهاردهمینجشنوارهنگاهیبهچهاردهمینجشنواره
بینالمللیفیلم»حقیقت«بینالمللیفیلم»حقیقت«

گفتوگویقدسباکارگردانگفتوگویقدسباکارگردان
مستند»هجدههزارپا«مستند»هجدههزارپا«

............صفحه12
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ضرورت بازنگری در تعالیم مهدهای کودک   دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: نهادینه سازی تعلیم و تربیت از صفرسالگی تا پایان دبیرستان بسیار اهمیت دارد و آموزش و پرورش نیازمند یک سازوکار جدی 
برای رصد محتوای مهدهای کودک است. به گزارش مهر، سعیدرضا عاملی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نمی تواند اجرایی شود، مگر آنکه معلم مناسب در سر کالس اقدام به تربیت کند. بزرگ ترین 

جفا در حق حجاب این است که کسی حجاب را به عنوان یک اجبار تلقی کند نه یک ظرفیت برای صیانت از سالمت اجتماعی زن و مرد. بخش فاسد و ناموفق غرب مربوط به فاصله گرفتن از دین است. 

مینــا افــرازه: در آســتانه ســالگرد شــهادت 
سردار سلیمانی، رهبر انقالب روز چهارشنبه 
26آذرماه با اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد 
شــهادت سردار ســلیمانی دیدار کردند و در 
این جلســه گفتند: تشییع میلیونی شهید 
المهنــدس  ابومهــدی  شــهید  و  ســلیمانی 
در عــراق و ایــران، اولیــن ســیلی ســخت بــه 
آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت تر »غلبه 
نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار« و »اخراج 

آمریکا از منطقه« است.
آمریکا از گذشته تاکنون، به موازات استفاده 
از ابزارها و راهبردهای سخت خود در منطقه، 
ماننــد حضــور نظامــی و فیزیکــی، اســتقرار 
نیروها و امکانات یا ایجاد ائتالف های نظامی، 
از ابــزار نرم افــزاری نیــز برای توجیــه حضور و 
نفوذ خود در منطقه و اثرگذاری در معادالت 

آن بهره برده است. 
در واقع، قدرت نرم افزاری آمریکا و تسلط بر 
افکار عمومی، به نوعی جاده صاف کن و رمز 
موفقیت اقدام های ســخت افزاری این کشور 
در منطقه بوده است؛ بنابراین برای شکستن 
یکه تازی و هیمنه استکباری آن باید با ابزاری 

از همان جنس به مقابله برخاست.
به همین دلیل است که رهبر انقالب همواره 
به علت اصلی اقدام های اســتکباری آمریکا 
اشــاره می کنــد و شکســتن هیمنــه آمریــکا 
و خــروج آن از منطقــه را در غلبــه نرم افــزاری 
می بینــد. رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجــی مجلــس در گفت وگــو بــا 
قدس درباره غلبه نرم افزاری بر آمریکا، اظهار 
کــرد: رهبــر انقــالب به درســتی اشــاره کردند 
کــه بزرگ تریــن انتقــام از دشــمن این اســت 
کــه قــدرت و ابــزار عمــل را از آن بگیریــم. اگر 
کسی با اسلحه در حال کشتار مردم است، 
بهترین راه آن است که او را خلع سالح کنیم 
تا دیگر نتواند به آدمکشی بپردازد. بنابراین 
خنثی ســازی تأثیــر ابزارهــا به منزلــه مــرگ و 
آمریکاســت.  اســتکباری  اقدام هــای  قطــع 
امــروز آمریــکا، منطقــه را بــه حیــاط خلــوت 

خــود تبدیــل کــرده و ســوار بــر گــرده برخــی 
حاکمان جاهل و خود فروخته منطقه شده 
و سرزمین های اسالمی را لگدمال می کند. در 
چنین شرایطی، راه احیای عزت و سربلندی 
کشورهای منطقه، در خروج آمریکا از منطقه 
اســت. حجت االســالم والمسلمین مجتبی 
ذوالنــور ادامــه داد: بایــد در ملت هــا بیــداری 
پدید آید تا دولت های خودشان را به مقابله 
بــا آمریکا و دخالت هــای آن در منطقه وادار 
کننــد، چنان کــه شــاهد بودیــد بــا شــهادت 
پارلمــان  المهنــدس،  و  ســلیمانی  ســردار 
عــراق بــه خــروج آمریــکا از منطقــه رأی داد. 
بدیــن ترتیب، گام نخســت این اســت که با 
کشورهای منطقه هم افزایی داشته باشیم و 
این خواست عمومی که در حال حاضر برای 
اخراج آمریکا و مقابله با اقدا م های استکباری 
آن وجــود دارد را تقویــت کنیــم تــا به منصه 
ظهــور و اجــرا برســد. ملت هــا بایــد جرئت و 
جسارت خودشان را در مخالفت با آمریکا و 
فراهم سازی زمینه خروج آن نشان دهند و در 
پــی آن نیز دولت ها مجبور به پیــروی از اراده 

ملت های خود شوند.

نماینــده مــردم قــم در مجلس تصریــح کرد: 
البته در هم شکستن هیمنه آمریکا و افول 
وجهــه امپریالیســتی آن از بعــد نرم افــزاری، 
تــا حــدودی اتفــاق افتــاده اســت، امــا بایــد 
آن را تکمیــل کــرد. اگــر در گذشــته آمریکا و 
قدرت هــای بــزرگ بــا چنــگ و دنــدان نشــان 
دادن و شایعه ســازی دربــاره تحــرکات نیروها 
و ابزارهــای جنگــی خــود از یــک نقطــه بــه 
نقطــه دیگــر، حکومت هــا را مرعــوب و نظام 
سیاسی  آنان را ساقط می کردند، اما در حال 
حاضر شاهدیم حتی با جابه جایی ده ها ناو 
این کشــور نیز مردم ایران و منطقه هراســی 
از چنیــن اقــدام هــای نمایشــی ندارنــد. این 
موضوع به این دلیل است که هیمنه پیشین 

آمریکا بسیار کمرنگ شده است. 
از  وی همچنیــن معتقــد اســت: بســیاری 
ابزارهای قدرت آمریکا دچار افول و ناکارآمدی 
شــده اند، به طور مثال امروز در زمینه فضای 
مجازی می بینید سایت های هسته ای آمریکا 
به راحتــی هــک می شــود؛ بنابرایــن می تــوان 
کاری کــرد کــه آمریکا در عرصه های مختلف 
یکه تازی خود را از دست بدهد. اگر ما مدعی 

هستیم دوران بزن دررویی آمریکا تمام شده، 
بایــد نمودهــای عینــی آن را در عرصه هــای 
مختلف آشــکار ســازیم و برای دســتیابی به 

نقطه مطلوب تالش کنیم.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
بــه  بــا اشــاره  خارجــی مجلــس همچنیــن 
بــرای  تــوان و ظرفیت هــای کشــور  افزایــش 
خنثی ســازی یکجانبه گرایــی آمریــکا گفت: 
بسیاری از نظام های اقتصادی دنیا در چنگ 
آمریکایی هاســت، امــا چه ایــران و چه دیگر 
کشــورهای منطقــه، وقتــی بــه خودکفایــی و 
خود اتکایی برسند و از پس اقدام های تقابلی 
آمریکا همچون تحریم ها و جنگ اقتصادی 
و روانی آن بربیایند، در چنین شرایطی نفوذ 
و قــدرت عمــل آمریــکا و دیگــر همپیمانــان 
آن شکســته خواهــد شــد و ایــن یعنی غلبه 
نرم افــزاری با هیمنــه آمریکا. به همین دلیل 
اســت که رهبر انقالب تأکید می کنند گرچه 
رفع تحریم ها اقدام خوبی است و باید دنبال 
شود، اما باید روی خنثی سازی تحریم ها که 
وقــوع آن بــه دســت خودمــان اســت، تمرکز 

بیشتری داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با قدس: 

هیمنه نرم افزاری آمریکا فرو ریخته است

دولت دراین چندماهه لطف کند عملیات روانی و گرانی های مهندسی شده را س
متوقف کند. 9150000830

بنده پارسال برج11 سایناپالس ثبت نام کردم و برج5 امسال 99 تکمیل وجه س
کردم. االن پنج ماه می گذرد که هنوز نه فاکتور کردند و نه تحویل دادند. قرار بود 
یک ماهه بدهند. خواهش می کنم پیگیری کنید چرا تحویل نمی دهند و این همه 
تأخیر دارد. نه مشــهد و نه تهران امور مشــتریان جواب درســتی نمی دهند و 
می گویند ما نمی دانیم؛ بروید شکایت کنید! واقعاً این جواب مشتری است؟ 
کجا هستند جواب بنده را بدهندکه گفتند ما تأخیر نداریم یک ماهه می دیم؟!  

9380000177
کــوچ عبری هــا از ارض موعود به کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس یعنی باور س

کردنــد دوران شکســت ناپذیری تمام شــده. وقت پســگیری بلندی هــای جوالن 
شده. 9150000278

رانت خواران، بیشتر تجار و کسبه بزرگ از شل کن سفت کن عمدی دولت س
در زمینــه ارز جهانگیــری و ارز نیمایــی و ارز آزاد یک شــبه میلیاردهــا بــه جیب 
می زننــد! کــود، ســم، نهاده هــاى کشــاورزی، دارو، تجهیزات پزشــکی و صنعتی 
خالصه همه کاالها یک شبه از ارز جهانگیری را به نیمایی و آزاد تبدیل می کنند! 
یک شبه میلیاردها سود  کسب می کنند! ایران شده بهشت پولشویى و فساد 

و رانت خواری!  9150000934
چی می شه همین سربازی رو بردارن؟ پسر من لیسانس گرفته و باید ادامه س

تحصیــل بــده، در اوج جوانی رفته خدمت ســربازی با درجه اســتواریکم. انگار 
تحصیــالت بــه درد نمی خــوره. اونــم داره مثــل ســرباز معمولــی مــی ره برجک، 

نگهبانی می ده. حیف از دوسال برباد رفته جوانیش. 9150000430
اگر همین طور که روی تردد خودروها کنترل دارند، روی قیمت ها و تورم و گرانی س

هم کنترل داشتند وضع ما این نبود! 9150000819
وقتی پیاز اشک کشاورز را در می آورد کسی حرف از احتکار نمی زد، اما حاال س

که بازار متعادل شده همه سوت زن شده اند! 9150000278
از اینکــه اســم دختــرم را در صفحــه صــدای مــردم چــاپ و دلــش را شــاد س

کردید بســیار بســیار ممنونم. امیدوارم که خدا دل شــما را شــاد کند. ممنون.  
9360000955

ســالم ودرود خســته نباشــید به شــما عزیزان در روزنامه قدس و ســتون س
صدای مردم. بنده یک درخواست کننده یارانه معیشتی هستم که نه بیمه 
دارم نه حقوق ثابت، نه یک میلیون را دادند نه 1۰۰هزارتومان را. اون مراحل 

ارسال کد ملی را هم انجام دادم، خبری نشد. 9150000849
چرا یارانه کمک معیشتی به نیروهای شرکتی که کمترین حقوق را دریافت 

می کنند تعلق نمی گیرد؟ 9010000087

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

 اعمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ 
به نفع معیشت مردم ضروری است

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم اعمال تغییرات اساسی در 
ساختار الیحه بودجه 1۴۰۰ به نفع معیشت مردم گفت: در صحن علنی 
و کمیسیون تلفیق بودجه، زمان کافی برای بررسی آن اختصاص خواهیم 
داد تــا بودجــه ســال آینــده با دقت کامل بررســی و به نحوی که به شــرایط 

اقتصادی کشور و معیشت مردم کمک کند، تصویب شود.
بــه گــزارش فــارس، محمدباقــر قالیبــاف که عصر دیــروز در اولین جلســه 
کمیسیون تلفیق بررسی الیحه بودجه 1۴۰۰ حضور یافته بود تاکید کرد: 
امیدوارم با تالش اعضای کمیســیون تلفیق بودجه و دیگر کمیســیون ها، 
گــزارش بودجــه ســال آینــده به صحن علنی ارائه شــود و مــا بتوانیم یک 
گام جدی و اساســی برای رفع مشــکالت اقتصادی در این شرایط سخت 

کشور برداریم.
وی خاطرنشــان کــرد: الیحــه بودجــه تقدیمــی دولــت بــه مجلــس دارای 
اشــکاالت جدی و اساســی است، به ویژه آنکه بودجه به صورت انبساطی  
دیده شده  که باعث  تورم  و گرانی می شود. همچنین بر مبنای این بودجه 
انبساطی هزینه زیادی هم در نظر گرفته شده است.  البته برخی هزینه ها 
بــه صــورت صددرصدی باید باشــد و نمــی توان آن ها را تغییــر داد؛ مانند 
65۰هزار میلیارد تومان در بحث پرداخت حقوق ها که قابل تغییر نیست و 
یکی از اهداف اساسی ما در مجلس توجه جدی به معیشت مردم و قدرت 

خرید توسط اقشار مختلف است.
قالیباف گفت: همچنین یکی دیگر از اشــکاالت جدی بودجه ســال آینده، 
ارقامی است که برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی توسط دولت در نظر 
گرفته شــده که به نظر می رســد،  تحقق آن یا ســخت است یا امکان پذیر 
نیســت و لذا می تواند باعث کســری بودجه شــدید و تورم شود که در این 
شرایط اقتصادی، فشار مضاعف به مردم خواهد بود و ما در مجلس باید 

جلوی فشار تورمی بر مردم را با اصالح بودجه بگیریم.
وی خطــاب بــه اعضای کمیســیون تلفیــق بودجه 1۴۰۰ تاکید کرد: شــما از 
روز شــنبه تا ســه شــنبه هفته آینده روزهای پرکاری را در دو نوبت صبح و 
بعدازظهــر داریــد و پیشــنهاد می کنم رأی گیری دربــاره کلیات این بودجه 
را به جای روز یکشــنبه در روز ســه شــنبه انجام دهید و طی این چند روز 
پیشنهادات نمایندگان و دولت را به خوبی شنیده، بررسی و سپس درباره 

کلیات رأی گیری کنید.
قالیبــاف تاکیــد کــرد: هر جلســه ای را که ضرورت حضور مــن در آن وجود 
داشته باشد، حاضر خواهم شد، به ویژه اگر بحث اصالح ساختار بودجه 
در میان باشد تا بتوانیم اصالحات اساسی مورد نیاز در ساختار بودجه به 

نفع معیشت مردم انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اولویت کنونی مجلس بررسی بودجه 1۴۰۰ است و بر 
این اساس ما هم در صحن علنی و هم در کمیسیون تلفیق بودجه، زمان 
کافی برای بررسی آن اختصاص خواهیم داد تا بودجه سال آینده با دقت 
کامل بررســی و به نحوی که به شــرایط اقتصادی کشــور و معیشــت مردم 

کمک کند، تصویب شود.

عراق در تدارک بزرگداشت سالروز شهدای مقاومت
در آســتانه نخستین سالروز شهادت 
فرماندهان شــهید ســردار سلیمانی و 
المهنــدس در پایتخت عــراق عالوه بر 
نهادهــای رســمی و دولتــی، گروه هــای 
مختلــف مردمــی نیز بــرای قدردانی از 
ایــن شــهدا و تأکید بــر ادامــه راه آن ها 
آماده می شــوند. به گزارش فــارس، در 
آستانه این رویداد خیابان های مختلف 
در سراسر عراق مزین به  بیلبوردهای 
بــزرگ از ایــن شــهدا شــده اند. در اســتان های مختلــف مراســم های یادبــود و 
بزرگداشت این شهدا برگزار خواهد شد و هماهنگی ها و تدارکات برای این امر 

همچنان ادامه دارد.
بــه گفته برخی مقامات در ســازمان حشــد الشــعبی عــراق تا پایان مــاه جاری 
میالدی در سراســر عراق، در این زمینه چندین مراســم در دو بخش رســمی و 
مردمی تدارک دیده شــده اســت. شــعار »شــهادت و حاکمیت« نیز به عنوان 
شــعار اصلی نخستین سالروز بزرگداشــت فرماندهان شهید انتخاب شده تا 
بر ضرورت اخراج اشــغالگران و بازپس گرفتن حاکمیت عراق تأکید شــود. این 
در حالی است که شنبه پیش نیز پارلمان عراق میزبان مراسم یادبود شهادت 
فرماندهان مقاومت شد و شمار زیادی از مقامات سیاسی بلندپایه این کشور در 
آن حضور یافتند و ضمن تمجید از فداکاری های این رهبران بر ضرورت ادامه راه 
آن ها و اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج اشغالگران آمریکایی تأکید کردند.

نقش مهم شهید سلیمانی 
در وحدت جبهه مقاومت 

جــدا از همه ویژگی هــای اخالقی منحصر 
به فــرد حاج قاســم ســلیمانی، نــگاه جامع 
ابعــاد  از  یکــی  مختلــف  موضوعــات  بــه 
بزرگــوار  شــهید  ایــن  مهــم  شــخصیتی 
بــود. ســردار ســلیمانی بــه عنــوان یکی از 
شــاگردان مکتب اســالم و امامین انقالب 
بــا همیــن جهان بینــی خــاص اعتقــادی و 
بــا دیــد فراملــی هنگامی که مــردم مظلوم 
تروریســت های  هجــوم  مــورد  منطقــه 
داعشــی دســت پرورده غرب قــرار گرفتند، 
بــه  و  نــداده  راه  خــود  بــه  شــکی  هیــچ 
ســرعت به یــاری آن ها شــتافت. بــا توجه 
به حمایت هایی که از جانب نظام ســلطه 
و  رژیم صهیونیســتی  و  آمریــکا  به ویــژه 
پول پاشی سعودی روی داد، مقابله با این 
جریــان اتفــاق ســاده ای نبــود ولــی انگیــزه 
الهی نجات انســان ها از این بلیه، ســردار 
را وا می داشــت بتوانــد در نقــاط مختلــف 

دسیسه های دشمن را ناکام کند. 
همین دیــدگاه اعتقادی که در میدان مقابله 
با تروریســم به کمال خود رسید، به بهترین 
شــکل نزدیکی اندیشــه ها را به دنبال داشته 
و زمینــه پیــروزی مقاومت بر تروریســت های 
تا بن دندان مســلح را در پی داشــت. مکتب 
ســلیمانی البتــه بــا خــون وی آبیــاری شــد و 
درخــت نوپایی که از ابتدای انقالب اســالمی 
بــا تأکیــد بر وحدت مظلومــان عالم بنا نهاده 
شــده بــود، امروز کــم و بیش به بار نشســته 
اســت. پس از  شــهادت وی، خون تازه ای در 
کالبد جریان آزادی طلب منطقه دمیده شد و 
رویکرد تازه ای از مقابله با اشغالگران به ویژه در 

عراق شکل گرفته است.
امــروز نقــش ســردار ســلیمانی در نزدیکــی 
جریان های مقاومت منطقه از فلسطین گرفته 
تا عراق، سوریه و یمن غیر قابل انکار است. 
قهرمــان ملــی ما به دنبال نجات مــردم از هر 
آیین و فرقه و نژادی بود. همین مسئله سبب 
شــده حتی دشــمنان هم ایشــان را »قهرمان 
واقعــی مبــارزه بــا تروریســم« بداننــد. انجام 
رایزنــی و نزدیکــی میان گروه های فلســطینی 
حماس و جهاد اســالمی با حزب هللا لبنان و 
انصارهللا یمن نمود واقعی این مسیر است. 
با این نگاه انسانی بود که گروه های مختلف 
دینــی و قومــی منطقــه از شــیعیان گرفتــه تا 
اهل ســنت، مسیحی و حتی ایزدی زیر یک 
چتــر گــرد آمدند و رؤیاهای غربــی – عبری را 
ناکام گذاشتند. اکنون در حشدالشعبی عراق 
بخــش بزرگی از جوانان اهل ســنت و درصد 
کمتــری مســیحی حضــور دارنــد، در حالــی 
کــه ســلیمانی نــه مســیحی بــود و نه ســنی. 
در تشــکیالت بســیج عمومــی ســوریه علیه 
مــزدوران غربی هم همین ترکیب وجود دارد. 
این نگاه مدیریتی که تحت فرماندهی میدانی 
شهید سلیمانی شکل گرفت، امروز به دیگر 
هسته های مقاومت منطقه هم تسری پیدا 
کرده و نوید آن را می دهد به زودی با تشکیل 
جبهه واحد، زمینه شکست خفت بار آمریکا 

فراهم شود.
شناساندن آمریکا به عنوان دشمن ملت های 
منطقــه کاری بــود کــه فقــط از دســت فــردی 
ماننــد حــاج قاســم ســاخته بــود. ایــن هدف 
امــروز در حــال محقق شــدن اســت و ایاالت 
متحده در چاه حماقت ها و ماجراجویی های 
جهانی خود گرفتار شده است. اتحاد میدانی 
گروه هــای مقاومــت بــا مدیریت حاج قاســم، 
کاخ سفید نشینان را به این نتیجه رسانده بود 
کــه اگر این مســیر ادامه یابد، بــه زودی فریاد 
همه مردم منطقه برای رهایی از مظالم آن ها 
بلند خواهد شــد. این برداشــت درستی بود، 
امــا تصــور اشــتباه دشــمن آنجا بــود که فکر 
می کــرد بــا شــهادت حــاج قاســم این مســیر 
پایــان خواهــد یافت، غافل از اینکه ســربازان 
سلیمانی در تداوم این راه ثابت قدم هستند و 
تا اخراج اشغالگران از پای نخواهند نشست. 

 اظهار تأسف آیت هللا جنتی
از اظهارات اخیر روحانی

دولت در راستای رفع 
گرانی و تورم بکوشد

آیت هللا احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 
در نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه 
روز گذشــته این شــورا ضمن اظهار تأسف 
از اظهــارات اخیــر حســن روحانــی گفــت: 
مــن در تعجبــم چــرا در ایــن شــرایط که به 
دلیل سوءتدبیر های برخی مسئوالن، مردم 
با مشــکالتی همچون گرانــی و تورم مواجه 
اظهــارات  رئیس جمهــور  آقــای  هســتند، 
خالف قانون اساســی علیه شورای نگهبان 

مطرح می کنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رئیــس دفتــر رئیس جمهور در دیدار معاون نخســت وزیر 
جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از پایان یافتن منازعه 
نظامی این کشور و ارمنستان از آمادگی تهران برای کمک 
به حل دائمی و قطعی مناقشه میان دو کشور همسایه خبر 
داد. محمود واعظی در این باره گفت: ایران همواره معتقد 
بوده است اختالفات میان کشورها به ویژه همسایگان باید 
از طریــق مذاکــره حــل و فصل شــده و جنگ بــه هیچ وجه 

نمی تواند جایگزین راه حل های سیاسی باشد.

مرز ایران و جمهوری آذربایجان مرز صلح و دوستی»
وی برگــزاری نشســت های چنــد جانبــه مثــل اجالس ســه 
جانبــه ایران، روســیه و جمهوری آذربایجــان یا اجالس پنج 
جانبه ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و ارمنستان 
را موجب نزدیکی کشورهای همسایه به یکدیگر و توسعه 
همکاری های سازنده و سودمند اقتصادی منطقه ای عنوان 
کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: ایران همان گونه 
که باکو تأکید کرده است، مرز خود را با این کشور، مرز صلح 
و دوستی می داند و همواره به تمامیت ارضی همه کشورها 
احترام گذاشته و از سایر کشورها نیز خواسته است که به 
تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. واعظی تصریح کرد: 
ایران معتقد اســت و پی درپی تأکید کرده اســت دولت ها و 
همسایگان نباید اجازه مداخله قدرت های بیگانه را در روابط 
و مناســبات با یکدیگر بدهند. وی با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی به توســعه روابط با جمهــوری آذربایجــان و ایجاد 

شــرایط جدید در مناســبات عالقه مند اســت، خاطرنشان 
کرد: دو کشور باید تمام توان خود را برای تسریع در اجرای 
پروژه هــای مشــترک مثل احــداث خط آهن، ســد و نیروگاه 
به کار بگیرند تا بســتر گســترش تعامالت و روابط بیش از 

پیش فراهم شود.
شــاهین مصطفــی اف نیــز در این دیــدار، روابــط دیرینه دو 
کشور و حمایت های همه جانبه ایران از جمهوری آذربایجان 
در ســال های گذشــته را همواره مایه دلگرمی مردم و دولت 
این کشور دانست و گفت: به نمایندگی از مردم کشورم از 
مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران به ویژه مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور محترم و دولتمردان ایران در مناقشه 
قــره بــاغ و حمایــت از تمامیت ارضی جمهــوری آذربایجان 
قدردانی و سپاســگزاری می کنم. وی با اشــاره به اینکه باکو 

همــواره بــه تمامیــت ارضی همه کشــورها احترام گذاشــته 
اســت، اظهار کرد: ایران همیشــه به عنوان کشوری بزرگ و 
همسایه ای دوست و برادر از جایگاهی بلند در میان مردم 
و دولت جمهوری آذربایجان برخوردار بوده و روابط با ایران 

برای باکو رابطه ای راهبردی بوده و هست.

توافق درباره احداث نیروگاه برق-آبی سد خداآفرین»
دیدار میان رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون نخست 
وزیر جمهوری آذربایجان در حالی انجام گرفت که روز 
گذشته وزیر نیرو از توافق انجام شده میان دو کشور بر 
ســر نحوه محاســبات مالی نیروگاه سد خداآفرین خبر 
داد. رضا اردکانیان در حاشــیه جلســه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشــاره بــه رودخانه های مرزی اظهار 
کــرد: چهــار ســال پیــش موافقت نامــه ای بیــن تهــران 
و باکــو بــرای تکمیــل ســد و بحــث بهــره بــرداری آن بــه 
امضا رســید و مجلس هم آن را تصویب کرد. از جمله 
کارهایــی کــه باید رخ می داد این بــود که ما درخصوص 
هزینه های این ســد که توســط ایران انجام شده بود، به 
توافق می رسیدیم. وزیر نیرو تصریح کرد: در سفر اخیر 
معــاون نخســت وزیــر جمهــوری آذربایجــان بــه تهــران 
بحث های نهایی انجام شد و خوشبختانه این توافق به 
امضا رســید و امروز بحث های مالی کامالً روشن است 
و مــا بالفاصلــه برای احداث نیروگاه های برق -آبی ســد 

خداآفرین اقدام خواهیم کرد.

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

خبـر

سیاست خارجی

یادداشت روز
 سید رضا صدرالحسینی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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خبـر

در سفر معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به ایران حاصل شد

توافق تهران- باکو برای احداث نیروگاه برق-آبی سد خداآفرین

جلســه  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
سه شنبه شــب با رئیس  مجلس درباره 
در  گفــت:  بودجــه  الیحــه  مشــکالت 
بسیاری موارد، نظرات مشترک داشتیم 
و در برخی موارد که مورد بحث و سؤال 
بــود بــه جمع بنــدی خوبــی رســیدیم و 

نظرات به هم نزدیک تر شد.
بــه گــزارش فارس، حّجت االســالم حســن 
روحانی در جلسه دیروز هیئت دولت افزود:  
یکی از ویژگی های بودجه این است که هم 
بــرای حقــوق بگیــران، هم بازنشســتگان و 
هم مستمری بگیران تصریح شده و حدود 
25درصد افزایش حقوق خواهند داشت و 
هم برای همسان ســازی و برای اقشــاری که 
در جامعــه بایــد بــرای مبــارزه با فقر مطلق 
به آن ها کمک شــود، رقم قابل مالحظه ای 

پیش بینی شده است.

رئیس جمهــور ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
بتوانیم با چابک سازی دولت و واگذاری 
ســهام و توســعه بــازار ســرمایه، اقتصاد 
بورس شــادابی داشته باشد. با این حال 
وی افزود: البته طبیعت بورس این است 
که فراز و نشــیب دارد تا به ثبات برسد، 
ولی در مجموع بورس در مقایسه با یک 
سال گذشته معلوم است که در مجموع 

رشد خوبی داشته است. 

دولت

روحانی: بورس در مجموع رشد خوبی داشته است
اظهارات رئیس جمهور درباره جلسه مشترک با رئیس مجلس

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ارتباط زنده با شبکه خبر سیما تأثیر 
واکســن  روی  بــر  به خصــوص  را   FATF

کرونا رد کرد.
آدم  مــن  گفــت:  نمکــی  ســعید  دکتــر 
سیاســی ای نیســتم و هرگــز ســوار قطار 
بحــث   FATF البتــه  نشــدم.  سیاســت 
مهمی اســت و پیوســتن ما به بعضی از 
مــراودات بین المللی مهم اســت اما من 
تأثیــر آن را بــر نظــام ســالمت در اوضاع 
کنونی و به خصوص در رابطه با واکســن 

کرونا خیلی جدی نمی بینم. 
وی با ارائه گزارشــی به تشریح وضعیت 
بیمــاری کرونــا در کشــور، واکســن و نیــز 
ویروس انگلیسی پرداخت و گفت: مردم 

خبر واکسن را فقط از بنده بشنوند.
کرونــا،  واکســن  دربــاره  گفــت:  نمکــی 

مــردم فقط صحبت را از وزیر بشــنوند. 
همان گونــه کــه داروهــای ضــد ویــروس 
در هــر کجای دنیا مصرف شــده اســت، 
بــرای مــردم خودمــان هــم آن را تهیــه و 
تولیــد کرده ایم. در رابطه با واکســن هم، 
همــه راه هــا را می رویــم و از بهتریــن و 
مطمئن تریــن منابع دنیــا در حال خرید 
هستیم. با این حال وی گفت: البته هیچ 
جای دنیا روی واکسن قسم نخورده اند.

دولت

خرید واکسن کرونا ربطی به FATF ندارد
دکتر نمکی، وزیر بهداشت: 
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ضرورت تربیت پژوهشگر تراز انقالب در دانشگاه علوم اسالمی رضوی    رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در نشست علمی »انتظارات پژوهشی از دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی« تأکید کرد: این دانشگاه عالوه بر تولیدات علمی باید به حوزه تربیت پژوهشگر تراز انقالب اسالمی ورود پیدا کند.حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر افزود: دانشگاه علوم اسالمی رضوی باید 

مسئله محوری را در حل مسائل آستان قدس رضوی جدی تر در دستور کار خود قرار دهد. این نشست علمی با حضور رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 حجت االسالم والمسلمین مروی در پیامی 
به جشنواره کتاب خوانی رضوی تأکید کرد

 انقالب اسالمی
 فرصتی بی مانند برای اندیشه وران 

رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
در پیامــی بــه مناســبت برگــزاری 
رضــوی  کتاب خوانــی  جشــنواره 
حضــرت  مطهــر  حــرم  در 
کــرد:  تأکیــد  معصومــه)س(، 
شــکوهمند  انقــاب  برکــت  بــه 
اســامی، فرصت بی مانندی برای 
دانشــمندان و اندیشه وران فراهم 
آمده اســت، قلم و کتاب نوشــتن 
نگاشــت  یافتــه،  دیگــر  رونقــی 

کتاب های ارزشمند، فراوانی چشمگیری پیدا کرده و دنیای کتاب و نشر و 
مطبوعات در ایران اسامی، روزگاری متفاوت با گذشته را تجربه می کند.

در  پیام حجت االسام والمسلمین احمد مروی  آمده است:
خوانــدن، نخســتین فرمــان خــدای بــزرگ و مهربــان به محبــوب و برترین 
پیامبران اســت که آیین آســمانی و جاویدانش، بر پایه علم و معرفت بنا 
نهــاده شــده و بزرگ ترین معجــزه اش کتاب است.ســوگند خداوند به قلم 
و آنچــه بــا قلــم نگاشــته می شــود را رمز و رازی اســت بس بزرگ و انســان 
اشــرف مخلوقــات در قــوس صعود کمالش و رفعتــش، به قله رفیع دانش 
دســت  یافتــه و در قــوس نــزول و حضیــض ســقوطش بــه جهــل و نادانی 
توصیف  شــده اســت.کتاب، میراث پرشکوه انســان و آفریننده ارزش های 
بشری و مایه روشنگری در جامعه و هدایت آدمی در پهنه زندگی است. 
خداونــد متعــال پیامبرانــش را بــا نعمــت تعلیــم کتــاب و حکمــت گرامی 
داشته...و در جای جای قرآن کریم که سرآمد تمامی کتب آسمانی است، 
برای پیامبر اسام که سرآمد همه پیامبران گرامی است؛ آموختن و تعلیم 

کتاب مهم ترین وظیفه قلمداد شده است .
تمــدن بشــری در طــول تاریخ، بر پایه هــای گوناگونی بنیان شــده و در این 
میــان، تمــدن اســامی در ادامه تمدن های پیشــین بشــری، بیش از همه 
تمدن ها، اهتمام به دانش، پژوهش، خواندن و نوشتن، آموختن و آموزش 
دادن داشــته و دانشــمندان و پژوهشــگران اســامی با الهام از دســتورات 
اکیــد دینــی، بــه پدیــد آوردن این میراث ارزشــمند همت گمــارده و جهان 
بشــریت در برهه هــای طوالنــی وامــدار تــاش و همت آنان بوده و هســت 
و ایــران پــس از اســام و دانشــمندان مســلمان ایرانــی بــه گســتره و عمق 
آن افزوده و افتخارات گران سنگی به یادگار گذاشته اند، اهمیت کتاب به 
کتاب خوانــی و ارزش ایــن گنــج گران در بهره گیری از آن اســت که انســان 
فرورفته در وادی تاریکی و تباهی و گمراهی را از رنج جهل و نادانی رهایی 

بخشیده؛ او را به  سوی روشنایی و دانش هدایت می کند.
در طول تاریخ که افکار و اندیشــه های فاســد و الحادی در جوامع بشــری 
رواج یافته و به بهانه های گوناگون انتشار می یافته اند؛ کتب آسمانی وظیفه 
نشــر معارف و مفاهیم الهی را بر عهده داشــته و پس از اســام، قرآن به 
عنوان برجسته ترین کتاب آسمانی و بزرگ ترین سرمایه در اختیار انسان 
ایــن نقــش را ایفــا نموده و دانشــمندان مســلمان با الهام از قرآن و ســنت 
پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت ایشان، فرهنگ و معارف واالی اسامی را 
در اختیار دوستداران دانش و فرهنگ قرار داده اند و نقد عمرشان را برای 

دیگران صرف نموده و برای آنان، سعادت به ارمغان آورده اند.
اکنون نیز که به برکت انقاب شکوهمند اسامی، فرصت بی مانندی برای 
دانشــمندان و اندیشــه وران فراهــم آمــده اســت، قلم و کتاب نوشــتن هم 
رونقــی دیگــر یافتــه و در موضوعــات و عرصه هــای گوناگــون و در ســطوح 
متفاوت و زبان های مختلف، نگاشت کتب ارزشمند، فراوانی چشمگیری 
پیــدا نمــوده، دنیــای کتاب و نشــر و مطبوعات در ایران اســامی، روزگاری 

متفاوت با گذشته را تجربه می کند.
نقش واال، حســاس و پردامنه کتاب در پویش تکاملی فردی و اجتماعی، 
تأثیــری بــس شــگرف و ســازنده داشــته و در تبــادل و انتقــال فرهنــگ و 
ارزش های متعالی بشر به نسل های آینده و جامعه سازی انسانی - اسامی 
و تمدنی، از جایگاه بلند و استراتژیك انگیزشی و فرهنگی ویژه ای برخوردار 
اســت.کتاب و فرهنگ مکتوب به دلیل دامنه نفوذ گســترده اش، همپای 
تأثیر اثباتی اش می تواند دارای ظرفیت های سلبی هم باشد که باید مورد 
توجه باشــد که مبادا دشــمن، با بهره برداری از این ابزار پرارزش فرهنگی، 
زمینه هجوم و شــبیخون فرهنگی به باورهای فرهنگی اصیل اســامی را 
یافته؛ تیشه قلم را به ریشه آن اصول زده با شاق وساوس شیطانی اش، 
نسل پرانرژی و فعال جامعه را بنوازد. این جانب از کنار مضجع شریف و 
نورانی حضرت ثامن الحجج »علیه الّصاه و الّسام« و امامی که به احیای 
امــر اهل بیــت »علیهم الســام« و تبیین و نشــر معــارف بلند و نورانیشــان 
توصیه فرموده است؛ و آن را در گرو تعلیم و تعلم علوم و معارف بلندشان 
دانســته و فرموده انــد: رحــم هللا عبداً أحیا أمرنــا... یتعلم علومنا و یعلمها 
الناس، فاّن الناس لو علموا محاسن کامنا، ال تبعونا. به همه اقشار و در 
تمام ســنین، اهمیت کتاب خوانی را متذکر و تأســی به رهبر عظیم الشــأن 
انقاب اسامی »مدظله العالی« در اهتمام به کتاب و کتاب خوانی و الهام 
از نگاه بلند و متعالی ایشان به اهمیت دانش و دانش ورزی که در بیانیه 
گام دوم انقــاب بــر آن تأکیــد فرموده انــد؛ و نیــز اســتفاده از ظرفیت هــای 
کتابخانه های کشور و کتابخانه بزرگ و غنی آستان قدس رضوی، توصیه 
أکید دارم و از تمامی دســت اندرکاران این جشــنواره باارزش که در شرایط 
خاص کرونایی کشور و جهان و در هفته پژوهش، به این موضوع اهتمام 
ورزیده اند، تشــکر نموده و دســت مریزاد و خســته نباشید می گویم و برای 

توفیق بیش از پیش عزیزان دعا می کنم.

 اوایل سال 1399 بود که راه آهن همدان-سنندج
و مؤثر در تحقق  اولویت دار  پروژه های  جزو 

جهش تولید نام گذاری شد. 
شرکت  همت  به  شد  موجب  امر  همین 
مسکن و عمران رضوی، پروژه ای که بیش 
از یک دهه پیش آغاز شده بود، جان تازه ای 
بگیرد.راه آهن همدان-سنندج نه  تنها برای 
به  کردستان  و  همدان  استان های  اتصال 
بلکه  بود،  مهم  سراسری  راه آهن  شبکه 
حلقه مفقوده محرومیت زدایی و تحول رونق 
اقتصادی این منطقه نیز به شمار می رفت 
که از سوی شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی، از شرکت های زیرمجموعه در بنیاد 
به  رضوی  قدس  آستان  موقوفات  بهره وری 
عنوان مجری بخشی از این طرح، در دست 

احداث است.

راه آهن 64 کیلومتری»
راه آهــن  اول  قطعــه  زیرســازی  عملیــات 
همدان-سنندج به طول 64 کیلومتر، بخشی 
از طرح 410 کیلومتری راه آهن تهران-همدان-
سنندج و به صورت یک خطه است که همه 
عملیات زیرســازی آن به عرض 6 متر شامل 
عملیات خاکی و اجرای ابنیه فنی به تعداد 6 
دستگاه پل خاص و 164 دستگاه آبرو توسط 
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی انجام 
شده و هم اکنون از حدود 83 درصد پیشرفت 

فیزیکی برخوردار است.
محمد دلبری، مدیرعامل شــرکت مســکن و 
عمــران قدس رضوی، در این  باره می گوید: با 
توجه به اولویت پروژه و متناسب با تخصیص 
منابــع مالــی از ســوی کارفرمــا و نحوه تملک 
بــرای شــروع کار،  اراضــی و تحویــل زمیــن 

عملیات اجرایی در حال اجراست.
ســال  از  اول  قــرارداد  می دهــد:  ادامــه  او 
1385 آغــاز شــد و با توجه بــه اولویت پروژه و 
تخصیــص منابــع مالــی، در مقاطعــی دچار 
رکــود شــد امــا در ســال 1398، به دلیــل قرار 
گرفتن در فهرســت پروژه های دارای اولویت و 

تزریق منابع مالی قابل توجه، عملیات اجرایی 
با سرعت چشــمگیری انجام شد به گونه ای 
که حدود پنج ماه زودتر از برنامه زمان بندی، 

عملیات اجرایی قرارداد اول به پایان رسید.

صدور خدمات فنی  و مهندسی برای »
آبادانی

شــرکت مســکن و عمــران قــدس رضــوی بــا 
رویکــرد صــدور خدمات فنی و مهندســی در 
مســیر عمران و آبادانی کشــور، تاکنون بیش 
از 30 پروژه عمرانی انجام داده است. در همه 
این پروژه ها نیز سعی بر این بوده که با بهترین 

کیفیت تحویل کارفرما داده شوند.
بهــزاد نمــازی، مدیر پروژه عملیات زیرســازی 
قطعه اول راه آهن همدان_سنندج، می گوید: 
با توجه به انجام بخشــی از عملیات اجرایی 
مسیر در قالب قرارداد اولیه، قرارداد تکمیلی 
بــه مــدت 12 ماه پیش بینی شــده که شــامل 
همــه عملیــات خاکــی و ســاخت ابنیــه فنی 

است.
او ادامه می دهد: با توجه به برآوردهای انجام  
شده، اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه حدود 
هــزار و 200 میلیــارد ریال اســت که با در نظر 
گرفتن تعدیل قیمت ها، افزون بر هزار و 700 

میلیارد ریال خواهد شد.

با توجه به شرایط جغرافیایی استان همدان، 
عملیات اجرایی در ماه های سرد سال همواره 
با دشواری دوچندان مواجه بوده که به همت 
تاش شبانه روزی نیروهای شرکت مسکن و 

عمران قدس رضوی رفع شده است.
بهــزاد نمــازی درباره دشــواری های ایــن پروژه 
می گوید: وجود زمین های کشــاورزی مرغوب 
در مســیر پــروژه، عــاوه بر ســختی و طوالنی 
شــدن فرایند تملــک اراضــی، امــکان اجرای 
عملیات را به دلیل وجود باغات و آب موجود 

در منطقه دشوار می کرد. 
بزرگــراه  بــا  مذکــور  محــور  اینکــه  ضمــن 
تهران_همدان دارای تقاطع است و با اینکه 
ترافیک زیاد موجود در این بزرگراه و هدایت 
ترافیک از کارهای ســخت این پروژه بود، اما 
بــا همــت کارگران و مهندســان شــرکت و در 
ســایه الطاف ولی نعمتمــان حضرت علی بن 
 موســی الرضا)ع(، به نحو احســن اجرا شــده 

است.

اتصال به شبکه راه آهن سراسری»
ایــن پروژه عاوه بــر آنکه از لحاظ حمل ونقل 
داخلــی بــار و مســافر، اســتان های همــدان 
و کردســتان را بــه شــبکه راه آهــن سراســری 
متصل می کند، موجب فراهم آوردن بستری 

مناســب به منظور بهبود و گســترش شبکه 
ترابری منطقه و همچنین افزایش ایمنی سیر 

و کاهش مصرف سوخت می شود.
عــاوه بر این، راه آهن همدان_ســنندج تأثیر 
بسزایی بر محرومیت زدایی منطقه، تحول و 
افزایش رونق اقتصادی، توسعه سهم ترانزیت 
در کشور، دگرگونی این منطقه در زمینه های 
اقتصــادی و تجــاری، ســهولت در حمل ونقل 
بین شــهری، افزایــش میــزان گردشــگری و... 

خواهد داشت.
دلبــری می گویــد: بــا توجــه به اینکه توســعه 
شــبکه ریلــی خواســت دولــت و همچنیــن 
درخواست اهالی مناطق حوزه نفوذ این طرح 
است، اتصال جنوب و شمال کشور در بخش 
غربــی از طریق سیســتم ریلــی از اهداف این 

طرح به شمار می رود.
او ادامــه می دهد: این خــط مرزهای بازرگان، 
رازی و جلفــا در شــمال غربــی را به بندر امام 
در جنــوب غربی کشــور متصــل می کند و با 
توجه به اینکه مــرز بازرگان بزرگ ترین نقطه 
مرزی زمینی و مرز آبی بندر امام دومین مرز 
آبی بزرگ کشــور به حســاب می آید، توسعه 
بخش غربی کشــور از طریق توســعه شــبکه 
خطوط مواصاتی با در نظر گرفتن آثار مثبت 
زیست محیطی، اجرای این طرح را ضروری و 

توجیه پذیر می کند.
با تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه، نه  تنها 
شاهد ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
و عمران و آبادانی کشور با استفاده از دانش 
مهندسی جوانان این مرز و بوم خواهیم بود، 
بلکــه در زمینــه رشــد اقتصــادی، موجبــات 
امکان جابه جایی مســافر و بار فراهم خواهد 
شــد. همه این موارد در راستای تحقق بیش 

 از پیش شعار سال است.
مدیــر پــروژه عملیــات زیرســازی قطعــه اول 
راه آهن همدان_ســنندج می گوید: این پروژه 
زمینه اشتغال مستقیم ماهانه حدود 250 نفر 
و غیرمســتقیم ماهانه نزدیک به هزار نفر را 

فراهم کرده است.

 گزارشی از ساخت قطعه اول راه آهن همدان_سنندج از سوی شرکت مسکن و عمران رضوی  

بسته های معیشتی به رؤیای 10  ساله در گام های آخر
نیازمندان حاشیه شهر 

شیروان رسید 
خادمیاران رضوی بســته های معیشتی 
شــامل مواد غذایی را بیــن خانواده های 
نیازمنــد حاشــیه شــهر شــیروان توزیــع 

کردند.
شهرســتان  در  رضــوی  خادمیــاران 
شــیروان بــرای حمایــت از خانواده هــای 
بیــن  را  معیشــتی  بســته های  نیازمنــد 
این خانواده ها در حاشــیه شهر شیروان 
توزیع کردند.این بســته ها شــامل میوه، 
مــرغ، ماکارونــی، رب، روغــن و شــکات 
بــود و از ســوی خادمیاران کانــون بانوان 
و خانواده شهرستان شیروان تهیه شده 

بود.
 همچنیــن بــا حضور ایــن خادمیاران در 
بیمارستان هاشمی شهرستان شیروان در 
روز والدت حضــرت زینب)س( از زحمات 

پرستاران این شهرستان قدردانی شد.

کمک هزینه جهیزیه 
برای هشت نوعروس 

توسط خادمیاران رضوی 
گراتــی  روســتای  رضــوی  خادمیــاران 
اســفراین بــرای حمایــت از خانواده های 
کمــک  محــروم،  مناطــق  کم بضاعــت 
هزینه جهیزیه هشت نوعروس را فراهم 

کردند.
خدیجه ســعید، عضو کانون خادمیاری 
شهرســتان  توابــع  از  گراتــی  روســتای 
اســفراین در تشــریح فعالیت هــای ایــن 
کانــون گفــت: در ســال های گذشــته بــا 
مشــارکت خیــران در ایــن روســتا طــرح 
اعــزام 14 خانــواده زائراولی بــه حرم امام 
رضا)ع( اجرا شــد، اما امســال به دالیل 
شرایط بیماری کرونا این هزینه را صرف 
هشــت  جهیزیــه  هزینــه  کمــک  تهیــه 
نوعــروس نیازمنــد کردیــم و بــا همکاری 
کمیته امداد، شــب چله ای برای عروس 
زیر پوشــش کمیته امــداد با اهدای یک 
کارت هدیــه 45 میلیــون ریالــی برگــزار 

شد.
وی افــزود: بــا شــیوع بیمــاری کرونــا از 
ســال گذشــته تاکنون با توجــه به اینکه 
برگزاری مراســم عزاداری در این شرایط 
برای خانواده هایی که عزیزی را از دست 
داده انــد فراهــم نبود، به همــت اعضای 
کانــون تاش کردیــم در کاهش رنج این 

خانواده ها شریک باشیم.
ســعید افــزود: از این رو طــرح »هر خانه 
یک حســینیه« راه اندازی شد تا بیش از 
130 مراسم ختم مجازی )شامل مراسم 
شــب اول قبــر، ختــم قــرآن، مداحــی بــا 
حضــور ذاکــر اهــل بیــت)ع(، طراحــی و 
انتشــار بنر تســلیت در فضــای مجازی( 

برای خانواده های متوفی برگزار کنیم.
عضــو کانــون خادمیاری روســتای گراتی 
ادامــه داد: ایــن امــر موجــب مشــارکت 
بــه  کمــک  در  عــزادار  خانواده هــای 
محرومان شــد، به طوری که بازماندگان 
اموات، مبلغی را که برای برگزاری مراسم 
ختم در نظر داشــتند بــه عنوان خیرات 
پرداخــت  رضــوی  کرامــت  طــرح  بــرای 
می کردند و مبالغ در راستای حمایت از 

محرومان هزینه شد.

سرزمین آفتاب 

خبر
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 محمدحســین مــروج کاشــانی  رئیــس مرکز امــور بانوان 
و خانــواده بنیــاد کرامت رضــوی از برگزاری دوره آموزشــی 
»سبک زندگی، بحران جمعیتی کشور و سهم مبلغان در 

آن« به صورت مجازی در روزهای دهه فاطمیه خبر داد.
»فاطمــه دژبــرد« در گفت وگــو با خبرنگار قدس بــا اعام این 
خبر گفت: به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
رضوی برگزاری دوره آموزشی »سبک زندگی، بحران جمعیتی 
کشور و سهم مبلغان در آن« به صورت مجازی آغاز شد. این 
مقام مسئول با اشاره به خطرات گوناگون و مختلف کاهش 
جمعیت اظهار کرد: مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
رضوی با هدف توانمندسازی مبلغین خواهر در حوزه دانش 
جمعیــت دوره آموزشــی »ســبک زندگی، بحــران جمعیت و 

نقش مبلغان در مواجهه با آن« را طراحی کرده است. 

 همکاری آستان قدس»
 و دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی

دژبــرد دربــاره اجــرای ایــن طــرح بیــان کــرد: ایــن طــرح بــا 
مشــارکت و همــکاری صمیمانــه واحــد مبلغیــن خواهــر 
دفتــر تبلیغات اســامی اســتان خراســان رضــوی طراحی 
شــده اســت و در ســال گذشــته نیــز بــا نزدیــک شــدن به 

شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( یــک دوره تخصصی 
معرفتی- بصیرتی در این زمینه برگزار شد.وی ادامه داد: 
این دوره )در سال گذشته( ویژه استادان، مربیان فرهنگی 
مدارس علمیه و مســئوالن محافــل خانگی خواهران بوده 
و با هدف ارتقای ســطح کیفی اســتادان و مربیان فرهنگی 
و با مشارکت معاونت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه 
علمیه خراسان و سازمان بسیج مداحان و با سرفصل های 
»نقــش مدیریــت اقتصــادی و فرهنگــی حضــرت فاطمــه 
زهرا)س(، بررسی ابعاد شخصیت عرفانی حضرت صدیقه 
در  تربیتــی  فرهنگــی  ظرفیت هــای  بررســی  کبــری)س(، 
جلســات و محافل عمومی و... « برگزار شــد و دوره دیگری 
با عنوان معاصرسازی سبک زندگی فاطمی نیز با همکاری 
دفتــر تبلیغــات و ســازمان تبلیغات اجرایی شــد کــه در آن 
دوره به مبحث جمعیت در راستای توانمندسازی مبلغین 

برای پاسخگویی به شبهات فرزندآوری پرداخته شد.

حضور بیش از 100 خواهر مبلغه مشهدی در این طرح»
ایــن مقــام مســئول افــزود: در دوره پیــش رو، بخشــی از 
آموزش ها با بهره گیری از برنامه های ضبط شده در رسانه 
ملی بوده که با حضور حجج اسام محسن عباسی ولدی، 

سیدمحمدحســن ابوترابی فرد، محمدمســلم وافی یزدی، 
دکتر مریم اردبیلی و دکتر صالح قاسمی ارائه شده است 
و ایــن موضــوع را از زوایای مختلــف اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و حتی سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.
دژبــرد یــادآور شــد: شــرکت کنندگان در ایــن دوره، ضمــن 
اســتفاده از مباحثــی ماننــد بررســی دیدگاه هــای موافقان 
و مخالفــان در زمینــه تغییــرات ســبک زندگــی، مباحــث 
خانواده و فرزندآوری، بررسی آیات و روایات در این حیطه، 
بیــان آثار دنیوی و اخروی فرزندآوری، تحلیل آماری بحث 
اقتصــاد و جمعیــت، توانایی پاســخگویی به شــبهات این 

موضوع را پیدا می کنند. 
بــه گفتــه رئیس مرکز امــور بانوان و خانــواده بنیاد کرامت 
رضــوی ایــن طــرح ویژه شــهر مقــدس مشــهد برنامه ریزی 
شــده اســت و بیــش از 100 نفــر از خواهــران مبلغه در این 
دوره آموزشــی نام نویســی کرده اند و در پایان دوره، آزمونی 
از مبلغیــن بــه عمــل آمده و گواهی حضــور در دوره نیز به 
آنــان داده می شــود و طبــق برنامه ریزی های انجام شــده و 
همچون ســال های گذشــته، مبلغان پــس از گذراندن این 
دوره آموزشــی در دهــه فاطمیــه بــه جلســات خانگــی و 

محافل بانوان مشهدی اعزام خواهند شد.

گفت وگوی کوتاه
به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و در روزهای شهادت حضرت زهرا  ) س( انجام می شود

اعزام »خواهران مبلغه« به مجالس خانگی در مشهد

برگ س���بز وبرگ کمپانی خ���ودرو زانتیا برنگ نقره ای 
مدل 84 به شماره انتظامی 89 / 445 ب 85 وشماره 
موت���ور506084 وش���ماره شاس���ی 1512284130931 
مفق���ود گردی���ده وازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.

)قزوین(
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7

دی
قو

مف
ی 
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آ

برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پ���ژو 405 جی ال 
ایکس 1800آی به شماره پالک42 ایران 797 ق 83 
به ش���ماره موتور 12487108772 و ش���ماره شاس���ی 
اقبال���ی  جعف���ر  بن���ام   NAAM01CAX8K904254

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند مالکی���ت و کارت خ���ودروی پراید م���دل 1384 
رن���گ ب���ژ متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 752ه�89 
ایران 12  ش���ماره موتور 01221544 و ش���ماره شاسی 
S1412284573185 به مالکیت محمد عیسی ظفری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای 
ساختمان آموزش دانشگاه فردوسی مشهد )معاونت آموزشی(-نوبت دوم

/ع
99
10
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دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی 
همزم�ان با ارزیاب�ی کیفی )فش�رده( یک مرحله ای س�اختمان 
آموزش�ی(به  )معاون�ت  مش�هد  فردوس�ی  دانش�گاه  آم�وزش 
ش�ماره )2099091579000026( را از طری�ق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها ازطریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انج�ام خواهد ش�د و الزم اس�ت 
مناقص�ه گران در صورت عدم عضویت قبل�ی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه   1399/10/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : ساعت 19مورخ 
1399/10/08

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1399/10/20
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/10/22

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جه�ت دریافت اطالعات 
بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاکتهای الف: مش�هد، 
میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی   

) تلفن 051-38802265( 
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراح�ل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها، در س�ایت س�امانه 
)www.setadiran.ir( بخ�ش »ثب�ت نام/ پروفای�ل تامین کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای تکمیل بیمارستان تخصصی دام و طیور 
دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم
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دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی 
همزم�ان ب�ا ارزیاب�ی کیفی )فش�رده( ی�ک مرحل�ه ای تکمیل 
بیمارس�تان تخصصی دام و طیور دانش�گاه فردوس�ی مش�هد به 
ش�ماره )2099091579000025( را از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت برگ�زار نمای�د. کلی�ه مراح�ل برگ�زاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران 
و بازگش�ایی پاکتها ازطریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اس�ت مناقص�ه گران در ص�ورت عدم عضوی�ت قبلی ، 
مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه   1399/10/2 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 
1399/10/08

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1399/10/20
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/10/22

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات 
بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مشهد، 
می�دان آزادی، پردیس دانش�گاه فردوس�ی مش�هد، س�ازمان 

مرکزی) تلفن 051-38802265( 
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها، در س�ایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت ن�ام/ پروفایل تامین کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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سودای پرسود زیبایی و توليد توهم بيماری
دکتــر بابــک خطــی، متخصــص اطفــال و فعــال اجتماعــی در یادداشــتی به 
مســئله تجــارت زیبایــی در عصر حاضر پرداخته که در ادامه بخشــی از این 

یادداشت را می خوانید. 
طــب چيــزی جــز درمــان و از بيــن بــردن دردهــای بيمــاران اعــم از جســمی 
و روحــی نيســت و درمان هــای مربــوط بــه زيبایی هــم تمام مــوارد و اقدامات 
مداخله ای را شامل می شود كه برای از بين بردن آالم جسمی و روحی ناشی 
از يك بدشــكلی ســاختاری يا زیبایی شناســانه انجام می شــود؛ طيفی وسيع 
كــه از تجويز ســاده ترین کرم هــا تا پیچیده ترین جراحی های پالســتیک را در 

برمی گیرد. 
حاال بايد ديد يك مراجعه کننده زيبایی چگونه بيمار تلقی می شود و اساساً 

چه حق انتخاب هایی دارد؛ پايه طراحی اين مسئله به نظر اين گونه است:
در گام نخست در مورد مشكلی كه وجود واقعی ندارد تبليغ می شود و ذائقه 
متوســط جامعــه به ســمتی هدايت می شــود كــه از اندازه و شــكل اندام ها و 
اجزای طبيعی بدن تصوير ذهنی دارای نقص و بيمارگونه بسازد و به انتشار 
الگــوی تصويــری مصنوعــی و غيرعــادی از اين اجــزا به عنوان حالــت ایده آل 

اقدام می کند.

خود بیمار پنداری وشرکت های منفعت محور»
اين تصوير جديد توســط انواع رســانه های نوشــتاری و ديداری به طور انبوه 
ارائــه و توزيــع می شــود و به تدريــج كســانی دارای معيارهــای زيبایــی تعريف 

می شوند كه چنين الگوهای غيرعادی در آن ها وجود داشته باشد.
از اينجا با تعدادی افراد روبه رو هســتيم كه به طور غيرواقعی خود را بيمار و 
غيرعادی می دانند و گروهی شرکت های منفعت محور و اقليتی از بدنه طب 
كشــور كه در انتظار آنان نشســته اند تا افرادی در توهم وجود بیماری، رؤيای 

درمان خود را انتخاب! نمايند!
مرحله بعد افزايش تعداد اين اقدامات غيرالزم زيبایی و عمومی شــدن 
آن اســت، بــه گونــه ای كــه ايــن معيارهــا از الگــوی زيبایی صــرف به يک 
نيــاز بــرای همســان شــدن با دیگــران و ارزش پذيــرش اجتماعــی تبديل 

می شود. 
گــذر از مرحلــه  »اگــر اين طور باشــی زيباتر هســتی« بــه مرحله »اگــر اين طور 
نباشی زشت خواهی بود« سكانس نهایی اين تغيير ذائقه اجتماعی است. 

حدس بقيه داستان راحت است؛ انبوه افرادی كه در جو بی اعتماد به نفسی، 
خود را دارای نقص فرض می نمایند و به دنبال درمان چيزی می گردند كه 
در عالــم واقــع يــا كتــب طبی وجود نــدارد و فقط در ذهن آنان ايجاد شــده 

است.
بــرای علت یابــی مشــكل بايــد ديد ســود هنگفت ايــن تجارت به كدام ســبد 
سرازير می شود؟ بعضی از شرکت های تجاری كه دستگاه ها و لوازم مورد نياز 
اين اقدامات را وارد يا توليد می کنند و قسمتی از سيستم درمانی كشور كه 

بی توجه به حيثيت حرفه ای كل مجموعه، بازوی عملی اين اقدام می گردد.
عوارض زيانبار یا گاه جبران ناپذير اين اقدام چيست؟ جامعه ای كه چهره اش 
در رؤيای زيباتر شدن مخدوش می شود. فشار اقتصادی بيهوده بر بسياری از 
خانواده های متوسط و ضعيف كه با توجه به وضعيت اقتصادی تحت فشار 

خردكننده قرار می گیرند اما چاره ای جز همرنگ جماعت شدن نمی بینند.

راهبردهای پیشنهادی»
حل اين مشــكل با اقدام هماهنگ و گســترده در مورد همه عناصر مؤثر در 

موضوع امكان پذير است.
١-بازتعريــف دوبــاره و واقعــی زيبایی با اصالح مــدل فعلی كه يك مدل واحد 

را تبليغ می کند.
٢-عــزم فرهنگــی رســانه ها و دولــت بــرای پرهيــز از تبليــغ ايــن نــوع زيبایــی 
مصنوعــی، هــم با مســئولیت پذيری و مقاومــت در برابر جاذبه مالی توســط 
رســانه ها و هم با ايجاد بســتری توســط نهادهای اعتباری-فرهنگی تا فضای 

رسانه از چنين تمايلی بی نياز شود.
٣-تقويــت واحدهــای ذی ربط كنترلی تا بر توليد و واردات دســتگاه ها و مواد 

اوليه اين اقدامات نظارت منصفانه اعمال نمايد.
٤-تنظيــم گایدالین هــای )كتــب راهنمــا( دقيق بــرای اقدامات زيبايــی بر پايه 
آخرين یافته های علمی و به كمك خبرگان دلســوز پزشــكی زيبایی و در نظر 
گرفتــن بازآمــوزی بــرای بخش پزشــكی تا مــوارد غيرالزم را بهتر بشناســند و 
بيــش از پيــش در حفــظ ســالمت جامعــه و صيانــت از حرمــت صنفی خود 

مؤثر باشند. 
٥- تالش تمام افراد جامعه برای يادگيری هر چه بهتر معيارهای واقعی برای 

حفظ سالمت و زيبایی.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر بابک خطی )طبیب(

قرآن کریم از چه رویکردی به عقالنیت دفاع می کند؟   مسئله کتاب »قرآن و عقالنیت ارتباطی« نوشته کریم خان محمدی این است که از نگاه قرآن کریم عقالنیت به چه معنی است. در پشت جلد کتاب 
می خوانیم: »الگوی مدرنیته که بر بام عقالنیت نشسته سایر الگوهای زندگی را افسون زده و غیرعقالنی ارزیابی می کند. در عین حال درون گفتمان مدرنیته اجماع وجود ندارد. به نظر می رسد منطقی ترین روش این 

باشد که یک مسلمان با فرض التزام به اسالم درصدد برآید »عقالنیت نص محور ـ  قرآن محور« را بازسازی کند و با توجه به این نوع عقالنیت )عقالنیت وحیانی( به این پرسش پاسخ دهد«.

مفهوم  یک  مصرف گرایی  نسب   فاطمی   
کاالها  خرید  که  است  اجتماعی  اقتصادی 
تشویق  بیشتر  میزان  هر  به  را  خدمات  و 
خرج  معنای  به  لغت  در  مصرف  می کند. 
کردن و مصرف گرایی عبارت است از اصالت 
و  رفاه  دادن  قرار  هدف  و  مصرف  به  دادن 
دارایی های مادی. برخی مصرف گرایی را به 
معنای برابر دانستن خوشبختی شخصی با 
خرید دارایی های مادی و مصرف گرفته اند. 
از  غرب  دنیای  مصرف گرایی،  فرایند  در 
به  پروتستانی  اخالق  یا  تولیدی  اخالق 
اخالق مصرفی روی آورد و اصل در جامعه، 
حداکثرسازی مصرف و لذت گرایی شد. پس 
از غرب، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر 
به جامعه مصرفی  و عوامل دیگر  تبلیغات 

تبدیل شدند.
آنچــه امروز در جامعه ما عالوه بر فشــارهای 
اقتصادی، گلوی معیشت مردم را می فشارد، 
کاالهــای  نمایشــی  و  بی رویــه  مصــرف 
غیرضروری اســت که حتی در قشــر متوسط 

نیز نمونه های فراوانی دارد. 
در بخش دوم مصاحبه با دکتر شــرف الدین، 
مؤسســه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  دانشــیار 
بــه  امــام خمینــی)ره(  آموزشــی و پژوهشــی 
بررســی پیامدهــای اقتصــادی اجتماعــی این 
پدیــده پرداخته ایــم که حاصل آن را در ادامه 

می خوانید.

آقــای دکتــر! در عصــری که بخــش اعظم   
اقتصــاد کشــورها وابســته بــه فــروش هرچه 
چگونــه  اســت،  خــود  محصــوالت  بیشــتر 
مصرف گرایــی  دام  در  افتــادن  از  می تــوان 
تولیــد  جهــش  همزمــان  و  کــرد  جلوگیــری 

داشت؟ 
تردیــدی نیســت کــه هــر تولیــدی بــا هــدف 
مصــرف انجــام می شــود. امــا میــان مصــرف 
افراطــی  و مصرف گرایــی آن هــم در شــکل 
آن تفــاوت جــدی وجــود دارد. آنچــه مذموم، 
تلقــی  هوس آلــود  و  غیرضــروری  مســرفانه، 
می شــود، مصرف گرایــی اســت. البته روشــن 
است مصرف و مصرف گرایی هر دو به چرخه 
تولیــد و بــازار رونــق می بخشــند، هــر دو در 
شکوفایی ظرفیت های اقتصادی کشور نقش 
دارنــد، هــر دو کم و بیش در ســامانه وجودی 
انسان دارای زمینه و منشأ هستند. انسان ها 
معموالً پس از ارضای نیازهای ضروری و اولی 
به نیازهای ثانوی و تفننی توجه و دولت های 
مدرن نیز با وصف دولت رفاه معموالً بخشی 
از اهتمــام خــود را مصــروف تأمیــن نیازهــای 
ثانــوی و درجــه دوم یــا درجــه چنــدم توده ها 
می کنند؛ اساساً زندگی در سطوحی، عاری از 
مصرف گرایی نیست. اما آنچه مهم، محوری 

و دارای مجوز عقالیی است تأکید و تمرکز بر 
مصــرف بــا هدف رفع نیازهــای اولی، ضروری 
و اجتناب ناپذیر فرد و جامعه اســت. در رتبه 
پــس از آن، می تــوان تــا حــدی کــه امکانــات 
کشــور اجــازه می دهــد و اســراف و تبذیــر هم 
نباشــد، بــه نیازهــای ثانــوی، رفاهــی، تجملی 
و تزئینــی عطــف توجــه کرد. رونق بخشــی به 
اقتصــاد از رهگذر تولیــد با هدف مصرف نیز 
لزوماً ناظر به مصرف داخلی نیســت، کشــور 
در صــورت دارا بــودن ظرفیــت بــاالی تولیــد 
می تواند میزان مازاد را با هدف کسب ثروت 
یــا تأمیــن نیازهــای ضــروری دیگــر، بــه خارج 
صادر کند. از طرفی، می دانیم امکانات بالقوه 
هر کشور محدود و بعضاً تجدیدناپذیراست. 
از این رو، نمی توان با مصرف بی رویه و تأکید 
بــر رفاهیــات، امکانــات موجود را به ســرعت 

نفله کرد و  آیندگان را به زحمت انداخت. 

مصرف گرایی مدرن چه آثار و پیامدهایی   
در سطوح مختلف دارد؟ 

مصرف گرایی در شــکل افراطــی و مهارناپذیر 
آن، آثــار و پیامدهــای منفی فراوان و متنوعی 
در سطوح فردی و اجتماعی دارد که در ادامه 

به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنم.
و  ســیری ناپذیر  ولــع  و  حــرص  تشــدید 
اشباع ناشــدنی مــردم بــرای خریــد و مصرف، 
دارایی هــای  و  امکانــات  ســریع  اســتهالک 
محــدود و ســزاوار ســرمایه گذاری، احســاس 
ســیری ناپذیر،  و  همــواره  محرومیــت 
ســرخوردگی و ناخرســندی روانــی، زیرســؤال 
رفتــن عملــی ارزش هــای پذیرفته شــده مثل 
زهد، قناعت، ســادگی و...، تجمل گرایی و...، 
محوریت یابــی تجربــه ذهنــی و روانی ناشــی 

از مصــرف و خشــنودی توهمــی 
تدریجــی  شــدن  محــروم  و  آن 
معرفتــی،  تجربه هــای  ســایر  از 
معنــوی،  و  مذهبــی  هنــری، 
تقویت ســویه های تخیلی زندگی 
)استقبال شایان از مد، موسیقی( 
افزایش تمایز اجتماعی و تشدید 
عاطفــی  و  طبقاتــی  فاصله هــای 
میان اغنیا و فقرا به دلیل تفاوت 
محســوس آن ها در قدرت خرید 
و مصــرف و در نهایــت غیرقابــل 
تحمل شــدن فقر و توجیه ناپذیر 
و  موجــود  فاصله هــای  شــدن 
و  فقیــر  اقشــار  میــان  فزاینــده 
پیامدهــای  مهم تریــن  از  غنــی 

مصرف گرایی مدرن هستند.

آیــا می تــوان بــا نشــان دادن   
الگــوی مصــرف جامعــه  صــرف 
ایرانــی، حکم به داشــتن ســبک 
زندگــی غربی بــه جامعــه ایرانی 
بــا  نســبتی  چــه  دو  ایــن  داد؟ 

یکدیگر دارند؟
 خیر! هرجامعه ای به مقتضای فرهنگ، نظام 
ارزشــی، ســبک زندگی، فرصت ها و امکانات ، 
الگوی مصرف خاص خود را دارد. اساســاً هم 
مصرف و هم مصرف گرایی، آگاهانه و ناآگاهانه 
از الگوهای خاص خود تبعیت می کنند. برخی 
الگوها در گذر زمان و بدون طراحی و مهندسی 
آگاهانه، تعین یافته و به نرم غالب تبدیل شده 
اســت. در مقابــل، برخــی از الگوهــای مصرف 
توسط کارشناسان اجتماعی، سیاست گذاران 
و مدیران اجرایی طراحی و مهندسی شده و از 

منطق توجیهی قابل قبول و 
قابل دفاعی برخورداراســت. 
بــه بــاور مــن الگــوی مصرف 
مصــوب مجمــع تشــخیص 
مــورد  و  نظــام  مصلحــت 
تأییــد مقــام معظــم رهبری، 
شــدن  اجرایــی  صــورت  در 
درســت در ســطوح مردمــی 
در  می توانــد  ســازمانی،  و 
عین پاســخگویی مناســب 
ضرورت هــای  و  نیازهــا  بــه 
فــردی  اجتناب ناپذیــر 
از   را  جامعــه  جمعــی،   و 
غلتیدن به چرخه اســراف و 
تجمل و هرز دادن امکانات 
و به طورکلی، مصرف گرایی 

مذموم برحذر دارد.  
نقــد  مــورد  همــواره  آنچــه 
گرفتــه  قــرار  کارشناســان 
اینکه الگــوی مصرف گرایی 
غربی با مختصــات ویژه آن 
بــا فرهنــگ ملــی و دینی ما 
و شــرایط اقتصــادی کشــور 
ســازگاری نــدارد. در هرحــال، مــرز مفهومــی 
میــان مصــرف و مصرف گرایــی در هــر جامعه 
را الگــوی مصــرف متعارف و غالــب آن تعیین 
می کنــد. بــرای مثــال، اگرحدکفــاف یــا تأمیــن 
نیازهــای ضــروری را حد معمول و مورد انتظار 
مصرف بدانیم، مازاد بر آن در حیطه مفهومی 
»مصرف گرایــی« بــا ارزش و اعتبار ویژه مندرج 

خواهد بود. 
از منظــر الگــوی مصرفــی اســالم نیــز اجمــاالً 
می توان گفت مصرف گرایی موجود به ویژه در 

شــکل افراطــی و لجام گســیخته آن، مصداق 
بــارز اســراف، تبذیــر، اتــالف، اتــراف )تعــدی از 
حدود و مصرف هواخواهانه(، فساد و اختالل 
نظــام اســت. به بیان دیگــر، با عطف توجه به 
شــاخص های اســراف یعنی اتــالف و تضییع، 
مصرف باالتر از سطح زندگی عمومی، مصرف 
فراتر از توان و امکان مالی یا شــأن و موقعیت 
اجتماعــی، صــرف مــال در معصیــت و گنــاه، 
عدم رعایت اولویت ها در مصرف سرمایه های 
شــخصی و ملــی و...؛ بخــش قابــل توجهی از 
مصــارف رایــج در جامعــه مــدرن و غیرمــدرن 
به ویــژه در میــان طبقــات بــاال و متوســط بــه 
بــاال را می تــوان مصــداق مصــرف مســرفانه و 

مصرف گرایی مذموم تلقی نمود.

ایــن زمینــه    اســامی در  الگــوی مصــرف 
چگونه ترسیم شده است؟ 

در الگوی مصرف اسالم همچنین بر ضرورت 
ترجیح نیازها بر خواســته ها، نیازهای حقیقی 
اولــی بــر نیازهــای حقیقــی ثانوی)رفاهیــات(، 
بــر غیرضــروری، نیازهــای  نیازهــای ضــروری 
دارای اولویت بر نیازهای فاقد آن، اکتفا به حد 
کفاف)با مرجعیت تشخیصی عرف( به هنگام 
محدودیت و مضیقه، رعایت شأن و موقعیت 
خود در مقام مطالبه و مصرف، ترجیح نیازها و 
خواسته های معنوی بر مادی و ترجیح مصالح 

جمعی بر مصالح فردی تأکید شده است.
اسالم همچنین بر اولویت دادن به پس انداز 
و ســرمایه گذاری )بــه جــای مصــرف بی رویــه 
امکانات و دریافت ها( با هدف توسعه آفرینی 
و رشــد همه جانبــه جامعــه اســالمی؛ آبادانی 
زمیــن؛ شــکوفایی ظرفیت های بالقــوه؛ توزیع 
عادالنــه امکانات؛ رفع کامــل فقر؛ ایجاد رفاه 
نســبی؛ کســب اســتقالل اقتصادی و رهایی 
از ســلطه و وابســتگی بــه کفــار و...؛ التــزام 
بــه رعایــت ارزش هایــی مثــل تقــوا، قناعــت، 
حســن تدبیــر معــاش، زهــد، ساده زیســتی، 
طمــع ورزی،  از  پرهیــز  ایثــار؛  مواســات، 
 زیاده خواهی، تکاثرطلبی، رفاه جویی غیرضرور،
تجمل گرایی، کامجویی مستانه و لجام گسیخته 
و نیــز پرهیز از تنبلی، تن آســایی، راحت طلبی، 
شــکم بارگــی و...تأکیــد کــرده اســت. گفتنــی 
اســت عنوان عام »پرهیــز از اســراف« هر گونه 
زیــاده روی در کمیت، کیفیت، اتالف، مصرف 
در امــور لغــو و بیهــوده، مصــرف غیرضــرور، 
مصــرف فراتر از شــأن، مصرف بــدون رعایت 
اولویت هــا، مصــرف زیادتــر از حــد لــزوم و به 
طورکلــی مصرف فاقد مجوز عرفی، شــرعی و 
عقلی را شامل می شود. استفاده از تجمالت، 
زینت ها و رفاهیات نیز در اسالم تا جایی که 
توجیه عرفی، عقلی و اخالقی داشــته باشــد، 

مجاز شمرده شده است.

نگاهی به پیامدهای فرهنگی مصرف گرایی در کشور درگفت وگو  با دکتر شرف الدین 

مصرف زدگی واحساس محرومیت سیری ناپذیر!

الگوی مصرف مصوب 
مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و مورد 
تأیید مقام معظم 
رهبری، در صورت 

اجرایی شدن درست، 
می تواند در عین 

پاسخگویی مناسب 
به نیازها جامعه را 

از غلتیدن به چرخه 
 اسراف و تجمل 

برحذر دارد

بـــــــرش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شرکت مهر خوبان 

مشهد )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 15914  و شناسه ملی  

10380315285
 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران و 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ش��رکت مهر 
خوبان  مشهد )س��هامی خاص( دعوت 
ب��ه عمل می آی��د تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
در س��اعت 9 صب��ح روز دوش��نبه 15 
دی ماه 1399 در محل قانونی ش��رکت 
واقع در 17 شهریور پاساژ اردکانیان 
61 تش��کیل  ، طبق��ه همک��ف ، پالک 

می ش��ود حضور بهم رس��انند.
دستور جلسه:

 1 – انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت 
مدیره

2 – تغییرسهامداران
3 -  تعیین حق امضاء 

ع هیئت مدیره شرکت مهر خوبان مشهد 9
91
01
13

/ع
99
10
12
4

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه 

مذکور برگزار نماید:

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

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                    

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی
آگهي تجدید فراخوان عمومی تکمیل آماده سازی سایت مسکن مهر تربت حیدریه

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید 
99/12

تکمیل آماده سازی سایت 
مسکن مهر تربت حیدریه

66.773.527.7762099003374000033

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

سندکمپانی ، کارت ماشین ، و وکالت خودرو پژو206 
مدل1390 به ش���ماره ش���هربانی323ط49 ایران32 
 NAAP03ED2CJ550658 و ب���ه ش���ماره شاس���ی
وش���ماره موت���ور14190066994 بنام فاطمه ش���کری 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است

,ع
99
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1
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ی 
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آگهی دع��وت مجمع عمومی ف��وق العاده و مجمع 
عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده ش��رکت صنایع 
شیمیایی نیل)سهامی خاص( شماره ثبت: 6952
از کلیه سهامداران دعوت می گردد که در جلسات 
مجامع ف��وق که در تاری��خ 15 دی 1399 در محل 
قانونی شرکت در مش��هد حضور به هم رسانند:
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده س��اعت 8 صبح 
که دس��تور جلس��ه تغییرات در مواد اساسنامه، 
حدود اختیارات هیئت مدیره، کاهش س��رمایه، 
انح��الل ش��رکت، واگذاری س��هام و/ی��ا اموال و 
س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع میباش��د.
جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور ف��وق العاده 
س��اعت 9 صبح که دستور جلس��ه انتخاب هیئت 
مدیره و بازرسین و سایر مواردی که در صالحیت 

مجمع میباشد.   
  امیر شالچی طوسی  

ع 9
91
01
26

آگهی دع��وت مجمع عمومی ف��وق العاده و مجمع 
عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده ش��رکت صنایع 
سلولزی عدالت)سهامی خاص( شماره ثبت: 6967

از کلیه سهامداران دعوت می گردد که در جلسات 
مجامع ف��وق که در تاری��خ 15 دی 1399 در محل 
قانونی شرکت در مش��هد حضور به هم رسانند:

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده س��اعت 10 صبح 
که دس��تور جلس��ه تغییرات در مواد اساسنامه، 
حدود اختیارات هیئت مدیره، کاهش س��رمایه، 
انح��الل ش��رکت، واگذاری س��هام و/ی��ا اموال و 
س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع میباش��د.

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 
11 صبح که دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره و 
بازرسین و س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع 

میباشد.   
امیر شالچی طوسی  

ع 9
91
01
28
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  1399.5464 ( 

ش�رکت گاز اس�تان خراس�ان جنوبی در نظ��ر دارد 
لول��ه پل��ی اتیلن مورد نی��از  خ��ود را به ش��رح  ذیل و با 
مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق 
با اس��تانداردهای ش��رکت مل��ی گاز ای��ران )IGS-M-PL-014-1(3)-OCT.2015( و 
مورد تأیید بازرس��ی فنی شرکت گاز استان خراس��ان جنوبی از بین سازندگان و یا 
تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه ش��رکتهای س��ازنده و 
ی��ا تأمین کننده ک��ه توانایی تأمین کاالی مذکور و تهیه تضمین ش��رکت در فرآیند 
ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت ش��رکت در فراخوان به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( به ش��ماره فراخوان 

)2099091444000073( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذکر : تولید کنندگان لوله پلی اتیلن به ش��رط عدم حضور در مناقصه می توانند 
صرفًا یك نماینده )ش��خص حقوقی با ش��رایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی( جهت 

شرکت در مناقصه معرفی نمایند.
نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خ��اص(- بیرجن��د- س��ایت اداری- بل��وار پیامب��ر اعظ��م )ص(- ابت��دای خیاب��ان 
ش��هدای نیروی انتظامی- ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبق��ه اول- امور 
قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها 

056-32400523  :
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات س��رمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع مناقصه : خرید 263000 متر  لوله پلی اتیلن در س��ایزهای 25 ، 63  ، 90 و 

125 میلیمتری )تقاضای شماره 9930026( 
ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نام��ه تضمین برای معامالت دولت��ی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال )شش میلیارد ریال( 
شرایط مناقصه گران :

• داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح
• توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما

• داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
• توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

• ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر 
برای مناقصه گران الزامی است .

• ارائه ایران کد کاال الزامی است.
برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی : از 

تاریخ 99/10/03 لغایت ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/10/08 
• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد 

: ساعت 19:00 دوشنبه مورخ 99/10/22
• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  99/10/24 

• زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب : ساعت 10:00روز دوشنبه مورخ 99/10/29  
- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

• زم��ان و مکان بازگش��ایی پ��اکات ج : پ��س از ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها ، 
پاکتهای مالی ش��رکتهای واجد ش��رایط در تاریخ 99/11/04 ، در محل س��الن جلسات 
ش��رکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و 
مکان اعالم ش��ده جهت گش��ایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی 
فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت 
نس��بت به دعوت از مناقصه گرانی که پیش��نهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به 
صورت کتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلس��ه قطعی گش��ایش پیشنهادها( اقدام 

خواهد نمود.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2099091444000073( 
انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، 
بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت 
و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران می بایس��ت اسناد مناقصه را پس از بارگذاری 
در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات 
بص��ورت فیزیک��ی نیز تحوی��ل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراس��ت ش��رکت گاز 

استان خراسان جنوبی نمایند .
 www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir این آگهی در سایتهای

و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

وب��ت دوم
ن
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موقعیت هایی کــه برای آدم ها 
در زندگــی پیــش می آیــد حــق 
می آمیــزد  هــم  در  را  باطــل  و 
انســان  می شــود  موجــب  و 
در تشــخیص  حــق از باطــل 
ســختی  و  مشــقت  دچــار 
و  حــق  راحتــی  بــه  و  شــود 
نشــود.  روشــن  هــم  از  باطــل 
ســؤال  امیرالمؤمنیــن)ع(  از 

می کننــد اصحــاب شــما اهــل نمــاز، روزه و اهل معنویت هســتند و در 
جبهه مقابل هم شبیه آن را انجام می دهند؛ چطور باید در اینجا حق 
و باطل را تشخیص دهیم؟ امیرالمؤمنین)ع( در پاسخ به این پرسش 
، تَعــرِف أهلَُه«  می فرماینــد: »إِنَّ الَحــقَّ ال یعــرَُف بِالرَِّجــاِل؛ اِعــرِِف الَحقَّ

تعریف اهل حق با قدر مردان شناخته نمی شود.
 انسان هایی که عنوان دارند لزوماً در جبهه حق قرار نمی گیرند و حق 
را نمی شود با این ها شناخت؛ پس از اینکه حق را شناختید می توانید 

به شناخت جبهه حق بپردازید.
در آیه ۱۷۵ سوره اعراف خداوند می فرماید: »و بخوان بر این مردم )بر 
قــوم یهــود( حکایــت آن کــس )بلعم باعورا( را که ما آیــات خود را به او 
عطــا کردیــم و او از آن آیــات بیرون رفت و شــیطان او را تعقیب کرد تا 

از گمراهان عالم گردید«.
 اینکــه قــرآن می فرمایــد کســی که آیــات را به او عطا کردیــم این لحن 
نشان می دهد خداوند کرامات و معارف خاصی به او داده بوده است 

فردی بوده دارای کرامات معنوی و خاص. 
عالمه طباطبایی)ره( می گوید: آن فرد مقامات معنوی و عرفانی داشته 
اســت و چه بســا اهل کشــف و شــهود بوده اما چنین فردی وقتی در 
مقابــل امــام زمــان خــودش قرار می گیــرد از آیــات الهی که بــه او داده 
بودنــد خــارج می شــود؛ انــگار ایــن آیــات پوشــش و وجهــه و موقعیــت 

اجتماعی برای او ساخته بود.
از تفســیر علــی بــن ابراهیم قمی از امام رضا)ع( نقــل می کنند که این 
فــرد بلعــم بن باعورا بوده که اســم اعظم پــروردگار را دریافت کرده بود 
یعنــی بــه مرتبــه ای رســیده بود کــه دعا می کــرد و دعای او مســتجاب 

می شد. 
وقتی حضرت موسی)ع( قومش را حرکت می دهد که از دست فرعون 
نجات پیدا کنند، فرعون ســراغ بلعم باعورا می آید که دعا کن موســی 
جایــی متوقــف شــود و مــا بتوانیــم او را دســتگیر کنیــم؛ او هــم ســوار 
حیوانی می شود تا همراه فرعونیان برود که به خواست خدا آن حیوان 

متوقف می شود و حرکت نمی کند.

آخرین رذیله ای که از قلب سالک خارج می شود حب جاه است»
معمــوالً کســی کــه به این مرتبه رســیده، از شــهوات عبور کرده اســت 
ولی چه بســا غرور و حب جاه او همچنان باقی مانده باشــد. چنان که 
حضرت امام)ره( در مباحث اخالقیشــان می فرمایند: آخرین رذیله ای 
که از قلب ســالک خارج می شــود حب جاه اســت و این غرور و تکبر 

ممکن است تا آخرین لحظه با آدم باشد و آدم را زمین بزند.
بــه  عنــوان مثــال روزی فقیهــی مثــل آیــت هللا منتظــری در مقابــل 
حضــرت امــام خمینــی)ره( قرار گرفت که زمان زیــادی از عمر خود را 
در مبــارزات علمــی و عملــی گذرانــد و در زمان طاغوت شــکنجه های 
سختی را متحمل شد ولی از فردی که از نظر اعتقادی منحرف و از 
نظــر رفتــاری جنایتکار بود حمایت کرده و رودرروی حضرت امام)ره( 

قرار گرفت.
ِــم قَدْ قَتَلَُه َجهْلُــُه، وَ عِلُْمُه مََعُه   امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایــد: »رُبَّ َعال
الَ یَنْفَُعُه«؛ چه بســیاری از دانشــمندی که حماقتش با او همراه اســت 

در حالی که علم او با اوست ولی این علم سودی به او نمی رساند. 
این مســئله یعنی کســی ممکن اســت که فیلســوف یا مفســر یا معلم 

اخالق باشد اما علمش برایش فایده ای ندارد.
بــه تازگــی آقــای امجــد، مطالبی را مطــرح کردند که با اصول اساســی 
بــه مــا می گویــد  اســالم و مذهــب شــیعه در تعــارض اســت. قــرآن 
فتنه انگیــزی و اختالف افکنــی بیــن مســلمانان جرمش بیــش از قتل و 
آدم کشــی اســت. وقتــی می بینیم فــردی چندین ســال فتنه گری کرده 
است و چندین سال با ابزار رسانه ای خودش اعتراف کرده که راه های 
دور زدن تحریم را به آمریکایی ها نشــان داده اســت، خودش اعتراف 
کرده که رفت و آمد ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی که نماد تمام 
ارزش هــای ایرانــی و اســالمی بــوده را بــه دســت دشــمنان داده و در 
حــوادث ســال ۹۶ رســماً آمــوزش رفتار تروریســتی و تخریــب می داده 

است؛ چطور می توانیم اسم شهید روی چنین فردی بگذاریم؟
نبایــد بزرگــی آدم هــا چشــممان را پــر کند تا حــق را نبینیــم. زمانی که 
آشــنایی با قرآن و عترت داشــته باشیم و عقالنیت را به کمک بگیریم 
می توانیــم ســخن فــرد را مــورد بررســی قــرار داده و متوجــه شــویم آن 

سخن خطاست هرچند که سخن از فردی مثل آقای امجد باشد. 
ما باید این بصیرت را پیدا کنیم تا وقتی افراد دچار ســقوط شــدند ما 

با آن ها دچار سقوط نشویم.

   jبه مناسبت میالد حضرت عیسی jدر مناظرات ثامن الحجج jبازخوانی حقیقت جایگاه حضرت مسیح

 bدر کالم عالم آل محمد aبشارت  دهنده احمد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم دکتر محمدرضا یقینی

سی امین شماره فصلنامه »اسالم و مطالعات اجتماعی« منتشر شد     سی امین شماره فصلنامه علمی -  پژوهشی »اسالم و مطالعات اجتماعی« )مربوط به پاییز 1399( به همت پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی منتشر شد. »بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت اهلل جوادی  آملی«، »بررسی اقتدار در آموزش  های اخالقی نهج البالغه«، »شخصیت شناسِی مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم)ص(«، »حضور و 

ظهور زن در جامعه از نگاه آیات و روایات«، »مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن« و... مطالب منتشر شده در این شماره از فصلنامه را تشکیل می دهند.

 محمدحسین نیکبخت  رسول  خدا، حضرت 
و همان  پیامبر خاتم  محمد مصطفی)ص(، 
پیشین،  انبیای  که  است  مقدسی  وجود 
آن  واقع  در  داده  بودند؛  را  ظهورش  بشارت 
انبیای  سلسله  تا  بود  آمده  مقدس  وجود 
الهی را کامل کند و ندای »اَلْیوْمَ أَکَملُْت لَکْم 
دینَکمْ وَ أَتَْممُْت َعلَیُکمْ نِعَْمتی« )مائده / 3( 
را در عالم بشریت، پراکنده سازد. به همین 
قرآن  و  ختمی  مرتبت)ص(  حضرت  دلیل، 
عظیم همواره بر پاکی و نبوت پیامبران قبلی 
و  داده اند  گواهی  باد،  آنان  بر  خدا  درود  که 
جانشینان  عنوان  به  معصومین)ع(،  ائمه 
از  دفاع  به  سیدالمرسلین)ص(،  بالفصل 
و  پروردگار  فرستادگان  آن  قدسی  ساحت 
زدودن گرد هر تهمت و بهتانی از دامان پاک 
ایشان، مبادرت ورزیدند. یکی از آن وجودهای 
مقدس که با ظهور اسالم و رسالت محمدی، 
آشکار  و  ظاهر  همگان  بر  نبوتش  حقیقت 
شد، حضرت عیسی بن مریم)ع( است که 
تقویم مسیحیان، سالروز والدت  فردا، طبق 
و رسالت عیسی)ع(  اوست. داستان والدت 
آموزنده ترین  و  از جذاب ترین  در قرآن، یکی 
فرازهای این کتاب آسمانی محسوب می شود. 
افزون بر این، در روایت های نقل شده از وجود 
نازنین خیراالنام)ص( نیز، اشارات فراوانی به 
آن پیامبر الهی شده  و از آن حضرت با احترام 
و مهر بسیار سخن به میان آمده  است. پس 
از پیامبر اکرم)ص(، ائمه معصومین)ع( نیز در 
این امر، بر سبیل الهی خاتم االنبیاء طی طریق 
کرده اند. در این بین، از ولی نعمت ما، حضرت 
به  موسی الرضا)ع(،  بن  علی  ثامن الحجج، 
مناظراتی  برگزاری  نیز  و  زمان  شرایط  دلیل 
متعددی  روایت های  مسیحیت،  بزرگان  با 
درباره حضرت مسیح)ع(، حقیقت دین او و 
واقعیت وجودی اش نقل و در کتاب های معتبر 
حدیثی، ثبت و ضبط شده  است که می توان با 
مطالعه و دقت در آن به ابعاد بسیار مهمی از 

زندگی عیسی بن مریم)ع( دست یافت. 

منبع بحث»
مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارجمند »عیون 
اخبارالرضا)ع(« و نیز، دیگر محدثان ارجمند 
شــیعه در آثــار خــود، گزارشــی تفصیلــی از 
جلســات مناظــره امــام هشــتم)ع( با بــزرگان 
دیگر ادیان و مکاتب فکری به دست داده اند 
آیــت هللا  توســط حضــرت  آن هــا،  اهــم  کــه 
بــا  و  مــکارم شــیرازی، جمــع آوری  العظمــی 
نثری روان، ترجمه شــده اســت. این ترجمه، 
در قالــب یــک کتاب بســیار خواندنی و با نام 
»مناظــرات تاریخــی امــام   رضــا)ع(«، از ســوی 
بنیــاد پژوهش هــای اســالمی آســتان  قــدس 
رضــوی بــه زیــور طبــع آراســته و بــه دلیــل 
اســتقبال فراوان، به طــور مکرر تجدید چاپ 
شــده  اســت. اگــر بــه محتــوای این کتــاب، با 
دقت فــراوان بنگریم، می توانیم خالصه ای از 
دیدگاه اسالم را درباره حضرت مسیح)ع(، از 

فحوای سخنان ثامن الحجج)ع( دریابیم.

دو دفاع متفاوت»
آنچــه از مضمــون کالم ولی خــدا)ع( دربــاره 
او  مقــام  و  حقیقــت  مســیح)ع(،  حضــرت 
فهمیده می شــود، مبتنی بر دو بخش بســیار 

راهبردی اســت که هــر دو آن ها، در برگیرنده  
دفاعیــه ای تمــام عیــار در مقابــل تهمت هــا و 
بهتان هایــی اســت که پــس از عروج عیســی 
آن  زمــان حیــات  در  و حتــی  مریــم)ع(  بــن 
نبــی خــدا، به ســاحت مقدســش وارد شــده 
 بود؛ بخش نخست، دفاعیه ای است از سوی 
امــام رضا)ع( در برابــر دیدگاه های ناروایی که 
مســیحیان نسبت به ســاحت قدسی پیامبر 
خود دارند و بخش دوم، دفاعیه ای اســت که 
امام)ع( در برابر منکران حضرت مســیح)ع(، 
یعنی یهودیان ارائه می فرماید و حقانیت پیام 

آن پیامبر الهی را به اثبات می رساند. 
دربــاره  مناظــرات  متــن  در  آنچــه  بنابرایــن، 
فقــط  می خوانیــم،  مســیح)ع(  حضــرت 
محــدود بــه گفت وگــوی امــام هشــتم)ع( بــا 
بزرگ مســیحیان که در متــن کتاب با عنوان 
»جاثلیــق« )عنــوان و جایگاهی که امــروزه آن 
را بــا واژه اُســقُف می شناســیم( معرفی شــده 
 اســت، نیســت؛ بلکــه بخــش مهمــی از ایــن 
روایــت، مربــوط بــه مناظــره آن حضــرت بــا 
بــزرگ یهودیــان یــا »رأس الجالــوت« اســت؛ 
بنابراین، ما در بررسی دفاعیه امام هشتم)ع( 
از ســاحت مقــدس حضرت مســیح)ع( با دو 

رویکرد جزئی و کلی روبه رو هستیم.

دفاع از عیسی)ع( در برابر مسیحیان»
حضــرت  روایــت  متــن  در  جزئــی  رویکــرد 
ثامن الحجج)ع( با پرسش بزرگ مسیحیان از 
آن حضرت درباره وجود عیســی بن مریم)ع( 
آغاز می شــود: »جاثلیق: درباره نبوت عیســی 
و کتابــش چــه می گویــی؛ آیــا چیــزی از ایــن 
دو را انــکار می کنــی؟ امــام)ع(: مــن بــه نبوت 
عیســی و کتابش و آنچه را به امتش بشارت 
داده و حواریــون بــه آن اقرار کرده اند، اعتراف 
می کنــم و به نبوت عیســی که اقــرار به نبوت 
محمد)ص( و کتابش نکرده و امتش را به آن 

بشارت نداده ]است،[ کافرم!«. 

حضــرت امــام رضــا)ع( پــس از گفت وگویــی 
ختمــی  حضــرت  نبــوت  اثبــات  دربــاره 
مرتبــت)ص( در منابــع مســیحی و بــه ویــژه 
انجیــل، بحثــی کالمــی را بــا عالــم مســیحی 
آغــاز کــرده و فرمودنــد: »]امــام)ع([ فرمــود: 
ای نصرانــی بــه خــدا ســوگند مــا ایمــان بــه 
آن عیســی داریــم کــه ایمــان بــه محمد)ص( 

داشت، ولی تنها ایرادی که 
عیســی  شــما  پیامبــر  بــه 
داریــم، ایــن بــود کــه او کم 
روزه می گرفــت و کــم نمــاز 
می  خوانــد! جاثلیــق ناگهان 
متحیر شد و گفت: به خدا 
ســوگند علــم خــود را باطل 
کــردی و پایــه کار خویش را 
ضعیف نمــودی، من گمان 
می کردم تو اعلم مسلمانان 
هســتی! امــام)ع(: مگر چه 
شــده؟ جاثلیــق: بــه خاطــر 
عیســی  می گویــی  اینکــه 

ضعیــف، کــم روزه و کم نماز بــود؛ در حالی که 
عیســی حتــی یــک روز را افطار نکــرد و هیچ 
شــبی را )بــه طور کامــل( نخوابید و همیشــه 
صائــم الدهر و قائم اللیــل بود. امام)ع(: برای 
چــه کســی روزه می گرفت و نمــاز می خواند؟! 
جاثلیــق نتوانســت پاســخی بگوید و ســاکت 
شــد )زیــرا اگــر اعتراف بــه عبودیــت و بندگی 
عیســی می کــرد با ادعــای الوهیــت او که نزد 

مسیحیان رایج است، سازگار نبود(«.
از  یکــی  بحــث،  ایــن  بــه  ورود  بــا  امــام)ع( 
بــه  را  مســیحیت  انحراف هــای  مهم تریــن 
چالش کشید و ساحت حضرت مسیح)ع( را 
از تهمت ناروای »الوهیت« و ادعای نابخردانه 
»پســر خــدا بــودن« پــاک فرمــود. حضــرت 
ثامن الحجــج)ع( بــه ایــن مقــدار نیــز اکتفــا 
نکــرد و برای اثبات ســخنان قبلی، چنین به 
مناظــره ادامــه داد: »امــام)ع(: ای نصرانــی، 

پرسش دیگری از تو دارم. جاثلیق با تواضع 
گفــت: اگــر بدانم پاســخ می گویم. امــام)ع(: 
تــو انــکار نمی کنی که عیســی مــردگان را به 
اذن خداونــد متعــال زنــده می کــرد؟ جاثلیق 
در بن بســت قــرار گرفــت و بــه ناچــار گفــت: 
انــکار می کنــم؛ چــرا که آن کس کــه مردگان 
را زنــده کنــد و کــور مــادرزاد و مبتال به برص 
را شفا دهد، او پروردگار است و 

مستحق عبودیت. 
امــام)ع(: حضــرت الیســع نیــز 
بــر  او  می کــرد؛  را  کار  همیــن 
آب راه رفــت و مــردگان را زنــده 
کــرد و نابینــا و مبتــال بــه بــرص 
را شــفا داد؛ امــا اُمتــش قائل به 
الوهیت او نشــدند و کســی او را 
عبادت نکرد؛ حزقیل پیامبر نیز 
همان کار مســیح را انجام داد و 

مردگان را زنده کرد«.

 دفاع از عیسی)ع(»
 در برابر منکران

ایــن  رویکــرد کلــی دفــاع امــام رضــا)ع( در 
مناظــره را بایــد در گفت وگــوی آن حضــرت 
بــا بــزرگ یهودیان یا همــان »رأس الجالوت« 
پــی بگیریم. بر اســاس روایت هــای تاریخی، 
یهودیان سعی زیادی برای سرکوب حضرت 
عیســی)ع( داشــتند و از هیــچ اقدامــی برای 

انکار نبی خدا خودداری نکردند. 
امام)ع( با علم به این موضوع، ضمن مناظره 
بــا رأس الجالوت در زمینه های گوناگون، به او 
فرمودنــد: »امــام)ع(: من از تو پرسشــی دارم، 
بگــو ببینــم پیامبــرت، موســی بن عمــران، به 
چــه دلیــل فرســتاده خدا بــوده اســت؟ رأس 
الجالوت: او کارهای خارق العاده ای انجام داده 
کــه احدی از انبیای پیشــین انجــام نداده اند. 
امام)ع(: مثالً چه کاری؟ رأس الجالوت: مانند 
شــکافتن دریــا و تبدیــل عصــا به مــار عظیم 

و زدن بر ســنگ و جاری شــدن چشــمه ها از 
آن و یــد بیضــا و امثــال آن. امــام)ع(: راســت 
می گویی؛ این ها دلیل خوبی بر نبوت اوست. 
آیــا هــر کس که دســت بــه خــرق  عادتی زند 
کــه دیگــران از انجــام مثــل آن ناتوان باشــند 
و دعــوی نبــوت کنــد، نبایــد پذیرفــت؟! رأس 
ماننــد  و  نظیــر  زیــرا موســی  نــه،  الجالــوت: 
نداشــت؛ اگــر کســی همــان معجزاتــی را کــه 
موســی آورده  اســت، بیــاورد بایــد پذیرفــت 
وگرنــه الزم نیســت. امــام)ع(: پــس چگونــه 
پیامبران پیشــین را که قبل از موسی آمدند، 
پذیرفته ایــد در حالی که نه دریا را شــکافتند 
و نــه ۱2 چشــمه آب از ســنگ بیــرون آوردند، 
ید بیضایی هم مانند موسی و یا تبدیل عصا 

به مار عظیم نداشتند؟!
 رأس الجالــوت: )ســخن خــود را تغییــر داد 
و گفــت( مــن که گفتــم، هر گاه کســی خرق 
عادتــی انجــام دهد کــه مــردم از انجام مثل 
آن عاجــز باشــند، بایــد پذیرفــت، هــر چنــد 
مثــل معجزه موســی نباشــد! امــام)ع(: پس 
چرا اقرار به نبوت حضرت مســیح نمی کنید 
کــه مردگان را زنده می کرد و نابینا و بیماران 

صعب العالج را شفا می داد؟ 
رأس الجالــوت: می گوینــد چنیــن کارهایی را 
کرده  اســت، ولی ما هرگز ندیده ایم! امام)ع(: 
آیا معجزات موسی را با چشم خود دیده ای؟ 
آیــا غیــر ایــن اســت که افــراد موثــق از یــاران 
موسی خبر داده اند و این خبر به طور متواتر 
به دســت مــا رســیده  اســت؟ رأس الجالوت: 
اگــر همیــن اخبــار  امــام)ع(: بنابرایــن،  آری. 
متواتر از معجزات مســیح خبر دهد، چگونه 
ممکن است نبوت او را تصدیق نکنید؟ رأس 
الجالوت در اینجا جوابی نداشت که بدهد«.
حضــرت ثامن الحجج)ع( با این برهان قاطع، 
نبوت عیسی)ع(، بشارت دهنده احمد)ص( را 
نــزد منکــران آن حضــرت اثبات و از ســاحت 

قدسی آن پیامبر الهی دفاع فرمود.

حضرت 
ثامن الحجج)ع( 
با برهان قاطع، 

نبوت عیسی)ع(، 
بشارت دهنده 

احمد)ص( را نزد 
منکران آن حضرت 
اثبات و از ساحت 

قدسی آن پیامبر الهی 
دفاع فرمود

بـــــــرش

آگهی مزایده مال غیرمنقول کالسه 9700329
ب��ه موج��ب پرون��ده اجرائی کالس��ه 9700329 واح��د اجرای درگز خانوم ش��عله احم��دی ن��ام پدر:عزیز تاریخ 
تولد:1350/01/15 ش��ماره ملی:0778571580 شماره شناسنامه :14156 علیه وراث مرحوم- هادی ستاریان نام 
پدر:غفار تاریخ تولد:1346/07/19 ش��ماره ملی:0779480041 ش��ماره شناسنامه :126 به نامهای)) حلیا ستاریان 
به قیمومت مهدی احمدی چاپش��لو نام پدر:هادی تاریخ تولد:1389/10/20 ش��ماره ملی: 0960162534 شماره 
شناسنامه:0960162534 و حانیه ستاریان به قیمومت مهدی احمدی چاپشلو نام پدر:هادی تاریخ تولد:1379/09/03 
ش��ماره ملی:0925464600 شماره شناس��نامه:0925464600 و )وراث مرحومه خدیجه ظریفیان صالح مکرم نام 
پدر:قارداش تاریخ تولد:1309/06/03 ش��ماره ملی:0778801756 ش��ماره شناسنامه:2325()ش��یرین به کد ملی 
0870338544 متولد 1344/02/01 و یسرین به کد ملی 0779488296 و متولد 1348/05/29 و مهدی ستاریان 
به کد ملی 0779493631 متولد 1350/05/28 و ماه رخ میالنی به کد ملی 0779762401 و متولد 1334/01/01 
و علی ظریفیان صالح مکرم به کد ملی 0778544291 و متولد 1336/06/01 ( به اس��تناد- س��ند ازدواج: ش��ماره 
سند: 13541؛ تاریخ سند:1375/05/11 دفترخانه صادر کننده:دفترخانه ازدواج شماره 18 شهر درگز استان خراسان 
رضوی بابت مطالبه دویس��ت )200( عدد سکه تمام بهار آزادی طال)به مبلغ الزم اجرای 10/496/453/901 ریال( 
اجراییه تحت کالسه 9700329 صادر نمود که اجراییه در تاریخ 1397/11/07 ابالغ گردید و سپس بنا به درخواست 
بستانکار اموال مدیون از جمله یک چهارم از یک ثلث از یک سوم مشاع از نه سهم از ده سهم ششدانگ پالک 152 
)یکصد و پنجاه و دو( فرعی از یک اصلی بخش هفت قوچان به نشانی:نرسیده به مدرس 29 )خیابان صارم 2( سمت 
راست که از سوی آقای یحیی بایسته توتک به مرحوم آقای هادی ستاریان )زوج( انتقال گردیده و در جریان است و 
تحدید حدود آن بعمل آمده است و حدود اجمالی آن عبارت  است از:شماالً:به دیوار زمین ابوالحسن و غیره به فرعی 
154؛شرقاً:به دیوار اشتراکی با زمین عباسقلی و غیره به فرعی 153؛جنوباً:به مرز اشتراکی با زمین مالک و غیره به 
فرعی 151 ؛غرباً:مرز مشترک با زمین مالک و سعیدیان به فرعی 139 که به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور تعرفه 
و توقیف گردیده است. که برابر کارشناس رسمی به شرح:یک باب مغازه و منزل مسکونی در دو طبقه در حد اجرا در 
حد اسکلت و دو سقف( واقع در شهر درگز نرسیده به مدرس 29)خیابان صارم 2( سمت راست و مشخصات:حدود 
39 متر مربع عرصه مطابق سند با پروانه ساختمانی صادره به شماره 1904 مورخ 1392/12/24 شامل 39/94 متر 
مربع اعیان تجاری و راه پله در همکف میباشد که در حال حاضر حدود 79/88 متر مربع)اعیان تجاری در همکف و در 
طبقه اول مسکونی به انضمام راه پله ها با اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت و بدون امتیازات در مرحله اجرای اسکلت 
و دو سقف و به صورت نیمه تمام و رها شده میباشد لذا با عنایت به بازدید به عمل آمده توسط هیئت کارشناسان 
و مش��خصات یاد ش��ده و موقعیت محلی و منطقه ای و حدود اربعه شکل و ابعاد و مساحت عرصه و وضعیت ونوع 
زیربنای اعیانی احداثی و نوع و کیفیت س��اخت و قدمت بنا در مقایس��ه با امالک مشابه در محل و در شرایط فعلی 
بازار و اوضاع و احوال حاکم بر ملک مورد نظر و سایر اقدامات صورت گرفته با احتساب جمیع مالحضات ارزش کل 
ششدانگ که در سند در حال ثبت در امالک ثبت درگز عبارت است از :یک چهارم از یک ثلث از یک سوم مشاع از 
نه سهم از ده سهم ششدانگ (پالک مذکور به مبلغ 2/515/740/000 ریال )دو میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و 

هفتصد و چهل هزار ریال( ارزیابی گردید. مزایده ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 2/515/740/000 ریال)دو میلیارد 
و پانصد و پانزده  میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال(از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 در واحد 
اجرای اداره ثبت اس��ناد درگز واقع در بلوارامام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده 
از مبلغ 2/515/740/000 ریال)دو میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال(شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی و به نحو واریز میزان 10 درصد پایه مزایده نقداً و الباقی ظرف مدت یک ماه واریز گردد فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب؛ برق؛ گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد 
ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رس��م گردد مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9910115
رئیس اداره ثبت اسناددرگز – ناصر حسن زاده

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9809141
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9809141 خانم مریم عسکرنصیری نام پدر: علی تاریخ تولد: 1368/01/27 شماره 
ملی: 0720012198 ش��ماره شناسنامه: 0720012198 جهت وصول تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه 
آقای حامد عسکری نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1361/06/30 شماره ملی: 0731762861 شماره شناسنامه: 821 به 
اس��تناد سند ازدواج 15126- 1397/10/20، دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در 
تاریخ 98/12/7 به مدیون ابالغ گردید سپس برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 71168- 98/12/20 خودروی 
س��واری پژو 405 به پالک 74-111 ب 44 در قبال 59 س��که توقیف گردید و طبق گزارش کارش��ناس رس��می 
دادگستری بشماره وارده 39329- 99/6/6 به شرح ذیل: مشخصات خودرو: پژو 405 جی ال ایکس به شماره پالک 
74-111 ب 44 مدل 1389- رنگ نقره ای به ش��ماره شاس��ی 20843 واقع در پارکینگ سیس آباد، وضعیت اطاق 
متناسب با مدل خودرو، وضعیت موتور متناسب با مدل خودرو، الستیک ها 50 درصد فرسوده، صندلی و داشبودر 

متناسب با مدل خودرو، شیشه ها و سپرها سالم
با عنایت به مراتب فوق میزان ارزش اتومبیل فوق در صورت داشتن بیمه نامه معتبر مبلغ 800/000/000 ریال معادل 

هشتاد میلیون تومان برآورد می گردد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه 
دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 800/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته 
خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 40/000/000 ریال و مبلغ حق مزایده 48/000/000 ریال می باشد و طبق 
ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی 

روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 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 جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 463
تاریخ انتشار آگهی: 99/10/4

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9901793
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9901793 خانم ندا رمضانی التمان نام پدر: عبدالحسین تاریخ تولد: 1376/10/27 
شماره ملی: 0924252626 شماره شناسنامه: 0924252626 به استناد سند ازدواج شماره: 13183- 1393/9/13 
دفترخانه ازدواج 100 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 100 عدد سکه 
طالی تمام بهار آزادی علیه: عباس رسولی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1369/12/25 شماره ملی: 0921258951 
شماره شناسنامه: 0921258951 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 99/3/31 حسب درخواست بستانکار به شماره 
وارده 24849- 99/4/18- مبنی بر توقیف خودرو مدیون در قبال 100 عدد س��که تمام بهار آزادی خودرو س��واری 
پراید به ش��ماره انتظامی 44 ق 845- 74 مدل 1376 متعلق به مدیون بازداشت و طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگس��تری بش��ماره وارده 24994- 99/5/22 به شرح ذیل: مشخصات خودرو: سواری پراید صبا )جی تی ایکس( 
به ش��ماره انتظامی 44 ق 845- 74 مدل 1376، رنگ س��فید روغنی، 1- خودرو دارای آثار بازسازی در بدنه است. 
2- الستیک ها در حدود 65 درصد دارای عاج می باشد. 3- شیشه ها و چراغ ها سالم می باشند. 4- تودوزی و داشبورد 
متناسب با مدل می باشد. 5- به دلیل این که سوییچ در اختیار نبود، بررسی وضعیت فنی آن میسر نشد و ارزیابی 
بر مبنای سالمت فنی صورت گرفت. 6- هزینه های مرتبط با حمل خودرو، نگهداری در پارکینگ، اخذ عدم خالفی 
راهنمایی و رانندگی در ارزیابی لحاظ نشده که پس از ترخیص و محاسبه دقیق آن بایستی ارزش آن مبلغ برآورد 
کسر گردد. علیهذا به عنایت به نکات مذکور، در صورت اصالت ارکان، میزان ارزش پایه خودرو معادل 150/000/000 
)پان��زده میلیون تومان( برآورد می گردد. خودرو در پارکینگ پرتوی می باش��د. و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده 
در روز سه ش��نبه مورخ 99/10/16 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: 
مشهد خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 
150/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر 
دولتی 7/500/000 ریال و مبلغ حق مزایده 9/000/000 ریال میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های 
قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی 
در ساعت تعیین شده 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 جلسه مزایده الزامی است. م.الف 465
تاریخ انتشار آگهی: 99/10/4

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می/برابر رای شماره  139960308001003858  مورخ  1399/08/29  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین آخوندی نصرآباد فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 101 صادره از بیرجند 
در شش��دانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مس��احت 89/38 متر مربع قسمتی از پالک 643 فرعی از 247� اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت امیرعلم خزیمه 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 خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9909656
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/09              تاریخ انتشار نوبت دوم  : 04 /1399/10                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می/برابر رای شماره  139960308001003857  مورخ  1399/08/29  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی خسروی فرزند علی بشماره شناسنامه 0640034977 در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 120/72 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت طاهره مددی پور 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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9909657
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 04 /1399/10                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

/ع
99
10
12
3

ب���رگ س���بز موتورس���یکلت ان���رژی م���دل 1395 رنگ 
مشکی به شماره موتور 0150N1K134642 و شماره 
تن���ه N1K***150H9502605 ب���ه ش���ماره انتظامی 
27131 ای���ران 776 بن���ام مجی���د اکب���ری طاهرآب���اد 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت ماش���ین ، کارت س���بز، بیمه نامه، برگ کمپانی 
خودرو سواری پراید مدل 77 وبه شماره انتظامی ایران 
  S1412277572984 79/ 189 د 31 وش���ماره شاسی
وش���ماره موتور 91819 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . )قزوین(

,ع
99
10
11
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی موتور سیکلت جترو تریل200CC مدل 
1391 رن���گ زرد ب���ه ش���ماره انتظام���ی 85844/595  
ش���ماره موت���ور NCW200101871 و ش���ماره شاس���ی 
9104519 ب���ه مالکیت عبدالخالق امانی س���ید مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
10
06
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی وانت سایپا مدل 1393 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 919ص33 ایران 36  شماره موتور 
 NAS451100E4908308 5090622 و شماره شاسی
به مالکی���ت مرضیه ذبیحی یزدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
10
10
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  200Sس���ند وبرگ س���بز موتور س���یکلت کبی���ر تریل
رنگ نارنجی به شماره انتظامی 79412/764  شماره 
موتور 163FML*2M*72039185 به مالکیت س���ید 
حامد رحمانی حصار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

,ع
99
10
07
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری پیکان تی���پ i 1600 مدل 
1381 به رنگ س���فید روغنی به شماره پالک انتظامی 
87 ایران 589 ب 35 به شماره موتور 11158141370 
و ش���ماره شاسی 0081543194 به مالکیت حاجعلی 
طوم���اری فرزند کرمعلی به کد مل���ی 4283675571 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
10
12
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ظرفیت رایزنان اقتصادی با نگاه اقتصاد مقاومتی
امام صــادق )ع(:  مصطفــی سمیعی نســب، عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه 
توانایی های سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف جهان به  جز تسهیل 
روندهای دیپلماتیک بین کشــور مطبوع و کشــور میزبان سفارتخانه و انجام 
امــور کنســولی)که کار ویژه هــای اصلــی ســفارتخانه ها هســتند( می توانــد در 

زمینه های زیر نیز به کار گرفته شود.
الــف( تــاش در جهت ایجــاد ارتباط بین گروه هایی که در ایران و کشــورهای 
مختلف دارای مواضع یکسان در مورد مسائل مختلف بین المللی هستند.

ب( ارائه گزارش های تحلیلی در مورد فرصت هایی سیاســی یا اقتصادی که 
در کشور میزبان وجود دارد برای استفاده در داخل کشور.

ج( از آنجایــی  کــه حضــور فیزیکــی اتباع کشــور ایــران در کشــورهای دیگر از 
معبر سفارتخانه هاست، تاش برای تسهیل این روند در کشورهای مختلف 
می توانــد در گســترده تر شــدن زمینه ها برای فعالیت هــای گروه های مختلف 
اقتصادی و فرهنگی ایران در کشورهای دیگر مؤثر بوده و پیوندهای الزم برای 

ارتباطات استراتژیک را مستحکم تر کند.
راهکارهای دیپلماســی اقتصادی در کوتاه مدت با اســتفاده از ظرفیت رایزنان 
اقتصــادی عبارت انــد از: الف( اعزام رایزن های بازرگانــي به بازارهاي هدف )با 
مطالعات كافي و از ميان افراد واجد شــرايط و مســلط به تخصص های الزم 
در امور بازرگاني بین الملل(. ب( هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و 
منابع انســاني ســفارتخانه های جمهوري اســامي ايران در خارج از كشور در 
راستاي توسعه روابط اقتصادي و تجاري و صادرات كشور با توجه به تغيير 
تعريف روابط بین الملل و تأکید بر جنبه های اقتصادي آن. ج( تدوين و اعمال 
انتظــارات بخــش غيردولتي از ســفارتخانه های كشــور و رایزن هــای بازرگاني. 
د( مشــاركت در فروشــگاه های زنجیــره ای منطقــه ای و جهانــي. ه( حمايت از 
تأسیس دفاتر، شعب، نمایندگی ها و مراكز تجاري و مجتمع های فروش ايران 
در بازارهاي هدف اصلي و عمده كشور توسط بخش غيردولتي. و( كمك به 

ايجاد و تقويت تشکل های تجار ايراني مقيم كشورهاي مختلف.

 یلدا، خرید گوشت را 
کاهش داد

اتحادیــه گوشــت  رئیــس  علی اصغــر ملکــی، 
گوســفندی، در گفت وگــو بــا مهر با بیــان اینکه 
قیمــت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه بــا ۱۰هزار 
تومان کاهش به ۱۱۵هزار تومان رســیده اســت، 
گفت: قیمت این کاال در روزهای گذشته حدود 
۱۰هزار تومان کاهش یافته است. وی با اشاره به 
اینکــه بحــث عرضه و تقاضــا در تعیین قیمت 
گوشــت بســیار مؤثــر اســت، اظهــار کــرد: بــازار 
گوشــت با رکود مواجه شــده و تقاضا کاهش و 
عرضــه افزایــش یافته اســت. ایــن فعال بخش 
خصوصی اضافه کرد: با اینکه هم اکنون در اول 
مــاه قــرار داریم، اما خریدهای شــب یلــدا  توان 
مــردم را کاهــش داده  و بــه همین دلیل تقاضا 

برای خرید گوشت افت کرده است.

 مردم همچنان 
گرفتار تأمین روغن

در حالــی کمبــود روغــن در بــازار هنوز مشــهود 
اســت و مــردم اقصی نقاط کشــور بــرای تأمین 
روغن به ویژه روغن ســرخ کردنی مشــکل دارند 
که امیرهوشــنگ بیرشــک، دبیر انجمن روغن 
در گفت وگــو بــا تســنیم بــا اعتــراف بــه اینکــه 
مشــکل روغــن یک شــبه حــل نمی شــود، ادعا 
کــرده خوشــبختانه در بــازار روغــن دیگــر تنش 
نداریــم. وی بــا بیان اینکه روزانه 3هزار و ۵۰۰ تا 
4هزار تن روغن به بازار عرضه می شود، گفت: 
تولیدکننــدگان تمام تاش خود را برای افزایش 
تولید انجام می دهند، اما باید این نکته را بگویم 
که میزان تولید روغن نســبت به ســال گذشته 

کاهش پیدا کرده است.

کاهش ورود آیفون مسافری 
با شیوه جدید رجیستری

انجمن واردکنندگان موبایل در حساب کاربری 
خــود در شــبکه های اجتماعــی نوشــت: تغییر 
شیوه نامه رجیستر مسافری از مهر ماه موجب 
کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شده 
اســت. اردیبهشــت ماه 43هــزار دســتگاه و در 
آبــان 4هــزار آیفون مســافری وارد کشــور شــد. 
سوءاســتفاده از رویه مســافری هر چند کم، اما 

همچنان ادامه دارد.

 واردات انحصاری 
قیمت موز را باال برد

مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار، در گفت وگــو بــا 
باشــگاه خبرنگاران جــوان، در واکنش به گرانی 
مــوز بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه جلــو ثبــت 
ســفارش موز را گرفتند، قیمت هر کیلو موز در 
میــدان مرکزی به 3۰هزار تومان رســیده اســت 
که این نرخ قابل قبول نیست. این مقام مسئول 
ادامه داد: از ماه ها پیش اعام کردیم اســتمرار 
واردات  و  مــوز  ســفارش  ثبــت  از  جلوگیــری 
انحصاری موجب شده قیمت موز باال برود، به 
همیــن دلیــل در حال رایزنی هســتیم که ثبت 

سفارش موز باز شود.

سقوط قیمت نفت خام با 
نگرانی از کرونای انگلیسی

قیمــت نفــت خــام در معامات روز سه شــنبه با 
نگرانی سرمایه گذاران از تأثیر منفی  گونه جدید 
ویــروس کرونــا بــر ریــکاوری تقاضا، ســقوط کرد. 
گونه جدید ویروس کرونا که در انگلستان کشف 
شده، شهر لندن و بخش های مهمی از انگلستان 
را به تعطیلی کشــانده است. تا ساعت ۱۷:۱۵ به 
وقــت تهران، قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت 
خــام برنــت، بنچ مــارک بین المللی قیمــت نفت، 
۱/32درصد سقوط کرد و به ۵۰/24 دالر بازگشت.

فروش خودروهای کارکرده 
در چین دو برابر شد

نوامبــر،  مــاه  در  داد،  نشــان  داده هــای رســمی 
فــروش خودروهــای کارکــرده چیــن، بــا افزایــش 
ســرعت ریکاوری بــازار داخلــی و افزایش تقاضا، 
رشــد دو رقمــی داشــته اســت. براســاس گزارش 
وزارت بازرگانــی )ام اوســی(، در ماه گذشــته بیش 
از ۱/۵۷میلیــون خودرو کارکرده معامله شــده که 
نســبت بــه ســال گذشــته ۱3/۷درصــد افزایش 
داشته است. این چهارمین ماه متوالی است که 

فروش خودرو کارکرده رشدی دو رقمی دارد. 

خبر

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بازار

اقتصاد جهان

جلوگیری از زدوبند شرکت ها با مؤسسات حسابرسی   احسان خاندوزی، نماینده مجلس نوشت: زدوبند بین شرکت های دولتی، نهادها و شهرداری ها با مؤسسات حسابرسی گاه موجب می شد در گزارش 
حسابرس از فساد شرکت یا بانک چیزی ننویسد. در کمیسیون طرحی را تصویب کردیم که حسابرس این نهادها طبق صالحیت های این طرح، انتخاب شود نه آزادانه، به عالوه انتشار نتایج برای عموم در سایت سازمان 

حسابرسی.

بازار  روزها  این  حالی  که  در  افرازه   مینا   
و  کرده  پیدا  شکننده ای  وضعیت  خودرو 
در  قیمت ها  ریزش  کاهش  شاهد  روز  هر 
بازار خودرو هستیم، اما جالب آنجاست در 
میدانی  گزارش های  برخی  شرایطی  چنین 
حاکی از پیشی گرفتن نرخ کارخانه ای برخی 
قیمت های  از  خودروسازی ها  محصوالت 
بازاری آن است.  همزمان وزارت صنعت و 
موافقت  تا  هستند  تاش   در  خودروسازان 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  اعضای 
سران قوا را برای آزادسازی قیمت 4۵درصد 
خودروهای تولید داخل و در چارچوب بسته 
کنند.  جلب  خودروسازان،  تولید  جهش 
روح هللا  با  گفت وگویی  در  راستا  همین  در 
ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
و نماینده مردم تهران در مجلس، به بررسی 
آخرین اقدام های دولت و مجلس در راستای 
مجلس  موضع  و  خودرو  بازار  ساماندهی 
نسبت به آزادسازی قیمت خودرو پرداخته ایم.

نمایندگان مجلس بحث واردات مشروط   
خودرو خارجی را مطرح کردند، این طرح در 
چــه مرحلــه ای اســت، آیــا واقعاً کســی مایل 
به اســتفاده از ارز خارجی خــود برای واردات 

خودرو به کشور خواهد بود؟
طــرح تحول بــازار و صنعت خــودرو مجلس 
بــا هدف ســاماندهی بازار خــودرو  و صنعت 
خودروسازی تدوین و ارائه  شده که تنها یک 
ماده از طرح به موضوع واردات مرتبط است. 
براســاس چیزی که در طرح قید شــده، افراد 
می توانند بــه ازای صادرات خودرو و قطعات 
خودرویی یا از محل ارز شــخصی آن  هم به  
گونه ای که فشار ارزی بر کشور نیاید و تعهد 
ارزی بــرای آن ایجــاد نکنــد، واردات خــودرو 
داشــته باشــند و تعیین ضوابط فنی آن  هم 
بــر عهــده وزارت صمت اســت. کلیــات طرح 
در کمیســیون صنایــع و معــادن به تصویب 
رسیده و قرار است جزئیات آن نیز هفته بعد 
مورد بررسی قرار بگیرد. با طی مراحل قانونی 
طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون، دولت 
نیــز ملــزم بــه اجــرای آن خواهــد بــود. گرچه 
بخشی از دستورالعمل های واردات خودرو و 
چگونگی آن را مجلس به تصویب می رساند، 
امــا در واقع مســائل فنی آن بر عهــده وزارت 
صمت گذاشــته  شــده تا بررســی های الزم را 
داشته باشد و ببیند چه خودروهایی امکان 

و اجازه واردات خواهند داشت.

بــه تازگــی بحــث تحقیــق و تفحــص از   
صنعــت خــودرو مورد تصویــب مجلس قرار 
گرفــت، امــا پرســش اساســی این اســت که 
چــرا هیــچ گاه طرح هــای تحقیــق و تفحــص 
از خودروســازی ها بــه ســرانجام مشــخصی 

نمی رسد و بدون نتیجه رها می شود؟
بســیار  مشــغله  و  مجلــس  کاری  فضــای 
نماینــدگان، صنعت خــودرو و پیچیدگی ها و 
ابعــاد مختلــف آن و میــزان همــکاری دولت 
همــه  این هــا  مجلــس،  بــا  خودروســاز ها  و 
موضوعاتی است که وجود دارد و بر سرعت 
کار و میزان موفقیت تحقیق و تفحص ها اثر 
می گذارد. البته روز سه شنبه طرح تحقیق و 
تفحص از عملکرد شرکت های خودروسازی 
دربــاره کیفیــت و قیمــت خــودرو در مجلس 
تصویــب شــد که تــاش می کنیــم تحقیق و 
تفحــص نتیجه بدهد و هماننــد موارد قبلی 

طوالنی و رها نشود.

نظــر مجلــس دربــاره طــرح پیشــنهادی   
وزارت صنعــت و تــاش آن بــرای آزادســازی 

قیمت خودروهای تولید داخل چیست؟
مجلس با روشــی کــه دولت برای آزادســازی 
قیمــت برخــی خودروهــای داخلــی در نظــر 
گرفتــه، مخالــف اســت. اجرایــی شــدن ایــن 
مکانیسم که بخواهد قیمت ها را به حاشیه 
بــازار ببــرد و از طریــق آن خودروســاز ها بــه 
آزادســازی قیمــت بپردازنــد و خــودرو را بــه 
نرخ روز بفروشند، تبعات منفی در پی دارد. 
اجرایــی شــدن ایــن موضــوع، گرانــی آنــی را 

بــه کشــور تحمیــل می کنــد و 
اثــرات تورمی را در پی خواهد 
داشت. دیگر اینکه بنا نیست 
اگــر خودرویــی گــران اســت، 
هزینه هــای گرانــی آن را مردم 
بپردازنــد و پــول آن بــه جیــب 
خودروســاز بــرود. خودروســاز 

باید همان قیمت تمام شــده و ســود منطقی 
خودش را دریافت کند؛ بنابراین وقتی به هر 
دلیلــی بازار خودرو ملتهب و ارز گران شــده، 
نباید تمامی سود افزایش قیمت خودروها به 

جیب خودروساز برود.
وزارت صنعت درصدد است برای خودروهای 
غیرلوکــس قیمت گــذاری دســتوری را انجام 
بدهد، اما از سمتی هم بنا دارد قیمت دیگر 
مدل  های خودرویی را هر سه ماه یک  بار باال 
ببرد. در نهایت دست اندرکاران این امر تاش 
می کنند قیمت تمامی خودروها را به سمت 
قیمت حاشیه بازار ببرند و نمایندگان مجلس 
ایــن موضــوع را قبول ندارند و نســبت به آن 

اعام مخالفت کرده اند.
براســاس طرحــی کــه مــا در مجلــس دنبــال 
می کنیــم، قــرار اســت قیمت گــذاری خــودرو 
براســاس قیمــت تمام شــده و ســود مصوب 
بــورس کاال  صــورت بگیــرد و خودروهــا در 
عرضه شــوند. حال اگــر خودرویی در فرایند 
رقابــت گران تــر از ارزش خــودش بــه فــروش 
رفت، مابه التفاوت قیمت از خودروساز گرفته 
و بــه خزانه واریز می شــود. گرچه نســبت به 
تصویــب و اجرای طرح تحول بازار و صنعت 

خودرو مجلس مخالفت هایی 
وجــود دارد، امــا بــه  هــر حال 
امیدواریــم مجلس ســریع تر 
تصویــب  بــه  را  آن  بتوانــد 
آزادســازی  البتــه  برســاند. 
قیمــت خــودرو در دولت های 
قبلــی نیــز تجربــه  شــده و به 
نظر می رسد این روش دوام چندانی نخواهد 
آورد، زیــرا قیمت ها بر اثــر اجرای آن ناگهانی 
باال می رود و کســی در دولت مســئولیت آن 
را قبول نخواهد کرد؛ بنابراین روش آزادسازی 
قیمت هــا، روش پایــداری نیســت و احتمــاالً 
طــرح بــا مخالفت هــای بســیاری مواجــه  و 

همانند دوره های پیش جلو آن گرفته شود.

به نظرتان برای رفع مشکات موجود در   
حوزه بازار خودرو چه باید کرد؟

مــا به صنعت خودرو در کشــور نیــاز داریم  و 
نمی تــوان به  صورت صفر و صــدی درباره آن 
صحبت کرد یا دستور داد مردم هر خودرویی 
کــه خودروســاز ایرانــی تولیــد کــرد، بایــد آن 
را خریــداری کننــد. هــر چــه تولیــد خــودرو و 
کیفیت آن بهتر شــود، قطعاً مشکات حوزه 
صنعــت خــودرو کمتــر خواهد شــد. مــا باید 
بتوانیــم خودروهای تولید داخل را به ســطح 
استانداردهای جهانی برسانیم. از سوی دیگر 
بایــد میــزان تولیــدات خودرویــی را افزایــش 
دهیم، زیرا قاعدتاً هر چه خودرو بیشتر تولید 
شــود، هزینه های تمام شده کمتر خواهد بود 

و مسئله قیمت خودرو را حل خواهد کرد.

روایت عضو کمیسیون صنایع از مخالفت مجلس با طرح پیشتر تجربه شده دولت

آزادسازی قیمت خودرو دوام نخواهد آورد
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محمدباقر نوبخت در برنامه پایش، با اشاره 
به شرایط رکود تورمی کشور اظهار کرد: اگر 
اثبات شود یکی از مشکات کشور ما تورم 
است و با این بودجه آن تورم تشدید پیدا 
می کند، باید این موضوع را هم قبول کنیم 
که ما در یک رکود تورمی هستیم. باید هم 
تاش کنیم تورم کنترل شود  و هم اینکه 
اقتصاد را از رکود خارج کنیم. همه تاش ما 
و بانک مرکزی این است که سیاست پولی 

انقباضی را پیاده سازی کنیم.
بــه گــزارش فــارس، رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه، بــه افزایــش قیمــت کاال ها اشــاره 
کــرد و افــزود: افزایــش قیمت کاال هــا دالیل 
مختلفــی دارد. گاهی قدرت خرید مردم باال 
مــی رود و چــون تقاضــای خرید زیاد اســت، 
قیمت هــا هــم بــاال مــی رود. یعنــی بــه دلیل 
ازدیــاد تقاضــا، قیمت هــا بــاال مــی رود، امــا 
گاهــی هزینه هــای تولیــد آن قدر بــاال می رود 
که قیمت کاال ها زیاد می شود. شرایط فعلی 

فشار هزینه است.
نوبخت با اشاره به تعویق حقوق کادردرمان 
توضیــح داد: موضــوع تعویــق حقــوق کادر 
کارانــه  درمــان  کادر  بلکــه  نیســت  درمــان 
دارنــد کــه بــا توجه بــه کاهــش مراجعات به 
کلینیک ها، درآمد اختصاصی بیمارستان ها 

کاهــش پیــدا کرد و از ایــن جهت تنها کارانه 
کادردرمــان پرداخــت نشــده اســت. ایــن در 
حالی اســت که ما سال گذشته حقوق همه 
کارکنــان دولــت را ۵۰ درصد افزایش دادیم؛ 
امســال هــم ۱۰ درصد اضافه کردیم و ســال 
آینــده هــم 2۵درصــد اضافــه می کنیــم. وی 
در رابطــه بــا پرداخــت بــه موقــع حقــوق بــه 
کارکنان به عنوان دستاورد سازمان برنامه و 
بودجــه گفت: ما با پایان ماه حقوق کارکنان 
را پرداخــت می کنیــم و بــا ایــن وجــود دولت 
پرداخــت  یکجــا  هــم  را  کادردرمــان  کارانــه 
می کنــد. رشــد ســریع بودجه جــاری دولت، 
بــه پرداخــت  از آن مربــوط  بخــش مهمــی 
کارانــه کادردرمان اســت کــه به دوش دولت 

افتاده است.
معــاون رئیس جمهــور در رابطــه بــا اظهارات 

مجــری مبنــی بــر پرداخــت ماهانــه حقــوق 
کارکنان و تشــکر به خاطر اینکه حقوقشــان 
ســر ماه پرداخت می شود، گفت: حتماً باید 
تشــکر کنیــد کــه در این شــرایط چیــزی که 

حق شماست را می پردازیم.
فعلــی  شــرایط  در  کــه  شــرمنده ایم  اکنــون 
و  کنیــم  تثبیــت  را  ارز  نــرخ  نتوانســتیم 
درآمدمــان را بــه چنــد میلیــارد دالر تقلیــل 
دادنــد و باید با همیــن امکانات برای حقوق 

کارکنان اقدام کنیم.
بــرای  پــول  عدم چــاپ  بــا  رابطــه  در  وی 
کسری بودجه گفت: رئیس کل بانک مرکزی 
از دولــت تشــکر کردنــد که ما بــه چاپ پول 
دســت نزدیــم، بنابراین برای کســری بودجه 
هیــچ پولــی چاپ نکردیــم و صرفه جویی نیز 

انجام دادیم.

کشاورزی

رئیــس  موافق قدیــری،  مجیــد 
انجمــن صنایــع خــوراک دام، 
در  ایــران،  آبزیــان  و  طیــور 
ســتاد  دبیــر  خبــر  خصــوص 
تنظیــم بــازار کشــور مبنــی بــر 
اینکه »مشکل نهاده های دامی 

رفع و ۱۰۰درصد نهاده ها تأمین شده است«، گفت: یکی 
از مشکات کشور این است که هیچ وقت آمار درست، 
شــفاف و رســمی در بخش هــای مختلــف دولتــی ارائــه 
نمی شود. متأسفانه کشور به لحاظ وضعیت نهاده های 
دامی در شــرایط خوبی به ســر نمی برد و بازار هم گواه 
ایــن مطلب اســت. اگــر دولت با همین فرمــان بخواهد 
به سمت جلو برود، بی تردید بهار سال آینده باید مرغ 
وارد کند؛ بنابراین ایران که هفتمین کشور تولیدکننده 
مرغ دنیاســت، بــه واردکننده این کاال تبدیل می شــود. 
جدا از مرغ، کشور در تأمین سایر محصوالت پروتئینی 
نیز با مشکات جدی روبه رو خواهد شد؛ چرا که توزیع 
قطره چکانــی نهاده ها از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی، 
عطش بازار را کم نخواهد کرد. تولیدکنندگان همیشــه 
به  طور متوسط حداقل برای دو ماه مصرف دام و طیور 
خــود نهــاده در انبارهــا ذخیره می کردند، اما متأســفانه 

امروز این عدد به سه تا چهار روز رسیده است.

هفتمین کشور تولیدکننده هستیم 
اما سال آینده باید مرغ وارد کنیم

در صورت تداوم وضعیت فعلی نهاده های دامی

بودجه

حســین زاده   محمدحســین 
رئیــس  نماینــده  بحرینــی، 
آیین نامــه  تدویــن  کمیســیون 
مجلس، در تشــریح نشســت 
مجلــس  و  دولــت  مشــترک 
شــورای اســامی برای بررســی 

اصاحات الزم در الیحه بودجه با بیان اینکه دو طرف بر 
ضرورت همکاری و تعامل بیشتر برای تصویب به موقع 
قانــون بودجــه ۱4۰۰ تأکیــد کردند، گفت: در این جلســه 
رئیس مجلس با بیان این نکته که الیحه تقدیمی دولت 
در چارچوب اصاحات ســاختاری موردنظر مقام  معظم  
رهبری نیست، تأکید کرد:  تصویب کلیات الیحه تقدیمی 
دولــت در مجلــس، منــوط بــه اعمــال تغییرات اساســی 
در آن اســت. بــه گفتــه فــارس، نماینده مردم مشــهد در 
مجلس افزود: در این جلسه آقای قالیباف تصریح کرد، 
الزمه این کار، هماهنگی تنگاتنگ تیم اقتصادی دولت 
با کمیسیون تلفیق بودجه برای دستیابی به راهکارهای 

مناسب رفع کسری تراز عملیاتی بودجه است. 
در این جلسه با موافقت رئیس جمهور و رئیس مجلس 
شــورای اســامی مقرر شــد کارگروه مشــترک مجلس و 
دولــت بــرای همفکری درباره نحوه بازنگــری در بودجه و 
اعمال اصاحات ساختاری مورد نیاز در آن، تشکیل شود.

تصویب کلیات الیحه بودجه دولت 
منوط به اعمال تغییرات اساسی است

روایت یک نماینده از نظر قالیباف 

انرژی

حسن منتظرتربتی، مدیرعامل 
در  ایــران،  گاز  ملــی  شــرکت 
گاز  بهینــه  مصــرف  نشســت 
دغدغه هــای  از  یکــی  گفــت: 
در  کــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
جلســه ســران قوا مطرح شــد، 

اقتصــادی  شــرایط  در  قشــر مســتضعف  از  حمایــت 
فعلــی بود. در این راســتا دولــت مصوبه ای برای اعطای 
آب، بــرق و گاز مجانــی بــه دهک هــای پاییــن جامعه را 
در دســتور کار قــرار داد. طبق ایــن مصوبه 33درصد از 
اقشــار کم مصــرف در بخــش خانگی به صــورت رایگان 
گاز دریافــت می کننــد. مصــرف گاز در ســه دهــک اول 
جامعه حدود ۱۰درصد و در ســه دهک بعدی این رقم 
به 3۰درصد می رسد و مصرف سه دهک باالی جامعه 
نیز معادل ۵۰درصد از کل مصرف گاز است. در نتیجه 
ضــرورت دارد بــرای کاهــش مصــرف دهک هــای باالی 

جامعه نیز برنامه ریزی کرد. 
منتظرتربتی گفت:  طرح رایگان کردن گازبها تنها مربوط 
به ماه های سرد سال نیست و در ماه های گرم سال که 
از تاریــخ ۱۵ فروردیــن تا ۱۵ مهر را شــامل می شــود، اگر 
مشترکی کمتر از 4۵ مترمکعب گاز در روز مصرف کند، 

مشمول بخشودگی ۱۰۰درصدی می شود. 

سه دهک باالی جامعه بیشتر از همه 
گاز مصرف می کنند

ضرورت حمایت از دهک های پایین

هشدار رئیس پیشین دیوان محاسبات درباره الیحه بودجه 1400

از حقوق های نجومی سال آینده تعجب نکنید
در حالی در الیحه بودجه ۱4۰۰ دولت 
ردیــف جبران خدمات کارکنان حدود 
۷۶درصــد رشــد کــرده که بــا توجه به 
شــواهد موجود تأمین منابــع بودجه 
به نظر می رســد بــرای تأمین افزایش 
حقــوق کارمندان قرار اســت از جیب 
بــه  شــود.  خــرج  ایرانــی  ۸۰میلیــون 
رئیــس  آذر،  عــادل  تســنیم،  گفتــه 
پیشــین دیوان محاســبات کشــور در 
گفت وگویی گفته است »به نظر می رسد دولت دوازدهم در افزایش حقوق های 
سال بعد خیلی دست و دل بازی کرده است. هر چند دولت کل عدد افزایش 
حقــوق در احــکام کارمنــدان در ســال ۱4۰۰ را 2۵درصــد اعام کــرده، اما اگر به  
قواعــدی کــه در  قانــون مدیریــت خدمات کشــوری وجــود دارد و همچنین در 
صورتی که دســتگاه هایی که قانون خاص دارند و منافذی که در قانون برنامه 
ششــم در خصــوص شــرکت های مختلف وجــود دارد، توجه کنیم، حســاب و 
کتابی که براســاس محاســبات ســال قبل انجام شده، نشــان می دهد در سال 
آینده برخی مدیران ماهیانه  تا ۶۰میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. برای 
همین به حقوق های مذکور در ســنوات اخیر اطاق نجومی داده شــد  و به آن 
غیرقانونی نگفتند؛ چرا که براساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می شد«. 

سازمان امور مالیاتی:

مردگان 67هزار کارتخوان فعال دارند
محمــود علیــزاده، معــاون حقوقــی ســازمان امــور مالیاتــی در یــک گفت وگوی 
تلویزیونــی گفــت:  طبــق آمــار 24هــزار فــرد فــوت شــده دارای ۶۷هزار دســتگاه 
اینترنتی پرداختی هســتند. معاون فنی و حقوقی ســازمان امور مالیاتی افزود: 
حدود ۱2۷هزار اطاعات هویتی وجود دارد که بدون اعتبار می باشــند و دارای 
دســتگاه فعال پرداخت هســتند. وی تأکید کرد: 3میلیون و ۸۵۰هزار دســتگاه 

پذیرنده وجود دارند که بدون پرونده مالیاتی هستند.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
کرد: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی)کارتخوان ها( که در کشور هستند 
را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعاالن اقتصادی داشته باشد تا از این جهت 
امکان رصد فعالیت های موجود را داشــته باشــد. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلــس تصریــح کرد: حــدود ۸/۵ میلیــون کارتخوان در کشــور وجــود دارد که 
4۰درصد آن ها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برایشــان وارد نیســت و این 

یک نگرانی جدی است.

FATF  جایگزین سوئیفت بی اعتبار
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشــکده اقتصاد مقاومتی، با اشاره 
به حواشــی اخیر درباره ارتباط نخریدن دارو و واکســن کرونا با 
FATF نوشــت: مانــع اصلــی مبــادالت بانکــی ما تحریم اســت 
و کســی کــه خاف این بگویــد، یا نمی داند یا دروغگوســت، اما 
حتی با رفع تحریم، تعهد به قواعد FATF مسیر جدیدی برای 
تحریم پذیری ما ایجاد می کند. پس از کاهش اعتبار سوئیفت و 
ایجاد پیام رسان های موازی، غرب بنا دارد با FATF بر مبادالت 

مالی کشورها مسلط شود.

موفقیت رمز دوم پویا با کاهش تراکنش های مشکوک
روابط عمومی بانک مرکزی، در حســاب کاربری خود در شــبکه  
اجتماعی توییتر نوشت: پس از گذشت یک سال از اجرای رمز 
دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک  مرکزی و سیستم 
بانکی در  مبارزه با کاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. آمار 

تراکنش های مشکوک بیش از ۸۵درصد کاهش یافته است.

معیار سنجش بانک ها با توجه به جنگ اقتصادی
حســین درودیــان، اقتصــاددان، بــا اشــاره بــه جنــگ اقتصادی 
نوشــت: شاخص های مرســوم نظارت بانکی این را می سنجند 
که بانک چقدر برای ســهامدارانش خوب اســت یا چقدر برای 
اقتصاد خطر کمتری ایجاد می کند. برای کشوری محتاج رشد 
که مسیرهای سنتی تأمین مالی اقتصاد او بلوکه شده، ضرورت 
دارد معیار ســنجش بانک ها، نقش آن ها در فرایندهایی باشد 

که منجر به رشد اقتصاد می شود.

ضربه بودجه بر اقتصاد کشور
ســیدامیر ســیاح، کارشــناس اقتصادی، با اشــاره به مشــکات 
بودجه ۱4۰۰ نوشت: رد کلیات بودجه الزمه، ولی کافی نیست. 
بایــد علیــه تدوین کننــدگان بودجــه۱4۰۰ هم اقامه دعوی شــود، 
نبایــد اجــازه  دهیم ضربــه  زدن به اقتصاد ایــران این طور راحت 

و بی هزینه باشد.

چهره

ما به چاپ پول دست نزدیم
روایت نوبخت از پرداخت حقوق کارمندان 
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 کرونا از زنان باردار به نوزادان 
منتقل نمی شود

نتایج یک بررسی نشان می دهد: 
احتمال انتقال کرونا از زنان باردار 

به نوزادان آن ها وجود ندارد.
محققــان  گفتــه  بــه  همچنیــن 
دانشکده پزشکی هاروارد، احتمال 
انتقــال آنتی بــادی ویروس کرونا به 

نوزادان کمتر از حد انتظار است.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه 
گفتــه  بــه  ان،  ان  ســی  خبــری 

محققان یافته های بدســت آمده اطمینان می دهد احتمال انتقال عفونت 
ویروس کرونا در سه ماهه سوم بارداری وجود ندارد اما الزم است برای تأیید 

این یافته تحقیقات بیشتری انجام شود.

بازگشت به وضعیت سال ۱۹۹۰

سقوط ۷۵ درصدی صنعت گردشگری در جهان
گردشــگری  جهانــی  ســازمان 
پیش بینی می کند محدودیت های 
میــزان  شــود  موجــب  کرونایــی 
در  کشــورها  ورودی  گردشــگران 
تــا   ۷۰ بیــن   ۲۰۲۰ ســال   انتهــای 
۷۵ درصــد ســقوط را تجربــه کرده 
ســال  بدتریــن  رکــورد  امســال  و 

گردشگری تاریخ به ثبت برسد!
براســاس  تســنیم  گــزارش  بــه 

 پیش  بینی هــای ایــن ســازمان، گردشــگری جهــان بــه حــد و انــدازه هــای
3۰ ســال پیــش بازخواهــد گشــت. این ســازمان عنوان کرده یــک  میلیارد 
ســفر از مجموع ســفرهای جهان نســبت به ســال گذشــته کاسته خواهد 
شــد و صنعــت گردشــگری دنیــا 1.1 تریلیون دالر ضرر خواهــد کرد. البته 
ســازمان جهانی گردشــگری انتظار دارد آمار در ســال ۲۰۲1 روند صعودی 
داشته باشد، اما رسیدن به سطح سال ۲۰19 بین ۲.۵ تا چهار سال زمان 

نیاز خواهد داشت.

در هند

دانشگاه اسالمی علیگر ۱۰۰ ساله شد
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در مراســم جشــن 1۰۰ ســالگی دانشــگاه 
اسالمی علیگر به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس حضور پیدا کرد.
این برای نخستین بار بود که او در یکی از مراسم های دانشگاه مسلمان 
علیگر شرکت می کرد. در اوایل هفته چراغ ساختمان های دانشگاه برای 

برگزاری جشن 1۰۰ سالگی آن روشن شد. 
 در جریان این جشــن که روز ســه شــنبه برگزار شــد، نارندا مودی از یک 

تمبر پستی نیز رونمایی کرد.
وی در سخنرانی خود اظهار کرد: مردم معتقدند دانشگاه اسالمی علیگر 
به خودی خود مانند یک شهر است و به نوعی ما در این دانشگاه شاهد 
یک هند کوچک با ده ها خوابگاه، هزاران استاد و دانشجو هستیم. تنوعی 

که ما در این دانشگاه شاهدیم، در کل ملت هند هم دیده می شود.
نخســت وزیــر هند با اشــاره بــه ترک تحصیــل دختران مســلمان در هند 
افزود: میزان ترک تحصیل در دختران مسلمان بیش از ۷۰ درصد است 

و این وضعیت ۷۰ سال در هند تداوم داشته است. 
مودی در خصوص جشن 1۰۰ سالگی این دانشگاه گفت: دانش آموختگان 
ایــن دانشــگاه هرجــا کــه می رونــد، نشــانگر میــراث غنــی و فرهنــگ هند 
هستند. دانشگاه شما در تاریخ 1۰۰ ساله خود میلیون ها زندگی را ساخته 
و پرداخته است،  تفکر مدرن و علمی به دانشجویان داده و آن ها را وادار 

به انجام کار برای جامعه و ملت ساخته است.

باورهای غلط در درمان و پیشگیری از کرونا
ویــروس کرونــا  از  بیمــاری ناشــی 
بــه  در حــال حاضــر  )کوویــد 19( 
تبدیــل  همه گیــری جهانــی  یــک 
شــده بــه گونه ای کــه امــروزه ابعاد 
مختلف زندگی انســان ها را تحت 
تأثیــر قــرار داده اســت. از روزهــای 
آغازین شیوع این بیماری تاکنون، 
بــازار شــایعه ها و درمان های طبی 
حــوزه  در  به خصــوص  نادرســت 

طب سنتی در شبکه های مجازی رونق یافته است. این اطالعات نادرست 
از منابع علمی غیرمعتبر، می تواند به شــدت ســالمت عمومی جامعه را به 
مخاطره اندازد که در اینجا به برخی از این باورهای نادرست اشاره می شود. 
۱- »استفاده از گیاهان دارویی سبب ایمنی کامل در برابر ویروس می شود؛ 
بنابراین نیازی به رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی نیست« حال آنکه با 
توجــه بــه راه های انتقال این ویروس، مهم ترین راه پیشــگیری، انجام دقیق 
توصیه های بهداشــتی نظیر اســتفاده از ماسک، شستن دســت ها با آب و 
صابون، رعایت فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در مناطق پر ازدحام است 
و هیچ داروی گیاهی نمی تواند بدون رعایت نکات بهداشتی موجب ایمنی 

کامل در برابر بیماری شود.
2- »طب سنتی می تواند سبب درمان کامل این بیماری شود«؛ یادمان باشد 
هنوز هیچ داروی اختصاصی چه در طب جدید و چه در طب سنتی کشف 

نشده است و داروهای شیمیایی و سنتی جنبه کمکی و حمایتی دارند.
3- »مصرف هرچه بیشــتر خوراکی های گرم مثل زنجبیل، ســیر، دارچین، 
کندر و... در همه افراد می تواند موجب پیشگیری از ابتال به این بیماری و 
یا حتی درمان آن شود. چرا که این خوراکی ها و سایر داروهای گیاهی بدون 

عارضه هستند«. 
فراموش نکنیم مصرف این گونه خوراکی ها با توجه به طبع بسیار گرمشان، 
حتماً باید با لحاظ وضعیت مزاجی فرد، بیماری های احتمالی او و تداخل با 
برخی داروهای مصرفی تجویز شود و بنابراین ارائه نسخه واحد برای همه 
کاری نادرست است. کم نیستند افرادی که به دلیل مصرف زیاد و مداوم این 
خوراکی ها دچار عارضه شده و با شکایات مختلف به پزشک مراجعه می کنند. 
4- »دود کردن اســپند، کندر، ســیاهدانه و غیره می تواند سبب ضدعفونی 

هوای محیط خانه از هر گونه ویروس از جمله کرونا شود«.
با وجود اثرات ضدمیکروبی دود برخی از آن ها، تاکنون اثراتشان بر کرونا به 

اثبات نرسیده است.
5- »حجامت و سایر روش های خون گیری برای پیشگیری و درمان بیماری 
مؤثر است«. یادمان باشد، انجام این روش ها باید با لحاظ شرایط عمومی 

بیمار و در زمان مناسب آن انجام شود و قابل توصیه برای همه نیست. 
بنابراین بهترین کار برای پیشگیری از ابتال به این بیماری، عالوه بر عمل به 
پروتکل های بهداشتی، رعایت سبک زندگی سالم شامل پرهیز از پرخوری 
و درهم خــوری، انجــام فعالیت روزانه، خــواب کافی و به موقع، بهره مندی از 

هوای سالم و مدیریت استرس و اضطراب است.

حمیده وحید /پزشک و دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

راه  از  که  سال  هر  دی  پنجم  زارع   عفت   
می رسد، یاد بم و بامداد تلخ آن روز تعطیل و 
۵۰ هزار هموطن جانباخته زیر آوارها باز تکرار 

می شود. 
بــم، یاد بوئین زهــرا، طبس، رودبــار، منجیل و 
بعدها کرمانشــاه را هــم در ذهن هامان تداعی 
می کنــد؛ روزهــای فراموش شــده ای را که عهد 
کــرده بودیــم بایــد بــرای گهــواره نــاآرام زمیــن و 

بغض های فروخورده اش کاری کرد.
امــا باز، داغدار نغمه هایی شــدیم که با الالیی 

زمان جان می گرفت.
و بعدها، زلزله  بم بهانه ای می شود تا در تقویم 
دی مــاه هــر ســال برگی را هم به نــام »روز ملی 
ایمنی در برابر زلزله « ثبت کنیم تا یادمان بماند 
گهــواره زمین هر گاه ممکن اســت بــرای تکان 

دادنمان، بار دیگر بی قرار شود.

ضرورت توجه به مخاطرات »
دکتــر علــی بیــت اللهــی، مدیــر بخــش زلزله و 
خطرپذیــری مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرسازی در گفت وگو با ما نگاه خوشبینانه ای 
بــه درس هایــی کــه از بــم آموخته ایــم دارد و 
می گویــد: تــا چنــد ســال پیــش در حــوادث 
غیرمترقبــه عمدتاً رویکرد غیرفعالی داشــتیم 
بــه ایــن معنا که زمــان وقوع حادثه مســئوالن 
وارد میدان می شدند و اقدامات امداد و نجات 
انجام می شد. رویکردی که هزینه های هنگفتی 
از بودجه و اعتبارات ملی بر جای می گذاشت؛ 
اما زلزله رودبار، بم و در ادامه آن زلزله کرمانشاه 
سبب تغییر تفکر مدیریتی به رویکرد فعال و 
اقدامات پیشــگیرانه برای کاهش خســارات و 

افزایش ایمنی شد. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجه به 
غیرقابل پیش بینی بودن زلزله، چقدر احتمال 
وقوع زمین لرزه در کشور وجود دارد، می گوید: 
به دلیل شرایط خاص اقلیمی و زمین شناختی، 
مستعد بروز حوادث و مخاطرات طبیعی مانند 
فرونشســت زمیــن، زلزلــه، ســیل و همچنیــن 
تنش های دائم تکتونیکی هستیم که رسیدن 
ایــن تنش هــا بــه حــد شــکنندگی منجــر بــه 
شکســتگی الیه هــای زمیــن و زلزله می شــود، 

بنابراین جزو 1۰ کشور پر مخاطره دنیا به شمار 
می رویــم. وی ادامــه می دهد: بررســی احتمال 
وقوع زلزله از روی گسل های مختلف شناخته 
شده، می تواند انجام گیرد به ویژه اینکه در کمتر 
جایی از کشــور می توان مســاحتی را یافت که 
گسل نباشد و اگر بخواهیم برای شهرسازی یا 
اسکان از یک گسل دور شویم یقیناً به گسلی 

دیگر نزدیک خواهیم شد. 
بیت اللهی در خصوص تعداد ســاختمان های 
آســیب پذیر می گوید: در ایــن خصوص آماری 
وجــود ندارد؛ اما براســاس تجربــه، در 3۰ تا 4۰ 
درصــد ســاختمان های نوســاز اســتانداردهای 

۲8۰۰ رعایت نشده و مقاومت کافی ندارند. 
وی بــا تأکیــد بر اینکــه تجربه زلزله کرمانشــاه 
نشــان داد مصالح ســاختمانی به کار رفته در 
سازه ها کیفیت الزم را نداشتند، اظهار می کند: 
نظارت بر ساخت وساز ساختمان های معمولی 
و مســکونی بر عهده ســازمان نظام مهندســی 
اســت کــه بــدون اغراق می تــوان گفــت در این 
زمینه مشــکل داریم، چراکه از دید مهندسان 
ناظر حق الزحمه ناچیزی که داده می شــود در 
حــد امضای اســناد و مدارک اســت نه نظارت 
میدانــی و کنتــرل کیفیت، مگــر در مواردی که 

وجدان کاری ناظران باال باشد که آن هم در عرف 
جامعه فنی، مسئله نظارت ضعیف است؛ اما 
بعد دیگر قضیه رعایت نکردن انضباط کاری و 
وجدان کاری پیمانکاران در محیط اجراست که 
گاه در سازه های مختلف با روشی غیراستاندارد 
بــرای رســیدن ســر تیرآهــن بــه ســمت دیگــر 
دیوار، به وســیله جوشــکاری از تکه ای میلگرد 
اســتفاده می شــود و ایــن مســئله عواقبــش را 
در خطــرات و بالیــای طبیعی نشــان می دهد.
وی تأکیــد می کنــد: وجــود بافت های فرســوده 
در شــهرها از معضــالت اســت به طوری کــه از 
حــدود بیــش از یک میلیــون و 1۰۰ هــزار پالک 
ساختمانی در تهران نزدیک به ۲۵۰هزار پالک 
در بافــت فرســوده قــرار دارد که البتــه آمارهای 

فعلی بیش از این هاست. 
بیت اللهــی ادامــه می دهد: یکــی از معضالت 
ســاختمان های فرســوده، ایــن اســت کــه یــا 
ناپایدارنــد یا معابر تنــگ و باریک با واحدهای 
بســیار کوچــک و تراکــم بــاال دارند که امــداد و 
نجات را با مشکل رو به رو می کنند. در موضوع 
آسیب پذیری روستاها، متأسفانه درصد باالیی 
از ساختمان های فاقد اسکلت و ساخته شده 
از خشــت و گل اســت و مصالح بنایی در این 

برابــر حــوادث  در  را  اســتحکام الزم  مناطــق 
غیرمترقبــه از جملــه زلزلــه ندارنــد؛ هرچنــد 
مقاوم ســازی  خصــوص  در  خوبــی  اقدامــات 
ســازه ها انجــام شــده امــا در مقابــل وســعت 
ساختمان ها، تنوع زمین شناسی ایران و خطر 
بــاالی زلزلــه، پاســخگوی نیازها نیســت و الزم 

است در این زمینه جهشی صورت گیرد. 

زیرساخت مطمئن»
دستیار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
نیز زیرساخت های مطمئن از جمله آب، برق، 
مؤلفه هــای  از  را  ارتباطــی  پل هــای  و  راه  گاز، 
تاب آوری ســازه ها معرفی می کند و به خبرنگار 
مــا می گویــد: اگــر در ســاخت پل هایــی کــه در 
کالنشــهرها پیش بینی شــده اســتاندارد ۲8۰۰ 
آیین نامــه ســاختمان رعایــت نشــده باشــد در 
حوادثــی ماننــد زلزله، آتش ســوزی، شکســتن 
لوله هــای اصلــی آب و... تــاب آوری نخواهنــد 
داشت و با هر حادثه ای از هم خواهند پاشید.

دکتــر مرتضــی اکبرپــور بــا تأکیــد بــر اینکــه 
رعایــت نکــردن اســتاندارد ۲8۰۰ در ســازه ها، 
زیرســاخت ها را حتــی در برابــر زلزله هــای ۵ تا 
آســیب پذیر می کنــد، می گویــد:  6 ریشــتری 

ســازمان های متولــی آمادگــی کافــی در برابــر 
حــوادث غیرمترقبــه ندارنــد. اینجاســت کــه 
دســتگاه های متولی باید نوک پیکان اقدامات 
خود را به سمت ایجاد زیرساخت های مطمئن 

در مراکز شهری و روستایی بگیرند.

 استفاده از دانش روز»
دانش آموختــه  اســالمی،  محمدرضــا  دکتــر 
رشــته مهندســی ســازه از دانشــگاه کوبه ژاپن 
نیــز در گفت وگو بــا ما اظهار می کند: با نگاهی 
مقایسه ای نسبت به 1۵سال پیش، درخصوص 
وضعیــت ایمنــی ســازه ها تحــوالت خوبــی در 
بخــش طراحی، کیفیــت مصالح و اجــرا اتفاق 
افتاده که دلیل آن ورود نسل جدید مهندسان 
و استفاده از دانش روز است؛ هرچند تا رسیدن 
به اســتانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی 
داریم و در مقایســه با کشــور زلزله خیز ژاپن یا 
مناطق غربی آمریکا هنوز باید اقدامات زیادی 
در بحث ارتقای کیفیت ســاخت و ســاز انجام 
گیــرد. وی در خصــوص چالش اصلی موضوع 
ایمن کردن ســاختمان ها اظهار می کند: ایجاد 
وحدت رویه و مدیریت یکپارچه از زمان صدور 
پروانــه ســاختمان و نظــارت بر رونــد طراحی و 
اجــرا تــا صــدور پروانــه پایانــکار چالــش اصلی 
این بحث اســت. »اســالمی« تمرکز شــهرها بر 
سازه های فوالدی با جوشکاری ضعیف را یکی 
از دالیل آســیب پذیری این مســئله می داند و 
تأکید می کند: این آســیب پذیری در سازه های 

بلندمرتبه بیشتر است.
ادامــه  زلزله شناســی  حــوزه  ایــن متخصــص 
می دهد: اصلی ترین نگرانی درباره ســازه هایی 
است که بر کیفیت ساخت آن ها نظارت نشده 
اما تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد سازه هایی 
کــه در آن هــا حداقل های نظارت رعایت شــده 

باشد سر پا می مانند.
در خصــوص  نیــاز  مهم تریــن  وی  گفتــه  بــه 
مقاوم سازی، نگاه مقایســه ای به تجارب دیگر 
کشــورها از جملــه بهره گیــری از دانــش فنی و 
تجربه کشور ژاپن در زمینه استانداردسازی از 
صــدور پروانه کار تا نظارت در حین ســاخت و 

صدور پروانه پایانکار است.

در 30 تا 40 درصد ساختمان های نوساز استانداردهای الزم رعایت نمی شود

صدای بمِ زلزله را بشنویم

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

بهداشت و درمان

یک مدیر ستاد اجرایی فرمان امام:

زیرساخت  تولید انبوه واکسن 
ایرانی کرونا فراهم شده است

واکســن  تولیــد  تحقیقــات  گــروه  مدیــر 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا بیــان اینکــه 
زیرساخت های الزم برای تولید انبوه واکسن 
ایرانی کرونا فراهم شــده اســت، گفت: این 
واکســن به روش ویروس کشــته شده تهیه 
شــده و می تواند تمــام آنتی ژن های ویروس 
انســان  بــدن  تــا  نمــوده  وارد  را  غیرفعــال 
آنتی بادی هــای الزم بــرای ایمنــی را ترشــح 

کند.
حســن جلیلــی گفــت: در طــول مطالعــات 
حیوانــی هیچ گونه عارضه ای در گزینه های 
مــورد مطالعه مشــاهده نشــد و اثربخشــی 
خوبــی هــم ایجاد کــرد به طوری کــه ۲1 روز 
پــس از تزریق واکســن در حیوانــات، میزان 
آنتی بادی در بدن آن ها باال آمده و حیوانات 

را نسبت به ویروس مصون کرده بود.
جلیلــی افــزود: اســتفاده از روش ویــروس 
کشته شــده یک روش چندین ساله است 
که  قبالً تجربه شده بوده و عوارض چندانی 

ایجاد نکرده است.

آموزش

رئیس دانشگاه شهید بهشتی:

 یکی از بندهای 
تحریم را خنثی کردیم

رئیــس  قیــداری،  نصیــری  ســعدهللا 
گفت وگــو  در  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه 
بــا مهــر گفــت: متأســفانه برخــی مجــالت 
علمــی کــه در انحصــار کشــورهای غارتگر 
هســتند، مقــاالت مــا را برمی گرداننــد کــه 
این موضوع، موجب آســیب به استادان و 

دانشمندان ما می شود.
راه هــای  از  مــا  ایــن  بــا وجــود  افــزود:  وی 
گوناگــون تــالش کرده ایــم ایــن تحریم ها را 
خنثــی کنیــم؛ یکــی از اقدام هــا این اســت 
کــه هــر ســال، با ارائــه یک الیحــه حقوقی 
مجامــع  بــه  را  خــود  اعتــراض  مراتــب 
بین المللی اعالم می کنیم که سال گذشته 
از همین راه موفق شــدیم یکی از بندهای 

تحریمی را خنثی کنیم.
»آپارتایــد  یــک  را  کنونــی  تحریم هــای  وی 
علمــی« خواند و گفت: ایــن گونه اقدامات، 
کشــورها،  علمــی  فضــای  در  تبعیــض 
دانشــگاه ها و دانشمندان و انحصارگری در 

حوزه دانش و یافته های علمی است.

رفاه و تأمین اجتماعی

معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف دفترچه های کاغذی 
بیمه سالمت تا شهریور ۱۴۰۰

معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت ســازمان 
بیمــه ســالمت، از اســتقرار کامــل نســخه 
الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی تا 

شهریور 14۰۰ خبر داد.
 بــه گــزارش فــارس، مهــدی رضایــی گفــت: 
تمــام  در  الکترونیــک  نســخه  هم اکنــون 
اســتان ها مستقر شده است. در این طرح، 
پزشکان اقدام به نسخه نویسی الکترونیک 
می کننــد و ارائــه خدمــات تجویــز شــده در 
داروخانــه و مراکــز پاراکلینیک بــا ارائه یک 

کد رهگیری امکان پذیر است. 
وی افــزود: در مــواردی کــه پزشــک اقــدام 
بــه تجویــز در برگه های دفترچــه داروخانه، 
آزمایشــگاه و تصویربــرداری در زمــان ارائــه 
خدمــت کــرده و بــا اســتفاده از فرایند ثبت 
نســخه کاغذی اقــدام به ثبــت الکترونیک 
نســخه می کند؛ تمــام قوانین رســیدگی در 
نسخه الکترونیک به صورت برخط کنترل 
از  پرداخــت  محاســبه  امــکان  و  می شــود 

جیب بیمار وجود دارد.

حوادث

به دلیل تبلیغ سایت های شرط بندی

۱۰ سلبریتی و ورزشکار 
بازداشت شدند

و  ملــی  جرایــم  بــا  مبــارزه  مرکــز  رئیــس 
ســازمان یافته پلیــس فتــا بــا ابــراز تأســف 
از تبلیــغ ســایت های شــرط  بنــدی توســط 
تعدادی از ســلبریتی ها و ورزشکاران گفت: 
در ایــن خصــوص 1۰ نفــر دســتگیر شــده و 
تحویــل مقــام قضایــی و دو نفــر بــه کشــور 

بازگردانده شدند.
مصطفــی  ســرهنگ  تســنیم  گــزارش  بــه 
نــوروزی افزود: ما ســال 99 بیش از 16 هزار 
فقره سایت و حساب کاربری را درباره قمار 
و شرط  بندی مسدود کردیم و در این زمینه 
یــک هــزار و 4۷۰ پرونده تشــکیل شــد؛ در 
برخی از پرونده ها چندین سایت و حساب 

توسط یک باند هدایت می شد.
حــدود  اخیــر  مــاه  یــک  در  افــزود:   وی 
9۰۰ کانــال تلگرامــی را کــه توســط بانــدی 
دربــاره تبلیــغ قمــار و شــرط  بنــدی فعالیت 
داشــتند، مســدود کردیم؛ این باند توســط 
3۰۲ نفر به تبلیغ ســایت های قمار و شــرط  

بندی می پرداختند. 

آسیب های اجتماعی

رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور:

کمپ های ترک اعتیاد 
استاندارد الزم را ندارند 

محمــد جمــال فرهمندیــان، رئیــس کانــون 
بــه  کشــور  اعتیــاد  درمانگــران  سراســری 
فــارس گفــت: نمی خواهم ذهنیت بــدی در 
خصوص کمپ هــای ترک اعتیاد ایجاد کنم 
اما کمپ های ترک اعتیاد در ایران استاندارد 

الزم را ندارند.
وی افــزود: کمپی کــه در مجامع بین المللی 
تعریف شــده، کمپی اســت کــه یک فضای 
بــزرگ مثل یــک ورزشــگاه دارد و باید زمین 
و ســالن های ورزشــی، اســتخر، کالس هــای 
تدریــس، خوابــگاه و اســتادان صاحــب فــن 
داشته باشد؛ اما متأسفانه کمپ ها در کشور 
ما از این استانداردها برخوردار نیستند و افراد 
شاغل در آن گاه صالحیت الزم را هم ندارند.

در برخــی کمپ ها مشــکالتی بــرای مددجو 
ایجــاد می شــود کــه بعــد حاضر نیســت در 
درمــان وارد شــود. بنابرایــن کمپ هــا نیاز به 
بازنگــری در نــوع خدمــات، مدیریت، صدور 
مجوز هــا، فضــا و نیروهایــی کــه اســتفاده 
می کنند،  دارند تا به حداقل استاندارد برسند.

فراسو
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دستچین

تفکر »لیبرالی« مانع تحقق »شبکه ملی اطالعات«
محمــد اســماعیلی، قائم مقام جمعیــت ایثارگران انقالب 
اســالمی درباره چرایی به ســرانجام نرســیدن شبکه ملی 
اطالعــات بــه خبرگــزاری تســنیم می گویــد: مانــع اصلــی، 
تفکری است که خاستگاه لیبرالی دارد و اساساً اعتقادی 
به شبکه ملی اطالعات ندارد و  ای کاش جرئت داشته و 

همین مسئله را بر زبان جاری می کردند!

با مدارس غیردولتی هم شوخی نداریم
عبدالرضــا فوالدونــد، مدیــر کل آمــوزش و پــرورش تهــران 
بــه خبرنــگار ایلنا می گوید: هر مدرســه ای کــه بخواهد به 
صورت حضوری امتحان بگیرد، تخلف انجام داده اســت 
و به شدت با آن ها برخورد می کنیم. خانواده ها هم نباید 
زیــر بار امتحان حضــوری بروند. با مدارس غیردولتی هم 

بابت برگزاری آزمون حضوری شوخی نداریم.

مافیای پنهان صنعت ساختمان سازی
اکبــر شــوکت، عضو کارگری هیئت امنــای تأمین اجتماعی به 
ایلنــا گفته اســت: مقایســه مبلغ بیمــه کارگران ســاختمانی با 
هزینه های دیگر ساخت نشان می دهد بیمه  این کارگران برای 
کارفرما اصالً گران نیست. با وجود این، مافیای پنهان صنعت 
ساختمان ســازی، حاضر به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی 
نیست و با کارشکنی تالش می کند حق کارگران را نادیده بگیرد.

جز ایران هیچ کشوری وام ازدواج نمی دهد
محمدمهــدی تندگویــان، معــاون وزیــر ورزش و جوانــان بــا 
اشــاره بــه افزایش میــزان وام ازدواج جوانــان در بودجه 14۰۰ 
به برنا گفت: هیچ کشــوری به جز ایران وام ازدواج پرداخت 
نمی کنــد. کشــورها اگر بخواهند مشــکل فرزنــدآوری را حل 
کنند، مشوق های دائمی مانند مسکن ارزان و رایگان در ازای 

چهار فرزند در نظر می گیرند.

آمادگی هزاران نفر برای تست واکسن ایرانی
حجــت هللا نیکی ملکی، رئیس مرکز اطالع رســانی ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام دیــروز در صفحه توییتر خود نوشــته 
بــود: در یــک رخــداد غیرقابــل پیش بینــی تــا ســاعت ٢٢ 
سه شــنبه دوم دی مــاه، 9هــزار و 911 نفــر بــرای مشــارکت 
در آزمایش هــا اعــالم آمادگی کردنــد. اعتماد مردم عزیز به 

دانشمندان جوانمان غرورآفرین است.

پلیس از جرایم کرونا سودی نمی برد
ســردار ســیدکمال هادیانفــر، رئیــس پلیــس راهــور ناجا در 
خصــوص دریافــت جرایــم کرونــا بــه خبرنگار میــزان گفت: 
هدف پلیس جریمه کردن نیست و پلیس از جرایم سودی 
نمی بــرد. تمام مبالغ جریمه ها، به طورمســتقیم به حســاب 
خزانه واریز می شود. پلیس هیچ گاه از مبالغ جرایم استفاده 

نمی کند و نیروی انتظامی بودجه خود را دارد.

زندگی سالم

سند 2030 هیچ جایگاهی در بودجه نداشته است محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره در نظرگرفتن مواردی 
در بودجه برای سند 2030 تأکید کرد: در بودجه و ردیف های بودجه هیچ پیش بینی برای سند 2030 انجام نشده بود. به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که از موارد انضمامی سند 2030 موردی 

در بودجه بوده یا خیر، افزود: یک برنامه ای که متعلق به سال 94 می شد به اشتباه در بودجه قرار گرفته بود که برداشته شد.
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

وزیر خارجه یمن:

بنادر ما امن نباشد بنادر 
دشمن هم امن نخواهد بود

هشام شرف عبدهللا، 
دولــت  وزیــر خارجــه 
یمــن  ملــی  نجــات 
اعــام  صنعــا  در 
عربــی  ائتــاف  کــرد: 

را  نفتــی  فراورده هــای  حامــل  کشــتی های 
توقیــف کــرده و مانــع ورود آن هــا بــه بنــدر 
الحدیــده برای تخلیه بــار آن ها و پایان دادن 
به بحران شدید فراورده های نفتی می شود. 
وی ادامــه داد: ایــن اقدامــات به هیــچ وجــه 
سیاســی  ســازش  پیشــبرد  راســتای  در 
مســالمت آمیزی که فرســتاده ویژه ســازمان 
ملل برای آن تاش می کند نیســت . شــرف 
عبــدهللا بــه صــورت ضمنــی بــه حمله هــای 
عضــو  کشــورهای  بنــادر  بــه  تافی جویانــه 
ائتــاف اشــاره کرد. وی گفــت: صنعا آن طور 
کــه برخی گمان می کنند، بی تفاوت نخواهد 
مانــد و اگــر محاصره  بنادر یمــن ادامه یابد، 
بنادر دشمنان یمن نیز در امان نخواهد بود.

معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق س
از توافــق میان اربیــل و بغداد درباره بودجه 

۲۰۲۱ خبر داد.
پاکستان در نامه ای خطاب به کمیسیونر س

عالــی حقوق بشــر ســازمان ملل خواســتار 
تحقیقات درباره قتل ۱۱ پاکستانی هندو در 

شمال غرب هند شده است.
منابع خبری از اخراج نماینده عرب رژیم س

صهیونیســتی از کنست به دلیل انتقاد از 
مســئوالن اماراتی که به شــیوه مجازی و از 
طریق برنامه زوم در جلسه کنست شرکت 

کرده بودند، خبر دادند.
دختــر رئیس جمهور لبنان اعام کرد به س

ویروس کووید ۱۹ مبتا شده است.

پارلمان صهیونیست ها بار دیگر منحل شد

چهار انتخابات در دو سال!

پارلمــان رژیــم صهیونیســتی ســه شــنبه 
شــب در پــی عــدم توافــق احــزاب دولــت 
ائتافــی ایــن رژیم بر ســر الیحــه بودجه، 
بــه طــور خــودکار منحــل شــد. اگرچه این 
اتفــاق امری تازه نیســت چــرا که یهودیان 
ســاکن اراضی اشــغالی ۲5هفته است که 
نتانیاهــو  علیــه  و  در خیابان هــا هســتند 
شــعار می دهنــد. نتانیاهــو اصرار داشــت 
تنهــا بودجــه ســال جــاری تصویــب شــود 
بــود  خواســته  وی  از  گانتــس  بنــی  امــا 
همزمــان بودجــه ســال ۲۰۲۱ را نیــز ارائــه 
دهــد و یــک بودجه واحد تصویب شــود. 
بــار در  بــرای چهارمیــن  ترتیــب  ایــن  بــه 
 دوسال گذشــته صهیونیست ها باید پای 

صندوق بروند.

 در انتخابات ایالت شمالی هند 
رقم خورده است

شکست حزب مودی و 
پیشتازی احزاب کشمیری 

و  جامــو  ســابق  ســروزیر  عبــدهللا،  عمــر 
کشــمیر همزمان با پیشــی گرفتن اتحادی 
بــه رهبری احــزاب کشــمیری در انتخابات 
محلــی دولت، خواســتار احیــای وضعیت 
گــزارش  بــه  شــد.  کشــمیر  و  ویــژه جامــو 
اســپوتنیک، نتایج نشــان می دهــد ائتاف 
خلــق بــرای اعامیه گوپــکار )اتحــاد هفت 
 PDB و  ملــی  کنفرانــس  شــامل  حــزب 
مــاده ۳۷۰(  احیــای  بــرای  تشــکیل شــده 
تاکنــون بیــش از ۶5 کرســی برنــده شــده و 
در ۴۹ کرسی دیگر از مجموع ۲۸۰ کرسی، 
دارای پیشــتازی است. حزب »بی ِجی پی« 
نارنــدا مــودی، ۳5 کرســی برنــده شــده و 
در ۳۱ کرســی، بیشــتر در منطقــه جامــو 
اســت.  پیشــتاز  تحــت ســلطه هندوهــا- 
بی ِجی پــی حزبی اســت که ایــن انتخابات 
را به رفراندوم سیاســت ۲۰۱۹ خود، تبدیل 
کــرد. عبــدهللا در ایــن زمینــه ادامــه داد: 
 امیدوار هســتم بی جی پــی، تمایل مردم را 

فهمیده باشند. 
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آمریکا و بازگشت به هامیلتونیسم 
هرچنــد هنــوز تیــم سیاســت خارجــی و امنیــت ملــی جو بایــدن رئیس 
جمهــور منتخــب آمریــکا، فعالیت خــود را در محیط داخلی این کشــور 
و عرصه بین المللی آغاز نکرده اســت، با این حال روند ســریع تحوالت 
بین المللــی و چالش هــای جــدی به جــا مانده از دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ، اهمیت درک درست رفتار سیاست خارجی دولت جدید 
آمریکا را دوچندان ساخته است. در یادداشت پیش رو تاش خواهیم 
کرد با نگاهی به مکاتب چهارگانه موجود در سیاســت خارجی آمریکا، 

دیپلماسی دولت بایدن را جایابی کنیم.
بنا به تعریفی که »والتر راســــل مید« ارائه می دهد ســــنت های سیاست 
خارجــی آمریــکا منبعــث از تلفیــق دوگانه هــای »ارزش هــا – منافــع« و 
»بین الملل گرایــی – انزواگرایی« اســت. نتیجه تلفیــق این دوگانه ها چهار 
سنت در سیاست خارجی این کشور است که ذیل عناوین هامیلتونیسم، 
جکسونیســم، ویلسونیســم و جفرسونیســم تعریف می شــود. بر اساس 
دوگانــه نخســت یعنــی »ارزش ها-منافــع« از میــان ایــن چهــار ســنت، 
ســنت های ویلسونیســم و هامیلتونیســم »ارزش محــور« و ســــنت های 
جکسونیســم و جفرسونیســم »منفعت محــور« هســتند و بــر اســاس 
دوگانه دوم یعنی »بین الملل گرایی-انزواگرایی« سنت های هامیلتونیسم و 
ویلسونیسم بین الملل گرا و جکسونیسم و جفرسونیسم انزواگرا هستند. 
در گرایش هــای بین الملل گــرا هــم اغلــب ویلسونیســت ها یکجانبه نگــر و 
هامیلتونیست ها چندجانبه گرا رفتار می کنند. تجربه نشان داده در تدوین 
سیاســت خارجی آمریکا همواره ترکیبی دو یا ســه گانه از این ســنت ها و 
رویکردها هستند که نقش عمده را در ترسیم چشم اندازها ایفا می کنند.

تمرکز هامیلتونی ها بر بهبود شرایط اقتصادی با تأکید بر تجارت بین الملل 
)منفعت محــوری- بین الملل گــرا(، تأکیــد جکســونی ها بــر بهبــود شــرایط 
اقتصادی در داخل آمریکا )منفعت محوری- انزواگرا(، تأکید جفرسونی ها 
بر گسترش ارزش های آمریکایی شامل دموکراسی، لیبرالیسم، تکثرگرایی 
و حقوق بشر در داخل آمریکا )ارزش محوری- انزواگرا( و تأکید ویلسونی ها 
بــر گســترش ارزش هــای آمریکایــی در ســطح بین المللــی )ارزش محوری- 
بین الملل گرا( بوده است. با توجه به رویکرد کلی سنت های فوق و همچنین 
در نظــر گرفتــن ســخنان و رفتار تیم سیاســت خارجــی و امنیت ملی جو 
بایــدن، می تــوان گفــت رویکرد دولــت جدید در حوزه سیاســــت خارجی، 

بیشتر گرایش به سمت هامیلتونیسم خواهد داشت. 
اندیشــه هامیلتونی در سیاســت خارجی شامل حمایت از سرمایه داری 
و ایجاد محیطی ایده آل برای آن است. آن ها به دنبال اهدافی مدون در 
سیاســت خارجی آمریکا هســتند که براســاس منافع اقتصادی آمریکا 
طراحــی شــده باشــد و ایــن رویکرد اصوالً جنــگ را آخریــن راه برای حل 
مشــکات و مناقشــات می داند. همیلتونی ها با اندیشه هایی نئولیبرالی 
که بر پایه اقتصاد آزاد، وابســتگی های متقابل )متقارن و نامتقارن( و... 
است سعی در ارائه راهکارهایی برای حرکت به سمت منافع حداکثری 

برای آمریکا دارند. 
از همین رو می توان مأموریت های اصلی دســتگاه دیپلماســی آمریکا را 
احیای رهبری آمریکا در غرب، تقویت ائتاف های موجود فرا آتانتیک از 
جمله ناتو، تأکید بر تجارت آزاد و تقویت همگرایی در اقتصاد بین الملل، 
تقویت بین الملل گرایی لیبرال به منظور پشتیبانی از هژمونی اقتصادی 

سیاسی آمریکا تعریف کرد.
 بنابرایــن همچــون گذشــته تقابــل بــا چیــن به ویــژه در حــوزه اقتصــادی 
بزرگ تریــن دغدغــه دولــت آمریــکا خواهد بود. در ایــن مواجهه برخاف 
دولــت ترامــپ، بایــدن تــاش خواهد کــرد از ظرفیت همــکاری نهادهای 

بین المللی و متحدان آمریکا بهره گرفته شود.

دهن کجی رئیس جمهور آمریکا به آرای دادگاه این کشور

عفو ملوکانه برای قاتالن عراقی ها!
رئیــس جمهــور آمریکا سه شــنبه 
متحــده  ایــاالت  ســابق  نظامیــان 
پــل  اســاتن،  نیکــوالس  شــامل 
اسلوف، اوان لیبرتی و داستین هرد 
که به جرم قتل غیرنظامیان عراقی 
هنــگام کار بــه عنــوان پیمانــکار در 
ســال ۲۰۰۷ محکــوم شــده بودنــد، 

مورد بخشش قرار داد. 
ترامــپ  رویتــرز،  گــزارش  بــه 
همچنین به جورج پاپادوپولوس، دســتیار ســابق کارزار انتخاباتی اش که 
در بخشــی از تحقیقــات دربــاره مداخلــه روســیه در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۱۶ بــه جــرم خــود اعتــراف کرده بــود، عفو کامــل اعطا کرد. 
به گفته رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همچنین »الکس 
ون در زوان« ۳۶ ســاله، داماد هلندی »گرمان خان« میلیاردر روســی را 
عفــو کــرد. ترامــپ به ۱5 فرد عفو کامل داده و با کاهش بخشــی یا تمام 
مجــازات پنــج فــرد دیگر موافقت کرده اســت. در لیســت بخشــش ها و 
تخفیف ها نام ســه قانون گذار ســابق جمهوری خواه هم وجود دارد. این 
عفوها بخشی از اقداماتی است که انتظار می رفت دونالد ترامپ پیش 

از روی کار آمدن جو بایدن در ۲۰ ژانویه انجام دهد.

با بسته شدن مرز کشورها با انگلیس رقم خورده است

بالتکلیفی اروپایی ها در بریتانیا
بسیاری از شهروندان اروپایی در 
آســتانه کریســمس و جشن های 
ســال نو به دلیل محدودیت سفر 
در بریتانیــا گرفتــار شــده اند. این 
راننــدگان  بــرای  به ویــژه  ماجــرا 
در  کــه  فرانســوی  کامیون هــای 
تــردد  در  مانــش  تونــل  مســیر 
شــده  مسئله ســاز  هســتند، 
اســت. بــرای برطــرف شــدن ایــن 
باتکلیفی اتحادیه اروپا روز سه شــنبه خواســتار از ســرگیری سفرهای 
»ضــروری« شــد و از ۲۷ کشــور عضــو خواســت شهروندانشــان را تــا 
اطــاع ثانــوی بــه لغو رفت و آمدهــای »غیرضروری« به بریتانیا تشــویق 
کنند. بســیاری از کشــورهای اروپایی ازجمله هلند، فرانســه، بلژیک و 
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خبـر

دونالــد ترامــپ،  رئيــس جمهــور ایــاالت 
متحده بودجه ای را که کنگره آمریکا برای 
مقابلــه با بحران کوویــد۱۹ تصویب کرده 
بود امضا نکرد و آن را »افتضاح« خواند. 
جمهــور  رئيــس  یورونیــوز،  گــزارش  بــه 
آمریــکا در ویدئویــی چهــار دقیقــه ای که 
شــامگاه سه شــنبه روی توییتــر منتشــر 
شــد، با اجرایی شــدن این طــرح 5هزار و 
۶۰۰ صفحه ای که روز گذشــته در کنگره 
تصویب و برای امضای نهایی به دفتر وی 
ارسال شده بود به سختی مخالفت کرد. 
دونالــد ترامــپ مدعــی شــد دموکرات ها 
کــه اکثریت را در کنگــره در اختیار دارند 
ایــن بودجــه را عمــاً بــه تعویــق انداخته  
و از آن بــرای پیش بــردن برنامه سیاســی 
خــود اســتفاده کرده انــد. وی افــزود: این 
نخوانــده  کنگــره  در  هیچ کــس  را  ســند 
است، چون خیلی طوالنی است. رئیس 
مبلــغ  گفــت:  متحــده  ایــاالت  جمهــور 
۶۰۰ دالر کمک هزینــه مســتقیم ماهانه 
بــه هــر آمریکایــی »به طــرز احمقانه ای« 
کــم اســت و ایــن مبلــغ بایــد ۲هــزار دالر 
باشد. وی همچنین خواستار آن شد که 
معافیت هــای مالیاتی شــرکت های بزرگ 

همچنــان بیشــتر شــود. دونالــد ترامــپ 
به ویــژه بــر شــماری از کمک هــای مالــی 
خارجی که در این الیحه گنجانده شــده 
انگشــت گذاشــت و بــا انتقــاد از کمــک 
بــه کشــورهایی نظیر برمــه )۱۳۴ میلیون 
دالر(،  میلیــون   5/۸5( کامبــوج  دالر(، 
مصــر )۳/۱ میلیارد دالر( پاکســتان )۲5 
میلیــون دالر بــرای دموکراســی و برابــری 
جنســیتی( گفــت: کمک هزینــه زندگــی 
برای »فرزنــدان بیگانگان غیرقانونی« در 
آمریــکا )هــزار و ۸۰۰ دالر در ماه( بســیار 
بیشــتر از کمک هزینه ای اســت که خود 
آمریکایی هــا می گیرند وهمچنین افزود: 
کســب وکارهای کوچک و متوســط نظیر 
چندانــی  دولتــی  کمــک  رســتوران ها 

دریافت نکرده اند.
رئیــس جمهــور ایاالت متحــده، در پایان 
خواســتار تصحیــح الیحــه بودجه جبران 
افــزود:  و  شــد  کوویــد۱۹  خســارت های 
»کنگــره  بایــد بــرای مــن یا دولــت بعدی، 
مصوبــه مناســبی بــرای جبران خســارات 
کوویــد بفرســتد و آن دولــت شــاید مــن 
باشــم و )آن وقت( ما این کار را به انجام 

خواهیم رساند«.

ترامپ: 600 دالر در ماه احمقانه است
رئیس جمهور آمریکا بودجه مقابله با کرونا را امضا نکرد

رژیــم  پارلمــان  نیک پنــدار: 
گذشــته  روز  ســرانجام  صهیونیســتی 
بــار  چهارمیــن  بــرای  تــا  شــد  منحــل 
طی دو ســال، اســرائیل یک انتخابات 
ایــن  بــا  همزمــان  کنــد.  برگــزار  دیگــر 
اختافــات  عمــق  نشــانگر  کــه  اتفــاق 
اســت،  اشــغالگر  رژیــم  در  سیاســی 
ایــن  موســاد  جدیــد  رئیــس  انتخــاب 
گمانــه را تقویــت می کنــد کــه یوســی 
کوهــن بــرای کمــک بــه نتانیاهــو قصد 
ورود بــه عرصــه انتخابــات را دارد. از 
عنــوان  بــه  فــردی  انتخــاب  آن طــرف، 
رئیــس جدیــد که هنــوز هویتش فاش 
نشــده اما از سوی رؤسای قبلی تأیید 
شــده، مهم تریــن بخــش آشــکار ایــن 
خبــر بــود. مهم تریــن نکتــه در بخــش 
پنهــان خبــر ایــن پرســش بود کــه چرا 
حســاس  مقطــع  ایــن  در  نتانیاهــو 
یوســی کوهــِن وفادار به خــود را برکنار 
و شــخص جدیدی را به عنوان رئیس 
جدیــد موســاد تعییــن می کند؟ از این 
مهم تــر، این نکته بود که چرا انتخاب 
رئیــس موســاد کــه پیــش از ایــن چند 
ریاســتش  دوره  پایــان  از  قبــل  هفتــه 

انجــام می شــد در برهــه کنونــی ۶ ماه 
کوهــن  یوســی  دوره  پایــان  بــه  مانــده 

انجام شده است؟
بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان انتخــاب 
رئیــس جدیــد موســاد، کنســت رژیــم 
صهیونیســتی در آســتانه انحــال قــرار 
گرفته بود این احتمال وجود داشــت با 
انحال کنست، کابینه کنونی به عنوان 
کابینــه موقت بــه کار خود ادامه دهد و 
در ایــن صورت یکــی از اختیاراتی که از 
رئیس این کابینه موقت ســلب می شد 
انتصاب جایگاه های مهم بود. از طرفی 
رســانه های  کــه  رایزنی هایــی  براســاس 
رژیــم صهیونیســتی انجــام داده انــد و 
در  گذشــته  تابســتان  از  کــه  اخبــاری 
محافــل سیاســی رژیــم صهیونیســتی 
در حال رد و بدل شــدن اســت، یوســی 
کوهــن قصــد دارد پــس از پایــان دوره 
پنج ســاله ریاســتش بر نهاد جاسوسی 
خارجــی رژیم صهیونیســتی بــه عنوان 
یــک سیاســتمدار وارد عرصه سیاســی 
شــود و به عنوان دست راست نتانیاهو 
بهتریــن گزینــه برای کمک به او در این 

زمان است.

بازی »بی بی« با بلیت »یوسی«
چرا نتانیاهو 6 ماه زودتر رئیس موساد را عوض کرد؟

 آب پاکی پوتین و الوروف روی دست بایدن

 تحریم های آمریکا را به زودی تالفی می کنیم
موضع گیری دو مقام عالی رتبه روسی در یک روز علیه 
بایدن، بیش از هرچیز نشان دهنده استقبال گرم آن ها 
از رئیس جمهور منتخب آمریکا است. به گزارش ایسنا 
والدیمیر پوتین روز گذشــته اظهار کرد، تصور نمی کند 
با تغییر رهبری آمریکا وضعیت برای روســیه دشــوارتر 
نشســت  جریــان  در  روســیه  رئیس جمهــوری  شــود. 
مشــترک شورای کشور و شــورای توسعه استراتژیک و 
طرح هــای ملــی اظهار کرد: مســئله طبــق روال معمول 
خواهــد بــود. بایــد انتظــار تــاش در اقتصــاد و زمینــه 
 دفاعی را داشت و به صورت مطلوب برنامه ریزی شود.
پوتیــن ادامــه داد: اکنــون گفته می شــود کــه رهبری در 
آمریــکا تغییــر می کنــد و مســئله بــرای روســیه بســیار 
دشــوار خواهــد بــود. نه، تصــور نمی کنم، مســئله طبق 
روال عــادی خواهــد بــود. بایــد بــه آن توجــه کنیــم و 
بفهمیم که کجاها برخی مشکات داشته و تهدیداتی 
علیه ما وجود دارند و چارچوب کار ما به شکل مناسب 

 در اقتصــاد و افزایش توانمندی های دفاعی مان باشــد.
از ســوی دیگر وزیر خارجه روســیه هم روز گذشــته در 
سخنانی گفت که کشورش در آینده پاسخ تحریم های 
جدیــد آمریــکا علیــه برخــی شــرکت های این کشــور را 
خواهــد داد. بــه گــزارش روســیا الیوم، ســرگئی الوروف، 
در واکنــش بــه تحریم هــای جدیــد آمریــکا علیــه چنــد 

شــرکت وابســته به وزارت دفاع کشورش اظهار کرد: ما 
تحریم های اخیر ایاالت متحده را در روابط آینده خود 
بــا واشــنگتن در نظر خواهیم گرفــت. آمریکا غیر قابل 
 اعتمــاد بودنــش بــه عنــوان یک شــریک را نشــان داد.

وی افــزود: ایــن تحریم هــا منعکــس کننــده اســتراتژی 
واشــنگتن برای تضعیف رقیبانش در بازارهای جهانی 
و در پیــش گرفتــن روش هایــی اســت کــه غیــر قانونی و 
نقــض کننــده اصــول ســازمان تجــارت جهانــی اســت. 
آمریــکا در  کــه اصــرار  کــرد  تأکیــد  الوروف همچنیــن 
نادیــده گرفتن قواعد حقــوق بین الملل گواهی جدیدی 
بــر عــزم واشــنگتن برای اعمــال و تحمیــل قوانین خود 
به دیگران اســت. وزیر خارجه روســیه در ادامه افزود: 
محدودیت هــای آمریــکا با منافع تجــار در خود ایاالت 
متحــده مغایــرت دارد و نشــانه ها از نارضایتــی اغلــب 
بازرگانــان از وضع موجــود و تمایل صادقانه آن ها برای 

متوقف کردن این مسیر می گوید.

دریـچـه

اســتریت  وال  روزنامــه 
اصلــی  عکــس  ژورنــال 
خــود  نخســت  صفحــه 
را بــه آغــاز مجــدد فــوران 
جزایــر  در  آتشفشــان 
هاوایــی اختصــاص داده 

است. این روزنامه همچنین از عفو 15 نفر دیگر از افرادی 
که ســابقه های مشــکوک مجرمانه ای داشــته اند توسط 
ترامپ خبر داده و از احتمال باالی ادامه یافتن این عفوها 
در آخرین هفته های ریاســت جمهوری او می گوید. وال 
استریت ژورنال مقاله ای نیز در خصوص شکل عجیب 
اداره شــرکت آمــازون بــه چاپ رســانده و نــوع رقابت این 
شرکت بسیار بزرگ به شکل استارت آپ های تازه ظهور را 

مشکل بزرگ آن می داند.

در  نیویورکــر  نامــه  هفتــه 
و  خــود  شــماره  تازه تریــن 
جلــدش  روی  طــرح  در 
اتفاقــات  بــه  نگاهــی  نیــم 
 2020 ســال  در  داده  رخ 
از  همین طــور  و  داشــته 

امیدواری هایــش برای ســال 2021 گفته اســت. این مجله با 
تیتر »جدید وارد می شود« به بازتاب وقایع مختلف پرداخته 
است. در اصلی ترین قسمت این طرح، دونالد ترامپ که در 
اواخر کار خود قرار دارد مشــغول معدوم کردن اســنادی در 
آتــش اســت. ایــن برگه ها را رودی جولیانی در اختیــار او قرار 
می دهد و جالب اینجاست می توان جاری شدن رنگ مو بر 
صورتش که در سخنرانی اخیرش حاشیه ساز شد را نیز در 

این طرح مشاهده کنیم!

وال استریت ژورنال
لیبراســیون چــاپ  روزنامــه 
فرانســه پرونده اصلی خود 
تفحــص  و  تحقیــق  بــه  را 
کشــور  ایــن  پلیــس  از 
اســت.  داده  اختصــاص 
انتخــاب  بــا  روزنامــه  ایــن 

تیتر »شــیطان آبی« اتهام های اخیر به پلیس فرانســه در 
خصــوص خشــونت، نژادپرســتی و ضعــف در اســتخدام 
نیروها را بررســی کرده و چندین ســال فشــار بر این نیرو را 
زیــر ذره بین برده اســت. لیبراســیون همچنین در مطلبی 
بلند باال به بزرگداشت بازیگر مطرح فرانسوی یعنی کلود 
براسر پرداخته که این هفته در سن 84 سالگی درگذشت 
و فهرســتی از 20 فیلــم برتــر ســال 2020 خــود را نیــز برای 

خوانندگانش معرفی می کند.

نیویورکرلیبراسیون

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

علــوی: در یــک حادثــه تیرانــدازی در مرکــز 
فرانســه، دست کم ســه نیروی پلیس کشته 
و یــک افســر نیز زخمــی شــدند. خبرگزاری 
از  نقــل  بــه  توییتــری  پیامــی  در  فرانســه 
دادســتانی، این خبر را اعام کرده اســت. به 
گزارش »اسپوتنیک« عامل حادثه یک فرد 
ناشناس بوده و تیراندازی سه شنبه شب به 
وقت محلی در یک منطقه دور نزدیک »پوی 
دو دم« رخ داده اســت. بنــا بــر گزارش هــای 
رســانه ای، نیروهــای پلیــس در حیــن تــاش 
بــرای نجــات یــک زن، از ســوی یک مــرد ۴۸ 
ســاله هــدف تیراندازی قرار گرفتنــد و پس از 
تیراندازی اول که به کشــته شدن یک افسر 
پلیس و زخمی شدن افسر دیگر منجر شد، 
عامل حادثه خانه خود را آتش زد و ســپس 
مجدد به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی 
کــرد کــه در نتیجه آن دو افســر پلیس دیگر 
جان خود را از دست دادند. به گزارش فارس، 
»ژرارد درمنین« وزیر کشور فرانسه در پیامی 
توییتری بدون ارائه جزئیات، از کشته شدن 

فرد مسلح مظنون خبر داد.

در ماه هــای گذشــته آمــار ناامنــی بــا انــواع 
ســاح های سرد و گرم در شهرهای مختلف 
فرانسه افزایش چشمگیری داشته است. بر 
اساس پژوهشــی که مؤسسه دیده بان ملی 
 )ONDRP( بزهکاری و حقوق کیفری فرانسه
انجام داده است، ۱۷ درصد به عبارت دیگر 
یــک ششــم از جمعیــت این کشــور حاضر 
نیستند به تنهایی و به ویژه شب ها از خانه 

بیــرون بروند. در چارچوب دوره مطالعه این 
تحقیــق بیــش از ۱۶ هــزار فرانســوِی ســاکن 
کانشــهرها کــه ۱۴ ســال یــا بیشــتر ســن 
داشــتند، به پرسش ها پاسخ دادند. بررسی 
ایــن پاســخ ها نشــان داد تــرس از ناامنی در 
میــان زنــان بیــش از مــردان و در عصرهــا و 
شــب ها بیــش از دیگــر ســاعات روز اســت. 
بیــش از یک چهارم زنــان نیز اعام کرده اند 

بــه دالیــل امنیتی و نگرانی از توهیــن، آزار و 
اذیــت و تجــاوز حاضر نیســتند بــه تنهایی 
خانه های خود را ترک کنند. این رفتار به ویژه 
در میان کســانی دیده می شــود که پیش از 
این قربانی سرقت های خشونت آمیز و یا در 
اطــراف محل ســکونت خود، شــاهد تجمع 
اعضــای گروه های خشــونت طلــب بوده اند. 
۴۴ درصد از این افراد بارها در نزدیکی محل 
سکونت خود افراد الکلی یا افرادی که مواد 
مخدر مصــرف کرده انــد، می بینند. تحقیق 
همچنیــن نشــان داد احســاس ناامنــی در 
میان ســاکنان شهرهایی با بیش از ۱۰۰هزار 
نفــر جمعیــت بیــش از مناطــق روســتایی و 
کم جمعیت است و در محله های مختلف 
شــهری نیــز متفــاوت اســت. بیــش از دو 
ســوم افــرادی کــه ۶۶ ســال یا بیشــتر دارند، 
حاضــر نیســتند بــا آغــاز شــب، خانــه را به 
تنهایــی ترک کنند. نکته عجیب آنکه تنها 
۱۰درصد از مردم فرانسه احساس می کنند 
در محله خود در امنیت کامل زندگی کرده و 

می توانند به تنهایی بیرون بروند.

تیراندازی در مرکز فرانسه و باال گرفتن احساس نا امنی

هراس در پاریس با مرگ سه پلیس


	1 m
	2
	3
	4 new
	5 new
	6
	7
	8 new new

