
 

توجه به سرمایه انسانی، گام نخست آستان قدس برای اصالح ساختار اداری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد
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گفت وگوی قدس با دکتر نجف لک زایی گفت وگو با حجت االسالم تقدیری باقری در گفت و گو با قدس:

 :aحضرت محمد
برترین عبادت 
امت من، پس 

از قرائت قرآن، 
دعاکردن است.  
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مجلس دستگاه اجرایی را 
ملزم به »پیوست نظری« کند

»حاج قاسم« الگوی خوبی 
برای یاری رسانی اجتماعی است

با عبور از سپاهان 
مسیرمان هموار می شود

 ............ صفحه 6

 بررسی آخرین نتایج رسمی و غیررسمی شمارش آرای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی 

پیشتازی اصول گرایان در مسیر بهارستان

کرونا چه اثری بر روابط 
تجاری بین المللی ایران 

خواهد داشت؟

اقتصاد نفتی 
بدترازکرونا  

 سیاســت   یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اســامی روز جمعه دوم اسفند با 
رأی گیری در ۵۵ هزار شــعبه اخذ رأی در سراســر کشــور برگزار و بافاصله پس از آن نیز 
شــمارش آرا آغاز شد. واجدان شرایط شرکت در این انتخابات، ۵7 میلیون و 918 هزار نفر 
بودند که حضور رأی اولی ها نیز قابل توجه بود. نتایج اولیه اعام شده از شمارش آرا توسط 
وزارت کشور حاکی از این است که در بسیاری از حوزه های انتخابیه اصول گرایان، گوی سبقت 
را از سایر جناح های سیاسی و نیز کاندیداهای مستقل ربوده اند. همچنین اطاعات منتشر 
شده بیانگر این است که برخی نمایندگان فعلی در جایگاه خود ابقا شده اند و برخی نمایندگان 

 ............ صفحه 2پیشین نیز پس از یک یا چند دوره غیبت بار...

چرا نمایش سیگار کشیدن 
زنان و مردان در فیلم های 

ایرانی زیاد شده است؟

دود سیاه 
روی 

پرده  سفید

رسیدن به افق 400 هزار 
شرکت دانش بنیان 

همت مضاعفی می طلبد

حمایت های کم بنیه 
از شرکت های 

دانش بنیان
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 12

با صدور رأی دادگاه

باستی هیلز مشهد 
تخریب می شود
 ............ صفحه 3 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر محمد اخباری

شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم نقش محوری داشت، چنان که در افغانستان 
در کنار ملت و رهبر آن ها هجوم طالبان را کنترل کرد؛ در ســوریه و عراق فتنه 
داعش را نقش بر آب کرد و به عنوان یک استاد موفق در نبرد نامتقارن با کمترین 
امکانات بیشترین بازدهی را داشت. سردار سلیمانی تأثیری راهبردی و تعیین کننده 

در منطقه داشت و توانست به  عنوان یک دولتمرد...

خون »حاج قاسم« 
و شکست توطئه آمریکایی

 ............ صفحه 2
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آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذيل را از طريق سامانه 
زمانی مندرج در سامانه مذكور  برنامه  و  ، مدارک  الكترونيكی دولت طبق شرايط  تداركات 

برگزار نمايد.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد و ساير مراحل مرتبط با آن، 
انجام    www.setadiran.ir به آدرس  )ستاد(  دولت  الكترونيكی  تداركات  درگاه سامانه  طريق  از  تنها 

خواهد شد و دريافت و تحويل اسناد از ساير محل ها امكان پذير نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ريال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

 98/37
نوبت اول

عمليات احداث پل دره ای نغندر)مسير 
رفت( واقع در محور شانديز-طرقبه 300 متر 

و راه های طرفين به طول 1/7 كيلومتر

301.440.000.0002098003374000083

اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی كيفی پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت 
در مزايده می بايست  در  سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الكترونيكی نسبت به   دريافت 

اسناد  از طريق سامانه مذكور اقدام   نمايند.الزم به ذكراست كليه مراحل برگزاری مزايده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطريق سايت مزبورانجام می گردد.
تذكر : شايان ذكراست دريافت اسناد ) خريد(  و ارائه پاسخ استعالم ارزيابی صرفا"ميبايست ازطريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت) ستاد(صورت پذيرد و شركت كنندگانی در 

صورت تمايل ، مجاز به خريد حضوری اسناد می باشند كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
1- نام سازمان مزايده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل فرآورده های نفتی ايستگاههای مشهد - مطهری - سرخس- نقاب .
3- مهلت خريد  اسناد ارزيابی : تا   ساعت 13:30  روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 .      

4- محل خريد حضوری اسناد ارزيابی : مشهد - ميدان راه آهن- اداره كل راه آهن خراسان- حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع ـ  واحد امور قراردادها و خريدها.
 5- فراخوان ارزيابی كيفی فوق از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

6-  مهلت و محل ارائه  اســناد ارزيابی : تا   ســاعت 13:30  روز پنجشــنبه  مورخ 98/12/22 -  چهارراه راه آهنـ  حوزه معاونت توســعه مديريت و منابع ـ  دبيرخانه اداره كل راه آهن 
خراسان . 

7- مبلغ كل برآورد : 4.469.150.000 ريال .   
8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  يكسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

9- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ  223.457.500  )دويست و بيست و سه ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت   هزار و پانصد ( ريال  مطابق با تضامين معتبر مندرج در 
  IR 290100004001064006372624  ـ مورخ 94/09/22 هيات محترم وزيران  ،  در صورت واريز  نقد  شماره  حساب آيين نامه تضمين معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه

با شناسه واريز " 984280500111111111111111111111  "نزد بانک مركزی  اعالم می گردد .    
  تذكر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه ديگر قابليت تمديد داشته باشد.

10- رشته و رتبه پيمانكار: پيمانكار بايستی طرف قرارداد با شركت نفت بوده و دارای شماره پيمان مشخص حمل سوخت باشد و  نيز دارای تاييديه ازانجمن صنفی كارفرمايان شركتهای 
حمل ونقل فرآورده های نفتی و گازی باشند .

 تذكر 1 : ارائه تصوير برابر با اصل شده گواهی صالحيت الزامی می باشد . 
تذكر 2 : ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی به موجب آيين نامه ايمنی امور پيمانكاری"مصوب 89/03/05  وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعی علی 

الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
11- هزينه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزيابی كيفی ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي مناقصه شماره  22-37-98-نوبت دوم

 اداره كل راه آهن خراسان    

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طريق برگزاری مزايده به متقاضی واجد شرايط واگذار نمايد . 
پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت در مزايده می بايست  در  سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و 
پس از اخذ  گواهی امضاء الكترونيكی نسبت به   دريافت اسناد  از طريق سامانه مذكور اقدام   نمايند.الزم به ذكراست كليه مراحل برگزاری 

مزايده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطريق سايت مزبورانجام می گردد.
تذكر : شركت كنندگانی مجاز به شركت در مزايده می باشند  كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزايده گذار : اداره كل راه آهن خراسان .     2-شرح مختصر موضوع مزايده : اجاره غرفه آبميوه ، بستنی در داخل سالن ايستگاه راه آهن 
مشهد .   3- مهلت خريد اسناد  مزايده  : تا   ساعت 13:30  روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 .        4-قيمت اسناد مزايده و نحوه واريز وجه: مبلغ1.000.000)يک 
ميليون( ريال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه واريز: 297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن .  
واريزی  از طريق سامانه ستاد ميبايست انجام پذيرد  . ضمنأ  مزايده  از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نيز اطالع رسانی 
می گردد .     5-  مهلت ارائه  پيشنهاد : شركت كنندگان در مزايده می بايست پيشنهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فيزيكی اسناد ،  
  www.setadiran.irبه اين اداره كل همراه با پاكت "الف" تا ساعت : 15:30  روز    دوشنبه   مورخ  98/12/19   - درسامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس

ـ دبيرخانه اداره كل راه آهن خراسان .  ـ حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع  نيز بارگذاری  نمايند .    6- محل  ارائه اسناد  فيزيكی :  چهارراه راه آهن 
7- زمان بازگشــائی پاكات مزايده : ســاعت   10   روز     ســه شــنبه    مورخ  98/12/20 .   8-نوع و مبلغ يا درصد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 
44.400.000 ) چهــل و چهــار ميليون و چهارصد هــزار( ريال  مطابق با تضامين معتبر مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتی موضوع مصوبه شــماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات محترم وزيران ، در صورت واريز نقد شــماره حســاب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واريز " 
984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد .    تذكر: به درخواست مزايده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار الزم است به 
مدت سه ماه ديگر قابليت تمديد داشته باشد.   9- كليه شركت كنندگان در مزايده می بايستی  پروانه كسب از اتحاديه آبميوه، بستنی و كافی شاپ ها يا 

اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان آبميوه ، بستنی و فالوده را همراه اسناد مزايده در )) پاكت ب((  ارائه  نمايند.
تذكر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بايست صرفًا بنام شركت كننده در مزايده باشد . در غير اينصورت پيشنهاد ارائه شده رد و هيچگونه 

ادعايی در اينخصوص از سوی شركت كننده در مزايده پذيرفته نخواهد شد.    10- اجاره ماهيانه : طبق نظريه كارشناسی درج شده در اسناد مزايده. 
11- هزينه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزايده است .

               

» آگهي تجدید  مزایده شماره 21-37-98 « نوبت دوم

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

 موسس�ه عمران و توس�عه رضوی وابس�ته به آس�تان قدس رضوی در نظر دارد یکی از 
اراضی تحت تملک خود را به ش�رح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

آدرسشرایط فروشقیمت پایه مزایده )ریال(مساحت )مترمربع(کاربری

1279/32230.000.000.000زمین مسکونی
۵0 درصد نقد و مابقی 

اقساط) ۴ ماهه(
مشهد بلوار سجاد خیابان 
امین نبش امین غربی ۶ 
پالک ثبتی 1۴ قطعه 1۵8

متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم های مربوطه و تحویل پیش�نهاد قیمت 
از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز به دفتر مرکزی س�ازمان واقع در مش�هد به نشانی بلوار 
خیام تقاطع بلوار سجاد ابتدای بلوار دستغیب موسسه عمران و توسعه رضوی ، واحد دبیرخانه مراجعه 

نمایند. تلفن کس�ب اطالعات بیش�تر) واحد امالک ( : 05137639280

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی
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شهرداری بجنورد در نظر دارد حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز را 
به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی با برآورد اولیه 162/440/211/542ریال 
به ش�رکتهای خدماتی دارای مج�وز فعالیت از اداره کار و ام�ور اجتماعی واگذار 
نمای�د. لذا متقاضیان می توانن�د جهت دریافت و تحویل اس�ناد از اداره حقوقی 
و پیم�ان ش�هرداری مرک�زی بص�ورت مه�ر و امضا ش�ده طب�ق توضیحات اس�ناد 
مزای�ده و تحوی�ل پاکتهای پیش�نهادی خود ب�ه دبیرخانه ش�هرداری مرکزی تا 
تاری�خ 98/12/14 اق�دام نماین�د و ی�ا جهت کس�ب اطالعات با ش�ماره تلفن :                            

114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه
 حفظ و نگهداری و حراست از فضاهای سبز و پارکها -نوبت دوم

شهرداری بجنورد

چابهار- زاهدان با ریل ملی
تفاهم نامه تأمین ۵هزار تن ریل منعقد شد

 ............ صفحه 6

 اقتصاد  در حالی که برخی بسته شــدن مرز 
ایران با عراق را تغییر مسئول متخلف گذرگاه 
مــرزی و عامل نابســامانی در روند انتقال کاال 
و مســافر به عــراق می داننــد و دیگری علت 
بسته شــدن مرز را به بارش برف نسبت داده و 
برخی نیز احتمال تخلف در رعایت اســتاندارد 
کاالهای صادراتی ایران را دلیل اصلی محدودیت 

در تردد بین دو کشور...



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند: همه باید تالش کنیم برجام حفظ شود  سیاست: حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در دیدار »استف بلوک« وزیر امور خارجه دولت پادشاهی هلند با تأکید 
بر اینکه توافق هسته ای را به نفع منطقه و جهان می دانیم و اقدام آمریکا در خروج از برجام به ضرر ملت های منطقه، جهان و خود مردم آمریکا بوده است، گفت: همه باید تالش کنیم برجام حفظ شود و ما در این 

زمینه راه گفت وگو با اتحادیه اروپا را نبسته ایم.

 سیاست/ مینا افرازه   یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی روز جمعه 
دوم اســفند با رأی گیری در ۵۵ هزار شعبه 
اخذ رأی در سراسر کشور برگزار و بالفاصله 
پس از آن نیز شمارش آرا آغاز شد. واجدان 
شرایط شرکت در این انتخابات، ۵7 میلیون 
و 918 هزار نفر بودند که حضور رأی اولی ها 

نیز قابل توجه بود. 
نتایــج اولیه اعالم شــده از 
شــمارش آرا توســط وزارت 
کشــور حاکی از این اســت 
که در بســیاری از حوزه های 
انتخابیــه اصول گرایان، گوی 
ســبقت را از سایر جناح های 
کاندیداهای  نیز  و  سیاســی 
مســتقل ربوده اند. همچنین 
بیانگر  منتشر شده  اطالعات 
این است که برخی نمایندگان 
فعلــی در جایگاه خــود ابقا 
شــده اند و برخی نمایندگان 
پیشین نیز پس از یک یا چند 
دوره غیبت بار دیگر با کسب 

رأی به مجلس بازمی گردند.

 لیست وحدت در صدر 
در تهران نیز کاندیداهای موجود در لیست 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب توانستند 
پیشــتازی قاطعی از دیگر رقیبان داشــته 
باشند که بر همین اساس محمدباقر قالیباف، 
سیدمصطفی میرسلیم و مرتضی آقاتهرانی 
از لیست شورای ائتالف نیروهای انقالب نیز 
جزو ســه نفر اول هستند. اما در بین اسامی 
30 کاندیدایی که بیشترین رأی را برای شهر 
تهران آورده اند، نام هیچ یک از کاندیداهای 
اصالح طلب به چشــم نمی خورد و در واقع 
ارائه لیست واحد انتخاباتی نیز به هماهنگی 
بین اصالح طلبــان و حامیان آن ها برای باال 
بردن شانس راهیابی به مجلس کمکی نکرد. 
بنابراین به نظر می رسد ترکیب نمایندگان 
تهــران در دوره یازدهم برخالف دور قبلی، 

چهره ای اصول گرا خواهد داشت.
با اینکه بسیاری از افراد دلیل اقبال باالی 
مردم به کاندیداهای اصول گرا در انتخابات 
دوره یازدهم مجلس را نارضایتی از عملکرد 

مجلس دهم و انتقادها از اقدام های دولت 
می دانند و معتقدنــد که اکثریت مجلس 
دهم در دست اصالح طلبان بوده است، اما 
از سوی دیگر برخی کاندیداهای شاخص 
اصالح طلب همچون مجیــد انصاری که 
نتوانســته در بین 30 نماینده تهران قرار 
گیــرد و به مجلس راه یابــد نظر دیگری 
دارنــد و معتقدنــد: اصالح طلبان مجلس 
دهم بیشتر از 70 نفر نبودند که به همراه 
اعتدالیون 100 نفر می شدند و این القای 
رقبای ماســت که مجلس دهم در اختیار 

اصالح طلبان بوده است. 

 اصالح طلبان به خودشان می بازند
هچنین برخی دیگر از اصالح طلبان همچون 
محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی با 
پیش بینی که درباره نتایج انتخابات مجلس 
دارد، معتقدند که دوران مدیریت محمدرضا 
عارف و عملکرد فراکسیون امید در ناکامی 
اصالح طلبان مؤثر بوده است. وی می افزاید: 
ما »اصالح طلبان« از اصول گرایان شکست 
نمی خوریم، ما به خود می بازیم به کارنامه 
»امید« و به قهر »مشــارکت« اما چه نسبتاً 
توفیق یابیم چه مطلقاً شکســت بخوریم 
این تازه آغاز داســتان است برای بازسازی 
جبهه اصالحات که دیگر نمی تواند در میانه 
بروکرات های راست و رادیکال های چپ له 

شود.
صادق زیباکالم، فعال سیاســی اصالح طلب 
نیز پیشتازی اصول گرایان در مجلس یازدهم 

را روزهای دشــواری برای دولت دانســته و 
می گوید: »حدس و گمانه زنی های بســیاری 
پیش از انتخابات وجود داشت که در انتخابات 
مجلس یازدهم، طیفی از جریان های خاص 
وابسته اصول گرایان پیروز می شوند... بی تردید 
روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت است«.

 راهیابی 14 نفر از مسئوالن دولت نهم 
و دهم به پارلمان

در این بین اما 14 نفر از وزیران، استانداران، 
فرمانــداران و مدیران دولت های نهم و دهم 
که مســتقل در انتخابات حاضر شدند و نام 
آن ها در هیچ یک از لیســت های انتخاباتی 
دیده نمی شد، توانستند در شرایط رقابت های 
جناحــی و درون گروهــی چپ و راســتی 
تعداد قابل توجهــی از صندلی های مجلس 
را به خودشان اختصاص دهند؛ چنان که نام 
افرادی همچون شمس الدین حسینی؛ وزیر 
اقتصاد دولت نهم و دهم، فریدون عباســی؛ 
رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم و 
علی نیکزاد؛ استاندار اردبیل در دولت نهم و 
وزیر راه و شهرسازی دولت دهم نیز در بین 
اسامی 14 نفر از مسئوالن دولت نهم و دهم 

مشاهده می شود.

 نتایج انتخابات مجلس در کانون توجه 
و تحلیل رسانه های خارجی

از سوی دیگر، رسانه های خارجی نیز به نتایج 
انتخابات مجلس توجه زیادی داشتند و حتی 
بســیاری از آنان به بررســی و تحلیل روی 

کار آمدن نمایندگان وابسته به جریان های 
مختلف در نوع جهت گیری سیاسی و میزان 
احتمال تغییر یا عدم تغییر در روابط خارجی 
ایران با دیگر کشــورهای جهان پرداختند. 
رویترز به نتایج ایــن انتخابات از بعد روابط 
ایــران و آمریکا توجه کرده و معتقد اســت 
که انتظار نمی رود نتایج این انتخابات روابط 
متشــنج ایران و آمریــکا را تحت تأثیر قرار 
دهد. به نوشــته رویترز، کرسی های بیشتر 
اصول گرایان در مجلس می تواند به آن ها در 
رقابت های ریاست جمهوری سال 2021 نیز 

کمک کند.
رســانه های دیگری از جملــه خبرگزاری 
فرانسه نیز با پیش بینی پیروزی اصول گرایان 
و بدســت گرفتــن اکثریت کرســی های 
مجلس توســط این جریان در این دوره از 
رقابت انتخاباتی، بر این باورند که عملکرد 
و اقدام های دولــت در روی آوردن مردم به 
طیف اصول گرایان و افزایش شــانس آنان 
برای بدست گرفتن فضای مجلس مؤثر بوده 
است. اما نوع نگاه روزنامه اتریشی استاندارد 
نیز به مقولــه یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس ایران جالب توجه بود که خشم مردم 
از ترور سردار ســلیمانی را عامل محرکی 
برای مشارکت باالتر حامیان او در انتخابات 
دانست. ســایت فرانس 24 نیز در تحلیلی 
درباره میزان رأی دهی در مناطق شــمال و 
جنوب تهران مدعی شد که در جنوب تهران 
که اصول گرایان پایگاه مســتحکمی دارند، 
صف هایی طوالنی مقابــل مراکز اخذ رأی 
شــکل گرفت اما در شمال پایتخت شمار 

شرکت کنندگان ]در انتخابات[ کمتر بود.
در این بین، رسانه های عربی نیز توجه ویژه ای 
به انتخابات پارلمانی ایران داشتند. وب سایت 
شبکه خبری الجزیره در این باره نوشته است: 
»شمارش آرا در ایران شروع شده و نشانه ها 
حکایت از این دارد که اصول گرایان بیشــتر 

کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند«.
روزنامه الوطن مصر نیز این دوره از انتخابات 
مجلس را شــبیه انتخابات سال 2004 که 
اصول گرایان در آن پیروز شــدند، تلقی کرد 
و نتیجه انتخابات مجلس را مقدمه ای برای 
روی کار آمدن رئیس جمهوری دانست که از 

جریان اصول گراست.

بررسی آخرین نتایج رسمی و غیررسمی شمارش آرای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی

پیشتازی اصول گرایان در مسیر بهارستان

 ســالم. لطفاً بگویید آزمون رتبه بنــدی معلم ها را حذف کنند و رتبه ها را 
مانند قبل 2 مهر بدهنــد. برگزاری آزمون رتبه بندی معلم ها با محتوای باال 
و ســنگین، پرسش های ســخت، زمان کم آزمون و ســایت مشکلدار بسیار 
ناعادالنه است. آزمون رتبه بندی 30 بهمن را حذف کنند و رتبه های معلم ها 
را بدهنــد. در کل، آزمون رتبه بندی معلم هــا را حذف کنند و رتبه ها را که 
حق قانونی ماست مانند قبل 2 مهر بدهند. سپاس فراوان. 09010008355
 وابسته شدن اخذ رتبه فرهنگیان به شرکت در یک آزمون غیراستاندارد، 
با محتوای حجیم و زمان اندک یک اجحاف بزرگ در حق معلم اســت. جلو 

این بی عدالتی را بگیرید. 09120006289
 چرا هر ماه از ســر و ته سهمیه بنزین می زنید آخر دزدی تا کی؟ سهمیه 

از 300 لیتر رسیده است به 200 لیتر. 09350009683
 سالم. خودروسازی سایپا پول من را گرفته و عمر و وقت من را همچنین 
ماشــین من را به مــن نمی دهند حاال باید چکار کنــم لطف کنید انعکاس 

بدهید. با تشکر. 09110002860
 چند سال پیش در روزنامه ها خواندیم پسر نخست وزیر چین اختالس کرده 
بود بالفاصله پدرش را از نخســت وزیری برکنار کردند بدون رودربایســتی. 
در حالی که در کشــور ما عکس این قضیه را شــاهد بودیم! هر مسئولی یا 
وابستگانش خالفی مرتکب می شدند هم این خالف را می پوشاندند هم مقام 

باالتری به او می دادند با کمال تأسف! 09350007054
 سالم. آخر این درد را کجا بگویم که شندرغازی که مردم از کمیته امداد 
می گیرند حاال دو سال است نزدیک عید ۵ هزار تومان یک دفعه از حسابشان 
کم می شود؟ چرا؟ خدا لعنت کند لطفاً به مسئوالن بگویید پیگیری کنند چه 

کسی این کار را می کند؟09390006627
 شــادی کشورهای عربی از آشکار شــدن بیماری کرونا برای عدم حضور 

ورزشکارانشان در ایران است. 09150009278

سفیر ایران در بغداد تشریح کرد
روابط محترمانه مقام معظم رهبری و آیت اهلل سیستانی

 ایرج مسجدی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد در گفت وگو 
با برنامه »کالوس« که شــبکه الفرات آن را 
پخش کــرد، به روابط میــان رهبر معظم 
انقالب اسالمی و آیت اهلل سیدعلی سیستانی 

پرداخت. 
وی تأکید کرد: آیت اهلل سیســتانی از احترام 
زیادی در ایران برخوردار اســت و مقام های ایرانی به دیدگاه های او احترام می گذارند و 
درباره مسئله عراق اختالف نظری با آیت اهلل سیستانی ندارند. نظرات آیت اهلل سیستانی 
همواره مورد احترام مقام های ایرانی بوده و آیت اهلل خامنه ای بر این مســئله تأکید دارد. 
اختالف های ساده ای بین مراجع دین وجود دارد اما در ارتباط با مسئله عراق هیچ اختالف 

نظری نمی بینم. 
مسجدی خاطرنشان کرد: روابط آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل خامنه ای برپایه احترام کامل 

است و دیدگاه آیت اهلل سیستانی در عراق پیاده می شود.

ربیعی: 
عده ای دولت را به »کروناهراسی« متهم کردند

ایرنا: علی ربیعی، ســخنگوی دولت با اشاره به جلسه هفته گذشته هیئت دولت و 
تصمیمات آن نوشت: اولین و مهم ترین تصمیم در دولت، شفافیت در برخورد با موضوع 
و بیان هر آنچه رخ داده و خواهد داد به مردم با کمال صداقت بود. اعضای دولت که 
در جلسه درباره این مسئله صحبت کردند بر ایجاد اعتماد، شفافیت و مراقبت از مردم 
تأکید داشتند. روز چهارشنبه 30 بهمن با مثبت اعالم شدن نتایج ویروس کرونا در 
قم بالفاصله اطالع رســانی شد و با وجود اینکه عده ای متأسفانه حتی دولت را متهم 
کردند برای بی رونق کردن انتخابات »کروناهراسی« ایجاد کرده است، پنجشنبه صبح 
با احساس نیاز به بســیج ملی و اقدام های احتمالی سختگیرانه که خارج از وظایف 
وزارت بهداشت است، ستاد پیشگیری و مقابله با بحران کرونا با دستور رئیس جمهور 

تشکیل شد.
علی ربیعی تأکید کرد: ما به مشارکت ملی نیاز داریم و به یاد داشته باشیم که با ویروسی 
بی تفاوت نســبت به هر تفاوت اجتماعی و انســانی روبه رو هستیم. کاستی های خود را 

می شناسیم، اما نقاط قوت بسیاری هم برای مقابله با ویروس کرونا داریم.

خون »حاج قاسم« و شکست توطئه آمریکایی
شــهید ســلیمانی در مبارزه با تروریسم نقش محوری داشــت، چنان که در 
افغانســتان در کنار ملت و رهبر آن ها هجوم طالبان را کنترل کرد؛ در سوریه 
و عــراق فتنه داعــش را نقش بر آب کــرد و به عنوان یک اســتاد موفق در 
نبرد نامتقارن با کمترین امکانات بیشــترین بازدهی را داشت. سردار سلیمانی 
تأثیری راهبردی و تعیین کننده در منطقه داشــت و توانســت به  عنوان یک 
دولتمرد و ســرباز در شــکل گیری نظم نوین خاورمیانه بــه نفع ایران و برای 
تثبیت امنیت درازمدت منطقه تأثیرگذار بوده و ریشــه تروریسم سازمان یافته 

بین المللی را تضعیف کند.
رویداد مهم بعدی آن اســت که به همت شهید سلیمانی و سردارانی چون او 
امروز نفوذ ایران از منظر ژئوپلتیک از مدیترانه تا هندوکش گســترش  یافته و 
ایران از کشــور ضعیف پس از جنگ جهانی دوم و نیمه مستعمره به کشوری 
مســتقل و قدرتمند تبدیل شده اســت که برای صلح و توسعه منطقه نقش 

کلیدی بازی می کند. 
امــروز دیگــر نمی توان ایران را به عنوان کنشــگری راهبــردی نادیده گرفت 
لذا هدف آمریکا از ترور شــهید ســلیمانی انتقام از مردی بود که برنامه های 
راهبردی پنتاگون و دولت آمریکا را خنثی کرده بود. ترور ســردار ســلیمانی 
به دســت آمریکا پیامدهای بسیاری بر جای گذاشت که مهم ترین آن تقویت 
ژئوپلتیک محور مقاومت بود. شهادت ســردار سلیمانی کاری کرد که آمریکا 
بازنده اصلی جنگ اراده ها در منطقه شــود و آمریکا نتیجه عکس بگیرد یعنی 
هم جبهه مقاومت لبنان )حزب اهلل( و هم نیروهای مقاومت و حشدالشعبی در 

عراق تقویت شدند.
به برکت خون حاج قاســم توطئه آمریکا برای ایجاد شــکاف بین ایران و عراق 
منجر به شکست شد و اتحاد دو کشور برخالف تصور آمریکا بیشتر افزایش یافت.
از طرفی ترور و به شــهادت رســاندن حاج قاسم سلیمانی جبهه ضد مقاومت 
را در منطقه تضعیف و زمینه های عقب نشــینی آمریکا از منطقه را فراهم کرد؛ 
چراکــه ترامپ به دلیل اتفاق های روی داده و حمله موشــکی ایران به پایگاه 
عین االســد از داخل آمریکا برای خارج کردن نیروهــای آمریکایی از عراق و 

سوریه به  شدت تحت فشار است.
با این اتفــاق وزن ژئوپلتیکی دولت آمریکا در برابر قدرت منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران به  شــدت کاهش یافت و صف بندی و مرزبندی های دوگانه در 
زمان شــکل گیری محــور مقاومت را هم تثبیت و هم شــفاف کرد. اما امروز 
مسئله معامله قرن مطرح است، مســئله ای که با وجود فرمانده ای چون حاج 
قاســم ســلیمانی به نتیجه نمی رســید. معامله قرن یک راهبرد است؛ ایاالت  
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی عربستان و امارات به دنبال این 
هســتند که بتوانند منطقه را برای تحمیل اراده خود در راستای امنیت پایدار 
رژیم صهیونیســتی تلطیف کنند؛ این اساس معامله قرن است که در آن ابعاد 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی در نظر گرفته اند.
مشــخصاً در این راســتا هر چقدر در منطقه خأل قدرت وجود داشــته باشد، 
معامله قرن می تواند زودتر و راحت تر به نتیجه برسد و به نظر می رسد شهادت 
حاج قاسم ســلیمانی خود یک خأل قدرت برای منطقه و محور مقاومت است 
که آمریکا و رژیم صهیونیســتی می توانند از این خــأل بهره برداری الزم را در 

راستای اهداف خود انجام دهند.
از ســوی دیگر به نظر می رسد با اتفاق ها و تنش هایی که اکنون در منطقه رخ 
می دهــد ایاالت  متحده آمریکا به دنبال باال بردن هزینه ها برای ایران اســت؛ 
مانند هواپیمای آمریکایی که در افغانستان سقوط کرد و آمریکایی ها به دنبال 
مقصــر جلوه دادن ایران در آن و مرتبط دانســتن ایــران با گروهی بودند که 
مســئولیت آن را بر عهــده گرفتند. این موارد حاکی از آن اســت که رویکرد 

آمریکا باال بردن هزینه های محور مقاومت است.

کرونای دیگران و کرونای ما!
در حالی که مقام های وزارت بهداشت با اصرار و 
به طور مداوم هر گونه ابتال به بیماری کرونا را در 
ایران انکار می کردند ناگهان خبر تست مثبت دو 
مورد کرونا در قم منتشر و چهار ساعت بعد فوت 
این بیماران اعالم می شود. از احتمال قرنطینه 
قم ســخن به میان می آید و فیلم های حضور 
خودروها برای قرنطینــه در فضای مجازی در 
سطح وسیع منتشر می شود. به سرعت آمارها 
افزایش می یابد و در کمتر از ســه روز و با ورود 
مسافران مبتال به کرونا از ایران به سایر کشورها 
خبرگزاری های جهان، ایران را به عنوان دومین 
کشــور صادرکننده کرونا پس از چین معرفی 
می کنند! عراق مرزهایش را با ایران می بندد و 
برخی از کشورها پروازهای خود را به کشورمان 

به حالت تعلیق درمی آورند.
این در حالی اســت که در نخستین روز پس 
از اعالم وضعیت اضطراری از ســوی ســازمان 
بهداشت جهانی، برخی از دلسوزان و از جمله 
نگارنده در یادداشــتی پیشنهاد لغو پروازهای 
بین ایران و چین را مطرح کردیم، اما همزمان 
عکس های دیدار ســفیر چین و رئیس ماهان 
منتشر شــد که بر تداوم همکاری ها و استمرار 
پروازها تأکید می کردنــد! در کوتاه ترین زمان 
ماسک و ژل ضدعفونی در داروخانه ها نایاب شد 
و در ســایر مراکز با چند برابر قیمت به فروش 

رسید.
این در حالی اســت که مردم اخبار آغاز شیوع 
بیماری در چین و اقدام های چینی ها را در این 
روزها هم در رســانه ملی و هم در حجم باال در 
فضای مجازی شاهد بوده اند. مردم سختگیری 
چینی ها برای پیشــگیری و قرنطینه شهر 11 
میلیونی ووهان چین و تبدیل آن به شهر ارواح و 
فریادهای مقاومت مردم حبس شده در منازل را 
به خاطر دارند و بیمارستانی که 10 روزه ساخته 
شد و این یعنی اینکه کرونای دیگران با کرونای 

ما متفاوت است!
10 روز پس از شــیوع کرونا در چین در حالی 
که متأســفانه پروازهای چین به ایران متوقف 
نشــده بود و بر اســاس آمارهای غیررســمی 
روزانه حدود یک هزار نفر بین دو کشــور تردد 
می کردنــد کرونــای قم نشــان داد مقام های 
کشــور یا خطر را جدی نگرفته بودند و یا اگر 
تمهیداتی هم اندیشــیده بودند، هیچ پیوست 
رسانه ای برای مهندسی افکار عمومی نداشتند. 
به طوری که اعالم افزایش سریع افراد مشکوک 
به ابتال به کرونا در فاصله کوتاه، بار دیگر شبهه 
»پنهــان کاری« را دامــن زد و لطمه دیگری به 
»اعتماد عمومی« وارد کرد. همچنین شــواهد 
حاکی از آن اســت که هیچ مدیریت واحد و یا 
هماهنگی بین بخشی بین متولیان و دستگاه های 
ذی ربط وجود ندارد به طوری که اخبار متناقض 
موجب گسترش شــایعات می شود. در چنین 
شرایطی تأکید مسئوالن به عدم نگرانی مردم نه 
تنها از التهاب ها نمی کاهد بلکه نگرانی خانواده ها 
را مضاعف می کند. اختالط اطالعات درست و 
غلط، اظهــارات متناقض، توصیه های متفاوت 
پزشکان و مقام های بهداشتی، اوج گرفتن دوباره 
جدال و تعارض طب سنتی و طب مدرن و ده ها 

موضوع دیگر بر نگرانی های مردم دامن می زند.
انتظار مــی رود با توجه بــه اهمیت موضوع و 
نگرانی آحاد جامعه نشست فوق العاده سران سه 
قوه به سرعت برگزار شود و برای مدیریت کرونا 
در همه ابعاد از پیشگیری تا قرنطینه، از تعطیلی 
تا محدودیت مراکز آموزشی یا محل های تجمع 
و فعالیت تا دستورعمل های قانونی برای رعایت 
اصول بهداشتی، از تأمین امکانات مورد نیاز برای 
پیشگیری تا تعیین مراکز درمان و از مدیریت 
واحد اطالع رسانی تا اطالع رسانی صحیح، سریع 
و دقیق همه تحــت فرماندهی و قرارگاه واحد 

مدیریت قرار گیرد.
وضعیت برای مردم بســیار نگران کننده است 
و مســئوالن کشــور باید با درک درست این 
اضطــراب تدابیر مؤثــری بــرای کاهش این 

نگرانی ها بیندیشند.
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 دکتر محمد اخباری- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

»حاج اصغر« به خانه اش برمی گردد110 ضربه مغزی  مالیم!
 فارس   پنتاگون در بیانیه ای از افزایش تعداد 
نظامیان آمریکایی که در انتقام موشکی ایران 
»آســیب مغزی« دیدند به 110 نفر خبر داد. 
وزارت دفاع ایاالت متحده بامداد شنبه اعالم 
کرد یــک نظامی آمریکایی دیگــر با عالیم 
آســیب تروماتیک مغزی در »عین االســد« 
شناسایی شده است. به نوشته پایگاه خبری 
هیل، با احتســاب این شخص جدید، تعداد 
کل نظامیان آمریکایی که در حمله موشکی 
ایران به پایگاه هوایی عین االسد در عراق دچار 
آسیب و ضربه مغزی شدند به 110 نفر رسید. 
در بیانیه پنتاگون آمده اســت: »متخصصان 
درمانی ارتش ]آمریکا[ در عین االسد گرفته تا 
آلمان و آمریکا در تالش هستند تا تالشگرانه 
سطح مناسبی از مراقبت را برای خدمه نظامی 
ما ارائه کنند که سبب شده 70درصد کسانی 
که ]با آســیب مغزی[ تشــخیص داده شده 

بودند، به خدمت برگردند«. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا چندی 

پیش مدعی شــده بود وضعیت افرادی که در 
حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد دچار 
ضربه مغزی شده اند جدی نیست و به او گفته 
شــده که آن ها فقط به »ســردردهایی« مبتال 
شــده اند. پیش از این خبرگزاری »رویترز« در 
گزارشی بر اساس مصاحبه با نظامیان آمریکایی 
پایگاه »عین االســد« عراق نوشــت که شدت 
آســیب های وارده به نظامیان آمریکایی در پی 
حمالت موشــکی ایران به حدی بود که برخی 
احســاس می کردند که یک کامیون به آن ها 

برخورد کرده است.

 فارس   مدافع حــرم حضرت زینب)س( 
اصغر پاشاپور یکی از مجاهدانی بود که یک 
ماه پس از شــهادت حاج قاســم در سوریه 
شــهید شــد. او از همان ایــام آغاز جنگ 
سوریه همراه سردار بزرگ اسالم حاج قاسم 
سلیمانی به سرزمین شام هجرت کرد. این 
شهید عزیز از اقوام نزدیک شهید مدافع حرم 
محمد پورهنگ بود کــه او نیز جانش را در 
دفاع از حرم حضرت زینــب)س( فدا کرد. 
پیکر این شهید عزیز حاال پس از حدود یک 
ماه که از شــهادتش می گذرد قرار است به 
کشور بازگردد. حاج اصغر هم اکنون در جمع 
همرزمانش است و قرار است پیکر مطهرش 
فردا در حرم حضرت زینب)س( تشییع و به 

ایران منتقل شود. 
برای همین سردار سرلشکر حسین سالمی؛ 
فرمانده کل ســپاه با همراهی ســردار علی 
فــدوی؛ جانشــین فرمانده کل و ســردار 
ابوالقاسم شریفی؛ مســئول ایثارگران سپاه 

در دیدارهای جداگانه ای در منزل شــهیدان 
وحید زمانی نیا و اصغر پاشاپور حضور یافت. 
در این دیدار سرلشکر سالمی ضمن تجلیل 
از مقام شــامخ شــهدا به خصوص شهیدان 
زمانی نیا و پاشاپور، این شهیدان را چراغ راه 
انقالب اسالمی برشمرد که در مسیر مبارزه با 
ظلم به دست شقی ترین انسان ها به شهادت 
رسیدند. فرمانده کل سپاه همچنین عظمت 
و صبر خانواده شهیدان زمانی نیا و پاشاپور را 
ستود و این عظمت را عظمتی واال در محضر 

پروردگار عنوان کرد.

بین الدولی  نهاد  جمعه  روز  پناهی   مهدی  سیاست/   
FATF در حالی ایران را در لیست سیاه قرار داد که پیش از 
این احتماالتی برای ادامه تعلیق ایران از لیست وجود داشت؛ 
چرا که لوایح مرتبط با این نهاد )پالرمو و CFT( آن قدر برای 
آمریکا و اروپا مهم بود که با هر ترفندی می خواستند )از تهدید تا 

تطمیع( ایران را وادار به پذیرش این کنوانسیون ها کنند.
آمریکا تا پیش از ورود ایران به لیست سیاه همواره ایران را برای 
پذیرش این لوایح تحت فشار قرار می داد و پس از ورود به لیست 

سیاه نیز از اقدام FATF استقبال کرد.
رفتار یکی به میخ و یکی به نعل آمریکا در واقع همان سیاست 
 FATF چماق و هویجی بود که از برجام آغاز شده بود، در واقع
زاییده برجام و یکی از پازل های فشار حداکثری آمریکا و اروپاست.

به گفته کارشناســان از دیروز توصیه شماره FATF 19 برای 
ایران اجرا شد؛ این توصیه 9 ابزار فشار دارد که چهار مورد آن ها 
تا مهر ماه سال جاری اجرا شده بود و موضوع جدیدی نیست. 
پنج مورد دیگر هم پس از تحریم آمریکا از خرداد 9۵ به صورت 

تشدید شده محقق شده بود پس آن ها هم جدید نیست.

 آمریکا: هدف فشار حداکثری است
»مورگان اورتگاس« ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا همان 
شــامگاه جمعه مدعی شــد که کارگروه ویژه مالی به منظور 
»حراســت از نظام اقتصادی بین المللــی« در مقابل آنچه وی 
»اقدام های اقتصادی ســهل انگارانه ایران« نامید، اقدام درستی 
انجام داده است. اورتگاس افزود: ما از تصمیم کارگروه ویژه مالی 

در اتخاذ این اقدام قاطعانه تمجید می کنیم. مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا و رئیس پیشین سیا نیز در صفحه توییتری 
خود گفت: ایران باید همچون یک کشــور عادی رفتار کند یا 

اینکه هزینه تأمین مالی تروریسم را بپردازد.
جان بولتون، مشــاور پیشین و مســتعفی امنیت ملی دولت 
ترامپ نیز بــا ذوق زدگی در صفحه توییترش نوشــت: »خبر 
خوشحال کننده از سوی FATF؛ اضافه شدن محدودیت های 
سخت برای تجارت و بانک هایی که با ایران همکاری می کنند. 
این به درســتی اجازه می دهد تا از ایران به مانند کره شــمالی 
بررسی موشکافانه انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می کند 

که به طور کامل اجرا شود«.

FATF قمار آمریکا با 
بنابراین برای تحلیل رفتار آمریکا درباره FATF بایســتی به 
سابقه برجام مراجعه کرد، در واقع هدف آمریکا استفاده از همه 
ابزارها برای کشــاندن ایران به میز مذاکره است و حتی حاضر 
است برای آن دســت به قمار بزند. اما چرا قمار؟ چون با ورود 
ایران به این لیست، نگاه خصمانه اروپا و آمریکا برای همه ایرانیان 
روشــن و شفاف می شود اما آمریکا با دو هدف حاضر است این 
هزینه را به جان بخرد؛ نخست اینکه روغن ریخته را نذر امامزاده 
کرد؛ یعنی ترور ناجوانمردانه و علنی شهید سلیمانی و سکوت 
FATF  هر گونه همکاری با این نهاد را منتفی کرده بود و حتی 
موافقان داخلی این لوایح هم پس از این ترور دیگر آبروی حرف 

زدن از آن را نداشتند.

 چه کسی مسئول شرطی شدن اقتصاد است؟
دوم اینکه با تحریم هراسی امیدوار است برخی افراد ضعیف 
حاضــر به مذاکره مجــدد و پذیرش کامل اســتانداردهای 
FATF باشــند. اما مســعود براتی، کارشناس حوزه روابط 
بین الملل در این زمینه معتقد اســت که »دشمنان از فعال 
شدن کامل اقدام های مقابله ای خوشحال هستند. مثل این 
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای،  بولتون هم ابراز خوشحالی 
کرده بود .اما اثر واقعی این اتفاق کنار گذاشــته شدن یک 
چماق از سر ایران بود، آمریکا یک به یک دارد چماق هایش 

را از دست می دهد«.
هرچنــد برای کشــوری که بیــش از 90درصــد تجارت 
خارجــی اش تحت تحریم نســل دوم بانکی آمریکاســت، 
اقدام هــای مقابلــه ای فتف بدون اثر عملی اســت و چماق 
از ســر ایران برداشــته شده است اما بایســتی اذعان کرد، 
بالتکلیفی کشــور در یک سال و اندی اخیر موجب شرطی 
شدن بازار شده است. موضوعی که همواره مورد نهی رهبر 
معظم انقالب و بسیاری از کارشناسان بود. تالطم های اخیر 

بازار ارز را هم می توان از این زاویه بررسی کرد.

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

سیاست خارجی

ریشه ذوق زدگی آمریکایی ها از بازگشت ایران به لیست سیاه چیست؟

روغن ریخته FATF نذر تحریم  هراسی

دفاعی امنیتیدفاعی امنیتی
پس از حدود یک ماه از شهادت شهید پاشاپور تعداد »ضربه مغزی «های آمریکا در عین االسد باز هم بیشتر شد
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 آسوشــیتدپرس گزارش داد: سه دانشجوی 
ایرانی دیگر به دلیل ممانعت از تحصیل آن ها 
در دانشگاه های آمریکا به وزارت امنیت داخلی 
این کشــور شــکایت کردند. به گزارش بامداد 
آسوشیتدپرس، این دانشجویان اعالم کردند که 
ضمن ممانعت از تحصیل آن ها در دانشگاه های 
منطقه »نیو انگلند« با آن ها بدرفتاری شده و به 
طور غیرقانونی از ورودشان به آمریکا جلوگیری 

شده است.

 بامداد شنبه در درگیری مسلحانه مرزبانان 
با گروهک تروریستی در منطقه جنوب شرق 
کشور، دو تن از مرزبانان هنگ مرزی جکیگور به 
شهادت رسیدند. مرزبانان هنگ مرزی جکیگور 
با تشــدید اقدام های کنترلی در نوار مرزی، از 
حضور تعدادی تروریســت مسلح که به قصد 
ضربه زدن به یگان های مرزی به سمت مرز ها 
پیشروی کرده بودند، مطلع شدند. این گزارش 
حاکی است، مرزبانان بالفاصله با آتش سنگین 
بــا اعضای این گروهک تروریســتی به مقابله 
برخاستند که در این درگیری تعدادی از آن ها با 
توجه به مقاومت شدید مرزبانان با دادن تلفات 

به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

بدون تیتر



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

 بهره مندی 136 بیمار کم برخوردار از خدمات رایگان دارالشفای امام رضا)ع(  آستان: مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از بهره مندی بیماران کم برخوردار مشهدی از خدمات 
رایگان تخصصی مغز و اعصاب در دارالشفای امام رضا)ع( خبر داد.دکتر ناصر سرگلزایی گفت: به همت خادمین سالمت مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی تیمی 21 نفره متشکل از دو متخصص جراحی مغز و 
اعصاب، پزشک عمومی، متخصص فیزیوتراپی، پرستار و... در روزهای یکم و دوم اسفند 1398 در دارالشفای امام رضا)ع( حضور به هم رساندند و در دو نوبت بیماران غربالگری شده مغز و اعصاب را معاینه کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در گفت وگو با مدیر پشتیبانی سازمان حرم مطهر رضوی تشریح شد
 جزئیات و نحوه نام نویسی 

برای دریافت دعوت نامه مهمانسرای حضرت 
آستان: مدیر پشتیبانی سازمان حرم 
مطهر رضوی جزئیات و نحوه نام نویسی 
برای دریافت دعوت نامه مهمانســرای 
حضرت از طریق »نرم افزار نعیم رضوان« 

و یا »ارسال پیامک« را تشریح کرد.
علی امینــی گازار درباره نحوه دریافت 
دعوت نامه مهمانسرای حضرت توسط 

زائران بارگاه منور رضوی توضیح داد: آستان قدس رضوی در راستای ایجاد فرصت 
برابر برای بهره مندی تمامی زائران امام رئوف)ع( از مهمانســرای حرم مطهر، با 
طراحی نرم افزار »نعیم رضوان« تالش کرده تا تحولی در توزیع عادالنه دعوت نامه 

مهمانسرای حضرتی ایجاد کند.
وی افزود: در ایــن روش کد ملی هر فرد مبنای توزیع غذای حضرتی قرار داده 
شده است و هر شخص با کد ملی خود می تواند از فرصت تنعم از غذای متبرک 

حضرت بهره مند شود.
مدیر پشتیبانی سازمان حرم مطهر رضوی ابراز کرد: در این شیوه نوین کاربران 
نرم افــزار »نعیم رضوان« هنگامی که وارد حرم مطهر می شــوند، با فعال کردن 
موقعیت مکانی )location( گوشی همراه خود و ثبت درخواست در این نرم افزار 
در فهرست انتظار قرعه کشی روزانه حرم مطهر قرار می گیرند و در صورت انتخاب 
شدن، امکان بهره مندی از سفره اطعام رضوی برای خود و همراهانی که تاکنون 

از غذای حضرتی متنعم نشده اند حداکثر تا ظرفیت پنج نفر را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه از طریق پیامکی با عنوان »دعوت نامه« و همین طور در نرم افزار 
نعیم رضوان به افراد برگزیده اطالع رسانی  می شود، تصریح کرد: زائران محترم پس 
از دریافت پیامک مربوط می توانند به صفحه »غذای متبرک حضرتی« در نرم افزار 
نعیم رضوان مراجعه و ضمن وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد خود و حداکثر چهار 

نفر از همراهان، تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنند.
امینی گازار با بیان اینکه افراد متنعم شده از غذای متبرک حضرت می توانند پس 
از گذشت سه ســال مجدد از این طریق اقدام به نام نویسی برای دریافت غذای 
حضرتی کنند، عنوان کرد: با این روش عدالت و شفافیت در توزیع غذای متبرک 

حضرت بدست آمده است.

انجامقرعهکشیبینمتقاضیانغذایحضرتیهر۱۰دقیقهیکبار
وی با بیان اینکه این سامانه هر 10 دقیقه یک بار، از بین زائران متقاضی دریافت 
دعوت نامه مهمانسرای حضرت قرعه کشــی انجام می دهد، گفت: زائرانی که به 
دالیل متفاوت، فقط نصف روز و حتی یک ساعت در حرم مطهر امام هشتم)ع( 
حضور دارند، اگر مراحل نام نویسی در سامانه نعیم رضوان را از طریق تلفن همراه 
هوشــمند خود به روش صحیح انجام داده باشــند نیز می توانند در قرعه کشی 
شرکت کنند و در صورتی که به قید قرعه پذیرش شوند اما از مشهد خارج شده 
باشند، در مدت دو سال از زمان دریافت پیامک با ارائه کد رهگیری خود می توانند 

از غذای متبرک حضرتی بهره مند شوند.
امینی گازار گفت: زائران بــرای دانلود و نصب نرم افزار نعیم رضوان می توانند از 

طریق سایت »app.razavi.ir« و یا »نرم افزار بازار« اقدام کنند.

نحوهنامنویسیغذایحضرتیازطریقگوشیهایغیرهوشمند
مدیر پشــتیبانی ســازمان حرم مطهر رضوی در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره نحوه نام نویســی از طریق گوشی های همراه غیرهوشمند نیز توضیح داد: 
زائرانی که گوشی تلفن همراه آنان غیرهوشمند است نیز می توانند با ارسال عدد 
3 )به التین( به سرشماره 8800 و پس از آن دریافت پیامکی که بیان کننده قرار 
گرفتن در مرحله قرعه کشی غذای حضرتی است، برای دریافت غذای حضرتی 

نام نویسی کنند.
وی بیان کرد: این زائران پس از دریافت پیامک می بایست به دفتر پیشخوان نعیم 
رضوان واقع در صحن غدیر حرم مطهر امام رضا)ع( مراجعه کرده و با ارائه مدارک 
شناسایی معتبر یعنی شناسنامه و یا کارت ملی )زائران غیرایرانی با ارائه گذرنامه 
معتبر( نسبت به رزرو وعده غذایی ناهار یا شام، روز و تاریخ مربوط برای دریافت 

دعوت نامه اقدام کنند.
امینی گازار گفت: این دفاتر همه روزه حتی جمعه ها و در ایام تعطیالت رسمی 

نیز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 به زائران و مجاوران خدمت رسانی می کنند.

با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی
 بانوان فعال فرهنگی بنگالدش

از باغ اردوگاه خاتون دیدن کردند
آستان: جمعی از بانوان فعال فرهنگی 
از کشور بنگالدش به دعوت مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از 

باغ اردوگاه خاتون دیدن کردند.
به گزارش آســتان نیوز، این گروه هفت 
نفره از بانوان شــیعه و فعال فرهنگی 
بنگالدشــی با حضور در بــاغ اردوگاه 

خاتون و اســتقبال مســئوالن باغ از این مجموعه دیدن کردنــد و از نزدیک با 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تفریحی این مجموعه آشنا شدند.

در حاشیه این بازدید سلینا پروین؛ مسئول مؤسسه الزهرا)س( بنگالدش ضمن 
ابراز خرسندی از بازدید و آشنایی با فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی در 
حوزه بانوان، اظهار کرد: آســتان قدس رضوی در عرصه های مختلف از ظرفیت 
باالیی برخوردار است که این امر در حوزه فعالیت های فرهنگی ویژه بانوان بسیار 

خوب اجرا شده است.
وی گفت: اختصاص دادن مکانی همچون باغ اردوگاه خاتون برای ارائه خدمات 

فرهنگی به بانوان یک اقدام بسیار ارزشمند و کم نظیر است. 
در ادامه بازدید بانوان فعال فرهنگی بنــگالدش از باغ اردوگاه خاتون، معصومه 
باعدی؛ مســئول باغ اردوگاه خاتون مشــهد ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
 ایــن مجموعه، گفت: کارهــای فرهنگی مجموعه بــاغ اردوگاه خاتون با هدف 

نشاط آفرینی و امیدبخشی برای بانوان انجام می شود.
وی با بیان اینکه کارآفرینی، نوآوری های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ویژه بانوان و 
خانواده مبنای فعالیت های باغ اردوگاه خاتون است، اظهار کرد: حضور بانوان فعال 
فرهنگی کشور بنگالدش و دیگر بانوان فعال در عرصه های گوناگون در باغ اردوگاه 
خاتون زمینه بهره گیری از تجربیات آنان را برای ارتقا و گسترش فعالیت های این 

مجموعه فراهم می سازد.

 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی معرفی معاون سرمایه انسانی را گام 
نخست این نهاد برای اصالح ساختار اداری 

دانست.
مصطفی خاکسار قهرودی صبح دیروز سوم 
اسفند ماه در آیین معارفه معاون سرمایه 
انسانی آســتان قدس رضوی که با حضور 
معاونان و مشاوران این سازمان برگزار شد، 
با بیان اینکه مردم مهم ترین سرمایه نظام 
جمهوری اسالمی ایران هستند، اظهار کرد: 
با توجه به هجمه رســانه ای غرب، مردم 
دوم اسفند ماه ســال جاری قدرشناسانه، 
جوانمردانه و با افتخار پای انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران و اعتقادات خویش 
آمدند و ایستادند از همین رو مردم فهیم و 
متدین مهم ترین سرمایه انسانی این نظام 

به شمار می روند.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنــی بر اینکه »آســتان قدس 
رضوی باید الگو و نمونه باشد«، اظهار کرد: 
تعریفی جدید از سرمایه، موجب افزایش 
تولید خواهد شد از همین رو ارتقای رفتار 
نیروی انسانی، کسب رضایت مردم و ارائه 
خدمت خالصانه مورد انتظار از این آستان 
مقدس اســت؛ چراکه حاصــل آن بهبود 
کیفیت خدمت رسانی به زائران و مجاوران 

خواهد بود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
رفتار و ظاهر خدام و کارکنان این مجموعه 
معنوی بــرای مردم به ویــژه زائران حرم 
نورانی امام رضا)ع( معیار و شاخص است، 
بنابراین رفتار و عملکرد آنان تعیین کننده 
و شــاخص آفرین خواهد بود از همین رو 
ارتقای نیروهای سازمان که در واقع سرمایه 
انسانی محســوب می شوند در اولویت این 

مجموعه قرار گرفت.

خاکسار قهرودی به موضوع تغییر، اصالح، 
تکمیل و تحول در ســاختار آستان قدس 
رضوی اشــاره کرد و گفت: اکنون کلیت 
تغییر ساختار این آستان مقدس ابالغ شده 
و در مســیر اجرای آن قرار گرفته ایم و در 
همین راستا توجه خاصی به سرمایه انسانی 

خواهد شد.
وی در بخش دیگر از سخنانش به تجمیع 
شــدن بخش های مختلفی که با نیروی 
انسانی آستان قدس رضوی مرتبط هستند 
در قالب یک معاونت اشاره و تأکید کرد: در 
شرایط کنونی و با این رویکرد مهم اتخاذ 
شده بایســتی در این معاونت به سمت و 
سوی حفظ، توسعه و تقویت منابع انسانی 

حرکت کنیم.
قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی 
بــر شایسته ســاالری، جــذب، آموزش، 

مهارت آموزی و توانمندسازی در معاونت 
ســرمایه انسانی آســتان قدس رضوی و 
همکاری و تعامل سازنده با سایر بخش های 

این آستان مقدس تأکید کرد.
موســی مهدوی، معاون سرمایه انسانی 
آســتان قدس رضوی نیز در ســخنانی 
با اشــاره به اهمیت نیروی انســانی در 
توســعه و تعالی ســازمان ها، بیان کرد: 
نگرش آســتان مقدس حضرت رضا)ع( 
به کارکنان، خدام و خادمیاران به عنوان 
ســرمایه های این مجموعه نشان دهنده 
اهمیــت موضوع و نقــش بی بدیل آنان 
در افزایش ســرمایه اجتماعی این نهاد 
معنــوی و تأثیرگذار در ســطح ملی و 

بین المللی است.
گفتنی اســت، در پایان این مراسم، حکم 
مسئولیت از سوی قائم مقام تولیت آستان 

دکتر  بــه  رضــوی  قدس 
موســی مهــدوی؛ معاون 
آستان  این  انسانی  سرمایه 

مقدس اعطا شد.
دارای  مهــدوی  موســی 
مدرک دکتــرای مدیریت 
اســت  انســانی  منابــع 
هیئــت  در  عضویــت  و 
 علمــی دانشــگاه جامــع 
امــام حســین)ع(، معاون 
مرکــز راهبــردی ســپاه 
اسالمی،  انقالب  پاسداران 

معاون منابع انسانی ســازمان اقتصادی 
رضوی، مشــاور منابع انســانی آســتان 
قدس رضوی و عضویت در هسته مرکزی 
گزینش آســتان قدس رضوی از جمله 

سوابق علمی و مدیریتی اوست.

 کلیت تغییر 
ساختار این آستان 
مقدس ابالغ شده و 
در مسیر اجرای آن 
قرار گرفته ایم و در 
همین راستا توجه 
خاصی به سرمایه 
انسانی خواهد شد

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد  
 کشورهای دنیا در سال های اخیر با پی توجهبهسرمایهانسانی،گامنخستآستانقدسبرایاصالحساختاراداری

بردن به آثار مخرب استفاده از ظروف یکبار 
مصرف پالستیکی، مصرف این ها را محدود 
و بعضی حتی ممنوع کرده اند. باید در حرم 
مطهر هم برای جلوگیری از مصرف این همه 

لیوان و بطری پالستیکی فکری بشود.
09150000396

 از مسئوالن فرهنگی آستان قدس تقاضا 
دارم جوایز مسابقات فرهنگی را کتاب های 

نهج البالغه و مفاتیح نیز قرار دهند.
09150002833

 لطفاً اقدام های بیشتری برای ورود زائران 
با صندلی چرخدار و زیارت آسان برای آنان 

در حرم مطهر امام رضا)ع( صورت گیرد.
09150009236

 ســخنرانان حرم مطهر باید هم از بین 
روحانیــون و هم از بین اســتادان حوزه و 

دانشگاه باشند. 
09170006573

 زوج های کرجی 
 زندگی خود را 

به پنجره فوالد گره می زنند
آستان: زوج هــای جوان از کرج که برای 
نخستین بار راهی مشهد مقدس می شوند 
معنویت زندگی خود را به پنجره فوالد گره 

می زنند.
کاروانی 26 نفــره از زوج های جوان برای 
نخســتین بار در کنار هم، ســفر معنوی 

مشهدالرضا)ع( را تجربه خواهند کرد.
گودرز کریمی؛ مدیر این کاروان در حاشیه 
تشــرف این کاروان به خبرنــگار ما گفت: 
تعدادی از این زوج هــای جوان تاکنون به 
مشــهد ســفر نکرده اند و برخی دیگر نیز 
نخستین سفر خود را پس از ازدواج تجربه 

می کنند.
وی ادامــه داد: برنامه های متنوع فرهنگی 
و آموزشــی برای این زائران در طول سفر 
تدارک دیده شده و تالش داریم این سفر 
برای زوج هــای جــوان خاطره انگیز و به 

یادماندنی باشد.
کریمی افزود: حجت االســالم والمسلمین 
کمالی دهقــان در طول این ســفر و در 
کنار زوج های جوان مســئولیت برگزاری 
برنامه هــای مذهبی را بر عهــده خواهد 

داشت.
گفتنــی اســت، این کاروان بــا همکاری 
امام خمینی)ره(، ســازمان  امداد  کمیته 
بهزیستی و آستان قدس رضوی به مشهد 

مقدس اعزام شده  است. 

 قدردانی از مادران 
 شهید در همایش 

»بانوان مکتب سلیمانی« 
آستان: همایش »بانوان مکتب سلیمانی« 
با تکریم و تجلیل از مادران شــهدا توسط 
خادمیاران رضوی اســتان اصفهان برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از اصفهان، 
به همــت کانون بانوان رضــوی همایش 
مادرانه با عنوان »بانوان مکتب سلیمانی« 
با مشارکت حوزه مقاومت بسیج خواهران 

ناحیه امام رضا)ع( برگزار شد.
این همایش که با آیاتی از کالم اهلل مجید 
و طنین دلنواز صلوات خاصه امام رضا)ع( 
آغاز شد، فضای حسینیه حضرت زهرا)س( 

را امام رضایی کرد.
در این مراسم از مادران هشت شهید دفاع 
مقدس که هر کدام دو فرزند گرانقدر خود 
را تقدیــم انقالب کرده بودند و همســران 
جانبازان 50 تــا 70 درصــد قدردانی به 
عمل آمد.همچنین در اقدامی هنرمندانه، 
خادمیاران کانون هنری با طراحی تمثال 
شهدا و تقدیم به مادران شهدا، خاطره ای 
از این جشن در یاد مادران شهدا به یادگار 
گذاشــتند.در حاشــیه این جشن بزرگ، 
ایستگاه فرهنگی »ریحانه« ویژه دختران 
و بیان قصه و داســتان با تبیین ســبک 
زندگی حضرت زهرا)س( توســط مربیان 
برای کودکان برگــزار و به دختران جوان 

نیز جوایزی اهدا شد.
همچنیــن به دختران 9 تا 18 ســال که 
همنام با حضــرت فاطمه زهرا)س( بودند 
پس از قرعه کشی هدایایی به رسم یادبود 

اهدا شد.
الزم به ذکر اســت، هدایای صنایع دستی 
تقدیمــی به مادران شــهدا و همســران 
جانبازان توسط گروه کارآفرینی خادمیاران 

کانون بانوان تهیه شده بود .

به ما پیامک بزنید 
3۰۰۰737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

اردوگاه »آسمان هشتم« پذیرای 100 هزار مخاطب جوان 

 آســتان در آســتانه ســومین ســالگرد افتتــاح اردوگاه 
فرهنگی- تربیتی آسمان هشــتم میزان پذیرش شدگان این 

مجموعه به 100 هزار نفر رسید.
به گزارش آستان نیوز، اردوگاه آسمان هشتم از اسفندماه 1395 
تاکنون میزبان بیش از 100 هزار مخاطب از سراسر کشور بوده 

است.

مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی با در اختیار داشتن 
ظرفیت های اردوگاهی متعدد از جمله اردوگاه آسمان هشتم 
در یکی از بهترین نقاط ییالقی نزدیک مشهد مقدس ساالنه 
میزبان هزاران جوان و نوجوان از سراســر کشــور است. این 
اردوگاه کــه هم  اکنون با نگاهــی تربیتی به یکی از بهترین 
اردوگاه های شرق کشــور تبدیل شده است همه روزه محل 
آمد و رفت جوانان و نوجوانان، اردوهای خانوادگی سازمان  ها 
و ارگان هــای مختلف از سراســر کشــور و حتــی میزبان 
برنامه های فرهنگی دیگر مؤسســه های آستان قدس رضوی 

است.
این مجموعه اردوگاهی با تمهیدات انجام شده از ابتدای تحویل 
به مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی تاکنون به بیش از 4 
هزار مترمربع فضای سرپوشــیده اردوگاهــی از جمله فضای 
اســکان تختخوابی 600 نفره، 12 کالس آموزشی، حسینیه و 
سالن غذاخوری 400 نفره و 100چشمه سرویس بهداشتی و 

حمام تجهیز شده است.

در کنــار این فضــای اردوگاهی که امــکان پذیرایی اردوهای 
چندروزه را فراهم کرده اســت، تجمیــع آیتم های تفریحی و 
جذاب در زمینی بیش از 17 هزار مترمربع از جمله بزرگ ترین 
زمین پینت بال جنگلی شرق کشور، تخته صخره نوردی مجهز، 
لیزرتگ، فوتبال ساحلی، تیراندازی با کمان و تپانچه و بیش از 
20 آیتــم بازی جذاب دیگر به همراه مربیان تخصصی، فضای 

دلنشین و جذابی را برای میهمانان خود فراهم کرده است.
ایــن در حالی اســت که با نگاه ویژه آســتان قدس رضوی به 
مناطق حاشیه شهر و اقشار کم درآمد جامعه بیش از 35 درصد 
مخاطبان این اردوگاه با حمایت ویژه مؤسســه جوانان آستان 
قدس رضوی از خدمات این اردوگاه در سه سال گذشته استفاده 

کرده اند.
این اردوگاه همچنین بــا برنامه  ریزی دقیق و تربیت نیروهای 
مربی خانــم متخصص در حوزه  اردوگاهــی، در محیط کاماًل 
دخترانه میزبان بیش از 40 هزار دختر جوان و نوجوان از سراسر 

کشور بوده است.

خبر
در طول سه سال فعالیت رخ داد

آستان: کاربرد کاشــی در معابــد و مکان های مذهبی به هزاره 
دوم پیش از میالد برمی گردد؛ یعنی زمانی  که برای نخستین بار 
از خشــت های لعابدار در معابد استفاده شــد. پس از آن به دوره 
هخامنشــی، ساسانی و اسالمی می رســیم که در هر یک از این 
دوره ها کاشــی هایی با نقوش و رنگ های خــاص داریم. در دوره 
اســالمی، هنر در همه زمینه ها به اوج عظمت، اهمیت و زیبایی 
خود رســید؛ زیرا وقتی هنر اصیل و گرانبهای ایرانی با فلسفه و 
حکمت اســالمی درآمیخت به صورت یک هنر فاخر درآمد و در 
مکان های مذهبی از جمله در مســاجد و بقاع متبرکه و جاهای 
دیگر استفاده شــد که جمع این نوآوری ها را در کاشیکاری های 
حرم مطهر امام رضا)ع( می بینیم. اوج هنر کاشیکاری حرم مطهر 
در دو مکتب جداگانه متجلی می شــود؛ نخست هنر کاشیکاری 
دوره تیمــوری و صفــوی که آن را در صحن انقالب اســالمی و 
مسجد گوهرشاد می بینیم. دوم هنر کاشیکاری دوره قاجار که در 
صحن آزادی یا همان صحن نو به کار رفته است و هر یک دارای 

ویژگی های متفاوتی است.

کاشیکاریهنرعصرتیموریوصفوی
هنر مهم کاشــیکاری دوره های تیموری و صفوی که در صحن 
انقالب اسالمی و مسجد گوهرشاد به خوبی نمود یافته، استفاده  
خاص و نمادین از کاشــی اســت به طوری  که بهشت را برای ما 
تداعی می کند؛ در این کاشی ها از رنگ های درخشان خاصی در 
زیبا جلوه دادن فضاها و دیوارها اســتفاده شده، همه کاشی ها در 
دوره تیموری و صفوی زمینه الجــوردی رنگ دارد که نماد آب 
است. برگ ها و برخی از عناصر نقش ها هم بیشتر آبی رنگ بودند 
یعنی الجوردی یا آبی و فیروزه ای.از آنجایی که  در دوره تیموری 
و صفوی هنرمندان حکیم بودند و علوم گوناگون از جمله فلسفه 
و منطق، ریاضی و همچنین با زبان رنگ ها آشنایی کامل داشتند، 
می خواســتند با کاربرد این رنگ ها بهشت را در صحن های حرم 
مطهر تجسم بخشــند. دوم اینکه با رنگ های آرام خاص معنوی 
مثل آبی، فیروزه ای و الجورد در واقع آسمان و آب را تداعی کنند. 
نقوش روی این کاشــی ها نیز شامل موتیف ها و تزئینات خاصی 
اســت که هم جنبه عرفانی و آن جهانی و هم جنبه این جهانی 

دارد؛ مثل اســلیمی ها و گل و برگ ها و نقوش نمادین برخی از 
حیوانات که ریشه در اسطوره ها دارند.

نقوشاسطورهایدرکاشیهایصحنعتیق
در صحن عتیق یا انقالب اســالمی نقوش اسطوره ای عجیبی به 
چشم می خورد؛ مثل نقش شیر، اژدها، مار، پرندگان و خورشید 
به شــکل های مختلف که همه برگرفته از اسطوره های تاریخی 
ماســت. این مسئله مرهون آگاهی و دانش هنرمندان و معماران 
ما به اسطوره ها بود. نقش اژدها در صحن انقالب با جهان هستی 
و خلقت جهان هم ارتباط دارد و مفهومی مینویی پیدا می کند. 
هنرمندانه ترین نقــوش اژدها را در دو غرفــه در دو طرف ایوان 
ساعت پس از ورودی صحن انقالب می بینیم که دو اژدها به هم 
پیچیده اند. اژدها در اسطوره ها خالق جهان آفرینش و نگه دارنده 
گنج های پنهان است؛ گنج پنهان حرم مطهر رضوی هم حضرت 
رضا)ع( هستند.در ایوان شرقی نقاره خانه دو شیر را در حال از بین 
بردن یک دیو می بینیم. تجلی شیر به شکل های مختلف است؛ 
تجلی آسمانی، خورشید و تجلی زمینی حیوان شیر. تجلی معنایی 
رنگ شیر و تجلی نور و حتی نماد یکتا، ایزد و مهر را هم دارد. نبرد 
شیر و گاو نیز در دو جای دیگر از صحن انقالب دیده می شود. اصل 
این نقش در تخت جمشــید است. شیر نماد سفیدی، خورشید، 
نور و گرما، روشنایی و ایزد مهر و گاو نماد ابر، سیاهی، زمستان و 
سرماست. در تخت جمشید، تفوق شیر بر گاو، غلبه گرما بر سرما، 

روشنایی بر تاریکی و تحویل سال را نشان می دهد.

صحنآزادی،بازآفرینیضعیفهنریکهن
صحن آزادی یا نو از ســال 224 تا ســال 227 هجری قمری در 
زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. پس کاشی های این صحن 
متعلق به دوره قاجار است. همه چیز در این دوره تغییر می کند. 
رنگ زمینه در صحن انقالب الجوردی و آبی اســت که در اینجا 
تبدیل به زرد و قرمز می شود که به نظر می رسد تناسب چندانی 

با فضای حرم مطهر ندارد. 
از کاشی معرق هم در این صحن خبری نیست و کاشی ها خشتی 
و هفت رنگ هســتند که یا به کمک میــخ آن ها را به دیوار نگه 

داشته  اند یا طوری وصله پینه کرده اند و به شکل نامناسبی کنار 
هــم چیده اند. در حالی  که اســلیمی های صحن انقالب از خاک 
نمی روید از داخل یک گل می روید، یعنی از سرشاخه یک اسلیمی 
دیگر می روید و این نشــانه بی انتهایی جهان، پیچیدگی انسان، 
تعالی خواهی و تکامل انسان و حرکت او به سمت خداست. ولی 
چنین مفهومی را دیگر در دوره قاجار یعنی کاشــی های صحن 
آزادی نمی بینیم، بلکه اسلیمی یا از داخل گلدان یا از پشت توده 
خاک بیرون آمده اســت.  نقش اژدها هــم در این صحن کاماًل 
تقلیدی اســت و حکمت کاربرد آن مدنظــر هنرمند نبوده، زیرا 
معماران دوره صفوی و تیموری حکیــم بودند و دانش آن ها در 
هنرشان نیز تجلی می کرد ولی هنرمندان دوره قاجار دانش اندکی 

داشتند و بیشتر تحت تأثیر هنر غرب بودند.

کاشیهایجدید،بازگشتبههنرعصرصفوی
در کاشیکاری دوره معاصر به طرزی آشکار از طرح ها و شیوه های 
ســایه پردازی و گل فرنگی های قاجاری پرهیز شــده و در عوض 
پایبندی به ســبک و ســیاق دوره صفوی مشهود است. نماهای 
صحن جمهوری اســالمی، قدس و جامع رضوی غالباً با کاشی 
معرق پوشش یافته و روی سردر ایوان جنوبی صحن آزادی، بخش 
دیگری از کاشــیکاری معرق با طرح های نوین اجرا شده است. از 
کاشــی با طرح گل و بوته )گل فرنگ( به شــیوه معاصر هم در 
فضاهای محدودی از قبیل ورودی های حرم مطهر استفاده شده 
است.در مجموع در دوران معاصر، هنر کاشیکاری به عنوان تزئین 
غالب در معماری فضاهای بیرونی و نماهای خارجی بناها شناخته 
می شود؛ در نماهای داخلی رواق های جدید دارالوالیه، دارالحجه، 
دارالهدایه و فضاهای داخلی کتابخانه مرکزی بیشــتر از گچبری 

آینه کاری و نقاشی استفاده شده است.

نقاشی بهشت بر بوم کاشی ها 
به بهانه سالروز افتتاح شرکت کاشی سنتی آستان قدس رضوی    

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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مدیرعامل شرکت آرد قدس رضوی تأکید کرد  
افزایش بهره وری با حفظ سرمایه های انسانی

آستان: مدیرعامــل شــرکت آرد قدس رضوی گفت: توســعه و نگهداشت 
ســرمایه های انســانی، نقش مؤثری در افزایش بهره وری این کارخانه داشته 

است.
محمد صفایی گفت: در کارخانه آرد قدس رضوی هم اکنون 31 نفر مشغول به 
فعالیت هســتند که به منظور ارج نهادن به تالش های فردی و گروهی کارکنان 
و توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی، سازوکارهای جبران خدمت و تشویقی 

متعددی در شرکت جاری شده است.
وی ادامه داد: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در ابتدای هر ماه، همسان سازی 
و افزایش حقوق تمامی کارکنان، پرداخت پاداش بر حســب درخواست مدیران 
واحدهــا در خصوص باال بردن راندمان کاری، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر 
مشاغل سخت و زیان آور و انجام ممیزی داخلی کارکنان، از جمله این موارد به 

شمار می رود.
مدیرعامل شــرکت آرد قدس با اشاره به رویکرد شرکت آرد قدس رضوی و 
اقدام های انجام شده برای کسب رضایتمندی کارکنان در خصوص تسهیالت 
و خدمات فرهنگی و ورزشــی کارکنان گفت: اجاره سالن های ورزشی سطح 
شهر و همچنین قرارداد با سازمان تربیت بدنی آستان قدس مبنی بر خدمات 
ورزشی، برگزاری برنامه های ورزشی در داخل شرکت به مناسبت های ویژه و 
قدردانــی و اهدای جوایز به نفرات و تیم های برتر و... از جمله این فعالیت ها 

به شمار می رود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

محمد سمیعی میهمان این هفته »چراغ مطالعه« می شود   مهر: همواره این سؤال وجود داشته که چطور شد از میان همه نیروهای سیاسی ایران، از چپ گرایان گرفته تا روشنفکران لیبرال، قدرت به 
دست نیروهای مذهبی افتاد و چرا جامعه  ایرانی راهی برخالف سکوالریسم که موج غالب جهانی بود، در پیش گرفت؟ کورش علیانی در برنامه تلویزیونی »چراغ مطالعه« این مبحث را با محمد سمیعی به سرانجام خواهد 

رساند. سمیعی محقق تاریخ سیاسی ایران و مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است و دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه وستمینستر گرفته است. 

گفت وگو، مستلزم به رسمیت شناختن »دیگری« است
اینکه افالطون، به مثابه آغازگر جدی فلســفه غرب، رســاله هایش را به صورت 
»گفت وگو« می نویسد نکته قابل تأملی است و البته باید دقت کرد که گفت وگو، 
با جار و جنجال، َکل َکل، بگو مگو، جدل، گپ و گعده، مذاکره، معامله، معاشقه 

و... متفاوت است.
گفت وگو، مستلزم به رسمیت شناختن »دیگری« است. »دیگری« یعنی آن کس 
یا کسانی که شبیه ما نمی اندیشند و زندگی نمی کنند. دیگرانی که هرچند شبیه 
ما نیســتند اما به اندازه ما و شــاید بیشتر از ما عاقل، خیرخواه و حقیقت طلب 

هستند.
آن کس که می پندارد مالک حقیقت اســت و دیگــران را غوطه ور در تباهی و 
گمراهی می داند؛ اهلیت چندانی برای گفت وگو ندارد. چنین شخصی اگر از نظر 
روان شناختی، نرم خو باشد؛ سعی می کند با جدال احسن و زبان شیرین، دیگران 
را دعوت کند که به حقیقت مورد تملک او ایمان بیاورند و اگر از نظر روان شناختی 
انســانی تندخو باشد، یا دیگران را حذف فیزیکی و فرهنگی می کند، یا آن ها را 
مجبور به سکوت می سازد و یا ایشان را با خشونت و زور در مسیر مورد نظر خود 

قرار می دهد!
آن کس که می پندارد دیگران خیرخواه نیســتند، همواره به دنبال آن است که 
در پس هر اظهار عقیده ای، یک امر توطئه آمیز کشــف کند. چنین شخصی، به 
منظور دست یافتن به حقیقت گفت وگو نمی کند بلکه می خواهد در ورای کلمات، 
دست دشمن و انگیزه های پنهان او را پیدا کند! در چنین سخن گفتن های دو یا 
چندطرفه ای، مچ گیری و مؤذی گری و نه جست وجوی حقیقت، نقش اساسی 

را ایفا می کند.
کسی که دیگران را عاقل نمی داند نیز در مسیر گفت وگو قرار ندارد. عدم انتساب 
عقل به دیگران موجب می شــود مجموعه باورهای دیگران را متناقض، عاری از 
اســتدالل و فاقد ارزش تلقی کنیم. در این صورت تکلیف خود را از آغاز و پیش 
از گفت وگو معلوم کرده ایــم. بهترین کار با مجموعه باورهای متناقض، عاری از 
اســتدالل و فاقد ارزش، پرتاب کردن آن به گوشــه  زباله هاست، نه جدی تلقی 

کردن آن.
گفت وگو، یک تعامل متمدنانه، فرهنگی و ظریف است که نیاز به آموزش و تمرین 
مســتمر دارد. نیاز به آن دارد که دیگران را به رســمیت بشناسیم و دیدگاه ها و 
بصیرت های آن ها را واجد ارزش تلقی کنیم. گفت وگو، بهترین درمان خشــونت 

جاری در جوامع انسانی و شاید مهم ترین نیاز جامعه امروز ماست.
منظور من از »فلســفه گفت وگو«، بررســی شــرایط، شــیوه و اهــداف انواع 

گفت وگوهاست.
گفت وگو، با انواع دیگر سخن گفتن های دو یا چند طرفه شبیه جار و جنجال یا 
گپ و گعده، تفاوت دارد. اساساً انواع گفت وگوها نیز در سه مورد یاد شده یعنی 

شرایط، شیوه و اهداف با یکدیگر مختلف اند و هر کدام اقتضائات خاصی دارند.
یک گفت وگوی سالم و ثمربخش، در شرایطی ویژه  و ناظر به اهداف ویژه ای انجام 

می گیرد و شیوه های خاصی را می طلبد.
در نوشــته حاضر، با کنار گذاشــتن دو موضوع اول، یعنی شرایط و شیوه انواع 
گفت وگوها، صرفاً به دنبال آن هستم که پاره ای از اهداف یک گفت وگوی سالم 

و ثمربخش را بیان کنم.
به نظر می رســد یک گفت وگوی ســالم و ثمربخش، ناظر به یکی از اهداف زیر 

انجام می گیرد:
1- دستیابی به توافق مشترک، ۲- دستیابی به صدق، ۳- فهم »زیست جهان« 
دیگران، ۴- پیدا کردن نقاط ضعف دیدگاه های خود در مواجهه با سایر دیدگاه ها، 
۵- بیان دالیل خود در دفاع از یک موضع، ۶- به اشتراک گذاشتن تجارب فردی 

خود.

غالمحسینابراهیمیدینانی:
عواطف انسان، بنده عقل اوست

ایکنا: غالمحســین ابراهیمی   دینانی در 
برنامه »معرفت« به بحث در زمینه پیدایی، 
پنهایی، ظاهــر و باطن پرداخت. در ادامه 

مشروح این برنامه از نظر می گذرد.
پیدایی و ناپیدایی یا ظاهر و باطن را داریم؛ 
یعنی یکســری چیزها پیدا و یکســری 
چیزها ناپیدا هستند که به چیزهای ناپیدا 
دسترســی نداریم. یک دوگانگی بین ظاهر و باطن و پیدایی و ناپیدایی وجود دارد، 
اما گاهی مسئله   ای پیش می   آید که چیزی از شدت پیدایی ناپیداست. چیزی که در 
پشت دیوار قرار دارد، برای من ناپیداست، اما گاهی ممکن است چیزی باشد که از 

شدت پیدایی ناپیداست.
برای نمونه می   توانید جســم منور را ببینید. دیوار با نور روشن است و اگر نور باشد، 
یکدیگر را نمی   بینیم. بنابراین، ما منورها را می   بینیم، نه نور را. اگر هیچ منوری، یعنی 
چیزی که نور به آن می   تابد نبود، نمی   توانستید نور را ببینید، اما فرض کنید که در 
عالم هیچ چیزی نباشد و خأل محض وجود داشته باشد، اما نور هم باشد. این نور در 

خأل، دیده نمی   شود، اما در مأل مشاهده خواهد شد.
هرچه در این عالم می   بینید موجود اســت و شما موجودات حسی را می   بینید. در 
حقیقت این موجودات را چون موجود هســتند می   بینید. موجود به وجود موجود 
است، اما یک سؤال این است که ما خود وجود را می   بینیم یا موجود را؟ خود وجود 
دیده نمی   شود، بلکه موجود دیده می   شود. موجودات نیز به وجود، موجود هستند و 
این موجودات را می   بینیم، اما خود وجود را منهای موجودات نمی   توانیم ببینیم. عالم 
حادث اســت و موجود شده و آن را می   بینیم، بنابراین موجودات حادث هستند، نه 
وجود. موجودات را می   بینیم، اما خود وجود را نمی   بینیم، چراکه شدت ظهور دارد. 

بنابراین علت ندیدن وجود شدت ظهور آن است نه اینکه پنهان باشد.
این شدت ظهور موجب می   شود نتوانیم ببینیم. بنابراین، یک   وقت پنهان بودن چیزی 
موجب ندیدن ماست و یک   وقت شدت ظهور مانع دیدن می   شود. جایی نیست که 
وجود حضور نداشته باشد. خیلی از موجودات که در منزل ما قرار دارند، در اتاق کار 
ما نیست، اما وجود همه   جا هست و ما موجودات را می   توانیم ببینیم و به دلیل شدت 
ظهور وجود نمی   توانیم آن را مشــاهده کنیم.به قول حکما »یا من هو اختفی لفرط 
نوره، الّظاهر الباطن فی ظهوره«. حق   تعالی همه   جا در مظاهر دیده می   شود و هر آنچه 
ببینیم مظهر حق است. موجودی در این جهان نیست که مظهر حق   تعالی نباشد. 
حق در مظهر دیده می   شود و بدون مظهر نمی   شود، حق را دید. امام حسین)ع( نیز 
می   فرمایند »عِمَیْت َعْیٌن ال تَراَک« و برای این عبارت دو معنا می   توان در نظر گرفت؛ 
یکی اینکه کور باشد چشــمی که تو را نمی   بیند و یکی اینکه، کور است آن که تو 
را نمی   بیند. همچنین حضرت امیر)ع( نیز فرمودند »ما َرأَیُت َشــیئاً ااِلّ َو َرأَیُت اهللَ 
َقبلَُه َو بَعَدُه َو َمَعُه َو فیِه«. بنابراین حق   تعالی همه   جا هست، اما بدون مظاهر، حق را 

نمی   بینیم و دلیل ندیدن این است که چشم ما توان دیدن را ندارد.
این شعر موالنا که می   گوید »آن مه که ز پیدایی در چشم نمی   آید« نیز همین است. 
یک وقت چون چیزی ناپیداســت به چشم نمی   آید و یک وقت از شدت پیدایی در 
چشــم نمی   آید. دیدن ما محدودیت دارد، اما حق   تعالی غیرمحدود است و محدود، 
نامحدود را نمی   بیند. همچنین محدود، نامحدود را نمی   شناسد. بنابراین، ما چطور 

می   توانیم حق   تعالی را بشناسیم و در اینجا باید به عجز خود اعتراف کنیم.
یک نکته مهم این است که ما همه کارهای خود را با عقل انجام می   دهیم و حداقل این 
طور است که ادعا داریم کارهایمان را عقالنی انجام می   دهیم، اما عقل را نمی   بینیم. 
بنابراین عقل بر ما حاکم است. همچنین ما در اختیار عقل هستیم، نه اینکه عقل در 
اختیار ما باشد. یکی از فالسفه غربی به نام »هیوم« منکر علیت است و یک حرف 
عجیبی زده است. می   گوید عقل برده عواطف است. انسان عواطف، خواسته   ها و امیال 
و... دارد، اما ســؤال این اســت که آیا عقل، بنده عواطف است یا برعکس؟ معتقدم 
عواطف بنده عقل هســتند. اگر عقل برده عواطف باشد باید چه کنیم؟ خواسته   ها 
رنگارنگ هستند و سیرایی ندارند و اگر بنا بر این باشد که عقل بنده عواطف باشد، 

انسان به قهقرا می   رود، چراکه خواسته   های انسان پایان نمی   پذیرد.
در حقیقت این طور اســت که عقل می   گوید فالن چیز را بخواه، اما اندازه نگه  دار و 
بدان که از چه راهی و چه اندازه   ای می   خواهی. بنابراین باید بدانیم چه می   خواهیم، 
 برای چه می   خواهیم، چه اندازه و چگونه می   خواهیم. بنابراین این ها برده عقل هستند.

انســان تنها موجودی اســت که برخالف گفته »هیــوم« می   تواند برخالف میل    و 
خواســته   های خود تصمیم بگیرد. یک شــیر نمی   تواند برخالف خواسته   های خود 
تصمیم بگیرد و همچنین دیگر حیوانات نیز همین طور هستند و نمی   توانند برخالف 
آنچه می   خواهند عمل کنند. انسان نیز خیلی چیزها را می   خواهد، اما می   تواند برخالف 
خواسته   های خود تصمیم بگیرد. این توانایی تصمیم گرفتن برخالف خواسته   های 
خود، از عقل نشئت می   گیرد و عقل این توان را دارد که بر خالف میل   ها عمل کند.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد بخش قابل 
توجهی از کرسی های مجلس با انتخابات دوم 
اسفندماه تعیین تکلیف شدند. انتخاباتی که 
بر تجربه سیاست ورزی در ایران و سازوکارها 
و فرایندهای آن افزود و در عین حال فرصت 
نگاه انتقادی و بــاب پژوهش در مورد آن را 
روی علوم انســانی و اندیشمندان این حوزه 
گشــود. عالوه بر این موضوع، حال فرصتی 
دوبــاره مهیا شــده تا پیش از آغــاز به کار 
مجلس یازدهم شورای اســالمی، سؤاالت 
جدی تــری از عرصــه عملی سیاســت در 
خصوص پیوند آن با عرصه نظری و دانشی 
علم سیاست بپرسیم. موضوعی 
که با حجت االسالم دکتر نجف 
پژوهشــگاه  رئیس  لک زایی، 
علــوم و فرهنگ اســالمی و 
استاد تمام گروه علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم )ع( در میان 
گذاشــتیم و آنچــه در ادامه 
می خوانید را به عنوان پاسخ 

دریافت کردیم.
امــروزه نظریه جز ســاحت 
جریان ســازی میــان اهــل 
علــم، خروجی دیگــری در 
ساحت کنشگری ندارد. مثاًل 
پژوهشگران  و  اساتید  امروزه 
دانشگاهی میان خود مناظره 
نظریات  و  می کننــد  برگزار 
یکدیگر را نقد می کنند، ولی 
مشکل اینجاست که مباحثه 
صرفاً میان اساتید این حوزه 
برقرار است و ما شاهد مباحثه 
میان کارشناسان عرصه علم 
سیاست با کارشناسان عرصه 
اجرای سیاســت نیســتیم، 
بنابراین هر کس در مســیر 
خــودش حرکت می کند. بدیهی اســت تا 
زمانی که شــکاف میان نظر و عمل وجود 
داشته باشد نمی توان از یک وضعیت مطلوب 

سخن به میان آورد. 

 عدم انسجام فکری 
فضای پژوهشی کشور

در آسیب شناسی فعالیت فضای پژوهشگران 
علوم انسانی نیز می توان گفت در ایران نیز 
شاهد انسجام فکری و اندیشه ای نبوده ایم و 
اساتید بسته به اینکه در چه کشوری تحصیل 
کرده و دارای چه مبانی فلسفی باشند، رأی 
و نظر آن ها متفاوت است. مثالً اگر شما اآلن 
استادان علوم انسانی را در کشور جمع کنید، 
به جمع بندی اینکه نظریه دولت در ایران چه 
باید باشد، نخواهید رسید. یا اگر این سؤال را 
مطرح کنیم که الگوی مناسب برای توسعه 
سیاسی در ایران چیست، آن قدر اختالفات و 
شکاف های نظری وجود دارد، که رسیدن به 
یک جمع بندی بسیار دشوار به نظر می رسد.

 اشکاالت نظام قانون گذاری 
در عرصه علوم انسانی

بخشی از پیشرفت در این مباحث نیز بستگی 
به نظام قانون گذاری و اجرایی کشور دارد. در 

وهلــه اول نظام قانون گــذاری ما در عرصه 
علوم انسانی دچار مشــکل است. اگر نظام 
قانون گذاری ما این گونه باشــد که هم خود 
مجلس و هم ســایر دستگاه های اجرایی در 
هر زمینه ای که مربوط به پروژه ای در ایران 
به خصوص کارهای عمده باشد، متخصصان 
آن رشته را درگیر آن پروژه کنند و »پیوست 
دانشی« برای آن کار تهیه شود، خواهیم دید 
که نتیجه کار چقدر بهبود پیدا خواهد کرد. 
برای نمونه در عرصه انتخابات، مشــکالت 
فراوانــی وجود دارد. در هر نوبت انتخابات و 
شیوه انجام آن مشکالتی برای کشور ایجاد 
می شود. ما اگر بخواهیم این روند را اصالح 
کنیم باید ســراغ متخصصــان عرصه علوم 
سیاسی به خصوص جامعه شناسان سیاسی 
برویــم و از آن ها بخواهیــم تجربیات همه 
کشورها و شرایط ایران را مورد مطالعه قرار 
دهند تا بعد بر مبنای آن سیستم انتخاباتی 
بهینه و مناسب را برای کشور انتخاب کنیم. 
برای نمونــه فرمول های بدیهــی در علوم 
سیاسی وجود دارد که مثالً می گوید حزب 
دو کارویژه مهم دارد؛ نخســت تربیت کادر 
و دوم تهیه برنامه برای کشــور. اآلن در دنیا 
سیستم انتخاباتی را به سیستم حزبی متصل 
کرده اند و گفته اند کسانی که برای مجلس 

قانون گذاری و یا شورا داوطلب می شوند باید 
پشتوانه حزبی داشته باشند، چرا که برنامه 
اداره کشور توسط یک فرد تهیه نمی شود و 
ضرورت دارد یک حزب این کار را به واسطه 
پشتوانه کارشناسی که دارد بر عهده بگیرد. 
در چنین رویکردی وقتی مردم می خواهند 
رأی دهند، به نامزدهــا با توجه به تعلقات 
حزبی و برنامه هایی که اعالم رسمی کرده اند 
رأی می دهند و ضمناً کسی رأی می آورد که 
برای عرصه سیاســی تربیت شده و آموزش 

دیده است. 

 علوم سیاسی می تواند کارایی مجلس 
و شورای شهر را باال ببرد

ما از این موضوع خیلی فاصله داریم که علوم 
سیاسی می تواند به اصالح سیستم انتخابات 
کمک کند تا کارایی مجلس و شورای شهر 
باالتر برود. اکنــون چنین اتفاقی نمی افتد. 
خود پژوهشــگران و استادان علوم سیاسی 
خیلی از این حرف هــا را می زنند ولی این 
دارویی اســت که باید خود سیستم مصرف 
کند. اینجا خود نهادها هستند که تصمیم 
می گیرند می خواهند مسئولیت هایی که به 
آن ها واگذار شده را با استفاده از نهاد دانشی 
کشــور به پیش ببرند یا خیر. این کار ما را 

متوجه خألهای سیستم آموزش و پژوهشی 
در کشور نیز می کند و مثالً می فهمیم فالن 
رشــته سیاسی توان حل مشکالت سیاسی 
جامعــه ایرانی را دارد یــا خیر. در وضعیت 
کنونی خیلی نمی توان در این مورد داوری 
کرد. شاید مثالً استادان علوم انسانی بگویند 
ما خیلی توانمند هستیم و مثالً کسانی که 
کارهای اندیشه اســالمی می کنند بگویند 
ما در مباحث سیاســت اسالمی هر مسئله 
را می توانیم حــل کنیم، ولی تازه وقتی که 
مجریان به آن ها مراجعه کنند می فهمند از 

پس این مسئله برمی آیند یا خیر؟

 عمل برخی از مجریان پیش از هر 
نظریه دانشی است

نکته اینجاســت که فعالً دانشــمندان یک 
عرصه جمع می شــوند و می گویند این یک 
نظریه اســت، ولی کسی نیست که مراجعه 
کند و بپرسد نظریات شــما راه حلی برای 
مشــکالت ما دارد یا خیر؟ این پیوند وجود 
نــدارد و از طرفی عمل برخــی از مجریان 
حتی ممکن اســت پیش از نظریه باشــد، 
یعنی مجری هنوز در برخی از قسمت ها به 
این نرسیده باشد که چنین چیزی دانشی 
دارد. همان مثال مشــارکت سیاسی امروزه 
ادبیات رایج تولید شــده و جاافتاده ای دارد 
که مثالً اگر بخواهید مشــارکت افزایش یا 
کاهــش پیدا کند چه خواهیــد کرد. نکته 
اینجاست تأکیداتی که رهبری در بخش های 
دانشی و اجرایی دارند و روی مسئله تقویت 
شرکت های دانش بنیان اصرار دارند به این 
خاطر است که این شرکت ها حامی ندارند. 
یکی از دالیلش نیز این اســت که مدیریت 
وزارت علوم ما در عمده ســال های پس از 
انقالب، به دســت دانش آموختگان فنی و 
مهندسی و نه علوم انسانی بوده است. حضور 
متخصصان علوم انســانی در مدیریت های 
وزارت علوم و سطح معاونان کم بوده است. 
این نیز نکته ای اســت که باید اصالح شود. 
وضعیــت به حــدی حاد اســت که برخی 
پیشــنهاد می کنند همان گونــه که وزارت 
بهداشــت، درمان و علوم پزشکی از وزارت 
علوم جدا و موجب ارتقا و پیشرفت پزشکی 
شد، علوم انسانی نیز وزارتخانه مستقلی پیدا 
کند که توسط خود متخصصان علوم انسانی 

اداره و کارهای آن دنبال شود.
 

 جایگاهی برای پشتیبانی از تحقیقات 
علوم انسانی وجود ندارد

 مسئله اینجاست که رویکرد مراکز تصمیم گیر
و تصمیم ساز ما به این شکل نیست و معموالً 
عرصه علوم اسالمی و علوم انسانی در حاشیه 
قرار گرفته است. برای نمونه در شورای عالی 
»عتف« در کشور ما که گروه های مختلفی 
برای حمایت از پروژه ها وجود دارد، یک گروه 
به علوم اســالمی، هنر و مطالعات اسالمی 
اختصاص داده شــده اســت. بعد می بینید 
1۲ گروه برای مباحث دیگر است. در سطح 
کالن که نگاه می کنیم می بینیم جایگاهی 
برای حمایت و پشتیبانی از عرصه تحقیقات 

علوم انسانی وجود ندارد. 

گفت وگوی قدس با دکتر نجف لک زایی درباره ضرورت پیوند عرصه عملی و نظری سیاست در ایران

مجلس دستگاه اجرایی را ملزم به »پیوست نظری« کند پارسانیامطرحکرد
افول عقل حقیقی به عقالنیت 

فرهنگی در جهان امروز

مهر: نشست شــورای بررسی متون و کتب 
علوم انسانی با حضور اعضای شورای بررسی 
متون، معاونان و اعضای پژوهشگاه علوم انسانی 
و سایر عالقه مندان در سالن اندیشه پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
حمید پارســانیا در این نشست که با عنوان 
»عالمه طباطبایی و علوم انســانی در ایران: 
گذشــته، حال و آینده« برگزار شــد، گفت: 
فقه؛ علم و بخشــی از حکمت و فلسفه است 
و این نگاه در فارابی هم دیده می شــود. طبق 
رویکرد عالمه طباطبایی، فقه بخشی از حیات 
اجتماعی ماست. ولی رشته های علوم اجتماعی 
و علوم سیاسی در چهار دهه پس از انقالب این 

نوع نگاه به فقه نداشته اند.
وی در ادامه به بحث »اعتباریات« و »اراده« در 
مباحث عالمه طباطبایی و همچنین نوآوری 
عالمه طباطبایی در حوزه علوم انسانی همانند 
وجود اعتباری در فلســفه اسالمی و در حوزه 

حکمت صدرایی پرداخت.
پارســانیا با اشاره به اینکه عالمه، عقل را یک 
موجود متعالــی و مجرد می داند، توضیح داد: 
وجود عینی جامعه، اعتباری است و همچنین 
از واقعیتــی عینی نیز برخوردار اســت. این 
درحالی است که در جهان امروز عقل، فرهنگی 
و برساختی غالب است؛ درحالی که این عقل 
نیســت بلکه عقالنیت است. به عبارتی عقل 
به عقالنیت افول کرده است. وی اضافه کرد: 
اقتضای این جهان، فرهنگ محوری اســت و 
فضای غالب هم این است که فرهنگ در صدر 

است و علم را می سازد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه 
تأکید کرد: ما در معرض نوعی قرائت از عالمه 
طباطبایی قرار گرفته  ایم که بخش اعتباریات 
عالمه را مطلــق فرض می کننــد. در حالی 
که این گزاره صحیح نیســت که عالمه همه 
علوم را اعتباری می دانــد. عالمه در ادراکات 
حقیقی و اعتباری مطلق نیســت و نه مطلق 
واقعیات اعتباری است و نه مطلق اعتباریات 
واقعی اســت. ما باید در علوم حقیقی جلوی 
ورود اعتبارات را بگیریم و اعتبار نباید جلوی 
حقیقت را بگیرد. این نگرانی در شهید مطهری 
نیز وجود داشــت. به باور من، کارهای شهید 

مطهری تنقیح اعتبارات عالمه است.
در پایان این نشست، اعضای حاضر در جلسه 
به طرح پرسش های خود پرداختند و سخنران 
نیز پس از پاســخ به پرسش های حاضران به 

جمع بندی مباحث خود پرداخت.

امروزدردانشگاهتهران
آیین نکوداشت مهدی محقق 

برگزار می شود
اندیشه: آیین نکوداشت هفت دهه خدمات 
گســترده علمی و فرهنگی مهدی محقق با 
عنوان تماشای خورشــید، امروز در دانشگاه 
تهــران برگزار می شــود. این مراســم امروز 
یکشنبه ۴ اســفندماه از ساعت 1۵ تا 1۸ در 
تاالر فردوس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
با حضور استادان، کارشناســان، همکاران و 

شاگردان مهدی محقق برپا می شود.
مهــدی محقــق )متولد 1۰ بهمــن 1۳۰۸ 
خورشیدی( نویســنده، عالمه، ادیب، فقیه، 
مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی 
اسالمی، مصحح و شارح کتب ادبی و فلسفی 
و فقهی، استاد دانشــگاه تهران است. وی در 
شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکترای 
الهیات و معارف اســالمی از دانشگاه تهران و 
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
است.وی بنیان گذار دایره المعارف تشیع و عضو 
سابق هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسالمی 
و رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و 
مدیر مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران 
دانشگاه مک گیل و عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی است. آثار او شامل بیش 
از ۸۰ کتاب  اعم از تألیف، ترجمه، تصحیح و 
مجموعه مقاالت، بیش از 1۳۰ مقاله فارسی 
به عربی و بیش از ۳۵ مقاله انگلیسی می شود. 
این مقاالت در مجله های دانشگاه های ایران و 
نشریات علمی کشور و همچنین در مجله های 
علمی کشــورهای انگلستان، فرانسه، آمریکا، 
ایتالیا، هلند، ترکیه، مصر، اردن، لبنان، سوریه، 
افغانســتان، پاکســتان و هندوستان چاپ و 

منتشر شده است.
عضو و رئیس انجمن اســتادان زبان و ادبیات 
فارســی، عضو هیئت امنای انجمن فلســفه 
ایران، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی 
)گــروه طب اســالمی(، عضو شــورای عالی 
پژوهشــکده تاریخ علم، عضویت در مجامع 
علمی بین المللی همچون مجمع بین المللی 
تاریخ پزشکی لندن، مجمع بین المللی فلسفه 
در قرون وسطا مادرید، فرهنگستان زبان عرب 
مصر و... از جمله افتخارات این »استاد ممتاز 

فلسفه اسالمی« است. 

عبدالوهاب فراتی:

مهمترینمسئلهچلهدومانقالب،عدالتاست

گزارش

اندیشه: عبدالوهاب فراتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی درباره نظریه نظام انقالبی در گفت وگو با مهر گفت: 
یکی از مفاهیم کانونی در بیانیه گام دوم انقالب، نظریه نظام انقالبی 
است. این حرف دقیقاً در مقابل حرف کیسینجر درباره دولت در 
ایران است که معتقد است باید جمهوری اسالمی را به یک دولت 
عادی، ایستا و معمولی تبدیل کنیم که مثل همه دولت های دنیا 

رفتار کند.
وی در ادامه افزود: درباره سرنوشــت یک انقــالب و تداوم آن در 
سال های بعدی دیدگاهی وجود دارد که معتقد است انقالب یک 
پدیده سیاســی است که یک نقطه آغازی دارد و در یک جایی به 
پایان می رسد. انقالب اسالمی ایران نیز از کلیت این تحلیل جدا 
نیســت. انقالب اسالمی هم نقطه شروعی دارد و در جایی نیز به 
پایان می رســد. به عنوان مثال برخی نقطه آغاز انقالب را زمانی 
می دانند که مردم به صورت علنی نافرمانی مدنی می کنند و دولت 

هم در حال فروپاشی است.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی افزود: 
بر اســاس این دیدگاه انقالب اســالمی ایران از نقطه زمانی دی 
ماه ۵۶ شروع می شــود و تا سرنگونی رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن 
۵۷ و بعد تأسیس جمهوری اســالمی ادامه پیدا می کند و دیگر 
انقالب تمام می شــود. در واقع در انقالب دو حادثه اتفاق می افتد؛ 
یکــی اینکه دولت و رژیم قبل از بین می رود و دوم اینکه دولت یا 
رژیم جدید تأسیس می شود. کسانی که به انقالب نگاه اینچنینی 

دارند می گویند انقالب نقطه شروع و پایانی دارد و محدوده زمانی 
مشخصی هم می شود برای آغاز و پایان انقالب تعریف کرد. این نوع 
نگاه یک نگاه کامالً جامعه شناختی در جامعه شناسی سیاسی است.

وی ادامــه داد: اما دیــدگاه دوم معتقد اســت انقالب همانند 
یک کالفی در حال باز شــدن اســت و تا به اهداف خود نرسد 
کالف آن به طور کامل باز نمی شــود. طبیعتاً بخش عمده ای از 
انقالبیون در ایران به ویژه حضرت امام و مقام معظم رهبری از 
طرفداران دیدگاه دوم هســتند و معتقدنــد تا انقالب ایران به 
اهداف خود نرســد کالف آن هم باز نمی شود. بحث این است 
کــه این اهداف چه هســتند و به لحاظ زمانــی تا کجا امتداد 
پیدا می کنند.عبدالوهاب فراتی ادامه داد: در تفکر حضرت امام)ره( 
صرف تأســیس جمهوری اســالمی غایت این انقالب نبود، بلکه 
ایشــان در پی تأســیس یک دولت کامالً دینی و متمایز در دوره 
جدید بودند. به نظر من حضرت امام به دنبال چیزی باالتر از دولت 
دینی نبود و امیدوار بود دولت دینی که در نهایت به آن می رسد 
به دولت امام زمان)عج( متصل شود یا امیدوار بود کلیت انقالب به 

انقالب امام مهدی)عج( وصل شود. 

  اگر انقالب تمدن نوین اسالمی را تأسیس نکند
به والیت امام متصل نمی شود

وی افزود: مقام معظم رهبری معتقدند انقالب اســالمی ایران تا 
تمدن نوین اســالمی را تأسیس نکند، اساساً نمی تواند خود را به 
والیت عظمای امام زمــان نزدیک و متصل کند. به همین دلیل 
در نگاه ایشان انقالب تاریخ مند نیست و نقطه پایانی ندارد. نقطه 
پایان آن هم بســتگی به تالش نیروهای انقالبی در دستیابی به 
اهداف بلند این انقالب دارد. در چله اول انقالب دو مورد از مراحل 

پنج گانه ای که مد نظر رهبری بوده، اتفاق افتاده است. 
فراتی ادامــه داد: در نهادهای انتخابی نیروها و اندیشــه هایی 
وجود دارد که نهادهای انتصابــی را قبول ندارند. در نهادهای 
انتصابــی نیز نیروها و افرادی مســتقر هســتند که به ماهیت 
نهادهای انتخابی بی اعتقاد هســتند و هر دو رفتار همدیگر را 
در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی تضعیف یا خنثی می کنند. 

بر اساس بیانیه گام دوم باید لیستی از مشکالت و خطاهای ما 
در مجموع دو بخش نظام بازشناســی شود. به عنوان مثال من 
معتقد هستم مسئله اصلی جمهوری اسالمی نزد هر دو جناح 
سیاسی ما گم شده است. االن مشکل اصلی ما در ورود به چله 

دوم انقالب و شاید مهم ترین موضوع ما بحث عدالت است.
عبدالوهاب فراتی اظهار کرد: یکی از مشکالت فعلی ما در جمهوری 
اســالمی، بحران بی عدالتی است. به این معنا که مردم عادالنه و 
علی الســویه از امکانات و منافعی که در حوزه سیاست و اقتصاد 
وجود دارد اســتفاده نمی کنند. بخشــی با توجه به رانت، بخشی 
به خاطر نفوذ، بخشــی به خاطر ارتباط نََســبی و یا عوامل دیگر 
از امتیازات درون این نظام اســتفاده می کنند. نمی خواهم بگویم 
کل نظام مبتال به این مســئله است، ولی مردم احساس می کنند 
زندگیشــان در اثر رویه های ناعادالنه دچار بحران شده است. این 
مسئله اصلی کنونی ماست و هر دو جناح سیاسی ما این را فراموش 

کرده اند.
وی ســپس گفت: اصالح طلبان متأســفانه به جــای پرداختن 
به این بحث، مســئله اصلــی نظام را تقلیل داده انــد به آزادی و 
دموکراســی. اصول گرایان ما هم بحث اصلی جمهوری اسالمی را 
به سمت مباحث شرعی و اخالقی تغییر داده اند. اینکه مثالً زنان 
در اســتادیوم بروند یا نروند و... این دو جناح هر دو مسئله اصلی 
جمهوری اســالمی را فراموش کرده اند. در صورتی که هر دو باید 
بنشینند و ببینند مشکالت جمهوری اسالمی در چله اول چه بوده 
و االن و در سال ها و ماه های آینده چه بحران هایی می تواند اوضاع 

داخلی ما را به هم بریزد. 
عبدالوهاب فراتی افزود: به نظر من هر دو جناح سیاســی کشور 
باید به بیانیه گام دوم بپردازند. باید در ابتدای چله دوم لیســتی 
از مشــکالت و چالش های جمهوری اسالمی تهیه کنیم و این ها 
را به صورت آزادانه بین متفکران حوزه و دانشگاه به نقد و بررسی 
بگذاریم و بر اســاس همین بیانیه راه حل ها و برون رفت ها را هم 
بدست بیاوریم. به عقیده من مشکالت جمهوری اسالمی خیلی 
پیچیده نیستند و خیلی نیاز به مقدمات طوالنی ندارند و ساده و 

قابل حل هستند و می شود از این بحران ها عبور کرد.

حاشیه

فنی و مهندسی ها برای علوم سیاسی تصمیم می گیرند
معموالً در عرصه علوم انســانی هر جا 
رسیدند رشته اش را تأسیس کرده اند، در 
حالی که نه هیئت علمی و نه کتابخانه 
درســتی وجــود دارد، می بینید علوم 
سیاسی شــکل گرفته است و آموزش 
درســتی نیز در این مناطــق صورت 
می گیــرد. حتی می تــوان گفت دلیل 
ضعف علوم سیاسی در این مباحث به 
شکلی همین دوســتان بوده اند. البته 
شاید به این دلیل که از دانش آموختگان 
این رشــته ها در این مناطق اســتفاده 
نمی شــود، زیاد این ضعف در آموزش و 
فهم سیاسی خودش را نشان نمی دهد. 
مثالً طــرف خودش فــارغ التحصیل 
می شود ولی بیکار است و از او در جایی 
اســتفاده نمی کنند. به لحاظ کالن که 
نگاه می کنیم، علوم انسانی شاید بی پناه 
نیز هست. به لحاظ سیاست گذاری در 

عرصه علوم سیاســی نیز مشکل داریم 
و عمدتاً متخصصان فنی و مهندســی 
و پزشــکی در سطح کالن در این مورد 
از  بنابراین خیلی  تصمیم می گیرنــد، 
اوقات که کارها را پیگیری می کنیم به 
درهای بسته می خوریم. برای نمونه چند 
سال پیگیریم مجموعه آثار فارابی را که 
یکی از فیلســوفان ماست، از آنچه از او 
چاپ شده و نشده در قالب یک موسوعه 
از سراسر دنیا چاپ کنیم. با همه جا از 
جمله عتف و از جمله کشور قزاقستان 
که داعیه فارابی را دارد نیز این موضوع 
را مطرح کرده و درخواســت همکاری 
کردیم که هیئت ۳۰ نفره ای قرار شده 
از این کشور به ایران بیاید. اما نهاد های 
متکفل علم در ایران چه در سطح وزارت 
علوم و چه در سطح دانشگاه ها وارد این 

موضوع نمی شوند. 

برخی پیشنهاد 
می کنند همان گونه 
که وزارت بهداشت، 
درمان و علوم پزشکی 
از وزارت علوم جدا 
و موجب ارتقا و 
پیشرفت پزشکی 
شد، علوم انسانی نیز 
وزارتخانه مستقلی 
پیدا کند که توسط 
خود متخصصان علوم 
انسانی اداره و کارهای 
آن دنبال شود

بــــــــرش

اندیشه
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روزنامـه صبـح ایـران

 روحانیون به گونه ای رفتار نکنند که اعتماد مردم خدشه دار شود  رسا: حجت االسالم والمسلمین نظری شاهرودی، رئیس مؤسسه  دایره المعارف فقه اسالمی به مناسبت سالروز صدور منشور روحانیت از 
سوی امام خمینی)ره(، با تصریح بر اینکه منشور روحانیت در حوزه مورد غفلت واقع شده و توجه زیادی از سوی نهادهای حوزوی به آن صورت نگرفته است، می گوید: از مباحث مهمی که امام راحل به آن اشاره کرده اند، 
رعایت شئون و زی طلبگی است؛ یعنی طالب و روحانیان به گونه ای برخورد نکنند که نگاه مردم نسبت به این نهاد مبارک تغییر کند و موجب خدشه دار شدن اعتماد آن ها شود؛ از این رو رعایت تقوا بسیار ضروری است.

گزیده ای از صحبت های دکتر حشمت اهلل قنبری،پژوهشگر تاریخ اسالم 
در برنامه تلویزیونی »هدی«

 ملت ایران اگر در زمان ائمهb بود
سرنوشت تاریخ عوض می شد

ایکنا: مردم ایران در میان همه اسالف خود تا امروز، از فرزانگی استثنائی برخوردار 
بوده انــد و اعتقاد دارم اگر افــرادی مانند مردم ایران در کنار حضرت علی)ع( و 
ائمه)ع( بودند، سرنوشت تاریخ عوض می شــد. در دوران قبل، شخصیت هایی 
در زندگی بشر بوده اند که یگانه بوده اند؛ مانند پیامبر)ص( و ائمه)ع( که احدی 
را نمی شود با این ها قیاس کرد، اما اطرافیان و خواصی که در کنار آن ها بودند، 
نتوانستند شایستگی های خود را نشان دهند و در بزنگاه ها کم آوردند و خودشان 
آسیب خوردند و به جامعه نیز آسیب زدند. در ایران، یکی از ویژگی ها این است 
که مفهوم و محتوا برای خوب بودن مهتران جامعه را نیز مردم می سازند؛ یعنی 
مردم، خوب بودن پای والیت را به مهتران خود نشــان می دهند. مردم معنای 
امنیت و تشخیص اصول از فروع را به صاحب مقامان جامعه یاد می دهند؛ آن هم 
نه در یک نظام نظریه پردازی، بلکه در یک نظام و مکتب عملی صبار و شــکور 
بودن را در اعلی درجه ممکن تفسیر می کنند. شهید سلیمانی مانند یک موج 
امیدآفرین برای امت و ناامیدکننده برای نظام ســلطه نقش آفرینی کرد و این 
مکتب سلیمانی، مکتب عملی و تربیتی است، چرا این قدر در بین مردم جاذبه و 
جذابیت دارد؟ چون خاص بودن او مانند خاص بودن مردم و خاص بودن مردم 
از جنس خاص بودن شهید سلیمانی است. اگر ملت ایران در روزگار معاصر ظهور 
و بروز پیدا نمی کردند، حماسه اصحاب سیدالشهدا)ع(، در کربال حبس می شد 
و مردم بارها و بارها تبسم رضایت را بر اصحاب سیدالشهدا)ع( نشانده اند و این 

کاری بود که از کسی ساخته نبود جز ملت ایران.
حضرت امیر)ع( در حقیقت به عنوان یک دستور قطعی ]به مالک اشتر[ فرمود: »َو اَْن 
یْنُصَر اهللَ ُسْبحانَُه بَِقلِْبِه َو یِدهِ َو لِسانِِه«؛ نصرت خدا به این است که در بین این سه، 
بر مبنای خواســت خدا هماهنگی باشد. قلب، خانه و حرم خداست و تبدیل کردن 
آن به جای دیگران، جفاســت. دست، اعم از دســت ما که بر پیکرمان نصب است، 
یا اختیاری که در جایگاه حکومت برای کســی ایجاد می شود یا در قالب دستیارانی 
که در خدمت یک حاکم قرار دارند، این ها نماد و تظاهر بیرونی شــان در قالب انس 
و الفت آفرینی و امیدآفرینی در جامعه یا در ایجاد بی نشاطی و یأس در جامعه است. 
نصرت زبانی خدا این اســت که کار دیگران نادیده انگاشــته نشود. حاصل خون  دل 
خوردن و مجاهدت های گذشــتگان مورد دستبرد ظالمانه قرار نگیرد؛ هیچ مدیر و 
صاحب منصبی با انگیزه خراب کردن و آسیب زدن و ایجاد شکست، ورود نمی کند مگر 
اینکه دست نشانده باشد و از ناحیه دشمن، مأموریت داشته باشد که این گروه اساساً 

مخاطب حرف ما نیستند.
حرف ما از زاویه نگاه حضرت علی)ع( با کســانی است که با نیت خیرخواهانه برای 
خدمت می آیند؛ هر مدیری که بر کرسی ریاست تکیه می کند، اولین وظیفه اش در 
نظام دینی این است که اسالف خود را نیز خیرخواه بداند و باورش این باشد که آن ها 
برای خدمت آمده اند؛ اگر کسی به اسالف خود احترام نگذاشت، به انسانیت ظلم کرده 
و اسباب اذیت خود را نیز فراهم کرده است؛ برای اینکه نگاه منفی به گذشته، انسان را 

از نگرش به آینده و اصالح مسائل باز می دارد.
مطلــب دیگر اینکه امام)ع( می گوید وقتی اختیــارات در کف تو قرار گرفت، دنبال 
حاشیه ســازی نرو؛ ظلم بزرگی است که کسی از پست  و امکانات برخوردار باشد، اما 
نقش منتقد را نیز بازی کند. مالک اشتر یک فقیه و اسالم شناس است و سابقه تاریخی 
او نیز داللت دارد که از فصاحت برخوردار بوده، اما حضرت امیر)ع( می گوید اگر رفتی 
برای حکومت، وظیفه تو سخنرانی نیست که تئوری پردازی کنی؛ تو مسئولیت اجرایی 
داری و وقتی داری در قلمرو حکومت وارد می شوی، اگر قرار است صحبتی کنی، باید 
پاسخگویی وجود داشته باشد. سازمان تحت امر یک مدیر، مستعد زایش هر نوع تخلف 
و فساد است، اما با شــعار دادن با روح و روان مردم بازی می کند که زیبنده نیست. 
مصداق دیگرش نیز این اســت که تا بر مصدر امور قرار می گیرد، می گوید ویرانی را 
تحویل گرفتم؛ اگر راست می گویی، با علم به همه این ها تحویل گرفتی تا اصالح کنی، 
در حالی که این حرف به صورت مبنایی غلط است. ]این فرد[ در حقیقت با این حرف 
برای ناکارآمدی آینده خودش را توجیه می کند و اولین خسارتی که با این روند درست 

می شود، تخریب باورهای مردم است.

 معارف / ســاحل عباسی   همبستگی 
اجتماعی مؤلفه قدرت زایی است که جوامع 
را به سمت پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر 
سوق می دهد و آن روی سکه عدم همبستگی 
اســت که انشقاق و جدایی بین آحاد جامعه 
را رقم می زند و کشــور را به سمت ضعف و 
سستی حرکت می دهد؛ قطعاً قوی تر شدن 
کشور، مؤلفه مهمی که رهبر معظم انقالب 
بر آن تأکید دارند با همبستگی اجتماعی رقم 
می خورد. قدس در گفت و گو با حجت االسالم 
میرحامد تقدیری، پژوهشــگر تاریخ تشیع 
و فعــال حوزه تعلیم و تربیــت، به این مهم 

پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

اجتماعی  همبستگی  تحقق  الزمه   
چیست؟

تحقق همبســتگی وابســته به برخورداری 
از اراده برای رســیدن به هدف اســت؛ اگر 
جامعه ای هدفی داشته باشند و بدانند نیازمند 
رسیدن به آن هدف هســتند اما حرکت و 
فعالیتی برای رســیدن به آن هدف از خود 
نشــان ندهند، یعنی اراده ای برای تحقق آن 
نداشته باشند و هر فرد یا گروهی اجتماعی 
به ســمت خواســته خود حرکت کند، آن 
ملت به همبســتگی الزم برای پیروزی های 
مختلف نمی رسد. قرآن کریم در این موضوع 
با اشاره تاریخی به ماجرای قوم بنی اسرائیل، 
تبعات عدم همبســتگی آن هــا را به خوبی 
برای آیندگان تبیین کرده اســت؛ قومی که 
با نافرمانی از دســتور پیامبر خود و ترس از 
جنگ  و جهاد، 50 ســال در بیابان ها آواره 
بودند؛ قومی که با بهانه گیــری و عدم اراده 
الزم نتوانستند به هدف مورد نظر خود دست 
یابند؛ بنابراین تبعیت از رهبر هر جامعه ای، 
به خصوص رهبر آگاه و آشنا به مسائل دینی 
که با همبســتگی جامعــه می تواند موجب 
کاهش مشکالت مردم شود، بسیار ضروری 
است و بر همین اساس است که  رهبر معظم 
انقالب همواره بر همبســتگی تأکید دارند. 
رهبر انقالب مســیرهای مورد نیاز جامعه را 
به مردم معرفی می کنند؛ بنابراین اگر همه 

جامعه در این مســیر وحدت رویه داشــته 
باشند، در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی 
تا حوزه تعلیم و تربیــت، فرهنگ، خانواده، 

روابط بین الملل و... موفق خواهند بود.

 در راســتای تحقق همبســتگی 
باید چگونه عمل  اجتماعی، مسئوالن 

کنند؟
ما زمانی می توانیم سرنوشت خود را به عنوان 
یک ملت به خوبی رقم بزنیم که وحدت رویه 
داشته باشیم و یکدیگر را در موضوعات خرد 
تا کالن یاری کنیم؛ یاری رسانی به یکدیگر 
یکی از مؤلفه های مهم اسالمی در استقالل 
جامعه دینی از دشــمن به شــمار می رود و 
جامعه اســالمی را از خطر انحطاط و سقوط 
در امان نگــه می دارد. اگر دولت اســالمی 
تسهیلگر امور مورد نیاز جامعه اسالمی باشد 
و مردم اراده محکمی برای رسیدن به اهدافی 
که رهبر جامعه اســالمی بیان کرده داشته 
باشند، هیچ گاه دشمن نمی تواند بر آن ملت 
غلبه کند؛ در چنین شرایطی امور اقتصادی 
تا اجتماعی و فرهنگی به نفع آن جامعه و در 

راستای منافع آن ملت حرکت می کند.
برخی از مردم صبر و تحمل کمتری دارند و 
برخی صبورتر و پرتحمل تر هستند؛ مسئوالن 
باید افراد صبورتر را برای پیشبرد اهداف کشور 
که نیازمند همبستگی بیشتر است، دور هم 
جمع کننــد و با آموزش به گروهی که صبر 

و تحمل کمتری دارند کلید همبســتگی را 
بزنند. در این زمینه بهتر است به ویژگی های 
رفتاری شهید ســلیمانی اشاره کنم؛ ایشان 
نمونه مدیری بود که قادر به ایجاد همبستگی 
و تبیین مطلوب اهــداف در میان گروه های 
مختلف جامعه است. یکی از ویژگی های مهم 
حاج قاسم سلیمانی توجه ایشان به اهمیت 
حرکت و اراده بود؛ یعنی در حرکت دادن ها 
خوب عمل می کرد، هر چند مجاهد بود اما 
فقط مجاهد عرصه جنگ نبود بلکه مجاهد 
خدمات اجتماعی هم بود. حرکت دهندگی 
شهید سلیمانی برای ایجاد همبستگی بین 
اقشار مختلف ستودنی و دیدنی بود؛ شهید 
ســلیمانی نمونه بی نظیری از ایجاد وحدت 
اسالمی بین شیعیان و اهل سنت و آزادگانی 
بود که با تفکر تکفیری می جنگیدند؛ بنابراین 
ایشــان با اســتفاده از ابزارها و ظرفیت های 
کوچک و بزرگ به دنبال ایجاد همبســتگی 
دینی بود تا با توســل به آن مانع دستیابی 
دشمن به هدف ویرانگر خود علیه مسلمانان 

شود.

آیا نظام آموزشــی ما در پرورش   
انســان هایی که به دنبال همبستگی 

باشند، کوتاهی کرده است؟
نظام آموزشی ما داده محور است؛ دانش آموزان 
در ایــن نظام برای فعالیت هــای گروهی و 
انسجام اجتماعی تربیت نمی شوند بلکه آن ها 

فقط باید درسی را حفظ کنند و داده هایی را 
به خاطر بسپارند تا بتوانند در کنکور تست 
بیشــتری بزنند؛ این گونه است که پس از 
دانش آموختگی بــا درس خواندگان معطلی 
روبه رو هســتیم که توانایی انجام فعالیت یا 
کارآفرینــی به نفع عموم جامعــه را ندارند. 
دانش آموز در این سیستم برای درس خواندن 
و سپس اســتخدام شدن تربیت شده است، 
بنابراین به جای اینکه خود محور سازندگی 

باشد  اجتماعی  همیاری  و 
به دنبال استفاده از مزایای 
بــاال و امکانــات دولتــی 
اســت؛ به عبارتی می توان 
گفت آموزش و پرورش ما 
عرصه تربیت همبســتگی 
ملی نیســت و نتوانســته  
نظام فکــری که منجر به 
حرکت و همبستگی بیشتر 
اجتماعی شود را خلق کند، 
در حالی که نظام تربیتی 
مــورد نظر اســالم نظام 
هدفمندی بــرای حرکت 
کردن و به تعالی رساندن 
انســان اســت. خداونــد 
مختلفی  ابزارهای  متعال 
برای این نظام متعالی در 
انسان گذاشته که  اختیار 
متأسفانه سیستم آموزشی 
نهادینه  برای  نتوانسته  ما 
کردن همبســتگی از آن 
اســتفاده کند. در چنین 

نظامی منافع فردی بر منافع 
عمومــی ترجیح داده می شــود و خبری از 
همبستگی نیست. بزرگ ترین مشکل نظام 
آمــوزش و پرورش مــا مربوط بــه نگاه به 
آینده، حرکت و اراده اســت؛ موضوعاتی که 
همبستگی را در نطفه خفه می کنند، بنابراین 
مسئوالن آموزش و پرورش و فکری، فرهنگی 
و دینــی برای تبیین و نهادینه کردن آن در 
آموزش و پرورش کــودکان و نوجوانان باید 

تعجیل و دقت نظر بیشتری به خرج دهند.

همبستگی اجتماعی؛ زمینه ها، ضرورت  ها و نتایج آن در گفت وگو با حجت االسالم تقدیری

»حاج قاسم« الگوی خوبی برای یاری رسانی اجتماعی است

نظام آموزشی و 
پرورشی ما منجر به 
حرکت و همبستگی 
اجتماعی نمی شود، 

در حالی که نظام 
تربیتی مورد 

نظر اسالم نظام 
هدفمندی برای 
حرکت کردن و 

به تعالی رساندن 
انسان است

بــــــرش

ضرورت تعامل ساختارهای 
کشور با حوزه های علمیه

حوزه های  مســئولیت  مهم ترین  معارف: 
علمیه در حال حاضر و شرایط کنونی، این 
است که تمامی نیازهای جامعه و حاکمیت 
اسالمی را بر مبنای فقه پویا و نوین و متعالی 
اســالمی جواب گویی و رفع نمایند؛ یعنی 
اگر حوزه هــای علمیه از بُعد نظری نتوانند 
کمکی به کارآمدی نظام اســالمی نمایند، 
حتی اگر بتوانند در ســاحت های گوناگون 
دیگر، همانند مباحث اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی نیز کارآمد باشند، باز اثرگذار نبوده 
و شاید متحمل شکست نیز شده باشند. ما 
باید یک الگوی جامــع از روابط منطقی و 
مستحکم بین حوزه و نظام سیاسی کشور 
برقرار نماییم تا مسائل عمده سیاسی کشور 
روی میز محققــان حوزه علمیه قرار گیرد. 
تالش های علمی و نظری حوزه های علمیه 
باید به طورمستقیم خرج کالن نظام اسالمی 
شوند؛ اگر نظام اســالمی در ذهن مردمان 
کشور و مملکت، کارآمد جلوه گر شود، آن 
هنگام تمــام نیازهای دیگر جامعه از قبیل 
اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی و ... در پرتو 

این کارآمدی برطرف خواهند شد.
تلقی بنده این اســت که نــه حوزه ها و نه 
دانشــگاه های ما، هنوز ورود حداکثری به 
حل وفصل مســائل اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی کشور نداشــته اند. هنوز هاضمه 
ارکان اجرایی و تشــکیالت سیاسی کشور، 
آماده پذیرش مباحث محققان فقهی و دینی 
حوزه های علمیه نیست و این مسئله به وضوح 
قابل رؤیت است. تجربه ما در عرصه هایی که 
امکان ورود بوده است این نکته را به خوبی 
مشهود می نماید که هر جا هاضمه سیاسی 
کشــور، پذیرای فقه نظام مند شیعی بوده 
است، نقاط خوب و قابل اتکایی حاصل شده 
است. ما نیازمند تعامل حداکثری ساختار 
سیاسی و اداری و اجرایی کشور با حوزه های 
علمیه هستیم. صدالبته حوزه های علمیه ما 
نیز باید نظام های آموزشی و ارزشی خود را 
به گونه ای شکل دهند که به نحو حداکثری 
امــکان ارتباط با ســاختار اداری و اجرایی 
کشــور را داشته باشــند. من معتقدم این 
مشکل در هر دو ســوی ساختار اجرایی و 

حوزوی کشور مشاهده می شود

معارف
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705954
بانک رفاه کارگران به استناد سند رهنی شماره 88565- 95/09/07 دفتر اسناد رسمی شماره 33 مشهد 
علیه آقای احمد گرمابی فرزند محمدعلی بشماره ملی 6440125303 )بعنوان وام گیرنده( و خانم زهرا 
گرمابی فرزند محمدعلی بشماره ملی 6449425301 )بعنوان راهن( اجرائیه ای تحت کالسه 9705954 
در قبال مبلغ 2/250/676/647 ریال )دو میلیارد و دویس��ت و پنجاه میلیون و ششصد و هفتاد و شش 
هزار و شش��صد و چهل و هفت ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 1397/07/28 و در 
پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و 
مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی 9178 )نه هزار و 
یکصد و هفتاد و هشت( فرعی مفروز و مجزی شده از 2958 )دو هزار و نهصد و پنجاه و هشت( فرعی از 
2126 )دو هزار و یکصد و بیست و شش( فرعی از 184 )یکصد و هشتاد و چهار( اصلی بخش 10 مشهد 
قطعه 2 تفکیکی طبقه اول جنوبی بمساحت 98/3 )نود و هشت ممیز سه( مترمربع به آدرس: مشهد، 
هاشمیه 59، پالک 41، طبقه اول جنوبی، به مبلغ 5/900/000/000 ریال )پنج میلیارد و نهصد میلیون 
ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است که مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز 

ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک مورد نظر آپارتمانی با مس��احت 98/3 مترمربع واقع در طبقه اول از یک مجموعه آپارتمانی س��ه 
واحدی )طبقه همکف یک واحد و طبقه اول شامل دو واحد می باشد( که دارای عرصه کلی 350 مترمربع 
است. بر اساس تصاویر مدارک ارائه شده آپارتمان دارای گواهی پایان ساختمان شماره 9/15374 مورخ 
1379/09/08 می باشد. آپارتمان دارای هال و پذیرایی، دو خواب، آشپزخانه، اپن، سرویس های بهداشتی 
توالت و حمام، راهروی ورودی، پارکینگ مشترک، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری 
گازی، کابینت فلزی، کف هال و پذیرایی و آشپزخانه سرامیک و کف اتاق های خواب موکت و بدنه رنگ، 
ساختمان از نوع سیستم باربر آجری با سقف طاق ضربی، فاقد آسانسور و دارای قدمتی حدود بیست سال 

است و در تصرف مستأجر است.
با عنایت به ش��رایط فوق و مش��خصات یاد ش��ده و موقعیت مکانی و محلی و منطقه ای، سهم العرصه و 
زیربنای اعیان و نوع و کیفیت ساخت، میزان حاشیه )بر( کاربری، تراکم، دسترسی به خیابان های اطراف و 
نیز مقایسه با امالک مشابه در محل و با احتساب سایر جهات مؤثر در امر کارشناسی و در شرایط روز بدون 
در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد، ارزش ششدانگ آپارتمان مورد نظر 
مبلغ 5/900/000/000 ریال )پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است. همچنین 

حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
شماالً: در سه قسمت که دوم شرقی است و اول و دوم پنجره و دیواریست به فضای حیاط و سوم درب 

و دیواریست به راه پله 
شرقاً: در نه قسمت که دوم و پنجم و ششم و هشتم شمالی است کاًل دیوار اشتراکی با واحد مجاور

جنوبًآ: دیوار و پنجره به فضای حیاط
غرباً: دیواریست به فضای پالک 2957 فرعی

ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139885606272010505- 1398/12/1 دفتر امالک بازداشتی فاقد 
بازداش��تی می باشد. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 5/900/000/000 ریال )پنج میلیارد و نهصد 
میلیون ریال( در روز یکش��نبه مورخ 1398/12/25 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در مشهد خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی 
ش��عبه اسناد رهنی ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق 
تبصره 6 ماده 121 آ.ا 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، نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9815035
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008890مورخ 1398/09/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمد علی حسن آهنگری فرزند علی به شماره شناسنامه 915 صادره از تهران در قریه توسروندان 
در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 938/82 متر مربع پالک فرعی 
167 از اصلی 5 مفروز مجزی از پالک 62 از اصلی 5 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای طالب 

روشندل توسروندانی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5341  آ-9815074
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008889مورخ 1398/09/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم ندا پاییزی فرزند حجت به شماره شناسنامه حجت صادره از تهران در قریه توسروندان در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 938/82 متر مربع پالک فرعی 167 از اصلی 
5 مفروز مجزی از پالک 62 از اصلی 5 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای طالب روشندل 

توسروندانی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5339   آ-9815075
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 

حسین اسالمی کجیدی /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008632مورخ 1398/09/09 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای عادل اصغری امندانی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 3306 صادره از رشت در قریه آج بیشه در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 70/07 متر مربع پالک فرعی 2357 از اصلی 91 مفروز 
مجزی از پالک 167 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای وراث قانونی مرحوم 

قنبر وفائی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5332  آ-9815077
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 
حسین اسالمی کجیدی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عزت اله بیدگلی بااعالم مفقود ش��دن سند مالکیت ملک مورد آگهی وبا تسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل شماره یکتا139702151266000603وشماره ترتیب5553 مورخ98/11/14دفتراسناد رسمی شماره3پیشوا 
وطی درخواست وارده 139785601046007196مورخ 98/11/14 تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی 
رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : عزت 
اله بیدگلی 2. میزان مالکیت : دودانگ مش��اع ازششدانگ اعیان یکباب خانه 3. شماره پالک : 275فرعی از113 * 
اصلی مفروزازپالک113 * 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت :دودانگ مش��اع ازششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت132/80مترمربع 
تحت پالک 113/275بنام عزت اله بیدگلی دردفتر59 صفحه 268ذیل ثبت7402 ثبت وسند  046438صادرگردیده 
است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه 
و اعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 267م/ الف آ-9815061
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قان��ون وماده13آیین نام��ه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می برابررای ش��ماره139860301060004978هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم س��کینه میراحمدی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه24 صادره ازمحالت درششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی درآن به مس��احت118/39مترمربع پالک ش��ماره442فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد تهران بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت سعید علوی پور محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 771ث/م الف  آ-9815062
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/12/4

 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/12/19
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای ش��ماره139860301046000751 تاریخ1398/10/11هی��ات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاض��ی خانم زهرا علی زاده فرزند رمضان علی بش��ماره شناس��نامه259 صادره ازاس��فراین در یک باب خانه به 
مساحت37/40مترمربع پالک165 فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی خانم 
زهرا خدام کهنکی محرزگردیده اس��ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد268ث/م الف  آ-9815063

تاریخ انتشار نوبت اول:98/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19  
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ اخطاریه ماده101-مورد وثیقه پرونده اجرائی سند رهنی کالسه9800336اجرای 
ثبت سبزوار

ن��و  بش��ارت  روزنام��ه  در  ش��ماره139805106218001494-1398/05/02مندرج  پیروآگه��ی  بدینوس��یله 
شماره2014مورخ1398/05/19به شرکت پنیرسازی و فرآورده های لبنی سبزوار وام گیرنده و راهن پرونده اجرایی 
کالس��ه9800336ابالغ میگرددچون از طرف شرکت پنیرسازی وفرآورده های لبنی سبزوار نسبت به ارزیابی پالک 
فرعی:583ازپالک اصلی162دربخش:3ناحیه:نداردواقع در:س��بزواروارزیابی اموال منقول تاسیس��ات و ماشین آالت 
کارخانجات متعلق به شرکت پنیرسازی و فرآورده های لبنی سبزوار در مقابل طلب بانک کشاورزی بازداشت شده 
واخواهی گردیده لذا طبق ماده102آئین نامه اجرائی به قیدقرعه آقای اشراقی کارشناس رسمی دادگستری در زمینه 
ملک و آقای محمدحسن سازگارنیاکارشناس رسمی دادگستری در زمینه ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات بعنوان 
کارشناس انتخاب گردیده اند لذا مراتب بدینوسیله به شما اعالم می شودکه طبق مقررات کارشناسان مذکور نسبت 
به ارزیابی اقدام خواهند نمود همچنین طبق گزارش مورخ 1398/11/12کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 
فرعی :583از پالک اصلی162دربخش:3ناحیه:نداردواقع در:سبزوارمورد وثیقه سند رهنی شماره118112تنظیمی 
دفترخانه اسنادرسمی شماره6شهرسبزواراستان خراسان رضوی به مبلغ18.100.000.000ریال برای باردوم ارزیابی 
گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکورمعترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظربه مبلغ10.000.000ریال به صورت علی 
الحساب به دفتر این اجرا تسلیم نماییدو همچنین برابر صورتجلسه مورخ1398/11/12کارشناس رسمی دادگستری 
تعداد س��ی قلم اموال )ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(بازداشت و جمعابه مبلغ17.200.000.000ریال برای 
باردوم ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 30.000.000ریال به 
صورت علی الحساب به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعدیا فاقدفیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشدترتیب اثرداده نخواهد شد.)م الف 98/100/3309( آ-9815053
تاریخ انتشار:یک شنبه1398/12/04

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ررای ش��ماره 139860301046000752 تاریخ1398/10/11هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای یوسف غالمی فرزند غالم بشماره شناسنامه4638 صادره ازآق قال در ششدانگ اعیانی یک باب خانه به 
مساحت336/20مترمربع پالک17 فرعی از206 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای 
حسن هژبری محرزگردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد269ث/م الف آ-9815078
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مس��تند ب��ه ماده مذکور وماده 61آئین نام��ه قانون ثبت تحدیدحدود یک قس��مت از امالک واقع در بخش 
5قوچان حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر: پالک یک اصلی واقع درقریه شیخ امیرانلو قطعه 5شیروان بخش 5قوچان 
458فرعی از345و346و347فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محل مخزن سدوتمامی پالکهای فرعی درروز دوشنبه 
99/1/17لغایت99/1/20بنام دولت جمهوری اس��المی ایران به بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر  بوسیله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی 
آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره 

تسلیم نمایدآ-9815052  تاریخ انتشار:98/12/04
صمد ابراهیم زاده   -  رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عذری حیدری  دارای شناس��نامه شماره 3672561630 به شرح دادخواست به کالسه 980818 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا روزخوش   بشناسنامه 176 در 
تاری��خ 98/9/20 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 
1- عذری حیدری   فرزند مزار دارای کد ملی 3672561630 همسر متوفی 2- رضا روزخوش   فرزند نوروز دارای 
کد ملی 3672560219 برادر متوفی 3- علیرضا روزخوش  فرزند نوروز دارای کد ملی 3672560227 برادر متوفی 
4- غالمرضا حیدری ثابت فرزند نوروز دارای کد ملی 3672560235 برادر متوفی 5- خدابخش حیدری نسب فرزند 

نوروز به شماره ملی 2269000595 برادر متوفی / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 1666  آ-9815054
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
دانایی نژاد فرزند کاشف به شماره شناسنامه 24 صادره از نیشابور در دو قطعه زمین مزروعی به مساحت 11168 و 
19672 متر مربع در قس��متی از پالک 111 اصلی بخش 3 زبرخان و اراضی حس��ین آباد خریداری از مالک رسمی 
کاشف الدین دانه فرزند علی اکبر محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9815055
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد –  تفت  و توابع
1197اصلی - آقای محمد رضا فیضی فیض آباد یکدانگ  مش��اع از شش��دانگ باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت 
شش��دانگ  1561/25مترمربع برابر رای ش��ماره 139860321006002297م��ورخ 1398/09/16واقع در تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از سید محمد مهدی یزدانپرست مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-9814290
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/11/19     تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/12/04

امیر حسین جعفری ندوشن          
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسد آباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي ش��ماره 98/1368 13مورخ 98/11/10 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسماعیل ابراهیمی مهر فرزند محمد بشماره شناسنامه 12331 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب مغازه 
به مساحت 17/83 متر مربع در قسمتي از پالک 57 فرعی از 1858 اصلي واقع در اسدآباد خیابان کاشانی نبش 
کوچه مولوی خریداري با واسطه از مالکان رسمي آقایان نصراهلل و لطف اهلل نعمتی و وفااله فتوحی محرز گردیده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 501( آ-9814291
تاریخ انتشار اول  :98/11/19      تاریخ انتشار دوم : 98/12/04

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139860324009002831- 1398/11/7 هیئت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای حمید ایمان فر فرزند نعمت اله بش��ماره شناس��نامه 788 صادره از بوش��هر به ش��ماره ملی 
3501126417 در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 141/60 مترمربع پالک 56 فرعی از 3387 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 3387 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از غالمحسین رستم زاد مالک 

رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1156583 م.الف 1242  آ-9814253
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/4

مجید امیری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
  از طرف عرفانیان



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
تفاهم نامه تأمین 5 هزار تن ریل منعقد شد

چابهار- زاهدان با ریل ملی
اقتصاد: تفاهم نامه تأمیــن ۵هزار تن 
ریل ملی جهت راه آهن چابهار- زاهدان 
در حضور رضــا رحمانی؛ وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت ، محمد اســامی؛ وزیر 
راه و شهرسازی و سعید محمد؛ فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به 
امضای مهندس یــزدی زاده؛ مدیرعامل 
ذوب آهن و حمید خیرخواه؛ مدیر پروژه مذکور رســید.این تفاهم نامه در مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های فنی و مهندسی ایران با محوریت رونق تولید 

دیروز در مصای تهران امضا شد.
محمد اسامی وزیر راه  و شهرسازی با اشاره به استفاده از ریل ملی برای اولین 
بار در طرح ریلی چابهار-زاهدان گفت: توافق نامه این اقدام میان طرفین امضا و بر 

همین اساس واردات این کاال به طور کامل قطع می شود.
وی یادآور شد: بیش از ۱۴هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور زیر بار قرار دارد 
و به همین میزان نیز در دســت ساخت است. همچنین پنج مرکز استان کشور 
به شبکه ریلی طی دوره دولت های یازدهم و دوازدهم متصل شد و اتصال چهار 

استان دیگر در برنامه قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به اقدام های این وزارتخانه در جهت مقاوم سازی 
اقتصاد و رونق تولید گفت: ما در تمام حوزه ها بر استفاده حداکثری از توان داخل 
هدف گذاری کرده ایم که نمود آن در بخش حمل ونقل ریلی با تولید ریل و سوزن 
قابل ماحظه اســت. همچنین ظرفیت بسیار خوبی برای تولید ناوگان ریلی با 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی فراهم شده که با استقبال قابل توجهی از سوی 

تولیدکنندگان مواجه شده است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تحریم ها در جهت توقف ملت است، گفت: 
مقابله با تحریم ها به معنی نپذیرفتن سلطه است. سلطه گران با تصویب تحریم ها 
به دنبال از بین بردن تمام مسیر های اصلی و بازگذاشتن مسیر های فرعی هستند 

که آغشته به فساد است تا مقبولیت نظام را به چالش بکشانند.
وی با بیان اینکه قدرت سیاسی مســتلزم برخورداری از قدرت اقتصادی است، 
گفت: رونق تولید یکی از جلوه های مقاوم سازی اقتصادی است و جلوه دیگر آن 

هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید است.
در این مراسم همچنین سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گفت: 
قرارگاه خاتم در کنار ســایر دســتگاه های فعال در عرصه تولید در بخش نفتی 
مهندسی توانسته در توسعه زیرساخت ها خودکفایی را دنبال کند و رونق تولید 
را به منصه ظهور برســاند.محمد افزود: امروز ۵هزار شــرکت خصوصی در کنار 
قرارگاه خاتم زنجیره ارزش را خلق کردند و این نمایشگاه با حضور ۵00شرکت 

برگزار می شود. 
وی با تأکید بر اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیســت و چتر حمایتی بر 
ســر بخش خصوصی دارد، گفت: ۱00شــرکت دانش بنیان محصوالت خود را 
در این نمایشــگاه عرضه می کنند. در حوزه های مترو، ICT، ریلی و همچنین 
داخلی سازی 70درصد تجهیزات ستاره خلیج فارس و فاز ۱6 پارس جنوبی مواردی 

است که در حوزه این نمایشگاه قابل تعریف است.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا ادامه داد: جمعاً حدود 7میلیارد دالر در 
چند سال اخیر با همکاری شرکت های داخلی از خروج ارز جلوگیری شده است.

همچنین محمد اســامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه رونق تولید گفت: نکته 
مهم خودباوری اســت و هرکسی که در مسیر عزت و سربلندی حرکت کند به 

خودباوری رسیده و باید در این مسیر با ایمان کامل حاضر شود.
وی با اشــاره به ضرورت اصاح اصاح ســاختار مالیات کشــور گفت: هدایت 

دارایی های غیرمولد به سمت تولید، پیش نیاز قطع وابستگی به نفت است.
سعید محمد افزود: امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی بسیار مهم است 
و ما باید شاهد اطمینان بخشی به تولیدکنندگان درباره ارائه خدمات زیربنایی به 
آن ها باشیم. وی افزود: از لحظه پیروزی انقاب اسامی که ۴۱ سال از آن گذشته 
است، استکبار جهانی این پیروزی را نپذیرفته و از تمام ظرفیت خود علیه انقاب 

استفاده کرده است.

کرونا  چه اثری بر روابط تجاری بین المللی  ایران خواهد داشت؟

اقتصاد نفتی بدتر از کرونا   
 اقتصاد/ زهرا طوســی  در حالــی که برخی 
بسته شــدن مرز ایران با عراق را تغییر مســئول 
متخلف گذرگاه مرزی و عامل نابســامانی در روند 
انتقال کاال و مسافر به عراق می دانند و دیگری علت 
بسته شدن مرز را به بارش برف نسبت داده و برخی 
نیز احتمال تخلف در رعایت اســتاندارد کاالهای 
صادراتی ایــران را دلیل اصلی محدودیت در تردد 
بین دو کشور اعام کرده اند، اما بسیاری معتقدند 
پیشگیری از گسترش کرونا می تواند عامل اصلی 
توقف تبادالت ما با عراق و دیگر کشورهای همسایه 
باشد.هر چند کارشناســان می گویند اثر ویروس 
کرونا بر اقتصاد ایران به دلیل شــرایط تحریمی و 
بســته بودن آن کمتر از سایر کشور هایی است که 
تبادالت تجاری باالتری دارند، اما در شرایطی که 
کل اندازه کشــورمان در تجارت جهانی روزبه روز 
کوچک تر می شــود، این پرسش مطرح است که 
آیا قدرت این ویروس به اندازه ای هست که بتواند 
اقتصاد ما و کشورهای همسایه را در منطقه ضربه 

فنی کند یا خیر؟

 کاهش قیمت نفت به زیر 60دالر
می دانید که شیوع ویروس کرونا در چین بر مصرف 
انرژی تأثیر گذاشــته و فعالیت برخی کارخانه ها و 
حمل ونقل را در آن کشــور متوقف کرده اســت. 
بدین ترتیب تقاضا برای نفت کم  شده و قیمت ها 
کاهش پیدا کرده است . به گفته بیژن زنگنه، وزیر 
نفت »بازار نفت تحت فشار قرار گرفته و قیمت ها 
به زیر 60 دالر در هر بشــکه رســیده است«. در 
چنین شــرایطی که درآمدهــای ارزی حاصل از 
فروش نفت کاهش یافته، بازار 2هزار میلیارد دالری 
تجارت با کشورهای همسایه مقابلمان قرار دارد که 
البته اکنون 2درصد از آن در اختیار ماســت.باید 
یادآوری کنیم حجم مبادالت تجاری ایران با دنیا 
به دلیل تحریم ها کاسته شده، اما میزان تبادالت 
با همســایگانی نظیر عراق، چین، هند، روســیه، 
افغانســتان، ترکیه و... به عنوان طرف های اصلی 
معامات تجاری همواره در پناه پیوندهای اقتصادی 
محکم با این کشــورها برقرار بوده است. به طوری 
که ۹0درصد تجارت ما با این ۱0کشور و ۱0درصد 
تجارت ما با ۱00 کشور دیگر دنیاست.  تنها از یک 
پنجره که رو به اقتصاد عراق به روی ما باز اســت، 
ایران می تواند ســاالنه ۱۳ میلیارد دالر کاال به این 

کشور صادر کند و برای فعاالن اقتصادی کشورمان 
یک چشــم انداز 20 میلیاردی محسوب می شود. 
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی 
گفته بود »عراق به خاطر منابع ارزی کاماً دست 
به نقد اســت و حتی زارع ایرانی براساس سیگنال 
عراقی ها محصول مــی کارد؛ به خصوص اینکه ما 
وقتی مشکل کمبود کاال داریم عراق درهای خود 
را باز می کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب 

کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می کند«.

 معطلی یک هزار کامیون در مهران 
حاال در شرایطی که بازرگانان ایرانی چشم به بازار 
عراق دوخته انــد، دیروز نامه ای از مدیرکل گمرک 
ایام به مدیرکل دفتر صادرات منتشــر شد که از 
تعطیلی مرز مهران برای صادرات کاالهای ایرانی به 
عراق خبر می داد. این نامه به سرعت در شبکه های 
اجتماعی دست به دســت و گفته شد عراق برای 
پیشگیری از گسترش کرونا تصمیم به بستن مرز 

گرفته است. خبرگزاری فارس با استناد 
بــه نامه مدیرکل گمــرک ایام خبر 
داده با تصمیم عراق برای بســتن مرز 
مهران یک هــزار کامیون در پارکینگ 
مرز معطل مانده اند.اعام خبر بســته 
شــدن مرز عراق با ایران و ترند شدن 
هشــتک »مرز با ایــران را ببندید« از 
سوی کاربران ترکیه در فضای مجازی، 
موجــی از نگرانــی در بیــن فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرده اســت که چه بر 

ســر تجارت خارجی ما خواهد آمد. چرا که فارغ از 
رقبای فرامنطقــه ای ایران در عراق، در حال حاضر 
عربســتان به مثابه رقیب اصلی منطقه ای ایران در 
بســتر یارگیری از کشورهای منطقه فعال است و 
احتمــال دارد بتواند از فرصت پیش آمده راهی به 
سوی توســعه صادرات به عراق و دیگر کشورهای 
همسایه برای خود بگشاید و کار را برای بازرگانان 

ایرانی دشوار کند.

 سفر به عتبات تعلیق شد
یکی دیگر از حوزه های اقتصادی که از خبر شیوع 
کرونا تأثیر گرفته، گردشــگری اســت. سرپرست 
معاونت عتبات ســازمان حج و زیارت اعام کرده 
است: با توجه به دیده شدن نمونه هایی از ویروس 

کرونا در کشور، مرزها بسته شــده و امکان اعزام 
زائران در قالب کاروان ها از مرزها وجود ندارد. البته 
عراقی ها می توانند از مرزهای زمینی به کشورشان 
کاروان های  اعزام  بازگردند. 
عتبات به صورت هوایی نیز 
در حال حاضر متوقف شده 
و اعزامــی به عتبات صورت 
نمی گیرد. کاروان های زمینی 
و هوایی عتبــات از جمعه 
به حالت تعویــق درآمده و 
روند اعزام زائران عتبات در 
جلساتی با مسئوالن عراقی 
بررســی و دوشــنبه نهایی 
می شــود. حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 
گفته است: امسال با توجه به شیوع کرونا در ایران 
و انتشار اخبار درباره این اتفاق، شرایط برای جذب 
گردشــگر بسیار دشوار است و با این شرایط حتی 
ســفرهای داخلی هم لغو می شــوند. با این حال، 
ما در جلســه ای اضطراری به دنبــال پیدا کردن 
راهکارهایی هســتیم تا کمترین ضرر را ببینیم.

 بسته بودن اقتصاد ایران 
مانع تبعات کرونا

میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره 
می گوید: ایران کمتر از آن چیزی که ظرفیت دارد 
با دنیا در ارتباط است و طبیعتاً بحران هایی از این 

دست تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. همان طور 
که در بحران اقتصادی دنیا در ســال های 2007 و 
200۸ نیز ایران چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. این 
کارشناس اقتصادی یادآور می شود: ما نمی توانیم 
آینده این ویــروس را حدس بزنیم، اگر با ورود به 
فصل گرما این ویروس از بین برود، شرایط اقتصادی 

طبیعی تر خواهد شد.
 اما این اثر در اقتصاد ایران نسبت به کشوری مانند 
چین که با تمام دنیا در ارتباط است، متفاوت است.

 تأثیر کرونا بر اقتصاد نفتی است
مجیدرضــا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین نیز درباره تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران 
می گوید: متأسفانه یا خوشبختانه آن قدر ارتباط 
اقتصادی کشور با دنیا کم شده که این گونه مسائل 
بین المللی زیاد بر اقتصاد ما تأثیرگذار نیســت.

 اگر اقتصاد ما مانند همیشــه می توانست نفت 
به چیــن صادر کنــد، این اُفت قیمــت انرژی 
می توانســت بر اقتصاد ما تأثیرگذار باشــد، اما 
هم اکنون به دلیل تحریم ها صادرات نفت ایران 
به حداقــل ممکن رســیده، در نتیجه می توان 
از تأثیــر این افت قیمت انــرژی )به هر دلیلی( 

چشمپوشی کرد.
 به گفته وی، کرونا بر اقتصاد نفتی ما تأثیرگذار بود، 
یعنی زمانی که رکورد فروش نفت روزانه ایران تنها 
به چین ۸۵0هزار بشکه بود، اما اکنون در مجموع به 
همه کشور ها روزانه ۳00هزار بشکه نفت می فروشیم.

 تجارت با چین و عراق ادامه دارد
اما درباره اینکه کرونا چه تأثیری بر تجارت با چین و 
عراق می گذارد، الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران می گویــد: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته دست کم در کوتاه مدت کرونا در تجارت ایران 
با دو شریک مهم یعنی چین و عراق تأثیری نخواهد 
گذاشــت.به گفته وی، آنچه در حال حاضر رخ داده 
کاهش تقاضای برخی کشورها برای واردات کاال از 
چین بوده، اما در مسیر مخالف یعنی واردات چین، 
چنیــن اتفاقی رخ نداده و از ایــن  رو بازار صادراتی 
ایران در چین در حال حاضر تهدید نشــده است.

 محموله های تجاری همچنان
 تبادل می شوند

درباره آخرین وضعیت تجارت با عراق نیز براساس 
برنامه ریزی های دولت عراق رفت وآمد ایرانی ها به 
این کشور محدود شده، اما این موضوع شامل حال 

محموله های تجاری و اقتصادی نمی شود.
الهوتی می گوید: در حــال حاضر تعداد زیادی از 
کامیون های ایرانی برای ورود به کشور عراق در مرز 
قرار دارند و آمد و شدشان ادامه دارد. با این وجود 
عراق به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، وضعیت 
سامت رانندگان ایرانی را بررسی می کند، اما این به 
معنای توقف صادرات به عراق نبوده و نخواهد بود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، هر چند 
شیوع کرونا در رفت وآمد هیئت های تجاری می تواند 
محدودیت هایی را به وجود بیاورد، اما دست کم در 
کوتاه مدت بر بازار صادراتی ایران تأثیری نگذاشته 
است.رضا تنهایی مقدم، تحلیلگر اقتصادی معتقد 
اســت: مراودات اقتصادی پیچیدگی هایی دارد که 
به سادگی نمی شود آن را جایگزین کرد. به عنوان 
مثال این طور نیست که کشورهای رقیب بتوانند با 
ارائه خدمات مشابه جای ایران را تصاحب کنند و 
این چند علت دارد. نخست اینکه ایران نشان داده 
نسبت به شرکایش وفادار است و هر جا این کشورها 
با تهدیدی مواجه شــده اند، ایران از آن ها حمایت 
کرده اســت. به عنوان مثال مخاطب ما در کشور 
عراق تنها دولت عراق نیست و ما با ملت این کشور 
منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقبه تاریخی و 
مذهبی مشترک داریم که همه این ها در مناسبات 
مختلف ما با این کشــور گره خورده و ما را به یک 

متحد راهبردی با عراق تبدیل کرده است.

 رفت وآمد ایرانی ها 
به عراق محدود 
شده، اما این 
موضوع شامل حال 
محموله های تجاری 
و اقتصادی نمی شود

بــــــــرش

سرمایه   گذاران ملک مخالف راه اندازی سامانه هستند   فارس:محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که مخالف راه اندازی سامانه امالک هستند سرمایه گذار 
ملک هستند و عالقه ای به راه اندازی این سامانه ندارند.  وی با بیان اینکه یکی از اهداف سامانه امالک شناسایی وضعیت مسکن و خانه های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است با ورود این سامانه بخش 

مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر 30درصد 2/5 تا 3 میلیون واحد مسکونی اعالم شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود، تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

خـــبر

   یکشنبه 4 اسفند  1398 28 جمادی الثانی 1441 23 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9192

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی درگاه ضامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42231 و شناسه ملی 10380581404     
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان 
تراز توس به شماره ملی 10380099628 به عنوان بازرس اصلی ، آقای سیدکاظم اولیائی به شماره ملی 0652836771 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای 

مالی شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 مورد تصویب قرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 1- ش��رکت س��اختمان شهرسازی هشتم به شناس��ه ملی 10103024953 2- شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه 

ملی 10320206471 3- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی 10101127873 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779765(

9ع
81
49
30

آگهی تغییرات شرکت آبریز سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30971 و شناسه ملی 10380461981    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عالمتیان به ش��ماره ملی 
1062808703 و آقای س��ید داود حیدری به ش��ماره ملی 0849434432 و آقای هادی اس��ماعیل پور به شماره ملی 0940852926 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . - آقای محمد متقی مقدم شهری به شماره ملی 0919326706 به عنوان بازرس اصلی ، آقای 

مهرداد فاتح مقدم به شماره ملی 0937828491 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779772(

9ع
81
50
39

 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تراز پیمای طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21344 و شناسه ملی 10380368388    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید یعقوبی فر به شماره ملی0930714334 به سمت 
رئیس هیئت مدیره خانم مریم احمدی راد به ش��ماره ملی 0943403847به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا یعقوبی فر به ش��ماره 
ملی 5229430788 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای حمید یعقوبی فر به ش��ماره ملی0930714334 به س��مت مدیر عامل ش��رکت برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاء آقای حمید یعقوبی فر به س��مت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءآقای حمید یعقوبی فر به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779775(

9ع
81
50
40

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بلورین سیر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16540 و شناسه ملی 10380321345    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,06,12 و نامه ش��ماره 982,128,11551 م��ورخ 98,8,14 اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ریاض کیداری به سمت رئیس هیئت مدیره شماره 
ملی: 1829134159 آقای س��عید فیاضی به سمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: 0829412565 آقای محمدرضا فروندیان به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره شماره ملی: 0933492499 آقای علی اصغر بلوریان کاشی به سمت مدیرعامل )خارج اعضا و سهامداران( 
ش��ماره ملی: 0939229668 ب: کلیه چکها و اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779776(
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81
50
41

 آگهی تغییرات شرکت آبریز سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30971 و شناسه ملی 10380461981    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: � آقای ابراهیم عالمتیان به شماره ملی 1062808703 به سمت رئیس هیئت مدیره � آقای هادی اسماعیل پور به شماره 
ملی 0940852926 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره � آقای سید داود حیدری به شماره ملی 0849434432 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 

، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779815(
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81
50
42

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی و صنعتی دجله و فرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16694 و شناسه ملی 10380322823    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س��ید هادی میر اس��ماعیلی به شماره ملی 0931986486 
و آقای س��ید محمد س��المتی به ش��ماره ملی 0944519210 و آقای سید سجاد س��المتی به کدملی 0923164030 2- خانم 
منصوره رحمانی میاندهی به ش��ماره ملی 0938608843 به عنوان بازرس اصلی ، خانم عزت میرزا بابائی مزرعه آخوند 
به شماره ملی 0932015141 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 

وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779845(

9ع
81
50
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آگهی تغییرات شرکت مسکن و عمران قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2873 و شناسه ملی 10380186188    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین رنجبران مدیسه به شماره ملی1755681682 
به نمایندگی آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمدرضا رئیسی به شماره ملی 0938387871 به نمایندگی موسسه 
س��ازمان اقتص��ادی رضوی به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره 3- آقای محمد ظریف راد به ش��ماره ملی 0939355280 به نمایندگی ش��رکت 
ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای محمدرضا رئیسی به شماره ملی 0938387871 به سمت مدیر عامل 
برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء ثابت مدیر عامل ویک عضو از دوعضوهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وحدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه 

تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779881(
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 آگهی تغییرات شرکت قند چناران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 271 و شناسه ملی 10380079707    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,09,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای مهندس کاظم معتمدی فر با ش��ماره 
ملی6439554832 نماینده آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل زرین زاده با شماره ملی 0939530813 
نماینده سازمان اقتصادی رضوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن دانایی به شماره ملی 0049445820 
به نمایندگی از ش��رکت خمیر مایه رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو س��ال انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق تعهد 
آور و حس��ابهای بانکی ش��رکت )به استثنای حسابهای بانکی با ماهیت خزانه( با امضای ثابت مدیر عامل آقای اسمعیل زرین زاده با 
ک��د مل��ی 0939530813 و امضای مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد مل��ی 0700334467 و در صورت نبودن مدیر عامل آقای 
اسمعیل زرین زاده با کد ملی 0939530813 امضای یکی از اعضای هیئت مدیره )آقای کاظم معتمدی فر با کد ملی 6439554832 
و یا آقای بهمن دانایی با کد ملی 0049445820 ( یا آقای محمد معمارباش��ی باکد ملی 0700164359 جایگزین خواهد ش��د. امضای 
حس��ابهای بانک��ی که ماهیت خزانه دارد ب��ا امضای ثابت مدیر عامل آقای اس��معیل زرین زاده با کد مل��ی 0939530813 و یکی از 
اعض��ای هیئ��ت مدیره ) آقای کاظم معتمدی فر با کد ملی 6439554832 و یا آقای بهمن دانایی با کد ملی 0049445820 ( و مدیر 
مال��ی آق��ای حمیدرضا ناطق��ی باکد مل��ی 0700334467 و در صورت عدم حضور مدیر عامل آقای اس��معیل زری��ن زاده با کد ملی 
0939530813 امضای آقای محمد معمارباشی با کد ملی 0700164359 جایگزین امضای مدیر عامل آقای اسمعیل زرین زاده با کد 
ملی 0939530813 خواهد ش��د.در کلیه موارد فوق در صورت نب��ودن مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 
امض��ای آقای حمیدرضا بهرامی با کد ملی 0938753142 یا آقای عل��ی دارائی با کد ملی 5228217290 جایگزین امضای مدیر مالی 

آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 خواهد شد. کلیه موارد فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )779942(
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد خاتم پارسیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15578 و شناسه ملی 10380312040    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه م��ورخ 1397,04,30 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د :  3- آقای کام��ران ثنائی 
راد-ب��ه ش��ماره ملی2181731837 و ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدبرزگری به ش��ماره مل��ی1062705114 به عنوان بازرس                                      
عل��ی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیی��ن گردیدند: آقایان علی الهی-به 
ش��ماره ملی5228902554 امیرخادم به ش��ماره ملی0942314581 خانم ریحانه الهی بشماره ملی 0944997635 برای مدت 2سال 
انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 

به سال مالی منتهی به 1396,12,29مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779960(

9ع
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۴۰ درصد بودجه سال ۹۸ دانشگاه ها هنوز پرداخت نشده است ایسنا: معاون اداری و مالی وزارت علوم با اشاره به پرداخت حدود ۶۰ درصد بودجه سال ۹۸ دانشگاه ها گفت: هنوز حدود ۴۰ درصد 
بودجه سال ۹۸ دانشگاه ها پرداخت نشده است. وی درباره اینکه راه حل وزارت علوم برای دانشگاه ها در صورتی که حداقل بودجه تأمین نشود چیست، افزود: دانشگاه ها باید درآمدزایی داشته باشند، ولی حداقل 

حقوق و مواردی که از جنس حقوق است همیشه توسط دولت تأمین شده و طبق روال نیز باید تأمین شود تا دانشگاه ها با مشکل مواجه نشوند.

گوگل دعوت نامه های گروه های خصوصی واتس آپ را 
لو می دهد

فارس: به گزارش انگجت، نخســتین 
بار یکــی از روزنامه نــگاران آمریکایی 
به نام جوردن ویلدون متوجه شــد که 
گوگل برخی دعوت نامه های خصوصی 
واتــس آپ را در جســت و جوگر خود 
فهرســت می کند. از همیــن رو عموم 
می توانند به این دعوت نامه ها دسترسی 

داشته باشند و همین مسئله می تواند مشکالت امنیتی به وجود آورد.
برخی از این گروه های خصوصی حاوی اطالعات حســاس و محرمانه هستند. 
از جمله می توان به تعدادی از گروه های یادشــده اشــاره کرد که وابســته به 
سازمان های غیردولتی همکار با سازمان ملل هستند و حاوی اطالعاتی در مورد 
مشــارکت کنندگان در فعالیت های این گروه ها و نیز فهرست شماره تلفن های 

همراه آن ها بوده اند.
یکی از سخنگویان واتس  آپ به اشتراک گذاری این فهرست ها را در مجاری قابل 
جســت وجو و عمومی در گوگل تأیید کرده و افزوده کاربــران باید در زمان به 
اشتراک گذاری لینک های یادشده دقت بیشتری به خرج دهند. گوگل هنوز در 

مورد این مشکل و منشأ آن واکنشی از خود نشان نداده است.

فیس بوک در ازای پول، صدای کاربران را ضبط می کند
مهر: فیس بوک در ازای پرداخت مبلغی 
به کاربران، صدای آن ها را ضبط می کند. 
به گــزارش ایندپندنت این شــرکت 
تصمیم دارد با اســتفاده از اصوات ثبت 
شــده، فناوری شناسایی صوت خود را 

ارتقا دهد.
این شــرکت از کاربران می خواهد نام 

دوستان خود را همراه با یک پیام کوتاه بخوانند. این پیام برای بهبود سیستم های 
هــوش مصنوعی فیس بوک به کار  می رود تــا درک آن از صحبت های افراد را 

ارتقا بخشد.
طــرح جدید فیس بــوک نیز بخشــی از برنامه جدید این شــرکت به نام 
»Pronunciations« و اپلیکیشــن »ویوپوینت« اســت. ایــن طرح برای 
کاربران باالی ۱۸ ســال در فیس بوک ارائه شــده اســت. کاربران از طریق 
اپلیکیشن »ویوپوینت« دعوت می شوند تا کلیپ های صوتی خود را بفروشند.

این در حالی است که چندی پیش مشخص شد فیس بوک یکی از شرکت هایی 
است که به محاورات صوتی کاربرانش بدون اجازه آن ها گوش می دهد تا سیستم 
هوش مصنوعی خود را آموزش دهد. عالوه بر آن مشخص شد گوگل، اپل، آمازون 
و مایکروسافت نیز به کارمندان خود اجازه می دهند محاورات را گوش و آن ها را 

ثبت کنند تا سرویس های خودکارشان را ارتقا دهند.
 اما فراینــد جدید فیس بوک برای جمع آوری صــوت کاربرانش با رضایت 
آن ها انجام می شــود. در کنار فیس بوک، شرکت های دیگر از جمله اپل نیز 
سیســتم های جدید و شفاف تری برای دستیابی به کلیپ های صوتی کاربران 

اجرا می کنند.

ویروس »پول« گرفته  ایم نه کرونا!
جامعه: از دســامبر ۲۰۱۹ که کرونا این 
میهمان ناخوانده به »ووهان چین« رفت 
و پس از آن راهی ده ها کشــور دیگر شد، 
ترس از ابتال به آن مانند خوره ای به جان 

میلیون ها شهروند در سراسر دنیا افتاد.
استقبال روز افزون برای استفاده از ماسک 
در کنار سایر تدابیر، ساده ترین راهکاری 

بود که به ذهن مردم می رسید، آن هم در حالی که کارشناسان ضرورتی برای استفاده 
از ماسک برای افراد عادی نمی بینند. اما بنا بر همان قاعده همیشگی »کار از محکم 
کاری عیب نمی کند« خیلی ها ترجیح می دهند زمان زیادی را برای تهیه ماسک در 

صف های مقابل داروخانه ها بگذرانند.
در بحبوحه شــیوع کرونا حس نوعدوســتی ما و برخی از کشــورها و سازمان های 
نوعدوست هم گل کرد، چرا که چینی ها که خودشان بزرگ ترین تولیدکننده ماسک 
جهان اند، گفته بودند سطح تولید روزانه ۱5 میلیون ماسک در این کشور برای مقابله 

با ویروس مرگبار کرونا کافی نیست. 
همان ابتدا خودروسازانی مانند »بی.وای.دی« در خطوط تولید خود تغییراتی اعمال 
کردند تا بتوانند با همکاری برخی از شرکت های دیگر نظیر سینوپک، غول پتروشیمی 
و فاکسکان، شــرکت مونتاژ آی فون، تولید ماسک هایی را با توانایی ممانعت از ورود 

میکرو ارگانیسم ها تولید کنند.
شرکت فاکسکان هم که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشی های آیفون اپل در 

چین به شمار می رود، اقدام به ساخت ماسک های بهداشتی کرد.
در کشــور ما هم سعید ســرکار، دبیر ستاد ویژه توســعه فناوری نانو در یک برنامه 
تلویزیونی از سفارش ۲۰۰ میلیون ماسک نانو ایرانی از سوی کشورهای جهان برای 

مقابله با ویروس کرونا خبر داد. 
عالوه بر این، آن طور که نمکی، وزیر بهداشــت اعالم کرده بود 3 میلیون ماسک هم 
به چینی ها اهدا کردیم. البته به غیر از ایران ۲۰ کشور دیگر نظیر پاکستان، نیوزیلند، 
اندونزی، تایلند، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا، فرانســه و آلمان و چند کشــور دیگر 

کمک های پزشکی در اختیار چین قرار داده بودند.
با این حال وقتی ۲۹ بهمن کرونا، این میهمان ناخوانده به کشور خودمان رسید اتفاقات 
دیگری مثل باال رفتن تب فروش ماسک و احتکار آن در انبارها رقم خورد. تصاویری از 
یک انبار احتکار ماسک منتشر شد و چند روز پیش هم دادگستری استان اردبیل خبر 

از تخلف یک داروخانه و پلمب آن داد.
محمدعلی اســفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران هم گفته بود برخی از 
مراکز فروش تجهیزات پزشکی و داروخانه ها ماسک های معمولی را به جای ماسک های 

با کیفیت N۹5 به مردم عرضه می کنند.
عالوه بر این با تالش کاســبان کرونا قیمت ماسک در برخی شهرها چهار برابر شد. 
سایت دیوار هم یکباره پر شد از آگهی فروش ماسک به قیمت توافقی،عکس هایی که 

نشان می داد قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم برای ماسک فیلتردار پیشنهاد شده است.
دیروز مصطفی داننده در عصرایران مطلب تأمل برانگیزی نوشته بود که حال و روز این 

روزهای ما را بیشتر نشان می دهد. او نوشته بود:
»...ساراماگو، نویسنده پرتغالی در کتابی با عنوان »کوری« با لحنی هولناک به رعایت 
نکردن حقوق دیگران اشاره می کند. داستانی که از یک چهارراه آغاز می شود و شهری 
را دچار یک کوری سفید می کند. کسانی که دچار کوری سفید شدند، تالش می کنند 
خود را زنده نگه دارند؛ حتی اگر این زنده ماندن به مرگ دیگران ختم شــود. همه 
می خواهند خود را نجات دهند و کســی به فکر دیگران نیست. تنها یک نفر در این 
شهر کورها بیناست که در واقع وجدان بیدار این جامعه است، ایده آل درون هر انسان.

دردآور است که کشور درگیر کروناست و برخی به فکر جیب خود هستند و می خواهند 
از درد مردم برای خود برج و بارو بسازند.

دردآور اســت که مایع ضدعفونی کننده که کمک می کند مردم دچار کرونا نشوند، 
نایاب می شود و یا برخی آن را به قیمت طال می فروشند.

در شهر ووهان چین مردمی که در خانه هایشان حبس شده اند شب هنگام روی بالکن 
می آینــد و یکدیگر را خطاب قرار می دهنــد: jiayou یعنی روغنش را زیاد کن. در 
زبان محلی آن ها یعنی امید داشته باش، یعنی قوی باش یعنی نوعی دلگرمی دادن. 
متأسفانه در کشور ما برخی می گویند روغنش را زیاد کن اما برای اینکه نان خود را 
در روغن بزنند. بله، ما هم دچار کوری سفید شده ایم. رفتاری که امروز در جامعه ایران 

شاهد آن هستیم کم از کوران کتاب ساراماگو ندارد.
بخشی از مردم در زمانه کرونا به دنبال انبار کردن ماسک و ضدعفونی هستند. همسر به 
شوهرش می گوید برو باز هم بخر مبادا کم بیاید؛ بدون اینکه فکر کند شاید همسایه ای 

که دیوار به دیوار او است با هزار مشکل زندگی می کند و توان خرید را ندارد.
وقتی به حرف است ما می شویم بهترین مردم عالم. می دانید که بهتر از ما در جهان 
وجود ندارد. به قول آن هوادار تراکتور ما بعد از منچستر در جهان اول هستیم، اما وقتی 

پای عمل برسد متأسفانه به هم رحم نمی کنیم.
در این چند روز معلوم شــد که در کرونا هم مردود شدیم. درست مثل آن روزها که 

پوشک گران شده بود. مثل آن روزهایی که قیمت دالر سر به آسمان می سایید.
حال جامعه ما خراب است اما نه آن قدر که نشود جلوی آن را گرفت، فقط کافی است 

در خلوت خود با وجدانمان خلوت کنیم تا او میان ما قضاوت کند«.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   دنیای امروز بیش 
از هر زمانی دیگر به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش 
می رود. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. 
کاربرد  و  توزیع  »تولید،  اساس  بر  که  اقتصادي 
دانش و اطالعات« شکل گرفته و سطح باالیي از 
سرمایه گذاری در آن به »ابداع« و »نوآوری« اختصاص 
می یابد و فناوری های کسب شده با شدت باالیي 
مصرف می شوند؛ ضمن آنکه نیروی کار از تحصیالت 

عالی برخوردار است.
به باور کارشناسان، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و 
تولید ثروت فقط به تعدادی از صنایع با فناوری باال 
متکی نیست، بلکه در این اقتصاد، تمامی صنایع به 
فراخور نیاز خود از دانش استفاده می کنند. به عبارت 
دیگر، در این نوع اقتصاد تولید، توزیع و کاربرد دانش 
در تمامی صنایع عامل محرکه  رشد اقتصادی، تولید 

ثروت و اشتغال محسوب می شود.
شاید به همین دلیل باشد که در سیاست های کالن 
اقتصادی به ویژه پس از تشدید تحریم های ظالمانه 
علیه کشور از سوی آمریکا و اذنابش، الگوی اقتصاد 
دانش بنیــان مورد توجه قرار گرفته و نخســتین 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان در دهه ۸۰ در 
کشور دایر شده و طبق گزارش ها تعداد آن ها تا پایان 

سال گذشته به 4 هزار شرکت رسیده است. 
با وجود این، نقش الگوی یاد شده در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی آنچنان اســت که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی در هفدهم 
مهرماه امســال و در دیدار استعدادهای برتر علمی 
کشور فرمان رســاندن شرکت های دانش بنیان به 
4۰۰ هزار شرکت و مؤسسه را می دهند و می فرمایند: 
الزمه تحقق این هدف ایجاد زیرساخت های قانونی 
در خصوص شــرکت های دانش بنیان و رفع موانع 
پیِش روی آن هاست. محیط کسب و کار باید اصالح 
شود، مثالً مجوزی که باید در یک هفته صادر شود، 
6 ماه زمان نبــرد، موازی کاری های غلط حذف، و 

انحصار برداشته شود.
رهبر معظم انقالب اسالمی، با اشاره به ضرورت 
توجــه نهادهــای نخبگانــی به علوم انســانی 
می گویند: وقتی جوان نخبــه ایرانی، در زمینه 
مهندســی در تراز جهانی عمــل می کند و در 
ساخت دســتگاه های بســیار پیچیده، کارهای 
بســیار مهمی انجام می دهد، طبعاً حضور او در 
عرصه هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه 
راه حل برای مشــکالت اقتصادی و آسیب های 

اجتماعی، مؤثر و راهگشا خواهد بود.
حال پرسش این اســت که روند رشد شرکت های 
دانش بنیان به ویــژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
از بُعد کمی چگونه است؟ آیا رفع موانع پیش روی 
توسعه این گونه مؤسسات آن گونه که انتظار می رود 
در حال انجام است؟ و مهم تر از همه اینکه آیا دولت 
و مجلس آن گونه که الزم است از شرکت های دانش 

بنیان حمایت می کنند؟ 

 خیلی جای کار داریم
محمد صاحب کار خراسانی، 
رئیــس مرکز شــرکت ها و 
بنیان  دانــش  مؤسســات 
معاونــت علمــی و فناوری 
پاسخ  در  جمهوری  ریاست 

به قدس می گوید: آمار شرکت های دانش بنیان در 
ابتدای سال جاری 4هزار شرکت بوده که این رقم در 
حال حاضر به 4هزار و ۸5۰ شرکت رسیده است که 
البته این رشد ساالنه است و هر سال بر این شرکت ها 

افزوده می شود.
وی با اشــاره به اینکه معاونت علمی و فناوری نهاد 
ریاست جمهوری در چند سال اخیر برنامه ویژه ای 
برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان در امور 
مختلــف از جمله گمرکی، مالیاتــی، بیمه تأمین 
اجتماعی، تأمین مالی و... داشته است تا روند رشد 
آن ها تسهیل یابد، می افزاید: با توجه به رهنمودهای 
رهبر انقالب و تأکیدات ایشان در خصوص توجه به 
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی خوشبختانه برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان جنبش جدیدی آغاز شده 
است که پوشــش حمایتی دولت از 4هزار و ۸5۰ 
شرکت و ارائه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی به شرکت های دانش نیان و نوآورانه 
از محل صندوق حمایت و ارائه 7 هزار مشاوره به این 
شرکت ها و همچنین همکاری ستاد کل نیروهای 
مســلح برای گذراندن خدمت مقدس سربازی در 
شرکت های دانش بنیان نشــان از این موضوع دارد. 
واقعاً همه بخش های دولت بسیج شده اند تا به نوعی 
در حمایت از این گونه شرکت ها اقدامی انجام دهند 
اما با توجه به اینکه رونــد آینده دنیا حوزه اقتصاد 
دانش بنیان است، ما در این زمینه خیلی جای کار 

داریم و باید بسیار بیشتر از این ها تالش کنیم. 
صاحب کار خراسانی ادامه می دهد: بر اساس چهار 

شاخص جهانی نوآوری، ترکیب اقتصادی، سهولت 
انجام کســب و کار و رقابت پذیری باید اذعان کرد 
محیط کسب و کار نامســاعد و قوانین ناکارآمدی 
در حوزه شــرکت های دانش بنیان و نوآورانه شاهد 
هستیم، بنابر شــاخص نوآوری ایران در جایگاه 6۱ 
قرار دارد و همچنین رتبه ۸۸ نیز در شاخص ترکیب 

اقتصادی برای ایران لحاظ شده است.
وی سپس به بحث شرکت های دانش بنیان در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی می پردازد و می گوید: در حوزه 
صنایع فرهنگی هم برخی از شــرکت ها به ویژه در 
زمینه های انیمیشن و بازی های رایانه ای که تأثیرات 
فرهنگی زیادی در جامعه دارند، فعال هســتند و 
در ســال های اخیر هم با ارائه روش های فناورانه نو 
توانســتند محصوالت خوب و متناسب با فرهنگ 
کشورمان عرضه کنند، یعنی هم در حال انجام کار 

فرهنگی هستند و هم اینکه درآمدزایی دارند. 
وی در خصوص عمده چالش های توسعه شرکت های 
دانش بنیان هــم می گوید: برای اینکه یکســری 
فعالیت های اقتصادی مبتنی بــر دانش و فناوری 
شــکل بگیرد باید محیط مناسبی برای این منظور 
فراهم باشد. ما این محیط مناسب را زیست بوم یا 
اکوسیستم نوآوری می نامیم که هر چه این زیست 
بوم مناسب تر باشد امکان زاد و ولد فعاالن این حوزه 
یا مجموعه های زنده این محیط افزایش پیدا می کند 
و می توانند کار گســترده تری انجام دهند. بنابراین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری 
همه دستگاه ها بنا دارد محیط زیست یا زیست بوم 
این شــرکت ها را تسهیل کنند تا نرخ تشکیل این 
شــرکت ها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر میزان 
مرگ و میر یا از دور خارج شدن شرکت های دانش 

بنیان کاهش یابد.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیا در رشــد 
شرکت های دانش بنیان خألهای قانونی هم داریم، 

می گوید: مثل هر حوزه جدیدی که کشــور به آن 
ورود می کند تا قوانین و مقررات متناسب با آن وضع 
شود کمی زمان می برد. ضمن اینکه ذات نوآوری در 
این اســت که نظم قبلی را به نوعی تغییر می دهد 
و نظم جدیــدی را ایجاد می کند. بنابراین در حوزه 
شرکت های دانش بنیان با یکسری خألهای قانونی 
در زمینه های مختلف مالکیت فکری، تأمین مالی 
و... مواجه هستیم که امیدواریم به تدریج با همکاری 
همه دستگاه های مسئول و فعاالن حوزه بتوانیم این 
خأل ها را برطرف و مقررات جدیدی را فراهم کنیم و 

کار را جلو ببریم. 

 حوزه های مغفول فرهنگی و اجتماعی 
سیده فاطمه حسینی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
اگرچه  اســالمی  شــورای 
اخیر  در سال های  می گوید 
اهتمام بیشــتری به اقتصاد 

دانش بنیان در کشــور شده، اما معتقد است توجه 
چندانی برای رشد شرکت های دانش بنیان فعال در 

حوزه فرهنگی و اجتماعی نشده است.
وی با بسیار مهم توصیف کردن حوزه های فرهنگی 
و اجتماعــی در بحث اقتصاد دانش بنیان به قدس 
می گوید: البته رشد شــرکت ها و مؤسسات دانش 
بنیان این حوزه ها صرفاً بر اساس محرک های مالی 
نیست، بلکه این ها برای این منظور نیازمند یک بستر 
و محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت هستند. در 
واقع رشد این گونه مؤسسات در حوزه های اجتماعی 
و فرهنگی در زمانی اتفاق می افتد که بســتر، بستر 
رشد خالقیت باشد و رشد خالقیت هم قطعاً محتاج 
محدودیت های کمتر و وجود انحصار کمتر در این 
بستر است. بنابراین وقتی انحصار برخی از تولیدات 
فرهنگــی در اختیار برخی نهادها قرار دارد طبیعی 

است که این انحصار مانع رقابت در این حوزه و مانع 
رشــد خالقیت و تولید محتوا و در کل مانع رشــد 
کشور در این حوزه ها می شود. بنابراین ضرورت دارد 
در این بخش به صورت پایه ای بستر انحصارزدایی و 
رقابت را فراهم کنیم.  وی با اشــاره به نقش پررنگ 
ارتباطات در توســعه علم و دانش، تصریح می کند: 
اگر در فناوری ارتباطی از بعضی از کشورهای مطرح 
جهان عقب هستیم اما نباید در تولید محتوا این گونه 
باشــیم، از این رو سرمایه گذاری و حمایت دولت و 
مجلس از شرکت هایی که در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی فعال هستند و محتواهای مورد نیاز جامعه 

را تولید می کنند مسئله بسیار مهمی است. 
حسینی با تأکید بر اینکه باید در راستای تعیین یک 
متولی فرادســتگاهی برای صدور مجوز و نظارت بر 
فعالیت های شــرکت های دانش بنیان پیش رفت، 
می گوید: در حال حاضر که کشور در وضعیت تحریم 
به ســر می برد بسیاری از کاالهای اساسی مورد نیاز 
کشور که دشــمن از آن ها به عنوان ابزار های فشار 
علیه ایران استفاده می کند، در داخل تولید می شود و 
تقاضا نیز برای خرید این کاالها وجود دارد که این به 
نفع شرکت های دانش بنیان است؛ بنابراین آنچه باید 
در صورت رفع احتمالی تحریم ها از آن مراقبت کرد 

این است که واردات دوباره اوج نگیرد. 

 اعتقاد کم دولت به شرکت های دانش بنیان 
عدم حمایت کافــی از شــرکت های دانش بنیان 
موضوعی است که دیگر نمایندگان مجلس و فعاالن 
این حوزه در آن اتفاق نظــر دارند.  نوزدهم آذرماه 
امسال بود که اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی مجلس 
که به بررســی دستاوردها و مشکالت حوزه اقتصاد 
شرکت های دانش بنیان و نوآورانه اختصاص داشت، 
به این موضوع اشــاره کرد و گفت: اعتقاد دولت به 
شرکت های دانش بنیان بسیار کم است، در حالی 
که در شرایط تحریم حمایت از این شرکت ها بسیار 
ضرورت دارد، ضمن اینکه مجلس هم باید با قوانین 

مصوب  از این شرکت ها حمایت کند.
افشین کالهی، رئیس مجمع 
تشکل های دانش بنیان اتاق 
معادن  و  بازرگانی صنایــع 
ایران هــم در جلســه یاد 
شده از دیده نشدن حمایت 

از شــرکت های دانــش بنیــان در بدنه حاکمیتی 
خبر می دهــد و می گوید: در شــرایط کنونی این 
شرکت ها مشکالت بسیاری در بخش های مختلف 
به ویژه حوزه بیمه دارند. یکی از مشــکالت بیمه ای 
شرکت های دانش بنیان مسئله اجرای ماده 4۲ قانون 
تأمین اجتماعی اســت، بر اساس این قانون، مهلت 
یک ماهه ای برای رسیدگی به مسائل این شرکت ها 

و هیئت های تجدیدنظر تعیین شده است.
کالهی می افزاید: این هیئت باید با حضور نماینده 
کارفرما، نماینده کارگر و نماینده ســازمان تأمین 
اجتماعی تشکیل شود، اما در شرایط کنونی هیئت 
مذکور با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تأمین 
اجتماعی و نماینده وزارت کار تشکیل می شود؛ حال 
این پرسش پیش می آید که آیا با این ترکیب می توان 

رأیی به نفع شرکت های دانش بنیان صادر کرد؟

رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش بنیان همت مضاعفی می طلبد

حمایت های کم بنیه از شرکت های دانش بنیان
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دستچین

روایت سخنگوی دولت از ماسک 15 هزار تومانی
ایرنا:علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: مردم نباید 
نگران وجود ماسک باشند و توصیه می کنم ماسک اضافی خریداری 
نکنند. متأسفانه پنجشنبه شاهد بودم یک داروخانه در تهران ماسک 
را مانند یک کاالی قاچاق بیش از ۱5 هزار تومان به فروش رساند که 
رفتاری غیرمدنی و سوداگرانه است. آن ها که بی اعتمادی  می پراکنند، 

رفتاری غیرسازنده و غیرخیرخواهانه انجام می دهند.

چرا باید به معلوالن بنزین اضافه داد؟
ایلنا: محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تالش های این سازمان برای 
افزایش سهمیه بنزین معلوالن گفت: متأسفانه معلوالن نمی توانند 
از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. حتی سیستم هایی 
مانند اسنپ نیز پاسخگوی معلوالن نیستند و حتی وقتی می بینند 

فرد درخواست دهنده معلول است سفر خود را کنسل می کنند.

پرسنل پزشکی وحشت زده هستند
ایلنا: مینو محرز، عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت 
بهداشــت  می گوید: متأســفانه آگاهی درزمینه کرونا منجر به 
نگرش مثبت روی عملکرد نشده است، در نتیجه اکنون پرسنل 
پزشــکی هم وحشت زده هســتند، در حالی که باید منطقی و 
براساس ضوابط سازمان جهانی بهداشت با بیماری برخورد کنند 

تا هم خود حفظ شوند و هم انتقال به بقیه کمتر شود.

یکسان سازی تعرفه های پزشکی منطقی نیست 
خانه ملت: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس معتقد است یکسان ســازی تعرفه های پزشکی بخش 
دولتی و خصوصی منطقی نیست. بخش دولتی از امکانات دولتی 
استفاده می کند بنابراین باید خدماتش ارزان تر باشد؛ باید تمامی 
خدمات را به بخش غیردولتی واگذار کنیم و با حمایت از آن ها 

بخواهیم با قیمت خاصی خرید خدمت انجام دهند.

اعمال سلیقه در ارائه لوازم پیشگیری از کرونا
ایرنا: محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: 
اخباری که از برخی شهرها مانند قم و رشت به نظام پرستاری 
رسیده، نشــان می دهد لوازم کافی پیشــگیری از کرونا طبق 
پروتکل های استاندارد و به میزان کافی در اختیار همه پرستاران 
قرار نگرفته و گویا مقداری اعمال سلیقه در برخی بیمارستان ها 

دیده می شود.

چرا از الگوی چین استفاده نمی کنیم؟
ایسنا: بهــرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
گفت: چرا در ایران محدودیت هایی مثل چین اعمال نمی شود؛ 
چین، ووهان ۲۰ میلیون نفری را قرنطینه کرد و توانست ۱۰ روزه 
برای درمان این بیماری بیمارستان بسازد ولی ما این موضوع را 
رها کرده ایم. وقتی این موضوع در سطح کالن جدی گرفته نشده 

مردم هم آن را جدی نمی گیرند.

محیط زیست

در ابالغیه ای اعالم شد
هرگونه استفاده از حیوانات در 
آموزش های دانشگاهی ممنوع

 ایســنا    دکتر علــی خاکی صدیــق، معاون 
آموزشی وزارت علوم با صدور ابالغیه ای از معاونان 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها خواست 
تا در رشته های دامپزشــکی، علوم دامی، برخی 
گرایش های زیست شناســی و دیگر رشــته های 
مرتبط، اقدام به استفاده از جایگزین های آموزشی 
کنند. در این ابالغیه آمده است: »دانشگاه استفاده 
از حیوان بــرای آموزش را محدود و تنها به موارد 
خاصی منحصر کند که به هیچ وجه امکان استفاده 
از جایگزین های آن وجود نداشــته باشد«. دکتر 
محمدرضا آهنچیــان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
آموزش عالی نیز در این خصوص گفت: امروزه توجه 
به این موضوع و عدم استفاده و کشتار جانداران و 
حیوانــات در آموزش و پژوهش دغدغه ای جهانی 
در مجامع علمی دنیاســت که با همکاری فعاالن 
حقوق حیوانات در آینده ای نزدیک ضمن توسعه 
و پیشرفت چشــمگیر در علم و فناوری، به سوی 

»جایگزین سازی« حرکت می کند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
سوءتغذیه بیمارستانی در همه 

کشورها وجود دارد
 ایرنا    رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت گفت: سوءتغذیه بیمارستانی فقط 
مربوط به ایران نیســت و در همه کشورها وجود 
دارد و حتی این میزان در برخی کشــورها بیش 
از 5۰ درصد است. مهدی شادنوش افزود: به طور 
مثال برخی بیماران داروهایی مصرف می کنند که 
ممکن است بلع را دچار مشکل کرده یا بیمار دچار 
کم اشتهایی شود. همچنین برخی بیماران ممکن 
است عفونت داشته باشند که در عفونت ها، بحث 

تغذیه برای بیمار دشوار می شود.
شادنوش گفت: در گذشته یک جراح پس از عمل 
جراحی پیچیده، با اطالعات کلی در زمینه تغذیه، 
کالری دریافتی بیمار را تعریف کرده و رژیم غذایی 
را در پرونده بیمار درج می کرد، اکنون با توجه به 
گسترش دانش تغذیه، به صورت تخصصی تر برای 
تأمین مکمل ها می توان کارهای بهتری انجام داد. 
در رشــته های مختلف پزشکی نیز تکنیک های 

جدیدی مطرح می شود.

زیارت

از ۶ اسفند صورت می پذیرد
زائران ایرانی سه ماه بدون ویزا 

به عراق می روند
 فارس    ویزای عراق از 6 اســفندماه مصادف 
با ابتدای ماه رجب تا پایان ماه مبارک رمضان 

برای ایرانیان حذف شد.
با توجه به نزدیک شــدن به مــاه رجب و ایام 
والدت حضرت علی)ع(، با تدابیر اندیشیده شده 
از سوی مســئوالن ایران و عراق، ویزای عراق 

برای ایرانیان در این ایام حذف شد.
این مسئله در حالی اســت که از ابتدای سال 
جاری پس از سفر رئیس جمهور به عراق، هزینه 
ویزای عراق برای ایرانیان حذف شد، اما زائران و 
 مسافران برای سفر به عراق باید اقدام به گرفتن 

ویزا می کردند.
همچنیــن در ماه های محرم و صفر با توجه به 
مذاکرات مسئوالن دو  کشور، ویزای عراق حذف 
شــد و  زائران در این ایام بدون دریافت ویزا به 
عراق سفر کردند. با توافق صورت گرفته زائران و 
مسافران عراقی نیز برای سفر به ایران نیازی به 

گرفتن ویزا ندارند.

 آسیب های اجتماعی

یک کارشناس مواد مخدر:
خات، ماده مخدر جدیدی 

نیست
 میزان   مدتی است که در شبکه های اجتماعی، 
ســخن از یک نوع ماده مخدر جدید است؛ اما 
ســعید صفاتیان، مدیر کل سابق درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر می گوید: خات، ماده مخدر 
جدیدی نیست و بسیاری از افراد مسن در برخی 
اســتان ها، به آن اعتیاد دارند. این ماده یک نوع 
پودر است که با خوراکی هایی مانند شکالت و 

آدامس ترکیب می شود.
وی افــزود: تأثیرات خات، ماننــد مواد مخدر 
نیست و بیشتر شبیه به روانگردان هایی مانند 
حشیش عمل می کند. صفاتیان گفت: ترکیبات 
آن شامل کربوهیدرات ها و آهک، سبب تأثیر بر 
سیستم عصبی شده و کمی حالت نشئگی برای 
مصرف کنندگان ایجاد می کند. وی اظهار کرد: 
این ماده به صورت خوراکی اســتفاده و سبب 
تبدیل رنگ ترشحات دهان آن ها به سمت قرمز 
و نارنجی شــده و عالوه بر عوارض گوارشی در 

مردان موجب نازایی می شود.

خانواده و جوانان

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی:
امکان تحصیل همزمان با 

خدمت سربازی وجود ندارد
 ایسنا    جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی گفت: امکان تحصیل همزمان با 
خدمت ســربازی وجود ندارد و سربازان تنها در 
صورت پذیــرش در مقطع کارشناســی و باالتر 
دانشگاه های سراسر کشور، برای ادامه تحصیل از 

خدمت سربازی ترخیص می شوند.
سردار رحمان علیدوســت اظهارکرد: موضوعات 
مطرح شــده در ســایت های خبری درباره ادامه 
تحصیل سربازان حین خدمت فقط در خصوص 
مهارت آموزی سربازان در دانشگاه های جامع علمی 

کاربردی و فنی حرفه ای است.
وی در تشــریح طرح مهارت آموزی ســربازان در 
دانشگاه ها، تصریح کرد: توافق نامه ای با دو دانشگاه 
علمــی کاربردی و فنی حرفــه ای صورت گرفته 
که سربازان حین خدمت بتوانند در یک یا چند 
پودمان شرکت و مهارت های الزم را کسب کنند، 
پس از پایان خدمت سربازی گواهی نامه مربوطه 

توسط دانشگاه ارائه می شود.

فراسو

بهانه روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذا الجالل واالکرام

طرح هفت روزه کاهش خشونت در افغانستان اجرایی شد

توافق آمریکا - طالبان؛ صلح یا فریب؟
  جهان  سرانجام پس از کش و قوس های 
فراوان از ساعت صفر بامداد روز شنبه طرح 
کاهش خشــونت در افغانستان آغاز شد. بر 
اســاس این ایده، به مدت هفت روز آمریکا 
وطالبان موظف هستند حمالت علیه یکدیگر 
را متوقــف کرده تا پس از طــی این دوره، 
توافق نامه صلح میــان  آنها ، در دوحه قطر 
به امضا برســد. پیش از این »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعالم کرده بود 
توافق صلح نهایی آمریکا با طالبان احتماالً 
روز ۲۹ فوریه )۱۰ اسفند( امضا خواهد شد. 
طرح کاهش خشــونت که با اعالم رسمی 
اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در 
این کشــور آغاز شــد، در 
روزهای گذشته با مخالفت 
بود.  شــده  مواجــه  ارگ 
صدیق صدیقی، سخنگوی 
غنی با انتقاد از این موضوع، 
گفته  در جمع خبرنگاران 
بود این موضوع به طالبان 
اجــازه می دهــد حمالت 
خود را ادامــه دهند. حال 
امــا رضایت دولــت کابل 
از تالش های پشــت پرده 
به  برای رسیدن  واشنگتن 
طالبان  با  حداقلی  توافقی 
به هر شکل ممکن در راستای نیات دونالد 

ترامپ حکایت دارد.

 واکنش آمریکا به آتش بس؛ استقبال 
و تهدید

همزمــان با اجرایی شــدن طــرح کاهش 
تنش یک هفته ای در افغانستان، وزیر دفاع 
آمریکا در موضعی دوگانه ضمن اســتقبال 
از آتش بس، همزمــان تهدید کرد چنانچه 
طالبان راه صلح را انتخاب نکند، آماده دفاع 
از شــرکایمان هستیم! مارک اسپر با انتشار 
پیامی توییتری در این باره نوشت: آمریکا به 
تفاهمی با طالبان مبنی بر کاهش خشونت 
در افغانستان دست یافته است. این اقدامی 
مهم در روند صلح افغانستان با هدف ایجاد 

کشوری امن و باثبات است.
با این حــال، وی بار دیگر بــه زبان تهدید 
روی آورد و مدعی شد: آمریکا و ناتو متعهد 
هستند هرگز اجازه ندهند افغانستان دوباره 

به پایگاه امن تروریست هایی تبدیل شود که 
امنیت آمریکا و متحدانش را تهدید می کنند. 
چنانچه طالبان راه صلح را نپذیرد، آماده دفاع 
از خود و شــرکای افغان هستیم. وی افزود: 
طالبان باید پایبندی خود به کاهش معنی دار 
خشونت را ثابت کند. »ینس استولتنبرگ« 
دبیرکل ناتــو نیز با اســتقبال از آغاز دوره 
کاهش تنش در افغانستان که تا یک هفته 
ادامه خواهد داشــت، مدعی شد این مرحله 

آزمونی جدی برای طالبان است.

 تأکید دوباره طالبان بر اخراج 
اشغالگران

اما طالبان در اولین واکنش به اجرایی شدن 
طرح آتش بس، بار دیگر بر خروج اشغالگران 
آمریکایی از افغانستان تأکید کرد. در همین 
راستا سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر طی توییتی نوشــت: پس از 
مذاکرات طوالنی بیــن تیم های مذاکراتی 
طالبان و آمریکا توافق نامه کامل شــده و در 
تاریخ ۲۹ فوریه از ســوی هــر دو طرف در 
دوحه امضا می شــود. وی افزود: بر اســاس 
توافق نامه با آمریکا، تمام نیروهای خارجی 
از افغانســتان خارج می شوند و اشغال پایان 
می یابــد. همچنین به کســی اجــازه داده 
نمی شود خاک افغانســتان را علیه دیگران 
اســتفاده کند. طالبان در حالــی از خروج 
آمریکا از افغانســتان ســخن می گوید که 
تاکنون مقامات واشنگتن در این باره موضع 
مبهمی اتخاذ کرده اند؛ مسئله ای که ناظران 
منطقه ای را نسبت به نیات پشت پرده آمریکا 

در افغانستان حساس کرده است. 

 صلح یا فریب؟
مذاکره پشــت پرده آمریکا با طالبان آن هم 
بدون اطالع دولت کابل از مدت ها پیش آغاز 
شده، اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. 
یکی از دالیل این مســئله را باید در بدبینی 
طالبان نسبت به اهداف یانکی ها در افغانستان 
و بی اعتمادی به مقامات کاخ ســفید یافت. 
این گروه که نســبت به نیات پنهانی آمریکا 
در منطقه بدبین است از همان ابتدا بر خروج 
تمام اشغالگران از افغانستان به عنوان پیش 
شرط برای دستیابی به هرگونه توافقی تأکید 
کرده اســت. اکنون نیز ایــن بدبینی وجود 
داشته و بعید است طالبان بدون دستیابی به 
این هدف پای سندی مهم با دشمنی دورو و 
بی اعتبار را امضا کرده و خود را گرفتار کند. 

موضــوع توافق صلح بین آمریکا و طالبان از 
جنبه دیگری نیز مورد بحث اســت. نهایی 
شدن آتش بس موقتی آن هم پس از گذشت 
چند روز از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان، نشان از مذاکرات پشت 
پرده دیگری دارد. تغییر یکباره موضع دولت 
کابل درباره مذاکرات، پس از سفر اشرف غنی 
به مونیخ و دیــدار با مقامات آمریکایی خود 
جای سؤال است. دولت غنی تا پیش از این بر 
موضع عدم پذیرش هرگونه طرح چند روزه 
کاهش خشونت، پافشاری می کرد اما اکنون 
اعالم کرده حاضر است این شرط را بپذیرد. 
این در حالی است که همزمان با اعالم نهایی 
شــدن توافق نامه آمریکا با طالبان، برخالف 
گفته های خلیلزاد و مقامات افغان مبنی بر 
آغاز گفت وگوهای بین االفغانی پس از امضا، 
طالبان اعالم کرد هیچ گونه مذاکره ای با دولت 

افغانستان جز این توافق نامه نیست. اکنون 
هیچ گونه تصویر روشنی از آینده توافق نامه 
آمریکایی - طالبانی وجود ندارد، چراکه اگر 
مذاکره با دولت افغانســتان به عنوان محور 
و بازیگر اصلی نادیده گرفته شــود، می تواند 

سرنوشت افغانستان را با بحران مواجه کند. 
به گفته بسیاری از کارشناسان، آمریکا پس 
از ۱۹ ســال حضور در افغانستان و بر اساس 
توافق نامه امنیتی کابل-واشــنگتن، تاکنون 
نتوانسته وعده های خود را عملی کند. ظهور و 
رشد گروه های تروریستی از جمله داعش در 
شمال افغانستان گویای همین مطلب است. 
به اعتقاد این کارشناســان از آنجا که ایاالت 
متحده دیگر هیچ شانســی بــرای پیروزی 
نظامی در جنگ افغانستان ندارد، به راه حل 

سیاسی متوسل شده است.
 این کشور سعی می کند در تفاهم با طالبان، 
ضمــن حفظ پایگاه هــای نظامــی و نفوذ 
سیاســی، نیروهای نظامی خود را از باتالق 
افغانستان بیرون ببرد. از سوی دیگر به اعتقاد 
تحلیلگران، با وجود تمامی موانع موجود در 
ایــن گفت وگوها اما به نظر می رســد دولت 
ترامپ، در اندیشــه کسب توافقی با طالبان 
به هر شکل ممکن تا پیش از آغاز انتخابات 
۲۰۲۰ اســت تا به این ترتیب برگ برنده ای 
در آســتانه این رقابت بزرگ داشته باشد. اما 
از سوی دیگر به دلیل انشعابی بودن طالبان، 
این امکان وجود دارد که برخی شــاخه های 
این گروه و هواداران آن ها به مفاد این توافق 
پایبند نباشــند. از ایــن رو می توان چنین 
برداشــت کرد که طرح هفــت روزه کاهش 
خشونت موقتی بوده و طالبان به دنبال فریب 
افکار عمومی برای رســیدن به اهداف خود 
در افغانستان است و همچنین آمریکا تالش 
می کند با به حاشیه راندن دولت افغانستان در 
این مذاکرات، بحران تازه ای را پیش روی این 

کشور و مردم آن بگذارد.
با توجه به وضعیت شــکننده افغانســتان، 
تضعیف دولت کابل آن هم در شرایط کنونی 
بیش از هر زمان دیگری این کشور را با خطر 
مواجه خواهد کرد. این همان موضوعی است 
که انتقاد احزاب افغانستانی از عملکرد خلیلزاد 
به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح در 
به حاشیه راندن دولت در این گفت و گوها را 

برانگیخته است.

ترامپ: 
به دنبال نفت خاورمیانه هستیم

رئیس جمهور   
کــه  آمریــکا 
پیــش از ایــن هم به 
حضور نظامیان اشغالگر 
این کشور در خاورمیانه 

برای غارت نفت این منطقه اذعان کرده بود بار 
دیگــر طی اظهاراتی در جریــان رقابت های 
انتخاباتــی و در بیــن طرفــداران خــود 
درالس وگاس اعالم کرد ارتش ایاالت متحده 
بــه بهانه مبارزه بــا داعش بــه دنبال نفت 

خاورمیانه است.
دونالد ترامپ مدعی شــد: »ما داعش را ۱۰۰ 
درصد نابود کردیم. ما آن را از ســوریه بیرون 
راندیم. البته بخش نفتی را نگه داشتیم. ما این 
قسمت را نگه داشــتیم. گفتند آن )نفت( از 
حضور نظامیان ما در سوریه خوشش می آید«. 
ترامــپ افزود: »ما هــم نیروهایمان را حفظ 
کردیم تا نفت را حفظ کنیم. ما بایســتی در 
عراق نیز همین کار را می کردیم. من این کار 
را می کردم و پول زیادی از این نفت بدســت 
می آوردم«. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز در 
نشستی خبری در کاخ سفید بار دیگر هدف 
از حضور در سوریه را نفت این کشور عنوان 

کرده و گفته بود: »من نفت را دوست دارم«.
بیست و دوم آبان هم ترامپ در دیدار با رجب 
طیــب اردوغان، همتای ترکیــه ای خود، در 
واشنگتن گفت: آمریکا نیروهای خود را فقط 
برای حفاظت از نفت در سوریه نگه داشته است. 
او بارها ابراز تمایل کرده که نیروهای آمریکایی 
مستقر در سوریه باید به خانه بازگردند، با این 
حال، بخش اعظم نیروهای باقی مانده آمریکا 
در ســوریه در مناطق نفت خیز این کشور و 
در جــوار میادین نفتی حضــور یافته اند. در 
این میان، وزارت دفاع روســیه ارتش آمریکا 
را به کمک در عملیات قاچاق نفت سوریه به 
خارج از این کشور متهم و با انتشار عکس های 
ماهــواره ای از میادین نفتی که تحت کنترل 
آمریکاست، این موضوع را اثبات کرده است.

درخواست الجزایر برای بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب 

مهر: »عبدالمجید تبون« رئیس جمهور الجزایر 
تأکید کرد کشورش آماده میزبانی از نشست 
آینده سران عرب و بازگشت دوباره سوریه به 
اتحادیه عرب اســت. وی با بیان این مطلب 
افزود: ما به اصول دیپلماتیک خود پایبندیم 
و قبــول نمی کنیم مردم یک کشــور عربی 
آســیب ببینند و به کشورشان لطمه بخورد. 
سوریه جزو کشورهای مؤسس اتحادیه عرب 
است و تضعیف آن در سطح بین المللی به این 
دلیل اســت که جزو کشورهای مقاوم است. 
عبدالمجید تبون افزود: کســی که با مسئله 
سوریه و حتی فلسطین تجارت می کند حق 
این کار را ندارد، چرا که مالک چیزی نیست.

پیشــتر صبری بوقادوم، وزیر خارجه الجزایر 
اعالم کرده بود  تعلیق عضویت ســوریه در 
اتحادیه عرب خسارتی برای تمام کشورهای 
عربی است. اتحادیه عرب سال ۲۰۱۱ در پی 
شروع بحران، عضویت سوریه در این اتحادیه 
را تعلیق کرد. الجزایــر اواخر مارس میزبان 

سی و دومین نشست سران عرب است.

یک جوان فلسطینی در قدس 
اشغالی به شهادت رسید

ابنا: نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به 
جوانی فلسطینی در نزدیکی باب االسباط در 
قدس اشــغالی وی را به شهادت رساندند. در 
حالی که رژیم صهیونیستی مدعی شده این 
جــوان قصد انجام عملیات مقاومتی و حمله 
به نظامیان اسرائیلی را داشته، شاهدان عینی 
این ادعاها را رد و تأکید کردند این جوان به 
شکلی کامالً طبیعی از نزدیکی باب االسباط 
رد می شــد که هدف تیرانــدازی نظامیان 

صهیونیست قرار گرفت.

کشته شدن ۱۲۰ تروریست 
در عملیات نظامی در نیجر

العالم: وزارت دفــاع نیجر اعــالم کرد در 
عملیات نظامی مشترک با نیروهای فرانسوی 
در منطقــه »تیالبیری« در نزدیکی مرز مالی 
و بورکینافاســو، ۱۲۰ تروریست کشته شده 
و خودروهــا و تجهیزات مربوط به ســاخت 
بمب های دست ســاز آن ها کشف و مصادره 
شد.مسئوالن منطقه ناآرام تیالبیری با اعالم 
این خبر گفتند هیــچ گونه تلفاتی در میان 
نظامیان نیجریه و فرانسه گزارش نشده است. 
براساس گزارش شبکه النشره، در پی حمالت 
گروه های تروریســت در دسامبر و ژانویه در 
نیجر که به کشــته شــدن ۱۷۴ نظامی این 
کشور منجر شد، مسئوالن منطقه تیالبیری 
تدابیر امنیتی اتخاذ و بــازار را تعطیل کرده 
و اســتفاده از موتورسیکلت را ممنوع کردند. 
فرانسه نیز ســال جاری میالدی اعالم کرد 
حضور نظامی خود در مناطق غرب آفریقا را با 
استقرار ۶۰۰ نظامی گسترش خواهد داد و به 
این ترتیب تعداد نظامیان فرانسوی در نیجر به 

۴هزار و 5۰۰ نفر خواهد رسید.

اهداف سفر مایک پمپئو به ریاض
الوقت: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در نخســتین سفر خود به منطقه 
خلیج فارس پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، در چند روز گذشته طی سفر 
به ریاض با مقامات سعودی دیدار کرد. سفر پمپئو به عربستان در شرایطی انجام 
شده که از یک سو، در چند ماه گذشته روندی از رغبت کشورهای منطقه حتی 
ســعودی برای تنش زدایی با ایران را شاهد بوده ایم و از سوی دیگر، در چند روز 
گذشته آمریکایی ها مانوری تبلیغاتی و دروغین با عنوان متوقف کردن محموله 
نظامی ایران به یمن را به راه انداخته اند. با این اوصاف، اکنون مسئله این است که 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به ریاض چه اهدافی را دنبال می کند.

 کوبیدن بر طبل ضدیت با ایران 
بدون تردید مهم ترین هدف سفر پمپئو به عربستان را می توان بر اساس محوریت 
ضدیت با ایران، افزودن موج ایران هراسی و ترغیب حاکمان ریاض به تداوم ضدیت 
با تهران مورد ارزیابی قرار داد. نماد بارز این مسئله را می توان به انتشار گزاره برگی 
خاص از سوی وزارت خارجه آمریکا درزمینه دوستی عربستان و آمریکا و حمایت 
واشنگتن از ریاض در برابر تهدیدهای تهران مشاهده کرد.در همین راستا، وزارت 
خارجه آمریکا پیش از سفر پمپئو به عربستان، در صفحه اینترنتی خود مطلبی 
درباره روابط این کشــور و عربستان سعودی منتشر و در آن بر مواضع مشترک 
واشنگتن و ریاض در مسائل منطقه به ویژه »مقابله با تجاوزگری ایران« تأکید کرد. 
در این گزاره برگ که عنوان آن »ایاالت متحده و عربستان سعودی: یک مشارکت 
دیپلماتیک طوالنی ۷5 ساله« است، در ابتدا صحبت های نهم دسامبر ۲۰۱۹ )۱۸ 
آذر ۱۳۹۸( یک مقام دولت دونالد ترامپ، علیه ایران آمده که در آن ســعودی را 
»شــریک مهم ایاالت متحده« خوانده و از همکاری ریاض با واشنگتن برای »پس 
زدن جمهوری اســالمی ایران« تمجید کرده بــود. عالوه بر این، در همان لحظه 
ورود وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض شاهد هستیم که او می گوید: »نیاز مبرم به 
همراهی عربستان در برابر رفتارهای ایران در منطقه وجود دارد. حکومت آمریکا 
به حفظ امنیت عربستان پایبند خواهد بود«. مجموع این دو گزاره نشان می دهد 
پمپئو مرکزیت سفر خود به عربستان را بر پایه ایران هراسی و ترغیب عربستان به 
تداوم ضدیت و دشمنی با تهران قرار داده است.هم راستا با راضی کردن عربستان 
به تداوم ضدیت با ایران، یکی دیگر از اهداف سفر پمپئو این بود که از تنش زدایی 
جهان عرب با تهران ممانعت به عمل آورد. در حقیقت، پس از چند سال کوبیدن 
بر طبل ضدیت فراگیر با ایران و تالش ناکام برای تشکیل ناتوی عربی، اکنون به 
نظر می رسد کشورهای عربی به این اقناع رسیده اند که راهی بی معنا و پرریسک را 
در پیش گرفته اند که هیچ نتیجه ای را دربرنخواهد داشت. عالوه بر این، ارائه طرح 
صلح هرمز از ســوی ایران که با استقبال برخی از کشورهای خلیج فارس مواجه 

شده نیز مقامات دولت ترامپ را به شدت نگران کرده است. 

  تداوم دوشیدن عربستان
در ادامه دو هدف قبلی که محوریت آن ها بر ترغیب حاکمان سعودی به ضدیت 
با ایران بود، به نظر می رســد مایک پمپئو و دیگر مقامات آمریکایی قصد دارند 
همانند چند ســال اخیر، باج گیری ها از ســعودی ها را تداوم ببخشند. ترامپ به 
شــدت به دالرهای نفت حاکمان ریاض چشــم دوخته و قصد دارد همانند گاو 
شــیرده، هر چه بیشتر آن ها را بدوشد. در حقیقت، در شرایطی که تنها چند ماه 
تا برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا باقی مانده، به نظر می رسد دونالد 
ترامپ به شدت امیدوار است که با جذب دالرهای سعودی بتواند همچنان روند 
اقتصاد آمریکا را در وضعیت مطلوب حفظ کند. واقعیت امر این است که هرگونه 
رکود اقتصادی در آمریکا می تواند به پاشنه آشیل ترامپ در برابر رقیب دموکرات 
خود تبدیل شود؛ بنابراین یکی دیگر از مأموریت های پمپئو راضی کردن مقامات 
سعودی به تداوم خریدهای تسلیحاتی و حتی فعال کردن کمک های مالی شان از 

کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ است.

 پدافند هوایی یمن حمله جدید 
جنگنده های سعودی را دفع کرد

فارس: پدافنــد هوایی ارتــش یمن و 
کمیته های مردمی این کشــور، حمالت 
هوایی جنگنده های ائتالف سعودی را در 
شرق استان صنعا )غرب یمن( دفع کرد. 
سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن در این خصوص در حساب 
توییتری اش نوشت: »پدافند هوایی موفق 
شد -به یاری خداوند- ترکیب جنگی و متخاصم متشکل از هواپیماهای جنگی 
سعودی-اماراتی را با چند موشک از نوع »فاطر۱« در آسمان شهرستان »نهم« شرق 
استان صنعا دفع کند«. پدافند هوایی ارتش یمن روز چهاردهم فوریه نیز هواپیمای 
جنگی از نوع »تورنادو« وابســته به ائتالف ســعودی را در آسمان استان »جوف« 
ساقط کرد.این در حالی است که روز جمعه نیز یحیی سریع از سومین عملیات 
بازدارندگی نیروهای یمنی علیه تأسیســات نفتی سعودی خبر داده بود. یحیی 
سریع تصریح کرد: در این عملیات یگان موشکی و پهپادی یمن سومین عملیات 
موازنه بازدارندگی را با استفاده از ۱۲ پهپاد صماد۳ و دو فروند موشک قدس و یک 
فروند موشک بالستیک ذوالفقار در عمق خاک عربستان سعودی اجرا کرد. در این 
عملیات شــرکت آرامکو و اهداف مهم و حساس دیگری در منطقه ینبع با دقت 

بسیار باال مورد هدف قرار گرفت.

مقام پنتاگون: 
قصد استقرار تسلیحات هسته ای در اروپا را نداریم

اسپوتنیک: یکی از مقام های وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد، این کشور قصد ندارد 
تسلیحات هســته ای با برد کوتاه و متوسط را در اروپا مستقر کند. به گفته یک 
نماینده و یکی از مقام های عالی رتبه پنتاگون، پاسخ واشنگتن به فروپاشی پیمان 
منع ســالح های هسته ای با برد کوتاه و متوسط، استقرار اسلحه معمولی در اروپا 
خواهد بود.وی افزود: »ما هیچ برنامه ای برای توانمند ساختن آن ها )موشک ها( برای 
در اختیار داشتن و حمل سالح هسته ای نداریم«.  پیش از این، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو، گفته بود این اتحاد قصد دارد از جنگ گرانقیمت تسلیحاتی با روسیه 
جلوگیری کند، برای این منظور تدابیر کنترل تسلیحات برای موشک های نسل 

جدید ضروری است.

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا
تالش یک البی صهیونیست برای شکست سندرز 

یهودی!
فارس: یکــی از گروه های ناظر بر رونــد انتخابات آمریــکا از تالش یک البی 
صهیونیســتی برای ممانعت از پیشتازی »برنی سندرز« نامزد یهودی و سوسیال 
دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ خبر داد. این البی صهیونیستی که به »آیپک« وابسته 
است و با عنوان »اکثریت دموکراتیک برای اسرائیل« فعالیت می کند، تاکنون بیش 
از ۱.۴ میلیون دالر علیه ســندرز هزینه کرده که از این مبلغ، ۸۰۰ میلیون دالر 
صرف تبلیغات ســوء در ایالت آیوا شده و ۶۰۰ میلیون دالر نیز به همین امر در 
ایالت نوادا تعلق گرفته اســت.این در حالی اســت که سندرز که به دلیل عقاید 
سوسیالیســتی مورد خشم بخش سنتی حزب دموکرات است؛ تالش می کند از 
مذهب خود به عنوان ابزاری برای جلب آرای یهودیان آمریکا استفاده کند؛ با این 

حال وی منتقد سرسخت سیاست های تل آویو در قبال فلسطینی هاست. 
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تحلیل

اخبار

اختالف بر سر دادن رأی اعتماد به کابینه جدید باال گرفت

 جهان   در حالی که پس از تأخیرهای چندباره احتمال می رود 
نشســت مجلس عراق برای دادن رأی اعتماد به کابینه »محمد 
توفیق عالوی« نخست وزیر جدید فردا برگزار شود، همزمان برخی 
منابع خبری در بغداد از افزایش اختالف ها میان گروه های سیاسی 

این کشور در مورد زمان برگزاری این جلسه خبر می دهند. 
در همین راســتا حسن الکعبی، معاون اول رئیس مجلس عراق 
در اطالعیه ای از نمایندگان خواســته روز دوشــنبه در نشست 
فوق العاده برای دادن رأی اعتماد به محمد عالوی شرکت کنند. 
اما همزمان محمد الحلبوسی، رئیس مجلس از اقدام معاون خود 

ابراز نارضایتی کرده و با برگزاری چنین نشســتی پیش از آنکه 
برنامه نخست وزیر به ریاست مجلس ارسال شود، مخالفت کرد.

 الحلبوسی که خود نماینده اهل سنت است، اقدام معاون خود 
حسن الکعبی که وابســته به جریان صدر است را تالشی برای 
اعمال نفوذ یکطرفه دانســت که با روح توافق ملی در این کشور 

سازگاری ندارد.
 در همین راستا به نظر می رسد دامنه اختالفات گروه های سیاسی 
در مورد نحوه انتخاب وزرای کابینه هم افزایش چشمگیری داشته 
است. گروه سیاسی الفتح به ریاست هادی العامری، مشارکت در 

تصویب کابینه را منوط به سه شرط اساسی کرده است، نخست 
مستقل بودن وزرا، دوم تعیین زمان برای برگزاری انتخابات و سوم 
فعال کردن طرح اخراج نیروهای آمریکایی از عراق. جریان صدر 
و فهرست سائرون هم با طرح ائتالف الفتح هم نظر است. اما اهل 
سنت و کردها پیش شرط های دیگری دارند. اهل سنت، انتخاب 
وزرای خود را منوط به موافقت گروه های سیاسی خود می دانند. 
ُکردها اکنون به یک مشــکل اساسی برای نخست وزیر جدید 
بدل شده اند. گروه های سیاسی ُکرد که مخالف خروج نظامیان 
آمریکایی از عراق هســتند، معتقدند انتخاب وزرای ُکرد باید 
با موافقت آن ها صورت گیــرد، کما اینکه آن ها گفته اند باید 
وزارتخانه های دارایی و دادگســتری جزو ســهمیه های آن ها 
باشــد و به هیچ وجه نباید این وزارتخانه ها از سهمیه ُکردها 

کم شود.
پیش بینی می شود روز دادن رأی اعتماد، روزی بسیار سخت هم 
برای نخست وزیر و هم برای ریاست مجلس و گروه های سیاسی 
باشد و حتی برخی گروه های سیاسی معتقدند شاید کابینه در روز 
دوشنبه رأی اعتماد نگیرد. با وجود این گروه های سیاسی شیعه 
گفت وگویشان را با ُکردها و اهل سنت برای متقاعد کردن آن ها 
به دادن رأی اعتماد افزایش داده و این، خوشبینی ها در مورد رأی 

آوردن کابینه عالوی را بیشتر کرده است. 

گزارش
یک روز مانده به برگزاری جلسه پارلمان عراق

با توجه به 
وضعیت شکننده 
افغانستان، تضعیف 
دولت کابل آن هم 
در شرایط کنونی 
بیش از هر زمان 
دیگری این کشور 
را با خطر مواجه 
خواهد کرد

بــــــــرش

یگان های  ترکیه،  پی  در  پی  تهدیدهای  میانه  در   جهان  
ارتش سوریه به عملیات خود علیه تروریست ها در ریف های 
استان های ادلب و حلب ادامه داده و مقرها و تجهیزات و ادوات 
آن ها را با حمالت راکتی دقیق منهدم کردند. نیروهای ارتش 
سوریه روز گذشته در عملیات جدید خود مواضع گروه های 
تروریستی مورد حمایت آنکارا در شهرک های جوزف، سفوهن، 
کفرعوید، کنصفره، احسم، بینین، الفطیره، الباره و سرجه در 
ریف  در  المسطومه  شهرک  نیز  و  الزوایه  کوهستان  منطقه 
ادلب را با راکت هدف قرار دادند که به انهدام مقر سرکردگان 
تروریست، خودروها و ادوات آن ها و کشته شدن شمار زیادی از 
آن ها منجر شد. این در حالی است که در محور النیرب در شرق 
ادلب هم تبادل آتش میان ارتش ترکیه و سوریه جریان دارد. 
عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی در ریف غربی استان 
حلب نیز ادامه داشت و واحدهای موشکی و توپخانه ای ارتش 
سوریه مواضع تروریست ها در مناطق دیرسنبل، کفر نبل، حاس 
و بسقال و نیز اطراف مناطق االرتاب و داره عزه در غرب شهر 
حلب را هدف قرار داده و خسارت و تلفات زیادی به تروریست ها 

وارد کردند.

ارتش ســوریه در هفته های اخیر ده ها شــهرک و روســتا در 
ریف شــرقی ادلب و ریف غربی و شــمال غربی حلب را آزاد و 
امنیت جاده بین المللی حلب به دمشق را پس از بیرون راندن 
تروریست ها از اطراف آن برقرار کرده است.  در همین راستا علی 
حمود، وزیر حمل ونقل ســوریه روز گذشته از بازگشایی جاده 
بین المللی ارتباطی بین دمشق و حلب به طور رسمی خبر داد. 
این بزرگراه، جنوب سوریه را با گذر از دمشق به شهر حلب در 
شــمال این کشور متصل می کند به طوری که به عنوان یکی 

از شاهراه های مهم اقتصادی برای دولت سوریه تلقی می شود.

 روسیه: از سوریه در جنگ با تروریسم حمایت می کنیم
از سوی دیگر در حالی که مذاکره چند روز پیش میان مسکو و 
آنکارا برای دستیابی به راه حلی درباره ادلب به بن بست رسیده 
است، روز گذشــته یک مقام وزارت خارجه روسیه اعالم کرد 
کشورش در جنگ علیه تروریست ها از سوریه حمایت می کند. 
»سرگی ورشنین« در گفت وگو با خبرگزاری »تاس« در عین حال 
تأکید کرد کشورش همچنان تمایل به گفت وگو با ترکیه دارد تا 

بحران در ادلب حل شود.

اســتان ادلب تنها استان سوریه اســت که بخش های زیادی 
از آن هنوز تحت کنترل گروه های تروریســتی اســت. برخی 
از این گروه های تروریســتی از حمایــت ترکیه برخوردارند. از 
اواخر ســال گذشته میالدی )دســامبر ۲۰۱۹( ارتش سوریه 
در پی عدم پایبندی ترکیه به توافق های ســوچی و آستانه در 
خصوص وضعیت ادلب، تصمیم به پاک سازی برخی مناطق از 
جمله بزرگراه حلب-دمشــق گرفت که بخش زیادی از آن از 
اســتان ادلب می گذرد. در مقابل عملیات ارتش سوریه، ترکیه 
به تازگی با وارد کردن نیرو و تجهیزات گسترده به استان ادلب، 
تالش کرده عملیات آزادسازی ارتش سوریه را متوقف کند. در 
درگیری های پراکنده ای که میان ارتش سوریه و نیروهای ترکیه 

ایجاد شده، شماری از نظامیان دو طرف کشته شده اند.

جاده بین المللی دمشق به حلب بازگشایی شد
ادامه عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه

گزارش خبری

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

اوقات شرعی به افق تهران
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