
عراق به سوی آرامش
 جهان  دولت جدید عراق به ریاســت 
»مصطفی الکاظمی« در مراســمی که با 
حضور »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
دولت پیشــبرد امور عراق برگزار شــد، 
به طور رســمی فعالیت خود را آغاز کرد. 
پارلمان عراق روز پنجشنبه و با گذشت 
پنج ماه از خأل سیاسی در پست نخست 
وزیری، سرانجام به کابینه الکاظمی رأی 
اعتماد داد. در این نشست، ۲۵۵ نماینده 
از مجموع ۳۲۹ تن به ۱۵ عضو )۹ وزیر 
شــیعه، پنج وزیر ُسنی و یک وزیر ُکرد( 
از مجموع ۲۲ عضــو کابینه جدید رأی 

اعتماد دادند.  نکته مورد توجه نشست 
اخیر پارلمان عراق تعیین تکلیف ســه 
وزارتخانه مهم بــود. پس از ماه ها کش 
و قوس ســرانجام سپهبد ستاد »عثمان 
الغانمی« رئیس ســتاد کل ارتش عراق 
برای وزارت کشور و سپهبد ستاد »جمعه 
عناد ســعدون خطــاب« وزارت دفاع را 
عهده دار شــد. این برای نخستین بار از 
سال ۲۰۰۳ است که دو افسر عالی رتبه 
نظامی در ارتش، قرار است دو وزارتخانه 
دفاع و کشــور را در دســت بگیرند. در 
کابینه معرفی شده، پُست وزارت دارایی 

از ُکردها گرفته شد و در قبال آن وزارت 
امور خارجه به آن ها پیشنهاد شده است. 
برخی انتخاب دوباره هوشیار زیباری به 
عنوان وزیر خارجه را بعید ندانســته اند. 
این اقدام پــس از آن صورت گرفت که 
بر ســر معرفی »فؤاد حســین« توسط 
حزب بارزانی برای تصدی وزارت دارایی 
مخالفت های بســیاری صورت گرفت و 
در نهایت »علی حیدر عبداالمیر عباس« 
برای این پســت رأی اعتماد نمایندگان 
را کســب کرد. انتخاب وزیــر برای دو 
وزارتخانــه مهم خارجــه و نفت نیز به 

آینده موکول شــده اســت. با نگاهی به 
وزرای دولــت جدید می تــوان مدعی 
شــد به جز چند مورد، بقیه چهره های 
تقریباً جدیدی در فضای سیاسی عراق 
محسوب می  شــوند.  پارلمان عراق در 
حالی به کابینه مصطفی الکاظمی رأی 
اعتماد داد که به اذعان تحلیلگران وی در 
ادامه راه خود با مأموریت  دشواری مواجه 
است. هرچند آغاز دولت جدید، تحولی 
مثبت تلقی می شــود، اما نمی توان این 
رویداد را با خوشبینی مطلق نظاره کرد. 

اگر بخواهیم...

 دولت جدید بغداد رسماً فعالیت خود را آغاز کرد 

 

حرم امام رضاj در شب های قدر بازگشایی نخواهد شد
 آستان  قائــم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

برای بازگشــایی حرم  مطهر تابع مصوبات ســتاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا هستیم و تصمیم فعلی این ستاد بر 

 ............ صفحه ۳عدم بازگشایی حرم  مطهر رضوی...

زلزله آرامش پایتخت را برهم زد

زمین لرزه جایگزین 
هراس از کرونا شد

قدس عوامل افزایش قیمت این خودرو 
پرتقاضا را بررسی می کند

پراید چرا پرید؟!
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 4 قدس میهن

 ............ صفحه 8

10 12 2
حاشیه های فوتبال ایران در تعطیالت کرونایی تمامی ندارد گفت وگو با روح اهلل رشیدی به انگیزه انتشار »آپاراتچی«  آیت اهلل علم الهدی در دهمین پیام جمعه: 

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 20اردیبهشت 1399  15رمضان 1441 9 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9241  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

اعترافات جنجالی 
مردان سیاه پوش!

به دنبال روایت مردمی 
از تاریخ انقالب اسالمی

رزمایش مواسات برتری مردم ایران 
در تمدن انسانی را نشان داد

      صفحه 1
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی انجام 
امور پشتیبانی،خدماتی،تاسیس���اتی و فضای س���بز  به شماره  2099091081000004  را از طريق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
شرايط مناقصه : 

الف( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت  10 صبح  روز دوشنبه  مورخ 99/02/22 خواهد بود.
ب(  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10 صبح   روز پنج شنبه مورخ 99/03/01

ج( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  10 صبح  روز شنبه مورخ  99/03/03
د( محل دريافت و تحویل اسناد مناقصه : مشهد – بزرگراه شهید کالنتری – حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد – 

مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – کمیسیون معامالت مرکز- آقای سعیدی
ه( تلفن تماس و هماهنگي : 5-38717071-051  داخلي 239 همراه : 09156571089

و( ميزان سپرده شركت در مناقصه : معادل مبلغ 570/000/000 ريال)پانصد و هفتاد میلیون ریال (  كه به  صورت ضمانت 
نامه بانكي يا چك تضمين شده به نام مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 

تبصره : هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی ،خدماتی،تاسیساتی و فضای سبز

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
منابع و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات   مرکز 

طبیعی  خراسان رضوي خراسان رضوی
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
آگهی شماره   99/1987/92 - 99/02/14  - 804 / 99  )نوبت اول(

در نظ��ر دارد انج��ام پ��روژه اجرای��ی عملیات مکانیک��ی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1- حوضه آبخیز س��اج شهرس��تان تاکس��تان                          
2- حوضه آبخیز نیرج شهرس��تان آوج 3- حوضه آبخیز پروان شهرس��تان آوج 4 – حوضه آبخیز ش��هرباز-قانقانلو شهرس��تان آوج 5-حوضه آبخیز مدان 
شهرس��تان قزوین .6- حوضه آبخیز آوه شهرس��تان قزوین 7-حوضه آبخیز مرادبیگلو شهرس��تان بوئین زهرا 8-حوضه آبخیز شیزند –سینک-برزلجین 

شهرستان تاکستان 9-حوضه آبخیز نوده –چناسک شهرستان آبیک
برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مکانیکی1
بند مالتی 2700  مترمکعب

بندگابیونی 2450   مترمکعب
بندخشکه چین500مترمکعب

حوضه آبخیز ساج
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان تاکستان

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی2
بند مالتی 2500  مترمکعب

بندگابیونی 2500   مترمکعب
بندخشکه چین 490مترمکعب

حوضه آبخیز نیرج
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی3
بند مالتی 2500  مترمکعب

بندگابیونی 2500   مترمکعب
بندخشکه چین 510مترمکعب

حوضه آبخیز پروان
شهرستان آوج

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی4
بند مالتی 3500  مترمکعب

بندگابیونی 2712   مترمکعب
بندخشکه چین500مترمکعب

حوضه آبخیز شهرباز-قانقانلو
شهرستان آوج

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی5
بند مالتی 2023  مترمکعب
بندگابیونی 500   مترمکعب

بندخشکه چین 425مترمکعب
حوضه آبخیز مدان
شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی6
بندگابیونی 2913   مترمکعب
بندخشکه چین400مترمکعب

پارسل آبخیز آوه
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان قزوین

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی7
بند مالتی  360  مترمکعب
بندگابیونی 1680 مترمکعب

بندخشکه چین 426مترمکعب
حوضه آبخیز مراد بیگلو
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان بوئین زهرا

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی8
بند مالتی  360  مترمکعب
بندگابیونی 1680 مترمکعب

بندخشکه چین 426مترمکعب
حوضه آبخیز سینک-شیزند-
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهبرزلجین شهرستان تاکستان

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی9
بند مالتی  360  مترمکعب
بندگابیونی 1680 مترمکعب

بندخشکه چین 426مترمکعب
حوضه آبخیز نوده-چناسک

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان آبیک
طبیعی وآبخیزداری1399  

تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
 تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رش��ته کش��اورزي و منابع طبیعي - آب   با پایه 1 الي 5 و رتبه آب و آبخیزداری س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی 

و منابع طبیعی باشد.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و .... و برگه هاي ش��رایط شرکت در مناقصه از روز شنبه  مورخ 99/02/20  الی روز   دو شنبه 
  Qazvin.frw.org.ir و وب سایت اینترنتي  www.setadiran.ir مورخه 99/02/29 راز طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس
و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز ش��نبه مورخ 99/03/10 مدارك الزم ش��رکت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین 
ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربس��ته الک ومهر ش��ده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب ش��مالی- مجتمع ادارات کدپس��تی                

15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگشایي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 99/03/11  انجام خواهد شد(.
تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( دریافت 
و  ارسال نمایند . 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

SZ/98/0607/آگهی مجدد مناقصه فشرده عمومی یک مرحله ای به شماره م ع
اطالعیه تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله "24 و پوشش نواری پلی اتیلن

 جهت خط لوله "3 آغار در منطقه عملیاتی آغار و داالن )نوبت دوم(
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شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ش�رکت بهره برداری نف�ت و گاز زاگرس 

جنوبی)سهامی خا ص(

ش���رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت ش���یراز در 
نظ���ر دارد خدم���ات مورد نیاز خود را مطابق با مش���خصات و ش���رایط 
کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )همراه با انجام ارزیابی 

کیفی( واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش 
جهت خط لوله "24 و پوش���ش ن���واری پلی اتیلن جهت خط لوله "3 

آغار در منطقه عملیاتی آغار و داالن
SZ/098 /0607 2- شماره مناقصه: م ع

3- نوع مناقصه: فشرده عمومی یک مرحله ای )ارائه همزمان اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه(

4- مدت انجام کار: 38 روز می باشد.
5- تضمی���ن ش���رکت در فرآیند ارجاع کار: ب���ه مبلغ 1/166/224/481 
)یک میلیارد و یکصد و ش���صت و ش���ش میلیون و دویست و بیست 
و چهار هزار و چهارصد و هش���تاد و یک( ریال که بایس���تی به یکی از 
دو ص���ورت زیر ارائه گردد و همچنین در صورت برنده ش���دن قادر به 
ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بار مالی س���الیانه 

پیمان باشد.
الف(- ارائه رس���ید وجه صادره از س���وی حس���ابداری کارفرما مبنی بر 

واریز مبلغ فوق الذکر
ب(- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه 
ک���ه ابت���دا برای م���دت )90 روز( معتبر بوده و پ���س از آن نیز با اعالم 

کارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
6- ب���رآورد اولی���ه کارفرما برابر مبلغ 23/324/489/637 )بیس���ت و 
سه میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و 

نه هزار و ششصد و سی و هفت( ریال
7- محل اجرا: منطقه عملیاتی عملیاتی آغار و داالن

8- مهلت بارگذاری اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی و تحویل اس���ناد 
مناقص���ه و پیش���نهاد مال���ی: 14 )چه���ارده( روز پس از پای���ان مهلت 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه
9- محل تحویل اسناد: شیراز- خیابان کریمخان زند- روبروی خیابان 

خی���ام- نبش کوچه 42- س���اختمان ش���رکت بهره ب���رداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی- طبقه ششم، دبیرخانه کمیسیون مناقصات

تلفن تم���اس اداره امور حقوقی و پیمان ها: 8304- 07132138396 
                           07132138285  -8671 بازرگان���ی:  فن���ی  کمیت���ه  تم���اس  تلف���ن 

تلفن تماس کمیسیون مناقصات: 07132138432
10- شرایط: 10-1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت 

)اساسنامه، آگهی تأسیس روزنامه رسمی و آخرین تغییرات(
2-10- ارائه گواهینامه کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی.

3-10- گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی ازوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4-10- رتبه بندی پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در 

رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد.
5-10- تاریخ بازگشایی پاکات حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ صورتجلسه 
توضیح و تش���ریح اس���ناد مناقص���ه خواهد بود که از طریق س���امانه 

اینترنتی شرکت به اطالع کلیه مناقصه گران خواهد سید.
6-10- حداق���ل امتی���از ارزیاب���ی کیف���ی قاب���ل قبول جهت ش���رکت در 

مناقصه پنجاه )50( امتیاز می باشد.
از کلیه اش���خاص حقوقی واجد ش���رایط بند 10 دعوت به عمل می آید 
بالفاصل���ه پس از چاپ آگهی نوب���ت اول و حداکثر پنج )5( روز پس 
از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی و 
اس���ناد مناقصه به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com، بخش 
مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین ش���ده 
در بند 8 آگهی نس���بت به بارگذاری اس���ناد استعالم ارزیابی کیفی در 
سامانه اینترنتی شرکت و نیز تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی، 
اقدام نمایند.  ش���ایان ذکر اس���ت ارزیابی کیفی مناقصه گان بصورت 
غیرحض���وری و صرفاً س���امانه مذکور صورت خواه���د گرفت و پس از 
دریافت پیشنهادات ارزیابی کیفی و پاکات الف، ب و ج ابتدا ارزیابی 
کیفی انجام ش���ده و در صورت اخ���ذ حداقل امتیاز الزم، پاکات الف، 
ب و ج گشوده می گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی 
بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.           شماره مجوز1399.680

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

پرونده قدس درباره دیدارهای رمضانی رهبر معظم انقالب با شاعران

bشعر آیینی احیا کننده گفتمان اهل بیت

پرونده روز

دیدگاهی از ولی اهلل کالمی زنجانییادداشتی از رضا اسماعیلییادداشتی از محمد کاظم کاظمی

یادداشت شفاهی از سیدمحمدجواد شرافتکالمی از علیرضا قزوهگفتاری از میالد عرفان پور

 شعر دینی باید حلقه ادبی »امین«
مستند به معارف الهی باشد  

 شعر اهل بیتb باید عزت محور 
افزا باشد و بصیرت 

bزنده کردن حرف اهل بیت
برای انسان امروز

 شعرهایی که خوانده می شود
نقد اجتماعی است  

 شاعر آیینی 
در بزنگاه ها حضور دارد
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حفظ کرامت انسانی است حفظ کرامت انسانی است 

بازخوانی سیره اجتماعی امام حسن مجتبی)ع( بازخوانی سیره اجتماعی امام حسن مجتبی)ع( 
در گفت وگو با دکتر محمد باغستانیدر گفت وگو با دکتر محمد باغستانی
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میالد با سعادت  امام حسن مجتبیj را به همه مسلمانان تبریک می گوییم
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ایران همیشه در کنار مردم عراق و دولت منتخبشان می ایستد  ایرنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تشکیل دولت جدید عراق را به نخست وزیر این کشور تبریک گفت. محمد جواد ظریف 
در پیامی توییتری با تبریک تشکیل دولت جدید در عراق نوشت: تشکیل دولت جدید در عراق را به نخست وزیر مصطفی الکاظمی، کابینه او، پارلمان عراق و مهم تر از همه مردم این کشور تبریک می گویم. ایران 

همیشه در کنار مردم عراق و دولت منتخبشان می ایستد.

 سیاســت  در دهمین هفتــه برگزار 
نشــدن نمازجمعه در کشــور، آیت اهلل 
علم الهــدی مطالبی دربــاره والدت امام 
حسن مجتبی )ع(، استفاده از فرصت های 
معنوی ماه مبارک رمضان و شکوفا شدن 
اســتعدادهای داخلی در حاشیه شیوع 
ویروس کرونــا را در قالب »پیام جمعه« 

19 اردیبهشت ماه ایراد کرد. 
بــه گــزارش Alamolhoda.com، امام 
جمعــه مشــهد مقــدس  با اشــاره به 
بیماری  با  شــرایط جامعه 
کرونا گفــت:  این ویروس 
برای  بیمــاری  و  منحوس 
ما بال بود، امــا عوارض  آن 
را که می بینیم، واقعاً نعمت 
فوق العــاده خدا بــود؛ این 
ویروس استعدادها را شکوفا 
کرد و مــردم را به حرکت 
درآورد؛ اول که این ویروس 
آمد، در مشــهد که بعد از 
تهــران بزرگ ترین شــهر 
کشور است، کیت آزمایش نبود، نمونه ها 
را به تهران می فرستادند، در آنجا آزمایش 
انجام می دادند و جواب می دادند که چه 
کسی مبتال به کرونا و چه کسی مبتال به 

بیماری های دیگر است.

 صادرات کیت تشخیص کرونا»
به کشورهای مدعی توسعه یافتگی

وی ادامــه داد: دو مــاه نگذشــت، بچه 
شیعه های ما، بچه هایی که از تبار اهل بیت 
و از خانواده های وابسته به اهل بیت بودند، 
انگیزه پیدا کردند، استعدادها درخشان شد 
و در شــرکت های دانش بنیان کار تولید 
کیت به جایی رســید که به کشــورهای 
مدعی توسعه یافتگی که ما را درحال توسعه 

می خوانند، کیت آزمایشــی صادر کردند، 
این نعمت این بال بود، این همان مهربانی 

است که خدا ما را با بال تنها نگذاشت.
آیت اهلل علم الهدی افزود: در مشــهد در 
پارک علم و فناوری دارند دســتگاه های 
تنفس می ســازند، به زودی به تولید انبوه 
می رســد و حتی ممکن است به صادرات 
نیز برسد، دســتگاهی که قبل از بیماری 
کرونا در بیمارستان ها و آی سی یوها دچار 
کمبود بودیــم و اکنون عزیزان ما درصدد 

تولیدش برآمدند.

ایران، برترین جامعه در تمدن انسانی»
وی گفت: جریانی که در مانور مواسات 
و رزمایش مواســات در این ماه رمضان 
شــکل گرفت، مردم ما در سراسر کشور 
نشــان دادند با وضعیتی کــه امروز در 
ایران ما هســت، کشــور و جامعه ما در 
تمدن انسانی به عنوان برترین و باالترین 
جوامع در کشورهای دنیا شناخته شده، 
بــه  کــه چشمشــان  غرب زده هایــی 
دروازه هــای غــرب بود و تحــت تأثیر 
مدرنیزاســیون غربــی همه چیــز را از 
غرب می دانســتند، ببیننــد آنان دارند 
به روی هم اســلحه می کشند و مردم ما 
در این رزمایش مواســات این طور دارند 

زحمت می کشند و خدمت می کنند.
وی تصریح کرد: تفاوت مردم ما با مردم 
غرب و مردم ما با انسان هایی که متنعم 
به نعمت این تمدن نیســتند، در دین و 
اسالم ما هســت؛ آنانی که ادعای تمدن 
داشــتند و روزی در کشور ما می آمدند 
و حق توحــش می گرفتند، امروز به چه 
روزی رسیدند که به قول آن سیاستمدار 
آمریکایی که گفت »غرب، وحشــیگری 
خودش را نشــان داد« و مردم ما در چه 

شرایطی در تمدن قرار دارند.

آیت اهلل علم الهدی در دهمین پیام جمعه: 

رزمایش مواسات برتری مردم ایران در تمدن انسانی را نشان داد

وقتی  شیخ نشــین های  خلیج فارس  با پول  نفت  مسلمان کشی  راه  انداخته س
 بودنــد، بمب  می زدند و جگر کودکان  را می دریدند، می گفتیم  عجب  صبری 
 خــدا دارد، حاال که  نفت  ارزان  شــده ، قطــر از ایــران  می خواهد در صلح 
 افغان ها از طالبان  حمایت  کند، همان ها که  دیپلمات های  ما را  کشــتند  و به 
 اســتان های  مرزی  ما وارد و گروگان گیری  می کردند، نباید بگذاریم   کنار ما 

دولت  تشکیل   دهند. 09150002986
اگر بر فرض مثل 100 ســال پیش قحطی بیایــد و مردم برای تغذیه از س

گربه ها اســتفاده کنند، باز هم شرکت های خودروســاز ایرانی روند افزایش 
قیمت محصوالتشــان را ادامه خواهند داد چون خودروخران ساده همیشه 

هستند. 09150008110 
بعضی شعارها از اساس غلط بود )ماهی گیری یاد دادن( به جای خوردن، س

کاشتن یاد بگیرند ما بکاریم دگران بخورن. 09150009278 
زوجین با کانکس متحرک هم مشکلی ندارند ولی در شأن کشور نیست، س

چگونه 35 متر را توجیه می کنید! 09390003589
به خاطر خدا به دادمون برســید همه چی داره گرون میشه دیگه نمیشه س

زندگی کرد چرا هیچ کس نظارت نمیکنه؛ پراید شــده 90میلیون کی باید 
رسیدگی کنه به این همه بدبختی؟ به دادمون برسید. 09370008854

دیشب رفیقم بعد از کشیدن قلیون میخواست زن و بچه اش رو بکشه بعد س
خودشــو دار بزنه. به مردم هشــدار بدین موادی که به عنوان طعم یا زغال 

مصرف می کنند خطرناک تر از کرونا جلو آمده. 09010007687
شــما با نمایش رفتارهای خیرخواهانه تان ســبب شدید برنج هندی 70 س

تومانی را 150 بخرم. شــما پول بســته را از توی جیبم برداشتید تازه برای 
آینده هم. 09150009278

حاال آقای کریمی به خاطر داســتان موهن به صدا و سیما نیامد، گله ای س
نیست. باید هوشــیار بود تا ذهن های مخاطبان و دوستدارانش را نسبت به 
اهل بیت)ع( دچار شــک نکند، از صدا و ســیما به خاطر این کارش تشکر 
می کنیــم ولی به خاطر حــذف برنامه های انقالبی مثل ثریــا، برنامه آقای 

یامین پور گله مندیم و اعتراض داریم. 09110006820
آیا به راستی من کارگر ساختمانی بیکار نباید سهام عدالت داشته باشم... س

نمی دانم چه کسانی قانون می گذارند با چه خط فکری. 09350000304
هیئت های مردمی و نهادهای تحت نظر رهبری از جمله ســپاه، بسیج، س

روحانیــت جهادی، ارتش، آســتان قــدس، بنیاد مســتضعفان و صدا و 
ســیما که هیچ گونــه وظیفه ای درباره مقابله با بیماری کرونا نداشــتند 
کلــی هزینه کردند، این در حالی اســت که اساســاً ایــن وظیفه دولت 
بود، یک میلیارد یورو از صندوق توســعه ملی توســط دولت برای مقابله 
با کرونا برداشــته شــد اما حتی وزیر بهداشــت هم نمی داند تکلیف این 
پول هنگفت که از جیب بیت المال برداشــته شــده چه شــد!؟ به غیر از 
این هزاران مورد کمک نقدی کشــورهای دوست از جمله چین و روسیه 
برای مقابله با کرونا هم معلوم نیســت کجا خرج شد؟ الزم است مجلس 
یازدهم بعد از ساماندهی فضای مخوف مجازی در مورد ریخت و پاش ها 
و آمارســازی های دولت روحانی تحقیق و تفحــص کند تا پیش از اتمام 
دولت)ناامیدی!( پول ها به بیت المال عودت شــود و متخلفان به ســرعت 

09360006158 تحویل دادگاه شوند. 

سید عباس موسوی در گفت وگو با قدس:

سواد حقوقی پمپئو کم است©
 آرش خلیل خانه: ســید عباس 
موســوی، رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رســانه ای وزارت امــور خارجه در 
گفت و گــو با قدس آنالین در پاســخ به این 
پرســش که آمریکایی هــا در گام دوم طرح 
خودشان برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایــران پیش نویس قطعنامــه جدیدی را به 
اعضای شورای امنیت ارائه داده اند؛ یعنی اقدام های عملی را برای این منظور آغاز کرده اند، 
متقابالً دستگاه دیپلماسی ما چه پیگیری ها و اقدام های میدانی را در حوزه دیپلماسی برای 
جلوگیری از موفقیت آن ها انجام داده است؟ اظهار کرد : ما از گذشته که این موضوع مطرح 
شد،آمادگی این مورد را داشتیم و رایزنی هایمان را با اعضای باقیمانده در برجام شروع کرده 
بودیم و به آن ها هشدار دادیم که به هر حال این یکی از مواردی است که در برجام هست 
و حق جمهوری اسالمی ایران است که تحریم های غیر قانونی تسلیحاتی که از اول هم 

بی مبنا بوده، رفع شود.
وی افــزود: بنابراین اگر آن هــا اقدام ها برای طرح قطعنامه و درخواســت تمدید 
تحریم تســلیحاتی ما را جلو ببرند، در مقابل جمهوری اسالمی ایران هم اقدام های 
دیپلماتیــک خودش را به جریان خواهد انداخــت و گزینه هایش را پیش می برد. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ما واقعــاً معتقدیم آمریکایی ها نه حق 
چنیــن کاری را دارنــد و نه صالحیــت آن را دارند. آن ها از برجام خارج شــدند. 
آن ها ناقض قطعنامه ۲۲31 شــورای امنیت سازمان ملل هستند و خواسته آن ها 
هیــچ توجیهی ندارد. اگر بخواهند بــا زور و قلدری و یکجانبه گرایی این کار را به 
پیش ببرند، باید در مقابل آن ها ایستاد. ما از نزدیک با اعضای دائم شورای امنیت 
و اعضــای باقیمانده برجام در این زمینه در تماس بودیم و هســتیم و ان شــاءاهلل 
نتیجه مثبت و مؤثر این اقدام ها را خواهیم دید. موســوی در پاسخ به این پرسش 
که پمپئو، وزیر خارچه آمریکا مدعی شــده کــه موضوع برجام از قطعنامه ۲۲31 
جداســت و آمریکا بنابر بند 10 این قطعنامه عضو مشــارکت کننده در قطعنامه 
اســت و می تواند  درخواســت تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران را بدهد، نیز 
تصریح کرد: آقای پمپئو قدری ســواد حقوقی اش کم اســت. باید بداند وقتی علیه 
قطعنامه ای که خودشــان به آن رأی داده اند اقدام و آن را نقض می کنند و از دید 
خودشان آن را بی اعتبار می دانند، دیگر حق ندارند راجع به جزئیاتش و بقیه  مفاد 

آن اظهار نظر بکنند و از دید ما این اقدام آن ها کاماًل غیر قانونی است.

مجلس یازدهم، مجلس آقاهاست!©
سیاست: ابراهیــم فیاض، استاد دانشگاه و جامعه شناس سیاسی درباره آینده 
مجلــس یازدهم به نامه نیوز گفت: معتقدم قطعاً اختالف ها با آغاز مجلس آینده 
تازه شــروع می شــود و یک مجلس به شــدت متکثر به لحاظ سلیقه خواهیم 
داشــت که همه آقا هســتند و هر روز در آن بجنگ بجنگ است. وی در ادامه 
در پاســخ به پرسشی درباره انتخابات 1400 با توجه به اقبال کم اصالح طلبان 
گفت: سورنا ســتاری اقبال دارد، او این همه کار انجام داد و رهبر انقالب به او 
گفتند: »هر کاری از دســتم بر بیاید برای شــما انجام می دهم«. به نظرم رقابت 
در انتخابات 1400 بین بذرپاش و ســتاری اســت؛ چون معتقدم تکنوکراسی 
بومی در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز می شود. وی درباره چهره های 
مختلف که برای انتخابات 1400 قابلیت نامزدی دارند، اظهار نظر کرد و گفت: 
یکی از این افراد جلیلی است. وی در پاسخ به پرسشی اظهار کرد: جلیلی هرگز 
دیگر برای ریاســت جمهوری نخواهد آمد. او همین االن یک رئیس جمهور در 
حاشیه است. هر وقت مصاحبه و سخنرانی می کند خبرش می پیچد، خارجی ها 
روی این افراد حســاب می کنند. ما چنین افرادی را می خواهیم. معتقدم علی 
الریجانی از این به بعد باید یک حالت فراســاختاری برای خود ایجاد کند و با 

ایده هایش مجلس و دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

حرفی از کنار گذاشتن رئیس دولت اصالحات نیست©
باشگاه خبرنگاران جوان: سیدحســین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی، با اشــاره به جریان نو اصالح طلبی گفت: فعاًل در ســطح احزاب 
راهکار های مختلفی در حال بررســی هســتند تا بعد در یک اجتماع عمومی تر 
احــزاب با یکدیگر تفاهم کنند و راهکار های جدیدی برای این موضوع شــکل 
بگیرد؛ این بحث ها بیشــتر جنبه درون حزبی دارد و موضوع این اســت که ما 
داریم وارد یک مرحله جدیدی از حیات سیاســی خود می شــویم؛ با توجه به 
پیش بینی ها در سیاست ایران، می توانیم یک انسجام بیشتری داشته باشیم. او 
با اشاره به انتقادهای غالمحسین کرباسچی به رئیس دولت اصالحات ادامه داد: 
نظر کرباســچی هم این بود که اگر انتقادی وجود دارد، باید بتوان آن را طرح 
کرد، وگرنه حرفی از کنار گذاشــتن رئیس دولت اصالحات نیست و انتقادهای 

درون جبهه ای باید جدی گرفته شود.

 وقتی مسئوالن ارشد ©
بدل به اپوزیسیون می شوند!

یکی از مقام های ارشــد دولت سخنان بسیار 
مثبتی در خصــوص بورس گفته و وعده هایی 
داده بــود. ذیل خبر مربوط در فضای مجازی، 
عمده یادداشت های مردم حول این محور بود 
که بعد از این تأکید باید ترسید؛ زیرا هر وقت 
مســئوالن ســخن از کنترل قیمت ها زده اند، 
اجناس گران تر شده، هر وقت حرف از حباب 
ارز و طال زده اند، نه تنها حبابی تخلیه نشده که 
باز نرخ ها باال رفته است و... البته حق با صاحبان 
آن نظرات بود. خدا می داند چقدر می توان برای 
این مورد، نمونه پیدا کرد. قول های بی مبنایی 
که از افتتــاح مرکز و مجموعــه ای رد پایش 
هست، تا اعالم سیاست هایی که هرگز به آن ها 
عمل نشده اســت. این همان چیزی است که 
»اعتماد اجتماعی« می نامنــد و اگر مردم این 
اعتماد را نســبت به حاکمان خویش از دست 
بدهند، آن وقت آسان ترین کارها هم انجامش 
به سخت ترین ها بدل خواهد شد. گاه یک خبر 
که موضوعی بسیار ســاده هم دارد، از ساعت 
اعالم مثالً در 9 صبح تا شــب بارها از ســوی 
مقام های مختلف تأیید و تکذیب می شــود و 
آن ها که ان شاءاهلل نادانسته این کار را می کنند، 
نمی فهمنــد در حال بی حس کــردن ارتباط 
و اعتمــاد اجتماعی ملت با هر منبع رســمی 
هستند. آن وقت است که پای دیگران به میان 
می آید تا برای این مخاطب مردد به ســخنان 
مســئوالن، سناریو بنویســند و با رسانه های 
رنگارنگشان به خورد تمام اقشار اجتماع بدهند.

مشــکل دیگری که آن هم نتیجه اش همین 
شــدت یافتن کاهش اعتماد اجتماعی است، 
خود انتقادی عموم مسئوالن از همکاران خود 
و گاه حتی از دستگاه های زیرمجموعه خویش 
است. به طوری که اگر کسی فضای سیاسی این 
سرزمین را نشناســد، هرگز باورش نمی شود 
این ها خود همان کسانی هستند که باید این 
مشکالت را حل می کرده اند و حاال زل زده اند 
به چشم مردم و با طلبکاری مدعی می شوند، 
بهمان مشکل مردم باید حل شود؟ یک خبرنگار 
هم هیچ وقت این مواقع آنجا پیدایش نمی شود 
که فی البداهه بپرسد؛ جناب وزیر، وکیل، مدیر، 

رئیس و غیره، چه کسی باید این را حل کند؟
اصالً چه کسی آن را ایجاد کرده و به این حال 
رسانده است. به عبارتی، ناگهان نوحه خوان های 
ما جایگاهشــان را فراموش کرده و ســینه زن 
می شــوند. باید این رویه خاتمه یابد. جایگاه 
مسئوالن رفیع است. از همان جایگاه هم باید 
حرف زده و پاســخگو باشند، نه نظیر یک تن 
از آحاد مردم که منتقد به رفتارهای آنان است. 
این توهین به شعور مردم است. به قول بزرگان 
دست کم اگر حرف زدن به موقع را بلد نیستید، 

حرف نزدن را که بلدید!
به تازگی نقل قولی از وزیر صمت در رسانه ها 
منعکس شــده اســت بــا این مضمــون که 
فرموده اند: »دست سودجویان را از بازار خودرو 
کوتاه کنید!« و پیامد آن در تیتر خبر آمده است: 
»دســتور وزیر صمت برای برخورد قاطعانه با 
قیمت های غیرمتعارف خودرو!« و طبق معمول 
یکی نیست بپرسد؛ ساعت خواب جناب آقای 
وزیر! مگر این اوضاع هولناک و باال رفتن ساعتی 
قیمت ها در این بازار را ماه هاســت نمی بینید. 
مگر جلوگیری از فسادی چنین آشکار نباید در 
ساز و کار مجموعه های متعارف شما باشد، آیا 
با این وصف دســتور قاطعانه شما جناب وزیر 
جسارتاً خنده دار نیست؟ مگردستورهای قبلی 
شــما غیرقاطعانه بوده است تا جلو این هرج و 

مرج را بگیرند؟
بزرگان! دولتمردان! وزرا! مسئوالن! دوره حرف 
درمانی به خدا تمام شــده است. در هر بازاری 
که گرانی اش فریاد مردم را به عرش می رساند، 
ترجیع بند تمام مسئوالن مربوط شده است: 
دالالن موجــب این گرانی و آشــفتگی بازار 
شده اند! اگر عده ای دالل چنین راحت قادرند 
هر بازاری را زیر و رو کنند، پس شما چکاره اید؟ 
این دالل ها به کجا وصل هســتند؟ چرا کسی 

کاری نمی کند؟

 رهبر معّظم انقالب در پیامی، درگذشــت س
پدر سعید جلیلی عضو شــورای عالی امنیت 
ملّی و وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه 

فرهنگی انقالب را تسلیت گفتند.

 وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان درباره س
مناسبات دوجانبه به ویژه وضعیت حمل و نقل 
بین دو کشــور و مقابله با شیوع کرونا تلفنی 
گفت وگو کردند. در ایــن گفت وگو وزیر امور 
خارجه ایران با توجه به سیل اخیر در ازبکستان 
با دولت و مردم این کشور به خصوص با آسیب 

دیدگان ناشی از سیل ابراز همدردی کرد.

 وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم س
کرد واشنگتن قصد دارد برای حمایت از دولت 
جدید عراق، معافیــت 1۲0 روزه ای را به این 
کشور برای ادامه واردات برق از ایران اعطا کند. 
پیش از این در تاریخ هشــتم اردیبهشت  ماه، 
شبکه الجزیره گزارش کرده بود آمریکا معافیت 
تحریمی عراق برای خرید بــرق از ایران را به 

مدت 30 روز دیگر تمدید کرده است.

صدای مردم   

احزاب

شماره پیامک: 30004567

تفاوت مردم ما با 
مردم غرب و مردم 
ما با انسان هایی 
که متنعم به نعمت 
این تمدن نیستند، 
در دین و اسالم ما 
هست

بــــــــرش

هم حزبی های من بازیچه دموکرات ها شده اند!هرگونه گمانه زنی درباره تبادل شتابزده است
 سیاســت  رایــزن مطبوعاتــی نمایندگی 
کشــورمان در ســازمان ملل به ادعای روزنامه 
نیویورک تایمز مبنی بــر تبادل زندانیان ایران 
و آمریکا واکنش  نشان داد. به گزارش انتخاب 
وی در توییتر نوشــت: »در این برهه، هرگونه 
گمانه زنی درباره تبادل شتابزده است. پروفسور 
اصغری پیش از این از تمامی اتهام ها تبرئه شده 
است و آمریکا هیچ اساسی برای ادامه این حبس 
ندارد. ایران همواره بر این باور بوده است که ما 
پذیــرای گفت وگو درباره تبادل جامع ایرانیانی 
که به اشتباه یا با حکم دادگاه در آمریکا حبس 
شده اند، با آمریکایی هایی هستیم که به دلیل 
نقض امنیت ملی، مجرم شناخته شده اند و در 

حال حاضر در ایران زندانی هستند«.
پیش از این نیویورک تایمز نوشته بود: ایران و 
آمریکا در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی 
هســتند که منجر به آزادی یک عضو ســابق 
نیــروی دریایی آمریکا در مقابل یک پزشــک 
ایرانی - آمریکایی می شود. در ادامه این مطلب 

آمده است: مذاکرات فعلی عجیب تلقی می شود؛ 
چراکــه در حالی اتفاق مــی افتد که تنش ها 
بین دو کشــور افزایش یافته اســت. ابوالفضل 
مهرآبادی، مقام ارشد ایرانی و معاون مدیر دفتر 
حفاظــت منافع ایــران در آمریکا گفت: هدف 
مذاکرات مبادله مایک وایت 48 ساله که دو سال 
است در ایران زندانی شده، با یک پزشک ایرانی-
آمریکایی که نامش فاش نشده است. مهرآبادی 
گفت که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. 
سخنگوی خانواده وایت نیز گفته است مذاکرات 

بین دو کشور در جریان است. 

 سیاست  رئیس جمهور آمریکا با حمله لفظی 
به جمهوری خواهانی کــه به قطعنامه کاهش 
اختیارات جنگی دولت علیه ایــران رأی داده 
بودند، گفت آن ها بازیچه دموکرات ها شــدند. 
به گزارش فارس »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، جمهوری خواهانی که به قطعنامه کاهش 
اختیارات جنگی دولتش برای اقدام علیه ایران 
رأی داده  انــد را به باد انتقاد گرفت. به نوشــته 
پایگاه »المانیتــور«، ترامپ بامداد جمعه گفت: 
»این قطعنامه که توســط دموکرات ها به عنوان 
راهبردی برای پیروزی در انتخابات سوم نوامبر از 
طریق تفرقه بین جمهوری خواهان معرفی شد، 
بســیار توهین آمیز بود«. رئیس جمهور آمریکا 
افزود: »جمهوری خواهان اندکی که به آن رأی 
دادند، بازیچه دست آن ها شدند«. مجلس سنای 
آمریــکا ماه فوریه این قطعنامــه را با 55 رأی 
موافق در برابر 45 رأی مخالف به تصویب رساند، 
اما ترامپ آن را وتو کرد. تالش برای تصویب این 
قطعنامه پس از آن آغاز شــد که دولت ترامپ 

دستور ترور سردار »قاســم سلیمانی« را صادر 
کرد و مدعی شــد ســپاه قدس ایران در حال 
برنامه ریزی حمله علیه مواضع آمریکا در عراق 
بودند. ادعایی که هیچ شــواهدی برای آن ارائه 
نشد. سناتورها پنجشنبه شب در تالشی دیگر 
ابطال وتو ترامپ را به رأی گذاشتند. 49 نماینده 
مجلس سنا به قطعنامه ای  که خواستار شکستن 
وتــو ترامپ بودند، رأی مثبت و 44 نماینده به 
آن رأی منفی دادند. این قطعنامه برای تصویب 
نیازمند حمایت دو ســوم اعضای مجلس سنا 

یعنی ۶7 نماینده بود.

 سیاست  سخنگوی وزارت خارجه ایران برجام را یکی از چندین 
دســتاورد چندجانبه گرایی خواند که آمریکا از آن خارج شــده و 
تصریح کرد: این رژیم باید به یکجانبه گرایی مطلق پایان دهد. سید 
عباس موســوی دیروز در توییترش درباره خروج آمریکا از برجام 
نوشت: برجام نه اولین و نه آخرین دستاورد چندجانبه گرایی است 

که ترامپ از آن خارج شد.
وی افزود: رژیم آمریکا سعی کرده منافع کوتاه مدت خود را به بهای 
رفاه بلندمدت ملت ها تأمین کند. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران تصریح کرد: ایــن رژیم )آمریکا( باید به این یکجانبه گرایی 

مطلق پایان دهد. 
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه و 
در دومین ســالگرد خروج آمریکا از توافق وین )برجام( در صفحه 
توییترش با برشمردن هشت مورد عهدشکنی دولت ترامپ عنوان 
کرد: »ایاالت متحده از برجام نفرت دارد، از آن خارج شــده و آن را 
نقض می کند و همه آنانی را که به برجام پایبند هســتند، تنبیه 
می کند«. در این توییت آمده اســت: »آمریــکا اصالً در جایگاهی 
نیست که موضوع های برجام را مطرح کند«. به گزارش فارس، 18 
اردیبهشت ماه 1397 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که پیش 
از این چندین بار ضمن انتقاد از برجام از تصمیم خود برای خروج از 
این توافق خبر داده بود، این تصمیم را عملی و رسماً خروج آمریکا 
از این توافق را اعالم و پس از آن در بازه های زمانی تحریم هایی را 
علیه ایران اعمال کرد. این رژیم در حال حاضر و در دومین سالگرد 
خروجش از این توافق به دنبال تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 

ایران است که در مهرماه پایان می یابد و مقام های ایرانی هم عنوان 
کرده اند که واکنش ایران به این تالش آمریکا قاطع خواهد بود. 

در همین خصوص حســن روحانــی، رئیس جمهور ایــران روز 
چهارشنبه، 17 اردیبهشــت ماه در اظهاراتی درباره تالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی علیه ایران تأکید کرد: اگر تحریم 
تسلیحاتی ایران برگردد، ما هم همان پاسخی که در پاراگراف آخر 
به سران 1+4 نوشتیم را اجرا می کنیم که عواقب بدی برای آن ها 
دارد. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه ۲۲31 را نمی پذیرد. 
ما چه سالح بخریم و چه سالح بفروشیم، در راستای صلح است و 

بنزین روی آتش نیست.

واکنش روس ها در سالروز عهدشکنی آمریکا علیه ایران»
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 

در وین نیز دیروز در دومین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته ای 
ایــران، به انتقاد مجدد از این اقدام دولت »دونالد ترامپ« پرداخت. 
اولیانوف درباره عواقب خروج آمریکا از برجام، در صفحه توییتر خود 
نوشت: »دو سال پیش در چنین روزی، آمریکا از برجام خارج شد. 
اکنون می بینیم که این گام، منجر به افول امنیت در خلیج فارس 
شده است«. وی در ادامه توضیح داد: »]این اقدام[ سبب پیشرفت 
برنامه هسته ای ایران ورای محدودیت های توافق شده ]در برجام[ 
و همچنین تالش های مذبوحانه آمریکا برای احیای جایگاه خود به 

عنوان یک عضو در توافق هسته ای ایران شد«.
این دیپلمات ارشد روس در پاسخ به پرسش یکی از کاربران توییتر 
مبنی بر اینکه روســیه چه رأیی به مکانیسم بازگشت تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران می دهد، گفت: »بازگشت ]تحریم ها[ ربطی 
به رأی دادن ندارد. امری خودکار است. اما پیش از آن، آمریکا باید 
تمام اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی را قانع سازد که شوخی 
نمی کند و هنوز عضوی از توافق ]هســته ای[ ایران است. این هم 
فقط از طریق اثبات پایبندی ممکن اســت«. اولیانوف در پاسخ به 
پرســش کاربر دیگری که می گفت درباره ضرورت تأیید شدن یا 
رأی گیری درباره مکانیسم احیای تحریم ها گیج شده، توضیح داد: 
»]این[ سردرگمی به دلیل اقدام های نسنجیده و مضحک آمریکا در 
راستای نشان دادن خود به عنوان عضوی از برجام ایجاد شده است. 
خروج ]از برجام[ به عنوان یک تصمیم ملی شناخته شــده، بسیار 
بدبینانه بود. این وضعیت منحصر به فردی در ]روند[ کاری شورای 

امنیت سازمان ملل است«.
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محمدحسین جعفریان

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

گفت وگو

سیاست خارجی

واکنش ایران و روسیه به سالگرد بدعهدی ترامپ 

آمریکا در جایگاهی نیست که از برجام حرف بزند

سیاست خارجیسیاست خارجی
حمله لفظی ترامپ به برخی جمهوری خواهان به خاطر ایرانواکنش ایران به ادعای تبادل زندانیان با آمریکا

سیاست خارجی
امیرعبداللهیان: 

 کاخ سفید 
معدن دروغ و تزویر است

سیاست: حسین امیرعبداللهیان، 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام  مطلبی درباره لغو 
تحریم دارویی منتشر کرد. متن 
این مطلب به شــرح زیر است: در 

حالی که ترامپ ســردار مبارزه با تروریسم شهید سلیمانی 
را تــرور و هر روز تهدید و تحریم جدیــدی را رقم می زند، 
تشویق به مذاکره با آمریکا نشان می دهد که درک درستی 
از مناسبات سیاست و قدرت وجود ندارد. دستیار ویژه رئیس 
مجلس افزود: کاخ سفید معدن دروغ و تزویر است. فراموش 
نشود که آمریکا حتی حاضر به لغو تحریم دارویی مردم ایران 

در بحران کرونا نشد و فقط دروغ پراکنی کرد.   

شورای نگهبان
کدخدایی: 

 وقتی آرامکو 
از اصابت کرونا فرو می ریزد

سیاست: عباسعلی کدخدایــی، 
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: 
آرزوهــای بن ســلمان جوان با 
حمله ویــروس کرونا فرو ریخته 
و او دیگر نه تنها گاو شــیردهی 
برای آمریکا و دیگران نیست که 

نیازمند حدود ۶0 میلیارد دالر برای گذران زندگی روزانه 
مردم کشــور هست. بن سلمان که با رؤیاپردازی به دنبال 
»های تک« شدن عربستان بود، اکنون باید دست نیاز دراز 
کند تا شــاید اعانه ای برای او فراهم شده و او را از مهلکه 
کروناساخته رهایی بخشد. اتکا به پترودالرها دیگر سودی 
ندارد؛ نه در اداره کشور و نه در بذل و بخشش های بی حد 

و حصر در پای عمو سام!

دولت
رئیس جمهور:

 زنده ماندن بورس 
به ورود سهام جدید است

باشگاه خبرنگاران: رئیس جمهور 
در آیین افتتــاح و بهره برداری از 
طرح های ملی صنعت مس گفت: 
آزادسازی پهنه های معدنی بسیار 
مهم است که باید با اکتشاف های 
سریع در زمینه معادن، در اختیار 

مردم قرار بگیرد و یا تبدیل به ســهام در بورس شــود. او با 
بیان اینکه زنده ماندن بورس مســتلزم ورود ســهام جدید 
است، افزود: امسال قدم های خوبی ازجمله وارد شدن سهام 
عدالت به عرصه بورس صورت گرفته و ســهام آن مربوط به 
شرکت هایی است که توان ارائه سود به مردم را داشته باشند. 
امکان فروش سهام می تواند به بسیاری از افراد نیازمند در این 

شرایط کمک کند.

 شنبه 20اردیبهشت 1399  15رمضان 1441 9 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9241 

بدون تیتر



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

 دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی، ناظر پزشکان بیمارستان رضوی شد  آستان: دکتر رضا فرید حسینی، دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی کشور به عنوان ناظر بر پزشکان 
بیمارستان رضوی و سرپرست کمیته علمی و ارزیابی پزشکان این مرکز درمانی منصوب شد.دکتر فریدحسینی در حاشیه مراسم دریافت این حکم از مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت: این بیمارستان، یکی از 

زیباترین و کم نظیرترین مراکز درمانی دنیا به شمار می آید و به واسطه شهرتی که در کشور و سراسر خاورمیانه دارد، نیاز است از نظر نرم افزاری و حضور پزشکان خوب و حاذق بیشتر، تالش های الزم انجام گیرد.

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

 تولیت آستان قدس رضوی درگذشت پدر سعید ©
و وحید جلیلی را تسلیت گفت

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با 
صدور پیامی درگذشت پدر آقایان سعید 

و وحید جلیلی را تسلیت گفت.
متن پیام حجت االســام والمسلمین 

احمد مروی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سعید جلیلی
نماینده محترم مقام معظم رهبری در 

شورای عالی امنیت ملی
جناب آقای وحید جلیلی 

سام علیکم/ درگذشت پدر گرامیتان مرحوم حاج محمدحسن جلیلی که عمری 
را در تعلیم و تربیت جوانان ایران اسامی سپری کرد، تسلیت عرض می نمایم.

در جوار مضجع نورانی حضــرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه و الثنا برای آن 
مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر 

جزیل از خداوند منان خواهانم.
تولیت آستان قدس رضوی / احمد مروی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

 حرم امام رضا)ع( در شب های قدر©
 بازگشایی نخواهد شد

برای بازگشایی حرم مطهر تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا هستیم
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی گفت: برای بازگشایی حرم  مطهر 
تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا هستیم و تصمیم فعلی این ستاد 
بر عدم بازگشــایی حرم  مطهر رضوی، 
حتی صحن های متبرک برای شب های 
قدر است.مصطفی خاکسار قهرودی روز 

پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه در حاشیه برگزاری ویژه برنامه »با نوای کاروان« در 
جمع خبرنگاران در خصوص بازگشایی حرم مطهر رضوی در شب های قدر ماه 
مبارک رمضان، با بیان اینکه دســتورعمل بهداشتی برای بازگشایی آستان های 
مقدس و اماکن متبرکه تدوین شده است، اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی 
آستان های مقدس و بقاع متبرکه فراهم آمدن هر چه زودتر شرایط زیارت برای 
عموم مردم و عاشــقان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با رعایت نکات و ضوابط 

بهداشتی است.
 وی افزود: آستان قدس رضوی با همکاری سایر آستان های مقدس دستورعمل  
بهداشتی بازگشایی حرم های مطهر را تهیه و تدوین کرده است، این دستورعمل با 
هدف ایجاد محیطی ایمن به منظور پیشگیری از سرایت ویروس کرونا بر پایه اصل 
فاصله گذاری اجتماعی و آموزش زائران و اجرای موازین بهداشــتی و ضدعفونی 

مکان های فیزیکی مورد استفاده در آستان های مقدس تنظیم شده است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی 
آســتان های مقدس و بقاع متبرکه فراهم آمدن هر چه زودتر شــرایط زیارت 
برای عموم مردم و عاشــقان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با رعایت نکات و 
ضوابط بهداشتی اســت، ابراز کرد: آستان قدس رضوی آمادگی خود را برای 
بازگشایی حرم مطهر ضمن رعایت اصول بهداشتی اعام کرده است، البته هر 
تصمیمی برای بازگشــایی حرم مطهر رضوی باید با همراهی و تصمیم روشن 
و قطعی ســتاد ملی مبارزه با کرونا انجام گیرد و ما تابع تصمیمات این ستاد 

هستیم.
خاکسار قهرودی خاطرنشان کرد: همان طور که تصمیم اعمال محدودیت موقت 
زیارت توسط ســتاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شد، بازگشایی حرم مطهر نیز با 
تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا انجام خواهد شد، گرچه آستان قدس رضوی 

آمادگی خود را برای بازگشایی حرم مطهر اعام کرده است.
وی اعام کرد: با توجه به شرایط  فعلی بیماری، در حال حاضر تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و ستاد کرونای استان بر عدم بازگشایی حرم  مطهر رضوی، حتی 
صحن های متبرک برای شب های قدر اعام شده است، ان شاءاهلل در زمان مناسب 

حتماً با آمادگی کامل این بازگشایی طی مراحلی انجام خواهد گرفت.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در خصوص ویژه برنامه »با نوای کاروان« نیز 
توضیح داد: در قالب این ویژه برنامه 20 گروه سرود از نوجوانان برای اجرای سرود 
در بیش از 150 محله ســطح شهر با هدف عرض تبریک این میاد فرخنده به 
محضر مبارک امام حسن)ع( با رعایت کامل مسائل بهداشتی حضور پیدا می کنند.

به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی انجام می شود

»پنجره فوالد« درگاه ارتباطی مردم با حرم مطهر رضوی©
آستان: »پنجره فوالد« عنوان درگاهی 
اســت که به همت مرکــز ارتباطات و 
رسانه آستان قدس رضوی تدارک دیده 
شــده و مردم از طریق آن می توانند با 
بارگاه نورانی ثامــن الحجج)ع( ارتباط 
برقرار کنند.حــرم مطهر حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( کــه ملجأ و پناه 

ارادتمندان و مشتاقان بی شماری است، این روزها به دلیل شرایط به وجود آمده 
از بیماری کرونا قادر به میزبانی از زائران و مجاوران نیســت، از همین رو مرکز 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی برای ارتباط مردم با این بارگاه نورانی توسط 
نرم افزار روبیکا در بخش سبک زندگی دیجیتال، پنلی را به عنوان »پنجره فوالد« 
طراحی کرده تا زائران حضرت رضا)ع( را با پای دل به زیارت بیاورد.در این درگاه 
چندین بخش همچون صفحه رسمی حرم مطهر رضوی در اپلیکیشن روبیکا و 
کانال رسمی حرم مطهر در اپلیکیشن روبینو طراحی شده است. بخش دیگری 
نیز با عنوان »با من به زیارت بیا« در نرم افزار روبیکا طراحی شده که به صورت زنده 
تصاویری از جای جای حرم مطهر رضوی همچون صحن ها و رواق های مختلف و 
همچنین روضه منوره پخش می شود؛ عاقه مندان در صورت انتخاب می توانند به 

صورت زنده بخش های مختلف حرم امام رضا)ع( را تماشا کنند.

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
به تأکیدات رهبر معظم انقاب در خصوص 
تمدن نوین اسامی، گفت: مراکز علمی و 
آموزشی آستان قدس باید سازندگان تمدن 

نوین اسامی را تربیت کنند. 
آســتان نیوز، حجت االســام  گزارش  به 
والمســلمین احمد مروی در مراســمی 
بزرگداشــت مقام اســتاد و معلــم که با 
حضور جمعی از معلمان و استادان مراکز 
آموزشــی آســتان قدس رضوی در محل 
دانشــگاه علوم اسامی رضوی برگزار شد، 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اندیشمند 
فرزانه، شــهید آیت اهلل مرتضی مطهری و 
بزرگداشت مقام معلم، ابراز کرد: عموماً در 
مراسم های بزرگداشت  مقام شهید مطهری، 
کمتر به شخصیت واالی این شهید بزرگوار 

پرداخته می شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه شــخصیت، 
خصوصیــات و فضائل اخاقــی برخی از 
بزرگان ما تحت تأثیر مقام های اجتماعی 
آن ها قرار می گیــرد، افزود: مقام و فضائل 
شخصیتی حضرت امام راحل تحت  تأثیر 
انقاب ایشــان قرار گرفت. برجستگی ها، 
خصوصیات و کماالت رهبر معظم انقاب 
که معظم له را به این مقام رســانده، تحت  
تأثیر مقام  رهبری ایشان قرار گرفته است و 
همین طور شخصیت شهید مطهری تحت  

تأثیر کتاب هایش قرار گرفته است.
حجت االسام والمســلمین مروی با بیان 
اینکه باید به ابعاد زمینه ســاز شخصیت 
شــهید مطهری توجه کــرد، اظهار کرد: 
باید به مؤلفه های زمینه سازی که موجب 
پدیدار شدن شخصیت شهید مطهری شد، 
بیشتر پرداخته شود. یکی از نکات درباره 
شخصیت ایشــان این بود که عناوین در 

شخصیت او اثرگذار نبود.

محدود نشدن به عناوین و مالحظات »
تولیت آســتان قدس رضــوی بیان کرد: 
عموماً تاش ها، تدریس، کتاب خواندن و 
دیگر اعمال ما برای کســب عنوان است. 
هر آنچه با آن عنوان در تضاد باشــد، کنار 
می گذاریم. اما شــهید مطهری از آن هایی 
بود کــه در حجاب عنوان قــرار نگرفت. 
زمانی که کتاب »داستان راستان« را نوشت، 
بسیاری به او اعتراض کردند که شما یک 
فقیه و فیلسوف هستید، این کتاب در شأن 
شما نیست، به نام فرد دیگری منتشرش 

کنید؛ اما ایشان نپذیرفت.  
تولیت آستان قدس رضوی، شهید مطهری 
را مصداق تعبیر »طبیب دّوار بطّبه« دانست 
و گفت: شهید مطهری همواره تهدیدهای 
پیش روی اسام را رصد می کرد و هرگاه 
احســاس می کرد، از نقطه ای به اســام 
ضربه وارد می شود، بی محابا وارد می شد و 

ماحظه هیچ عاملی را در دفاع از اســام 
نمی کرد.وی با اشاره به انتشار مجله مبتذل 
»زن امــروز« در دوره طاغــوت ابراز کرد: 
شهید مطهری در این مجله درباره حجاب 
یادداشت می نوشت و به این واسطه بسیار 
مورد نقد و هجمه قرار گرفت. وی را از مقام 
و جایگاه و آبرویش می ترســاندند. اما وی 
معتقد بود که باید از موضع دین در همین 
مجلــه دفاع کند که چنیــن تصمیماتی 

شجاعت بسیاری می خواست.
حجت االسام والمســلمین مروی افزود: 
مطهری به خاطر خدا و حفظ اســام در 
بند ماحظات شخصی نشد. همچنین او 
برای کسب دانش و فهم علم، هیچ مانعی 
برای خود قائل نبود. نقل می کنند؛ شهید 
مطهری برای فراگیری فلســفه هگل نزد 
دکتر عنایت می رفت تا پاسخ روشنفکران 

روز را به زبان خودشان بدهد.

مسئولیت نسل آینده؛ تشکیل تمدن »
نوین اسالمی 

تولیت آســتان قدس رضــوی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان مصداقی 
از اهمیت شخصیت شهید مطهری، عنوان 
کرد: حضرت امام خمینی)ره( در مدرسه 
فیضیه برای شــهادت شهید مطهری سه 
روز مراســم ختم گرفت و خودشــان در 
تمام مراســم ها حضور داشتند. ایشان به 
خوبی شخصیت و منزلت شهید مطهری را 
می شناخت و از فقدان این گوهر می سوخت.    
وی با تصریح بر اینکه گروهک تروریستی 
فرقان با شــهادت آیت اهلل مطهری نعمت 
بزرگی را از بشریت گرفت، گفت: آثار شهید 
مطهری برای هر مخاطبی اعم از دانش آموز 
و دانشجو، با سطح و ادبیات خودشان حرف 

برای گفتن دارد.وی ضمن تشــریح نقش 
چهار نســل انقاب یادآور شد: نسل اول 
انقاب، با شــخصیت هایی نظیر امام)ره(، 
رهبر معظم انقاب و شــاگردان امام)ره(، 
با عنایت الهی انقاب را خلق کردند. نسل 
دوم انقاب، به تثبیت و پاسداری از نظام 
اسامی به خصوص در عرصه های جهاد و 

شهادت مبادرت ورزیدند.
حجت االسام والمسلمین مروی با تأکید 
بر نقش آفرینی نسل های سوم و چهارم در 
آینده انقاب اسامی افزود: رهبری معظم 
در بیانیه گام دوم انقاب، مسئولیت نسل 
آینده را تشکیل تمدن نوین اسامی بیان 
فرمودند. محل پیدایش این تمدن، مدارس 

و آموزش و پرورش ماست.   
وی وظیفه اصلی آستان قدس را پرداختن 
به امور زیارت و معرفت افزایی معرفی و به 
دلیل تأســیس مدارس امام رضا)ع( و دو 
دانشــگاه تحت نظارت این آستان مقدس 
اشاره و بیان کرد: بی شک در پی تأسیس 
این مراکز علمی دالیل عمیق و ریشه داری 
بوده است؛ مدارس امام رضا)ع( باید الگو و 
هدفمند باشند و در راستای عملیاتی کردن 
اهداف متعالی و الگو دادن به نظام آموزش 

و پرورش کشور حرکت کنند.

مدارس امام رضا)ع( باید مصدر »
تحول نظام آموزشی باشند

حجت االسام والمسلمین مروی با تشریح 
عملکرد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد، یونسکو گفت: این سازمان برای 
تأثیرگذاری فرهنگی بر جهان مدرســه و 
دانشگاه نمی سازد، پس از یک کار تحقیقی، 
با ســندی چند صفحه ای به نام »2030« 
تفکر خود را به همه مراکز علمی و آموزشی 

جهان منتقل می کند.   
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
در اجرایی شــدن ســند تحول بنیادین 
آمــوزش و پرورش، تصریح کــرد: ما باید 
بــرای ایجاد تحول مــورد مطالبه رهبری 
معظم انقاب پیشگام باشیم. مدارس امام 
رضا)ع( باید با اجرای آزمایشی سند تحول 
بنیادین آمــوزش و پرورش، به عنوان یک 
الگو برای اجرای این سند در مدارس کل 

کشور باشند.
قــدس  آســتان  تولیــت 
رضوی با اشــاره به اهداف 
درآمدزایی توسط برخی از 
مــدارس غیردولتی، تأکید 
کرد: مدارس و نظام تعلیم 
و تربیت کشور نباید کانون 
تجــارت و کســب درآمد 
اقتصــادی  رقابت هــای  و 
شــوند. مدارس با ظرفیت 
تربیت نســل آینده کشور، 
پایگاه های رقم زدن تمدن 

نوین اسامی هستند.  
والمسلمین  حجت االسام 
چشــم انداز  بیان  با  مروی 

آســتان قــدس در امور آموزشــی گفت: 
مراکز آموزشــی آســتان قدس رضوی از 
جمله مدارس و دانشــگاه ها، باید قابلیت 
تربیــت افراد تأثیرگــذار در تحقق تمدن 
نوین اسامی را داشته باشند تا شعاع این 
تحول مبارک از مشــهد آغاز شود و بعد 
گستره کشــور و فراتر از مرزها را بگیرد. 
برای دســتیابی به این هــدف، از بهترین 
کارشناســان کمک بگیرید. آستان قدس 
بایــد در هر حــوزه ای اعــم از اقتصادی، 

آموزشی، اجتماعی و... الگوسازی کند.

  رهبری معظم
 در بیانیه گام دوم 
انقالب، مسئولیت 

نسل آینده را 
تشکیل تمدن 

نوین اسالمی بیان 
فرمودند. محل 

پیدایش این تمدن، 
مدارس و آموزش و 

پرورش ماست

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار معلمان و استادان مراکزآموزشی این نهاد:

  »نسیم مهر رضوی« ©در تحقق سند تحول آموزش و پرورش پیشگام باشید
در بیمارستان ولیعصر)عج( 

کازرون 
آســتان: خادمیاران رضوی شهرســتان 
کازرون اســتان فارس به منظور عیادت و 
دلجویی از بیماران و قدردانی از کادر پزشکی 
در قالب طرح »نسیم مهر رضوی« به همراه 
مسئوالن این شهرســتان عازم بیمارستان 

ولیعصر)عج( شدند.
این مراســم با قرائت قرآن و پخش صلوات 
خاصه امام رضا)ع( در محوطه بیمارســتان 
آغاز شــد و در ادامه مهدی یار؛ مدیر دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
فــارس از تمــام کادر درمــان و رؤســای 
بیمارســتان ها و شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان، مسئوالن و مدیران برای حضور 
در صحنه خدمت رسانی به جامعه و مبارزه با 

ویروس کرونا قدردانی و تشکر کرد.  
 در ادامــه خادمیاران رضوی با اهدای قرآن 
و بســته های متبرک رضوی و اهدای لوح 
تقدیر به رئیس بیمارستان و شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان و کادر درمان بیمارستان، 
از زحمات بی دریغ این حافظان و مدافعان 
سامت و بسیجیان جان بر کف در مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا، تجلیل و قدردانی 
به عمــل آوردند.در این مراســم تعداد 80 
بســته تبرکی بین کادر پزشکی و بیماران 
توزیع شــد و 200 وعده غذای تبرکی نیز 
تحویل آشپزخانه بیمارستان شد تا مطابق 
دستورعمل های بهداشتی بیمارستان بین 

بیماران و کادر پزشکی توزیع شود.

 توزیع غذای متبرک ©
بین کارگران نخریسی خراسان 
آستان: به بهانه افتتاح سالن تولید جدید 
شــرکت نخریســی و نســاجی خسروی 
خراسان، غذای متبرک حضرت رضا)ع( به 
عاوه ســبد ویژه افطار شب گذشته میان 

کارگران این کارخانه توزیع شد.
امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
قدس رضوی در استان خراسان رضوی اعام 
کرد: به دستور تولیت آستان قدس رضوی، 
کارگران شرکت نخریسی و نساجی خسروی 
خراســان زیرمجموعه آستان قدس رضوی 
شامگاه گذشــته از غذای متبرک حضرت 
متنعم شدند.وی ابراز کرد: خادمان آستان 
قدس رضوی با حضور در شهرستان نیشابور، 
یک هزار وعده غذای مهمانسرا و 500 بسته 
ویژه وعده افطار شــامل اقامی چون شیر، 
خرما، پنیــر، حلوا ارده و نشاســته را بین 
فعاالن این مجموعه اقتصادی توزیع کردند.
شایان ذکر است، سالن تولید نخ های ظریف 
و شــانه شده پنبه ای شــرکت نخریسی و 
نساجی خسروی خراسان 13 اردیبهشت ماه 
با حضور تولیت آســتان قــدس رضوی و 
جمعی از مســئوالن به بهره برداری رسید.

 توزیع ۲۷۰ سبد غذایی ©
در کرمانشاه

آستان: مســئول کانون خادمیاران رضوی 
منطقه 3 شهرســتان کرمانشــاه از توزیع 
2۷0 سبد غذایی بین محرومان این منطقه 
توســط خادمیاران رضوی خبر داد. نصور 
انگزی با اشــاره به فعالیت هــا و اقدام های 
خدمت رســانی خادمیــاران در این روزها 
اظهار کرد: در راستای لبیک به ندای مقام 
معظم رهبری مبنی بر شرکت در رزمایش 
»کمک مؤمنانه«، 2۷0 بسته مواد غذایی در 
ماه مبارک رمضان بین محرومان منطقه3 
در 1۷ محله توزیع شــد.وی ادامه داد: این 
بسته ها شامل گوشــت، مرغ، برنج، روغن، 
پنیر، ماکارونی، سویا، شوینده و سایر اقام 
مورد نیاز است که قسمت عمده اقام با نیت 
خیر خادمیــاران و خیران، دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی و صندوق های زیر 
پوشش مرکز نیکوکاری تأمین شده است. 
انگزی همچنین از توزیع 200 سبد غذایی 
دیگر در سالروز میاد امام حسن مجتبی)ع( 

خبر داد.

توزیع یک هزار و 3۰۰ وعده ©
افطاری در استهبان 

شهرستان  رضوی  خادمیاران  آســتان: 
استهبان استان فارس سنت حسنه توزیع 
افطاری را به عنوان کمک مؤمنانه به افراد 
نیازمند شــهر به نیابت از امام رئوف اجرا 
کردنــد. اگرچه در های حرم مطهر رضوی 
امسال به علت جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونا در ماه مبارک بســته است و سنت 
زیبای افطاری مؤمنان که همه ســاله در 
صحن های حــرم برگزار می شــد، انجام 
نمی شــود اما ایــن ســفره های افطاری 
توســط خادمان امام رئوف در جای جای 
 ایران اســامی گســترده تر شــده است.
 ایــن بــار به همــت کانــون خادمیاران 
شهرســتان استهبان در روزهای 1۶ و 1۷ 
اردیبهشت مطابق با 11 و 12 ماه مبارک 
رمضان تعداد یک هزار و 300 وعده غذای 
متبرک حضرت تهیه و در بین نیازمندان 
شــهر توزیع شــد که برای تهیه آن مبلغ 

150 میلیون ریال هزینه شد.

jبا نوای کاروان در جشن میالد امام حسن مجتبی
آستان: مسئول واحد آوای رضوان از اجرای گروه های سرود این 
واحد به مناسبت ایام میاد امام حسن مجتبی)ع( در ویژه برنامه 

»با نوای کاروان« در سطح شهر مشهد خبر داد.
سیدمجتبی ذبیحی گفت: این اجراهای پاتوقی سرود با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و تمهیدات پیشگیرانه در دوران مقابله 
با ویروس کرونا به همت مؤسســه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضــوی در قالــب ویژه برنامه با نــوای کاروان زیر نظر 
سازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی در پنج شب، از 18 تا 
22 اردیبهشــت 1399، در 150 محله و 888 نقطه شــهری 
مشــهد مقدس برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: 20 گروه آوای 
رضوان در قالب گروه های هشــت نفره از نوجوانان مشهدی با 
استفاده از ماسک و دســتکش هر شب، دو ساعت پیش و دو 

ســاعت پس از اذان مغرب به افق مشــهد در محات مختلف 
این شــهر مقدس به ســرودخوانی می پردازند.مسئول واحد 
آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
افزود: سرودهای »ماه خدا«، »زیارت از راه دور« و »سفره دار اهل 
بیت)ع(« به سبک آکاپا با هدف بزرگداشت ماه مبارک رمضان 
و میاد فرخنده کریم اهل بیت)ع( امام حســن مجتبی)ع( و 
عــرض ارادت به محضر امام رضا)ع( در شــرایط فعلی جامعه 
توســط این مؤسسه در سال جاری تولید شده است که در این 
ویژه برنامه اجرا می شود.ذبیحی به مولودی خوانی ویژه شب های 
عید و اجرای صلوات خاصه توسط 20 مداح حاضر در ویژه برنامه 
با نوای کاروان به همت ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
در کنار اجرای سرودهای آوای رضوان اشاره و تصریح کرد: این 

ویژه برنامه با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نقاطی 
که شهروندان مشهدی بتوانند آن را از پنجره و بالکن های منازل 
خود و یا در داخل خودروهای شخصی تماشا کنند، اجرا خواهد 
شد.وی با اشاره به تولید نماهنگ های مختلف و انتشار آن ها در 
فضای مجازی به مناسبت های ملی و مذهبی به ویژه ماه مبارک 
رمضان گفت: نماهنگی نیز به مناســبت میــاد فرخنده امام 
حسن مجتبی)ع( در این روزها توسط واحد آوای رضوان تولید 
و منتشــر خواهد شد.الزم به ذکر است، عاقه مندان می توانند 
برنامه های واحد آوای رضوان را از طریق صفحه اینستاگرام این 
واحد به نشانی avaye.rezvan @  و صفحه اینستاگرام مؤسسه 
 @aqart.ir آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به نشانی

دنبال کنند.

گزارش خبری

گروه های سرود آوای رضوان این شب و روزها در 888 نقطه شهر مشهد سرود می خوانند 

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

 شنبه 20اردیبهشت 1399  15رمضان 1441 9 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9241 

مدیرعامل این شرکت:

 تولید شرکت خمیرمایه رضوی©
 به ۹ هزار تن افزایش خواهد یافت

خمیرمایه  شرکت  مدیرعامل  آستان: 
رضوی گفت: این شرکت درصدد است 
تولیــد خــود را از ۶ هــزار و 200 تن 
سالیانه در حال حاضر به حدود 9 هزار 
تن تا ســال آینده افزایش دهد.محمد 
صادق مروارید با اشــاره به برنامه ریزی 
این شــرکت برای تولید متناســب با 

نیازهای صادراتی بیان کرد: همچنین حمایت از صادرات و افزایش میزان صادرات 
محصول تولیدی در سال جاری و ایجاد تنوع در بازارها در دستور کار این شرکت 
قرار دارد. وی ادامه داد: این برنامه ها و اهداف از طریق رویکردهایی نظیر نصب و 
راه اندازی فرمانتور 5 و تجهیزات پشتیبانی و بهینه سازی و افزایش مخازن کرم، 
نصب و راه اندازی خط 2 شــوگرریکاوری، توســعه و افزایش ظرفیت سرمایشی 
شــرکت، بهینه سازی و نوســازی فناوری در نرم افزارهای تولید و تجهیزات ابزار 
دقیق و افزایش ســطح دانش و آموزش کارشناســان و مدیران مربوطه مد نظر 
است. مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی با اشاره به تولید آزمایشی خمیر مایه 
high sugar تصریح کرد: هم اکنون تولید آزمایشــی و فروش محصوالت فرعی 
شرکت از جمله خمیرمایه high sugar، بهبوددهنده نان های حجیم و محصول 
خمیرمایه دومنظوره، همکاری همه جانبه با مؤسسات تحقیقاتی و گروه صنایع 
غذایی دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت های تولیدکننده خمیرمایه در کشور و 
همچنین مراکز تحقیقاتی خارجی از جمله انستیتو برلین و مشاوران خارجی برای 
استفاده از دانش فنی، فروش محصول، اجرای طرح توسعه و افزایش تولید، بخشی 

دیگر از برنامه های این شرکت برای تولید متناسب با نیاز صادراتی است.
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درسی برای اهل جود و سخا©
بــاران، همه زندگی اســت و خــدای مهربان 
این جلوه دل انگیز از رحمت خود را به ســبب 
پیامبر)ص( و فرزندان معصومش)ع( بر ما فرو 
می ریزد؛ »بُِکم یَُنزُِّل الَغیَث«. )برگرفته از زیارت 
جامعه، شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج2، 

ص616(
درک ایــن حقیقت هم برای مــا که وجود و 
هویــت از امامی رئوف یافته ایــم و هم خیل 
پرشمار زائران و مسافران این گونه شهرها آسان 
اســت. هیچ کس خود را در حریم این پاکان، 
غریب و بی پناه نمی یابد. راز آن نیز روشن است؛ 
آنان در خانه هایی قرار یافته اند که جایگاه یاد 
خداست )اشاره به ســوره نور، آیات 36 و 37: 
در خانه هایــی که خدا رخصت داده که ]قدر و 
منزلت[ آن ها رفعت یابد و نامش در آن ها یاد 
شــود. در آن ]خانه[ها هر بامداد و شامگاه او 
را نیایــش می کنند. مردانی که نه تجارت و نه 
داد و ســتدی، آنان را از یاد خدا و برپا داشتن 
نماز و دادن زکات، به خود مشــغول نمی دارد 
و از روزی که دل هــا و دیده ها در آن زیر و رو 
می شود، می هراسند(  و یاد خدا آرام بخش دل 
)اشاره به ســوره رعد، آیه 28: آگاه باش که با 
یــاد خدا دل ها آرامش می یابد( و خانه او خانه 
مردم است. )اشاره به سوره آل عمران، آیه 96: 
نخســتین خانه ای که برای مردم نهاده شده، 

همان است که در مکه است(
این نکتــه گفته آمد تا وقتــی می خوانیم هر 
غریبه ای وارد مدینه می شد، خانه امام حسن)ع( 
را به او نشان می دادند )نک به: سیوطی، تاریخ 
الخلفاء و منابع بسیار دیگر(، بگوییم: آری، ما 
هم از پس قرن ها مانند آن را بســیار دیده و با 

همه وجود یافته ایم.
سخن دیگر، فراوانی نام و یاد امام مجتبی)ع( 
در احادیثی اســت که از امام هشتم)ع( به ما 
رسیده اســت. )نک به: حسینی، سیدحسن، 
زندگی و فضیلت های آل عبا در کالم امام رضا، 
ص233 به بعــد( نمونه هایی از این گوهرهای 
ناب در سالروز میالد کریم اهل بیت)ع( تقدیم 
ارادتمندان و دوستداران خاندان دین و دانش 

و اخالق است:
 محمــد بن فضیــل گوید: به ابوالحســن 
الرضا گفتم: در تفســیر کالم خدا، (َو الّتیِن َو 
الّزیتوِن)ـ تا آخر سوره- چه می گویید؟ فرمود: 
التین و الزیتون، حسن و حسین اند. )حسینی 
استرآبادی، شرف الدین، تأویل اآلیات الظاهره 

في فضائل العتره الطاهره، ج2، ص418(
  ابراهیم بن محمد نوفلــی از پدرش که از 
خادمان امام هشــتم)ع( بوده، از آن امام نقل 
کرده که حضرتش به نقــل از پدران خویش 
از پیامبر)ص( فرمود: ...هر که مســرور از این 
است که خداوند بزرگ و بلندمرتبه را در حالی 
دیدار کند که ]خداوند[ از او خشنود است، پس 
حســن را دوســت دارد )والیت او را بپذیرد(. 
)ابن شاذان، الروضه فی فضائل امیرالمؤمنین، 

ص207(
  از امام علی بن موسی الرضا)ع(، از پدرانشان 
از پیامبر)ص( اســت که فرمود: ای علی! تو از 
درختی آفریده شــده ای که من از آن آفریده 
شده ام. من، اصل آن و تو فرعی از آن و حسن 
و حسین، شاخه های آن و دوستداران ما، برگ 
آن انــد. پس هر که به چیزی از آن چنگ زند، 
خداوند عزیز و جلیل او را وارد بهشــت کند. 

)شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص65(

 شاعر آیینی ©
در بزنگاه ها حضور دارد

رهبر معظم انقالب شعر را خوب می شناسند 
و بر ارتقا و باال بردن حد و حدود، ذائقه و نیز 
ارتقای مباحث معرفتی از لحاظ کیفی تأکید 
کرده اند. حضرت آقا تأکید بسیاری بر انس با 
ادعیه دارند. حتــی گاهی اوقات به دعاهایی 
خاص نیز اشــاره کرده اند؛ دعایی خاص که 
مضمونی خاص را به شــاعر و شعر او هدیه 

می دهد. 
مــورد دیگری که مقام معظــم رهبری بر آن 
تأکید بسیار داشتند، جهت دار بودن شاعر است؛ 
یعنی شاعر وقتی در این جبهه ها قرار می گیرد 
بی طرف نباشد و جهت خود را مشخص کند. 
شاعر اگر می خواهد شعر اجتماعی، اعتراضی، 
عاشقانه و... بنویسد مشخص کند که از جبهه 
حق حرف می زند یا باطل. قطعاً شــاعری که 
در جبهه معارف اهل بیت)ع( اســت و شــعر 
عاشــقانه ای برای مادر، پدر، همسر، فرزندان و 
یا جامعه اطراف خود می سراید آن شعر نجابت 
دارد و صمیمیت آن متفاوت از شعرهای دیگر 
اســت. جهت دار بودنی که حضرت آقا در این 
سال ها مطرح کرده اند برای این است که شاعر 
نسبت به اتفاق های اطراف خود بی تفاوت نبوده 
و خنثی نباشــد. توصیه هایی که آثار آن را در 
شــاعران آیینی هم می بینیم و شاعران جوان 
در این سال ها خوش درخشــیده اند. دیداری 
نیز که هر ســاله بین شاعران و رهبری برگزار 
می شود ویترینی از شعر سال و نمایی از کلیت 
شعر کشور است و روندی که شاعران آیینی در 
پیش گرفته اند فراز و نشیب هایی دارد اما رو به 

تکامل است.
بر پایه توصیه رهبر معظم انقالب، شاعر آیینی 
کار خــود را صرفاً در ســرودن از اهل بیت)ع( 
خالصه نمی کند. شعر آیینی یعنی شعری که 
بر ارزش های الهی و انســانی اشاره کند و گل 
سرسبد آن می شود شعر اهل بیت)ع( و مدح، 
ســتایش، مرثیه و... آثاری را ارائه می کنیم که 
ان شــاءاهلل همین آثار دســتگیر دنیا و آخرت 
ما شود. ممکن اســت گاهی به ظاهر موضوع 
مذهبی نباشد، مثالً در مورد درختکاری شعری 
نوشــته می شــود، اما موضع ما مذهبی است 
مانند بسیاری از اشــعار حافظ یا بزرگان ادب 
ما که موضوع صرف مذهبی نیست اما شاعر با 
عینک مذهب جهــان را می بیند و با بلندگو و 
تریبون مذهب حرف خود را به گوش دیگران 
می رساند. اگر این طور باشد، مطالبات حضرت 
آقا از شاعران آیینی به شعر اهل بیتی خالصه 
نمی شــود و در حوزه هــای مختلف نمود پیدا 
می کند. به طور مثال در ماجرای بیماری کرونا 
دیدیم که عده ای از دوستان شعرهایی نوشته اند 
که مضمون آن رفع شبهاتی بود که برخی برای 
عقده گشایی از دین در این روزها مطرح کردند. 

موضع شاعر آیینی، مذهبی است.
مطالبه رهبر معظم انقالب این است که شاعر 
والیی و آیینی شــاعر منزوی نباشد و موضع 
داشته باشد. این شاعر سر بزنگاه ها حضور دارد 
و هر جا دلش ســفارش می کند حضور پررنگ 
دارد. شــاعر آیینی شاعری است که مذهب را 
با وجود خود عجین می بینــد و در اتفاق های 
زندگی جاری است. اگر این اتفاق بیفتد در تمام 
حوزه های موضوعی دین می توانیم شــاعران را 
فعال ببینیم که این حضور می تواند به شاعر و 

جامعه  مخاطب اشعار کمک بسیاری کند.

آقا فرمودند اگر عاشقانه می سرایید عفیف باشد  قدس: حجت االسالم ذکریا اخالقی از شاعران معاصر گفت: فضای هنر شعر ما، نسبت به دیگر هنرها، سالم تر، شفاف  تر، روحانی تر و بامعرفت تر است.  این شاعر ادامه داد: شعر انقالب و شعر این سال ها در فضای سالمی  تنفس 
می کند و محصول شعر در این سال ها به ویژه از شاعران جوان، محصولی معنوی، الهی و قدسی است. شعرهای عاشقانه هم عفیف است. همان طور که مقام معظم رهبری توصیه فرمودند اگر عاشقانه می سرایید عفیف باشد. اخالقی تأکید کرد: این دیدار در این زمان، به پاک ماندن و سالم 

ماندن فضای شعر منجر شده است. 

شعرهایی که خوانده می شود، نقد اجتماعی است   قدس:  علیرضا قزوه، شاعر نام آشنای کشور با اشاره به دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و استادان شعر و ادب فارسی با رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: شخصیت حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
پیش از آنکه شخصیتی سیاسی باشند یک شخصیت ادبی هستند، همان طور که حضرت امام)ره( نیز چنین ویژگی را داشتند.  وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این شعرها هیچ  کدام شعرهایی نیست که مدح باشد؛ بلکه این شعرها، نقدهای اجتماعی است که شاعران آن را در خالل 

شعرهایشان مطرح می کنند. 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

سیدمحمدجواد شرافت 
شاعر آیینی

معارف/مریــم احمدی شــیروان: دکتر محمد 
باغستانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی 
در گفت وگو با قدس به مناسبت میالد باسعادت امام 
حســن مجتبی)ع(، در بیان ضرورت بررســی سیره 
اجتماعی ائمه)ع( می گویــد: بخش مهمی از منصب 
امامت به مباحث اجتماعی برمی گــردد و هر یک از 
ائمه)ع( با مقام و منصبی که داشتند این مقام خود را 
در شرایط اجتماعی آشکار و ظاهر می کردند. آن ها به 
عنوان شهروندان عادی از یک منظر و به عنوان امامانی 
که از طرف خداوند منصوب بودند پس از آغاز امامت 
و غدیر تا بعد، نسبت به پیروان خود و عموم مسلمانان 
رفتارهایی از خود بروز دادند که ســبب شــد سیره 

اجتماعی آن ها بازتاب داشــته و از آن ها گزارش های 
متعددی در منابع تاریخی آمده باشد.

او اضافه می کند: اگر مبنای سیره اجتماعی ائمه)ع( که 
امام حسن مجتبی)ع( هم تابعی از این جریان است را 
به طور عمومی نگاه کنیم مشاهده می کنیم که قرآن 
کریم به طور مکرر مبنای مبعث پیامبر)ص( را مکارم 
اخالق قرار داده است. یا بر اساس حدیثی که از ایشان 
نقل شــده بعثت را با هدف باالتر بردن مکرمت های 
اخالقی در میان مردم که قبالً هم وجود داشته اما به 
هر دلیل به انحطاط رفته یا دچار ضعف شده، معرفی 
کرده اند تا از طریق آن جوامع انسانی از لحاظ اخالقی 
که عمده در روابط اجتماعی خود را آشــکار می کند 

به کمال برسد. هم در قرآن کریم وظیفه پیامبر)ص( 
اینچنین آمــده و هم در ســیره پیامبر)ص( چنین 
مطالبی دیده می شــود که آن حضرت احترام ویژه ای 

برای آحاد مردم از خود نشان می داد.
این پژوهشــگر تاریخ و تمدن اسالمی تأکید می کند: 
پیامبر)ص( دعوت الهی را به صورت عام و گســترده 
در یک رابطه اجتماعی حقاق و فراگیر شــامل حال 
همه مردم دانســته و خود را پیام بر خدای متعال به 
سوی مردم می دانست. در آیات قرآن نیز تأکید شده 
که تو به سوی همه مردم مبعوث شدی. او آمده است 
که پیام های الهی را برســاند و این پیام ها خود را در 
روابط اجتماعی متبلور و آشکار می کند. اساس روابط 

اجتماعی حفظ حیات و کرامت انســانی است. اینکه 
نیازهای مختلف انسانی برآورده شود و بر اساس احترام 

متقابل روابط سامان گرفته و شکل پیدا کند.

قاعده طالیی حیات انسان در کالم امام حسن)ع(»
دکتر باغستانی در ادامه توضیح 
از  زیادی  می  دهد: بخش هــای 
ســیره به نقــاط ریزی اشــاره 
می کند که شــاید در نگاه اول 
قدری سخت گیرانه به نظر بیاید 
اما اگر ریشه آن را نگاه کنیم مشاهده می کنیم همه آن 
موارد بر بنیاد مهمی به نام حق انسانی و کرامت ذاتی 
انســان بنا نهاده شده است. در این راه به موارد بسیار 
جزئی هم پرداخته شده؛ به طور نمونه انسان بسیار نهی 
شده که هنگام صحبت کردن فردی دیگر، سخنان او را 
قطع کند. جزو آداب معاشرت نیکو این است که انسان 
حقوق دیگــران را حتی هنگام صحبت کردن رعایت 

کند و مستمع خوبی برای کالم آن ها باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
یادآور می شــود: از این دســت موارد و مطالب بســیار 
جزئی گزارش های بســیاری در سنت نبوی وجود دارد. 
در نهج البالغه امیرالمؤمنین)ع( و نامه معروف ایشان به 

امام حســن)ع( نیز بسیاری از جزئیات ذکر شده است. 
می توان به عنوان قاعده طالیی حیات انســان در کالم 
امام حســن)ع( به توصیه ای از این امام)ع( اشاره کرد؛ 
حضرت)ع( می فرمود: انســان باید همواره خود را جای 

دیگران قــرار دهد. آنچه را که برای خود می پســندد 
برای دیگران بپســندد و آنچه برای خود و خانواده خود 
نمی پسندد برای دیگران هم نپسندد.او بیان می کند: امام 
حسن)ع( پیرو و جانشین مکتبی است که بنیان آن را 
پیامبر)ص( گذاشت و امیرالمؤمنین)ع( آن را دنبال کرد. 
این مکتب انسان را دارای کرامت ذاتی می داند. معاشرت 
نیکو را اصل، اساس و پایه قرار می دهد و کوشش می کند 
تا جایی که ممکن است این معاشرت نیکو سرعت و رونق 
بگیرد و از آفت ها و آسیب هایی که می  تواند معاشرت های 
نیکو را بر هم زده و جامعه را از انســجام دور کند و بین 
افراد کینه به وجود بیاورد، جلوگیری کند؛ بنابراین توصیه 
به مواسات، گذشــتن از خود و خود را در گرفتاری ها و 
اندوه هــای مالی دیگران ســهیم کردن کرده اســت.

 امام حسن)ع( سه مرتبه دارایی خود را »
در راه خدا انفاق کرد

مدیر گروه هنر و تمدن اســالمی پژوهشــکده اسالم 
تمدنــی عنوان می کنــد: در مورد امــام مجتبی)ع( 

روایت هــای معروف و موثق بســیاری وجود دارد که 
ایشان سه مرتبه دارایی خود را در راه خدا انفاق کرد. 
درآمدهای امام حسن)ع( از چند طریق بود؛ موقوفات 
پیامبر)ص(، موقوفات امام علی)ع( و موقوفات حضرت 
فاطمه)س( شــامل نخلســتان ها، چاه ها و کارگران 
بسیاری که روی آن ها کار می کردند و طبق گزارش ها 
درآمدهای بسیار زیادی نیز داشتند. پیامبر)ص( این 
اموال را وقــف کرده و متولی آن هــا را خاندان خود 
قرار داده بود که پس از شــهادت امام علی)ع( متولی 
این اموال امام حســن)ع( بود. ایــن اموال درآمدهای 
ســاالنه زیادی داشت و بر اساس گزارش های تاریخی 

حضرت)ع( سه نوبت آن ها را انفاق کرد.
او تصریح می کند: انفاق کالن برای عموم مسلمانان و 
شیعیان یک مدل و رفتاری است که از سوی شخصیت 
ثروتمند جامعه ترویج شــد. امام حســن)ع( که جزو 
طبقه برخوردار به حســاب می آمد اموال خود را انفاق 
می کرد تا سنت و سیره ای باشــد برای ثروتمندان و 
اهل غنا که آن ها نیز دیگران را در ثروت خود شریک 

کنند. این انفاق ها غیر از آن بخشش های روزانه، مداوم 
و پنهانی بود و در کنار تمام آن ها میهمان خانه ای نیز 
که امیرالمؤمنین)ع( در مدینه برای مسافران غریب بنا 
نهاده بود وجود داشت. نکته مهم در زندگی اجتماعی 
امام حسن)ع( این است که ایشان توجه داشت چگونه 
انسجام اسالمی را حفظ کند تا در میان مردم محبت 
جریان داشته باشــد. این بخشش از طریق ایثارها به 
خصوص ایثارهای مالی است که نظام اجتماعی را به 
سوی تعادل می کشاند و از وجود فقرای ضعیف در نظام 

اجتماعی جلوگیری می کند.

در مجازات خطاکار شتاب مكن»
این پژوهشــگر با بیان اینکه بخش دیگری از ســیره 
اجتماعی را باید در فرمایشات امام حسن مجتبی)ع( 
دنبــال کرد به حدیثی از این امام همام اشــاره کرده 
و می گویــد: حدیث معروفی از امام مجتبی)ع( داریم 
که شبیه آن نیز از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده است. 
می دانیم که در نظام هــای اجتماعی هم جرم وجود 

دارد و هــم عقوبت آن و نظام پــاداش و تنبیه الزمه 
زندگی اجتماعی است. انسان مجموعه ای از احساسات 
متعدد، عقل، خرد و... اســت و برنامه هایی که برای او 
تدارک دیده می شــود در عین اینکه چارچوب هایی 
دارد باید راه های میانه ای نیز وجود داشــته باشــد تا 
اعتدال داشــته باشــد. اگر این راه  بسته باشد، نظام 
اخالقی به مخاطره می افتــد، زیرا تعداد مجرمان در 
آن زیاد شــده و از اعتدال خارج می شود. امام حسن 
نَب  مجتبی)ع( در حدیثی بیان می کند: »التُعاِجِل الذَّ
بِالُعُقوبَــِه واْجَعْل بَیَنُهما لاِلِعِتــذارِ َطریقا« یعنی در 
مجازات خطاکار شتاب مکن و میان خطا و مجازات، 

راهی برای عذرخواهی قرار ده.
او در پایــان توضیح می دهد: در بحث کالن اجتماعی 
بسته نشدن این راه یعنی امکان بازگشت شخص برای 
نوبــت جدید به همان هنجارهای اخالقی وجود دارد. 
مشابه همان منطقی است که حق تعالی برای انسان 
در نظر گرفته اســت. خداوند به انسان فرصت داده و 

گناهان او را می پوشاند؛ تا زمانی که انسان زنده است.

مناسبت

بازخوانی سیره اجتماعی امام حسن مجتبی)ع( در گفت وگو با دکتر محمد باغستانی
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آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شللهرداری پیشوا باسللتناد مجوزشللماره 99/45/ش ص -99/2/10 شورای اسللامی شهردرنظردارد 
نسللبت به واگذاری بازارروز)شنبه وچهارشنبه بازار( واقع درپیشوا جنب دانشگاه آزاد وبلوارشهید 
مهتدی فاز2 بصورت اجاره ی ماهانه به مدت یکسال ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا 
ازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتشارآگهی نوبت 
دوم جهت کسللب اطاع بیشللترودریافت فرم شرایط شللرکت درمزایده وارائه قیمت به معاون اداری 

ومالی وامور قرار دادهای شهرداری مراجعه نمایند   
تلفن های تماس: 36721802- 021  / 021-36734420

/ع غامرضا حبیبی - شهردارپیشوا 
99
00
87
7

سهامی  سرم  شیراز  شرکت  تغییرات  آگهی 

خاص به شناسه ملی 10530242441

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
: شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,16 مورخ 

به  شیراز  ثبتی  واحد  به  تهران  از  شرکت  مرکز   -  
بخش   - شیراز  شهرستان   – فارس  استان   : آدرس 
مرکزی – شهر جدید صدرا – محله شهرک صدرا فاز 
2 – کوچه )شرکت نیما صنعت فارس( - خیابان تالش 
– قطعه 18 – طبقه همکف – کد پستی 7199158145 

و  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  یافت  انتقال 
تحت شماره 11833 در این اداره گردید. 

اداره  فارس  استان  اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
شیراز  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)835478(

,ع
99
00
86
5

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )835883(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی رعد فانوس شهاب کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1167و شناسه ملی 10861865840

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,01 انتقال شرکت فنی و مهندسی رعد فانوس شهاب کویر )سهامی خاص( در تاریخ 
97,6,24 بشماره ثبت 1167 در اداره ثبت شرکت های ثبت بم به شناسه ملی 10861865840 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن 
بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. به موجب نامه شماره 122,10,139 مورخ 97,5,9 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایالم و 
مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,01 مرکز اصلی شرکت به نشانی بخش مرکزی - شهر بم-محله جانبازان-خیابان سید 
شماره  تحت  بم  ثبت  های  شرکت  ثبت  اداره  در  و  یافت  انتقال  اول-کدپستی7661718862  245-طبقه  جانبازان-پالک  الدین-خیابان  جمال 

1167به ثبت رسیده است. 

,ع
99
00
86
7

/ع
99
00
85
3

برگ سللبز، سللند کمپانللی و کلیلله مللدارک خودرو 
سللواری پژو پارس رنگ سللفید روغنی مدل 1389 
به شللماره موتور 12489081058 و شللماره شاسللی 
NAAN01CA0AK777671 به شللماره انتظامی 552 
د 44 ایللران 42 بلله مالکیت محمللود براوئی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز - سند کمپانی - سند محضری- کارت خودرو 
بنز خاور 608 مدل  1378 رنگ نارنجی ش���ماره پالک

  32 ایران 727  ع 86  شماره موتور 33491010154716  
شماره شاسی 37405116422972 نام  عباس علی آباده 
مفقودگردی���ده واز درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 

,ع
99
00
88
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن مهر 199 مشهد نوبت اول
تاریخ انتشار 99/2/20

 جلسلله مجمع عمومی عادی سللاالنه نوبت اول تعاونی فوق الذکر در روز پنج شنبه مورخ 99/3/22 ساعت 17 مکان 
دفتللر موقللت تعاونی عبدالمطلب 3 پاک 11 برگزار می گردد از اعضای محترم دعوت می شللود در جلسلله حضور به 
هم رسللانند در صورت امکان عدم حضورعضو می تواند یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید در این صورت هر 

عضوسه وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواند داشته باشد .
دسللتور جلسلله: 1- گزارش هیئت مدیره   2-گزارش بازرس  3- طرح و تصویب صورت های مالی سللال های 91 الی 

99  4-  طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 99   
   5- انتخاب هیئت مدیره) اعضا اصلی و علی البدل( برای مدت سه سال  

  6- انتخاب بازرس )اصلی و علی البدل( برای سال مالی 99  7-  طرح تمدید مدت تعاونی 
8- طللرح و تصویب واگذاری یا فروش زمین و سللاختمان احداثی کامللل و نیمه تمام اعضای محترم که امکان حضور 
در جمع را ندارند می توانند با موکل خود در روزهای سلله شللنبه 99/3/20 و چهارشنبه 99/3/21 در ساعات 8 الی 

12 به دفتر موقت تعاونی حاضر و وکیل خود را معرفی نماید .
 اعضای محترم جهت ثبت نام و کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسی از تاریخ 99/2/20 روز شنبه به مدت یک هفته 

به محل دفتر موقت تعاونی مراجعه نمایند .
آدرس دفترموقت تعاونی عبدالمطلب 3 پاک 11    

هیئت مدیره 

ع 9
90
08
83

برگ سبز و سند کمپانی خودروی پژو روآ مدل 1390 
رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 935ج24 
ای���ران 64  ش���ماره موت���ور 11890009859 و ش���ماره 
شاس���ی NAAB41PM7BH359985 ب���ه مالکی���ت 
محمدرض���ا ناروئی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
00
88
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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آگهی مزایده نوبت: او ل
 بدینوسیله به اطالع و آگاهی عموم می رساند به شرح پرونده کالسه ۹۸۰۳۸۱ )شعبه اول اجرای احکام مدنی( ۶ 
دانگ عرصه و اعیانی محل کارخانه ورشکسته آجر سفال مدائن واقع در شهرک صنعتی بهاران خیابان بهار صنعت 
روبروی زرین بتن »پشت پلیس راه قدیم همدان - کرمانشاه به مساحت 57/۲۰۶/45 مترمربع که ۱۲۰۰۰ متر مربع 
آن کش��اورزی ۲۲۱۳۰/45 مترمربع آن عادی و مابقی به عبارت ۲۳۰7۶ مترمربع سند ثبتی منگوله دار که توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 4/۰۰7/۹۲۰/۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده و شامل ساختمان دفتر 
و مس��کونی - ساختمان نگهبانی - ساختمان انباری )پارکینگ ساختمان کارگری )ورودی( سوله – انباری - کوره 
آجرپزی - استخر مازوت و ....... می باشد با باالترین قیمت پیشنهادی از طریق مزایده به فروش می رسد که به موجب 
این آگهی عالوه بر خریداران از طلبکاران و سهامداران شرکت مزبور دعوت می گردد در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱7 ساعت 
۱۲ ظهر در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار حضور بهم رسانند. خریداران می توانند از 
محل کارخانه بازدید به عمل آورده و تقاضاهای خود را با پاکت در بسته به دفتر اجرای احکام دادگستری بهار تحویل 
که در روز مزایده درحضور نماینده محترم دادستانی دادسرای عمومی بهار مفتوح گردند. بدیهی است تمامی هزینه 
های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد. وقت مزایده: ساعت ۱۲ ظهر مورخه ۱۳۹۹/۳/۱7 محل اجرای مزایده : 

دفتر اجرای احکام مدنی )شعبه اول دادگستری بهار( )م الف ۱۸۸( آ-۹۹۰۰۸7۱
مدیر تصفیه ورشکسته آجر سفال مدائن 

 شاهرخی

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ای خدارحم بزی  فرزند علی اصغر  احدی از مالکین مش��اعی پ��الک ۲۹۶۰-۱ اصلی واقع   در بخش دو 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان باهنر  کوچه باهنر۸  طبق درخواست ش��ماره ۱۰۲/۲۲۸- ز  مورخ ۱۳۹۹/۱/۲5 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال ۱۳57 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
۸ صبح روز یک شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار :شنبه  ۱۳۹۹/۲/۲۰  م الف:۶  آ-۹۹۰۰۸4۹
مهدی پهلوانروی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای رضا جهانتیغی فرزند عیس��ی  احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱۰۰۰/4/7 اصلی واقع   در بخش یک 
سیستان شهرستان زابل خیابان امام خمینی کوچه امام خمینی 57  طبق درخواست شماره ۱۰۲/۲۳۳- ز  مورخ 
۱۳۹۹/۱/۲5 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
۱۳57 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد 
و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از س��ایر مالکین مش��اع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در ساعت ۸ صبح روز یک شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف:۸ آ-۹۹۰۰۸5۱
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای مهری  نورزائی  فرزند عبدالکریم  احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱/۱۰۹۲- اصلی واقع   در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل خیابان بختیاری کوچه بختیاری ۸  طبق درخواست شماره ۱۰۲/۹5- ز  مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۳ 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال ۱۳57 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
۸ صبح روز یک شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.

م الف:۱۳ آ-۹۹۰۰۸۶۳
مهدی پهلوانروی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباسعلی حدادپورباستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  یکباب منزل شماره چاپی ۲۹5۹7۰  پالک ۱۶5۹4- 
اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان  خیابان ولیعصر مورد  ثبت ۲۳544 صفحه ۳7 دفتر ۱۳۸  بعلت 
جابجایی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه 
ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .بموجب 

سند رهنی ۸7۳۶  ۹۱/۱۲/۱۳ دفترخانه ۶۸ زاهدان در رهن بانک مسکن شعبه میرحسینی زاهدان می باشد
م الف: ۶۱  آ-۹۹۰۰۸۶4                          حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده۱4قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مس��تندبه ماده مذکور وماده۶۱آیین نامه قانون ثبت، تحدیدحدودیک قس��مت از امالک واقع در بخش 

5خوشاب حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش 5خوشاب-پالک۲5۹-اصلی-اراضی حجت آباد
۱۲7فرعی-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی)دیمه سارات(محمدگمنام فرزند غالمعلی  

تاریخ تحدید:  شنبه۱۳۹۹/۳/۲4 ساعت۸صبح در روزهای فوق مندرج دراین آگهی انجام می گردد. 
لذامطابق مفاد ماده۱4قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی 
اخطار میگرددکه  درروزهاوساعات مقررباالدرمحل حضوربهم رسانند.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده 
قانون��ی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده۱5قان��ون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف 
مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع 
مقررحاضرنب��وده اند مطابق ماده۲۰قانون ثبت فقط تا۳۰روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدش��دودراجرای 
تبصره۲ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض 
ب��ه اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعت��راض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدی��م وگواهی الزم ازمرجع 
مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم نماید.)م الف ۹۹/۱۹44( 

آ-۹۹۰۰۸۱۸ تاریخ انتشار: شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
علیرضا میرزائی  - رئیس اداره ثبت اسنادو امالک خوشاب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱4 قانون ثبت منتش��ر گردیده، 
اینک بر حس��ب درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت 

تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش ۱۱ قاینات

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱۲7۰- اصلی
 ۱۶۱۳ فرعی زهرا ساالری ششدانگ یکباب منزل مسکونی واقع در بلوار نوربخش - پشت 

چوب بری درویش در روز ۲5/ ۰۳ / ۱۳۹۹ انجام خواهد شد 
لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مش��خص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل 
وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 

هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ-۹۹۰۰75۳
علی  صفایی  فر

رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادذمه(
آگه��ی مزایده ی ام��وال غیرمنقول دوپرونده اجرای��ی کالس��ه ۹4۰۰۰۸۰و۹۲۰۰۰۱4ورامین.به موجب 
پرون��ده اجرایی کالس��ه ف��وق له بانک س��په باوکالت ش��رکت تامین اندی��ش پارس علی��ه آقایان محمد 
افتخارعمرانی ورضا س��یاه منصوری وبیژن زندیان،ششدانگ یک گودال جلوکوره آجرپزی معروف به چال 
مش��اعیات به مساحت سه هزاروپانصدوهش��تاد متروپنجاه دسیمترمربع به پالک ثبتی شماره هشت فرعی 
ازش��صت اصلی واقع دربخش بهنام وس��ط ورامین که سندمالکیت آن ذیل شماره پنجاه وپنج هزاروشصت 
وپنج صفحه دویس��ت وس��ی وچهاردفتر ش��صت وس��ه که بن��ام آقای رضاس��یاه منص��وری ثبت وصادر 
گردیده اس��ت ومحدود اس��ت به حدود:ش��ماالبه طور منکس��ربه طولهای پانزده متروهفتادوهشت سانتی 
متروپنج متروچهل وچهارس��انتیمتر وهفتادوهشت متروسی وشش س��انتیمتردرب ودیواریست به خیابان 
موجود ش��رقابه طول سی وچهارمتروشصت ویک س��انتیمتر دیواریس��ت به بلوارامام رضا)ع(جنوبابه طور 
منکس��ربه طولهای هفتادوچهارمتروهش��تادویک مترس��انتی متروپنج متروچهل وهفت سانتی متروپانزده 
مترونودوهفت س��انتی متردرب ودیواریس��ت ب��ه معبرموجودغربابه طول س��ی وهفت مترودوازه س��انتی 
متردیوارب��ه دیوارپالک یکصدوش��صت ویک فرعی ازش��صت اصلی.توصیف اجمالی مل��ک طبق نظرهیات 

کارشناس��ان رس��می:ملک مذکوردر ورامین-میدان رازی بعدازپل روگذرخط آهن-بلوارامام رضا)ع(نبش 
خیابان باغ صالح واقع می باش��د،مجوزات شهرداری: براس��اس نامه شماره۸۶۶4مورخ۱۳۹5,۱,۲۳منطقه 
یک ش��هرداری ورامی��ن باعنوان رییس بانک س��په ممتازمس��تقل مرکزی تهران اززمین مورد اش��اره به 
مس��احت س��ه هزاروپانصدو هش��تادمتروپنجاه س��انتی مترمربع به مقدارپانصدوهش��تادونه مترونه سانتی 
مترمرب��ع بابت حس��ینیه ونیزمقداریکصدویازده مترونه س��انتی مترمربع مربوط به عقب نش��ینی اصالحی 
می باش��دکه نهایتاپس ازکس��رمیزان اصالحی وزمین حس��ینیه باقیمانده آن دوهزاروهش��تصدوهفتادونه 
متروپنج��اه ودوس��انتی مترمربع می باش��د-توافقنامه ش��هرداری به ش��ماره ۶۲۶۸م��ورخ ۱۳۹۲,5,۱۶-

صورتجلس��ه ش��ورای اس��المی ش��هرورامین به ش��ماره ۸۲4۶,۹۹۱مورخ ۱۳۸5,5,۲۸مبنی برهمکاری 
ش��ورای مذکوردرقب��ال واگ��ذاری دویس��ت مترمرب��ع زمی��ن جه��ت اح��داث س��اختمان بس��یج-نامه 
شماره۸۲4۶,۱۰۲۲ش��ورای اسالمی ش��هرورامین به ش��هرداری ورامین مبنی برواگذاری واحداث پایگاه 
بس��یج به میزان دویس��ت مترمربع-ملک دارای توافقنامه ش��هرداری به ش��ماره 55۶۸مورخ۸۶,۲,۲۳که 
درآن باطرح ش��ش طبق��ه )زیرهمکف وچهارطبقه(به ص��ورت تجاری،دی کلینیک ومس��کونی وپارکینگ 
موردتوافق قرارگرفته اس��ت درحال حاضرملک دارای کاربری مس��کونی درپهنه ۱۱۲۲ومصوبه کمیسیون 
م��اده پنج ارائه نگردید/بررس��ی کارشناس��ی:زمین مذکورمابی��ن خیابان باغ صالح وکوچه حماس��ه واقع 
گردیده ودرضلع ش��مال وش��رق وجنوب دارای دیواربه ارتفاع یک متروهفتاد وپنج سانتی متروضلع غربی 
به س��اختمان سرایداری وحس��ینیه محدود می گردد درمنتهی الیه ضلع شرقی بخشی بصورت چاله بوده 
ومجموع��ه زمین فاقدآثار می باش��د درضلع جنوب غربی یک واحد مس��کونی یک طبق��ه که بادیواراززمین 
اصلی جدا ش��ده به شکل سرایداری ودرمجاورت آن س��اختمان چهارطبقه بانمای آجری سه سانت به عنوان 
حوزه مقاومت بس��یج امام خمینی مورد استفاده بوده ودرانتهای ضلع غربی ساختمان حسینیه قراردارد.نظریه 
س��ه نفره هیات کارشناس��ان رس��می:باتوجه به ارائه حدود توسط مالک ومش��خصات ذکرشده ودرنظرگرفتن 
جمیع جهت ازقبیل مس��احت،قدمت ودسترسی وموقعیت وشرایط بازارارزش ششدانگ ملک موصوف به مبلغ 
یکصدوبیست وشش میلیاردوششصدوهفتادوشش میلیون ریال ارزیابی گردیده است.به موجب دوفقره پرونده 
اجرایی فوق الذکربس��تانکارتقاضای بازداش��ت ملک به پالک ثبتی فوق راجهت وصول طلب خودنموده وملک 
مذک��ور درقب��ال طلب به انضمام روزش��مارتوقیف گردیده ولیکن بدهکاران پرونده نس��بت به پرداخت بدهی 
خود اقدامی ننموده اند لذا به درخواس��ت بس��تانکار ملک موردبازداش��ت ارزیابی وتوس��ط طرفین پرونده به 
گزارش کارش��ناس اعتراض ونهایتا ملک موصوف توس��ط هیات کارشناسان س��ه نفره ارزیابی وقطعی گردیده 
اس��ت.به درخواس��ت بس��تانکار عملیات اجرایی ادامه وملک مورد بازداش��ت به پالک ثبتی فوق الذکر توسط 
کارشناس رسمی به شرح فوق ارزیابی وپالک فوق ازساعت ۹الی ۱۲مورخ هجدهم خردادهزاروسیصد ونودونه 
دراداره اجرای اسنادرس��می ورامین واقع درورامین-خیابان س��ینما-اداره ثبت اسنادوامالک ورامین واحداجرا 
ازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ ارزیابی توسط هیات کارشناسان به مبلغ یکصدوبیست وشش 
میلیاردوششصدوهفتاد وشش میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به 
ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ویاحق اشتراک ومصرف 
درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یانشده باش��دبه عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود مازاد،وجوه 
پرداخت��ی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مس��تردخواهد ش��دونیم عش��روحق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی درهمان ساعت 
ومکان مقرربرگزارخواهدش��د.همچنین ازبیمه ملک مورد مزایده اطالعی دردس��ت نمی باشد.الزم به ذکراست 
که اصل ملک طبق س��ندرهنی 54۶۳مورخ ۱۳۸۶,۱۱,۲۸دررهن بانک س��په می باش��دکه بانک مذکور طبق 
شماره ۱,۹۸,۶44۱۳۸مورخ ۱۳۹۸,5,۲۳شعبه مستقل مرکزی تهران بدوا باشرایط حاضرتقاضای ارزیابی ملک 

مزبوررانموده است.تاریخ انتشار:۱۳۹۹,۲,۲۰ م الف/4۲   آ-۹۹۰۰۸7۲
رییس اداره ثبت اس��ناد وامالک ورامین-محمدرحیم پور

 معارف   عنوان شعر آیینی شاید عنوان دقیقی برای 
مفهوم مورد نظر نباشد، زیرا ممکن است شعر سروده 
شده هر آیین دیگری را شامل شود؛ به همین منظور 
به نظر می رسد اگر عنوان شعر شیعی را برای آن به 

کار ببریم از تعبیر دقیق تری استفاده کرده ایم.
در مورد شــعر شیعی یا شعر اهل بیت)ع( در کالم و 
نگاه مقام معظم رهبری باید عنوان کرد که ایشــان 
سیر شــعر شــیعی پس از انقالب را مثبت و خوب 
ارزیابی می کنند و از نگاه ایشان تاکنون مسیر خوبی را 
طی کرده ایم. ایشان نکات مهمی را به شاعران شیعی 
یادآور شده اند؛ از مهم ترین نکات این است که شاعر 
آیینی باید شناخت و انس کافی با معصومین)ع( پیدا 
کند و آنچه در شعرهای شاعران از معصومین)ع( نقل 
می شــود آن چیزی باشد که با مستندات و حقیقت 
سیره آن بزرگواران و آنچه در تاریخ اتفاق افتاده و در 
نگاه و منظر معصومین)ع( وجود دارد، تطابق داشته 
باشد. اگر این اتفاق بیفتد، شعر هیئت ها و اشعار آیینی 
و شعرهایی که توسط مادحین خوانده می شود دیگر 
از نظر تطابق با مســتندات تاریخی، روایی و سندی 

ضعیف و نامعتبر نخواهند بود. 

 شعر دینی باید موضع اهل بیت)ع( را »
در تمام موضوعات بیان کند

دغدغه دیگر ایشــان در حوزه شعر شیعی این است 
که این شعر باید با موضوعات روز جامعه گره بخورد و 
در فضای اهل بیت)ع(، عاشورا، انتظار، مدح و مرثیه، 
صرفاً در مدح و مرثیه نماند. هر چند که مدح و مرثیه 
بسیار الزم است و مهم ترین و بابرکت ترین حوزه های 
شعر شیعی به حساب می آید اما نباید محدود به آن 
 ماند. یعنی شعر ما منظری شود برای تماشای سیره 
اهل بیت)ع( که اگر آن بزرگواران در تقابل های امروزین 
حق و باطل بودند چه کرده و چه موضعی می گرفتند. 
به عبارتی دیگر شعر دینی باید شعری موضع مند در 
تمام موضوعات باشــد و موضع اهل بیت)ع( را بیان 
کند. حتی ممکن اســت آن موضوع عاشقانه باشد؛ 
همسری برای همسر خود بخواند، پدری برای دختر 
خود بخواند و... این ها هم جزو شــعر دینی محسوب 
می شود؛ مهم این است که آن شعر را با چه موضعی 
بیان می کنیم. بایــد آن موضع در تطابق با گفتمان 

اهل بیت)ع( باشــد. شعر شیعی به 
معنای اخص هم وارد حوزه مدح و 
مرثیه می شود اما مهم این است که 
فقط به مدح و مرثیه صرف کفایت 
نکنیم و در شعر خود مواردی را بیان 
 کنیم که برای انســان امروز حرف

اهل بیت)ع( را زنده کند. 
ایــن مورد از مواردی اســت که در 
صحبت ها و یا بازخوردی که نسبت 
به برخی شعرها دارند جاری و ساری 
بوده است. به  طور نمونه بازخوردی 
که ایشــان نسبت به شعر عید فطر 
آقــای مطیعی داشــتند از همین 
جهت بود؛ اینکه بسیار خوب است 
که موضوع عید فطر، نیایش و مدح 
اهل بیت)ع( با موضوعات سیاسی و 
اجتماعی روز همراه شــده است. از 
این جهت رهبری عنایت ویژه ای به 

آن اشعار داشتند. 

شعر آیینی باید در خدمت »
اهداف انقالب اسالمی باشد

 نکته دیگر در حوزه شعر شیعی و مد نظر
مقام معظم رهبری این است که باید شعر شیعی به 
گنجینه ای که در دفاع مقدس داشتیم، حماسه ها و 
صحنه های شگفت دفاع مقدس پیوند بخورد. حتی 
خوب اســت که وقتی از عاشــورا صحبت می کنیم، 
گریزی به عاشورای ایران و حماسه های هشت ساله ای 
که عاشــوراییان ایران رقم زدند داشته باشیم و از آن 
فضای ارزشمند دفاع مقدس پلی بزنیم به فضای شعر 

دینی و شیعی و این دو را به هم پیوند دهیم. 
در موضوعــات دیگر هم ایشــان به نکاتی اشــاره 
داشــته اند؛ شعر آیینی امروزه باید در خدمت اهداف 
انقالب اسالمی باشد و شاعر انقالب اسالمی نیز باید 
خود را متعهد به اهداف انقالب اســالمی بداند. اگر 
ما به گونه ای شعر عاشــورایی می گوییم که ممکن 
است انســان غیرانقالبی هم همین نوع و نگاه را به 
عاشورا داشته باشد، مطلوب ما نیست. عاشورایی که 
می فهمیم عاشورای انقالبی، قیام علیه باطل و... این 

انقالب  معنا در خدمت اهــداف 
بودن است. شاعر انقالب در تمامی 
عرصه ها بایــد در خدمت اهداف 

انقالب باشد. 
نکته مهم دیگر مطالبات ایشان از 
شاعران آیینی استفاده از معارف 
قرآنی اســت. مقام معظم رهبری 
بارها تأکید داشــته اند که شاعر 
انقالبی باید با قرآن انس داشــته 
باشــد. در آن صورت شعر زندگی 
اســت و در تمامی ســاحت ها و 
برای  زندگــی حرفی  موضوعات 
گفتن دارد و اگــر حرفی می زند 
نشــانه قرآنی دارد؛ مثال بارز این 
حوزه حافظ است که گفته است: 
»ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ/ 
به قرآنی که اندر ســینه داری« و 
عمومــاً حرف هــای او برآمده از 

معارف قرآن است. 

 شاعر آیینی باید »
شأن اهل  بیت)ع( را رعایت کند

وظیفه دیگر شــعر شــیعی در 
حوزه تعلیمی اســت که از آن غافل شده ایم. شعری 
که می گوییم باید در حوزه تعلیم و آشنا کردن مردم 
با وظایف دینی گونه تعلیمی هم داشته باشد. پس از 
انقالب در حوزه های مختلف شعر شیعی رشد کرده ایم 
اما در این حوزه شاعران خیلی کم وارد شده اند. رهبر 
انقالب بارها تأکید داشته اند که شعر شیعی و آیینی 
مختص به یکی دو موضوع نماند و موضوعات مغفول 
مانده ای مانند نیایش، مناجات، اخالق و... برجسته و 
پرداخته شود؛ متأسفانه آنچنان که به مدح و مرثیه 

پرداخته ایم، به این موارد نپرداخته ایم. 
دور ماندن از نگاه های عوامانه، ســطحی و جعلی در 
حوزه مدح و مصیبت نیز از تأکیدات ایشــان است. 
شاعر باید به مستندات اشراف داشته باشد و موردی در 
روضه، مدح و شعر اهل بیت)ع( نیاورد که مستندات 
تاریخی نداشته باشد. رهبری بارها و بارها به شاعران 
فرموده اند که تراز شعر خود را باال ببرند. از این جهت 

که هر چه شعرهای بهتری در موضوعات ارزشمندی 
مانند موضوع اهل بیت)ع( داشــته باشیم شأن بهتر 
رعایت شده و ادای دین بهترین است. شاید اگر شعر 
ضعیف و کم ارزشی از نظر ادبی محضر اهل بیت)ع( 
ارائه کنیــم، از دید مخاطب وهن اهل بیت)ع( تلقی 
شود. اگر شــاعر در شناخت شعر و مفاهیم کوتاهی 

کند شأن شاعر اهل بیت)ع( را رعایت نکرده است. 

ویژگی های شاعر مسلمان در قرآن»
ســبک زندگی اســالمی در زندگی شــیعی باید 
برجســته باشد. در شــعر آیینی باید شعر زندگی 
داشته باشیم. شعر زندگی به سبک زندگی، ارتباط 
پدر با فرزندان، همســر با همسر، نوع زندگی، نوع 
نگاه به حیات و مرگ، تعامل دو دوســت، اعضای 
خانواده به هــم، نوع تعامل بــا موضوعاتی مانند 
مصرف زدگی و... همه به طور غیرمستقیم می تواند 

در شعر آیینی جلوه کند.
این موارد بخشــی از توصیه هــا و مطالباتی بود که 
رهبری بارها در جمع شــاعران کشــور بیان کردند؛ 
البته تا رســیدن به چشم انداز حضرت آقا راه بلندی 
پیش رو داریم و باید بسیار تالش کنیم تا خودمان را 
به آن معیارها نزدیک کنیم. در سوره شعراء خداوند 
ویژگی های شــعرای گمراه را بیان کرده و شعرایی را 
اســتثنا می کند که مورد تأیید خداوند هستند؛ »إاِلَّ 
الَِحاِت َوَذَکُروا اهلَل َکِثیًرا َوانَتَصُروا  َِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ال
َِّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمنَقلٍَب  ِمن بَْعِد َما ُظلُِموا َوَســَیْعلَُم ال
یَنَقلُِبوَن« مگر کســانی که ایمــان آورده و کارهای 
شایســته کرده و خدا را بســیار به یاد آورده و پس 
از آنکه مورد ســتم قرار گرفته اند یاری خواسته اند و 
کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به 
کدام بازگشت گاه برخواهند گشت«؛ یعنی شاعرانی 
کــه ایمان دارند و عمل صالح انجــام می دهند. این 
آیات سند راهبردی و معیارهای اصیل و متقنی است 
برای یک شاعر تا مسیر خود را بشناسد. ویژگی هایی 
مانند ایمان، عمل صالح، ذکر کثیر و ظلم ستیزی که 
در این آیات آمده باید ویژگی شــاعر مسلمان باشد. 
ویژگی هایی که در کالم مقام معظم رهبری نیز بارها 
اشاره شده و پیشنهاد می کنم شاعران آیینی به این 

آیات عظیم نگاه دقیق تری داشته باشند.

 معارف  رهبر حکیم و فرزانه انقالب از آغاز تاکنون 
به شعر دینی و آیینی عنایت ویژه ای داشته اند. از منظر 
ایشان، شعر آیینی باید سرشار از تازگی و طراوت باشد. 
شاعر آیینی باید روزنه ای به جان کلمات پیدا کند و 
به مدد »دانش و بینش« عمیق و اجتهادی پیامبرگونه 
در سیر و سلوکی عاشقانه و کشف و شهودی عارفانه 
با جان کلمات به »سماع« برخیزد و از ژرفای اقیانوس 
کرانه ناپدید واژگان و کلمات به استخراج گوهرهای 
ناب معنا دســت یازد؛ چرا که رســالت دین و آیین، 
زنگارروبی از آینه جان و پرده برداری از سیمای فطرت 
ماست. فلسفه بعثت همه پیامبران توحیدی از حضرت 
آدم)ع( تا حضرت خاتم)ص( و همچنین روح تعالیم 
دینی، دعوت به توحید و یکتاپرستی است؛ اذان نیز 
که نماد و نشان فراخوان مسلمانان است با »اهلل اکبر« 
آغاز و با »الاله االاهلل« خاتمه می یابد. یکی از مهم ترین 
مطالبــات رهبر انقالب از جامعه شــاعران و ذاکران 
آیینی نیز دعوت به توحید و یکتاپرســتی و تأکید بر 
مقام عبودیت و بندگی خاندان رســالت است.از دیگر 
دغدغه های جــدی رهبری به عنوان عالمی مصلح و 
روشــن اندیش، مجاهدت برای »تقریــب مذاهب« و 
تحکیم پایه های وحدت در جهان اســالم و بین امت 
اسالمی بوده اســت. در ذهن و زبان رهبری »وحدت 
کلمه« برای مقابله با توطئه های رنگارنگ دشــمنان 
قسم خورده اسالم و انقالب یک ضرورت حیاتی است. 
با عنایت به دغدغه های رهبری در این خصوص  و با 
توجه به شرایط حساس جهان اسالم، شایسته است 
در شــعر آیینی از طرح و بزرگ نمایی مسائلی که به 
اختالف های شــیعه و ســنی دامن می زند، به شدت 

بپرهیزیم.

 گذر از منزل صورت »
و رسیدن به سرمنزل حقیقت و سیرت دین

مقام معظم رهبری بر معرفی بزرگان دینی به عنوان 
اسوه های حسنه- نه اسطوره- در شعر و ادبیات آیینی 
تأکید دارند. ایشان در دیدارهای خود با جامعه شاعران 
و ذاکران آیینی با استناد به آیه 110 سوره کهف - »ُقْل 
إِنَّما أَنَا بََشــر ِمْثُلُکْم یوحی إلَی أَنَّما إلُهُکْم إِله واِحد...« 
- بر این اعتقاد و باور پای می فشــارند که شــاعران 
آیینی باید پیامبر)ص( و ســایر معصومین)ع( را آن  

گونه توصیف کنند که برای مردم، 
محسوس و ملموس و قابل هضم 
باشد.متأسفانه گاهی در شعرها و 
نوحه ها برای اظهار خاکســاری و 
ارادت به اهل بیــت)ع( از واژگان 
و تعابیر سخیفی استفاده می شود 
که با کرامت و عزت نفس انسانی 
در تقابل است. اظهار خاکساری و 
فروتنی در مقابل خاندان رسالت 
کار پسندیده ای اســت، ولی این 
اظهار فروتنی باید در دایره آموزه ها 
و تعالیم دینی صورت گیرد و فراتر 
از آن مجاز نیست؛ چرا که پا بیرون 
نهادن از این دایره تعریف شــده، 
یعنی حرکت در مسیری مخالف با 
رسالت انبیا و اولیای الهی؛ یادمان 
باشــد که فلســفه بعثت پیامبر 
گرامی اســالم)ص( احیای مکارم 

اخالقی است. 
رهبر انقالب در تعریف شعر دینی 
بر نشــر و ترویج معــارف تأکید 
می کننــد؛ بنابراین به روشــنی 
می تــوان دریافــت کــه مطالبه 

ایشــان از شعر و شاعران آیینی، گذر از منزل صورت 
و رســیدن به سرمنزل حقیقت و سیرت دین و آیین 
است. متأسفانه در باور بسیاری هر شعری که موضوع 
دینی داشته و در مدح و منقبت و مراثی ائمه اطهار)ع( 
سروده شده باشد، شــعر آیینی است. این بدترین و 
نارســاترین تعریفی اســت که از شعر دینی و آیینی 
می توان ارائه داد. با چنین تعریف نارســایی شاعرانی 
همچون حافظ به اعتبار اینکه پوسته، برونه و موضوع 
اشعارشان دینی نیســت، بیرون از دایره شعر آیینی  
قرار می گیرند و شــوربختانه شــاعرانی که شعرشان 
هیچ نسبتی با شعر آیینی اصیل و فاخر ندارد، صرفاً 
به اعتبار اینکه موضوع اشعارشان دینی است، در صف 
شاعران آیینی! حال آنکه اطالق عنوان »شعر آیینی« 
بر بسیاری از شــعرهایی که موضوع دینی دارند، به 
خاطــر آنکه از موضع و مضمون ارجمند و شــریفی 

برخوردار نیستند، جفا به شعر و شاعران آیینی است.

حرکت در مسیر »ظلم ستیزی« »
و »مظلوم نوازی«

از دیگر مطالبات امین شعر انقالب 
از شعر و شــاعران آیینی گنجاندن 
مضامین انقالبی و قرآنی در اشــعار 
و نوحه ها و تــالش در ایجاد پیوند 
بین شــعر آیینی، انقالب و پایداری 
و حرکت در مسیر »ظلم ستیزی« و 
»مظلوم نوازی« است. خداوند در آیه 
227 سوره شعراء از این ویژگی شاعر 
آیینی با عنوان »انتصار« نام می برد: 
الِحاِت َو  »إاِلَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
َذَکُروا اهلَل َکثیــراً َو انَْتَصُروا ِمْن بَْعِد 
ما ُظلُِموا َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَيَّ 
ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن«. تأکید بر این نکته 
از آن جهــت ضروری اســت که در 
ســال های اخیر عده ای با استناد به 
اینکه کار اصلی شاعر آیینی چیزی 
جــز مدیحه گویی و مرثیه ســرایی 
نیست، با شــانه خالی کردن از زیر 
بار مسئولیت های انسانی، اجتماعی 
و سیاســی، خرج »شــعر آیینی« را 
از »شــعر انقالب« جدا کرده اند. بدیهی است که این 
تفکیک، تبعات جبران ناپذیری براي انقالب دارد که 
کمترین آن انفعال و بي  تفاوتي نسبت به مسائل داخلي 
و جهان اسالم و ســرودن شعر خنثي و بي خاصیت 
است. اگر با این توطئه مقابله نشود، بدون شک شعر 
آیینی مــا در برزخ »سکوالریســم« هبوط می کند و 
از ایفای رسالت انســانی، اجتماعی و دینی خود که 
انسان سازی و جامعه سازی اســت باز می ماند؛ البته 
در این امر مهم آنچه مورد نظر است، نه سیاست بازی 
و سیاســت زدگی، بلکه پیروی دقیق و هوشــمندانه 
شــاعران و ذاکران آیینی از سیره سیاسی بنیان گذار 

جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی)ره( است.
تبیین ســبک زندگی »ایرانی- اسالمی« به زبان شعر 
از مطالبات دیگر رهبری از شــعر و شــاعران آیینی 
اســت. مطالبه رهبر انقالب از شاعران دینی و آیینی 
این اســت که با بهره گیری از میراث ماندگار پیامبر 
خاتم)ص(- قــرآن و عترت- از مدح و منقبت صرف 

فاصله بگیرند و همچون شاعران صدر اسالم بر مسند 
 پیام  رسانی تکیه زده و در این ساحت مقدس به دنبال 
ترویــج حکمت های دینی و احیــای مکارم اخالقی 
باشند؛ به عبارت دیگر باید با به تصویر کشیدن سیره 
عملی بزرگان دین، از زبان شعر برای سوق دادن اقشار 
مختلف جامعه به »ســبک زندگی اسالمی« استفاده 

کنیم.

 اجتناب از تحریف و خرافه»
 پرهیز از گزافه گویی و مهمل گویی

پرهیز از تحریف معارف دینی و مبارزه با بدفهمی ها و 
کج فهمی ها از دیگر مطالبات رهبر حکیم انقالب است. 
متأســفانه گاهی در شعرها و مداحی ها- به خصوص 
در شعر عاشــورایی- با تعریف غلط از شفاعت، مردم 
را تشویق به گناه می کنیم. مضمون بسیاری از شعرها 
و مداحی ها این است که »هر چقدر گناه کنی، کافی 
اســت برای امام حسین)ع( یک قطره اشک بریزی تا 
همه گناهانت بخشــیده شود، و اصالً امام حسین)ع( 
برای این شهید شد تا گناهان امت اش بخشیده شود!« 
این حرف، حرف باطلی اســت که هیچ  گونه مبنای 

شرعی و عقلی ندارد.
امین شعر انقالب طرح مسائل غلط و خالف آموزه های 
دینی و قرآنی را در شعر آیینی جایز نمی دانند و بر این 
دقیقه پای می فشارند که شعر اصیل دینی باید »متکی 
و مستند به معارف حقه  الهیه« باشد. تا آنجا که به یاد 
دارم، ایشان در تمام دیدارهایی که با شاعران و ذاکران 
اهل بیت)ع( در طول سالیان پس از انقالب داشته اند، 
همواره بر پایبندی به صدق واقعه تأکید کرده و هر گاه 
در حضورشان شعر یا مرثیه ای خوانده شده که با روح 
دین و آیین در تقابل بوده، بدون هیچ مالحظه ای به 
شــاعر و مداح آن تذکر داده و خواستار اصالح شعر یا 
مرثیه شده اند. ایشان بارها و بارها بر این دقیقه مهم و 
کلیدی تأکید کرده اند که شاعران آیینی باید با رعایت 
ادب و آداب زبان به مدح و ستایش خاندان رسالت باز 
کنند و از خرافه و گزافه گویی در این عرصه بپرهیزند. 
ایشــان بر رعایت شأن خاندان رسالت در شعر آیینی 
تأکید فراوان دارند؛ اینکه به دور از احساس زدگی و با 
لهجه معرفت، زبان به مدح و منقبت بزرگان دینی باز 

کنیم تا به تعبیر ایشان دچار »مهمل گویی« نشویم.

شعر شیعی باید 
با موضوعات روز 

جامعه گره بخورد 
و صرفاً در فضای 

مدح و مرثیه 
نماند؛ به  طور نمونه 
بازخورد ویژه ای که 

رهبری نسبت به 
شعر عید فطر آقای 

مطیعی داشتند از 
همین جهت بود

بــــــرش
رهبر انقالب بر 

رعایت شأن خاندان 
رسالت در شعر 

آیینی تأکید فراوان 
دارند؛ اینکه به دور 

از احساس زدگی و با 
لهجه معرفت، زبان به 
مدح و منقبت بزرگان 

دینی باز کنیم تا به 
تعبیر ایشان دچار 

»مهمل گویی« نشویم

بــــــرش

میالد عرفان پور از دیدگاه مقام معظم رهبری درباره شعر شیعی می گوید

زنده کردن حرف اهل بیت b برای انسان امروز
یادداشتی از رضا اسماعیلی درباره  مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی از شاعران آیینی

شعر دینی باید مستند به معارف الهی باشد  

شعر اهل بیت b باید عزت محور و بصیرت افزا باشد
معارف: مطالبات رهبر معظم انقالب از شــاعران آیینی که بارها از 
قول ایشــان در جلسات متعدد شنیده ایم و به منظور آگاهی بخشی 
شــاعران به جامعه مذهبی و هیئت ها برگزار می شود به طور کلی 
شامل بصیرت افزایی، روشنگری و پرهیز از مبالغه گویی است. شاعران 
آیینی جوان باید در مراثی و مدایح به مقاتل دقت بسیار کرده و در 
این زمینه آموزش ببینند؛ برای کارهای خود مشاور داشته باشند و 
برای انتشــار آثار خود عجله ای نداشته باشند. یک شاعر دینی باید 
دشمن شناسی کند. خرافات، انحرافات، شیطنت ها و فتنه هایی که 
دشــمنان نسبت به اهل  بیت)ع( دارند را بداند و در یاد داشته باشد 

فتنه ها همان فتنه های عمروعاص و بنی امیه  هستند. 
حضرت آقا همیشــه تأکید دارند که شــاعران آیینی با ادعیه آشنا 
باشــند؛ به خصوص به دعاهایی مانند صحیفه سجادیه یا دعاهایی 

که مربوط به ذوات معصومین)ع( است دقت کنند و مفاهیم، تعبیرها 
و مضمون ها را به زبان شــعر دربیاورند و به  صورت مســتمر فهم 

شعردوستان را باال ببرند.
شاعران آیینی همان شاعران سنگر عاشورا هستند؛ به همین دلیل 
باید با مفاهیم گفتار و وصیت سیدالشــهدا)ع( آشنا باشند و در آن 
دقت کنند. آن ها می توانند بیانات عالیه را به زبان شعر عنوان کنند؛ 

به  طور نمونه خوشدل تهرانی می گوید:
بزرگ فلسفه قتل شاه دین است/ که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است
نه ظلم کن به کســی و نه زیر ظلم برو/ که این مرام حسین است و 

منطق دین است
لَّه« سیدالشهدا)ع( است؛  ا الِذّ این اشعار برگرفته از شعار »َهیَهاَت ِمَنّ

شعر اهل بیت)ع( باید عزت محور و بصیرت محور باشد.

دیدگاه  ولی اهلل کالمی زنجانی/ شاعر آیینی و مداح اهل  بیت)ع(

اساس روابط اجتماعی حفظ کرامت انسانی است 

annotation@qudsonline.ir

رمضانیه

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی
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بازار خودرو با روش نظامی اداره نمی شود©
تعییــن قیمت تمام شــده خودرو در تمام دنیا براســاس دو روش صورت 
می گیرد، به این معنا که قیمتی برای هر خودرو در نظر گرفته شده که این 
قیمت، قیمت هدف اســت و محصول باید به این قیمت تولید شود. پیاده 
کردن چنین روشی وابسته به حضور یک اقتصاد قوی، زنده و سرپاست که 
همه مؤلفه های اقتصــادی در آن مثل نرخ ارز، مواد اولیه و ورودی ها قابل 
پیش بینی باشــد.  این روند منجر به شکل گیری قیمت هدفی می شود که 

غیر قابل تعریف است. 
شــیوه دیگری کــه در تعیین قیمت گذاری خودرو صورت داده می شــود، 
قیمت تمام شــده خودرو بســتگی به وضعیت اقتصادی دارد، یعنی شناور 
بــودن اقتصاد. متأســفانه در ایران از تیراژ تولید تــا مواداولیه همگی نرخ 
شناوری دارند. در واقع نرخ های شناور غیرقابل پیش بینی هستند، بنابراین 
این موضوع منجر به وجود نوســان در بازار می شــود و حاصل آن افزایش 
گرانی است که سال هاست تجربه آن را در همه محصوالت، کاالها و خودرو 

داریم.
قطعــاً وزیر صمت و همه مســئوالن به خوبی به این موضــوع واقفند که 
دستوری نمی توانند مانع افزایش قیمت خودرو شوند، چنان که تجربه این 

موضوع را در سال های گذشته داشته اند. 
تا زمانی که روش مدیریتی کشور دستوری باشد، اصالح روش ها غیرممکن 
است. بازار با روش های نظامی از باال دستور از پایین اجرا، اداره نمی شود و 

قطعاً اعمال فشار در بازار به هیچ وجه جوابگو نیست. 
تعیین قیمت به روش دستوری تنها به ضرر و زیان مردم تمام می شود. 

قطعاً بودن حباب در بازار خودرو یا ســایر بازارها باید تعریف شــود. وقتی 
کاالی ورودی، مــواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز وارداتی با ارز باال وارد 
کشور می شوند منجر به حباب انتقالی می شود، یعنی تورم ناشی از گرانی، 
روی همــه کاالها و خدمات نهایی تأثیر می گذارد، از جمله بازار خودرو. تا 
زمانی که نرخ ارز به ثبات نرســد و روند خصوصی ســازی و مردمی سازی 
به صورت واقعی دنبال نشــود، تورم و گرانی در کنار سوء مدیریت ها رونق 
و رمــق را از بــازار و در نهایت از مصرف کنندگان واقعی و اقتصاد کشــور 

می گیرد و چالش های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می کند.

 طرح تشکیل وزارت بازرگانی©
در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده است

اجتماعی  کمیســیون  عضو  فارس: 
مجلس با اشــاره به در دســتور کار 
قرار گرفتن بررســی طرح تشــکیل 
وزارت بازرگانــی در صحــن علنــی 
مجلس گفت: این طرح در کمیسیون 
مستقیماً  و  نشــده  بررسی  اجتماعی 
به صحــن آورده شــده کــه تخلف 
آیین نامه ای هیئت رئیســه مجلس اســت. احمد بیگدلی، عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شــورای اسالمی درباره در دســتور کار قرار گرفتن طرح 
تشــکیل وزارت بازرگانی، گفت: در رســانه ها متوجه شدیم  طرح تشکیل 
وزارت بازرگانی در دســتور بررسی صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته است. وی ادامه داد: پس از ایرادهای شورای نگهبان، طرح مذکور باید 
در کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بررسی، ایرادها رفع و برای 

تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
بدون بررسی در این کمیسیون به صحن علنی مجلس آمده، گفت: در سه ماه 
گذشته هیچ جلسه ای در خصوص این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس 
برگزار نشــده اســت. اینکه چه طور طرح مذکور بدون بررســی کمیسیون 
اجتماعی که کمیســیون اصلی طرح هم محســوب می شود به صحن آمده 

است، جای سؤال دارد.
بیگدلی با بیان اینکه در این زمینه تخلف آیین نامه ای توسط هیئت رئیسه مجلس 
صورت گرفته است، گفت: براســاس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 
طرح ها و لوایحی که شــورای نگهبان بر آن ها ایراد می گیرد، برای بررســی باید 
به کمیسیون مربوط خود بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی اصالح نشده و مستقیماً به صحن 

آورده شده است. 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: طرح تشــکیل وزارت 
بازرگانی در یک سال گذشته بارها در مجلس بررسی و با آن مخالفت شده است. 
در کشورهای موفق دنیا تولید و بازرگانی در یک مجموعه واحد هستند، چراکه 

تفکیک آن ها زمینه ساز صدمات و آسیب های فراوانی است.

قدس عوامل افزایش قیمت این خودرو پر تقاضا را بررسی می کند

پراید چرا پرید؟!
 اقتصاد/ زهراطوسی  بحث بر سر پایه حقوق 
یک میلیون و 800 هزار تومانی کارگری و مشکالت 
معیشتی مردم در بحران کرونا هنوز پایان نیافته 
که دالالن در نبود کارکرد نهاد نظارتی، کنترل بازار 
خودرو را از درون پارکینگ ها به دســت گرفته و 
با داغ کردن خبر پراید 90میلیونی، قدرت خرید 

مردم را به چالش جدیدی دعوت کرده اند.
فعاالن بازار می گویند افسار بازار اکنون نه در دست 
تولیدکنندگان بلکه در دســت کسانی است که 
خودروها را در پارکینگ های خود نگه داشته اند و 
هر گاه که امکانی بیابند با افزایش قیمت در بازار 
حاضر به فروش می شوند. این روزها واسطه ها در 
غیاب مرجع نظارتی قیمت پرایــد را که در بازار 
خودرو به نوعی شاخص تلقی می شود با افزایش 
10میلیــون تومانی طــی 20 روز به قله های 90 

میلیون تومان رسانده اند. 

کاهش آمار تولید خودروسازان »
قصه گرانی پراید از جایی آغاز می شود که خودرو 
به میزان نیاز بازار تولید و عرضه نمی شــود. طبق 
آمارهای ارائه شــده از ســوی خودروسازان رشد 
تولید ماهانه خودروســازان در بهمن  ماه متوقف 
شــده، افت ماهانه تولید در اسفند ماه نیز تداوم 
داشت و شــرکت های خودروســاز در اسفند به 
نســبت بهمن افت تولید ۶/ 21 درصدی را ثبت 
کرده اند که بخشــی از آن به دلیل شیوع کرونا و 
تعطیلی بسیاری از خطوط تولید خودروسازان بود. 
بدین ترتیب در حالــی که ظرفیت تولید خودرو 
در کشور ســالیانه 2میلیون و 200 هزار دستگاه 
است، ایران خودرو در ســال 98 حدود 393هزار 
دســتگاه انواع سواری را از خط تولید خود بیرون 

آورد و سایپا نیز بیش از 3۶3هزار 
دستگاه تولید کرد.

در فروردین امســال نیز، سایپا 
فقط خانــواده پرایــد و تیبا را 
تولیــد کرده و بــه همین دلیل 
نیز مجموع تولید ماهیانه سایپا 
تنها 7/3هزار دســتگاه شده که 
خانواده پراید با 188هزار دستگاه 
در جایگاه اول و خانواده تیبا نیز 

با 1۶0 هزار دســتگاه در جایگاه دوم تولیدات این 
شرکت ایستاده اند.

ایران خودرو در فروردین امسال تولید ماهانه اش را 
به 15/۶هزار دســتگاه رسانده است. از این تعداد، 
خانواده پژو با حدود 11/1هزار دستگاه، رتبه اول 
تولید را داشــته اند. خانواده سمند و دنا نیز هر دو 
با تولید 1/7هزار دستگاه، در جایگاه دوم تولیدات 
ایران خودرو ایستاده اند. تندر90، دانگ فنگ و پژو 
2008 اما هیچ تولیدی در فروردین 99 نداشته اند.

هر چند آن طور که حســن کریمی ســنجری، 
کارشــناس صنعت خودرو  گفته است با توجه به 
میزان بیشتر تقاضا نسبت به عرضه، طبیعی است 
افزایش قیمت در بازار وجود داشــته باشد و باید 
شرکت های خودروساز را وادار کرد تا به هر نحوی 
که شــده تولید خود را افزایش دهند، چرا که اگر 
قرار باشد مانند سال های 97 و 98 افزایش قیمت 
در خودرو داشته باشیم، دیگر نمی توان بازار خودرو 

را کنترل کرد.

اختالف مراجع تصمیم گیری»
حال در چنین شــرایطی که بازار با کمبود عرضه 
روبه روســت و اخبار مختلفــی از افزایش قیمت 

انــواع خودروهــای داخلی آن 
هم بــا مصوبه دولــت به گوش 
می رســد، مشاجره بر سر مرجع 
تصمیم گیری برای قیمت خودرو 
نیز باال گرفتــه و دالالن همین 
سرنخ را گرفته اند تا از بازار راکد 

نهایت سوءاستفاده  را ببرند.
واســطه ها در تالش هستند در 
فرصت مقتضی ایجاد شــده تا 
مشخص شدن مرجع تعیین قیمت خودرو از آب 
گل آلود در این بازار بیشــترین ماهی را به قالب 
بیندازند و چه طعمه ای بهتر از پراید که نان بخشی 

از جامعه به گردش چرخ های آن وابسته است.
قضیه این اســت که طبق بند 5 ماده 58 قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴، باید شورای 
رقابت فرمول تعیین قیمت خودروهای انحصاری 

را تعیین کند. 
از آن جایــی کــه خودروهای تولیدی ســایپا و 
ایران خودرو انحصاری  هســتند، بنابراین تعیین 
قیمت و فرمول قیمت به عهده شورای رقابت است، 
اما تصمیم گیران، شورای رقابت را از گردونه انجام 

تکلیف قانونی خود کنار گذاشته اند.
یکی از اختالف های بین شورای رقابت با سازمان 
حمایت این اســت کــه آن ها و خودروســازها 
می خواهند قیمــت تعیینی را براســاس همه 
هزینه هــای مرتبط با تولید خودرو و غیرمرتبط 
با آن تعیین کنند، ولی شــورای رقابت معتقد 
اســت طبق قوانین باید هزینه های تمام شــده 
مرتبط با تولید خودرو به اضافه درصد و میزان 
تورمی که هر ســال بانک مرکزی اعالم می کند، 
قیمت خودرو را تعیین کند.خودروسازان تن به 

دستورعمل شورای رقابت نمی دهند و معتقدند 
در طول این سال ها قیمت گذاری خودرو توسط 
این شــورا ضرر و زیان آن ها را بیشــتر کرده و 
کارشناســی نیســت، اما از طرف دیگر شورای 
رقابت اعــالم قیمت های جدیــد آن هم بدون 
توافــق با ایــن بخش را غیر قانونــی می داند و 
می گوید: نباید تمام ضرر و زیان خودروســازان 
در دســتورعمل قیمت گــذاری لحاظ شــود، 
چراکه بخشــی از این ضرر و زیان برای فعالیت 

غیرتولیدی خودروسازان است.

ارائه فرمول قیمت از سوی شورای رقابت »
با بغرنج شــدن اوضاع و گرانی افسارگسیخته در 
بازار خودرو، سرانجام وزیر صمت از شورای رقابت 
خواســته  وظیفه خود را انجام دهد و ظرف چند 
روز آینده فرمول خود را ارائه کند تا براســاس آن 
تصمیم گیری شــود. به گفته حسن درویشیان، 
رئیس ســازمان بازرسی کل، شورای رقابت هفته 
جاری فرمول قیمت گذاری خودرو را ارائه می کند و 
قیمت خودرو براساس این فرمول تعیین می شود. 
بنا به اعالم درویشیان، سازمان بازرسی کل کشور 

نحوه عرضه خــودرو را پیگیری خواهد کرد، زیرا 
به شــکلی که تا به حال عرضه شده، آن اختالف 
قیمت کارخانه و بازار را به خصوص در یک ســال 
اخیر کاهش نداده اســت، بنابراین برخی ضوابط 
باید اصالح شوند. سایر شیوه ها و روش ها که دست 
دالالن را از بازار خودرو کوتاه کند نیز باید اصالح 

شوند. 

مردم فعاًل خودرو نخرند»
نتیجه این دعوا که چند هفته ای است حسابی داغ 
شده برای مردم این است که فعالً خودرو نخرند! 
آن طور که امیر جعفرپور، معــاون دفتر خودرو و 
نیروی محرکه وزارت صنعت گفته است:  توصیه 
ما به مردم  این است که تا اعالم قیمت خودروها 
به هیچ عنــوان از بازار خودرویی خریداری نکنند 
و مطمئن باشــند که پس از تصمیم نهایی ستاد 
تنظیم بازار، ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت 
انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی 
آن شــاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود. 
خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر 

مصرف کننده است.

 گرانی های اخیر هیچ  ارتباطی 
با خودروساز ندارند

 با ستاد تنظیم بازار بر سر 
محاسبه قیمت خودرو اختالف داریم

با وجود اقدام های مختلف بانک مرکزی 
گرانی خودرو ادامه دارد

 ۱۲هزار خودرو ناقص 
در کف پارکینگ سایپاست

افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر 
در بازار هیچ ارتباطی با خودروســاز و 
شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در 
بازار رخ داده است. قیمت مصوب آخرین 
فروش نقدی خودرو پراید در کارخانه 

کــه مربوط به چهار ماه قبل بود، 37میلیون و 500 هزار تومان 
بود و با توجه به اینکه تولید خودرو پراید اواخر تیر امسال متوقف 
خواهد شد و هیچ فروش دیگری پس از آن صورت نگرفته است، 
تنها عامل افزایش قیمت خودرو بازار بوده است. خودروسازان در 
حالی که باید همه نهاده های تولید از فوالد و مس و آلومینیوم 
گرفته تا مواد شــیمیایی و پلیمری را از بــورس کاال و به نرخ 
آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را براساس قیمت 
مصوب عرضه کنند و این امر منجر به زیان انباشته خودروسازان 
شــده اســت. جهش اولیه قیمت خودرو در ســال 1391 در 
نتیجه رشد شــدید نرخ ارز رخ داد که بهای تمام شده قطعات 
و مواداولیه در بازار رشــد کــرد و این روند همچنان ادامه دارد. 

با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت 
چراکه  داریم،  اختالف نظــر  خودرو 
آن ها روش محاســبه برای قیمت را 
روش هزینه تمام  شده اعالم کرده اند،  
در صورتی که شــورای رقابت روش 

سقف قیمتی را دارد که بر این اساس قیمت پایه را به اضافه 
تورم بخشی که از بانک مرکزی می گیریم، محاسبه می کنیم.

شورای رقابت یکسری از هزینه هایی که خودروسازان دارند را 
قبول ندارد، چرا که آن ها هزینه های نامربوط با تولید دارند، 

بنابراین هیچ تفاهمی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم.
در حال حاضر بازار خودرو  در دست دالالن است و دالل بازی 
می شود، اینکه چرا دستورات نظارتی قوه قضائیه در این بازار 
دخالت نمی کند، مشــخص نیست. در بازار های دیگری که 
دالل بازی بود و قیمت هــا را مصنوعی باال بردند مثل ارز و 
بحــث برخی از کاال ها، قوه قضائیه ورود پیــدا کرد و بازار را 

به تعادل رساند، اما متأسفانه در بازار خودرو ورود نمی کند.

قیمــت خــودرو پیش از نــوروز به 
دلیل وجود کرونا و استقبال نکردن 
خریداران افزایشی نداشت و در بعضی 
مــوارد پایین هم آمد، اما اکنون پس 
از گذشت دو ماه، بیشتر از 12درصد 

تورم داشــته است.باال رفتن قیمت ارز در گران شدن قیمت 
خودرو تأثیرگذار اســت. نرخ ارز از دو ماه گذشــته تاکنون 
25درصد گران تر شــده و بر نرخ تمام کاالها  به ویژه خودرو 
تأثیرات خود را گذاشته است.نباید باال رفتن نرخ دالر را به 
گردن دالل ها و واسطه ها انداخت، بلکه دلیل آن اقدام های 
بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجــه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اســت، زیرا کسری بودجه دولت، تورم را به 
دنبال دارد. اگر دولت سیاست های درستی اتخاذ کند، نقش 
دالالن در تعیین نرخ ارز کاهش پیدا می کند. اما زمانی که 
به  طور دائم پول توزیع و بانک مرکزی نیز حیاط  خلوت دولت 

محسوب می شود، تورم نیز در بازار شکل می گیرد.

سایپا سال گذشته  ۴20هزار دستگاه 
خودرو تولید کرد. در ماه های پایانی 
سال شاهد شیوع کرونا بودیم که این 
اتفاق موجب شــد تا امکان تحویل 
قطعه از شرکت های قطعه ساز چینی 

طرف قرارداد با ســایپا سلب شود. نرســیدن این قطعات 
سبب تولید حدود 25هزار دستگاه خودرو به  صورت ناقص 
در اســفند ماه شــد. حدود 12هزار خودرو ناقص در کف 
پارکینگ ها موجود اســت که در چند هفته آینده آن ها را 
بــه بازار عرضه می کنیم.در برنامه ابتدایی برای تولید روزانه 
باالی 2هزار دســتگاه برنامه ریزی کردیم، اما در حال حاضر 
تولید روزانه در خطوط تولید سایپا در حدود یک هزار و 800 
دســتگاه اســت. در ارتباط با جایگزینی برای خودرو پراید 
امســال دو فیس لیفت از محصوالت سایپا را به بازار عرضه 
خواهیم کرد. تولید خودرو در کشور 13درصد افت را نشان 

می دهد، اما سایپا افت تولیدی نداشته است. 

کارشناسان
باقری خوزانی، قائم مقام مدیرعامل در امور فروش سایپافرید زاوه، کارشناس صنعت خودرورضا شیوا، رئیس شورای رقابتسهیل نوردرخشان، مدیر مالی و اقتصادی سایپا

شیوه ها 
و روش هایی که 
دست دالالن را از 
بازار خودرو کوتاه 
می کند باید اصالح 
و بازنگری شوند

بــــــــرش

اوضاع پولی و ارزی نسبت به دو سال پیش بهتر شده است  ایسنا:عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: شرایط بازارسرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از 
راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهم تر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی که هر دو ضدتورمی هستند، فراهم کرده است. وی اذعان کرد: اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده ای 
را می گذراند، ولی اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است. منکر برخی ناکارآمدی ها نیستم، ولی با این همه نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشور در مقابله با فشارهای حداکثری دچار اشتباه شویم. 

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو
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برای مقابله با کرونا در سخت ترین روزها آماده ایم  ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام توییتری نوشت: ما و همکارانمان در کنار مقابله با کرونا خود را برای سخت ترین روزها آماده 
کرده ایم. سعید نمکی در این پیام توییتری تأکید کرده است: در این شرایط اضطرار مردم عزیزمان کوچک ترین دغدغه ای از بابت ارائه خدمات در عرصه بهداشت، درمان و دارو نداشته باشند. وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی تصریح کرد: از خداوند متعال در این شب های عزیز برای هموطنان آرزوی آرامش دارم.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

وجود۷هزار روستامهد در کشور©
حبیب اهلل  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
مســعودی فرید، معاون امــور اجتماعی 
دربــاره  بهزیســتی کشــور  ســازمان 
روســتامهدها، گفت: در سراسر کشور ۷ 

هزار روستامهد داریم.
فرید گفــت: دریافت ماهانه شــهریه از 
خانواده هایی که فرزندانشان در روستامهد 

هستند ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است. وی افزود: نگاه بهزیستی به روستامهدها حمایتی 
است و یک وعده غذای گرم به کودکان در مهدهای  روستایی داده می شود. 

فرید بیان کرد: مهدهای شهری از دریافت شهریه مهد اداره می شوند، اما روستامهدها 
با حمایت سازمان بهزیســتی اداره شده، چرا که شهریه زیادی از خانواده ها دریافت 
نمی شود. عمالً با ماهیانه ۲۰ تا ۳۰هزار تومان نمی توان مهدی را حتی در روستا اداره 
کرد. فرید ادامه داد: وقتی در مهدهای روستاها و مناطق کم برخوردار یک وعده غذای 
گرم برای کودکان فراهم شــود، خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به این مهدها 
تشویق می شوند که عالوه بر تقویت تغذیه کودکان، آموزش های ابتدایی به آن ها نیز 
 داده می شود. همچنین وزارت بهداشــت در گزارشی اعالم کرده در استان هایی که 
سه سال پی در پی طرح اهدای یک وعده غذای گرم به کودکان داده شده، ۵۰ درصد 

میزان سوءتغذیه کودکان در آن منطقه کاهش پیدا کرده است.

یک مدیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

افزایش قیمت بسته های اینترنتی قابل قبول نیست©
فارس: پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به اینکه چرا قیمت بسته های اینترنتی با آموزش 
مجازی افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمت برای بسته های اینترنتی قابل قبول 
نیست، چرا که برای بسته های اینترنتی همه اپراتورها تعرفه وجود دارد به طوری که 
سقف تعرفه برای سیمکارت دائمی در هر گیگ ۴۲هزار تومان است، اما اپراتورها بین 

۳ تا۴هزار تومان به فروش می رسانند.
وی افزود: ســقف تعرفه برای سیمکارت های اعتباری یک و نیم برابر بیشتر از تعرفه 
سیمکارت  دائمی است به طوری که هر گیگ آن ۶۲ هزار تومان است و می تواند به 

فروش برساند، اما قیمت کنونی آن ۴هزار تومان است.
وی اضافه کرد: اپراتورها در چارچوب مصوبه کمیسیون تعرفه های بسته های اینترنتی 
خــود را اعالم می کنند، اگر مصادیقی مبنی بر افزایش خــارج از تعرفه وجود دارد 
مردم اعالم کنند تا بررسی شود. از طرفی باید بگویم قیمت ها را در یک میانگین در 

پایین ترین و باالترین درصد برایشان مشخص کرده ایم.

مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی بیان کرد

انتقاد به تعرفه های جدید خدمات آزمایشگاهی©
مهر: مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی 
کشور، نسبت به تعرفه های پزشکی ابالغی 

از سوی هیئت وزیران، موضع گرفت.
در این اظهار نظر آمده اســت: به دنبال 
اعالم تعرفه های جدید خدمات سالمت 
و عدم اعمال نظرات کارشناســی مجمع 
انجمن های علوم آزمایشگاهی و سازمان 

نظام پزشکی در تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، متأسفانه بار دیگر شاهد نادیده 
گرفتــن واقعیت های اقتصادی و اجتماعی در تعیین قیمت خدمات آزمایشــگاهی 
هستیم. معتقدیم عدم تجدیدنظر جدی در تعرفه های ابالغی، نه تنها موجب تخریب 
زیرساخت ها و ظرفیت های آزمایشــگاهی کشور خواهد شد و قسمت اعظم بخش 
خصوصی را از چرخه خدمت رســانی حذف و محروم خواهد کرد بلکه در کیفیت و 
دسترســی به خدمات آزمایشگاهی برای مردم نیز آسیب جدی وارد خواهد نمود و 
بدیهی است که ترمیم چنین آسیبی نیازمند گذر زمان بوده و تحمیل هزینه بسیار 

زیاد بر نظام سالمت و اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

 گروه جامعه/ محمودمصدق   انفاق به فقرا 
و نیازمندان از سنت های مردم ما به ویژه در ماه 
به  و  ساله  هر  که  سنتی  است.  رمضان  مبارک 
صورت معمول در قالب های مشخصی چون صدقه 
دادن، اطعام و افطاری انجام می شود، اما امسال با 
اپیدمی شدن ویروس کرونا در کشور و در پی آن 
تعطیلی کسب و کارها و آسیب هایی که به بخشی 
از جامعه وارد آمده است، ضرورت توجه بیشتر به 
این سنت نیک نیز بیش از هر زمان دیگری باید 

مورد توجه قرار گیرد.

نیازها را بررسی کنیم»
دکتــر عبــاس نصیری فرد، اســتاد دانشــگاه و 
رئیس مجمع بین المللــی تبیین و ترویج تمدن 
نوین اسالمی در گفت وگو با ما ضمن اشاره به اینکه 
کمــک به همنوع به منظور برقراری مســاوات و 
همدلی در هر مقطع زمانی صورت خاص خودش 
را پیدا می کند، می گوید: گاهی کمک هایی که به 
فقرا و نیازمندان می شود هدفمند و متناسب با نیاز 
آن ها و شرایط فعلی جامعه نیست. در حال حاضر 
شــاید نوع نیاز بعضی از افراد که به دنبال شیوع 
کرونا دچار مشکل شده اند با نیاز فقرا و کسانی که 
پیش از بحران یاد شده هم دچار مشکالتی بوده اند، 
متفاوت باشد. در شــرایطی که فردی نمی تواند 
اجاره منزلش را بپردازد، هر چه بسته های خوراکی 
دریافت کند باز هم نمی تواند مشکلش را حل کند. 
بنابراین به نظر می رسد ابتدا باید نیازمندی های 
افراد را در هر محله و منطقه احصا کرد و سپس به 

تناسب نیازها کمک رسانی نمود.
وی با اشــاره به اینکه باید بین فقیر و نیازمند در 
وضعیت موجود تفاوت قائل شــد، می گوید: فقیر 
کسی است که نمی تواند کار و کسب درآمد کند. 
این گونه افراد همواره در جامعه بوده و تحت پوشش 
نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد قرار 
داشته اند، اما فرد آبرومندی که تا دو سه ماه پیش 
صاحب شــغل و درآمد بوده و زندگی اش هم به 
خوبی اداره می شده، در حال حاضر به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشــتی نمی تواند فعالیت کند و 
از لحاظ مالی نیازمند کمک شــده است.نیاز این 
افراد را نمی توان با تحویل بسته خوراکی ۲۰۰هزار 
تومانی برطرف کرد، چون شــاید در این حد نیاز 

نداشــته باشــند، بنابراین باید کمک ها براساس 
نیازهای افراد ارائه شود. 

وی با مهم خواندن شیوه کمک ها به نیازمندان 
و مســتمندان، تصریح می کنــد: همواره کمک 
به شــیوه صدقه دادن و نقدی در جامعه ترویج 
می شــود، اما این موضوع بعضی مواقع حتی با 
کرامت انسانی نیز ناســازگار است.ضمن اینکه 
همواره امــکان کمک کردن بــه صورت نقدی 
برای خیلی ها وجود ندارد، اما همین عده گاهی 
مایلند با ارائه خدمات علمی و یا مشــاوره ای و... 
به دیگران کمک کنند. بنابراین می توان با تغییر 
شــیوه کمک ها از نقدی و خوراکی به ســمت 
خدماتی و حرفه ای، انفاق و اکرام نمود. در روایات 
نیز آمده اســت چنانچه در انجام کاری به کسی 

مشاوره بدهی، این کار صدقه محسوب می شود.
وی ادامه می دهد: این تغییر شیوه در جامعه شروع 
شــده، اما متأسفانه همچنان رســانه ها و به ویژه 
صدا و ســیما تنها یک نــوع از کمک ها را ترویج 
می کنند. یعنی بارها در بخش های مختلف خبری 
گزارش های مختلفی از تحویل بسته های خوراکی 
به نیازمندان از شبکه های مختلف پخش می شود، 
در حالی که همه کمک هایی که مردم به نیازمندان 

می کنند به وجه نقد و بسته های 
خوراکــی منحصر نمی شــود.در 
همین روزهای سخت بسیاری از 
مردم از طریق شغل و حرفه خود 
خدماتی ارائه می دهند، اما آن گونه 
که الزم است مورد توجه رسانه ها 
قرار نمی گیرد. بنابراین نباید فضای 
نوع خدمــت را محــدود کرد تا 
عده ای تصور کنند اگر پولی برای 
کمک به دیگران ندارند نمی توانند 

به نیازمندان کمک کنند.

ضرورت ساماندهی و »
یکپارچه سازی کمک ها

نصیری فرد با اشــاره به ضرورت 
یکپارچه ســازی  و  ســاماندهی 
کمک ها در شهرستان ها در قالب 

یک قرارگاه مردمی، می گوید: یکی از مشــکالت 
در زمینه کمک رســانی به نیازمندان، عدم تمرکز 
خیریه ها و مجموعه هایی اســت که در این حوزه 

فعالیت می کنند. 
گاهی ۲۰ پیامک برای کاربران ارســال می شود 

که در آن شماره حســاب بانکی 
بــرای کمک به نیازمنــدان قید 
شــده اســت. خب این هــا چه 
کسانی هســتند، از کجا آمدند؟ 
گاهی همین تعــدد پیام ممکن 
است اعتماد و یا میل به کمک را 
کاهش دهد . بنابراین بهتر است 
در هر شهرســتان یک قرارگاه 
مردمــی - نه دولتی- تشــکیل 
شــود تا همه مردم ذیل آن در 
امور خیرخواهانه فعالیت کنند. با 
تشکیل چنین مجموعه ای عالوه 
بر آنکه اعتماد مردم بیشتر جلب 
می شــود، کمک ها نیز به دست 

همه نیازمندان خواهد رسید. 
وی در همیــن زمینه می افزاید: 
آنچه در ایــن میان اهمیت دارد 
این اســت که ارائه این کمک ها نباید به گونه ای 
باشد که عده ای گمان کنند همواره می توانند این 
کمک ها را دریافت کنند و پس از مدتی این موضوع 
برای آن ها به یک روال معمول و دائمی تبدیل شود 
و احیاناً افرادی که کســب وکاری نیز داشته اند به 

امید ادامه این کمک ها حرفه خود را رها کنند.
رئیس مجمع بین المللی تبیین و ترویج تمدن نوین 
اسالمی تأکید می کند: از سوی دیگر کمک های 
مــردم نباید موجب غفلت دولت هــا و نهادهای 
حاکمیتی به نیازمندان شود. نوعدوستی، انفاق و 
اکرام مردم نباید موجب شود نهادهای حاکمیتی 
و دولتی از زیربار مســئولیت خود در قبال فقرا و 
نیازمندان شانه خالی کنند و تمام بار را بر دوش 

مردم و خیران بگذارند. 
وی با اشــاره به اینکه از امام حسن مجتبی)ع( به 
عنوان کریــم اهل البیت یاد می شــود، می افزاید: 
کریم کســی است که بخشندگی می کند، اما این 
بخشندگی ریشه نیازمندی کمک گیرنده را از بین 
می برد. یعنی هر کس به امام حســن)ع( مراجعه 
می کرد امام به گونه ای کمکش می کرد که نیازش 
برطرف شــود و این نشان می دهد یکی از ویژگی 
کمک ها باید رفع نیازمندی افراد باشد، به گونه ای 
که طرف دیگر محتاج نباشد. به عبارت دیگر زنجیره 
نیاز و احتیاج باید در جایی قطع شود. برای مثال با 
شیوع کرونا برخی از صاحبان کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی نیروهای خود را به دلیل آنکه سرمایه الزم 
برای تأمین مواداولیه تولیــد یا پرداخت حقوق و 
بیمه کارگران را ندارند، تعدیل می کنند. بنابراین 
اگر می خواهیم زنجیره نیاز را از بین ببریم باید به 
صاحب کارگاه در حد نیازش کمک مالی کنیم تا 
بتواند کارگرانش را حفظ کند و چند نفر بر تعداد 

نیازمندان به حمایت مالی در جامعه اضافه نشود.
وی سپس به موضوع آثار روانی و اجتماعی اکرام و 
انفاق در وضعیت اقتصادی امروز جامعه می پردازد 
و می گویــد: اکرام هــم برای کمک کننــده و هم 
کمک گیرنده آثار روحی به دنبــال دارد. فردی که 
گره ای از مشــکالت نیازمندی باز می کند در وجود 
خود احساس آرامش می کند، چون براساس فطرت 
انســانی، حســنات و انجام کارهای خیر به انسان 
آرامش می دهند.از سوی دیگر نیازمند نیز به آرامش 
می رسد، چون حداقل بخشی از دغدغه هایش حل 
می شود .می داند اگر دچار مشکالت اقتصادی شود 
مــردم او را فراموش نمی کنند و احســاس تنهایی 
نمی کند. از ایــن رو  می توان گفت اکرام و انفاق به 
مردم نیازمند موجب گشایش های اقتصادی، همدلی، 
مواسات و وحدت روحی و روانی در جامعه می شود.

دکتر عباس نصیری فرد از ضرورت های فرهنگ اکرام می گوید

کرامت انسانی نیازمندان را فراموش نکنیم

می توان با تغییر 
شیوه کمک ها از 
نقدی و خوراکی 

به سمت خدماتی 
و حرفه ای، انفاق و 

اکرام نمود

بــــــرش
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

دولت جدید بغداد رسماً فعالیت خود را آغاز کرد

عراق به سوی آرامش
  جهــان/ مهدی خالدی   دولت جدید 
عراق به ریاســت »مصطفــی الکاظمی« در 
مراســمی که با حضور »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق برگزار 
شد، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. 
پارلمان عراق روز پنجشنبه و با گذشت پنج 
ماه از خأل سیاسی در پست نخست وزیری، 
سرانجام به کابینه الکاظمی رأی اعتماد داد. 
در این نشست، ۲۵۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ 
تن به ۱۵ عضو )۹ وزیر شیعه، پنج وزیر ُسنی 
و یــک وزیر ُکرد( از مجموع ۲۲ عضو کابینه 

جدید رأی اعتماد دادند. 
نکته مورد توجه نشســت اخیر 
پارلمــان عــراق تعییــن 
مهم  وزارتخانه  تکلیف سه 
بود. پــس از ماه ها کش و 
قوس سرانجام سپهبد ستاد 
رئیس  الغانمــی«  »عثمان 
ستاد کل ارتش عراق برای 
وزارت کشــور و ســپهبد 
ستاد »جمعه عناد سعدون 
خطــاب« وزارت دفــاع را 
عهده دار شــد. این برای نخستین بار از سال 
۲۰۰۳ است که دو افسر عالی رتبه نظامی در 
ارتش، قرار است دو وزارتخانه دفاع و کشور را 
در دست بگیرند. در کابینه معرفی شده، پُست 
وزارت دارایی از ُکردها گرفته شــد و در قبال 
آن وزارت امور خارجه به آن ها پیشنهاد شده 
است. برخی انتخاب دوباره هوشیار زیباری به 
عنوان وزیر خارجه را بعید ندانســته اند. این 
اقدام پــس از آن صورت گرفت که بر ســر 
معرفی »فؤاد حســین« توسط حزب بارزانی 
برای تصــدی وزارت دارایــی مخالفت های 
بسیاری صورت گرفت و در نهایت »علی حیدر 
عبداالمیر عباس« برای این پست رأی اعتماد 
نمایندگان را کســب کرد. انتخاب وزیر برای 
دو وزارتخانه مهم خارجه و نفت نیز به آینده 
موکول شــده است. با نگاهی به وزرای دولت 
جدید می توان مدعی شد به جز چند مورد، 
بقیــه چهره های تقریباً جدیــدی در فضای 

سیاسی عراق محسوب می  شوند. 

فرصت ها و چالش ها »
پارلمــان عــراق در حالــی بــه کابینــه 
مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد که به اذعان 
تحلیلگران وی در ادامه راه خود با مأموریت  

دشواری مواجه است.
 هرچنــد آغاز دولت جدیــد، تحولی مثبت 
تلقی می شــود، اما نمی توان این رویداد را با 
خوشــبینی مطلق نظاره کرد. اگر بخواهیم 
به طور کلی فرصت ها و چالش های پیش روی 
الکاظمی را دســته بندی کنیم، به موارد زیر 

می توان اشاره کرد.
 الف( فرصت ها؛ ۱- الکاظمی فردی است 
که در درجه نخست مقبولیت ملی و در درجه 
دوم مقبولیت مذهبی دارد و شیعه، اهل سنت 
و کرد ها بر ســر نخست وزیری وی به اجماع 
دست یافته اند. همین اجماع می تواند فرصتی 
خوبــی به بغــداد برای گــذر از چالش های 
موجود فراهم سازد. ۲- روند تعیین الکاظمی 
برای تصدی نخســت وزیــری متفاوت بود؛ 
زیــرا این رونــد به گروه های شــیعه بزرگ 
عراق مربوط می شــد که توانستند بر خالف 
گذشــته به اجماعی واضح برسند. ۳- عالوه 

بر این، الکاظمی شــخصیتی شناخته شده 
در منطقه و جهان اســت. وی روابط خوبی 
با ایران دارد و همزمان توانســته روابط خود 
با آمریکا را نیز حفظ کند. انتخاب الکاظمی 
تصمیمــی ۱۰۰درصد عراقی و ملی اســت؛ 
بنابراین احتمال می رود با توجه به این توافق، 
نقشه های دشمنان عراق از جمله آمریکایی ها، 
نقشه بر آب شود و این کشور بتواند در سایه 
وحدت و حفظ حاکمیــت و تمامیت ارضی 

خود، گام های مهمی را بردارد. 
ب( چالش ها؛ ۱- کاهــش قیمت نفت و 
بحران اقتصادی: افت شــدید قیمت نفت و 
کاهش درآمدهای عراق زنگ خطر دیگری را 
برای دولتمردان این کشور به صدا در آورده و 
عراق را در آستانه فاجعه اقتصادی قرار داده 
است.  نزدیک به ۹۵ درصد درآمدهای عراق 
به نفت وابسته و طی یک ماه گذشته بیش از 
نصفــی از درآمدهای خود را به دلیل کاهش 
قیمت نفت از دست داده است. ۲- کرونا: در 
میان کاهش شدید بهای نفت، کرونا باری بر 
دوش دولت بغداد شده است. وزیر بهداشت 
عراق بــرای بحران کرونا در خواســت ۱۵۰ 
میلیون دالر بودجه اضطراری کرد، اما دولت 
بودجه ای برای پرداخت نداشت. ۳- بازسازی 

مناطق جنگ زده: خســارت ناشی از تصرف 
شــهرهای عراق از ســوی گروه تروریستی 
داعش تابه حال از مرز ۱۰۰ میلیارد دالر فراتر 
رفته اســت. 4- نداشتن حامی قوی: با توجه 
به شخصیت مســتقل کاظمی وی از حامی 
خاصی مثل یک حزب یا جریان قوی محروم 
اســت و امکان دارد در آینده به سرنوشــت 
عادل عبدالمهدی مواجه شــود.۵- مطالبات 
معترضان: عمده مطالبــات معترضان عراق 
ناکارآمدی دولت، فســاد، بیکاری، عمران و 
حزب گرایی اســت و با توجــه به وضعیت 
اقتصادی و سهم خواهی احزاب در این رابطه 
الکاظمی با چالش های اساسی روبه رو است. 
6- حضور آمریکایی ها: مسئله اخراج نیروهای 
آمریکایی از عراق برپایه مصوبه پارلمانی این 
کشور یکی از مهم ترین چالش هایی است که 
دولت الکاظمی با آن مواجه خواهد بود و بقای 
عمر دولت او را  برخی در گرو میزان پایبندی 
وی به این مصوبه پارلمانی می دانند. 7- کابینه 
نیم بند: هنوز تکلیف هفت وزارتخانه مشخص 
نیســت و تا زمان تعیین تکلیفشان، شخص 
نخست وزیر باید مسئولیت آن ها را بر عهده 
بگیرد و این در شرایطی است که تهدیدهای 

مختلفی جامعه عراق را در بر گرفته است.

تسنیم: کره شمالی در واکنش به رزمایش 
هوایی اخیر کره جنوبی اعالم کرده این اقدام 
تحریک آمیز بزرگی بوده و باید به آن جواب داد.

فارس: یک شــرکت خدمــات فرودگاهی 
ترکیــه ای ۱۰۰درصــد ســهام فــرودگاه 
بین المللی شهر »آلماتی« قزاقستان را به مبلغ 

4۱۵ میلیون دالر خریداری کرد.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد
 یهودی ها مخالف ©

الحاق کرانه باختری
جهان: همزمان با تبلیغات فراوان مقام های 
آمریکایی و رژیم صهیونیســتی درباره الحاق 
مناطق صهیونیست نشین در کرانه باختری 
به فلسطین اشغالی، اما یهودیان این منطقه 
راهــکار دو دولتــی را ترجیــح می دهنــد.  
نظرسنجی جدیدی که توسط گروه موسوم 
به »فرماندهان امنیت اســرائیل« انجام شده، 
نشان می دهد 4۰ درصد از ساکنان فلسطین 
اشــغالی مخالف الحاق بخش های بزرگی از 
کرانه باختری بوده و از راهکار دو دولتی برای 
پایان دادن به مناقشات با فلسطینی ها حمایت 
می کنند و فقط ۲6 درصد از صهیونیست ها 
حامی طرح الحاق ذیل »معامله قرن« هستند.

نماینده آمریکا در سوریه: 
برای خارج کردن روسیه ©

تالش نمی کنیم
ریا نووستی: فرستاده 
امور  در  آمریــکا  ویژه 
سوریه گفت واشنگتن 
بــرای ایــن امر تالش 
روســیه  که  نمی کند 

از سوریه عقب نشــینی کند. جیمز جفری، 
فرســتاده ویــژه آمریکا در امور ســوریه در 
کنفرانســی خبری تصریح کرد: درخصوص 
تالش برای آنکه روسیه از سوریه عقب نشینی 
کند، ما به هیــچ وجه برای این هدف تالش 
نکرده ایم. روســیه از ۳۰ ســال پیش در این 
کشور حضور دارد و روابط بلندمدتی با سوریه 
دارد. ما بر این باور نیستیم که این مسئله برای 
منطقه یا خود روسیه خوب باشد، اما چنین 

سیاستی را دنبال نمی کنیم.

»خلیل زاد«  در افغانستان به دنبال چیست؟ ©
»زلمی خلیل زاد« نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانســتان، با سفر به قطر، هند 
و پاکســتان، دور تازه رایزنی های منطقه ای خود را با هدف نجات توافق نامه صلح 
شــکننده آمریکایی – طالبانی از بن بست آغاز کرده است. آمریکا و طالبان پس از 
گفت وگوهای طوالنی پشت درهای بسته ۱۰ اسفندماه سال گذشته توافق نامه »آوردن 
صلح به افغانستان« را امضا کردند تا خشونت ها کاهش یابد و مذاکرات بین االفغانی 
نیز آغاز شود اما به گفته دولت و مقام های واشنگتن حمالت طالبان پس از امضای 
توافق نامه تشدید شده اســت.دو طرف به عنوان دو نیروی مهاجم و تهدید امنیت 
افغانســتان در حالی آن هم بدون حضور دولت کابل صلح نامه را به امضا رساندند 
که صورت حســاب و هزینه های اجرایی این اتفاق را به حســاب ارگ )مقر ریاست 
جمهوری( و سپیدار )دفتر رئیس اجرایی دولت وحدت ملی( نوشتند. بر اساس آنچه 
که کاخ سفید به اشرف غنی دیکته کرده بود، رئیس جمهور باید تمهیدات آزادی ۵ 
هزار زندانی طالبان گرفتار در بند کابل را فراهم کرده و همچنین مقدمات تشکیل 
هیئت مذاکره کننده افغان را فراهم کند. جالب آن است که بر اساس خواسته یانکی ها 
رهبری این هیئت صلح هم نباید با غنی باشد و تنها نمایندگان دولت می توانند در آن 
مشارکت داشته باشند؛ چراکه طالبان تأکید دارد در مذاکرات بین االفغانی روبه روی 
دولت کابل نخواهد نشســت. طالبان تاکنون در هیچ نشستی رودرروی نمایندگان 
دولت قرار نگرفته؛ چراکه آن را اصالً به رســمیت نمی شناســد. اجرایی شدن این 
خواســته ها از سوی رئیس جمهور افغانستان سبب خواهد شد وی عمالً دو کارت 
بازی و برگ برنده مهم خود را که در گفت و گوهای آتی می تواند از آن استفاده کند 

را تحویل طالبان کند و ارگ را به گوشه رینگ ببرد.
بحث دوم بر ســر اختالف های ایجاد شــده میان دو جناح قدرت در کابل اســت. 
واشــنگتن که در تقال برای فرار از باتالق افغانستان است، اعتقاد دارد اختالف غنی 
و عبداهلل به توافق این کشور با طالبان خدشه وارد می کند. واشنگتن انتظار داشت 
رهبران کابل همانند گذشته گوش به فرمانش بوده و از دستوراتش تمکین کنند، اما 
این اتفاق تاکنون نیفتاده است. در حالی که زمزمه ها در مورد توافق احتمالی غنی و 
عبداهلل برای ایجاد دولتی مشابه گذشته )دولت وحدت ملی( باال گرفته، اما اگر این 
اتفاق بیفتد باز هم رهبران کابل به دلیل مخالفت های مردمی و همچنین هزینه های 
احتمالی، حاضر به آزادسازی کل زندانیان طالبان نخواهند بود. آزادی این زندان برای 
طالبان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه در حدود۱۰۰ تن از آن ها از عناصر 
کلیدی این گروه محسوب می شوند. این گروه به طور جد خواستار آزادی آ ن ها پیش 
از شــروع مذاکرات و حتی مشارکت دادن آن ها در این گفت و گوهاست؛ چیزی که 
تحقیری فزاینده برای کابل محســوب می شود. اشرف غنی به این نکته آگاه است 
و با وجود فشــارهای وارده از سوی واشنگتن و حتی قطع بخشی از بودجه ساالنه 
آمریکا به افغانستان، در مقابل این خواسته ایستادگی می کند. با شرح موارد فوق حال 
می توان علت دور تازه سفر منطقه ای خلیل زاد را پیش بینی کرد. وی تالش دارد در 
این تور منطقه ای هم موضع طالبان را در مقابل ارگ و سپیدار متعادل کرده و آن ها 
را به آزادی همان هزارو۵۰۰ زندانی راضی کند و هم اینکه وی می داند که رشــته 
عنان رهبران طالبان در دست مقام های اسالم آباد است و می خواهد از طریق فشار 
پاکستانی ها بر این گروه بن بست فعلی را بشکند و علی الظاهر با بر پا کرده مذاکرات 
بین االفغانستانی اهداف خود را محقق کند؛ هرچند این موضوع هزینه بسیاری روی 

دست دولت کابل بگذارد. پس از آن این طالبان می داند و اشرف غنی و عبداهلل!
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بدون تیتر

 اتحاد تاریخی سعودی - آمریکایی©
 درحال فروپاشی است؟

الوقت: تنش در روابط آمریکا و عربستان به 
حدی رسیده است که »بابی گوش«، روزنامه 
نگار آمریکایی از آن با  عنوان»بن بســت در 
روابط « یاد می کند. او درمقاله ای که به تازگی 
در بلومبرگ منتشــر نموده، تأکید می کند 
ترامپ برای کنترل بن ســلمان او را تهدید 
به خروج تمام نظامیان آمریکایی از عربستان 

کرده است. 
نخستین سفر ریاســت جمهوری ترامپ در 
سال ۲۰۱6 به عربستان سعودی با سازوبرگ 
پروپا گاندای دو کشــور انجام شــد.آن زمان 
بن سلمان از سران ۵۰ کشور برای نشستی 
با حضور ترامپ به منظور مشارکت در مبارزه 
با تروریســم دعوت کرد. با وجود شعارهای 
پرطمطــراق دو طــرف، اما هــدف اصلی، 
قراردادی ۱۱۰ میلیاردی برای فروش اسلحه 
به عربســتان بود. از این زمان عربستان وارد 
بازی جدیدکاخ سفید شد. بن سلمان جوان 
و کم تجربه سرمست از وعده های ترامپ به 
ســرعت قطر را محاصره و جنگ در یمن را 
تشــدید کرد. پیش از حضور ترامپ در کاخ 
ســفید، ســرنخ هایی وجود داشــت که  به 
صورت واقع بینانه نشــان می دهد عربستان 
و آمریکا با وجود سیاســت های اعالمی، در 
عمل نمی توانند روابط راهبردی باثباتی داشته 
باشند؛ در زمان اوباما گزارش ۲8 صفحه ای 
از حادثه ۱۱ ســپتامبر به عنوان بزرگ ترین 
حادثه تروریســتی داخل آمریکا، حکایت از 
دست داشتن خاندان سعودی و ارتباط آن ها 
با هواپیماربایان داشــت. بابی گوش در مقاله 
اخیر خود در بلومبرگ تأکید می کند:»ترامپ 
کــه در جنگ نفتی روســیه و عربســتان، 
صنعت نفت شــیل اویل آمریکا را در آستانه 
ورشکستگی می دید، لفاظی های تندی علیه 
عربســتان انجام داد و این کشور را تهدید به 
قطــع واردات نفت و وضع تعرفه های جدید 
نمود. همزمان با این تهدیدها، »بیل کسیدی« 
سناتور جمهوری خواه ایالت لوئیزیانا طرحی را 
در سنا پیشنهاد داد که به موجب آن ۳۰ روز 
پس از تصویب این الیحه، نیروهای آمریکایی 
از عربستان سعودی خارج شوند. هم داستان 
شــدن سنا و کاخ سفید علیه عربستان زنگ 
خطری جدی برای ریاض و بن سلمان است؛ 
چنین همســویی در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ کم ســابقه بوده اســت. این تهدیدها 
آینده قدرت بن سلمان را نیز با چالش جدی 

مواجه می کند.

تحلیل

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 20اردیبهشت 1399  15رمضان 1441 9 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9241 

 ایسنا    رســانه های آمریکایی گزارش دادند که 
آمریکا برای خارج کردن ســامانه های موشــکی 
پاتریوت از عربســتان و نیز کاهش حضور نظامی 
خود در این کشور تالش می کند.ایاالت متحده این 
سامانه ها و همچنین ۱۰هزار نیروی نظامی را در پی 
حمالت موشکی به تأسیسات نفتی در سال گذشته، 

به عربستان فرستاده بود. همچنین گفته می شود دو 
اسکادران از جنگنده های آمریکایی هم از عربستان 
خارج خواهند شد و کاهش حضور نیروهای دریایی 
آمریکا در خلیج فارس هم در دست بررسی است. 
برخی از رســانه ها هم مدعی هستند که این فقط 

بخشی از روند عقب نشینی از منطقه است. 

واشنگتن پست: گوآیدو ۲۱۳ میلیون دالر برای 
سرنگونی مادورو به شرکت آمریکایی پرداخت کرد. 
رسانه های آمریکایی سندی را منتشر کرده اند که 
بر اســاس آن خوآن گوآیدو، رهبر مخالفان ونزوئال 
۲۱۳ میلیون دالر به شــرکت امنیتی سیلورکروپ 
یو اس ای، مســتقر در فلوریدا پرداخت کرده تا به 

کاراکاس نفوذ کرده و دولت مادورو را ســاقط کند. 
گوآیدو پیشتر مدعی شده بود که هیچ ارتباطی با 
شــرکت »سیلورکروپ یو اس ای« ندارد. در سندی 
4۲ صفحه ای که واشــنگتن پست منتشر کرده 
جزئیات عملیات برای نفوذ به ونزوئال و ســرنگونی 

دولت مادورو مشاهده می شود.

اخبار کوتاه

سامانه های پاتریوت  از عربستان خارج می شوند

پرداخت 213 میلیون دالر به شرکت آمریکایی برای سرنگونی مادورو

رسانه های آمریکایی:

خیانت گوآیدو به هموطنانش

      صفحه 8
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اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خرید تجهیزات 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کنندگان به اجرا درآورد .

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان        

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق 
درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت     
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/18 ساعت 13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز 99/02/18 تا ساعت 14 روز 99/02/27 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز 99/03/06 

زمان بازگشایی پاکت ها : شروع از ساعت 9 روز 99/03/07 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه : آدرس: زاهدان 

کوی قدس چمران 1 اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن : 05433230181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 021-13717171 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه

بخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" موجود است 

1-خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح ملی )400 کیت هوشمند سازی موتور خانه(

مبلغ تضمین )ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
700/000/000 14/000/000/000 400 کیت هوشمند سازی موتورخانه 1

2-خرید تجهیزات   مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح استانی )140 آبسرد کن سه طرفه )4 شیر(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
497/000/000 9/940/000/000 140 آبسردکن سه طرفه )4شیر( 1

3- خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح ملی )600 کولر آبی (

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
870/000/000 17/400/000/000 600 کولر آبی  1

4-خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس استان س و ب )4000 پنکه دیواری(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/080/000/000 21/600/000/000 4000 پنکه دیواری  1

5-خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب )all in one  400 کامپیوتر(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/800/000/000 36/000/000/000 400 All in oneکامپیوتر  1

6-خرید تجهیزات مورد نیاز مناطق سیل زده سطح استان )10 کانکس یک کالسه (

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
240/000/000 4/800/000/000 10 کانکس یک کالسه 1

م الف:90  
شناسه آگهی: 835122

 دوم
نوبت چهره ها

ایسنا: کاخ ســفید در بیانیه ای اظهار کرد دونالد 
ترامپ در گفت وگویی تلفنی با رئیس جمهور روسیه 
بر تمایلش برای کنترل تسلیحات با مشارکت روسیه 
و چین تأکید کرد. کاخ سفید در بیانیه ای درباره این 
تماس تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 
آورده اســت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
تأکید کرد واشنگتن به کنترل مؤثر تسلیحات که 
نه تنها روسیه، بلکه چین را نیز شامل شود، پایبند 
است و به دنبال گفت وگوهای آینده برای جلوگیری 
از یک رقابت تسلیحاتی هزینه بر است. ترامپ بارها 
خواســتار پیوستن چین به آمریکا و روسیه در یک 
پیمان کنترل تســلیحات شده که جایگزینی برای 
پیمان »اســتارت جدید« میان واشــنگتن و مسکو 

خواهد بــود. اعتبار این پیمــان در فوریه پیش رو 
منقضی خواهد شد.با وجود این در بیانیه کرملین به 
مسئله کنترل تسلیحات اشاره ای نشده است و تنها 
گفته شده، این دو کشور توانایی همکاری با یکدیگر 
برای حصول اطمینان از »ثبات استراتژیک« را دارند.

ترامپ در گفت وگو با پوتین: پکن هم به آی ان اف بپیوندد
زد وبند کرملین و کاخ سفید

تســنیم: امام جمعه بغداد با اشــاره به تالش ها 
و ترفندهــای مختلف اشــغالگران آمریکایی برای 
ماندن در منطقه از جمله در عراق، تنها راه بیرون 
رانــدن آن ها را مقاومــت و نیروی زور دانســت. 
آیت اهلل سید یاسین الموسوی در پاسخ به پرسشی 
درباره دخالت های مستمر آمریکا در مسائل داخلی 
عراق به ویــژه اظهارات اخیر مایــک پمپئو، وزیر 
خارجه دولت ترامپ درباره تشــکیل دولت جدید 
عراق گفت: کسانی که خواهان باقی ماندن آمریکا 
در منطقه هستند، در حقیقت به دنبال آن هستند 
تا پایان ســلطه ظلم بر جهــان را ادامه دهند و در 
نتیجه به شدت تالش می کنند تا ظهور امام مهدی 
)عج( و پایان یافتن ظلم در جهان را به تأخیر اندازند.

امام جمعه بغداد با اشاره به پافشاری آمریکایی ها بر 
ادامه حضور در منطقه از جمله عراق به شــیوه ها 
و ترفندهــای مختلف تأکید کرد: آمریکایی ها باید 
اخراج شــوند؛ زیرا آن ها داوطلبانه از منطقه خارج 
نمی شوند و فقط با مقاومت بیرون رانده خواهند شد.

باید به زور آمریکایی ها را بیرون کنیم، داوطلبانه نمی روند
امام جمعه بغداد:

 هرچند آغاز دولت 
جدید، تحولی مثبت 

تلقی می شود، اما 
نمی توان این رویداد 

را با خوشبینی 
مطلق نظاره کرد

بــــــــرش

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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