
 

نگاه توحیدی به تولید ثروت
 معارف   در مکتب اســام ایده آل ها بــا الگوگیری از بازخوانی سیره اقتصادی امام علی)ع( در گفت وگو با حجت االسالم دکتر حسینی

پیشــوایان معصوم و رهبران دینی ســاخته می شود. در 
این زمینه مفهومی به نام انسان کامل داریم که به تعبیر 
قرآن »لَُکم في َرسوِل اهلل أُسَوٌه َحَسَنٌه« یعنی پیامبر)ص( 

و ائمه)ع( اسوه هستند و نمونه ایده آل ما رفتار آن هاست، 
بنابراین باید تاش کنیم رفتار آن ها را بشناسیم و خود را 
به آن ها نزدیک کنیم؛ هر چند که رسیدن به وضعیت آن 

 ............ صفحه 5بزرگواران در توان ما نیست...

10 12 2
دلیل محرمانه و پرابهام بودن قرارداد ویلموتس  چیست؟ گفت وگو با محمود حبیبی کسبی 

درباره چرایی ضعف برنامه های مذهبی تلویزیون

روحانی در جلسه هیئت دولت 

با اشاره به شرایط امروز کشور و تحوالت بازار:

:jامام علی
هر سخنی که 

در آن ذکر و یاد 
خدا نباشد، لغو 
و بیهوده است. 
بحار، ج 74، ص 419
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فرارسیدن سالروز شهادت موالی متقیان، امیرالمؤمنین، امام علی j را به همه مسلمانان تسلیت می گوییم

پاس گل فدراسیون 
به کاسب بلژیکی دانشگاهی درحد کودکستان ! مشکالت را می دانم...

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 قدس در گفت وگو با کارشناسان ابهامات حضور سهام عدالت در بورس را بررسی می کند 

جاماندگان سهام عدالت، سهامدار می شوند؟

مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری 
کرونا در گفت وگو با قدس خبر داد

مشهد در آستانه 
»وضعیت سفید«

 اقتصاد  با آزادسازی سهام عدالت این روزها شاهد ورود 49میلیون نفر از شهروندان 
به باشگاه بزرگ سرمایه  کشور هستیم که سهامدار 49شرکتی هستند که در سبد 
سهام عدالت قرار دارند.  از سال 82 با توسعه تاالرهای بورس در سراسر کشور، ساالنه 
20هزار نفر وارد بورس کشور شدند، در سال 85 و با اباغ سیاست های کلی اصل 44 و 
خصوصی سازی این مقدار ورودی پنج برابر شده و ساالنه 100هزار نفر به جرگه بورس بازان 
افزوده شدند. شرایط اقتصادی در سال 98 موجب شد در این سال حدود 680 هزار نفر 
ترجیح بدهند تا دارایی خود را وارد این بازار کنند. با بیشتر شدن عطش خرید سهام، از 

 ............ صفحه 6ابتدای سال تاکنون  یک میلیون و 600 هزار نفر...

 قدس خراسان  مسئول کارگروه اطاع رسانی 
بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: آمار ابتا به کرونا در خراســان رضوی و 
به ویژه مشهد روند کاهشــی را دنبال می کند 
و پیش بینی هــا حاکی از آن اســت که در ایام 
پیش رو، وضعیت کرونایی مشهد سفید خواهد 
شــد.  دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آناین عنوان کرد: آمار افزایشی 
ابتــا به کرونا که توســط ســخنگوی وزارت 
بهداشت و درمان اعام می شود مربوط به دیگر 

استان هاست...

ایراد  شورای 
نگهبان به طرح 

اصالح قانون 
انتخابات

حاشیه های طرح 
توانمندسازی 

نشینان  حاشیه 
بندر چابهار

 ............ صفحه 4 قدس میهن ............ صفحه 2

سید حسن نصراهلل با اشاره به اینکه 
ایرانی ها دیگر در سوریه نیستند

اسرائیل در سوریه 
با دشمن خیالی 

می جنگد
 ............  همین صفحه

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

»از هر آنچه به فارس و فارس زبان ها مربوط شود، به طرز حیرت آوری نفرت دارد...« 
این جمله به عاوه توانایی های مثبت و منفی دیگری را چند دهه پیش، دوســتی 
بلندمرتبه در افغانستان وقتی از او درباره شخصیت آقای غنی پرسیدم، برایم نقل 
کرد. بعدها که اشرف غنی رئیس دانشگاه کابل شد و من هم آنجا بودم، این ها را به 

چشم دیدم. زمان ریاست جمهوری او این عنادها...

ریشه دشمنی »غنی« 
با تهران چیست؟

 ............ صفحه 8
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️ ﹨︀ی درون ︫︣ی و ︋︣ون ︫︣ی و ︠︀رج از ا︨︐︀ن ︠﹢د  اداره كل بهزيستى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ﹝︃﹝﹢ر
:︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹏ای ︋﹥ ︫︣ح ذ ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ و آ ️︀︻را ︋︀ ر

* موضوع مناقصه:
وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت ﹡﹆﹙﹫﹥ ای ︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی و ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ ا︨︐︀ن

﹡﹢ع و ︑︺︡اد ︠﹢درو﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز: ﹊︨︡︐﹍︀ه وا﹡️ آر︧︀ن و ١١۴ د︨︐﹍︀ه ︠﹢دروی ︨﹢اری ︨﹞﹠︡ و ︎︥و ﹝︡ل ٩٢ ︋﹥ ︋︀﹐
*مبلغ سـپرده تضمين شركت در مناقصه: ﹝︊﹙︼ ٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︋︀﹡﹉ 

﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ۴٠۶٠٠٣۴۵٠٧۶۵۵٩۴٠ ︋﹥ ﹡︀م ︧︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨︍︣ده ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︊︀ ۶۶٠١٠٠٠٠۴٠۶٠٠٣۴۵٠٧۶۵۵٩۴٠
*مهلت دريافت اسناد مناقصه:از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/٩٩/٣
setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹛آدرس دريافت اسناد مناقصه: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو*

*مهلت تحويل پاكات:  ︑︀ ︨︀︻️ ١٢ ︊︮ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٣/٢٠
setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹛آدرس تحويل پاكات: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو*

*تاريخ بازگشايى پاكات: ︨︀︻️ ١٢ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٣/٢١
*تاريخ اعتبار پيشنهاد ︨﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                

                     اداره ا﹝﹢ر ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ﹝︤︋ ﹩︨︡﹠︧︐﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
   ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩٨٣٧۵۴٧/م ا﹜︿      ۶١٠

/ع
۹۹
۰۱
۰۷
۵

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︠﹩︐︧︤ ︡﹝︀ت ﹡﹆﹙﹫﹥ ای اداره ﹋﹏︋   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ

فراخوان تجديد مناقصه 
دانشكده علوم پزشكى

 تربت جام 
۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۱
۰۷
۳

اداره كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای 
ا﹡︖︀م ︠︡﹝ــ︀ت: ︠︡﹝︀ت ﹡︷﹫︿- ︠︡﹝︀ت اداری، د﹁︐︣ی و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩- ﹡﹍︊︀﹡﹩ و ﹡﹍︡اری 
︨︣ــ︐︀ن ﹨︀ی  ــ﹢د را در اداره ﹋﹏ ﹝︪ــ︡ ﹝﹆ــ︡س و ادارات ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨ــ﹑﹝﹩ در︫  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی︠ 
︣د︨ــ﹊﹟، در﹎︤،  ــ︣︠︦، ︑︣︋️ ︗︀م، ︑︀︊︀د، ﹠︀ران،︋  ︨ــ︊︤وار، ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر، ﹇﹢︀ن، ﹋︀︫ــ﹞︣، ﹎﹠︀︋︀د،︨ 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ (︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٩٠٠۵٣۶٨٠٠٠٠٠١) را از ﹩﹝︖ رت﹢︮ ﹤︋ ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ،︀ن، ︠﹢اف﹝︣﹁

.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋︣﹎︤ار︑
 ︀﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
﹢ا﹨︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹥ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در  ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹡︧︊️︋ 

︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٩/٢/٢٢ و ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ١٣٩٩/٢/٢٢ ا﹜﹩ ١٣٩٩/٢/٢۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
آدرس: ﹝︪︡ ﹝﹆︡س- ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹝︡رس- اداره ﹋﹏ ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨﹑﹝﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

︑﹙﹀﹟: ۴- ٣٢٢١۵٢٠٠                                                                                                                                                       ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩٨٣٧۵٨٧/ م ا﹜︿۶٢١؟؟

/ع
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۹۲
۵

    ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ︑︭︡ی ﹎︣ی  

سیاست: دبیر کل جنبش حزب اهلل لبنان در سخنرانی 
خود به مناســبت چهارمین ســالروز شهادت مصطفی 
بدرالدین، فرمانده حزب اهلل در سوریه، به مسائل منطقه 

و لبنان پرداخت. 
سید حسن نصراهلل با ذکر نکاتی درباره جنگ سوریه ،گفت: 
»در ســال 2011 و در بحبوحه سوء استفاده خطرناک از 
بهار عربی، آمریکایی ها و اسرائیلی ها و سعودی ها طرح و 
نقشه مشترک داشتند. ترکیه، قطر و کشورهای عربي و 
اســامی و اروپایی از این طرح حمایت کردند. این طرح 

همان طرح سیطره  هیمنه بر سوریه بود.«
او با بیان اینکه سوریه کشور ضعیف یا حاشیه اي نیست 
بلکه در مرکز جهان عرب جاي دارد، گفت: هدف این بود 
که سوریه به زیر هیمنه و سلطه آمریکا برود، اسرائیل را 

به رسمیت بشناسد و قدس و فلسطین را کنار بگذارد.
ســید حسن نصراهلل گفت: »این فهم و درک ما و برادران 

ما در ایران از شرایط سوریه و هدف اصلي از ایجاد »جنگ 
جهاني علیه سوریه بود«.

وی گفت: ســوریه با رشــادت هاي محــور مقاومت و 
نیروهایش تا به امروز در برابر حمات ایستاده و هم اکنون 
با وجود فشار جنگ رواني و محاصره چند ساله، در مصاف 
سیاســي نیز موفق بوده است. سید حسن نصراهلل افزود: 
»کساني که دست به محاصره ایران، سوریه، ونزوئا غزه 

و یمن زده اند همان کساني هستند که امروز از چالش ها 
و پیامدهاي به وجود آمده از شیوع کرونا رنج مي برند و با 

مشکات عدیده اي رو به رو هستند«.
دبیر کل حزب اهلل لبنان ادامه داد: »نبرد سیاسي شدیدتر 
از نبرد نظامي اســت و خطرات این گونه جنگ و تقابل، 
بزرگ تر از خطرات جنگ نظامي است و سوریه همچنان 

در نبرد سیاسي و نظامي به سر مي برد«.
سید حســن نصراهلل با بیان اینکه رژیم صهیونیستي از 
تحوالت سوریه ترسیده است، اظهار داشت: همین نگراني 
و ترس سبب شده است که دست به ماجراجویي حساب 
نشده اي در سوریه بزند.  وی در ادامه سخنان خود، درباره 
حضور نظامي ایران و ادعاي رژیم صهیونیستي در این باره 
گفت: مشاوران ایراني در سوریه نظامي نیستند. در نتیجه 
اسرائیل با حمات خود در سوریه، خود را وارد یک جنگ 

خیالي کرده است.

قدس آنالین: عبدالرضــا رحمانی پس از برگزاری 
هجدهمین نشست کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریــت کرونا که با حضور اعضا و نمایندگان 
دستگاه ها و نهادهای مختلف در سالن پیامبر اعظم 
)ص( وزارت کشــور برگزار شد، گفت: در این جلسه 
درباره موضوعاتی نظیر برگزاری مراسم روز جهانی 
قــدس، نماز عید فطر، بازگشــایی حرم های مطهر 
و کنکور سراســری  بحث و گفــت و گوهای جدی 
صورت گرفت. از آنجا که وظیفه کمیته اجتماعی و 
انتظامی تصمیم سازی است نه تصمیم گیری، مقرر 
شد جمع بندی این نشست به صورت پیشنهاد برای 
اتخاذ تصمیمات نهایی به ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا )که ریاست آن را دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهوری بر عهده دارد(، ارائه شــود. وزیر کشــور 
تصریح کرد: به همین دلیل، تصمیم گیری نهایی در 

خصوص چگونگــی برگزاری روز جهانی قدس، نماز 
عید فطر و بازگشایی حرم های مطهر  در ستاد ملی 

کرونا انجام می شود. 
رحمانی فضلی یکی از محورهای مهم نشست کمیته 
اجتماعی و انتظامی را نحوه برگزاری مراسم نماز عید 
فطر در سطح کشور بیان کرد و گفت: در این زمینه، 
سه پیشنهاد مختلف در جلســه وجود داشت. یک 

پیشنهاد این بود که نماز عید فطر فقط در شهرهایی 
که دارای وضعیت ســفید و کم خطر از نظر شیوع 
بیماری کرونا هســتند، با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی در فضای باز برگزار شود. پیشنهاد دیگر، 
برگــزاری نماز عیــد فطر با رعایت همان شــرایط 
بهداشــتی و حضور در فضای کامًا باز در شهرهای 
دارای وضعیت ســفید و زرد بــود که بیش از 400 
شهر را در کشور شامل می شود. وزیر کشور تصریح 
کرد: در نشســت دیروز پیشنهاد سومی هم مطرح 
شــد که نماز عید سعید فطر در کل کشور با رعایت 
همه پروتکل های بهداشتی، فقط در فضای باز همه 
مساجد در کشور برگزار شــود. همه این موارد، در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت و در آنجا، تصمیم قطعی در این زمینه 

گرفته خواهد شد.

3 گزينه برای چگونگی برگزاری مراسم نماز عید فطراسرائیل در سوريه با دشمن خیالي مي جنگد
وزیر کشور بیان کردسید حسن نصراهلل با اشاره به اینکه ایراني ها دیگر در سوریه نیستند

توسل های بارانیتوسل های بارانی
یک شب قدر متفاوت پیرامون حرم قدس رضوییک شب قدر متفاوت پیرامون حرم قدس رضوی

 ............ صفحه 3
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اگر مردم  رعایت کنند با اپیدمی جدید کرونا مواجه نخواهیم شد  تسنیم: علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: روند حضور در فاصله گذاری و مراعات فاصله گذاری قطعات 
مورد نیاز است و ما باید رعایت کنیم  و اگر به همین شکل پیش برویم، مواجهه با اپیدمی جدید بعید به نظر خواهد رسید. امیدوارم مردم خوزستان هم مراعات بیشتری را انجام دهند و دلیل شیوع مجدد این بیماری 

در استان خوزستان تعطیل نشدن مراسم های عزاداری و عروسی بوده  است. ما عید سعید فطر را هم پیش رو داریم، در روز عید هم باید به مراقبت های بهداشت عمل کنیم.

 سیاست  حجــت االسالم حسن روحانی، 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت  با اشاره 
به شرایط امروز کشور و تحوالت بازار گفت: 
در این ایام، ســه ماه از آغاز شیوع کرونا در 
کشــور ما می گذرد، کارهای بسیار بزرگی 
صورت گرفت همه مردم، نیروهای مســلح، 
بخش اقتصاد، نهادهای عمومی غیر دولتی، 
بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مساجد، 
دانشــجویان، طلبه ها، همه و 
همه در صحنه حضور داشتند 
و فــداکاری کردند که جای 
قدردانی دارد. صدا و ســیما 
و رســانه ها در ایــن میان بار 
سنگینی را بر دوش داشتند، 
امــا یک بار ســنگین نیز به 
عنوان وظیفه بر دوش دولت 
بود و من به مردم عزیز اعالم 
می کنم خداوند ما را الیق این 
آزمایش سخت و سنگین قرار 
داد. هر دولت، ملت و جمعی 
بســیار  آزمایش های  مــورد 
سنگین خداوند قرار نمی گیرد، امتحان های 

بزرگ از آن اولیای خداست.

هیچ کشوری مثل ایران دچار شرایط »
تحریم و کرونا نیست

به گزارش مهر رئیس جمهــور ادامه داد: 
ملــت و دولت ایران در یک آزمایش الهی 
سنگین قرار گرفتند، اگرچه همه کشورها 
بــا این ویروس درگیر هســتند، اما هیچ 
کشوری نیســت که بیش از دو سال در 
شــدیدترین تحریم ها قرار داشته باشد و 
در این شــرایط این بیماری و مسائل آن 
پیش بیاید. ما دو ســال تمام اســت که 
در برابــر بدترین حکومت قرار داریم. من 
یاد ندارم کاخ ســفیدی به این صورت در 
آمریکا وجود داشته باشد و تا این حد ضد 
بشر، با قساوت قلب، بی رحم و ناتوان باشد. 
وقتــی آدم به این افراد نگاه می کند، مثاًل 
وزیر امور خارجه آن را می بیند که الفبای 
سیاســت را نمی داند. به نظر من بدترین 
حکومت و شــرایط در آمریکا امروز وجود 

دارد. روحانی افزود: در تاریخ سابقه ندارد 
که آمریکا فرمانده عالی نظامی یک کشور 
را ترور کند، اما آن ها فرمانده عالی نظامی 
ما را ترور کردند. اگرچه آمریکا تروریسم 
است، اما تا این حد قساوت قلب از سوی 
آن ها نیز بی ســابقه است. شما دیدید که 
آمریکا با وجود گسترش ویروس کرونا در 
تهیه دارو، مســائل و موانعی را ایجاد کرد 

و می کند. این ها در تاریخ بی سابقه است.

همراهی برخی کشورهای منطقه با »
سیاست های ضد بشری آمریکا

وی با اشاره به همراهی برخی کشورهای 
منطقه با سیاست های ضد بشری آمریکا 
گفت: حکومت های حاشیه جنوب کشور 
ما نیز در تاریخ بی سابقه هستند؛ ما در 
تاریــخ چنین پدر و پســری ندیدیم و 
چنین حکومت هایی را شــاهد نبودیم، 
البته کشورها و همسایه خوب نیز داریم. 
روحانی گفت: وزارت بهداشــت در خط 
مقــدم بود و وزارت صمت بار ســنگین 
پشــتیبانی را در ایــن مــدت بر دوش 
داشت. از همه کسانی که تا دو روز قبل 
در این وزارتخانه کار می کردند و کسانی 
که به تازگی بار مســئولیت را بر دوش 
گرفتند، تشــکر می کنم. از همه کسانی 
که در دوره خود در این وزارتخانه تالش 

و کوشش کردند، تشکر می کنم.

خوشحالی روحانی از تصمیم جدید »
شورای عالی بورس

رئیس جمهور گفت: خوشــحال شدم که 
شــورای عالی بورس روز گذشته مصوب 
کرد که بانک ها به کمک بیایند تا هر کسی 
بخواهد، بتواند سهام عدالت خود را به فروش 
برساند. هر کسی بخواهد می تواند به بانک 
مورد عالقه خــود مراجعه کرده و به آن ها 
وکالت دهد تا در روزی که معلوم می شود، 
ســهام آن فرد در بورس به فروش رسیده 
و بانک، ارزش ســهام را بــه دارندگان آن 
بازگرداند. هر کسی که می خواهد، می تواند 
سهام خود را نگه دارد یا به صورت مستقیم 
خودش نگه دارد یا از طریق شــرکت هایی 
که استانی هستند، سهام خود را حفظ کند.

روحانی با بیان اینکــه این روزها، روزهای 
ســختی برای مردم است، گفت: عده ای از 
مردم دچار بیماری شدند، عده دیگری ناچار 
شدند اقوام و عزیزان خود را به بیمارستان ها 
ببرند. اقوام و بســتگان عده ای از مردم به 
رحمت خدا رفتند و با مظلومیت این دنیا 
را ترک کردند. مجلس ختم و عزایی برای 
آن ها گرفته نشد و بر خانواده هایشان بسیار 
سخت گذشــت. ایام عید و ماه رمضان به 
سختی بر مردم گذشــت. در میان مردم 
ایران محبت و رفت و آمد زیادی بین اقوام 
وجود دارد. باید تالش کنیم فشار مضاعفی 

به مردم وارد نشود. 

وی در توضیــح این مطلب گفت: فشــار 
مضاعف بر مردم به دلیل افزایش هزینه ها 
در بازار اســت. همه ما بایــد تالش کنیم. 
مشــکالت را می دانم، اما عــده ای در حال 
سوءاستفاده هســتند و از وضعیت موجود 
برای افزایش قیمت ها سوءاستفاده می کنند. 
همین افراد در ابتدای شیوع ویروس کرونا، 
در خریــد و فروش ماســک و دســتکش 
انجام دادند.  نیز سوءاســتفاده های زیادی 
اکنون هم در بازارهای ارز و ســکه در حال 
سوءاستفاده هســتند. رئیس جمهور از وزرا 
خواســت همه توان خود را به کار گیرند و 
از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند و گفت: 
نظارت های قوی اعمال شود. این بار سنگین 
بر دوش وزارت صمت، تعزیــرات و وزارت 
دادگستری اســت. همه تالش کنیم مردم 
با ســختی کمتری این روزها را بگذرانند. 
مطمئن هستم از این روزهای سخت عبور 
می کنیم. کارآفرینان و صادرکنندگان کشور 
شــرایط را می دانند و تــا آخرین دالر را به 
بانک مرکزی برمی گردانند. امیدوارم در این 
شرایط با اتحاد، وحدت، همدلی و پیروی از 
امام علی )ع( مسیر جهش تولید را طی کنیم 

و افتخاری بزرگ را برای کشور رقم بزنیم.
رئیس جمهور با اشــاره به حادثه شــناور 
کنارک و شهادت تعدادی از کارکنان ارتش 
گفت: این حادثه جای تاسف و تاثر دارد که 
ما تعــدادی از جوانان غیور خود را در یک 
حادثه دلخراش از دست دادیم، این حادثه و 
شنیدن این خبر برای ما سخت بود اما مردم 
ما در سراســر کشور و همه مسئولین ابراز 
همدردی کردند و من در اینجا به خانواده 
این شــهدا می گویم همه دولت را در غم 
خود سهیم و شریک بدانند ما نیز مصیبت 
دیده ایــم، البته دالیل ایــن اتفاق در حال 
بررسی است و علت آن باید مشخص و به 
مردم گفته شود، اما مسئله مهم این است که 
این افراد برای تامین امنیت به دریا رفتند، 
رزمایش و عملیات آنها برای توانمندتر شدن 
قدرت جمهوری اسالمی ایران بود این شهدا 
خالصانه در صحنه حضور داشته و مظلومانه 

به شهادت رسیدند.

روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به شرایط امروز کشور و تحوالت بازار:

مشکالت را می دانم...

  دلیل کاهش مشارکت در انتخابات ۱۳۹۸: بازگشت تحریم ها، کاهش درآمد دولت، س
افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی کارخانجات، 
کاهش تولید، افزایش بیکاری، بی ثباتی قیمت ها، افزایش فاصله طبقاتی. 09150003660

جناب رئیسی اگه بتونید جلو گردن کشی خودروسازان را بگیرید به خدا دعای ملت س
شما را روانه بهشت خواهد کرد. 09350000304

مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی قربانی کل کل مسئوالن هستند، س
از 6 ماه قبل ســال جنگ زرگری افزایش حقوق ها را راه می اندازند و چند ماه بعد سال 
چندرغاز اضافه می کنند آن هم با هزار منت و صدقه، عمالً افزایش ها تأثیری بر معیشت 

آن ها ندارد؛ چرا که دراین مدت قیمت ها سر به فلک کشیده است! 09150004223
مگر کارمندان دیگر و یا کارگران محترم به مردم خدمت نمی کنند، باید بگویم بهترین س

معلم بچه ها پدر ومادرها هستند، لطفاً کمی در امتیاز دادن ها دقت نظر شود تا حق مردم 
ضایع نشود. 09150009113

به نظربنده و هر انسان منطقی کسانی که فضای ارعاب وترس ایجاد نموده اند تا ظلم ها س
وفسادها توسط مطلعین و قربانیان و رسانه های دلسوز نسبت به منافع مملکت برمال 
نشود و حال و روز اقتصاد و عدالت را به این روز انداختند باید محاکمه و به  عنوان ارعابگر 

و ریشه ستمگری پاسخگو باشند. 09190007927
آیامسئوالن می دانند چه توطئه ها و فجایعی توسط عناصرفاسد که قدرت فاسدشان س

کرده علیه بیگناهان سازماندهی وطراحی می شود؟ چرافضایی ایجاد نمی شود تا قربانیان 
بی واهمه سخن گویند تا فاسدان موجه نمای خائن شناسایی شوند، وظیفه رسانه ها 
فراموش وکنارگذاشته شده و به خاطرهمین فسادهای  مختلف زیادشده. 09190007927

250 میلیون دالر برای طراحی صندوق 206 درست شنیدم صحن علنی مجلس؟ س
09390003589

برخی ازســران فتنه۸۸ که تاگردن درخون جوانان ایران زمین مقصراند این روزها س
همچون گرگی زخمی برصورت نظام چنگال می کشــند و هر توهینی به دهانشــان 
می آیــد، می گویند. به تازگی به مرجعیت شــیعه ومرحوم آخوندخراســانی مرجع 
بزرگ تاریخ شــیعه جســارت واتهام زنی کرده، اما انگارنه انگارو کسی با او برخورد 
نمیکند!؟چطور می شــود که یــک مجری تلویزیون اگردربرنامــه تلویزیونی خدایی 
نکرده!ازدولت روحانی کمترین انتقادی بکند به جایگاه وی جســارت فرض شده! و 
در روزنامه های زنجیره ای ســفارتی وغربگدا فحش باران می شود و صداوسیما ممنوع 

التصویرش می کند. 09390003589
چرا هیچ مسئول و سازمانی به فکر گرانی لجام گسیخته مسکن نیست؟ 09010000087س
دادن حق ملت به آن ها،»هدیه« نیست. فقط بردن مردم زیر بار منت مسئولینی است س

که با رأی خود هدیه گیرندگان به قدرت رســیده اند. )البته برگرفتن و دادن هدیه در 
فرهنگ اسالمی و گفتار ائمه معصومین)ع( تأکید فراوان شده و سنت حسنه ای است( 

09150008863

در گفت وگو با قدس بررسی شد

تأثیر تغییرات کابینه دولت دوازدهم بر مجلس یازدهم©
قدس آنالیــن: اصغــر ســلیمی، عضو 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور در 
گفت وگو با قــدس آنالین گفت: برکناری 
وزیر صمت توســط روحانی یــک اتفاق از 
پیش برنامه ریزی نشده و دفعی بود و رئیس 
جمهور تحت شــرایطی و زیر فشار مجبور 
شد برای فرار از فشارها و انتقادها به اوضاع 
آشــفته تولید و صنعت به ویژه بازار خودرو آن را انجام دهد. نماینده مردم سمیرم با 
اشاره به اینکه مناقشه میان وزیر برکنار شده و رئیس دفتر رئیس جمهور که به رسانه ها 
کشیده شــد و بازار گمانه زنی ها و افشاگری ها را در مورد آنچه پشت درهای دولت 
می گذرد داغ کرد، رئیس جمهور را زیر فشــار شدیدی قرار داده و اگر او و جایگزین 
وزیر برکنار شده نتوانند در کوتاه مدت وضعیت آشفته بازار خودرو و وضعیت نابسامان 
صنایع را ســاماندهی کنند، بار دیگر با فشار افکار عمومی و مجلس روبه رو خواهند 
شد، اظهار داشت: فکر می کنم آقای روحانی قدری عجوالنه عمل کرد، همان طور که 
در انتخاب رحمانی حساب نشده و بد گزینش کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون نیز 
شبهه ای در مورد حد نصاب از اعتبار افتادن کابینه و نیاز به رأی اعتماد مجدد به آن 
به وجود آمد که باید در مجلس درباره آن بحث شــود، گفت: یک ابهام دیگر هم این 
است که تغییرات در کابینه باید دفعی باشد یا به تدریج که الزم است تفسیر آن را 
بخواهیم. سلیمی خاطرنشان کرد: این شرایط تا حد زیادی دست مجلس بعدی را هم 
در مورد تغییر کابینه یا استیضاح وزرا خواهد بست، اگرچه به نظر می رسد تا شکل 
گیری و قوام مجلس بعدی که به فصل بودجه خواهد رسید و پس از آن ماه های پایانی 

دولت احتماالً پنجره تغییرات در دولت دوازدهم را باید بسته تلقی کرد.

آغاز تحقیق مشترک درباره حادثه مرزی ایران-افغانستان ©
سیاست: وزارت خارجه افغانستان می گوید در نتیجه مذاکرات با ایران، توافق شد که 
کمیساریای مرزی دو کشور تحقیق درباره ماجرای غرق شدن مهاجران افغان را آغاز 
کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت خارجه افغانستان در بیانیه ای 
اعالم کرد در نتیجه مذاکرات انجام شده میان کابل و تهران درباره پیدا نمودن حقایق 
درباره ادعای به رودخانه انداختن مسافران افغان توسط مرزبانان ایرانی، کمیساریای 
مرزی دو کشور از چهارشنبه )دیروز( تحقیق برای روشن شدن حقیقت را آغاز کردند. 
در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده که این تحقیق براساس قرارداد کمیساریای 
مرزی میان ایران و افغانســتان که در ســال ۱۳۳5 شمسی امضا شده، آغاز خواهد 
شــد. تحقیق در حالی آغاز شــد که مقام های ایرانی می گویند این حادثه در خاک 
ایران اتفاق نیفتاده و هر گونه ادعا مبنی بر شکنجه و به آب انداختن این مهاجران 

را رد می کنند.

انتقاد تند علی جنتی از وزیر برکنار شده صمت©
قدس آنالین: علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی، در توییتی نوشت: اقدام 
رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی کفایتی و 
ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است 
و تــالش بی وقفه وزیر درالبی و معامله گری با نمایندگان مجلس برخالف منافع ملی و 

سیاست های دولت از جمله دالیل این برکناری است.

دعوت ایران از نخست وزیر مالزی برای سفر به تهران©
سیاست: رئیس جمهوری اسالمی ایران و نخست وزیر مالزی در گفت وگویی تلفنی تأکید 
کردند که آماده اند روابط تهران - کواالالمپور را در همه حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصادی، 
بیش از پیش گسترش و توسعه دهند.  حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی و 
»محیی الدین یاسین« با بیان اهمیت تسریع در اجرای توافقات اجرایی دو کشور در حوزه 
های تجاری و مالی در سال های گذشته به ویژه در دوره نخست وزیر سابق، تأکید کردند 
که از هیچ تالشی برای تعمیق این همکاری ها که در سال های متمادی تداوم و ارتقا یافته، 
دریغ نخواهند کرد. دکتر روحانی و آقای یاسین گفتند که آماده اند از تجربیات ایران و 
مالزی در مبارزه با این بیماری بهره گرفته و در مســیر تأمین اقالم بهداشتی و پزشکی 
همکاری کنند. رئیس جمهوری اسالمی ایران همچنین در این گفت وگو از نخست وزیر 

مالزی برای سفر به ایران در فرصت مناسب دعوت کرد.

پمپئو: با اسرائیل برای مهار تهدید ایران همکاری می کنیم©
سیاســت: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا که دیــروز برای گفت وگو با مقام های 
رژیم صهیونیســتی وارد اراضی اشغالی شد 
در صفحه توییتر خود با انتشــار تصاویری از 
لحظه ورود خود به اراضی اشــغالی در حالی 
که ماسک به صورت دارد، از همکاری با رژیم 
صهیونیستی علیه ایران ابراز خرسندی کرد. 
وی در این پیام توییتری نوشت: »خرسندم که برای همکاری با نتانیاهو و بنی گانتز در 
مهار دو تهدید مهم: کووید-۱۹ و ایران در اینجا هستم. اسرائیل و ایاالت متحده در کنار 
یکدیگر )رســیدگی به (این چالش ها را برعهده می گیرند«.  وزیر امور خارجه آمریکا در 
سفری یک روزه وارد اراضی اشغالی شده است تا با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و دیگر مقام های این رژیم از جمله بنی گانتز رئیس ائتالف آبی و سفید در 
خصوص طیفی از موضوعات گفت وگو کند و آن طور که گزارش ها نشان می دهد، محور 

اصلی این گفت وگوها ایران است.

 حسرت شب های قدر حرم ©
و زیبایی یاری مؤمنانه 

حس غریبی داشــتم. شــب نوزدهم امسال را 
می گویــم. به حرم می اندیشــم و دل هایی که 
حسرت شب قدر در صحن و سرای امام رئوف 
را دارند و من که شــب قدر را جز در حرم، به 
یاد نمــی آورم. به یاد مــی آورم گام هایی که با 
آرامش و عشق به ســوی حرم می رفت و آرام 
آرام صحن ها را از عاشــقان پر می کرد و نوای 
الغوث الغوث کــه در فضای حرم می پیچید و 
چشــم های بارانی که گونه های عاشق را صفا 
می بخشید. شــب هایی که سرمای زمستان و 
گرمای تابستان، خنکای پاییز و نسیم بهار در 
شکوه و عظمت معنوی آن بی تأثیر بود. کودکانی 
که در کنار مادر با دست های معصوم و کوچک 
خویش قرآن بر سر می گرفتند و چشم بر گنبد 
طالیی حرم داشــتند. نوجوانانی که معصومانه 
اشک می ریختند. زوج های جوانی که زیر سایه 
قرآن، عشق و مهربانی را در جوار امام مهربانی ها 
تقدیــر زندگی خویش می خواســتند و دعای 
پدران و مادران در فضــای روحانی حرم برای 
خوشبختی فرزندان و استغاثه بندگان مخلصی 
کــه در فضای حرم می پیچید و رهایی از آتش 
دوزخ را فریاد می کرد. چشــم های بارانی که با 
نــوای »بک یا اهلل« و به عظمت چهارده معصوم 
پاک، خدای را ســوگند می دادنــد و در حرم 
معصوم دهم تقدیری مؤمنانه را از مهربان ترین 

مهربانان طلب می کردند.
اشک هایی که در مظلومیت و سوگ امیری بر 
گونه ها جاری می شــد که انبان نان را به عشق 
ستمدیدگان بر دوش می کشید و با لبخند آن ها 
آرام می گرفت، اما در سفره افطار آخر نمک را 
بر شــیر ترجیح داد- که هرگز با دو طعام روزه  
نگشــوده بود- و صبحگاهان نوزدهم  با ضربت 
شــقی ترین مــردم در محراب نماز ســیمای 
مهربانش به خون آغشته شــد و به پروردگار 
کعبه ســوگند یاد کرد که رستگار شده است. 
حس غریبی داشــتم، در نخســتین شب قدر 
رمضان امسال که راهی به حرم نبود. غربت امام 
غریب وحرم بدون زائر را از قاب جعبه جادویی 
به نظاره نشستم و حسرت شب های قدر حرم را 
در دل گریستم. اما اگر رمضان امسال حسرت 
شــب های قدر حرم را بر دل عاشقان گذاشت، 
صحنه های زیبایی که در همــدردی مردم با 
محرومان خلق شد، تسکین آن فراق بود. امسال 
سفره های افطار آنچنانی و رنگارنگ تکرار نشد و 
موج نیکوکاری، دل های مردم را در کمک های 

مؤمنانه با یکدیگر پیوند داد.
در این سال ها بسیاری از سفره هایی که دور از غم 
محرومان گسترانده می شد و نعمت اطعام افطار 
را به نقمت ریا وفخر آلوده می کرد، نوشــتیم و از 
دست هایی که گاه از بیت المال سفره های افطار را 
رنگین می کردند و حسرت را بر دل رنج دیدگان و 
محرومان جامعه بر جای می گذاشتند، ناله کردیم. 
اما زیبایی های یاری مؤمنانه امسال تسلی بخش 

حسرت شب های قدر حرم شد.
در این شــب های بزرگ که تقدیر رقم می خورد، 
در استغاثه های عاشقانه از خدا بخواهیم تا آینده را 
بدون نگرانی این  بیماری همه گیر تقدیر فرماید، 
اما دل هایی را که ایــن نگرانی به هم پیوند داد، 

همچنان در نیکوکاری مستدام بدارد.
از خدا بخواهیم تا ســفره های افطار ماه رمضان- 
کــه در آموزه های دینی و ســفارش ائمه اطهار 
)ع( بســیار بر آن سفارش شده است- فقط برای 
محرومان جامعه گسترده شود و در رمضان های 
بدون کرونا نیز نهضت یاری مؤمنانه به محرومان 
و رزمایش مواســات انبان نان را علی گونه روانه 
خانه نیازمندان کند. اگرچه دعای برتر آن است 
که خداوند جامعه ای بدون محرومیت و تنگدستی 
را برایمان تقدیر فرماید. حســرت شب های قدر 
حرم را با زیبایی های کمک های مؤمنانه تسکین 
می دهیم با این آرزو که در این سرزمین آسمانی 
پیوند دل ها و یاری به محرومان و تالش متولیان 
کشــور تا محو محرومیت، استمرار یابد و در این 
دیار عشــق و ایمان، هیچ انســانی گرفتار رنج 

محرومیت نباشد.آمین

 توافق مهم برای ©
هیئت رئیسه مجلس یازدهم

ایســنا: علی خضریان، نماینــده تهران در 
مجلس یازدهم در حســاب کاربری خود در 
توییتر نوشت: » به برکت  ماه رمضان در  جلسه 
وفاق امــروز که با حضور جمعی از منتخبان 
 مجلس یازدهم برگزار شــد، بــا توافق میان 
آقایان ســیدمصطفی میرســلیم، حمیدرضا 
حاجی بابایی، علی نیکزاد و سیدشمس الدین 
حســینی کمیته ای هفت نفره با ســازوکار 
مشــخص جهت کمک به  وحــدت جریان 
انقالب برای ریاســت مجلس آینده تشکیل 
شــد«. وی همچنین با اشــاره به اینکه افراد 
نام برده شــده عضو این کمیته نیســتند اما 
ســازوکار آن را پذیرفته انــد، تأکید کرد: »  از 
جنــاب قالیبــاف نیز جهت حضــور در این 
فرایند دعوت شــده بود تا براساس سنجش 
شاخص ها و ارائه برنامه و نقد و بررسی آن و 
در نهایــت توافق روی نحوه کمک به وحدت 
جریان انقالب حضور یابند و ایشان خودشان 
نپذیرفتند. این موضوع به معنای نامزد نشدن 

ایشان نیست«.

صدای مردم   

خبـر

شماره پیامک: 30004567

فشار مضاعف 
بر مردم به 
دلیل افزایش 
هزینه ها در بازار 
است. مشکالت 
را می دانم، اما 
عده ای در حال 
سوءاستفاده 
هستند

بــــــــرش

شایعات رسانه های بیگانه بی ربط و ابتدایی هستندایراد  شورای نگهبان به طرح اصالح قانون انتخابات
 سیاست  شــورای نگهبان در نامه ای به 
ایرادهای  مجلس شورای اسالمی جزئیات 
این شــورا به طرح اصالح قانون انتخابات 
را اعالم کرد. به گزارش تســنیم، چندی 
پیش نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
بــا تصویب طرحی دوفوریتــی در یکی از 
جلســات علنی مجلس، خواســتار الحاق 
یک تبصره بــه قانون انتخابات ســه گانه 
)مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری 
و خبرگان رهبری( شــدند که براساس آن 
مجازات هایی برای اشخاص، اعم از حقیقی 
و یا حقوقی کــه گزارش های خالف واقع 
دربــاره نامزدهــا می دهند و در بررســی 
صالحیت آن ها از سوی شــورای نگهبان 

مؤثر است، در نظر گرفته شود.
 بر همین اســاس این شــورا نیز مصوبه 
مجلس را در جلســه اخیر خود بررســی 

کرده است. 
کدخدایــی در این نامه نوشــته اســت: 
صرف نظــر از ایرادهــا و ابهام های متعدد 
در طرح مذکور، فرایند نظارتی پیش بینی 

شــده به موجب ایــن مصوبــه از جهات 
مختلف، از جمله؛ نســبت نحوه رسیدگی 
به اعتــراض داوطلبــان و تکالیف مراجع 
نظارتی مربوط در ایــن مصوبه با تکالیف 
مندرج در قانون، ضرورت رسیدگی دقیق 
ردصالحیت  داوطلبــان  شــکایت های  به 
شــده در انتخابــات مختلــف- مصــوب 
مصلحت  تشــخیص  مجمع   ۱۳7۸/۸/22
نظام- و همچنین از حیث نسبت ترتیبات 
اجرایی مقرر بــا قوانین موجود انتخاباتی، 
واجد ابهام شــناخته شد. پس از رفع ابهام 
توســط مجلس شورای اسالمی، اظهارنظر 

خواهد شد.

 سیاســت  سرلشکر ســید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانده کل ارتش در حاشــیه 
مراســم اســتقبال از پیکر شهدای سانحه 
شــناور کنارک نیروی دریایــی ارتش در 
پایگاه شــکاری ترابری شــهید لشــکری 
تهــران،  از اعزام چهار گروه کارشناســی 
به محل بروز ســانحه شناور کنارک جهت 

بررسی علت این سانحه خبر داد.
از ســوی دیگر امیر ســرتیپ تقی خانی، 
سخنگوی ارتش با اشــاره به موج سواری 
رســانه های بیگانــه روی حادثه شــناور 
»کنارک« و ایجاد شایعات بی اساس درباره 
آن گفــت: هــر اتفاقی کــه در حوزه های 
می دهــد،  رخ  کشــورمان  در  مختلــف 
بدیهی اســت که  دشمنان ما سعی دارند 
از آن سوءاســتفاده کرده و بر اســاس این 
سوءاستفاده، اهداف خود را محقق کنند. 

امیر تقی خانی با اشــاره به هدف یا اهداف 
ایجاد شایعات رســانه های بیگانه یا معاند 
درباره حادثه شــناور کنارک، اظهار کرد: 
این شــایعات »بی ربط و ابتدایی« هستند 

و از پایه نباید بــه آن ها توجه کرد. این ها 
ســعی دارند به هر طریق ممکن، در میان 
مجموعه نیروهای مســلح اعم از ســپاه و 
ارتــش و وزارت دفاع، اختالف ایجاد کنند 
که باید مراقبت کنیم و هوشــیار باشــیم. 
هوشیاری مردم ما و مرور زمان و همچنین 
بررسی های کارشناسی، تمامی آن شائبه ها 
و شــبهه افکنی ها را برمال و روشن خواهد 
کرد. ســخنگوی ارتــش دربــاره یکی از 
این شــایعات مبنی بر هدف قراردادن ناو 
»کنارک« توسط قایق های سپاه پاسداران، 
گفت: این صحبــت یا صحبت هایی از این 

دست، کاماًل بی ربط هستند. 

 سیاست  نخست وزیر پیشین و رئیس فراکسیون »النصر« 
در پارلمان عراق، ادعای دخالت ســردار »اســماعیل قاآنی« 
فرمانده نیروی »سپاه قدس« در امور داخلی عراق را رد کرد. 
به گزارش ایرنا، »حیدر العبادی« دوشــنبه شب گذشته در 
گفت و گو با تلویزیون »الفرات« ارگان خبری »جریان حکمت 
ملی« )سید عمار حکیم( که  دیروز در منابع خبری مختلف 
عراقی نیز بازتاب داشت، گفت: سردار قاآنی در امور داخلی 

عراق هیچ گونه دخالتی ندارد. 

 نقل قولی از سردار قاآنی »
درباره حمایت از تصمیم عراقی ها

وی به نقل از سردار قاآنی آورده است: از انتخاب های عراق 
هرچه باشد، حمایت می کند. 

نخســت وزیر پیشــین عراق که ســازمان »حشدالشعبی« 
در دوره او در جریــان جنــگ بــا داعش شــکل گرفت، 
همچنیــن به خروج برخی از تیپ های وابســته به عتبات 
مقدسه از بدنه حشدالشــعبی انتقاد کرد. العبادی گفت: 
حشدالشــعبی یک سازمان نظامی رسمی است، اما اینکه 
یک عــده قهر کرده و یــک عده هم بــرای بازگرداندن 
آن ها واســطه شــده اند، این با مفهوم نهاد نظامی رسمی 
کشــور سازگار نیســت.  وی در خصوص خروج نیروهای 
آمریکایــی از خاک عراق نیــز تأکید کرد: خروج آن ها از 
کشورش قطعی اســت، ولی عراق به کمک های آن ها در 

زمینه آموزش و تسلیحات نیاز دارد.

واکنش سفیر ایران به شایعات»
از ســوی دیگر سفیر ایران در بغداد با بیان اینکه هیچ توافقی 
با واشنگتن درباره تعیین الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق 
صورت نگرفته، گفت: اعمال فشــار آمریکا برای محروم کردن 
عــراق از واردات منابع انرژی ایران، بی تأثیر اســت. به گزارش 
خبرگزاری فارس، »ایرج مســجدی« سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد در گفت وگو با شــبکه العالم تأکید کرد: آمریکا 
فشار زیادی می آورد تا عراق را از منابع انرژی که از ایران وارد 
می کنــد، محروم کند، اما اعمال فشــارها هیچ تأثیری ندارد. 
مســجدی اظهار کرد: هیچ توافقی با واشــنگتن درخصوص 
تعیین »مصطفی الکاظمی« به عنوان نخست وزیر عراق، صورت 
نگرفته اســت. وی همچنین با بیــان اینکه دولت الکاظمی از 
ســوی همه گروه های سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است، 
ابراز امیدواری کرد به دنبال این مســئله عراق شــاهد ثبات و 

امنیت باشد. ســفیر ایران در عراق افزود: با وجود تالش های 
فراوان آمریکا برای اعمال فشار علیه عراق، واشنگتن نمی تواند 
درخصوص تحریم علیه عراق که به آن اشــاره داشته، اقدامی 
انجام دهد، به ویژه در شرایط کنونی بغداد به انرژی و برقی که 
از سوی ایران و با قیمت رقابتی دریافت می کند، نیازمند است. 
مســجدی همچنین تصریح کرد:  انتظار می رود تعامل دولت 
جدید عراق با ایران مثبت باشد و توافقاتی درخصوص تحکیم 

روابط دوجانبه در قالب توافق های جدید صورت گرفته است.

دیدار چند روز پیش مسجدی با الکاظمی»
سفیر کشــورمان در عراق چندی پیش با نخست وزیر جدید 
عراق دیدار و گفت وگو کرده بود. ایرج مســجدی در توضیح 
دیدارش بــا مصطفی الکاظمی گفت: در این جلســه درباره 
همکاری های دوجانبه و تداوم اقدام ها در زمینه قرارداد ۱۹75 
الجزایر، همکاری های بانکی، راه آهن خرمشهر- بصره و روادید 
اتباع دو کشــور رایزنی شد. وی افزود: نخست وزیر عراق قول 
همکاری داد و از تالش های جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 
با داعش قدردانی کرد. بر اساس این گزارش الکاظمی، ایران و 
عراق را دو کشوردوست و برادر دانست. نخست وزیر عراق نیز 
در ایــن دیدار تأکید کرد: عراق عالقه مند به برقراری بهترین 
روابط با جمهوری اســالمی و همه کشورهای همسایه برای 
ایجــاد امنیت و ثبات در منطقه اســت. الکاظمی اظهار کرد: 
عراق گذرگاه یا مقری برای اقدام های تروریســتی، تجاوز به 

دیگر کشورها و میدانی برای تسویه حساب ها نیست.

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

گفت وگو

سیاست خارجی

سفیر ایران در بغداد: 

هیچ توافقی با واشنگتن درباره تعیین نخست وزیر عراق صورت نگرفته است
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پخش برنامه های شب های قدر ویژه فارسی زبانان مقیم مالزی و سنگاپور از حرم رضوی  آستان: مدیر امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی از پخش ویژه برنامه های شب های قدر برای 
هموطنان و فارسی زبانان مقیم مالزی و سنگاپور به صورت مستقیم از حرم مطهر رضوی خبر داد. سیدمحمدجواد هاشمی نژاد گفت: مراسم شب 19 ماه مبارک، با قرائت دعای جوشن کبیر توسط مداحان صادق حدادی 

و عباس غبیشی در ساعت 18 به وقت ایران برگزار شد. وی افزود: مراسم شب های 21 و 23 ماه مبارک رمضان نیز از حرم رضوی ویژه فارسی زبانان مقیم مالزی و سنگاپور اجرا و پخش خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تولیت آستان قدس رضوی©
 شهادت دریادالن ناوچه کنارک را تسلیت گفت

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی با 
صدور پیامی شهادت جمعی از دریادالن 
فداکار ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش 

را تسلیت گفت.
متن پیام حجت االسالم والمسلمین احمد 

مروی به شرح زیر است:
امیر سرلشکر جناب آقای سیدعبدالرحیم 

موسوی؛ فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم؛

حادثه ناگوار شــهادت جمعی از دریادالن فداکار ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران را محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا )مدظله 
 العالی(، جناب عالی، فرماندهی محترم نیروی دریایــی ارتش و به ویژه خانواده های 

داغدیده شهدا تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحّیه والثناء( از درگاه خداوند 
متعال برای مجروحین این حادثه عافیت و سالمتی، برای آن عزیزان سفر کرده رحمت 

واسعه الهی و صبر و اجر جزیل برای خانواده های محترم آن ها مسئلت دارم.
تولیت آستان قدس رضوی

احمد مروی

 مراسم نخستین شب قدر
 بدون حضور زائران در حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد

نوای بک یااهلل در صحن های خالی از صدای مؤمنان  ©
آستان: آیین احیا در نخستین شب از شب های قدر، در حرم مطهر رضوی و بدون 

حضور زائران همراه با پخش زنده از رسانه ملی برگزار شد.
این مراســم با قرائت قرآن کریم توســط »حمیدرضا احمدی وفا« قــاری و مؤذن 
حــرم مطهر رضوی و قاری بین المللی قرآن کریم آغاز شــد و در ادامه »محمدرضا 
غالمرضازاده« مداح و ذاکر اهل بیت)ع( به مرثیه ســرایی و قرائت دعای جوشن کبیر 
پرداخت. آیین احیا و قرآن بر سر گذاشتن نیز با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی و امام جمعه مشهد برگزار و به طور مستقیم از رسانه  ملی پخش شد.

امام علی)ع( در برابر فرصت طلب های سیاسی ایستادگی کرد»
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در این مراسم با تأکید بر اینکه ظلم و جنایت با ورود افراد 
فرصت طلب به جریان های سیاسی اتفاق می افتد، گفت: امیرالمؤمنین علی)ع( در برابر 

فرصت طلب ها و قدرت طلب های سیاسی ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه ارزشمندترین روزهای سال مصادف با شهادت امیرالمؤمنین علی)ع( 
اســت، اظهار کرد: والیت امیرالمؤمنین علی)ع( در حقیقت یک سرمایه عظیم برای 

شیعیان و ارادتمندان حضرت در ساحت مقدس خداوند است.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی ادامه داد: شب های قدر بناست قلم عفو بر 
گناهان بندگان کشیده شود و سرنوشت و مقدرات بندگان در درگاه الهی به امضای 
خداوند برسد و باید دست به دامان امیرالمؤمنین علی)ع( بشویم تا به آبروی این امام 
همام شفاعت ایشان شامل حالمان بشود. وی با بیان اینکه ارزشمندترین شب های 
سال شب های قدر متعلق به ساحت والیت مدار علی)ع( است، اظهار کرد: این موضوع 
سرمایه آبرومندی برای شیعیان است، شب قدر مقدرات ما با ذات مقدس حق قطعی 
می شود و یک قلم قرمز بر معاصی ما کشیده می شود، در این شب دستمان بر دامن 

علی)ع( است.

شب نوزدهم رمضان، شب توجه دل ها به مظلومیت حضرت علی)ع(»
نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را شب 
توجه دل ها به مظلومیت حضرت علی)ع( بیان کرد و گفت: امشب بیشتر دل ها متوجه 
مظلومیت حضرت علی)ع( است بدین ترتیب شناخت ابعاد وجودی حضرت علی)ع( 
بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه این شناخت، عواطف و دل های ما را به واسطه وجود 
حضرت علی)ع( به خداوند وصل می کند و شئون اجتماعی  زندگی مان را در آینده در 

مسیر صحیح قرار می دهد.
امام جمعه مشــهد مقدس دلیل مظلومیت حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( و بغض 
و کینه های دشــمنان نســبت به این امام همام را، ایســتادگی آن حضرت در برابر 
افراد فرصت طلب ، قدرت طلــب  و خودخواه در عرصه های مختلف بیان کرد و افزود: 
امیرالمؤمنین علی)ع( یک مانع بزرگ بر ســر راه فرصت طلب ها و قدرت طلب های 

سیاسی بودند اما با شهادت حضرت علی)ع( مظلومیت ایشان پایان نیافت.
آیت اهلل علم الهدی با طرح این پرســش که چــرا مظلومیت حضرت علی)ع( پس از 
شــهادت  ایشان همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: دلیل دشمنی ها با حضرت علی)ع( 
پس از شهادت ایشان آن است که الگویی همچون حضرت علی)ع( برای اداره جامعه 
در برابر چشم های مردم نباشد تا با خیالی آسوده به دنبال جنایت ها و ظلم های خود 
باشند، بنابراین منشأ همه دشمنی ها با حضرت علی)ع( حذف الگوی رهبری و امامت 

ایشان برای اداره جامعه از جلو چشم مردم بوده است.
گفتنی اســت، این مراسم به صورت زنده از شبکه  های یک سیما، خراسان رضوی و 

تلویزیون اینترنتی رضوی تی وی پخش شد.

 حجت االسالم والمسلمین رفیعی ©
سخنران آیین احیای امشب حرم رضوی 

آستان: امشب، در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، آیین احیا در حرم مطهر 
رضوی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین رفیعی برگزار خواهد شد. 

دعای جوشن کبیر توسط حجت االسالم والمسلمین جعفر اسالمی فر و مهدی سروری 
قرائت می شود و مراسم سخنرانی، قرآن به سر و دعای پایانی از دیگر برنامه های تدارک 
دیده شده در این شب پرفیض است که توسط حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی 
انجام می شود. مرثیه سرایی و قرائت فرازهایی از دعای امام رضا)ع( نیز توسط مهدی 

سروری و علی مالئکه انجام می شود.
همچنین در شب بیست و ســوم ماه رمضان، حجت االسالم مهدی شجاع و مهدی 
نیک بخت به قرائت دعای جوشن کبیر می پردازند و حجت االسالم محمد سیدآبادی 
عالوه بر ایراد سخنرانی مراسم قرآن به سر و دعای پایانی را بر عهده دارد؛ همچنین 
مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( ابراهیم قانع و سیدجعفر ماهرخسار به مرثیه سرایی و 
قرائت فرازهایی از دعای امام رضا)ع( می پردازند. گفتنی است، مراسم شب های احیای 
ماه مبارک رمضان از ســاعت 21 تا 24 به صورت مستقیم از حرم مطهر رضوی در 
شبکه خراسان رضوی پخش می شود و شبکه یک سیما، برنامه ضبط شده این مراسم 

را از ساعت 24 تا 3 بامداد پخش می کند.

 برگزیدگان مسابقات کتاب خوانی ©
»اوسنه گوهرشاد« و »ریحانه 3« معرفی شدند

آستان: به همت به نشر)انتشــارات آستان قدس رضوی( قرعه کشی مسابقات ملی 
کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« و »ریحانه 3« برگزار شد. قرعه کشی مسابقات ملی 
کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« و »ریحانه 3« به شکل مجازی برای مخاطبان کتاب در 
دفتر مرکزی انتشارات به نشر برگزار شد که در این مراسم، یک دستگاه خودرو سواری 

به عنوان جایزه ویژه مسابقه کتاب خوانی »دعبل و زلفا« به برگزیده آن اهدا شد.
مسابقه ملی کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« همزمان با دهه کرامت سال 98 به صورت 

سراسری برگزار شد و در این مسابقه هزار و 9۰۰ نفر از سراسر کشور شرکت کردند.
در طول برگزاری مسابقه کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« هشت هفته قرعه کشی ویژه 
شرکت کنندگان این مسابقه کتاب خوانی برگزار و به 48 نفر برگزیده ششمین پویش 
مطالعاتی به نشر جوایزی از جمله کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، هدایای نقدی و 

تازه های نشر کشور با امضای نویسنده به نام برگزیدگان اهدا شد .
قرعه کشی نهایی مسابقه کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« شامل معرفی برگزیدگان 
جوایز یک هدیه ویژه ســفر به هر نقطه از ایران به همراه خانواده پنج نفره و هشت 
دســتگاه دوچرخه برای هشــت نفر به صورت مجازی در دفتر مرکزی انتشــارات 
به نشر در مشهد برگزار شــد که اسامی برگزیدگان در صفحه اینستاگرام و یا کانال 
 انتشارات به نشر قرار داده شده است.  در این مراسم، قرعه کشی مسابقه کتاب خوانی 
»ریحانه 3« نیز برگزار شــد و برگزیدگان هدایایی شــامل هشت کارت هدیه 1۰۰ 
هزار تومانی، هشت بسته ویژه عفاف و حجاب و هشت کارت هدیه ۵۰ هزار تومانی  
مشخص شدند و افراد برای مشاهده اسامی برگزیدگان می توانند به صفحه اینستاگرام 
و یا کانال انتشارات به نشر مراجعه کنند. گفتنی است، مسابقه کتاب خوانی »ریحانه 3« 
ذیل بسته برنامه های ریحانه آستان قدس رضوی با محوریت کتاب »پیراهن دوستی« 

نوشته مسلم ناصری در دو بخش برگزار شده است.

کاشانی مروج  محمدحسین  قدس/
اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون   
سازمان اقتصادی رضوی از دسته بندی جدید 
این سازمان  تابعه  شرکت ها و مؤسسه های 

خبر داد. 
مهنــدس امیررضا رجبــی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس خاطرنشــان کرد: ســازمان 
اقتصادی رضوی دارای 42 شرکت و مؤسسه 
زیر پوشش است که در زمینه های مختلف 
اقتصادی فعالیت می کنند اما در تقسیم بندی 
جدید که در این سازمان صورت گرفته این 
شــرکت ها و مؤسســه های تابعه در 9 گروه 
مشخص طبقه بندی شده اند که مشخصات 
این گروه ها در پایگاه اطالع رسانی این سازمان 

درج شده است.
رجبــی اظهــار کــرد: ایــن دســته بندی 
جدید بــا رعایت اصــول »موضوع محور« و 

»مأموریت محور« بودن انجام شده است.
این مقام مســئول توضیح داد: به طور مثال 
یکی از حوزه های مهم فعالیت آستان قدس 
رضوی که از دیرباز به انجام آن مشغول بوده 
است، بحث امنیت غذایی است که با استفاده 
از زمین های کشاورزی و مزارع در اختیار در 

این زمینه از سالیان قبل فعالیت کرده است.
وی افزود: یکی از گروه های این طبقه بندی 
گروه کشــاورزی و غذا است که شرکت های 
متعددی مانند: شرکت کشــاورزی رضوی، 
آرد قدس رضوی، نــان قدس رضوی، لبنی 
رضوی و دامپروری صنعتی قدس رضوی در 
ایــن گروه قرار دارند و ما در این حوزه تالش 
می کنیم که نقش آســتان قدس رضوی در 

حوزه امنیت غذایی بازتعریف شود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این 
ســازمان تصریح کرد: به طور مثال در این 
حوزه تالش می کنیم تا شــرکت کشاورزی 
رضوی به جای اینکه خودش صرفاً به فعالیت 
کشاورزی بپردازد و محصول تولید کند کما 
اینکه در ســالیان قبل این کار را می کرده و 
راندمان و بازدهی خوبی هم داشته است، با 
یک رویکرد جدید بیاید و مدیریت کشاورزی 

را بر عهده بگیرد.
رجبــی اظهار کــرد: یعنی با ایــن رویکرد، 
مأموریت شرکت کشاورزی رضوی بازتعریف 
می شــود و از ایــن طریق، بــا تقویت تیم 
مدیریتی و تغییر رویکردهای مأموریتی در 
این شرکت، شرکت کشاورزی رضوی عالوه بر 
زمین ها و مزارع کشاورزی که در اختیار دارد، 
بتواند زمین های متعلق به دیگران )اشخاص 
یا ســازمان ها و نهادهای دیگر( را هم از نظر 
علمی و افزایش بهره وری و متناسب با شرایط 

روز مدیریت کند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق این تغییر رویکرد 
و بازتعریف انجام شده و با استفاده از فناوری 
و نوآوری روز دنیا مانند: استفاده از پهپادهای 
کشاورزی، اســتفاده از ســامانه های نوین 
مدیریت کشاورزی و... و در قالب استفاده از 
مدیریت زنجیره های تأمین، بازار محصوالت 
و تولیدات کشــاورزی را به نفع کشــاورزان 

مدیریت کند.
این مقام مسئول یادآور شد: با این رویکرد و 
نگاه جدید، شرکت کشاورزی رضوی می تواند 
حتی کمک کننده بخش خصوصی هم باشد 
که البته برای ترویج و گسترش این الگوها، 
نیازمند اجرای صحیح مدیریت روی زمین ها 
و اراضی کشاوزی است تا بتواند به عنوان یک 
الگوی کشت صحیح بر مجموعه های دیگر در 

سطح کشور معرفی کند.

توجه به حوزه های دانش بنیان»
معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این 
ســازمان در بخش دیگری از ســخنانش به 
نمونه ها و مثال های دیگری در زمینه تشریح 
فعالیت شرکت ها و مؤسسه های تابعه سازمان 

اقتصادی رضوی مبتنی بر اصل موضوع محور 
و مأموریت محور بودن اشــاره و خاطرنشان 
کرد: در حوزه صنایع غذایی هم با اســتفاده 
از شرکت های دانش بنیان و مدیریت دانش و 
فناوری، مأموریت ها و بازتعریف جدید برای 
فعالیت شرکت های تابعه این سازمان انجام 

شده است.
وی ادامه داد: مثال دیگر در این زمینه حوزه 
دامپروری اســت که ســعی کرده ایم عالوه 
بر فعالیت در زمینه تولید گوشــت و شــیر 
باکیفیت توسط شرکت های تابعه، به سراغ 
تولید فراورده های ژنتیکی هم برویم و با ورود 
به این حوزه که یک حوزه بســیا پرریسک و 
حساس اســت، در آینده ژن های مناسب و 
ایــده آل در زمینه تولیــد محصوالتی مانند 
شیر و گوشت را شناسایی کرده و در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهیم تا موجب افزایش 
کیفیت محصوالت و ارتقای بهره وری مناسب 

در تولیدات کشور شود.
رجبــی همچنین به حوزه ســالمت و دارو 
هم اشــاره و بیان کرد: حوزه سالمت و دارو 
از جمله حوزه هایی اســت که آستان قدس 
رضوی از سالیان پیش در آن فعالیت داشته 
است و از طریق شــرکت ها و مؤسسه هایی 
مانند: شــرکت داروسازی ثامن و یارطب در 
این حوزه حضور مؤثری داشــته اســت اما 
رویکرد اصلی که از ســال های قبل در این 
حوزه توسط آستان قدس رضوی دنبال شد، 
تقویت این حوزه و حرکت به سوی حوزه های 

دانش بنیان بوده است.
این مقام مسئول گفت: در این زمینه شرکت 
ســازمان داروی هشــتم که به عنوان یک 
شرکت دانش بنیان و از دل شرکت داروسازی 
ثامن تأسیس شــد به سمت و سوی تولید 
داروهای جدید مبتنی بر تولید دانش بنیان 
ماننــد داروی ســافاکتو و... رفــت و نتایج 

ثمربخشی هم بدست آورد.
وی در ادامه سخنانش افزود: در سال گذشته 
در بحث تولیــد محصوالت مربوط به دیالیز 
صفاقــی هم شــرکت داروســازی ثامن در 
راستای رفع وابستگی کشور به خارج تا حد 
زیادی به موفقیت های قابل توجه دست یافت.

رجبی در بیــان رویکردهای این ســازمان 
بــرای فعالیت هــای اثربخش شــرکت ها و 
مؤسسه های تابعه ســازمان اقتصادی اظهار 
کرد: تولید کمباین برنج در ســال 1398 در 
شرکت کمباین سازی ایران وابسته به سازمان 
اقتصــادی رضوی یکی دیگــر از نمونه های 
مرتبط در این زمینه اســت که این اقدام از 
واردات این کاال از خارج از کشور جلوگیری 
کرد و صرفه جویی ارزی بــه میزان حداقل 
حدود 17 تا 18 میلیون دالر را در پی داشت.

این مقــام مســئول متذکر شــد: ورود به 
حوزه های دانش بنیان و توجه به این عرصه 
با تأســیس شرکت فناوری و نوآوری رضوی 
و شــرکت صنایع پیشــرفته رضوی و... از 

دیگر اقدام های سازمان اقتصادی رضوی در 
سال های 97 و 98 در راستای اهمیت ورود 

به این حوزه بوده است.
وی توضیح داد: شــرکت فناوری و نوآوری 
رضــوی در زمینه انتقال دانــش فعال بوده 
و با مدیریت فن بــازار در زمینه اتصال بین 
شرکت های دانش بنیان به شرکت های داخل 
مجموعه آستان قدس رضوی و حتی خارج 
از این مجموعه که نیازمند فناوری های نوین 
در حوزه های مختلف هستند فعالیت می کند، 
البته در داخل آستان قدس هم در حوزه های 
مورد نیاز مانند حوزه صنایــع غذایی و... به 

بررسی ایده های جدید و نو و... می پردازد.
رجبی یادآور شــد: شرکت صنایع پیشرفته 
رضوی هم به عنوان یک شرکت تازه تأسیس 
در حوزه های راهبردی، اصلی و های تک که 
بخش خصوصی یا تمایــل و یا توانایی ورود 
در این حوزه های پرریســک را ندارد فعالیت 

می کند.
این مقام مسئول تأکید کرد: هدف سازمان 
اقتصادی رضوی در طبقه بندی شرکت ها و 
مؤسسه های تابعه در 9 حوزه و گروه جدید، 
بومی ســازی حداکثری و ورود به حوزه هایی 
اســت که به اصطالح پرریسک بوده و برای 
بخش خصوصی ورود به این حوزه ها مقدور 

و میسر نیست.

»مدیریت برنامه ها« به جای مدیریت »
شرکت ها در راستای تحقق جهش تولید

معاون ســرمایه گذاری و توســعه اقتصادی 
ســازمان اقتصادی رضــوی از رویکرد این 
سازمان مبنی بر استفاده از مدیریت برنامه ها 
به جای مدیریت شرکت ها در راستای تحقق 

جهش تولید در سال جاری خبر داد.
مهنــدس امیررضا رجبــی در گفت وگو با 
خبرنــگار قدس گفــت: در ایــن رویکرد، 
تابعه سازمان  شــرکت ها و مؤسســه های 
اقتصادی رضــوی نقش یک عامــل را در 
یک برنامه باالدســتی ایفا می کنند که این 
برنامه موجــب افزایش هم افزایی در کارکرد 
شرکت ها و همسو کردن تمام فعالیت های 
ســازمان اقتصادی رضوی در راستای یک 
هــدف باالتر که همان جهش تولید اســت 

می شود.
وی افزود: به عبارت دیگر ما تالش می کنیم 
با اســتفاده از این رویکــرد )یعنی مدیریت 
برنامه هــا(، پروژه ها و فعالیت شــرکت ها و 
مؤسسه های تابعه سازمان اقتصادی رضوی 
و محصوالت تولیدی شرکت ها با همدیگر به 

اصطالح همسو شوند.
ایــن مقام مســئول توضیــح داد: مثالً در 
تولیــد محصول کلزا با اســتفاده از رویکرد 
مدیریت برنامه، مؤسســه تولید بذر و نهال 
رضوی، شرکت کشــاورزی رضوی، شرکت 
کمباین سازی ایران، شرکت نان قدس رضوی 
و شــرکت زنجیره تأمین رضــوی در کنار 

یکدیگر قرار می گیرند و در راســتای تولید 
محصول کلزا مطابق مدیریت برنامه تالش 
می کنند تا با کاهش هزینه ها و صرفه جویی 

در وقت و زمان، رسیدن مؤثر به 
تولیــد این محصول با موفقیت 

انجام شود.
رجبــی ادامــه داد: مثال دیگر 
در ایــن زمینه تولیــد و تهیه 
نان سالم اســت. در این ارتباط 
باید شــرکت ها و مؤسسه های 

تولید  راســتای  در  مربوطه 
نان سالم با هم افزایی بیشتر 
و مطابق مدیریت برنامه در 
کنار یکدیگر قــرار گیرند تا 
تحقق این هدف با موفقیت 

انجام شود.
و  ســرمایه گذاری  معــاون 
توسعه اقتصادی این سازمان 
اضافه کرد: در فعالیت عادی، 
شــرکت آرد قدس رضوی، 
شرکت کشــاورزی رضوی و 
شرکت نان قدس رضوی جدا 
از هم به فعالیت خود مربوط 
بــه تولید نــان می پردازند، 
یعنی شــرکت کشــاورزی 
رضوی گندم تولید می کند، 
رضوی  قدس  آرد  شــرکت 

مطابق شــرح وظایف خــود از گندم ها آرد 
تولید می کند و شــرکت نان قدس رضوی 
مطابق برنامه های خود برای تولید محصوالت 
مختلف از جمله نان معمولی و عادی فعالیت 

می کند.
وی تصریح کــرد: اما وقتی هدف تولید نان 
ســالم آن هم مطابق برنامه ریزی تنظیمی 
باشد، با استفاده از مدیریت برنامه، این سه 
شرکت با نظارت مؤسسه کیفیت رضوی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته و با هم افزایی بیشتر 
و نگاه به بازار مصــرف نهایی این محصول 
یعنی نان ســالم، هر یک نقــش خود را در 
زمینه تولید بذر مناســب در محیط کشت 
مناســب، تولید آرد مناسب با کیفیت عالی 
و در نهایت تولید نان ســالم برای عرضه به 
بازار مصرف با استفاده از همین رویکرد یعنی 

مدیریت برنامه، ایفا می کنند.
رجبی تأکید کرد: بنابراین مهم ترین تغییر 
رویکردی که در این هدف یعنی رســیدن 
به محصول نان سالم اتفاق می افتد رویکرد 

مدیریت برنامه هاست.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: رویکرد 
مدیریت برنامه، یک الگوی مناســب برای 
تصدی به ســایر بخش های کشور می تواند 
باشــد کــه بــا برنامه محــوری و افزایش 
هم افزایی هــا می تواند مشــکالت گوناگون 
کشــور در عرصه های مختلف مانند: صنایع 
دامپروری، کشاورزی، عمرانی و ساختمانی 

و... را حل و برطرف کند.

سازمان اقتصادی 
رضوی دارای 42 

شرکت و مؤسسه 
زیر پوشش است 

که در تقسیم بندی 
جدید در 9 

گروه مشخص 
طبقه بندی شده اند 
که مشخصات این 
گروه ها در پایگاه 
اطالع رسانی این 

سازمان درج شده 
است

بــــــــرش

معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این سازمان تشریح کرد  

بیمارستان امام رضا)ع( امیدیه ©طبقه بندی های تازه  شرکت های سازمان اقتصادی رضوی
میزبان خادمیاران رضوی  

آستان: در نخستین شــب قــدر و همزمان با 
ضربت خوردن موالی متقیان امام علی)ع( جمعی 
از خادمیاران رضوی با حضور در بیمارستان امام 
رضا)ع( امیدیه با بیمــاران و کادر درمانی دیدار 

کردند.
این بازدیــد که همزمان با اذان مغرب و عشــا 
در بیمارســتان امام رضا)ع( امیدیه انجام شد با 
استقبال کادر پزشکی و بیماران بستری شده در 

این بیمارستان مواجه شد.
در این بازدید خادمیاران با توزیع غذای متبرک 
در بخش های مختلف بیمارستان بین کارکنان و 
بیماران ضمن آرزوی شفای عاجل برای بیماران 

از زحمات کادر درمانی قدردانی و تشکر کردند.
گفتنی است، پخش صلوات خاصه و مداحی مداح 
کانون مداحان خادمیار شهرستان امیدیه، حال و 

هوای بیمارستان را معنوی کرد.

 آغاز مرحله دوم ©
 رزمایش همدلی

 درکهگیلویه و بویراحمد
آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز 
مرحله دوم رزمایش همدلی به همت خادمیاران 
رضوی شهرستان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

ســتار هدایت خواه با اعالم ایــن خبر گفت: در 
دومین مرحله رزمایش همدلی و در قالب طرح 
 »ســفره مهربانی«، به همت خادمیاران استان 
11 هزار بسته معیشتی به ارزش 2۰ میلیارد ریال 

توزیع شد.
وی تصریــح کــرد: این رزمایش بــه تبعیت از 
فرمایش رهبر معظم انقالب و با همکاری خیران 
و بنیاد کرامت رضوی تاکنون در دو مرحله انجام 

شده است.
هدایت خواه تأکید کرد: با مشــارکت خیران این 
کمک های ارزشمند بوی همدلی و یاری بیشتری 
به خود گرفته به طوری که با اجرای طرح همدلی 
و مواسات در استان شاهد تهیه و توزیع بسته های 

ارزاق بیشتری خواهیم بود.

 توزیع 12 هزار ©
بسته معیشتی بین نیازمندان 

آذربایجان شرقی 
آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی آذربایجان شــرقی از اجرای طرح »سفره 
مهربانی« در اســتان خبر داد و گفت: در قالب 
این طرح 12 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 

استان توزیع می شود.
محمدیوسف شاکری درباره بسته های معیشتی 
افزود: اقالم حمایتی هر بسته شامل مرغ، برنج، 
حبوبات، مایع ظرفشــویی، روغن، خرما، پنیر، 
ماکارونی و رب است که ارزش هر بسته 2 میلیون 

و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده است.
شــاکری در بخش دیگری از ســخنان خود در 
خصوص سایر اقدام های انجام گرفته توسط این 
مجموعه اظهار کرد: در قالب طرح »نســیم مهر 
رضوی« یک هزار وعــده غذای متبرک رضوی 
بین بیماران بیمارســتان امام رضا)ع( توزیع و از 
کادر درمانی نیز تجلیل شد. مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی در آذربایجان شــرقی 
همچنین افزود: عــالوه بر این ۵۰۰ وعده غذای 

متبرک در بیمارستان سینا توزیع شده است.
شــاکری بیان کرد: توزیع بیــش از یک هزار و 
8۰۰ وعده غذای تبرکی بین بیماران بســتری 
در بیمارستان های سایر شهرستان ها، راه اندازی 
کارگاه تولید ماســک در بیش از 1۵ شهرستان، 
کمک به تغســیل بیمــاران کرونایی توســط 
خادمیــاران رضوی و توزیــع 2۰۰ وعده غذای 
تبرکی بین زحمتکشان »وادی رحمت« تبریز از 
دیگر اقدام های صورت گرفته در سال جاری است 
که تاکنون مبلغ 4میلیارد و 8۶۵ میلیون تومان 

در این زمینه هزینه شده است.

5 هزار بسته حمایتی سر ©
»سفره مهربانی« 

آستان: خادمیاران رضوی استان اصفهان ۵ هزار 
خانواده نیازمند اصفهانی را میهمان سفره مهربانی 

حضرت رضا)ع( کردند.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از اصفهان، همزمان 
با شــب ضربت خوردن موالی متقیان حضرت 
علی)ع( و با هدف حمایت از اقشــار کم بضاعت 
و آسیب دیده استان اصفهان، توزیع ۵هزار بسته 
حمایتی در قالب طرح »سفره مهربانی« آغاز شد.
این مراســم که در مصالی بــزرگ اصفهان و با 
حضــور آیت اهلل طباطبایی؛ نماینده ولی فقیه در 
استان برگزار شــد، خادمیاران رضوی با قرائت 
صلوات خاصــه امام رضا)ع( و اجــرای نمادین 
مراسم نقاره زنی حال و هوای معنوی این مراسم 

را دوچندان کردند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در این مراســم ضمــن تجلیــل و قدردانی از 
اقدام های خیرخواهانه و مؤثر خادمیاران رضوی 
در استان اصفهان گفت: این اقدام ها گره گشایی 
از نیازهای فقیران اســت تا لطف و عنایت امام 

رضا)ع( در جای جای استان نصیب مردم شود.
آیت اهلل طباطبایی با اشاره به مشکالت معیشتی و 
اقتصادی جامعه پس از شیوع ویروس کرونا گفت: 
بایــد  تالش همه ما بر این باشــد به دیگران به 
ویژه نزدیکان و همسایگان خود کمک کنیم تا از 
مشکالت و سختی های زندگی آن ها کاسته شود.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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سه شنبه شب، سرمای نســبی هوا و بسته بودن در های حرم 
مطهر رضــوی و حضــور در خیابان های اطراف بــارگاه امام 
هشتم)ع( یک شب قدر متفاوت را در فضاهای پیرامونی حرم 

قدس رضوی رقم زد.

توسل های بارانی
یک شب قدر متفاوت پیرامون حرم قدس رضوی
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نگاه »قدرمحور« در حوزه ارتباط اجتماعی شکوفا می شود  اندیشه: حجت االسالم حبیب اهلل بابایی در یادداشتی به مناسبت شب های قدر نوشت: نگاه »قدرمحور« صرفاً بر حدود و مرزهای فردی تأکید 
نمی کند. چنین نیست که هر فردی  در خود فرو رود و دامن خود را برچیند تا نظمی به وجود آید. اساساً در آگاهی به اندازه های خود و توسعه حدوِد )شاید بی نهایت( خود، هر فرِد محدود که مسیر رشد و توسعه خود 

را بهتر می شناسد، در ایجاد ارتباط و مرابطه )یا ایها الذین آمنوا اصبروا، و صابروا و رابطوا و اتقوا اهلل( با دیگران نیز مؤثرتر می تواند عمل کند.

راهکارهایی برای بازگشایی اماکن مذهبی©
در ابتــدای ماه رمضان و پس از دســتور رئیس جمهور به وزیر بهداشــت برای 
کارشناسی کردن بازگشایی اماکن مقدس، در یادداشتی در چند نکته تذکر دادم 
که تسریع در بازگشایی اماکن در ماه رمضان با توجه به ویژگی های زائران و نیز 
شرایط کشور بهترین راه حل برای جلوگیری از ازدحام اولیه بازگشایی و مدیریت 

تقاضای سفر است.
هم اکنون و پس از گذشت 20 روز از دستور رئیس جمهور، وزیر محترم بهداشت 
پس از توصیه رهبری در خصوص بررسی بازگشایی اماکن مقدس برای بهره مندی 
ملت ایران از فیوضات شب های قدر و دعا، دوباره پروتکل های بهداشتی این اعتاب 
و اماکن مقدس را مورد بررســی قرار داده و در مصاحبه خبری خود می گوید به 
دلیل ترس از هجوم جمعیت پس از بازگشــایی این اماکن مقدس، تردیدهای 
جدی برای بازگشــایی این اماکن وجود دارد. در همان یادداشت تذکر داده شده 
بود با توجه به قابلیت جانشــینی بین زمانی زیارت، مطلوبیت زیارت در اثر عدم 
بهره مندی طوالنی از آن به مرور به شــدت افزایش یافته و در نتیجه تأخیر در 
بازگشایی منجر به افزایش احتمال ازدحام جمعیت و در نتیجه افزایش احتمال 
شیوع بیماری می شود. وزیر بهداشت به درستی به این نکته اشاره می کند ولی 
باید گفت اگر در همین دوران نسبت به بازگشایی این اماکن اقدامی صورت نگیرد، 
قاعده افزایش مطلوبیت همچنان عمل نموده و پس از ماه رمضان هجوم جمعیت 

به این اماکن با سرعت و شدت بیشتری اتفاق می افتد.
به عالوه  سفر به مشــهد در شرایط فعلی که سایر اماکن گردشگری مشهد به 
واسطه مالحظات بهداشتی نیمه فعال و یا تعطیل هستند صرفاً به انگیزه زیارت که 
انگیزه ای مذهبی است اتفاق می افتد، بنابراین متدینان به احتمال قوی نخستین 
گروهی هســتند که برای زیارت به ســمت شهرهای مذهبی حرکت می کنند؛  
متناسب با عرف جاری در میان متدینان، سفر در ماه رمضان از محبوبیت چندانی 
برخوردار نیســت و نشانه آن هم کاهش ســفرها به صورت کلی در ماه رمضان 
است؛ بنابراین به نظر می رسد بازگشایی اماکن مقدس در ماه رمضان از نظر تقاضا 
فشار کمتری را به این بارگاه های منوره وارد می آورد.همچنین اگر سفر زیارتی را 
به عنوان یک کاال که جانب عرضه و تقاضا دارد در نظر بگیریم در ســمت عرضه 
 نیز شاهد یک زنجیره عرضه هستیم که شامل خدمات حمل و نقل بین شهری، 
حمل و نقل درون شــهری، اماکن اقامتی، مؤسســات خدمات سفر و نیز مقصد 
گردشگری هستند که خدمت ســفر زیارتی را به یک زائر ارائه می کنند. در این 
حالت باز شــدن یک مقصد زیارتی در حالی که سایر خدمات زنجیره زیارت در 
حالت تعطیل و یا نیمه فعال به سر می برند انگیزه سفر برای زائر را کاهش می دهد و 
همچنین کنترل دولت بر زنجیره عرضه نیز می تواند سبب کاهش تقاضای سفر در 
این ایام شود. برای مثال زمانی که هتل ها و مسافرخانه ها و... با رعایت پروتکل های 
خاص باز هســتند هزینه سفر به مشهد کماکان باالست و تنها افرادی که دارای 
بیشترین تمایل به زیارت هســتند می توانند به زیارت مشرف شوند. همچنین 
می توان از ابزارهای دستوری دولت مانند ممنوعیت سفر بین استانی و یا ممنوعیت 
حرکت وسایل نقلیه در شب های قدر در شهر مشهد به عنوان ابزارهای دیگری برای 

کنترل ازدحام استفاده نمود.
باید توجه داشت از آنجایی که به تعویق انداختن سفر زیارتی برای طوالنی مدت 
مطلوبیت آن را برای زائر به شــدت افزایش خواهــد داد، در صورتی که از فرصت 
باقیمانده ماه رمضان استفاده نشود پس از ماه رمضان و با تعطیالت همزمان مدارس 
و دانشــگاه ها در تابستان و تمایل گسترده به سفر به مقاصد گردشگری، احتمال 
وجود ازدحام در تمامی مقاصد گردشگری از جمله زیارتگاه ها افزایش می یابد و در 
آن زمان امکان کنترل امواج ثانویه بیماری بسیار سخت تر از فرصت کنونی است.  
به نظر می رسد از منظر کارشناسی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و نیز توجه 
به ضرورت بهره مندی معنوی همگان از فرصت ماه رمضان و زیارت، بهتر آن است 
که با دستورالعمل های سختگیرانه در زنجیره عرضه خدمات گردشگری و زیارت 
از جمله حمل و نقل درون شــهری و اسکان و خدماتی مانند آن و نیز آزادگذاری 
قیمت ها به منظور پرداخت هزینه واقعی سفر توسط زائران مدیریت تقاضای سفر 
در ایام باقیمانده رمضان انجام گیرد، چرا که هرگونه تأخیر در این امر نه تنها از جنبه 
معنوی خساراتی برای کشور به بار خواهد آورد بلکه احتمال آن وجود دارد که شدت 

ازدحام اولیه را باال برده و خطرات مادی و بهداشتی آن نیز کشور را تهدید نماید.

 اندیشــه/  نقوی، فاطمی نــژاد  عدالت به 
عنوان نقطه کلیدی گفتمــان امیرالمؤمنین)ع( در 
طول دوران نزدیک به پنج ســال حکومت ایشــان 
موضوعی است که محل انطباق و مقایسه حکومت ها 
با حکومت ایشــان از این نظر بوده اســت. میراثی 
 که به نظر، هنوز که هنوز اســت نتوانســته ایم در 
نهج البالغه و سیره زندگی حضرت به شکل درستی 
آن را اتخاذ و بازخوانی کنیم. آنچه در ادامه می خوانید 
گفت و گوی ما با حجت االسالم دکتر حسن شفیعی، 
دانش آموخته دکترای تاریخ تمدن از دانشگاه معارف 

اسالمی قم است.

جناب شــفیعی! به عنوان مقدمه، شما   
مهم ترین چالش حکمرانی حضرت علی)ع( 
مضاف بر روایت های غالبی که وجود دارد را 

چه می دانید؟
بدیهی است که به پدیده های تاریخی نمی توان تک 
عاملی نگاه کرد و به نظر برای پاسخ به این پرسش، 
باید فضای اجتماعی را که امیرالمؤمنین پس از 25 
سال در آن به خالفت می رسد مدنظر قرار داد و آن را 
با همه تمایزات و تضادهایی که از این جهت با پیش 
از آن وجود دارد در نظر گرفت. فضایی که جامعه را 
به تعبیری به لبه پرتگاه رسانده که امیرالمؤمنین)ع( 
در مورد آن می گوید، نه دل ها و نه عقول توان تحمل 
اصالح آنچه بر ســر این جامعه آمده اســت را دارد. 
عامــل دیگر، گروه ها و جریان های مؤثر در حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( هســتند که هرکدام در درونی تر 
کــردن چالش های امیرالمؤمنیــن در امر حکومت 
اثرگذار هستند. برای نمونه وقتی امیرالمؤمنین)ع( 
به خالفت رســیدند گروهی در ابتدا با ایشان همراه 
شدند ولی با این نیت که به منافع خودشان برسند. 
کسانی که در 25 ســال پس از پیامبر تا آن دوران 
تبدیل به قطب های ســرمایه داری شــده بودند و 
زمانــی که به حکومت امیرالمؤمنین)ع( رســیدند 
نتوانستند با شیوه حکومت ایشان همراه شوند، با از 
بین رفتن نظام پرداخت طبقاتی بیت المال توسط 
امیرالمؤمنین)ع( به از بین بردن ســنت گذشــته 
اعتراض کردند که حضرت با به یادآوردن سیره نبوی 
جواب آن ها را داد. هر چند آن ها در مقابل این پاسخ 
ساکت شــدند ولی قانع نشده بودند. این اختالف ها 
زمانی بیشتر شد که این ها به یقین رسیدند به منافع 

و قدرت و مقام مدنظرشان نخواهند 
رسید. این گروه به اصطالح ناکثین، 
به خودی خود توان به چالش کشیدن 
حکومت امیرالمؤمنین)ع( را نداشت 
ولی با گره خــوردن با جریان امویان 
این قدرت را پیدا کــرد. جریانی که 
بیش از دو دهه بر شام حکمفرمایی 

و تغییرات سیاســی خاصی را در 
آنجــا ایجاد کرده بــود؛ به نحوی 
 که معاویه می گفت من در شــام 
120 هــزار شمشــیرزن دارم که 
نه علی و نه ســابقه او را در اسالم 
می شناســند. ایــن گــروه برای 
زمینگیر کردن علی)ع( در درون 
حکومــت آمدند و گروهــی را به 
اسم اشراف و جریان سران جمل 
ایجاد کردند. آن ها را با نامه نگاری 
تهییــج کرده و با عنــوان خلیفه 
خطاب و ادعا کردند از مردم شام 
برای آن ها بیعت گرفته شده است. 
حتی نیروی نظامی و مستشاران 

رســانه ای و بودجه در اختیار آن ها قرار دادند. پس 
اولین جریان اشراف درون حکومت حضرت بودند که 
با رصد نیروهای خارج از حکومت شناســایی شدند 
و با هم ارتباط برقرار کردند و توانســتند صف آرایی 

سنگینی درون حکومت امیرالمؤمنین ایجاد کنند. 

آنچه تاکنون روی آن تأکید کردید روایت   
غالبی بــود که با عنوان ناکثین و مارقین و 
قاسطین تاکنون بسیار به آن پرداخته شده 
است. آیا جریان درونی تری در دل حکومت 

غیر از خوارج وجود داشته است؟
در ادامه بحث، جریان مهم تر و ریشه دارتری نسبت به 
این دو جریان وجود دارد که سبب می شود چالش ها 
از آنچه هست نیز پیچیده تر شود. این جریان در اوایل 
خیلی اسم و رسم دار و دارای نفوذ نیستند، ولی هر 
چقدر حکومــت امیرالمؤمنین به پایانش نزدیک تر 
می شود قدرتمندتر و بانفوذتر می شوند. در تاریخ، این 
جریان به قاعدین معروف شدند. جریانی که حکومت 
امیرالمؤمنین را در جنگ ها همراهی نکردند، هرچند 
در رکاب دشمنان ایشان نیز نرفتند. حضرت خطاب 

به این جریان می گویند: خذل الحق 
و ال ینصر الباطل؛ درســت است که 
باطل را یاری نکردید ولی حق را خوار 
کردید. در جریان های سیاسی به این 
گروه، جریان اعتدال و کناره گیر گفته 
می شــود. این گروه بسیار خطرناک 
بودند چرا که از حکومت به بهانه های 
اخالقــی و شــعائر دینــی کناره 
می گرفتند و به همین بهانه ها تقابل 
امام در مقابل دشمنان را تخطئه 
می کردنــد. حقیقتاً ایــن جریان 
کســانی نبودند که اخالق مدار و 
دینــدار باشــند و دغدغه مصالح 
جامعــه را داشــته باشــند، بلکه 
جریان عافیت طلب و قدرت طلب 
بودند که همانند جریان اشــراف 
جرئــت ابراز و بروز نداشــتند. در 
چرایی خطرناک بودن این جریان 
اینکه نفوذ آن هــا در روزهای اول 
محســوس نبود، ولی اندک اندک 
ســخنان و واکنش های این گروه 
در قبال سیاســت های علــوی در هنگام چالش ها، 
در مردم تردید ایجاد می کرد و حقانیت تصمیمات 
امیرالمؤمنیــن)ع( را در دیــدگاه مــردم به چالش 
می کشید. این جریان از درون جریان حق و حکومت 
و پیرامونــی حضرت علیه خود حضرت یارکشــی 
می کرد. به همین دلیل هرچه پیش می رویم خطر 
آن ها بیشتر می شود. جریان طلحه و زبیر و اموی ها 
مشخص بود که برای رسیدن به قدرت و منافع مادی 
است، اما این جریان به شدت روحیه اخالق مداری و 
احتیاط دینی دارند و با روحیه اخالق مداری به جنگ 
با امیرالمؤمنیــن)ع( می رفتند که هضم این قضیه 
برای مردم نیز ســخت است. سردمداران این قضیه 
 که بعدها خوارج از آن ها متأثر می شــوند را می توان 
سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت و اسامه بن زید را نام برد. 

تطابق های تاریخی که در مقام مقایسه   
میان حکومت فعلی و حکومت علوی انجام 
این  با  آیا  می شود چقدر درست اســت؟ 
مدل تطابقات می توان ارزیابی درســتی از 

حکمرانی بدست آورد؟

برخــی این تطبیق تاریخــی را برنمی تابند و آن را 
منکر می شوند و برخی دیگر آن را افراط گونه انجام 
می دهند، در حالی که شرایط و ضوابط این تطبیق را 
نمی بینند. به نظر من مشکل ما در این زمینه تولید 
ادبیات است. مشــکل ما در نگاه های امروزی است 
که وارد کار تاریخی نشده و خوانش تاریخی خود را 
امروزی نکرده اند. اگر این خوانش درست و با ادبیات 
جدید شکل بگیرد در ادامه می توان امیدوار بود که 

با پیوست های فرهنگی به عموم مردم عرضه شود. 

در دوران منتهی به انقالب، خوانشی از   
امیرالمؤمنین)ع( توســط شهید مطهری، 
یا دکتر شــریعتی صورت گرفت  رهبری 
و در آمــاده کردن برپایــی یک حکومت 
شــیعی علوی کمک کرد. چرا امروزه در 
 به خدمت گرفتن ســیره و ایده حکمرانی 

امیرالمؤمنین )ع(با مشکل مواجهیم؟
مــن خودم فکر می کنم مشــکل اصلی در خوانش 
امروزی نیست بلکه مشکل در سیاستمداران ماست. 
زمانی آقای رحیم پور ازغدی در نماز جمعه گفتند 
برخی مســئوالن به من گفته اند از نهج البالغه نگو، 
چرا که مردم را متوقع بار می آوری. شــاید کسانی 
چون ایشــان تحت این سیاست نرود، ولی بسیاری 
تحت این شــرایط قــرار می گیرند و بــه مطالب و 
معارف نهج البالغه نمی پردازند. من معتقدم زمانی 
که سیاستمداران سطح باالی حکومتی ما سخنان 

رهبری علیه مانور تشریفات و تجمل را برنمی تابند 
چطور باید انتظار داشــت این ها ادبیات نهج البالغه 
را تحمل کنند. من فکر می کنم چون این، توســط 
سیاستمداران منع شد و با این بهانه که مصلحت و 
اقتضای جامعه این است که مردم را نباید متوقع کرد، 
سبب شد جامعه ما کمتر سراغ بازخوانی نهج البالغه 
برود و به همین دلیل بین سیره و مدل حکمرانی و 
آنچه با آن مواجهیم انشقاق شکل بگیرد. برداشت من 
این است که خوانش امروزی باید اتفاق بیفتد اما آنچه 
مانع اصلی در این میان است سیاست و به تعبیری 

سیاست زدگی ماست. 

باید    امروزه  کــه  را  محوری  مهم ترین 
برای رسیدن به تمدن اسالمی از دل سیره 
بازتولید شود،  امیرالمؤمنین)ع(  حکمرانی 

چه می دانید؟
در راه رســیدن به تمدن اسالمی، فکر می کنم فعاًل 
در زمینــه دولت اســالمی به تعبیر رهبــری و در 
معنای حاکمیتی به ســرمی بریم. به نظرم عدالت 
بارزترین نقطــه و نمودار در زندگی جمعی و فردی 
امیرالمؤمنین اســت، یعنی هم در سیره حکومتی 
حضرت و هم در زندگی فردی مهم ترین نقطه همین 
عدالت است. البته قدرت و رفاه و اقتدار ما به نسبت 
آن دوران  بهتر شده ولی با تغییرات بنیادینی به نظرم 
می توانیم امیدوار باشــیم که از حیث عدالت نیز به 

نقطه مطلوب برسیم.

j گفت و گو با حجت االسالم دکتر شفیعی درباره چالش های بازخوانی سیره حکمرانی امیرالمؤمنین

سیاست زدگی، مانع بازخوانی میراث علوی

برداشت من این 
است که خوانش 
امروزی باید اتفاق 
بیفتد، اما مانع 
اصلی در این 
میان، سیاست 
و به تعبیری 
سیاست زدگی 
ماست
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فراخوان
 تجدید مناقصه 

 
دانش��کده علوم پزش��کی ترب��ت ج��ام  در نظر دارد 
واگ��ذاری  خدمات بهداش��تی و درمان��ی در مراکز و 
پایگاههای  س��امت تحت پوش��ش خ��ود را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عمومی ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
نماید. اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند ظرف 
مدت 6 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه به  سایت 
www.setadiran.ir اس��ناد و شرایط مناقصه شماره 
2099091219000003 را دریاف��ت و حداکث��ر 14 روز 
پس از پایان مهلت دریافت اس��ناد مناقصه نس��بت 
ب��ه بارگذاری اس��ناد مناقصه اق��دام نمایند . قابل 

ذکر است :  
مبل��غ   ف��وق  مناقص��ه  تضمی��ن  ش��رکت  در   *
1/500/000/000 ریال  ضمانتنامه بانکی می باشد.

*�کلیه پیش��نهادات رس��یده حداکث��ر 3 روز پس از 
پای��ان مهلت ارس��ال مدارك در محل  دفتر ریاس��ت 

دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.
مناقص��ه  برن��ده  عه��ده  ب��ه  آگه��ی  درج  هزین��ه   *

می باشد.      
* تلفن پاسخگویی به سواالت :     05152529412.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843623(

 آگهی تغییرات شرکت اطلس افروز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20463 و شناسه ملی 10380359711 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کاظم حاجی پور به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره به کد ملی 0652936946 سعید خوش آهنگ به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی 0934481512 امیر مرصعی به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی 0062697331 علی ابریشمی به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی 0937779229 علیرضا عبیری 
به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی 1062740270 هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و 
با مهر شرکت دارای اعتبار  با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به صورت منفرد همراه  بانکی  تعهدآور و 

خواهد بود 

,ع
99
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2

آگهی تغییرات شرکت صنایع پاک نان شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29279 

و شناسه ملی 10380445325

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,14 مورخ 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
بینالود-بخش  رضوی-شهرستان  خراسان 
صنعتی  شهرک  شاندیز-روستا  شاندیز-دهستان 
پژوهش-بلوار  صنعتی-خیابان  طوس-شهرک 
کدپستی:  همکف-  طبقه   -1 فناوری-پالک 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9185171135

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

)843646(
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اص���ل شناس���نامه مالکیت خ���ودروی س���واری چری 
م���دل1396 بش���ماره پ���اک ای���ران74-888ص72 و 
MVME4G15BABH006693 وش���ماره  ش���ماره موت���ور 
شاس���ی NATFCANH1006537 بنام نوید اصلی مقدم 

گره زو مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد
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س���ند کمپان���ی موتور س���یکلت هون���دا ان���رژی مدل 
1393 رن���گ آب���ی به ش���ماره انتظام���ی 71888/771  
ش���ماره موتور 0125NTK115288 و ش���ماره شاس���ی 
125E9301281***1K ب���ه مالکیت حامد پور طوس���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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" آگهی مسیر/ نوبت دوم "
شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه 
در نظر دارد نس��بت ب��ه احداث 
خط انتق��ال �400کیلوولت هوایی 
وآب��رود  اس��فیوخ  اراض��ی  در 
حیدری��ه  ترب��ت  شهرس��تان 
درمج��اورت ریل راه آهن مطابق 
اق��دام  ذی��ل  مس��یر  باکروک��ی 
نماید.لذا از�کلیه مالکین حقیقی 
و حقوق��ی تقاض��اد دارد ،ظ��رف 
مدت دو هفت��ه ،به منظور انجام 
بررس��ی های الزم و هماهنگی،با 
واحد حقوقی ش��رکت تولید برق 
راش��د تربت حیدریه با ش��ماره 
93-38674892-051در  تلف��ن 
س��اعت های اداری تماس حاصل 

نمایند.

ع 9
90
05
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معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد تهیه مصالح و 
اجرای لوله کشی سیس�تم فاضالب پروژه آشپزخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی را به شرح ش�رایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا تاری�خ 1399/02/30 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه 
شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه 
یا با شماره تلفن  051-32001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
/ع
99
00
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2

مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای لوله کشی سیستم فاضالب 
آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل 

سناباد ) سهامی خاص( به شماره ثبت 
15294 و شناسه ملی 10380309246

شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی                           مجمع  جلسه  در  میشود  دعوت  فوق 
 17 ساعت  در   1399/03/10 مورخه  العاده  فوق 
مشهد  نشانی:  به  شرکت  قانونی  محل  در  واقع 
 539 قطعه   -  3 فاز   - کات  صنعتی  شهرک   -

حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 

1- تصمیم گیری در خصوص تبدیل شخصیت 
حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص

2- تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره شرکت 

/ع
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اداره�کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��رکت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( ب��ه نش��انی                                                                       
www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.

الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق س��ایت مزبورانجام می گردد.تذکر : شرکت کنندگانی 
مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبا�در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره�کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره  غرفه ارائه خدمات توریستی و گردشگری ایستگاه راه آهن نیشابور .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ : 99/02/29  .          
4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 
واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 

 5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطاع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عاوه بر ارسال فیزیکی 

اسناد ،  به این اداره کل همراه با پاکت "الف" تا  ساعت 13:30 روز  پنجشنبه   مورخ : 99/03/08
-درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن���حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع���دبیرخانه اداره�کل راه آهن خراسان . 
8- کلیه ش��رکت کنندگان در مزایده  می بایس��ت دارای  مجوز فعالیت آژانس مس��افرتی از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری باشند و مجوز مربوطه را  در پاکت ))ب(( تحویل نمایند .     
9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 12  روز  شنبه   مورخ : 99/03/10 .

10-ن��وع و مبلغ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 4.000.000 )چه��ار میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در 
آیین نامه تضمین معامات دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه��مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز 
نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعام می گردد . 
تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و�کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهی مزایده شماره 5-37-99 « ( نوبت دوم

اداره�کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص
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5روزنامـه صبـح ایـران

»ویکی تفکر« راه اندازی شود    مهر: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشستی ویدئوکنفرانسی با دست اندرکاران راسخون از پیشنهاد برای راه اندازی »ویکی تفکر« خبر داد. حجت االسالم والمسلمین 
خاموشی تصریح کرد: باید ۵۰ یا ۶۰ عالم دینی که توانمند هستند را وارد کار کنیم و مقاالتی در این زمینه ارائه شود؛ اگر مقاالت از ۱۰۰ هزار عبور کرد، قدرتمندترین پلتفرم در حوزه فکری و عقالنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال ورود به میدان نبرد فکرها هستیم، گفت: می توانیم کرسی های نظریه پردازی که رهبر معظم انقالب اسالمی بر آن تأکید دارند را در ویکی تفکر ایجاد کنیم.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 924۶ منتظران قدرت اسالم© پنجشنبه 2۵ اردیبهشت ۱399  2۰ رمضان ۱44۱ ۱4 می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره

ایمان آورده ایم و خردمندانه و مؤمنانه کوشــیده ایم. گواه آن، باقی بودنمان بر پهنه 
گیتی و فریاد بلندمان در میان این همه غوغاســت. اگرچه در شمار و توان، کمتر از 
زیاده خواهان، بندگان نفس و فرمانبران ابلیس بوده ایم اما از آرمان بلندمان که فراگیری 
مطلق دین خدا، »لُِیظِهَرُه َعلَی الّدیِن ُکلِِّه« )سوره های توبه، فتح و صف، آیات 9، 48، 
61( و حاکمیت دادگری و خرد بر روابط همه انسان هاســت، دست برنداشته ایم. در 
سوگ امیرمؤمنان و سرور و موالی یکتاپرستان نشسته ایم ولی، چشم به راهی دوخته 
و دل به وعده ای صادق ســپرده ایم؛ »که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند 

برد«. )سوره انبیا، آیه 105(
معصومان)ع( از نخستیِن پیامبران تا امام عصر)عج(، ارکان زمین و سبب و مایه بقا و 
حیات زمین اند. )نک به: کلینی، الکافی، ج1، ص198( باید آنان را ولّی امر دانست و 
به فرموده قرآن کریم، گوش جان به فرمانشان داشت )سوره نسا، آیه 59( و فرمانبری 
از ایشان و نایبان بحقشان را وظیفه و مایه نجات خود دانست. ریّان بن صلت گوید: 
به امام رضا)ع( گفتم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود: من صاحِب امرم، ولی 
آنکه زمین را از عدل آکنده کندـ آن گونه که از ستم پر شده باشدـ نیستم. چگونه او 
باشم در حالی که ضعف بدن مرا می بینی؟ قائم، کسی است که در سن میانساالن و 
منظر جوانان قیام کند، او را بدنی نیرومند است، به گونه ای که اگر ]بخواهد[، دستش 
را می گشاید و تنومندترین درخت روی زمین را از جای برمی َکَند و اگر ]بخواهد[ بین 
کوه ها فریاد برآوَرد، صخره های آن فروپاشــد. عصای موسی و انگشتری سلیمان)ع( 
با اوست. او چهارمین فرزند من اســت. )نک به: صدوق، کمال الدین...، ص376( ما 
منتظران فرج، منتظران قدرت اسالمیم )امام خمینی)ره(: انتظار فرج، انتظار قدرت 
اسالم است(؛ باید با غنیمت شمردن برکات رمضان، هوشیارتر، کوشاتر و آماده تر بود. 

 انفاق و خدمت به مردم ©
شخصیت انسان را مستحکم می کند

رســا: آیت اهلل محمدعلی جاودان، در 
نخستین شب از مراسم معنوی شب های 
قدر که به  صورت مجازی برگزار شــد، با 
بیان اینکه نخســتین درخواستی که در 
شــب قدر باید از خداوند داشته باشیم، 
عافیت دنیا و آخرت است، ابراز کرد: قرآن 
کریم می فرماید: انسان نباید همانند آن 

زنی باشد که بافته های مستحکم خود را نقض می کرد؛ مؤمنان و دوستداران خاندان 
عصمت و طهارت)ع( باید مراقب اعمال نیک خودشان باشند تا با یک رفتار ناشایست 
آنان را از دست ندهند. وی با اشاره به اینکه همه اعمال و رفتار دنیوی انسان در قیامت 
حساب می شود، اظهار کرد: انسان اگر اهل بدرفتاری با دیگران باشد و یا با بی احترامی 
به والدین حرمت آنان را حفظ نکند هر آنچه از خیر در شب قدر بافته بود باز می شود.

این استاد اخالق با تأکید بر اینکه غیبت، اعمال نیک انسان را نابود می کند، اظهار کرد: 
اگر کسی غیبت مؤمنی را انجام دهد هر آنچه در شب قدر بافته باشد از بین می رود؛ 
گفته  شده در قیامت اعمال نیک غیبت کننده را به شخص غیبت شونده می دهند و اگر 
غیبت کننده اعمال نیکی نداشته باشد، گناهان فرد غیبت شونده به او داده خواهد شد. 
وی با بیان اینکه انسان باید حق الناس را در عالم دنیا ادا کند تا در قیامت گرفتار نشود، 
عنوان کرد: حتی انسان باید خطورات فکری شیطانی را از خود دور کند تا در ذهن 

نماند که اعمال نیک او را نابود کند.
آیت اهلل جاودان با بیان حدیثی از امام علی)ع( گفت: حضرت فرمودند خیری در دنیا 
نیست مگر برای دو نفر؛ نخست کسی که اهل انفاق است و دیگری کسی که به جبران 
گذشته خود اشتغال دارد؛ انسان با هر انفاق و خدمت رسانی به مردم صاحب خیر و 
موجب افزایش اعمال نیک او می شود. وی افزود: انفاق و خدمت به مردم سبب می شود 
شخصیت انسان مستحکم شود؛ چنین انسانی از وحشت و هراس قیامت در امان است. 
انسان اگر حالل بخورد و حق کسی بر گردن او نباشد دعایش مستجاب می شود؛ کسی 

می تواند در شب قدر توبه کند که همراه با والیت اهل  بیت)ع( باشد.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
در مکتب اسالم ایده آل ها با الگوگیری از پیشوایان 
معصوم و رهبران دینی ســاخته می شــود. در این 
زمینه مفهومی به نام انســان کامــل داریم که به 
تعبیر قرآن »لَُکم في َرسوِل اهلل أُسَوٌه َحَسَنٌه« یعنی 
پیامبر)ص( و ائمه)ع( اسوه هستند و نمونه ایده آل 
ما رفتار آن هاســت، بنابراین باید تالش کنیم رفتار 
آن ها را بشناســیم و خود را به آن ها نزدیک کنیم؛ 
هر چند که رســیدن به وضعیت آن بزرگواران در 
توان ما نیســت؛ همان طور کــه امیرالمؤمنین)ع( 
به بعضی از اصحاب خود فرمودند: شما نمی توانید 
زندگی اینچنینی داشته باشــید، ولی می توانید با 
خصلت هایی مانند پارسایی و پاکدامنی در رفتار و 
زندگی خود به من کمک کنید. در آســتانه سالروز 
شــهادت امیرالمؤمنین علــی)ع( و در گفت وگو با 
حجت االسالم دکتر سیدرضا حسینی، اقتصاددان 
و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به 
سیره اقتصادی آن حضرت پرداختیم تا بتوانیم رفتار 
آن حضرت را شناخته و در مسیر ایشان قدم برداریم.

 کسب درآمد »
برای رضایت خداوند

بیان  با  حجت االسالم حســینی 
اینکه برای تحلیل یا تبیین رفتار 
انســان ها اصول موضوعی در نظر 
گرفته می شــود که یکــی از آن 
اصول هدف افراد است، می گوید: 
اگر بخواهیم رفتار امــام)ع( را به 
عنوان یــک تولیدکننده مطالعه 
کنیم باید ببینیم که هدف و انگیزه 
امام از تولید و کســب درآمد چه 
بوده اســت؟ در اقتصاد رایج گفته 
می شود معموالً افراد دنبال کسب 
درآمد یا سود هستند و تالش آن ها 
بر این اســت که این سود و درآمد 
را حداکثــر کنند. ســود و درآمد 
برای کسب رضایت خاطر یا لذت 
و مطلوبیت از هزینه کردن درآمد 
و کاالها و خدمات و... نکته مهمی 
اســت که به رفتار انسان ها جهت 

داده و سمت و سوی رفتار آن ها را مشخص می کند.
او اضافه می کند: نگاه امام)ع( به مال، ثروت، درآمد 

و سود یک نگاه توحیدی است؛ یعنی هدف ایشان 
رسیدن به مقام قرب الهی و کسب رضایت خداوند 
است نه رضایت خود. اینکه چه کاری باید انجام داد؟ 
چــه مقدار باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ 
پاسخ همه این موارد اطاعت از فرامین الهی و کسب 
رضایت خداوند اســت. بر پایه این نظر اگر تولیدی 
حرام یا مکروه بود یا خداوند از آن رضایت نداشت در 
سیره ایشان ممنوع است و مواردی که مورد رضایت 
خداوند بوده و بر اســاس دســتورهای الهی واجب 

است، باید انجام شود.

منابع مالی امام علی)ع(»
این کارشــناس اقتصاد اســالمی بــه منابع مالی 
حضرت)ع( نیز اشــاره کرده و بیــان می کند: امام 
علی)ع( چند منبع درآمد داشــت که توجه به آن 
موارد در شــناخت و تحلیل رفتار آن حضرت الزم 
است. منبع درآمد اول سهم بری از غنایم و بیت المال 
است که در صدر اسالم بیشتر مسلمانان از آن درآمد 
داشتند و در جنگ هایی که شرکت داشتند به طور 
مساوی غنایمی را دریافت می کردند. 
دومین منبع درآمد حضرت از اقطاع 
بــود. در نظــام مالی اســالم، دولت 
اســالمی مالک ثروت هــای طبیعی 
مانند زمین هــای مــوات و معادن 
اســت. یکی از شــیوه های مدیریت 
این ثروت ها در صدر اسالم، اقطاع یا 
همان واگــذاری به بخش خصوصی 
بوده اســت. رسول خدا)ص( در موارد 
متعدد که در کتاب هــای تاریخی و 
سیره ذکر شــده است، زمین هایی را 
به شیوه اقطاع به برخی اصحاب خود 
که تــوان آباد کــردن آن زمین ها را 
داشتند، واگذار می کردند.او می افزاید: 
مورد بعدی انجام کار یدی اســت. در 
اوایل هجرت که سختی معیشت جلوه 
بیشتری داشت و امام زمین کشاورزی 
برای کار کردن نداشت، مقاطعه کاری 
می کرد؛ مقاطعــه کاری نوعی قرارداد 
کاری است که اجرت  کارپذیر به جای 
دســتمزد روزانه بر مبنای مقدار کار 
تعیین می شد و به اصطالح امروز همان پیمانکاری 
اســت. منبع درآمد مهم بعدی ســرمایه گذاری در 

تولیدات کشاورزی و فعالیت به عنوان تولیدکننده 
بزرگ کشــاورزی اســت. در ایــن زمینه نقل های 
متعدد تاریخی وجود دارد که امیرالمؤمنین)ع( در 
مناطق مختلفی سرمایه گذاری کرده بود به خصوص 
در شــهری به نام »ینبع« که امــروزه از بنادر مهم 
عربستان ســعودی اســت و به نوعی بنیان گذار و 
آبادکننده اولیه این شهر بود که بنا به برخی نقل ها 

زمین آنجا را به 30 هزار درهم خریده و آباد کرد.

ثروتی که در مسیر طاعت خدا هزینه می شد»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان 
می کند: بر اســاس برخی نقل ها تعداد چاه هایی که 
حضرت)ع( در ینبع حفر کردند تا 100 حلقه بود و با 
استفاده از آب آن چاه ها به کشاورزی مبادرت می کرد. 
بر اساس نقل های تاریخی میزان محصول این امالک 
در زمان حیات امام)ع( به روایت واقدی افزون بر یک 
هزار وسق)60من( حدود 180 تن بود. حجمی که 
با وجود کشاورزی سنتی و قدیمی محصولی بسیار 
چشمگیر است. درآمد حاصل از فروش این محصول 
هم بســیار زیاد بود؛ طبق برخی نقل ها از حضرت، 
زکات این محصوالت برابر بــا 40هزار دینار، 4هزار 
دینار یا 40هزار درهم بود؛ این در حالی بود که ثروت 
زیادی که امیرالمؤمنین)ع( کسب می کرد تماماً در 
مسیر طاعت و بندگی خدا هزینه می شد؛ درآمدی 
کــه با رعایت تمامی قواعد و فرامیــن الهی و از راه 
حالل و درســت به دست می آمد. حضرت)ع( حتی 
برای فعالیت خود رشته تولیدی کشاورزی انتخاب 
می کند که نتیجه آن تأمین غذا و خدمت به مردم 
است؛ کاری که بیشترین خیر را عاید اجتماع کند. 
او با تأکید بر ساده زیستی حضرت)ع( در تمام دوران 
زندگی می گوید: دو بحث ساده زیستی و فقیر و ناتوان 
بودن مالی نباید با هم خلط شود. امیرالمؤمنین)ع( با 
تمام ثروتی که داشت از نظر مصرف شخصی حداقل 
برداشت را از این درآمدها کرده و در نهایت سادگی 
زندگی می کرد؛ به گونه ای که بر اساس برخی نقل ها 
وقتی بعضی افراد به لباس های وصله دار حضرت انتقاد 
می کردند، در پاســخ و برای بیان دلیل ساده زیستی 
خود می گفت: صبحگاهان رهروان شــب ستایش 
می شوند، یعنی ساده زیستی سبب سرعت کار  ما در 

حرکت به سوی سعادت می شود.
این پژوهشگر می افزاید: نکته مهم دیگر در زندگی 
حضــرت)ع( این بود که ایشــان تمــام آن ثروت 

زیاد،محصول ها و درآمدهای حاصل از آن را با رعایت 
سلسله مراتب و اولویت ها به نیازمندان تخصیص داده 
بودند؛ البته این طور نبود که خود را نادیده بگیرند 
بلکه حداقل هایی را برای خود، فرزندان و بســتگان 
نگه می داشــتند اما عمده ایــن محصوالت پس از 
برداشت تخصیص داده شده و چیزی ذخیره نمی شد 
مگر در حد ضرورت و کفایت که همان را هم گاهی 

ایثار می کردند.
حجت االسالم حسینی در پایان عنوان می کند: نکته 
مهم تــر اینکه امام)ع( اصــل ثروت های خود، همه 
زمین ها و چاه های کشــاورزی را نیز برای فقیران و 
نیازمندان وقف کرده بود. حکایت های زیادی در این 
زمینه است؛ آن حضرت در زمینی چاهی حفر کرد 

تا به آب رســید به حدی کــه آب آن چاه به اندازه 
گردن شتر فوران می کرد. اشخاصی که آنجا بودند 
گفتند خوشا به حال وارثان علی! امام علی)ع( فرمود: 
به وراث مژده و خبر بده، این چشــمه وقف گردیده 
تــا درآمد آن در راه تأمین معــاش و مخارج زائران 
خانه کعبه و مســافران در راه خدا به مصرف برسد. 
فروختن و بخشیدن و به ارث بردن آن جایز نیست. 
این وضعیت عمومی امالک و اموال امیرالمؤمنین)ع( 
بود که عمدتاً موقوفه بود. گزارش کاملی از موقوفات 
ایشــان در کتاب »تاریخ المدینــه المنوره« وجود 
دارد که لیست بلندباالیی است. در نقل ها آمده که 
حضرت علی)ع( از دسترنج خود و با درآمدی که با 
زحمت به دست می آورد هزار برده خریده و آزاد کرد.

بازخوانی سیره اقتصادی امام علی)ع( در گفت وگو با حجت االسالم دکتر حسینی

نگاه توحیدی به تولید ثروت

رمضانیه
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آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد  ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور  ــند رس س
ــيدگى و راى آن صادر گرديده است  ــناد و امالك شهر فردوس مورد رس ــتقر در اداره ثبت اس مس
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

ــمتى از يكباب ساختمان ، به مساحت  ــعيبى فرزند على ، به صورت ششدانگ قس خانم اقدس ش
ــاعى  65/88 متر مربع ، از پالك4691 فرعى از 2 ـ اصلى بخش يك فردوس از محل مالكيت مش

خودشان ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس حاشيه خيابان خرمشهر 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين 
ــر مى شود لذا  درصورتى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش آگهى  نس
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باش ــخاص ذى نفع ,  نس كه اش
آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواست در  بايد از تاريخ تس
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در  دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى 
در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را 
ــند  ــند مالكيت مينمايد و صدور س ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9901076
تاريخ انتشار نوبت اول:   25/ 1399/02             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/08

محمود جهانى مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهرت همگى رحمانى فرزندان (متوفى)   نظر به اينكه آقايان حيدر و جعفر و حوران و فاطمه ش
ــر متوفى) تمامى وراث مرحوم قاسم رحمانى فرزند نوراله به ش  ــدلو فرزند آزاد (همس ولعبامرش
ش 2700 برابر گواهى انحصار ورثه شعبه 52 شوراى حل اختالف زبرخان مورخه 91/02/19 به 
استناد دو برگ استشهاديه گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى 
ــماره چاپى - - مربوط  ــند مالكيت به ش ــت س نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــير 16 مثقال) مجرى المياه  ــهم (هرسهم چهل سير و هرس ــت مثقال آب از مدار 12 س به هش
ــوم به آتشگاه به شماره پالك 82 اصلى بخش چهار زبرخان به  ــدانگ يك رشته قنات موس شش
نام قاسم رحمانى فرزند نوراله به ش ش2700 مى باشد به علت جابجايى منزل مفقود گرديده 
ــند مالكيت نامبرده ذيل ثبت 5 صفحه 145  ــخص گرديد كه س ــى دفتر امالك مش كه با بررس
دفتر 2 قنوات به نام شيرمحمد رحمانى فرزند محمد قلى ثبت گرديده  سپس مع الواسطه برابر 
سند شماره 58823 – 66/04/28 دفتر 25 نيشابور به قاسم رحمانى فرزند نوراله انتقال قطعى 
ــت و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد . لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون  نموده اس
ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى 
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم 
ــررو يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مق نمايد بديهى اس
سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد. 9901024انتشار: 99/02/25
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــناد  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد ش
عادى يا رسمى آنان در هيأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تأييد 
قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير 

االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش سه قوچان پالك 42 اصلى- اراضى تيتكانلو

- دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 42 اصلى فوق به 
مساحت 51569/05 كه مقدار 917/70 متر مربع از آن در حريم مسيل واقع شده است ابتياعى 
آقاى ابوالقاسم يدى تيتكانلو فرزند دول خان از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى 

شماره 1399/23-1399/1/30 كالسه 40-1398هيأت
ــالك .... فرعى از 42 اصلى  ــه زمين مزروعى داراى پ ــدانگ يك قطع ــاع از شش -چهاردانگ مش
ــده  ــيل واقع ش ــاحت 51569/05 كه مقدار 917/70 متر مربع از آن در حريم مس فوق به مس
ــم يدى تيتكانلو فرزند دول خان از محل مالكيت رسمى مشاعى  ــت ابتياعى آقاى محمد قاس اس

متقاضى برابر رأى شماره 1399/24-1399/1/30 كالسه 39-1398هيأت
ــاحت  ــى از 42 اصلى فوق به مس ــى داراى پالك .... فرع ــه زمين مزروع ــدانگ يك قطع -شش
177057/56كه مقدار 2683/55 متر مربع از آن در حريم مسيل واقع شده است ابتياعى آقاى 
ــمى مشاعى متقاضى برابر رأى  ــين كارگر رهورد فرزند دول خان از محل مالكيت رس عبدالحس

شماره 1399/29-1399/1/30 كالسه 42-1398هيأت
ــاحت  ــى از 42 اصلى فوق به مس ــى داراى پالك .... فرع ــه زمين مزروع ــدانگ يك قطع -شش
ــمى  ــين كارگر رهورد فرزند دول خان از محل مالكيت رس 57451/62 ابتياعى آقاى عبدالحس

مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1399/28-1399/1/30 كالسه 41-1398هيأت
بخش سه قوچان پالك 46 اصلى – اراضى كالته بادلو

- ششدانگ يك قطعه باغ ميمى داراى پالك 37 فرعى از 46 اصلى فوق به مساحت 4265/86 
متر مربع ابتياعى آقاى عليرضا صفائيان تيتكانلو فرزند على از محل مالكيت رسمى آقاى ميرزاى 

شكوه عالئى برابر رأى شماره 1398/1042-98/12/7 كالسه 123-1397 هيأت
- ششدانگ يك قطعه باغ مشجر داراى پالك 52 فرعى از 46 اصلى فوق به مساحت 3865/56 
ــمى آقاى  ــيبانى تيتكانلو فرزند على اصغر از محل مالكيت رس ــن ش متر مربع ابتياعى آقاى حس

مصيب شهبازى برابر رأى شماره 1399/22-1399/1/30 كالسه 63-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 84 اصلى – اراضى كوران تركيه

ــى از 84 اصلى فوق به  ــالك هاى 247 و 248 فرع ــجر داراى پ ــدانگ يك قطعه باغ مش -شش
مساحت 1663/10 متر مربع كه مقدار 248 متر مربع در حريم رودخانه واقع شده است ابتياعى 
ــهباز و ميرزا آقا و يحيى دل  ــمى آقايان ش ــن از محل مالكيت رس آقاى رضا حيرانى فرزند حس
ــرو و على اكير و ابراهيم  سرداريان برابر رأى شماره 1399/30-1399/1/31كالسه  افروز و خس

61-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 112 اصلى –  اراضى سياهدشت

ــاحت  ــالك .... فرعى از 112 اصلى فوق به مس ــن مزروعى داراى پ ــدانگ يك قطعه زمي -شش
51121/57 متر مربع ابتياعى آقاى على اصغر نيرى فرزند پيرعلى از محل مالكيت ثبتى رسمى 

مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/1017-98/11/29 كالسه 6-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 124 اصلى – اراضى خسرويه

ــجر داراى پالك 12 و 13 فرعى از 124 اصلى  ــدانگ يك قطعه باغ مش ــاع ازشش -دو دانگ مش
ــيل واقع  ــاحت 17038/25 متر مربع كه مقدار 255/75 متر مربع آن در حريم مس فوق به مس
ــده است ابتياعى آقاى امين باقرى فرزند محمد رضا از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان ولى  ش
ــكفته خسرويه و محمد اسماعيل براتى و خانم سكينه كاظميان برابر رأى شماره 1399/26- ش

99/1/30 كالسه 14-1398 هيأت
-دو دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه باغ مشجر داراى پالك 12 و 13 فرعى از 124 اصلى فوق 
ــيل واقع شده  ــاحت 17038/25 متر مربع كه مقدار 255/75 متر مربع آن در حريم مس به مس
است ابتياعى آقاى محمد تقى باقرى فرزند محمد رضا از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان ولى 
ــكفته خسرويه و محمد اسماعيل براتى و خانم سكينه كاظميان برابر رأى شماره 1399/25- ش

99/1/30 كالسه 13-1398 هيأت
ــجر داراى پالك 12 و 13 فرعى از 124 اصلى  ــدانگ يك قطعه باغ مش ــاع ازشش -دو دانگ مش
ــيل واقع  ــاحت 17038/25 متر مربع كه مقدار 255/75 متر مربع آن در حريم مس فوق به مس
شده است ابتياعى آقاى مجتبى باقرى فرزند محمد رضا از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان ولى 
ــكفته خسرويه و محمد اسماعيل براتى و خانم سكينه كاظميان برابر رأى شماره 1399/27- ش

99/1/30 كالسه 15-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 180 اصلى – اراضى خرق

-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 602 فرعى از 180  اصلى فوق به مساحت 1997/14 
متر مربع ابتياعى آقاى سيد على منصوريان فرزند سيد ابراهيم  از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى احمد 

موسوى خرق برابر رأى شماره 1398/982-98/11/21 كالسه 18-1398 هيأت
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــيله به فروش لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ الصاق  ــار اولين آگهى و در روس ــه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش ــردد چنانچ گ
ــيد اخذ نمايند  ــليم و رس ــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس در مح
ــت به دادگاه  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه  عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى  ــراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس اعت
ــند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكيت مانع  محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

از مراجعه متضرر به دادگاه عمومى نخواهد بود.9901017
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/25            تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/10
محمد اسماعيل فرهمند-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــناد  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
عادى يا رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار 
ــار  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 383-98 آقاى  وحيد محمدى حسن  فرزند برات محمد درششدانگ يك باب دامدارى 
ــماره 128 فرعى و171فرعى از 36 اصلى  قلعچه   ــمتى از پالك ش ــاحت   3960  متر مربع قس به مس

خريدارى از مالك رسمى آقاى بيژن اقدسى قلعه حسن
ــكونى به   ــدانگ يك باب منزل مس ــده 274-98 خانم گوهريزدانى فرزند على  در شش ــه پرون 2-كالس
ــمتى ازپالك  1677 فرعى از13  اصلى باغات وحومه  خريدارى ازذيل  ــاحت90/06 متر مربع  قس مس

تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــم نسبت به يك ونيم دانگ  ــيروان آباد  فرزند ابوالقاس ــه پرونده 270-98  آقاى ميالد محصل ش 3-كالس
مشاع   از ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  108 متر مربع قسمتى از پالك   2 اصلى مزرعه 

حصارخريدارى  ازمالك رسمى آقاى محمد على ومسعود وكاظم ومصطفى شهرت همگى مهدوى 
ــبت به يك ونيم دانگ  ــاه وردى فرزند ولى نس ــى ش ــه پرونده 264-98  خانم ام البنين الياس 4-كالس
مشاع از ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت   108  مترمربع قسمتى از پالك  2اصلى مزرعه 

حصارخريدارى از مالك رسمى آقاى محمدعلى ومسعودوكاظم ومصطفى شهرت همگى مهدوى
ــيروان آبادفرزند ولى نسبت به يك ونيم دانگ مشاع  ــه پرونده 267-98  آقاى ميثم محصل ش 5-كالس
ــاحت 108 مترمربع قسمتى ازپالك2  اصلى مزرعه  حصار  ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مس از شش

خريدارى ازمالك رسمى آقاى  محمدعلى ومسعودوكاظم ومصطفى شهرت همگى مهدوى
6- كالسه پرونده 268-98آقاى  مهدى محصل شيروان آباد  فرزند  ابوالقاسم  نسبت به يك ونيم دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب منزل  مسكونى به مساحت 108مترمربع قسمتى از پالك 2اصلى  مزرعه حصار 

خريدارى ازمالك رسمى آقاى  محمدعلى ومسعود وكاظم ومصطفى شهرت همگى مهدوى
 لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى 
گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
ــليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف  اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس يك ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت  و گواهى تقديم دادخواس
ــه دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد  ــت ب قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.9901016
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/25                تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/03/10

صمد ابراهيم زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 15  يزد-  على اباد و توابع
ــدانگ مزرعه  ــاع از 13سهم شش ــهم  مش ــاغند 11س ــايقى س 69- اصلى – آقاى محمدرضا ش
ــع  برابر  ــدانگ 19101متر مرب ــاحت شش ــى  برابر به  مس ــاد پالك ثبت ــنگ على آب ــاه فش چ
ــاه  چ ــه  مزرع در  ــع  واق  1398/12/19 ــورخ  م  139860321006003195 ــماره  ش راى  
ــمى ــى غفارى على آباد مالك رس ــطه  ازعل ــاد تفت خريدارى عادى مع الواس ــنگ على آب فش
ــخاص  ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد. آ-9900474
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10        تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امير حسين جعفرى ندوشن-رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش6 يزد-  تفت  و توابع
ــهم مشاع از 2400سهم  110 فرعى از 4937- اصلى – آقاى جهانگير مهربانى زين آباد 600س
ــماره  ــدانگ 2391 متر مربع  برابر راى  ش ــاحت شش ــدانگ باغ پالك ثبتى  برابر به  مس شش
ــطه  139860321006003197 مورخ 1398/12/19 واقع در زين آباد تفت خريدارى مع الواس

عادى از رستم خداد  
ــخاص  ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد. آ-9900476
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10         تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امير حسين جعفرى ندوشن-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش12 يزد-  ده باال و توابع
2472- اصلى – خانم صديقه دهستانى بافقى ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز قسمتى از پالك 
ــماره 139860321006003025 مورخ  ــاحت 581 مترمربع  برابر راى  ش ــى  برابر به مس ثبت
ــاعى متقاضى  و نيز خريدارى عادى  ــع در ده باال تفت  در ازاى مالكيت مش 21 /1398/12 واق

ازصديقه سلسله وزيرى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد. آ-9900475
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10        تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امير حسين جعفرى ندوشن-رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــتور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد  نظر به دس
سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور 
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است  ــتقر در اداره ثبت اس مس
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

ــدانگ يكباب ساختمان مسكونى ، به مساحت  ــين ، به صورت شش خانم زهرا صيفى فرزند حس
ــطه از خانم  ــر مربع ، پالك 9702، فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس مع الواس 184/52 مت

سلطان حوصله ـ مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ خيابان حافظ 17
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين 
ــر مى شود لذا  درصورتى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش آگهى  نس
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باش ــخاص ذى نفع ,  نس كه اش
آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواست در  بايد از تاريخ تس
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در  دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى 
در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را 
ــند  ــند مالكيت مينمايد و صدور س ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9900473
تاريخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02-تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانى مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــتور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد  نظر به دس
سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور 
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است  ــتقر در اداره ثبت اس مس
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

آقاى حسينعلى ايارزاده فرزند اسداله ، به صورت ششدانگ يكباب ساختمان ، به مساحت 314/32 
متر مربع ، قسمتى از پالك 4500 فرعى و همچنين پالك 4699 فرعى از 4500 فرعى از 1ـ  اصلى 
بخش يك فردوس از محل مالكيت مشاعى خوشان و همچنين خريدارى مع الواسطه از آقاى ذبيح 

اله دانش ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ خيابان حافظ 7 ـ پالك 47 
ــند رسمى اين  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش آگهى  نس
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باش ــخاص ذى نفع ,  نس اش
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از 
ــت در دادگاه  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس تاريخ تس
عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت 
اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر 
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره  قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست . آ-9900483
تاريخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02                تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانى مهر - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مستقر  رس
در اداره ثبت اسناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

1ـ اقاى حسين سليمى فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، به مساحت كل 
ــطه از آقاى احمد كيوانى ، از پالك 4111 فرعى از يك ـ اصلى  78/08 متر مربع انتقالى مع الواس

بخش يك فردوس ـ محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل ـ خيابان بسيج 
2ـ اقاى حسين سليمى فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، به مساحت كل 
ــطه از آقاى احمد كيوانى ، از پالك 4111 فرعى از يك ـ اصلى  17/12 متر مربع انتقالى مع الواس

بخش يك فردوس ـ محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل ـ خيابان بسيج
3ـ خانم طاهره سليمى  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، به مساحت كل 
ــطه از آقاى غالمحسين نظريان  ، از پالك 4111 فرعى از يك ـ  10/04 متر مربع انتقالى مع الواس

اصلى بخش يك فردوس ـ محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل ـ خيابان بسيج
4ـ خانم ريحانه سليمى  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، به مساحت كل 
ــطه از آقاى غالمحسين نظريان  ، از پالك 4111 فرعى از يك ـ  72/95 متر مربع انتقالى مع الواس

اصلى بخش يك فردوس ـ محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل ـ خيابان بسيج
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــود لذا   ــر مى ش ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش اين آگهى  نس
ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ  ــخاص ذى نفع ,  نس درصورتى كه اش
انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به  نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس
تقديم دادخواست در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد 
ــل نگردديا معترض ،گواهى تقديم  ــه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واص ــود  ،در صورتى ك ب
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن دادخواس
ــت .  ــند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــند مالكيت مينمايد و صدور س صدور س

آ-9900488
تاريخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02           تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانى مهر  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس
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1- تعداد کل سهامداران عدالت چه تعداد است؟  
تعداد کل سهامداران سهام عدالت در تاریخ 1399/02/17 عبارت است از 49میلیون 

و 152هزار و 741 نفر
2- ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟  

کل ارزش روز ســهام عدالت در تاریخ 1399/02/17، رقم 4.911.974 میلیارد ریال 
است.
3- مزایای روش مستقیم و غیرمستقیم چیست؟  

روش مستقیم:
در صورت انتخاب آزادســازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به 
صورت مســتقیم و بدون واسطه  با لحاظ مراتب، به سهامدار سهام عدالت تخصیص 

و انتقال می یابد.
روش غیرمستقیم:

در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، 
با لحاظ مراتب از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و 
سهامدار حق انتقال به غیر و دخل وتصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود 
یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری 

استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد.
4-  تکلیف کســانی که در فرصت مشخص نشده نتوانند وارد سامانه   

شوند چه می شود؟
سهام متعلق به کلیه افرادی که در فرصت اعالم شده به سایت اینترنتی سهام عدالت 
مراجعه نکنند و یا روش مستقیم را انتخاب نکنند، در قالب روش غیرمستقیم و از 

طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی می شود.
5- آیا در صورت انتخاب هر روش امکان اصالح آن وجود دارد؟  

برای افرادی که از 10 تا 15 اردیبهشــت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر 
بودند، اما اشتباهاً انتخاب کردند، یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر 

را انتخاب کنند.
6- اگر سامانه پس از انتخاب روش مستقیم کد رهگیری نداد، چه باید   

کرد؟
در حالــت کلی چنین امکانی وجود ندارد، لیکن با توجه به عدم نیاز به کد مزبور در 
جریان آزادســازی، چنانچه در ایام آینده به کد موصوف نیاز باشــد، مرکز تماس و 
پاسخگویی سازمان به فوریت این کد را در اختیار مشموالن متقاضی قرار خواهد داد.

7- تعداد افرادی که برگه های ثبت نام اولیه دارند، ولی سهامدار نیستند   
چه تعداد است؟

تقریباً حدود یک میلیون و 800 هزار نفر
8- برای برخی افراد جامعه که مستحق دریافت سهام عدالت هستند،   

ولی سهام ندارند چه باید کرد؟
در حال حاضر به دلیل محدودیت های قانونی و عدم وجود سبد سهام، امکان ثبت نام 

جدید وجود ندارد.
9- در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟  

در هر دو روش امکان فروش و واگذاری ســهام توسط مشموالن در بازار معامالتی 
بورس و فرابورس میسر است.

10- آیا در روش غیرمستقیم سهامدار امکان فروش یکجای سهام خود   
را دارد، به چه صورت؟

افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی خواهند بود . مقرر شده است شرکت های ســرمایه گذاری استانی در بازار 
سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکت ها مورد خریدوفروش واقع شود، پس این 
افراد می توانند نسبت به فروش ســهام خود در شرکت های سرمایه گذاری استانی 

اقدام کنند.
11- تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟  

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند سود عایدی از سهام 36 شرکت بورسی 
تخصیص یافته و ســود سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی از بابت 13 شرکت 

غیربورسی را مستقیماً دریافت خواهند کرد.
افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند، صرفاً ســود ســهام شرکت های 

سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.
بنابراین با هماهنگی های صورت گرفته، سود کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی 
توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه و اوراق بهادار جمع آوری و از طریق 

سامانه سجام در حساب های بانکی سهامداران تخصیص و پرداخت می شود.
12- تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟  

بنا بر تصویب شــورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی، مقرر 
شده است وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت جهت تسهیم و انتقال سهام و سود 
عایدی به وراث، با ارائه گواهی حصروراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه 
نمایند که این امر از مرداد ماه 1397 در اقصی نقاط کشور آغاز شده است، لیکن در 
حال حاضر از ابتدای هفته جاری به دلیل اجرای فرایند آزادســازی سهام عدالت این 

موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده مجدداً از سر گرفته خواهد شد.
13- سود سهام عدالت در سال 99 چقدر است؟  

میزان سود سالیانه عایدی از شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مطابق تصویب 
مجامع عمومی سالیانه شرکت ها تعیین و تخصیص می یابد و میزان دقیق این سود 
قابل پیش بینی نیســت. البته با توجه به اینکه سهام شرکت های معتبر بورسی در 
سبد سهام عدالت موجود است، سود عایدی به صورت سالیانه بیشتر از سنوات قبل 

بوده است.
14- تأثیرآزاد سازی سهام عدالت بر معامالت بورس چیست؟  

آزادسازی سهام عدالت با لحاظ مراتبی از جمله زمان و نحوه آزادسازی تأثیر مثبتی بر 
بازار بورس و فرابورس خواهد داشت و عمق بازارسرمایه را زیاد خواهد کرد.

15- آیا سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب   
کند؟

هر یک از مشــموالن باید شــخصاً به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه 
اینترنتی سهام عدالت به نشــانی samanese.ir مراجعه نموده و شماره موبایل متعلق به 
شخص مشمول را ثبت نماید. در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضای خانوار، سرپرست 
خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را انتخاب 
نماید، بدین معنی که صرفاً انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، شامل سایر 

اعضای خانواده نیست.

قدس در گفت وگو با کارشناسان ابهامات حضور سهام عدالت در بورس را بررسی می کند

جاماندگانسهامعدالت،سهامدارمیشوند؟
آزادسازی  با  زهراطوسی   اقتصاد/   
سهام عدالت این روزها شاهد ورود 49میلیون 
نفر از شهروندان به باشگاه بزرگ سرمایه  
49شرکتی  سهامدار  که  هستیم  کشور 
هستند که در سبد سهام عدالت قرار دارند. 

از سال 82 با توسعه تاالرهای بورس در سراسر 
کشور، ساالنه 20هزار نفر وارد بورس کشور 
شدند، در سال 85 و با ابالغ سیاست های کلی 
اصل 44 و خصوصی سازی این مقدار ورودی 
پنج برابر شده و ساالنه 100هزار نفر به جرگه 
بورس بازان افزوده شدند. شرایط اقتصادی در 
سال 98 موجب شد در این سال حدود 680 
هزار نفر ترجیح بدهند تا دارایی خود را وارد 
این بازار کنند. با بیشتر شدن عطش خرید 
ســهام، از ابتدای سال تاکنون  یک میلیون و 
600 هزار نفر دیگر نیز وارد بورس شــدند تا 
به معامله 650شرکت پذیرفته شده در تاالر 

شیشه ای بپردازند.

ورود40هزار»
میلیاردتومانبه

بورس
عطش خرید ســهام در 
همچنان  بازارســرمایه 
وجود دارد و سبب شده 
تومان  میلیارد  تا40هزار 
منابــع جدیــد در چند 
هفتــه اخیر به ســمت 
بازار گســیل شود،  این 
به طــوری کــه اکنون 
ارزش درصدی از ســهام 
و  بورسی  شــرکت های 
فرابورسی با هیچ معیار، 
منطق و کار کارشناســی همخوانی ندارد و 
اگر این مسئله استمرار یابد، به جای استفاده 
از فرصت بازارسرمایه برای جذب نقدینگی 
و هدایت آن به ســمت تولید، فروریختن 
قیمت ها را خواهیم دید و این برای مردم و 

شرکت ها نگران کننده است.
در چنین شرایطی که افت و خیز بازار زیر 

ذره بین تحلیلگران قــرار دارد، 49میلیون 
نفری که ســهام عدالت به نامشــان ثبت 
شده نیز وارد بازارســرمایه خواهند شد تا 
مدیریت سهام خویش را در اختیار گیرند، 
از این تعداد حدود 5 میلیون نفر درخواست 
مدیریت مســتقیم ســهام عدالت خود را 
ارائه داده اند. قرار اســت 8 خرداد ماه سال 
جاری پس از مشــخص شدن تعداد واقعی 
سهامدارانی که روش مستقیم و غیرمستقیم 
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، 

خریدو فروش سهام عدالت آغاز شود. 
کارشناســان معتقدنــد حضور مــردم در 
بازارسرمایه بسیار ارزنده است، اما بازارسرمایه 
تخصصی اســت و اطالعات مــردم از بازار 
بورس زیاد نیست. اکثر مردم نمی دانند چه 
کنند سهام خود را بفروشند یا نگه دارند و 
عموماً از اصالحات بورســی که در این ایام 
بیان می شود، اطالع کاملی ندارند.  احساس 
نیاز به آگاهی از این بازار ســبب شده تا در 
یک ماه 80 گــروه جدید در فضای مجازی 
درباره بورس ایجاد و 16 میلیون پیام درباره 

بازارسرمایه در آن ها ارسال  شود.
آن طور که کارشناســان بــورس تحلیل 
می کنند بازارسرمایه در ماه های آینده فراز و 
فرود هایی خواهد داشت و اصالحات قیمتی 
انجام می دهد و برآیند این بازار براســاس 
شرایط کلی اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد 

و تازه واردها باید مراقب دارایی خود در این 
بازار باشند.

توصیهبهتازهواردانبورس»
بایــد  کــه  مســئله ای  نخســتین 
ســرمایه گذاران در بازارهای مالی به ویژه 
تازه واردان به بازار ســهام مــورد توجه 
قــرار دهند، شــناخت و آگاهــی کامل 
نســبت به ماهیت ابزارهای مالی اســت 
که در آن ســرمایه گذاری می کنند. اگر 
ســرمایه گذاران نو ورود شــناخت کافی 
نســبت به ویژگی های بازار سهام ندارند، 
از افراد خبره، مطلع و نهادهای رســمی 
بازارســرمایه که به منظور ارائه خدمات 
مالــی و ســرمایه گذاری شــکل گرفته، 

استفاده کنند. 
پیشــنهاد کارشناســان بورس این است 
که ســبدی از ترکیب سهام های مختلف 
داشته باشــید و مجذوب بازدهی باالی 
برخی از ســهام های پرریســک نشوید، 
چرا که این بازدهی ها با ریســک همراه 
است و احتمال دارد شــما اصل دارایی 
خود را نیز از دســت بدهید. پس متوجه 
جریان هــای تغییــر در قیمت و بازدهی 
سهام که توسط بازارسازان ایجاد می شود 
باشــید و با رویکرد بلندمدت در بورس 

سرمایه گذاری کنید.

جاماندگانسهامعدالترا»
ثبتنامکنید

اما در چند روز گذشــته که آزادسازی سهام 
عدالت اعالم شــده، عده زیــادی از مردم که 
عموماً از 6 دهک پایین جامعه یعنی واجدین 
شرایط سهام عدالت هستند، متوجه شدند که 
جزو جاماندگان سهام عدالت هستند. بسیاری از 
این افراد به نمایندگان مراجعه کرده و خواستار 
ثبت نام سهام عدالت شده اند و مجلسی ها نیز در 
پاسخ به مراجعات مردم، خواستار اضافه شدن 
سه گروه بازماندگان، اضافه شدگان و جاماندگان 
ســهام عدالت به جمع مشموالن سهام عدالت 
هستند. براســاس قانون ســهام عدالت، باید 
6 دهک پایین درآمدی مشــمول این سهام 
می شــدند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این 
نبود و بســیاری افراد واجد شرایط از ثبت نام 
جا ماندند. این موضوع از این جهت مهم است 
که ارزش سهام عدالت یک میلیون  تومانی در 
اسفند ماه سال گذشته حدود 9برابر شده و در 
حال حاضر با رشــد بسیار باالی بورس، ارزش 
این ســهام چه بســا تا 12، 13 برابر افزایش 
پیدا کرده اســت، حال اگر این رقم در تعداد 
خانوار ضرب شود آن هم در شرایطی که مردم 
مشکالت معیشتی دارند، این عدد قابل توجه 
می شود. نمایندگان مردم می گویند قطعاً دولت 
شــرکت های متعددی دارد که اموال و دارایی 
آن ها متعلق به دولت و خود مردم اســت و از 
آن محل می تواند سهام عدالت را به مشموالن 
جدید اختصاص دهد، بنابراین باید سازوکاری 
فراهم شــود که افراد محروم و کم درآمد نیز 
از مزایای این ســهام بهره مند شــوند. آن ها 
اعالم کرده اند در صورتی که دولت با مشکلی 
تحت عنــوان خــأ قانونی بــرای تخصیص 
سهام عدالت به مشموالن جدید مواجه است، 
این آمادگی در مجلس یازدهم وجود دارد که 
قوانیــن و مقررات مورد نیاز را در این رابطه به 
تصویب برساند. در حال حاضر نیز کمیته ای در 
کمیسیون اقتصادی تشکیل شده تا وضعیت 
افرادی را که ســهام عدالت دریافت نکرده اند و 

حقشان تضییع شده است، پیگیری کند.  

 ارزش سهام عدالت 
یک میلیون  تومانی 
در اسفند ماه سال 
گذشته حدود 
9برابر شده و در 
حال حاضر با رشد 
بسیار باالی بورس، 
ارزش این سهام 
چه بسا تا 12، 13 
برابر افزایش پیدا 
کرده است

بــــــــرش
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یادداشت

عبدالمجید شیخی 
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

 جوالن دالالن و ©
خواب خرگوشی  مدیران 

افزایش  نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید، 
منجر به داللی، ایجاد تقاضای کاذب در بازار 
و افزایش تورم می شــود. افزایش نقدینگی و 
تورم، کاهش درآمد و از دســت دادن شغل 
منجر به ایجاد فاصله طبقاتی بســیاری در 

جامعه می شود. 
افزایش درآمد و سودهای بادآورده ای که ناشی 
از داللی، ســوداگری و رانت های اطالعاتی از 
بازارهای مختلف است، نقدینگی سرگردان 
را هر روز بیشــتر می کند و میل به داللی و 
کسب سود بیشتر از محل سوداگری به دلیل 

عدم سودآوری تولید را افزایش می دهد. 
هفته های گذشــته افزایش قیمــت در بازار 
خودرو نشان داد دالالن همواره به بازارهایی 
ورود می کنند که ســودهای یک شبه کالنی 
عایدشــان کند، بنابراین بــا ورود دولت به 
بازار خودرو و بگیــر و ببندهای مقطعی به 
نظر می رســد بازار خودرو تا حدودی خالی 
از حضور دالالن شود و ســوداگران متوجه 

بازارهای دیگری شوند. 
ســوداگران نشــان داده اند با ایجاد  تقاضای 
کاذب در بازارهای مختلف و بازارسازی جعلی، 
از فرصــت هیجان کاذب ایجاد شــده برای 
سودآوری خود به نحو احسن استفاده کنند. 
به نظر می رســد گرانی روزهای اخیر بازار ارز 
ناشی از ورود بازیگران عرصه داللی به این بازار 
است،  به نحوی که با خریدن مقدار زیادی ارز 
و تزریق قطره چکانی آن به بازار، روند افزایشی 
را در این بازار باال برده اند، بدون اینکه تقاضای 
واقعی برای ارز وجود داشــته باشد. تعطیلی 
مسافرت ها و عدم امکان گردشگری و کاهش 
سفرهای توریستی و کاری و بسته بودن برخی 
مرزها و کاهش تجارت بین کشورها  به دلیل 
نگرانی های همه گیری ویروس کرونا، بخش 
تقاضای واقعی ارز در بازار غیررسمی به شدت 

پایین است. 
بخــش تقاضای واقعی هم اصطالحــاً با ارز 
نیمایــی و ارز دولتی 4هــزار و 200تومانی 
تأمین می شــود، بنابراین تقاضای فوق العاده 
و غیررســمی برای ارز در بازار وجود ندارد. 
افت شــاخص بورس و بازی های سوداگرانه 
نشــان دهنده آن اســت که دولت مدیریتی 
در اقتصاد نــدارد، یعنی دولت انفعالی عمل 
می کند و در هنگامه مواجهه با بحران یا وقوع 
بحران به دنبال راهکار و حل مشکالت است. 
دولت هیچ گاه در  زمان مناسب تدابیر درستی 
اتخاذ نکرده است و به این دلیل وقتی که آب 
از سر می گذرد قوه قضائیه را سپر بال می کند 

تا خود را از مهلکه نجات دهد.
اقتصاد کشور از ســوء مدیریت شدیدی رنج 
می بــرد، تا زمانی کــه مدیریت اقتصادی بر 
مبنای علمی و به نفع عموم مردم تصمیم گیری 
نکند و رانت و تالش برای بهره مندی گروهی 
خاص نه عموم مردم وجود داشته باشد، قطعاً 
نمی توان انتظار روزهــای طالیی در اقتصاد 

کشور را داشت.

 سهام عدالت برای بورس 
تیغ دولبه است 

ETF واسطه گری صندوق 
 برای خصوصی سازی واقعی

 دولت جاماندگان 
سهام عدالت را پوشش دهد

افزایش قیمت ها در بورس 
هیچ منطق اقتصادی ندارد

یک کارشناس بازارسرمایه 
گفت: با ورود سهام عدالت 
تقریباً تمام کشور درگیر 
بورس خواهند شد و در 
صحیح  مدیریت  صورت 

بازار، شــاهد تجمع نقدینگی در بورس حتی 
بیشتر از سپرده های بلندمدت بانک ها خواهیم 

بود. 
محســن عباســی گفت: پس از آزادســازی 
ســهام عدالت احتماالً اکثریت مردم ســهام را 
خودشان مدیریت خواهند کرد و این یک تیغ 
دولبه برای بازار است که هم می تواند ورود پول 
را تشدید و هم ممکن است کمی بازار را آشفته 
و نوســانی کند.عباسی توصیه کرد: بهتر است 
امکان فروش سهام عدالت پله ای و یا تدریجی 
شــود و یا برنامه زمان بندی بــرای آن در نظر 
گرفته شــود و یا امکان فروش ســهمیه بندی 
شود تا بازار بتواند به آهستگی عرضه ها را جذب 
کند. وی تصریح کرد: متأسفانه در حوزه آموزش 
ضعف شدیدی در بازارسرمایه دیده می شود که 
در این زمینه نیز باید سازمان بورس بخشی از 
کارمزدها را برای فرهنگ سازی  اختصاص دهد.

یک کارشناس بازارسرمایه 
جدیــد  واگذاری هــای 
امــوال دولــت از طریق 
را   ETF صندوق هــای 
راســتای  گام مؤثری در 

خصوصی ســازی واقعــی و اجــرای اصل 44 
قانون اساسی دانست. 

به گفته فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه، 
دولت با استفاده از فرصت موجود در بورس باید 
بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به شیوه ای 
جمع آوری کند که بتواند کسری های مالی خود 

را با آن جبران کند.
آقابزرگی اظهار کرد: واگذاری سهام دولتی 
بــه صورت خرد در راســتای تحقق کاهش 
تصدیگــری دولتی و واگــذاری مدیریت به 
بخش خصوصــی تلقی نمی شــود، اما چون 
اکنون میزان تقاضا بر عرضه در بازار بسیار 
بیشــتر بوده و بازارســرمایه تشــنه خرید 
سهام اســت، صندوق های ETF می تواند تا 
حدودی بــه دولت کمک کننــد که تأمین 
مالی بخشــی از بنگاه های خــود را از این 

انجام دهد. طریق 

عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی گفــت:  دولت 
ســهام عدالت  پرتفو  باید 
و  دهــد  گســترش  را 
را  شــرکت های جدیدی 

مشمول سهام عدالت کند تا افرادی که نیاز دارند، 
اما مشمول این طرح نشــده اند را پوشش دهد. 
سیدمحمدهادی سبحانیان با اشاره به روش های 
استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای حمایت از 
خانوارها در شرایط جاری گفت: می توان حداقل 
دو روش برای اســتفاده از سهام عدالت پیشنهاد 
داد. پیشــنهاد نخست این است که دولت اجازه 
فروش بخشــی از سهام را به برخی از مشموالن 

بدهد.
وی افزود: سیاست دیگر، استفاده از سهام عدالت 
به عنوان وثیقه اخذ تسهیالت برای اقشار هدف 
اســت. به این شکل که نســبتی از ارزش سهام 
اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه قابل 
قبول برای دریافت تسهیالت در نظر گرفته شود.

یکی از مزایای این سیاســت نسبت به سیاست 
پیشــین، حفظ ســهام عدالت به عنوان دارایی 

خانوارهای مشمول طرح است. 

بهمن آرمان، اقتصاددان 
گفت: بدون شک دولت 
در  جذابیت  ایجاد  برای 
خریــد ســهام و جلب 
مشــارکت مردمــی، از 

ابزارهایی برای ترغیب غیرمستقیم مردم در 
بورس استفاده کرده است. در غیر این صورت 
افزایش قیمت سهام در شرایط بحرانی فعلی به 
هیچ وجه از هیچ گونه منطق اقتصادی برخوردار 
نیست. دولت در واقع شمشیر دولبه ای را در 
دست گرفته است که در نهایت می تواند برای 

خودش ایجاد مشکالت اساسی کند. 
وی افــزود: دولت می داند برای تأمین منابع 
مالی موردنیاز خود هر چقدر قیمت ســهام 
باالتر باشــد، می تواند منابع مالی بیشتری 
را بدســت آورد. در شــرایط فعلی قیمت ها 
بــه گونه ای افزایش پیدا کرده اســت که به 
هیچ وجه توجیه کننده ارزش آن ها نیســت. 
این در حالی است که خانواده ها نمی دانند 
وارد شدن به بورس مسئله پیچیده ای است 
و دولت نباید در این شــرایط از حسن نیت 

مردم سوءاستفاده کند.

کارشناسان

      صفحه 6  25 /1399/02

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك فامنين
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــاده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 13986032600900004 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتان فامنين تصرفات  ــتقر در واحد ثبتى شهرس ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 742 در  ــماره شناس ــين به ش ــه وبال معارض خانم زهرا صفائى فرزند محمد حس مالكان
ــده از پالك 104 اصلى واقع  ــاحت 256/91 متر مربع  مغروز ومجزى ش ــاب خانه به مس يكب
ــمى اقاى  ــطه از مالك رس ــهر فامنين بخش 5 حوزه ثبت ملك همدان خريدارى با واس در ش
ــيرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله  محمد على بش
ــود.درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  15 روزآگهى مى ش
ــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
ــت درصورت  ــت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند..بديهى اس ــليم اعتراض، داد خواس تس
ــند مالكيت صادر خواهد.(م الف  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س انقض

9900401(18
تاريخ انتشار نوبت اول :1399/2/11         تاريخ انتشار نوبت دوم :1399/2/25

رضا بيات-رئيس اسناد و امالك

شعبه 10 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

ــه 644  ــتايى به پرداخت مبلغ 800/000/000 ريال در پرونده كالس ــر به ضمانت آقاى فرهاد روس نظ
مزايده، پالك ثبتى شماره 39 فرعى از 51 فرعى از 2768 اصلى بخش يك مشهد به نشانى مشهد- خ 
ــاحت حدود 16/91 مترمربع شامل واحد تجارى  ــاژ والفجر- طبقه منفى يك به مس ــروى نو- پاس خس
ــط مالك اوليه (بنياد مستضعفان  ــماره يك كه حقوق مالكانه آن طى قرارداد 94/2/16/98301 توس ش
ــتأجر دارنده  ــان بازديد به عنوان انبار قماش در اختيار مس ــه مالك فعلى واگذار و در زم ــازان) ب و جانب
ــماره پنج واقع در زيرزمين داراى پالك ثبتى 49 فرعى  ــت و واحد تجارى ش ــرقفلى قرار داش قرارداد س
ــهد با كاربرى تجارى به مساحت 15/75 مترمربع كه حقوق  از 51 فرعى از 2768 اصلى بخش يك مش
ــتضعفان و جانبازان) به مالك  ــط مالك اوليه (بنياد مس مالكانه آن طى قرارداد 94/2/16/63700 توس
ــرقفلى قرار  ــتأجر دارنده قرارداد س ــذار و در زمان بازديد به عنوان انبار قماش در اختيار مس ــى واگ فعل
ــه مبلغ 75/000/000 ريال و  ــماره يك ب ــت توقيف گرديده و بهاى حقوق مالكانه واحد تجارى ش داش
ــت كه در  ــماره پنج معادل 73/500/000 ريال ارزيابى گرديده اس بهاى حقوق مالكانه واحد تجارى ش
تاريخ 99/3/20 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل 
ــنهادى فروش  ــع قضايى اجراى احكام كيفرى ط2 واحد مزايده و به باالترين قيمت پيش ــاد8- مجتم آب

خواهد شد. آ-9901034
داديار شعبه 10 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد- مليحه قويدل

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9803934
ــهد خانم وجيهه  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9803934 مطروحه ش ــب پرونده اجرايى كالس ــه موج ب
ــنامه: 2977 و ش ملى 0938057669 باستناد سند ازدواج  ــالمى فرزند محمد شماره شناس شيخ االس
ــماره 56 شهر مشهد جهت وصول تعداد 200 عدد  ــماره 8026- 1378/1/8 تنظيمى دفتر ازدواج ش ش
ــنامه: 25627 و ش ملى  ــماره شناس ــكه بهار آزادى عليه آقاى مرتضى احمدزاده نام پدر: ابراهيم ش س
ــب  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1398/7/9 حس 0934316651 اجرائيه اى به كالس
ــت وكيل بستانكار وارده به شماره 27172- 1398/5/28 ششدانگ پالك ثبتى 14060 فرعى  درخواس
ــهد ملكى مديون بازداشت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى شماره  از 5 اصلى بخش 9 مش
59648- 1398/10/29 پالك ثبتى فوق واقع در مشهد خيابان آبكوه خيابان تربيت شمالى 8 چهارراه 
ــيصد و پنجاه ميليون  ــمت چپ پالك به مبلغ 13/500/000/000 ريال معادل يك ميليارد و س اول س

تومان ارزيابى و قطعيت يافته است.
حدود اربعه ملك شماالً به طول 18 متر ديوار به ديوار اعيان آقاى مجيد پريشان طوسى شرقاً به طول 
ــت به خيابان جنوباً به طول 18/70 متر ديوار به ديوار اعيانى آقاى انتظارى  6/55 متر درب و ديواريس

غرباً به طول 6/30 متر ديوار به ديوار اعيانى خانم ايران امينى
ــاحت 117/89 مترمربع و با كاربرى تراكم كم  ــاد آغا به مس ملك مورد نظر داراى عرصه موقوفه گوهرش
مسكونى مى باشد. اعيان ملك مذكور در دو طبقه (همكف و اول) و به شرح ذيل احداث گرديده است:

طبقه همكف (چهار پله پايين تر از صحن حياط): شامل هال و پذيرايى با كفسازى سراميك و ديوارها با 
MDF پوشش سنگ تا ارتفاع 1/20 متر آشپزخانه با كفسازى سراميك و كابينت هاى

ــه اتاق با  ــش كاغذ ديوارى س ــراميك و ديوارها با پوش ــازى س ــامل هال و پذيرايى با كفس طبقه اول ش
كفسازى سيمانى و ديوارها يا پوشش كاغذ ديوارى سرويس بهداشتى و حمام

ــاختمان  ــازه اصلى س ــت س ــاحت حدود 12 مترمربع در طبقه دوم احداث گرديده اس يك اتاق به مس
ــت. قدمت احداث بنا در ملك فوق الذكر حدود بيت  ــقف هاى طاق ضربى اس ــكلت فوالدى با س فوق اس
ــماره 1/5555- 1378/8/4 هر كدام از طبقات همكف و اول داراى  ــاس پايانكار ش ــال مى باشد. براس س
ــاحت اعيان احداثى به ميزان 154 مترمربع و به صورت يك  ــاحت 77 مترمربع بوده و مجموع مس مس

واحد مسكونى مى باشد.
با توجه به قيمت منطقه اى ارزش روز معامالتى امالك مشابه در محدوده نوع سازه قدمت ساخت عرض 
ــاير عوامل تأثيرگذار در ارزيابى و لحاظ جميع جوانب ارزش ملك فوق بدون  ــى و س معبر نحوه دسترس
در نظر گرفتن ديون احتمالى و بدهى به افراد حقيقى و حقوقى به ميزان يك ميليارد و سيصد و پنجاه 
ــوه تصرفات برابر با گزارش مأمور اجرا  ــون تومان (13/500/000/000 ريال) برآورد مى گردد و نح ميلي
ــد ملك در حال حاضر  ملك دارى يك طبقه زيرزمين و يك طبقه اول و يك اتاق در طبقه دوم مى باش

كسى در آن سكونت ندارد ولى وسايل زندگى مهيا بود.
ــاس نامه وارده شماره 4832- 1399/2/9 مأمور  ــهم مديون براس ــتانكار و س كه با توجه به مطالبات بس
محترم اجرا به مقدار ششدانگ پالك ثبتى در قبال قسمتى از طلب بستانكار به مبلغ 13/500/000/000 

ريال مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 540/000/000 ريال حق مزايده و نيم عشر به مبلغ 675/000/000 
ــد و مزايده به مقدار  ــد كه طبق تبصره ماده 121 آيين نامه اجرا بعهده برنده مزايده مى باش ريال مى باش
فوق از مبلغ 13/500/000/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/3/19 
ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً  ــعبه دوم اجرا ش در محل ش
پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى 
ــده بعهده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن ها معلوم ش و عوارض ش
برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز 
ــده برگزار مى گردد. مزايده در آدرس خيابان  ــاعت تعيين ش ــمى در س مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــعبه دوم اجراى ثبت برگزار مى گردد.  ــهد ش ــمى مش ــناد رس امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس

آ-9900999  م.الف726                        تاريخ انتشار: 1399/2/25

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9703137
ــواد تاريخ تولد:  ــام پدر: ج ــى نژاد ن ــه 9703137 خانم هانيه عباس ــده اجرايى كالس ــب پرون ــه موج ب
ــماره شناسنامه: 631 به استناد سند ازدواج: شماره سند:  ــماره ملى: 0942571223 ش 1362/1/22 ش
ــند: 1396/11/18 دفترخانه ازدواج 40 شهر مشهد استان خراسان رضوى اجرائيه فوق  2748، تاريخ س
الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 300 سكه طالى تمام بهار آزادى رايج عليه: آقاى آرش شيرازى 
ــماره  ــماره ملى:0944746934 ش ــهد تاريخ تولد: 1366/10/4 ش منش نام پدر: جواد محل صدور: مش
شناسنامه: 12962 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه 97/5/11 حسب درخواست 
ــاع از ششدانگ پالك  ــماره وارده 23516- 97/7/2 يك مميز پنج دهم دانگ مش ــتانكار به ش وكيل بس
ــهد مالكيت مديون در قبال  ــت و يك فرعى از 4 چهار- اصلى بخش 9 نه مش ثبتى 921 نهصد و بيس
270 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد. كه به موجب درخواست جديد بستانكار مقدار مالكيت 
مديون به تعداد 300 عدد سكه افزايش يافته است و پالك ثبتى طى وارده شماره 71357- 98/12/21 
ــط كارشناس رسمى دادگسترى به آدرس مشهد بلوار ملك آباد- فرهاد 13 (قدس14)- پالك 13  توس

بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
وفق مندرجات اسناد و مدارك ابرازى و مضبوط در پرونده ملك مورد مشاهده يك باب منزل مسكونى 
با عرصه به مساحت 500 مترمربع و مجموع اعيانى حدود 685 مترمربع مشتمل بر زيرزمين و دو طبقه 
ــد) كه با اسكلت ساختمانى نيمه فلزى  فوقانى (طبقات همكف و اول بصورت يك واحد دوبلكس مى باش
ــب مندرجات گواهى پاسخ به استعالم شماره  ــانتى احداث گرديده است حس ــفال سه س و نماى آجرس
ــهردارى منطقه 1 مشهد ملك مذكور داراى كد نوسازى 1/8/50/19/1  1/13784 مورخ 1384/7/2 ش
ــماره 1/36778 مورخ 1372/2/1 و زيرزمين مسكونى به  ــكونى با تراكم زياد و پايانكار ش و كاربرى مس
ــكونى به مساحت 285 مترمربع و پيلوت به مساحت 25 مترمربع  ــاحت 105 مترمربع و همكف مس مس
ــد زيرزمين داراى يك باب اتاق خواب و هال با كفسازى  ــاحت 270 مترمربع مى باش و طبقه اول به مس

ــتى و همكف داراى يك باب اتاق و هال و پذيرايى با  ــپزخانه با كابينت و سرويس بهداش موزاييك و آش
ــنگ و بدنه هاى رنگ و نقاشى و سقف ابزار گچبرى و البى پانل چوب و درب هاى چوب و  ــازى س كف س
ــپزخانه با كابينت چوب و طبقه اول بصورت چهار خوابه (اتاق مستر) با كف موزاييك و فرش موكت  آش
و بدنه هاى رنگ و نقاشى و سيستم گرمايش پكيج و رادياتور و سيستم سرمايش يك دستگاه كولر آبى 
و دو دستگاه گازى مى باشد و انشعابات و امتيازات آب و برق و گاز وصل هستند عرصه ملك وقفى است 
ــب اوراق  ــده و حس ــده با فرض عدم بدهى اين ملك به كليه مراجع ذى صالح تهيه ش و ارزيابى انجام ش
مضبوط در پرونده تطبيق ملك با حدود اجمالى توسط كارشناس محترم امور ثبتى انجام و تأييد شده 
است در روز بازديد مديون و خانواده ايشان در منزل سكونت دارد و حسب اظهارات مشاراليهم منزل در 
اجاره غير قرار ندارد. در حال حاضر ارزش تمامت ششدانگ اعيان و حقوق استيجارى عرصه ملك فوق 
ــروط برتمديد اجاره بهاء عرصه وقفى و با توجه به كليه  الوصف فارغ از ديون و بدهى هاى محتمل و مش
سوابق و عوامل مؤثر در قيمت گذارى با انشعابات و امتيازات منصوبه به مبلغ 160/000/000/000 ريال 
ــش دانگ پالك مذكور به مبلغ 40/000/000 ريال معادل چهار ميليارد  ــاع از ش و ارزش 1/5 دانگ مش

تومان برآورد و ارزيابى مى گردد.
ــرقاً: به طول 25 متر ديوار به  ــماالً: به طول 20 متر ديوار به ديوار اعيان مجاور ش حدود اجمالى ملك ش

ديوار اعيان مجاور جنوباً: به طول 20 متر درب و ديوار به خيابان غرباً: 25 متر ديوار به ديوار مجاور.
ــاع  ــتانكار و حقوقات دولتى ميزان هفتاد و پنج صدم دانگ مش با توجه به مالكيت مديون كليه طلب بس
ــدانگ پالك ثبتى برمبناى مطالبات بستانكار محاسبه و در قبال مبلغ  ــاع از شش از يك و نيم دانگ مش
ــر  ــد ضمناً مبلغ 800/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش 20/000/000/000 ريال مزايده خواهد ش
ــد و  ــغ 1/000/000/000 ريال كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش بمبل
ــنبه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز چهارش مزايده بمقدار فوق از مبلغ 20/000/000/000 ريال از س
ــام خمينى، خيابان ثبت اداره  ــعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان ام ــه 1399/3/7 در محل ش مورخ
ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد برگزار مى گردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به باالترين 

قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد.
ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى 
ــده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن ها معلوم ش مالياتى و عوارض ش
ــد همچنين در صورت  ــى طبق مقررات وصول خواهد ش ــت و هزينه هاى قانون ــده برنده مزايده اس بعه
ــزار مى گردد. همچنين  ــده برگ ــاعت تعيين ش ــمى در س ــى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس تعطيل
شركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار 
ــت با توجه به رأى هيئت نظارت  ــت. الزم به ذكر اس ــه مزايده الزامى اس يا نماينده قانونى آن در جلس
139818706094000476- 98/5/22 نيمى از ارزش يك و نيم دانگ از ششدانگ پالك ثبتى مذكور 

جز مستثنيات دين مى باشد. آ-9901000     م.الف728           تاريخ انتشار آگهى: 1399/2/25
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب
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احتماالً ترم تحصیلی دانشگاه ها تا تیرماه ادامه می یابد  ایرنا: دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا به میزانی 
که آموزش از حالت حضوری خارج شد، ترم می تواند ادامه پیدا کند و بنابراین به نظر می رسد با شرایط فعلی، به احتمال زیاد ترم تحصیلی تا انتهای تیرماه ادامه پیدا می کند.  اولویت بازگشایی دانشگاه ها با مقاطع 

تحصیالت تکمیلی است و اگر مشکلی ایجاد نشود، مقطع تحصیالت تکمیلی به احتمال زیاد از ۱۶ خرداد به بعد بازگشایی می شود.

 آمارهای تکان دهنده از شیوع فزاینده کرونا ©
در روستاهای آمریکا

تسنیم: در حالــی که ترامپ مدعی 
کاهش موارد ابتال به کرونا در سراسر 
آمریکا شــده، ولی افشای یک سند 
از کاخ ســفید نشانگر رشد چشمگیر 
مبتالیان به ایــن ویروس در مناطق 

روستایی است.
بر اساس این گزارش، ترامپ دوشنبه 

در یــک کنفرانس خبری ادعا کرد: همان طور که می دانید تعداد موارد ابتال 
به ویروس کرونا در سراسر مناطق آمریکا به سرعت رو به کاهش است. البته 
شــاید یک استثنا وجود داشته باشد ولی در سراسر کشور تعداد موارد ابتال 

رو به کاهش است.
ولی حاال یک ســند فاش شــده کاخ سفید از سوی شــبکه ان بی سی نشان 
می دهد برخی از مناطق آمریکا به خصوص مناطق روســتایی در تنســی و 
کانزاس بــا افزایش بیش از هزار درصدی تعــداد مبتالیان به ویروس کرونا 
روبه رو شــده اند، آن هم در کمتر از یک هفته. ســایر مناطق مثل میسوری، 
نبراســکا، مینه سوتا و ویسکانسین هم با رشد 400 درصدی تعداد مبتالیان 

به این ویروس مواجه هستند.

حتی پس از کرونا

کارمندان توییتر برای همیشه دورکار شدند©
مهر: توییتر اعالم کرده تعداد زیادی از 
کارمندان این شــرکت می توانند حتی 
پس از پایان یافتن همه گیری ویروس 

کرونا و به طور دائم دورکاری کنند.
به گزارش تلگراف، تعــداد زیادی از ۵ 
هزار کارمند توییتر می توانند حتی پس 
از پایان یافتن همه گیری ویروس کرونا و 

به طور دائم از خانه به فعالیت خود ادامه دهند.
تعداد اندکی از کارمندان توییتر که حضور فیزیکی آن ها الزم است مانند کارمندان 

بخش نگهداری سرورها همچنان باید در محل کار حاضر شوند.
ســخنگوی توییتر در این باره گفت: اگر کارمندان ما برحســب وظیفه شغلی و 
وضعیت خود بتوانند از خانه به فعالیت خود ادامه دهند و خودشــان نیز تمایل 
داشته باشند، آن ها می توانند به طور دائم دورکار شوند. در غیر این صورت دفاتر 
ما مشتاقانه منتظر آن هاســت و البته چند اقدام احتیاطی نیز انجام می شود تا 

کارمندان هنگام بازگشت احساس ایمنی کنند.
توییتر تصمیم بازگشــت کارمندان به دفاتر کاری را به عهده خود آن ها گذاشته 
و تمام دفاتر این شــرکت به جز تعداد اندکی از آن ها تا ماه سپتامبر بازگشایی 

نخواهند شد.
به گفته سخنگوی این شرکت تا پیش از ماه سپتامبر هیچ گونه سفر کاری انجام 
و به غیر از چند مورد اســتثنا هیچ گونه رویداد حضوری در بقیه ۲0۲0 برگزار 
نخواهد شد. رویدادهای برنامه ریزی شده شرکت برای ۲0۲۱ میالدی بعداً ارزیابی 

و بررسی می شوند.

ماجرای پیاده کردن پزشک از هواپیما چه بود؟©
باشگاه خبرنگاران جوان: چندی پیش 
خلبان یکی از شرکت های هواپیمایی در 
مســیر پرواز تهران-بوشهر اقدام به پیاده 

کردن پزشک مشکوک به کرونا کرد.
 چند ســاعت بعــد کیانــوش جهانپور، 
ســخنگوی وزارت بهداشــت در حساب 
توییتری خود از سازمان هواپیمایی کشور 

و وزارت راه و شهرســازی خواست به این موضوع رسیدگی  کنند و نوشت: »موضوع 
اخراج همکار متخصص بیهوشی از پرواز تهران - بوشهر به دستور خلبان و به بهانه 
ناقل بودن، برای بررســی به دوســتان وزارت راه منتقل شد. اگر این موضوع صحت 
داشــته باشد، خلبان نامتعادل و کادر پرواز خاطی و شرکت هواپیمایی اشاعه دهنده 

کرونا منتظر عواقب و پیامدهای آن باشند«.
بالفاصله شرکت هواپیمایی وارش در خصوص خبر منتشر شده در مورد پیاده کردن 
پزشک مسافر توضیحاتی ارائه داد. در این جوابیه آمده است: این شرکت، پذیرش تمام 
مسافران را بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام 
داده و اقدام به پذیرش مسافران از جمله مسافر محترم پزشک کرده است و در حین 
پذیرش هیچ گونه عالئم ظاهری که نشان دهنده وجود مانعی در پذیرش این مسافر 

باشد، مشاهده نشده و کارهای مربوط طبق روال معمول صورت گرفته است.
مســافر مذکور، پیش از پرواز هیچ گونه اطالع رسانی خاصی در مورد ابتال به کرونا به 

عمل نیاورده و کامالً عادی سوار هواپیما شده است.
این مسافر بر اســاس الزامات بهداشتی و شیوه نامه های ابالغی موظف بوده پیش از 
دریافت کارت پرواز عالئم و نشانه های بیماری را اظهار نمایند تا در این خصوص توسط 

همکاران ایستگاه اقدام مقتضی صورت پذیرد. 
متأسفانه این مسافر که خود از پرسنل کادر درمان هستند ضمن خودداری از انجام 
این کار، پس از ورود به هواپیما و اســتقرار روی صندلی خود با صدای بلند خطاب 
به مســافران نشسته در ردیف های صندلی و میهمانداران اعالم کردند احتماالً ناقل 

ویروس کرونا هستند. 
ســر میهماندار پس از اعالم مسافر، محترمانه از این مسافر درخواست کردند مطابق 

بخش نامه  ۱۹00 سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به ترک هواپیما اقدام کنند.
این مسافر در کمال تعجب، اظهارات قبلی خود را تکذیب نموده و اعالم کردند ناقل 
نیستند و تنها برای اینکه کسی در صندلی هم ردیف ایشان ننشیند این کار را کرده اند. 
در نهایت با تشخیص خلبان هواپیما و کادر امنیت پرواز تصمیم بر این شد که برای 
حفظ سالمت مسافران دیگر و پرهیز از هر گونه ریسک احتمالی، ایشان پیاده شوند و 
بنابراین با همراهی پرسنل زمینی با رعایت اصل تکریم مسافر از هواپیما پیاده شدند. 
تمام موارد بین مسافر و کادر پرواز کامالً محترمانه رد و بدل شده و نگرانی به وجود 

آمده در نهایت با آرامش و بدون هیچ گونه توهینی پایان یافت. 

کادر پروازی ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند»
در همین خصوص مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره 
به اینکه بخش های هوایی کشور در سه ماه گذشته تمامی دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایــت کرده اند، افزود: تمامی بخش های هوایی از جمله کادر پروازی، بخش های 
اداری - خدماتی فرودگاهی و هوایی ملزم هســتند بر اساس پروتکل های بهداشتی 

فعالیت کنند.
او ادامه داد: در تمامی سفرهای داخلی و خارجی باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت 

شود و کادر پروازی هم موظف هستند طبق این پروتکل با مسافران برخورد کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی توضیح داد: در صورتی که پزشک مشکوک به کرونا 
بوده و دارای عالئم بیماری است طبق پروتکل های بهداشتی کادر پروازی نباید اجازه 
سوار شدن را می دادند. اما اگر این پزشک هیچ عالئمی نداشته و چنین اقدامی از سوی 

کادر پروازی صورت گرفته باشد پیگیری خواهیم کرد.
 سامانی تأکید کرد: تمامی فرودگاه های کشور مجهز به اسکن حرارتی، دستگاه های 

تب سنج و دستگاه های ضدعفونی کننده هستند.

کادر درمانی برای ما بسیار قابل احترام است»
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری 
پیگیر این موضوع اســت، گفت: تأکید سازمان هواپیمایی کشور بر رعایت و اجرای 
دستورالعمل های اعالم شــده از سوی وزارت بهداشت در بخش حمل و نقل هوایی 
است. رضا جعفر زاده تأکید کرد: ما همچون گذشته ارتباط تنگاتنگی با وزارت بهداشت 

درزمینه رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حوزه حمل ونقل خواهیم داشت.
کادر درمانی برای ما بســیار قابل احترام اســت و این ســازمان بــر رعایت تمامی 

دستورالعمل های بهداشتی در تمامی بخش های هوایی تأکید کرده است.
او افزود: ســازمان هواپیمایی کشور پیگیر این موضوع خواهد بود و نتایج آن را اعالم 
می کند. در این روزهای کرونایی کشور مدیون فعالیت و خدمات کادر پزشکی کشور 
بوده بنابراین برخورد با عزت و احترام با کادر پزشکی برای تمامی مردم کشور بسیار 
مهم است، از سوی دیگر در تمامی بخش های حمل و نقلی کشور رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی بسیار ضروری و قابل اهمیت است.

 جامعه / اعظم طیرانی  »...همه ما بی فرهنگیم، 
به دروغگویی و زیر آب زنی عادت کرده ایم، چرا ما 

ایرانی ها این قدر تنبل هستیم و...؟«
این هــا تنها چند نمونه از گزاره هایی اســت که 
متأسفانه برخی از ما عادت کرده ایم گاه و بی گاه 
در محاورات روزمره مان از آن ها استفاده کنیم و یا 

در فضای مجازی آن ها را باز نشر دهیم.
تکرار ایــن گزاره ها، مصداق وارد کردن ُگل هایی 
مدام به درون دروازه خودی اســت. درست نقطه 
مقابل گزاره های عده ای که با وام گرفتن از مظاهر 
باستانی، به چیزی جز القای حس برتری نژادی در 

جامعه رضایت نمی دهند.
نمونه های عینی بســیاری را می توان از مظاهر 
خودکم بینــی از دیروز تا امروز مشــاهده کرد. 
قیاس هایــی مدام که وجه تشــابه همه آن ها 
کلی گویی های بدون پشــتوانه اســت و البته 
گاه به طور عمده در چنبــره اهداف بازیگران 
عرصه سیاست و تسویه حساب های سیاسی نیز 

گرفتار می آید. 
البته روان شناسان معتقدند احساس خودکم بینی 
در حد متعارف نه تنها مضر نیست، بلکه ممکن 
است مفید هم باشد. آن ها عقده حقارت را به دلیل 
فواید آن »عقده طالیی« نامیده اند؛ زیرا در سایه آن 
پیشرفت و تکامل حاصل می شود و این احساس، 
آدمــی را از حد قانع بودن به وضع موجود خارج 
می کند و ســبب پدید آمدن حس برتری طلبی 
می شود که خود سوق دهنده آدمی به سوی کمال 
اســت؛ اما اگر از این حد گذشت و به حد افراط 
رسید زمینه ساز عوارض منفی متعددی از جمله 
کمبود اعتماد به نفس، انتقاد منفی، افسردگی و 

بزرگنمایی داشته های دیگران می شود.

سبک تربیتی نادرست خانواده و مدرسه »
امیرمحمــود حریرچی، پژوهشــگر اجتماعی و 
استاد دانشگاه در خصوص دالیل خودکم بینی در 
سطح کالن اجتماعی می گوید: آفت خودکم بینی 
از شــرایط عمومی جامعه - بنیان های مختلف 
اجتماعی از خانواده گرفته تا مدرســه- نشــأت 
می گیرد و به دلیل سبک تربیتی نادرست والدین 
و اولیای مدرسه به نوعی رفتار تبدیل می شود که 

سدی بزرگ مقابل توسعه و پیشرفت است. 

دکتر حریرچی می افزاید: بخشی از مشکل اساسی 
جامعــه ما در خصــوص خودکم بینی به تربیت 
خانــواده برمی گردد و بخش دیگر مســئولیتی 
است که برعهده آموزش و پرورش گذاشته شده 
که متأســفانه در بخش پرورش بسیار کوتاهی 
کــرده و صرفاً در بخش آموزش محفوظاتی را به 
دانش آمــوزان منتقل می کند، در حالی که آنچه 
می تواند اســاس زندگی و پیشــرفت باشد نوع 
پرورش است که شخصیت افراد را شکل می دهد 
و در ایجاد اعتماد به نفس و شــناخت توانایی ها 

بسیار حائز اهمیت است. 
این استاد دانشــگاه ادامه می دهد: متأسفانه در 
سیســتم تربیتی بیشــتر خانواده ها و همچنین 
سیستم آموزشــی کشور، رفتارهای مقایسه ای و 
تحقیرآمیز بسیار مشهود اســت و به جای ارائه 
آموزش هــای الزم برای پــرورش اخالقیات به 
دانش آمــوزان از همــان دوران کودکی، به آن ها 
آمــوزش می دهند یکدیگــر را تحقیر و کوچک 
کنند و این تفکر در آن ها شــکل گیرد که یک 
فرد، تنها در صورتی برنده خواهد شد که شخص 
مقابل، حتماً بازنده شود. یعنی سیستم برد، برد را 
به کودکان در خانه و مدرسه آموزش نمی دهند 

و همین مسئله موجب می شود 
افــراد همواره خود را با دیگران 
مقایســه کننــد و از آنجا که 
تعریــف درســتی از موفقیت 
ندارند این مقایســه به گونه ای 
اســت که تصور می کنند اگر 
طــرف مقابل برنده شــود و یا 
ویژگی مثبتی داشــته باشــد 
بازنده خواهد  این طرف  حتماً 
بود و فرصت برابری برای آن ها 

وجود نخواهد داشت.

اهمیت برابری فرصت ها »
این جامعه شــناس با اشاره به 
اینکه در حال حاضر از جمعیت 
80 میلیونی ایران ۲0 میلیون 
دانش آموخته دانشگاه هستند، 

می گوید: کشور ما در حال حاضر، 
بیش از ۲ هزار و 800 مرکز دانشگاهی و بیشترین 
تحصیلکــرده را دارد، اما چون برابری فرصت در 
جامعه وجود ندارد و افراد زیادی فقط بر حسب 
روابــط و بدون توانمندی خاص، به موفقیت ها و 

دست  اجتماعی  موقعیت های 
پیدا می کنند این بی اخالقی ها 
ســایر  ســرخوردگی  موجب 
افــراد می شــود و نتیجه آنکه 
مقایسه های نادرست و کاهش 
اعتماد بــه نفــس عمومی و 
خودکم بینی اجتماعی در نهایت 
مانع پیشرفت اجتماعی جامعه 

خواهد شد. 
حریرچی با انتقــاد از نابرابری 
فرصت هــا در جامعه می گوید: 
اگر در جامعه ای موفقیت تعریف 
شــده باشــد و افراد برحسب 
دانش و توانمندی های خود به 
جایگاهی دست یابند، فرصت ها 
برابــر خواهــد بــود و انگیزه 
بیشتری برای تالش در جامعه 
ایجاد  می شــود، در نتیجه همه 
افراد جامعه با اطمینــان و اعتماد به نفس برای 
رسیدن به آینده بهتر تالش می کنند و در چنین 
شــرایطی به دلیل اینکه خود را فقط با گذشته 
خود مقایسه می کنند دچار خودکم بینی نخواهند 

شد و انگیزه بیشتری برای ساختن فردایی بهتر 
خواهند داشت. 

وی با اشــاره به نقش فضای مجازی در احساس 
خودکم بینی اجتماعی در جامعه اظهار می کند: 
ما به عنوان یک ملت، ملت بزرگی هستیم اما اگر 
بخواهیم به طور فردی خود را در نظر بگیریم به 
بزرگی ملت نخواهیم بود. در فضای مجازی هویت 
ملی ما که باید به آن ببالیم از سوی افرادی که به 
هر دلیل با دولت و یا جناح سیاسی خاصی مشکل 
دارند، آگاهانه نادیده گرفته می شود و نقاط ضعف 
کشــور را با نقاط مثبت ســایر کشورها مقایسه 
می کنند که چه بسا ممکن است آن کشور ها را 
ندیده باشــند و آنچه آن ها ترسیم می کنند آواز 

دهل شنیدن باشد. 
دکتر حریرچی ادامه می دهد: اگر فردی با دولت 
مشکل دارد نباید با به تصویر کشیدن نقاط ضعف 
جامعه در فضای مجازی ملت را تحقیر کند. نباید 
فراموش کنیم ملتی با پیشینه عظیم در حوزه های 
مختلف علمی، پزشکی، هنری، مذهبی و حتی 
سیاســی هستیم که داشــته های بسیاری برای 
بالیدن به آن داریم که داشــتن گوشــه ای از آن 

آرزوی جهانیان است. 

نقش رسانه ملی در خودکم بینی اجتماعی »
وی با انتقاد از رسانه ملی و نقش آن در خودکم بینی 
اجتماعی می گوید: با روی کار آمدن فضای مجازی 
ضرورت دارد رسانه ملی رویکرد خود را تغییر داده و 
برنامه های خود را به روز کند تا بتواند همگام با فضای 
مجازی، خوراک رسانه ای مخاطبان خود را تأمین 
نماید و به جای به تصویر کشیدن فاصله طبقاتی 
در جامعــه، با علم بر اینکه هویت ملی ما ایرانی ها 
با مذهبمان مغایرت ندارد باید شرایط معرفی این 
هویت پرافتخار را به نســل جدید جامعه و سایر 
کشورها فراهم کند تا مردم با اطالع از داشته های 
خود بدانند زمانی که ما در اوج پیشــرفت زندگی 
می کردیم، مردم کشورهایی که امروز حسرت آن ها 
را می خوریم در جنگل ها زندگی می کردند. بنابراین 
نباید امروز بــا دیدن آنچه آن ها در فضای مجازی 
به رخ می کشند دچار خودکم بینی شویم و همین 
گذشته ما می تواند انگیزه ای برای تالش بیشتر و 

دستیابی به موفقیت شود. 

یک استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی:

خودکم بینی اجتماعی آفت پیشرفت  است

به دلیل سبک 
تربیتی نادرست 

آفت خودکم بینی 
به نوعی رفتار 

تبدیل می شود که 
سدی بزرگ مقابل 

پیشرفت است

بــــــرش
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دستچین

»شاد« یک ماه رایگان شد
جامعه: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتی نوشــت: »با 
موافقت و دســتور رئیس جمهور و مساعدت جناب آقای دکتر 
نوبخت، استفاده دانش آموزان و معلمان عزیز کشور از شبکه شاد 
از فردا )امروز پنجشنبه( تا پایان خردادماه  »رایگان « خواهد بود. 
تالش می کنیم مصوبات الزم برای رایگان شدن همیشگی این 

شبکه نیز اخذ شود«.

جریمه های ناچیز شکار 
ایســنا: فرزاد علیزاده، فعال حقوق حیوانات درباره تناسب 
جرایم نقدی برای شــکار برخی گونه ها با میزان قیمت آن ها 
گفت: غاز خاکستری در بازار ۲00 هزار تومان خرید و فروش 
می شود در حالی که جریمه آن ۱۵0 هزار تومان است، کبوتر 
جنگلی ۲00 هزار تومان خرید و فروش می شود و جریمه آن 

۵0 هزار تومان است.

عده ای نمی خواهند نحوه برگزاری کنکور تغییر کند
فارس: میرحمایت میرزاده، نایب رئیس کمیســیون آموزش 
مجلس در خصوص ســرانجام طرح برگــزاری دوبار کنکور در 
ســال گفت: این قانون مجلس مورد کم لطفی قرار گرفته و با 
مجلس در مورد اجرای آن همراهی نشــده است.عده ای به هر 
دلیل نمی خواستند نحوه برگزاری کنکور تغییر کند و می خواهند 

کنکور تستی و یک بار برگزار شود. 

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس کمیته امداد خبر داد
کمک ۹۱۱ میلیارد تومانی 

خیران به ایتام در سال گذشته
 ایرنا    رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
خیران و نیکوکاران کشور سال گذشته مبلغ ۹۱۱ 

میلیارد تومان به ایتام کمک کرده اند.
سید مرتضی بختیاری افزود: اکنون ۷۱0 هزار و 
۲۶۵ حامی فعال در کشور داریم؛ این تعداد حامی 

از ۲۹4 هزار و 4۳ فرزند یتیم حمایت می کنند.
وی همچنین با تأکید بــر اینکه اکنون ۲4 هزار 
و 4۳۲ فرزند مشــمول طرح اکــرام نیز منتظر 
دست های مهربان خیران نیکوکار هستند، تصریح 
کرد: امیدوارم اصحاب رسانه همچون گذشته در 
این مورد نیز با ارائه اخبار و اطالعات شــفاف در 
خصوص جذب هرچه بیشتر کمک های مردمی، 

یاری رسان کمیته امداد باشند.
بختیاری در خصوص خانواده های آسیب دیده 
از ویروس کرونا نیز گفــت: خانواده های زیر 
پوشش آســیب دیده از کرونا نگران نباشند، 
زیرا از ارائه کوچک ترین خدمتی به آنان دریغ 

نخواهیم کرد.

فضای مجازی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
کشف حجاب در فضای مجازی 

تخلف است
 برنا    سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس 
فتــا ناجا در خصوص تفاوت میــان جرایم حوزه 
فضای مجازی بــا جرایم مطرح در جامعه گفت: 
هیچ تفاوتــی میان جرایم در فضــای مجازی و 
واقعیت وجود ندارد و هر مســئله ای که موجب 
تشــویش اذهان عمومی  شود قطعاً با آن برخورد 
خواهد شد و پلیس در این زمینه با جدیت عمل 
می کنــد. قدرت نمایــی اراذل و اوباش در فضای 
مجازی نیز از همین موارد است و اخالل در امنیت 

محسوب شده و قطعاً با آن ها برخورد می شود.
وی افزود: در خصوص کشــف حجاب در فضای 
مجازی نیز به دلیل اینکه زیرمجموعه ناهنجاری ها 

قرار می گیرد، تخلف محسوب می شود.
در فضای مجازی هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار 
و افرادی که فالوورهای کمتری دارند، وجود ندارد. 
هر شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف 
شود و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم 

شناخته  خواهد شد.

آموزش

یک مسئول در وزارت علوم بیان کرد
 پیش بینی برگزاری حضوری

۵۰ درصدی امتحانات پایان ترم 
 ایرنا    رئیس کارگروه آموزش های الکترونیکی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی 
می کنیم بیشتر از ۵0 درصد امتحانات پایان ترم 
به صورت حضوری و درصد باالیی از امتحانات به 

صورت آنالین و الکترونیکی برگزار شود.
علی اکبر صفوی اظهار کرد: بر اساس ابالغیه های 
حوزه معاونت آموزشــی وزارت علوم، گزینه های 
مختلفی موجود است. صفوی تأکید کرد: بخش 
بزرگی از چالش های پیش روی دانشگاه ها، اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان برای برگزاری امتحانات 

پایان ترم قابل حل است.
وی اظهار کرد: وزارت علوم در برگزاری امتحان های 
پایان ترم، تمام اختیار را به دانشگاه ها داده و دست 
مراکــز آموزش عالی در نحوه نمــره دادن مانند 
پروژه شفاهی یا عملی، برگزاری امتحانات کوچک 
حین درس دادن یا سایر روش ها باز است. صفوی 
خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در حال نهایی کردن 
دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان ترم هستند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

یک مسئول حوزه ارتباطات رادیویی:
 اینترنت دانشجویان 

رایگان نیست
 ایســنا    رئیس ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویــی گفت: بــرای رایگان کردن 
اینترنت دانشگاهی، فهرستی از دانشگاه ها و وزارت 
علوم، وزارت بهداشت و مراکز حوزوی گرفته ایم که 
ممکن است شامل همه دانشگاه های کشور نباشد. 
این فهرست شــامل آدرس ۱۷0 سایت  آموزشی 

است که امکان آموزش آنالین را داشته باشد.
حسین فالح جوشــقانی در ادامه اظهار کرد: هر 
آدرسی که در این فهرست به ما اعالم شده، آن ها 
را به اپراتورها اعالم کردیم و اپراتورها هم اینترنت 
رایــگان را اعمال کردند. رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی درباره کم شدن حجم 
اینترنت به دلیل تغییر آی پی هم توضیح داد: اگر 
هنگام استفاده از خدمات آنالین دانشگاه آی پی 
عوض می شــود و این آی پی در فهرست نیست، 
ما کاری نمی توانیم کنیــم. از طرفی ما ترافیک 
دانشــجویان را رایگان نکردیم، بلکه دسترسی به 

سایت های دانشگاهی را رایگان کردیم. 

گردشگری

معاون گردشگری:
قول بسته تشویقی سفر را 

گرفته ام
 ایسنا    »قول اختصاص یک خط اعتباری برای 
سفر خانواده ها پس از کرونا را از معاون اقتصادی 
رئیس جمهــور گرفته ام«. ولی تیمــوری، معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی درباره بسته تشویقی سفر که یکی 
از راه حل های جبران بخشی از خسارات تأسیسات 
گردشگری نیز محسوب می شــود، گفت: دنبال 
این بسته تشــویقی هستم و به شکل شفاهی از 
دکتر نهاوندیان، معــاون اقتصادی رئیس جمهور 
قول گرفتیم یک خط اعتباری سفر پس از کرونا 
در اختیار خانواده ها قــرار دهند. او در عین حال 
یادآور شد: این بسته تشویقی هنوز مصوب نشده 
است، اما به محض فروکش کردن تب کرونا تالش 
می کنیم این خط اعتباری ســفر بــه خانواده ها 
اختصاص یابد تا به صورت غیرمستقیم از فعاالن 
گردشــگری حمایت شــود. وی پیش بینی کرد 
سفرها با فروکش کردن تب ویروس کرونا در ایران 

به سوی سفرهای خانوادگی پیش رود.

فراسو

برداشت آزاد
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کنکور نباشد وضع آشفته تر می شود
فارس: سید حسن صدوق، رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی 
می گوید: کنکور نباشد وضع آشفته تر می شود. کنکور باید باشد 
و اگر آموزش و پرورش می توانســت کیفیت مدارس دولتی را 
باالتر ببرد تا مردم عادی هم بتوانند فرزندان خود را به مدارس با 
کیفیت آموزشی نزدیک به منزل خود بفرستند نیازی به حذف 

کنکور نبود. 

کتاب هایی که خانواده ها را به خاک سیاه نشانده است
فارس:علیرضا ســلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس می گوید: با توجه به استرســی کــه کنکور دارد باید 
حذف شود. کنکور سبب شده خیلی از مؤسسات جیب مردم 
را خالی کنند، بعضی از مؤسســات گــردش مالی چند هزار 
میلیاردی داشــته باشــند و با چاپ برخی کتاب های کذایی 

خانواده ها را به خاک سیاه بنشاند.

مجلس در کنکور دخالت نکند
فارس: احمد معتمدی، رئیس دانشــگاه امیرکبیر در خصوص 
گرفتن اختیار پذیرش دکترا از دانشــگاه ها می گوید: به شدت 
مخالف هستیم. شما یک مجلس پیدا کنید که در روند کنکور 
دخالت کرده باشــد، از یک طرف می گویند کنکور را بردارید از 
طرف دیگر اگر بخواهیم کنکور را برداریم باید از دوره دکترا شروع 

کنیم تا به مرحله لیسانس برسیم.

حدود ۳7 درصد از خانوارها اجاره نشین هستند 
خانه ملت: مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس با 
اشاره به مشکالت کنونی مستأجران در کالنشهرها، گفت: حدود 
۳۷ درصد از خانوارها اجاره نشین هستند که این میزان، حجم 
گســترده ای از خانوارها را شامل می شــود، از طرف دیگر طبق 
این آمارها حدود ۵0 درصد از خانوارها در کالنشــهر تهران در 

خانه های اجاره ای زندگی می کنند.

مخالف ساخت خانه های ۳۵ متری شدم
فارس:زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیســه شورای شهر تهران 
درباره موضوع ساخت خانه های ۳۵ متری در پایتخت اظهار کرد: 
سال پیش من هم موافق ساخت این واحدهای کوچک مقیاس 
بودم. در حال حاضر به دلیل بروز و شیوع کرونا به نظر می رسد با 
ادامه وجود این بیماری ساخت واحدهای ۳۵ متری آسیب های 

زیادی به همراه داشته باشد.

تبانی بانک ها با کارشناسان رسمی دادگستری
فارس: علی بهــادری جهرمی، رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه 
گفت: متأسفانه بانک ها وقتی می خواهند کار کارشناسی انجام 
دهند خودشان مستقیم کارشناس معرفی می کنند. اگر نیاز به 
کارشناسان دارند باید از طریق مرکز وکال و کانون اقدام کنند تا 
هم در ارجاع کار عادالنه پیش برود و هم تخلفات کم شود و هم 

امکان نظارت افزایش یابد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

72 سال پس از ایجاد رژیم صهیونیستی6 میلیون فلسطینی آواره اند

بی وطن  شده های  سرزمین مقدس
  جهــان/ زارع  فردا مصادف بــا هفتادودومین 
ســالگرد روز نکبــت یا همــان تشــکیل رژیم 

صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ است.
ایــن روز تلخ ترین روز تاریخ برای ســاکنان اصلی 
سرزمین مقدس فلسطین اســت، چرا که با رانده 
شدن آن ها از خانه ها و زمین هایشان، اعمال شرایط 
اقتصادی وخیم، تحقیر و از بین رفتن اموال آن ها 
همراه شد. رخدادهایی که مجموع خسارت های آن 
برای این فلسطینی ها به بیش از ۵۰ میلیارد دالر 
برآورد شده است. فلسطینی ها هنوز به خانه هایشان 
برنگشــته اند، اما پس از7۰ سال آوارگی همچنان 
آرزوی برگشــت دارند. بر اســاس بــرآورد آژانس 
امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی )آنروا( 
اکنون تعداد آوارگان فلسطین به مرز ۵ میلیون و 
۹۰۰ هزار نفر می رسد. این در حالی است که در روز 
تشکیل اسرائیل حدود ۹۰۰هزار نفر از خانه هایشان 
اخراج شــدند. اکنون فلســطینیان بیشترین آمار 
آوارگان جهــان را بــه خود اختصــاص داده اند و 
پیش بینی می شود تعدادشان تا پایان سال 2۰2۰ 
به 7 میلیون و 2۰۰ هزار نفر برســد. آن ها در ۵۸ 
اردوگاه زندگی می کنند کــه ۱۰ اردوگاه در اردن، 
۹ عدد در ســوریه، ۱2 اردوگاه در لبنان، ۱۹ عدد 

در کرانه باختری و هشت اردوگاه در غزه قرار دارد.

نگاهی به آمار»
در یک آمــار سرانگشــتی، ۵ میلیــون آواره در 
کشــورهای عربی به ســر می برند که بیش از 2 
میلیــون تن آنان در اردن، ۵2۰ هزار در ســوریه، 
۴۵۰ هزار در لبنان، بیش از ۸۵۰ هزار نفر در کرانه 
باختری و یک میلیون و 2۰۰ تن در نوار غزه زندگی 
می کنند. عده ای دیگر هم در دیگر کشورهای جهان 
به ویژه آمریکای التین به سر می برند که بر اساس 

آمارهای فلسطینی به 6۵۵ هزار نفر می رسد.
ســازمان مرکزی آمار فلسطین با انتشار گزارشی 
تأکید کرده اســت: 66 درصد فلسطینیان ساکن 
سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ از خانه و کاشانه شان 
رانده شــدند. منشــور ملی فلســطین، آوارگان 
فلسطینی را شهروندان عربی می داند که در سال 
۱۹۴7 به صورت عادی در فلسطین اقامت داشتند 
که برخی از آنجا اخراج شدند و برخی دیگر در آنجا 
ماندند و هر عرب فلســطینی پس از این تاریخ در 
داخل فلســطین یا خارج آن فلسطینی است. بر 
پایــه این تعریف، اردوگاه ها در حقیقت یک قطعه 
زمینند که کشور میزبان به منظور اسکان آوارگان 
فلسطینی آن را تحت تصرف آژانس قرار داده است.
حاال آوارگان فلسطینی را می توان تنها شهروندان 
دهکده جهانی دانست که رسماً بی وطن هستند. 

آن ها در غربت بــه دنیا می آیند، در غربت زندگی 
می کنند و در غربت می میرند.

در داخــل اراضــی اشــغالی نیز عده زیــادی از 
فلسطینی ها زندگی می کنند که مشخصاً در اراضی 
اشــغالی، کرانه باختری و نوار غزه ساکن شده اند. 
حاال رژیم صهیونیستی می خواهد بخش هایی از این 

اراضی را هم به نقشه جعلی خود ملحق کند.

نقشه های شوم برای خاورمیانه»
اما این همه آنچه رژیم صهیونیستی به دنبال آن 
است نیست! در آستانه روز نکبت و همزمان با سفر 

مایک پمپئو به اراضی اشغالی، مدیر دفتر نخست وزیر 
اسبق رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم در 
راستای تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد دولت های 
کوچک جدید مبتنی بــر اصول نژادی، قومیتی و 
مذهبی در سراسر منطقه عربی، تالش می کند. به 
گفته این منبع، تشکیل یک »کشور کرد« در عراق 
یکی از اهداف صهیونیست هاســت. وی همچنین 
گفته است: تقسیم کشورهای عربی فراتر از تقسیم 
)توافق نامه( سایکس-پیکو در واقع رؤیایی بود که 
ســوخت، اما این پروژه هنوز برقرار و تنها منتظر 

یافتن فرصتی برای اجرایی شدن است.

 همه زندانیان سیاسی ©
در عراق آزاد شدند

سومریه: مســئول ارتباط با رسانه شورای 
عالــی قضایــی در عــراق گفت: براســاس 
آخرین اطالعات ارســال شــده توسط همه 
دادگاه ها به اداره شورای عالی قضایی، هیچ 
معترض مســالمت جویی نیست که به شکل 
بازداشت یا محکوم به حبس در زندان باشد. 
عبدالســتار بیرقدار تأکید کرد: »دلیل اینکه 
ما هیچ معترض مسالمت جویی را در حبس 
نگه نداشتیم این است که تظاهرات یک حق 
قانونی تضمین شــده طبق قانون اساســی 

عراق است«.
این اقدام از ســوی دستگاه قضایی عراق به 
درخواســت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 

جدید عراق رقم خورده است.

هشدار فرماندهان سابق ناتو

 اروپا آماده خروج آمریکا ©
از پیمانی دیگر باشد

گاردیــن: گروهی از ژنرال هــا و مقام های 
دفاعی ناتو از آمریکا درخواســت کرده اند در 
پیمان آســمان های باز با روسیه باقی بماند، 
اما در عین حال به اروپا هشدار داده اند برای 
خروج آمریکا از این پیمان آماده باشد. گفته 
می شــود مارک اســپر، وزیر دفاع و مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برای خروج 
از پیمان آسمان های باز مصمم هستند. این 
پیمــان چندجانبه که ۳۴ کشــور از جمله 
روسیه، آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی در 
آن حضور دارند، زمینه مناسب برای هزار و 
۵۱7 هشدار و پرواز غیرمسلح را فراهم کرده 
اســت. درصورتی که آمریــکا از این پیمان 
خارج شــود، حق پرواز بر فراز روســیه را از 
دست می دهد اما روســیه همچنان خواهد 
توانســت بر فراز تأسیسات نظامی آمریکا در 

اروپا پرواز کند.

هویت مقام سعودی مرتبط با ©
11سپتامبر فاش شد

بیانیه ای  در  آمریــکا  فدرال  پلیس  فارس: 
که بــه دادگاه ارائه داد و عمومی شــد، به 
صورت ناخواسته هویت یک مقام اسرارآمیز 
سفارت ســعودی در واشنگتن را که مظنون 
بــه حمایت از عامالن حادثه ۱۱ ســپتامبر 
است، منتشر کرد. بنابر اطالعات فاش شده، 
این مسئول سعودی »احمد الجراح« رایزن 
فرهنگی عربستان در واشنگتن بین سال های 
۱۹۹۹ تا 2۰۰۰ بوده اســت. طبق این سند 
به نظر می رسد سلسله مراتب صدور دستور 
از سفارت عربســتان تا وزارت امور اسالمی 
انجام شــده  به هواپیماربایان  )عربســتان( 
است. البته دادگاه آمریکا در ادامه این بیانیه 

اف بی آی را از دید عموم خارج کرد.

اندیشکده رند نوشت

 طراحی واکسن کرونا ©
قدم نخست است

جهان: کریشــنا کومــار، مدیــر تحقیقات 
بین الملل اندیشکده آمریکایی »رند« به همراه 
دو تن از محققان این اندیشــکده در مقاله ای 
درباره شرایط دنیا پس از کشف واکسن کرونا، 
نوشتند: پیش بینی های خوشبینانه ای درباره 
تأیید واکسن در چندماه آینده وجود دارد، اما 
صرف نظر از دورنمای کشف دارو، اکنون زمان 
آن اســت که طرحی برای دوران پساواکسن 
تدوین شود. تولید واکسن قدم نخست است، 
موضوع اصلی توزیع واکسن در دنیای کنونی 

است.
این ســه نفر در ادامه دربــاره ضرورت تالش 
جمعی برای پیدا کردن واکســن نوشــته اند: 
توان مالی کشورها برای تأمین هزینه واکسن 
کووید۱۹ متفاوت اســت. با توجه به قابلیت 
کوویــد۱۹ در شــیوع میان کشــورها، باید 
مباحث الزم در افکار عمومی صورت گیرد تا 
این واکسیناســیون برای همه و تا رسیدن به 
مصونیت جمعی در اختیار باشد. به نوشته این 
کارشناسان، موجب شرمساری خواهد بود اگر 
گلوگاه های زنجیره تولید و تأمین دارو آن گونه  
که اکنون در زمینه تأمین اقالم دارویی وجود 
دارند، مشــکالتی در روند دسترســی به این 

واکسن پس از کشف ایجاد کنند.
ایــن گزارش با اشــاره بــه اینکه بــا وجود 
تنش هــای اقتصادی و تجاری کنونی در دنیا 
نباید برای این واکســن تعرفه وضع شــود، 
می افزاید: اگر هم چندین واکســن برای آن 
وجود داشــته باشــد به خاطر ایمنی جمعی، 
باید مؤثرترین آن ها برای توزیع انتخاب شود 
و به تفاوت قیمت در این میان توجه نشــود. 
نیز  مانند بی خانمانان  انسان های آسیب پذیر 

باید واکسینه شوند.
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ریشه دشمنی »غنی« با تهران چیست؟©
»از هر آنچه به فارس و فارس زبان ها مربوط شود، به طرز حیرت آوری نفرت دارد...« 
این جمله به عالوه توانایی های مثبت و منفی دیگری را چند دهه پیش، دوســتی 
بلندمرتبه در افغانستان وقتی از او درباره شخصیت آقای غنی پرسیدم، برایم نقل 
کرد. بعدها که اشرف غنی رئیس دانشگاه کابل شد و من هم آنجا بودم، این ها را به 
چشم دیدم. زمان ریاست جمهوری او این عنادها به اوج رسید. در حالی که 7۰ درصد 
آب های افغانســتان از جنوب و از منطقه پشتونشین وارد خاک پاکستان می شود، 
غنی نهضت سدسازی را در غرب افغانستان به راه انداخت تا جلو ورود اندک آب ها 
را به خاک ایران بگیرد. سهمآبه رسمی ما را از هیرمند  و سد کجکی نداد تا منطقه 
هامون، دشت سیستان و شهرستان زابل ایران رسماً نابود شود. غیررسمی تهدید 
کرد به سازمان منافقین »درشیندند« پایگاه می دهد و آن ها را از آلبانی به مراکزی 
در خط مرزی استان های نیمروز و فراه و هرات، یعنی مقابل بیرجند و مشهد منتقل 
می کند. فاطمیون را تروریست اعالم کرده و اجازه ورود پهپادهای صهیونیستی را به 
افغانستان می دهد. آشکارا هم به تهران گفت اگر آب می خواهید نفت بدهید! اما تنها 
کسی که به فکر آب های خروجی از افغانستان به پاکستان بود، یعنی آن پروفسور 

معروف ژاپنی، ترور شد و قاتلش هم پیدا نشد.
این ها یک از هزار اســت. سعودی ها برای وارد کردن تروریست ها به ایران در تمام 
مرزهــا به در بســته خوردند. اما هنوز یکجا باقی بود؛ غرب افغانســتان. چنان که 
سخنگوی وزیر خارجه گفت بارها به دولت غنی گفته شد پاسگاه های مرزی را در 
این منطقه فعال نگه دارد. حتی خودمان ده ها پاسگاه مجهز با بودجه خودمان برای 

آن ها در خطوط مرزی ساختیم اما آن ها این پاسگاه ها را تخلیه کردند. 
هواپیماها از دبی، ریاض و دوحه بلند می شــدند بدون کنتــرل در فرودگاه هرات 
می نشســتند و با تجهیزات جنگی کامل به بهانه شکار به مرزهای ما می آمدند و 
همزمان قاچاق انسان از این مرزها بدون کمترین ممانعت اشرف غنی ادامه داشت 
و دارد. در این سال ها بگویید یک نفر را این ها به جرم قاچاق انسان به ایران گرفته 
باشــند، نگرفته اند؛ حال آنکه ماهانه نزدیک به 2۰۰ هزار نفر در این مرزها که خدا 
می داند در بینشــان چه کســانی برد خورده اند قاچاقی به ایران، آن هم جلو چشم 

نیروهای »غنی« رفت و آمد می کنند.
بگذریم. در یک انتخابات خنده دار که شمردن یک میلیون و ۸۰۰ هزار رأی از سی 
و اندی میلیون شــهروند افغانستانی، بیش از 6 ماه طول کشید، غنی خودش را با 
کمتر از ۵۱ درصد رئیس جمهور اعالم کرد. حال آنکه بررسی دقیق ۳۰۰ هزار رأی 
تقلبی مورد اعتراض رقیب، چنان که آن ها می خواستند انجام نشد. غنی بدون توجه 
به اعتراضات شدید مردمی مراسم تحلیف برای خودش گرفت و دکتر عبداهلل رقیب 
او که در تقلب گسترده یقین داشت نیز برای خودش مراسم تحلیف گرفت. ماجرا 
از اینجا شروع شد. ایران که حقیقت را می دانست نماینده ای به مراسم تحلیف غنی 
نفرســتاد، هر چند به مراسم رقیب او هم نرفت. این رفتار، غنی را به طرز هولناکی 
عصبانی کرد. او آماده بود برای ضربه زدن به تهران حاال دیگر هر کاری بکند. رفقای 
آمریکایی و عربی اش هم آماده استفاده از این مهره برای صدمه زدن به ایران بودند.

آقای اتمر که یک کمونیست باسابقه است و یک پایش در جنگ با مجاهدین قطع 
شده و مشهورترین چهره اطالعاتی افغانستان در این سال هاست با آنکه دشمن غنی 
بود ناگاه از ســوی او به سمت وزیر خارجه منصوب شد و اندکی بعد اخباری علیه 
تهران شکل گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ما می گوید از ابتدای ماجرای اتهام غرق 
شدن مسافران در هریرود بارها به مرزبانی افغانستان  نامه زده که آمادگی همکاری و 
پاسخ دارد اما آن ها حتی جواب نداده اند. در عوض هر روز در فضای مجازی هیزم بر 
آتش ریختند. وقتی معاون رئیس جمهور و مشاورش به جای مراجعه رسمی و پاسخ، 
 به فحش و کنایه در فضای مجازی پناه می برند شک نکنید ریگی به کفششان است، 
وگر نه یک دیپلمات باید حداقل رفتارهای سیاســت را بلد باشد، مگر آنکه غرض 

دیگر داشته باشد.
ما در دوره ای زندگی می کنیم که چنانچه در اتاقتان عطسه کنید، فردا تصویرش در 
اینستاگرام و فیس بوک و غیره تقدیم تمام دنیا شده است. اطالعات منتشر شده 
از طرف افغانستان که به واسطه بی بی سی فارسی تهیه شده، گفت وگو با خانواده 
چند فوت شده و گاه با شخصی است که مدعی است دوست آن هاست؛ آن هم نه 
در منزلشــان، در مزار خواجه عبداهلل انصاری. چرا نگذاشته اند خبرنگاران به منزل 
جان باختگان این واقعه بروند؟ مدت ها گذشته، چرا تصویر یک سنگ قبر مدفونان 
این ماجرا نشر نشده )اگر چه ساختن این ها آسان است(، چرا از بازماندگان تنها با 
یک نفر حرف زده می شود و او هم فقط رفتارها را می گوید؛ نه نامی، نه نشانی! به 
هر حال آن ها 2۴ ســاعت و یا بیشتر و کمتر نزد نیروهای ایرانی )به ادعای دولت  

آقای غنی( بوده اند.
آیا نام یک سرباز، افسر یا همان ها که این ها را به کار اجباری وادار کرده یا چنان که 
مدعی اند شــکنجه کرده اند را نمی توانند بگویند؟ مگر نه آنکه کلی آدم جان به در 
برده اند؟ چرا برای این ها کنفرانس مطبوعاتی نمی گذارند تا خبرنگاران، مستقیم، 
نه از عوامل آقای غنی بلکه از خود آن ها بپرســند چه بر آن ها گذشته است. وقتی 
یک کشــتی در اقیانوس هم غرق می شود، حداکثر پس از یک هفته تمام اجساد 
پیدا می شوند. چطور است در هریرود که عمیق ترین بخش هایش به ۱.۵ متر هم 
نمی رســد پس از این همه مدت، انبوهی از جنازه ها بــه ادعای عوامل آقای غنی 
همچنان ناپدیدند؟ رود نیل هم اگر بود تا کنون جنازه ها پیدا شــده بود! چرا تمام 
جنازه ها به سمت افغانستان رفته و یکی هم به ساحل ایران نیامده! می گویند غرق 
شده و شکنجه شده اند. گفتم امروز دست همه تلفن هست چرا تصویر لحظه گرفتن 
یک جنازه از آب با این همه دوربین موجود نیست؟ چرا تصویر یک جسد شکنجه 

شده به فضای مجازی راه نیافته؟
چرا خبرنگاران اجازه ندارند با بازماندگان یا حتی خانواده کشته شده ها بدون حضور 
نیروهای امنیتی غنی در منزل خودشان حرف بزنند! چرا پاسخ ده ها نامه مرزبانی 
ما را ندادید؟ با تأسف عده ای از مهاجران و حتی از دوستان ایرانی بی آنکه احتمال 
رفتار هولناک و زشت پشت پرده این قصه را در نظر بگیرند شروع به مرثیه سرایی 
یا فحاشی و... کرده اند. صبر کنید تا حقیقت روشن شود. این رفتار بیش از همه به 
ضرر مهاجران است و غنی از این هم بدش نمی آید، زیرا باز هم فشاری بر ایران است. 
توصیه می کنم منتظر روشن شدن واقعیت باشید. واقعیت بسیاری را شگفت زده و 

بسیاری را خجالت زده خواهد کرد.
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 یورونیــوز  اقتصاد بریتانیا بــا کاهش ۵.۸ 
درصدی تولید ناخالــص داخلی در ماه مارس، 
عمیق ترین رکود خود از سال ۱۹۹7 تاکنون را 
تجربه کرد و رشــد منفی سه ماهه اقتصاد این 
کشور به باالترین ســطح از دوره بحران مالی 
2۰۰۹ رســید. اداره آمار ملی بریتانیا با انتشار 
گزارشی اعالم کرد شیوع ویروس کرونا و اجرای 
سیاست قرنطینه عمومی موجب شده اقتصاد 
این کشــور با توقف فعالیت بخش های ساخت 
و ساز، آموزش، رستوران داری و فروش خودرو 
باالتریــن رکود خود را از زمــان آغاز ثبت آمار 
ماهانه رشد اقتصادی در سال ۱۹۹7 تجربه کند.

در همین حال، جاناتان آتو، اقتصاددان ارشد این 
اداره اعالم کرد پیش بینی های موجود حاکی از 
تعمیق بیشتر رکود اقتصادی بریتانیا در ماه های 
 آوریل و می اســت. او توضیــح داد: مغازه های 
خرده فروشــی، بارهــا، رســتوران ها، تئاترها، 

سینما ها و سالن های ورزشی از هفته پایانی ماه 
مارس تعطیل شــده اند و به همین دلیل تأثیر 
واقعی آن ها بر کاهش رشد اقتصادی بریتانیا در 

گزارش آوریل و می نمایان خواهد شد.
مطابق گــزارش اداره آمار ملی بریتانیا، صنایع 
دارویی، فناوری اطالعات و تولید شــوینده ها و 
مواد پاک کننده تنها بخش هایی هســتند که 
در ماه مارس شاهد رشد فروش و ارائه خدمات 

بوده اند.
بانک مرکزی بریتانیا نیز به تازگی هشدار داده 
با ادامه روند موجود، رشد اقتصادی بریتانیا در 
ســال 2۰2۰ به منفی ۱۴ درصد می رسد که 
نشان  دهنده عمیق ترین رکود این کشور از سال 
۱7۰6 میالدی تاکنون خواهد بود. ارزیابی این 
بانک از داده های تاریخی موجود نشان می دهد 
در سال ۱7۰6 تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۱۵ 

درصد کاهش یافته است.

خبر

روزهای بدتر در راه است
بریتانیا در عمق رکود اقتصادی

 جهان  بیزینس اینســایدر در گزارشی گفته 
است: در آمریکا بیشــتر شرکت های کوچک 
و متوســط اکتشــاف و تولید نفت در آستانه 
ورشکستگی هســتند. این مؤسسه با استناد 
به داده های مورگان اســتنلی، نماینده کنگره 
مالی آمریکایی گفته اســت: در آمریکا بیشتر 
شرکت های کوچک و متوسط اکتشاف و تولید 

نفت در آستانه ورشکستگی هستند.
بدبینانه تریــن پیش بینی های ورشکســتگی 
 ،Occidental Petroleumمتعلق به شرکت های
 Callon  ،Resources Continental
Petroleum، شــرکت Chesapeake، شرکت 
Oasis Petroleum، شــرکت نفتی Murphy و 
برخی دیگر از شــرکت های کوچک و متوسط 

اکتشاف و تولید نفت در آمریکاست.
به گفته تحلیلگران، سقوط شدید قیمت نفت 
تأثیر جدی بر صنعت نفت شیل آمریکا داشت. 

ده ها شرکت از برنامه های سرمایه گذاری و تعداد 
کارکنان کاسته و همچنین از کاهش چشمگیر 
تولید خبر داده اند. مورگان استنلی معتقد است 
این اقدام ها تا حدودی به ثبات بازار کمک کرده 
اســت. در ماه آوریل، سهام شرکت های انرژی 
متخصص در زمینه اکتشاف و تولید ۱۵ درصد 
افزایش یافتــه و به باالتر از میانگین مورد نظر 
رســید که عموماً حاکی از افزایش تقاضا برای 

مواد اولیه است.
اما شرکت ها هنوز هم با ضرر فعالیت می کنند، 
زیرا برای آن ها قیمت قطعی در محدوده ۴۰-

۵۰ دالر در هر بشکه است. تعدادی از شرکت ها 
توانستند ۴۰-۳۵ دالر در هر بشکه را دوباره از 

سر بگیرند و روال عادی را احساس کنند.
در اواخر ماه آوریل، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اوضاع منفی قیمت نفت را کوتاه مدت 

نامید.

خبر

نفتی ها در آستانه سوختن هستند
رؤیای ترامپ برای رتبه نخست نفت شدن فرومی پاشد؟

این روزها  دارد؟  پا  یک  مرغ  شنیده اید  نیک پندار   جهان/ 
نمایش  را  ضرب المثل  این  دارند  عملی  طور  به  آمریکایی ها 
می دهند. از سنا گرفته تا سیا معتقد شده اند که کار، کار چین 
است. اگرچه پیش از این نهادهای اطالعاتی آمریکا گفته بودند 
»ویروس کرونا ساخته دست انسان نیست« اما انگار زور ترامپ 
به همه چربیده و هر طور شده می خواهد به دنیا اثبات کند 
که مدیریتش نقصی نداشته و این ۹۰هزار کشته ای که روی 
دست آمریکا مانده، چین باعث و بانی اش است. البته ترامپ این 
بار ادبیاتی متفاوت انتخاب کرده و گفته است: »چین موجب 
شده ویروس به بقیه نقاط دنیا منتقل شود«. اگرچه چین بارها 
تأکید کرده به محض مطلع شدن از میزان همه گیری ویروس، به 
سازمان جهانی بهداشت اطالع داده و همزمان خودش اقدام های 

پیشگیرانه را انجام داده اما آمریکایی ها کوتاه نمی آیند. 

فیل ها به جنگ اژدها می روند»
کار به همین دعواهای لفظی ختم نشــده و روز گذشته سنای 
آمریکا هم دست به کار شد تا علیه چین طرح تصویب کند. به 
گزارش یورونیوز، گروهی از اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا، 
طرحی را ارائه کردند که براساس آن رئیس جمهور این کشور 
امکان وضع تحریم علیه چین در صورت عدم پاسخگویی پکن 

در مورد شیوع ویروس جدید کرونا را خواهد داشت.
این طرح که »قانون پاســخگویی برای کووید ۱۹« نام دارد به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری ایاالت متحده 6۰ روز فرصت 
می دهد که به کنگره اطمینان دهد چین »توضیحات کامل« 
در مورد شــیوع ویروس کرونا را ارائه داده است. مصادره اموال، 
ممنوعیت ورود اشخاص و لغو ویزاهای ورود به آمریکا از جمله 
این تحریم ها خواهد بــود. دولت ایاالت متحده همچنین این 
اختیار را خواهد داشت تا دسترسی شرکت ها و بانک های چینی 

به بازار آمریکا را محدود کند.

سیا: چین به بهداشت جهانی فشار آورده است»
سازمان سیا هم در گزارشی مدعی شده است چین به سازمان 
بهداشت جهانی فشار آورده تا هشدارها را دیرتر منتشر کند. به 
گزارش دیلی میل، ســیا در این گزارش گفته است: فشار چین 
به سازمان بهداشت جهانی در ماه ژانویه و در حالی که ویروس 
در حال پخش شــدن در سراسر جهان به شکلی پنهان بوده، 
رخ داده؛ در حالــی که همزمان چیــن نیز به ذخیره و احتکار 
تجهیزات پزشکی و اقالم محافظتی ساخت آمریکا و کشورهای 
دیگر پرداخته است. نشــریه نیوزویک آمریکا هم به نقل از دو 
مقام اطالعاتی این کشور در گزارشی نوشت، سازمان سیا این 
ارزیابی را در یک ســند با عنوان »سازمان ملل-چین: سازمان 
بهداشت جهانی هوشیار اما بدون بدهی به چین« مطرح کرده 

است. به گزارش ایسنا، این دومین گزارش اطالعاتی غربی هاست 
که نتیجه می گیرد چین، سازمان بهداشت جهانی را به منظور 
کم اهمیت اعالم کردن ریسک شیوع کرونا زیر فشار قرار داده 
است. چندی پیش نشریه اشپیگل آلمان در گزارشی فاش کرد، 
یک سند اطالعاتی این کشور نیز تصریح داشته: شی جین پینگ، 
رهبر چین شخصاً تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت 
جهانی را زیر فشار قرار داده است. این نشریه آلمانی این گزارش 
را با اســتناد به اطالعات دریافتی از سرویس اطالعاتی فدرال 
آلمان منتشــر کرد. بر اساس گزارش سرویس اطالعاتی فدرال 
آلمان، شی جین پینگ، رهبر چین در تاریخ 2۱ ژانویه از تدروس 
آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشــت جهانی خواسته در انتشار 
اطالعات مربوط به انتقال ویروس کرونا بین انســان ها و صدور 

هشدار درزمینه همه گیری کرونا دست نگه دارد.

سازمان بهداشت جهانی تکذیب می کند»
با این حال سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای پس از انتشار این 
ادعاها، آن ها را »بی اساس و نادرست« خواند. سازمان بهداشت 
جهانی به نشریه نیوزویک گفت: ما در خصوص بحث های خاص 
با کشــورهای عضو اظهار نظر نمی کنیم اما می توانیم بگوییم 
ســازمان بهداشــت جهانی در تمامی طول مدت همه گیری 
ویروس، مطابق با حکمش به عنوان ســازمانی مدرک محور و 
فنــی و متمرکز بر محافظت از تمامی مردم در هر جایی عمل 

کرده است.
سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت: تدروس در تاریخ های 
2۰ و 2۱ یا 22 ژانویه هیچ ارتباطی با شــی جین پینگ برقرار 
نکرده، اما در تاریخ 2۸ ژانویه با این رئیس جمهور در پکن دیدار 

کرده اســت. این در حالی است که ســازمان بهداشت جهانی 
درنهایت ۳۰ ژانویه وضعیت اضطراری برای سالمت عمومی در 
جهان در زمینه شیوع کرونا اعالم کرد هر چند در همان زمان 
تأکید داشت چین مقصر این وضعیت نیست و مدیریت چین در 

قبال بحران را تحسین کرد.
در مقابل چین هم به این اتهام ها پاسخ داده و آمریکا را به »بدنام 
کردن« و »حمله دیوانه وار« متهم کرده است. ایستگاه تلویزیونی 
مرکزی چین در یادداشتی از سیاستمداران آمریکایی خواسته 
ذهنیت جنگ سرد خود را تغییر دهند، چرا که رفتار آن ها یادآور 
دوره مک کارتی اســت و این روش آمریکا را هرروز با فاجعه ای 

بزرگ تر روبه رو می کند.

آمریکایی ها از ترامپ برگشته اند»
دعواهای لفظی چین و آمریکا در چند ماه اخیر بیشتر شده و با 
افزایش تعداد قربانیان کرونا در آمریکا، لحن مقام های آمریکایی 
تندتر می شود. همزمان نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد، 
بیشتر آمریکایی ها در یک ماه گذشته منتقد عملکرد دونالد ترامپ 
 شده اند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز – ایپسوس که دوشنبه و 
سه شنبه انجام شد، نشــان می دهد ۵6 درصد آمریکایی ها از 
عملکرد ترامپ راضی نیســتند و این عدم محبوبیت نسبت به 
نظرسنجی پیشــین ۵ درصد افزایش نشان می دهد. این نتایج 
همچنین نشــان می دهند ۴6 درصد از رأی دهندگان ثبت نام 
شده قصد دارند از جو بایدن در انتخابات نوامبر حمایت کنند. 
۳۸ درصد هم به ترامپ رأی می دهند. این در حالی اســت که 
در نظرسنجی پیشین رویترز-ایپسوس، پیشتازی بایدن تنها 2 

درصد بود.

ژست اعتراضی ترامپ برای مدیریت انتخابات
از سنا تا سیا، آمریکایی ها چین را مقصر اصلی کرونا جلوه می دهند

گزارش خبری

توسط جدایی طلبان جنوب یمن تشکیل می شود

یک گروه جدید برای مقابله با » منصور هادی«©
تسنیم: جدایی طلبــان جنوب یمن اعالم کردند برای مقابله با دولت مستعفی یمن 
»مقاومت ارتشی جنوب« را راه اندازی می کنند. بن بریک، عضو شورای انتقالی جنوب 
در حساب توییتری اش در این زمینه نوشت: این گروه از روز پنجشنبه تشکیل خواهد 
شد. نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن، شامگاه ششم اردیبهشت، دولت 
مســتعفی »منصور هادی« را به عمل نکردن به توافق ریاض متهم کردند و از اعمال 

وضعیت خودمختاری در جنوب یمن خبر دادند.

گروه حقوق بشری مخالف بشار اسد:

ترکیه کودکان را به لیبی اعزام می کند©
اســکای نیوز: گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه که به مخالفان بشار اسد 
نزدیک است، اعالم کرد ترکیه به انتقال مزدوران به خاک لیبی ادامه می دهد و تعداد 
نیروهای اعزامی به ۱2هزار و 2۵۰ تن افزایش یافته است که از میان آن ها 2۸7 تن در 
درگیری ها کشته شده اند. دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین اعالم کرد، ترکیه حدود 
۱۵۰ کودک سوری را برای جنگ در لیبی اعزام کرده است . بیشتر این کودکان زیر ۱۸ 
سال سن دارند و ۱6نفر از آن ها کشته شده اند. این کودکان ابتدا به بهانه کار کردن و 
بدون اطالع خانواده هایشان از ادلب و حومه شمالی حلب به عفرین رفته و به عضویت 

گروه های وابسته به ترکیه درآمدند و برای جنگ در لیبی اعزام شدند.
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