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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

چند موضوع اصلی است که در سال های متمادی به مرور، حوزه تخصص هر ایرانی 
شــده است؛ یعنی اگر شما ایرانی باشید، غیرممکن است در این بخش ها خود را 
صاحب نظر ندانید و غیرممکن اســت در اطرافتان کسی را نشناسید که ادعای 
تخصص در این بخش ها را نداشته باشد. نخستین آن ها اقتصاد و کسب و کار است. 

به وضوح شاهدید در هر بقالی و تاکسی و اجتماع...

 حاشیه ای بر آسیب های 
یک سیاست خارجی کهنه

قدس در گفت وگو با مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری کرد

تحقق وعده ها برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران

 اقتصاد  در روزهایی که اقتصاد دنیا با 
کرونا دست و پنجه نرم می کند صعودی 
شــدن قیمــت ارز و ورود آن به کانال 
۱۷هزار تومان و شروع ریزش بورس پس 
از مدت ها طالیه داری در تاالر ســرمایه، 
بازارهــای مالی را در کانــون توجه قرار 
داده اســت. در این شرایط طال در کانال 
۷۰۰هزار تومان ســیر می کند و ســکه 
نیز از مرز ۷میلیــون تومان عبور کرده 
و بــا این حال تقاضا بــرای خرید طال و 
سکه بیشتر می شــود تا نشان دهد فلز 
زرد همچنان مأمن اصلی سرمایه گذاران 

محسوب می شود. بازار این روزها شاهد 
افزایش آسانسوری نرخ طال، دالر و سکه 
است. نرخ ها به روز تغییر می کنند تا عمر 
پیش بینی قیمت ها تنها چند ســاعتی 
دوام داشته باشد. عصر یکشنبه و در زمان 
تهیه این گزارش هر گرم طال ۱۸عیار که 
روز شــنبه تا ۷۰6 هــزار و 9۰۰تومان 
رســیده بود، با رشــد ۱/69درصدی به 
۷۱9هزار و ۱۰۰ تومان رسید. دالر نیز 
اسب سرکش قیمتی را به پیش  رانده 
تا نرخ۱۷هزار و 4۱۰ تومان را از آن 
خــود کند، نرخی که نســبت به روز 

قبل، افزایش ۱/2درصدی دارد. یورو 
هم از این قافلــه عقب نمانده و خود 
را به۱۸هــزار و32۰ تومان رســانده 
که نســبت به روز قبل، افزایش ۰/6 
درصــدی را تجربــه می کند. ســکه 
بهــارآزادی اما در بازار پیشــتاز افزایش 
قیمت اســت و با نرخ تاریخی ۷میلیون 
و 4۵۰هزار تومان نســبت به روز قبل، 
افزایش ۱/34درصدی را در کارنامه خود 
ثبت کرده است. در حال حاضر با وجود 
افزایش ناچیز بهای اونس جهانی، قیمت 
سکه در روزهای اخیر رشد چشمگیری 

داشته و رسماً رکورد جدیدی را به ثبت 
رســانده است. متوسط قیمت یک سکه 
بهارآزادی طرح جدید که در ســال ۸9 
حدود 32۵هزار تومان بوده، روز یکشنبه 
در بــازار آزاد با نــرخ ۷ میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان معامله شد، یعنی سکه طی 
۱۰ سال حدود ۷میلیون تومان افزایش 
داشته است. براساس آمار بانک مرکزی، 
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم در بازار آزاد در اسفند 
ماه سال گذشته ۵ میلیون و ۸9۷ هزار 

تومان بود که در...

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

قصه عموغالم و بی بی فاطمه 
که حاال روستای دهنه آهنگران 

را به نام آن ها می شناسند

لیلی و مجنوِن 
»زیرکوه«

نامه هشدار آمیز ظریف 
درباره قمار جدید 

علیه  نفتکش های ایرانی

حافظ منافع آمریکا 
احضار شد

 افزایش قیمت طال ناشی از تقاضای نظام بانکی برای خرید سکه است 
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ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
 آستان  درهــای حرم مطهر رضوی این روزها به خاطر فعاالن رسانه از غربت مشهد در روزهای بسته بودن درهای حرم مطهر رضوی می گویند 

شــیوع ویروس منحوس کرونا به روی زائران و مجاوران 
بســته اســت؛ زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی این 
روزها؛ غریب تر از همیشه، چشم  انتظار فرصت دوباره برای 

چرخیدن در صحن و ســرای ملکوتی حضرت رضا)ع( و 
تنفس آن هوای قدســی هستند؛ که اگر غربت و تنهایی 
هســت برای ماســت که از آفتاب گرم حضــور در حرم 

 ............ صفحه 3حضرتش محروم مانده ایم...

 ............ صفحه 6

10 8 2
حسین بادامکی از قهرمانی تاریخی پرسپولیس می گوید در یک اتفاق غیرمنتظره امیر عبداللهیان با رد شایعات بر حمایت ایران از سوریه تأکید کرد

 :jامام جواد
هر که کار زشتى 
را تحسین و تأیید 

کند، در ]ِعقاب[
آن شریک است. 

بحاراالنوار
 ج۷۵، ص۸۲
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قهرمانی مقابل سپاهان  
شیرین تر از برد 10 نفره دربی  بود

 جسد سفیر چین 
در اراضی اشغالی پیدا شد

شایعه اختالف ایران و روسیه؛ 
بازی دروغین مخالفان
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آستان قدس رضوی در نظر دارد به شرح اسناد مناقصه نسبت 
ب�ه خرید ظروف ف�وم برنج تک پرس�ی دو پرس�ی از طریق 
مناقص�ه عمومی اقدام نماید. جهت مش�اهده ش�رایط و دریافت اس�ناد به 
نش�انی http://dev.aqr.ir بخ�ش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 12 
روز پنج ش�نبه مورخ 99/03/08  نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده 
و نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه 
چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.شماره تماس 

32001113-051 و  051-32001519 

»مناقصه عمومی 
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی«
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

اجرای قسمتی از عملیات چهار خطه نمودن 99/3
راه سبزوار-جوین )بطول 10 کیلومتر(

363.933.404.6472099003374000007

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

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

با  نظر دارد مناقصه عمومی همزمان  راه و شهرسازی خراسان رضوی در  اداره کل 
الكترونیكی دولت طبق  از طریق سامانه تدارکات  را  ) فشرده( ذیل  ارزیابی کیفی 

شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

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

نخواهد بود.

1- شماره مناقصه :  9901052 
2- موضوع مناقصه : انجام عملیات خاکبرداری وخاکریزی با ابزارآالت دستی به میزان 20000 متر مكعب
3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مناطق عملیاتی گنبدلی و خانگیران سرخس،   12  ماه

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  
5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .

5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه.

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانای��ی تهی��ه ضمانت نامه ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار )مناقصه( به مبلغ  245.350.000 ری��ال از انواع تضامین مجاز اعالم ش��ده در آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی .
6- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق سازند. 

6-1-  تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران 1399/02/27 می باشد. 
6-2-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران ساعت 19:00  مورخ 1399/03/01 خواهد بود.

6-3- گشایش پاکت های مناقصه ، از طریق درگاه سامانه ستاد در تاریخ 1399/03/12   ساعت 11:00  در محل آدرس مناقصه گذار انجام خواهد شد.
6-4- جلسه تشریح اسناد مناقصه مطابق تاریخ مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه برگزار خواهد شد.

7- در ص��ورت نی��از ب��ه اطالع��ات بیش��تر ، متقاضیان میتوانن��د با تلف��ن ه��ای  319   و 37047323 -051 تماس حاصل نماین��د . ضمنا موضوع مناقص��ه در پایگاه                         
اطالع رسانی مناقصات با شماره  3233508  ثبت شده است.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(  شماره مجوز : 1399/896

س
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))آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم و نهاده های دامی ((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد اقالم و نهاده های دامی جدول زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید 
لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1399/03/10 در پاکت در بس�ته به آدرس: مش�هد- 

خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 ارس�ال نموده و رس�ید دریافت نمایند .
توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

وارداتی300دانه کتان8داخلی یا وارداتی3000جو1
داخلی300فول فت سویا9داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2
داخلی4000تفاله خشک چغندر10داخلی500تخم پنبه3
داخلی یا وارداتی500دانه کلزا11داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا4
داخلی 250گلوتن ذرت12وارداتی200پودر چربی5
داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا13طبق فرمول سفارشی120مکمل دامی 6
داخلی4000پرس یونجه خشک14داخلی2500پرس کاه7

مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 
1- واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت به نام مؤسس�ه دامپروری قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با 

داخل�ی 139 تم�اس حاص�ل فرمائی�د(. 
2- اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ش�رایط تحویل و پرداخت و اصل برگه آنالیز نهاده ها. 

3- تصویر کارت ملی اش�خاص و تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت و آخرین آگهی تغییرات ش�رکت.
• خرید نهاده ها به ش�رط تخلیه و پس از احراز ش�رایط کیفی و تائید فنی موسس�ه صورت می پذیرد .

• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با جمعی از دانشجویان:

پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید
 سیاست   رهبــر معظم انقالب عصر دیروز در نشست 
تصویری با جمعی از دانشجویان به مدت حدود سه ساعت 
دیدار و گفت وگو کردند. به گزارش صداوسیما در این دیدار 
رهبر انقالب به تبیین شرایط کنونی نظام اسالمی و جبهه 

وســیع مقابل آن و همچنین ظرفیت های باالی کشور 
پرداختند. حضرت آیت اهلل خامنــه ای مطالبی را درباره 
ضرورت آرمان خواهی و مطالبه گری، تفکیک مطالبه گری 
با پرخاش و بدگویی، ضرورت گفتمان سازی، تالش برای 

گسترش جبهه انقالب از طریق یارگیری و اصالت ندادن 
به اختالف سلیقه ها، بیان کردند. مرزبندی با تردیدافکنان 
در مبانی انقالب، تأکید بر پیشرفت علمی، هوشیاری مقابل 

 ............ صفحه 2سرمایه گذاری دشمن روی...
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روزنامـه صبـح ایـران 2

احتماالً با بزرگ ترین رکود جهانی اقتصاد در 100 سال اخیر روبه رو هستیم  فارس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه با مدیران وزارت ارتباطات با اشاره به پیش بینی ها مبنی 
بر اینکه با بزرگ ترین رکود جهانی اقتصاد در 100 سال اخیر روبه رو هستیم، گفت: باید ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متناسب با این تحوالت پرشتاب شناسایی کنیم و به تقویت مزیت های نسبی در این 

عرصه بپردازیم. معاون اول رئیس جمهور افزود: باید به سمتی پیش برویم که هم در درون جامعه دچار شکاف نشویم و هم جامعه ما با جوامع پیشرفته جهان شکاف و فاصله پیدا نکند.

 سیاست   رهبر معظم انقالب عصر دیروز 
در نشست تصویری با جمعی از دانشجویان 
به مدت حدود سه ساعت دیدار و گفت وگو 
کردند. به گزارش صداوسیما در این دیدار 
رهبر انقالب به تبیین شرایط کنونی نظام 
اسالمی و جبهه وسیع مقابل آن و همچنین 

ظرفیت های باالی کشور پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مطالبی را درباره 
ضــرورت آرمان خواهــی و مطالبه گــری، 
تفکیک مطالبه گری با پرخاش و بدگویی، 
گفتمان ســازی،  ضــرورت 
گســترش  بــرای  تــالش 
جبهــه انقــالب از طریــق 
 یارگیــری و اصالت ندادن به
اختالف سلیقه ها، بیان کردند.

مرزبنــدی بــا تردیدافکنان 
در مبانی انقــالب، تأکید بر 
پیشــرفت علمی، هوشیاری 
مقابل سرمایه گذاری دشمن 
روی جوانان و همچنین تبیین 
مفهوم صحیح دولت جوان و 
انقالبی از دیگر مطالبی بود که 

معظم له بیان کردند.
رهبر معظم انقالب در این 
دیدار فرمودنــد: دولت جوان حزب اللّهی  
البّته  اســت.  عالج مشــکالت کشــور 
معنی اش این نیست که مثاًل رئیس این 
دولت یک جوان سی ودوساله باشد؛ بلکه 
یعنی دولِت ســِرپا، بانشــاط، آماده و در 

سنیِن کار و تالش باشد.

اختالف سلیقه موجب طرد افراد نشود»
ایشــان ادامه دادند: پرچــم آرمان خواهی 
و مطالبه گری را زمیــن نگذارید. مطالبه 
طبعاً با اعتراض همراه اســت، اّما نگذارید 
ایــن اعتراض، اعتراض به نظاِم اســالمی 
تلّقی شود؛ جّداً مانع شوید که دشمن این 
اعتراض را اعتراض به نظام تلّقی یا القا  کند. 
مطالبه گری را با ارائه  پیشــنهاد و راِه حّل 

قابِل قبول همراه کنید.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
جبهه  انقالب را گسترش بدهید؛ یارگیری 

کنید؛ حذف نکنید. بعضی ها که به اسالم 
و انقالب معتقدند، در فالن مسئله با شما 
موافق نیستند؛ این موجب طرد نشود. البّته 
منظور جذب منافق و آدم بی اعتقاد نیست.

با کسانی که دشمن را تزیین »
می کنند، مماشات نکنید

رهبر معظم انقالب ادامه دادند: با کسانی 
کــه مبانی انقالب را قبــول نمی کنند، 

ایجاد تردید می کنند و دشمن را تزیین 
تردید،  ایجاد  نکنید.  می کنند، مماشات 
ســتون فقرات کار دشمن است.  امروز 
جامعه و نظام آمریکایی نه تنها جّذابّیت 
ندارد، بلکه به یک معنا در بخش مهّمی 

از دنیا منفور هم هست. 
ایشان تأکید کردند: عملکرد بلندمّدت 
آمریکا موجب منفور شــدن این دولت 
در بخش مهّمی از دنیا شــده اســت؛ 
دولت های  بــه  کمک  جنگ افــروزی، 
حمایت  تروریســت پروری ها،  بدنــام، 
بی دریــغ از ظلــم و کارهایــی مانند 
این هــا. البّتــه آمریکایی هــا در عراق 
و ســوریه ماندنــی نیســتند و اخراج 

خواهند شد.

تبیین موقعیت کنونی کشور»
رهبرانقــالب در ارتبــاط تصویــری با 
نمایندگان تشــکل های دانشــجویی با 
طرح سه نکته، از ســه زاویه »موقعّیت 
کنونی کشــور« را تبییــن کردند: اوالً:  
مبارزه   یــک  در  اســالمی  جمهــوری 
عظیم با جبهه  ظلم و اســتکبار اســت؛ 
دوم اینکه ظرفّیت کشــور برای مقابله 
بســیار باال اســت و تجربه در قضایای 
گوناگــون این را به ما نشــان می دهد؛ 
سوم، با انقالب اسالمی، احساس قدرت 
و عّزت در کشور و مردِم ما نهادینه شده 
 اســت؛ البّته دشــمن در صدد است که 

اعتماد به نفِس ملِّی ما را از بین ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر 
ضرورت »خودســازی« و »تقویت مبانی 
خیلی  خودســازی  فرمودند:  معرفتی« 
مهم اســت؛ هم در ابعــاد فردی و هم 
در ابعاد جمعی. وقتی بنیه  معنوی شما 
قوی شد، در زمینه  فکر و تصمیم گیری 
و عمــل توانایی هــای بیشــتری پیدا 
خواهیــد کــرد. انفعــال و انحراف دو 
آســیب محیط هــای جــوان از جمله 
با خودسازی  انفعال  دانشــگاه اســت. 
برطرف می شــود و انحــراف فکری با 

تقویت مبانی معرفتی.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با جمعی از دانشجویان:

پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید

این چه عدالت است که من کارگرمبلغ یک میلیون تومان بابت یک آندوسکوپی پرداخت س
کنم؟ بعد هی فرانشــیز دکترها را باالمی برند، ولی دستمزد من کارگرچقدر افزایش پیدا 

می کند؟ شما قضاوت کنید. خدایاخودت کمکم کن یاغیاث المستغیثین.09150002087
حیف که حاال هیچ مسئولی روزنامه کاغذی نمی بیند، هرچند در گذشته هم نیم صفحه س

عزل و نصب را می دیدند! 09390003589
آیا این درست است که با 25 سال سن نمی توانم یک گوشی لمسی بخرم، هر روز قیمتش س

باالتر می رود. االن این پیامی که می دهم با گوشی 10سال پیش است. 09380000067
 بزرگواری کنید درمورد وام250 میلیونی بانک برای خانه دارشدن محاسبه ای انجام شود. س

ماهی چقدر باید قسط داده شود و حقوق متعارف در این مملکت چقدر است، من حساب 
کردم ده ساله حدود ماهی ۴میلیون باید پرداخت کرد و میانگین حقوق کارگر و کارمند 3 

میلیون است. 09150001032
صهیونیســم خیلی مایل است که مشکل اشغالگری را با مشکل اعتقادی عوض کند، س

برای همین هر ســال پیــش از روز قدس برای تهییج افکار چنــد حادثه خلق می کند. 
09150009278

 رفتم دفاتر پیشخوان و بدون نتیجه برگشتم، دولت مردم را از سرگردانی سهام عدالت س
بیرون بیاورد و برای همه یکسان عمل کند.متشکرم. 09370001082

 دولت تدبیر چنان دید که در ازای وام یک میلیونی، سهمیه اعتباری یک عده راننده س
آژانس را پایمال نماید، دست مریزاد. 09150007621

روحانی: مشکالت را می دانم... خداراشکر! بعد هفت سال فهمیده چه به روز مردم آورده. س
09330004252

نامه هشدار آمیز ظریف درباره قمار جدید علیه  نفتکش های ایرانی

حافظ منافع آمریکا احضار شد©
مهر: در پی انتشــار برخی گزارش ها مبنی بر 
تهدید مقام های آمریکا به ایجاد مزاحمت برای 
نفتکش های ایران به مقصد ونزوئال، ظریف با 
ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت 
به تحرکات آمریکا هشــدار داد. در پی انتشار 
برخی گزارش ها مبنی بر تهدید مقام های دولت 
آمریکا به ایجاد مزاحمت برای تانکرهای حامل 
سوخت ایران به مقصد ونزوئال، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تحرکات آمریکا در اعزام نیروی دریایی به 
منطقه کارائیب با نیت مداخله و ایجاد اختالل و مزاحمت در امر انتقال ســوخت ایران به 
ونزوئال هشدار داد. ظریف در این نامه تهدیدهای غیرقانونی، خطرناک و تحریک آمیز آمریکا 
را نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی دانسته و تأکید کرده 
است آمریکا باید از زورگویی در عرصه جهانی دست برداشته و به حاکمیت قوانین بین المللی 

به ویژه آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد احترام بگذارد.
ظریف ضمن یادآوری مسئولیت دولت آمریکا در برابر پیامدهای هرگونه اقدام غیرقانونی، بر 

حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناسب و ضروری در مقابله با این تهدیدها تأکید کرده است. 

هشدار ایران به حافظ منافع آمریکا در تهران»
متعاقب ارسال این نامه، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز با احضار 
سفیر ســوئیس به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا، از وی خواست مراتب هشدار جدی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به هر گونه تهدید احتمالی از سوی آمریکا علیه نفتکش های 
ایرانی را به مقام های آن کشور منتقل نماید. عراقچی روابط تجاری ایران و ونزوئال را روابطی 
کامالً مشروع و قانونی دانست و اظهار داشت توسل به اقدام های قهری و یا دیگر رفتارهای 
قلدرمآبانه از سوی آمریکا تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و تجارت بین المللی و جریان آزاد 
انرژی بوده و تجلی آشکار دزدی دریایی و نقض فاحش حقوق بین الملل و مغایر با اهداف و 
اصول مندرج در منشور ملل متحد به شمار می آید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه هشدار 
داد هرگونه تهدید علیه نفتکش های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد 
و دولت آمریکا مسئول عواقب آن خواهد بود. سفیر سوئیس نیز اعالم کرد مراتب را بالفاصله 

به مقام های دولت آمریکا منتقل خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب سخنران ویژه روز قدس ©
مهر: نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه روز جهانی 
قدس ماندگارترین یادگار حضرت امام خمینی )ره(، نماد صف بندی حق علیه باطل، مظهر 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و حماسه ای متعلق به همه مردم اعصار و آیندگان است، 
خاطرنشــان کرد: پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی همراه با مقاومت و معنویت و امید تا 
آزادی کامل فلســطین و نابودی جرثومه فساد ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه 
قطعاً بزرگداشت روز جهانی قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین واجب شرعی و تعطیل 
ناپذیر است، تصریح کرد: در سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی 
از آن امکان برگزاری راهپیمایی سراسری نیست و به همین علت با تدابیری که اندیشیده 
شد، برنامه های روز قدس تبدیل به احسن شده است. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اعالم کرد: برای زنده نگه  داشتن این روز مهم، ویژه برنامه گرانبهایی داریم که بر این 
اساس، فرمایشات رهبرمعظم انقالب با امت جهان اسالم روز جمعه همزمان با روز جهانی 
قدس، ساعت 12 ظهر از طریق شبکه های داخلی و بین المللی به صورت زنده پخش خواهد 
شــد. با هدف بهره مندی حداکثری از فرمایشات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین 
جهان، در هیچ نقطه ای از کشــور برنامه ای تحت عنوان روز قدس نداریم و با این تصمیم 

پاسداشت روز جهانی قدس با فرمایشات رهبر معظم انقالب تبدیل به احسن شده است.

 گوشزد مقام روسی به آمریکا ©
در مورد قطعنامه 2231 شورای امنیت

ایرنا: میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین در انتقاد از تالش 
اخیر دولت آمریکا برای اســتفاده از ابزارهای 
توافق هسته ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل در راستای بازگرداندن تحریم های 
ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در دو پیام 
توییتری نوشت: آمریکا به اشتباه باور دارد که 
پاراگراف 10 و 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا را مجاز می سازد که از 
سازوکار اعمال دوباره تحریم ها برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران استفاده 
کند. شرکای آمریکایی باید متن را با دقت بیشتری بخوانند. هر دو پاراگراف به وضوح اشاره 
می کنند که این کار فقط از طریق روند مشــخص شــده در برجام قابل اجراست. اولیانوف 
همچنین در این باره گفت: بنابراین اگر آمریکا قصد دارد از سازوکار اعمال دوباره تحریم ها 
اســتفاده کند، ابتدا باید این مسئله را به کمیسیون مشترک تحت برجام ارجاع دهد. برای 
اینکه این اتفاق بیفتد، آمریکا باید به جایگاه خود به عنوان عضوی از کمیسیون بازگشته و به 

طور قابل اطمینانی پایبندی خود در برجام را تضمین کند.

پیشنهاد شمخانی به مسئوالن برای دوران پساکرونا©
سیاست: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط کرونا نوشت: در 
دوران کرونا جمهوری اســالمی و زیرساخت های آن در یک امتحان سخت سربلند شدند. 
ملت بزرگ ایران هم در رزمایش انسانی همدلی مؤمنانه چون همیشه سرفراز شد. شایسته 
اســت مسئوالن رده های مختلف کشور برای تداوم این تجربه مبارک در دوره پساکرونا با 

بضاعت شخصی پیش قدم شوند.

چهارمین نفتکش حامل بنزین ایران از جبل الطارق عبور کرد©
فارس: بررسی اطالعات مؤسسات رهگیری خطوط کشتیرانی حاکی از آن است که نفتکش 
فاکســون حامل فراورده های نفتی صادراتی ایرانی دیــروز از تنگه جبل الطارق به مقصد 
آمریکای التین عبور کرد. پس از فورچون، پتونیا و فارست، این چهارمین نفتکش حامل 
بنزین یا گازوئیل ایران است که بنا به ادعای رسانه های غربی به سمت آمریکای التین و به 
احتمال زیاد ونزوئال در حرکت است. مقام های رسمی ایران هنوز خبر حمل این محموله های 
سوخت به سوی ونزوئال را تأیید یا تکذیب نکرده اند. با این حال رسانه ها و مقام های غربی 
مدعی هستند پنج نفتکش ایرانی حامل فراورده های نفتی به سوی ونزوئال در حرکت است. 
آن ها همزمان ادعا می کنند محموله های بزرگ طال توسط بعضی خطوط هوایی ایرانی از 
ونزوئال به ایران حمل شده است. بعضی تحلیلگران می گویند این محموله های طال در واقع 
بهای سوختی است که قرار است به ونزوئال تحویل داده شود. پنجمین نفتکش یعنی نفتکش 
کالول، هم طی روزهای گذشته از کانال سوئز عبور کرده و در حال رفتن به سمت عبور از 
جبل الطارق و رسیدن به آمریکای التین است. نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از 
این نفتکش ها برخالف رویه های متداول صادرات نفت و فراورده های نفتی در شرایط تحریم،  

سامانه های مکان یابی خود را خاموش نکرده اند.

 حاشیه ای بر آسیب های ©
یک سیاست خارجی کهنه

چنــد موضوع اصلی اســت که در ســال های 
متمادی به مرور، حوزه تخصص هر ایرانی شده 
اســت؛ یعنی اگر شما ایرانی باشید، غیرممکن 
است در این بخش ها خود را صاحب نظر ندانید 
و غیرممکن است در اطرافتان کسی را نشناسید 
که ادعای تخصص در این بخش ها را نداشــته 
باشــد. نخســتین آن ها اقتصاد و کسب و کار 
است. به وضوح شاهدید در هر بقالی و تاکسی 
و اجتماع بزرگ و کوچکی که وارد شوید، حرف 
از ســاخت و ساز و بورس و ارز و طال و گرانی و 
گوشت و غیره و پیشنهادهایی از سوی هر کس 
برای مواجهه با آن هاست. موضوع دیگر فوتبال 
است. اینکه کدام تعویض به موقع انجام نشد یا 
کدام بازیکن چقدر ارزش دارد یا فالن تصمیم 
داور درست بود، غلط بود و امثالهم. مورد سوم 
تصادفات است. در هر کوی و برزنی که تصادفی 
شده باشد، هر کس از کنار صحنه عبور کند یا 
آنجا حاضر باشد با یقین و دالیل کامل می گوید 
مقصر مثالً پراید است به این دلیل و این قانون. 
باری تا چندی پیش تخصص های ســه گانه و 

عمومی ایرانیان به این مثلث محدود می شد.
در یکی دو سال اخیر چنان حوادث غیرمترقبه 
از طبیعی و اجتماعی و سیاسی و ورزشی و غیره 
بر ما نازل شده و می شود و نظرات کارشناسان 
مربوط به قــدری در این حوزه هــا متفاوت و 
متناقض اســت که ملت مجبور شده اند تقریباً 
در تمام حوزه ها خودشــان کارشناس شوند. تا 
اینجای کار مشکلی نیســت، اما دیگر در این 
هیاهو متقاضیان واقعی تخصص ها، نمی توانند 
نیروی مورد نیازشــان را بیابنــد؛ چون همه 
مدعی اند و صاحب نظر! به تازگی فهمیده ام جز 
مثلثی که گفتم، تخصص انبوهی از افراد دیگر 
در این سرزمین، مسائل افغانستان است. این را 
پس از نوشتن یک مطلب در این باره که بازتاب 
بیشتری داشته، دریافتم و البته به کمک فضای 
مجازی، اگر نه من نزدیک ۴0 سال است درباره 
این کشــور کار و تحقیق و فعالیت می کنم و 
می نویسم. شگفت انگیز آن است که تقریباً همه 
این متخصصان دست کم در یک چیز مشترک 
هســتند. نظر آن ها درباره عملکــرد بد ما در 
افغانستان مشترک است. همه آن ها باور دارند 
ما به خاطر این کشور بیشتر از هر کشور دیگری 
هزینه و تاوان دادیم، اما هیچ گاه نتوانستیم بهره 
الزم را برده و یک بازی دو سر برد را برای تهران 
و کابل به مرحله عمل برسانیم. باری من هم که 
در شمار همان انبوه متخصصانم در این نظر با 
دیگران مشترکم، اما در پاسخ آن شاید نه. اینکه 
چرا چنین شد، شــرحش چنانچه موشکافانه 
بخواهیم جواب دهیم، چند جلد کتاب خواهد 
شد. پاسخ بخشی از آن هم اصوالً نزد ما نیست؛
چون این ماجرا دو سر داشت و سمت دیگر آن 
کابل و عملکرد حاکمان آن سرزمین طی چند 
دهه اخیر و نوع روابطشــان با ما بوده است. اما 
این سؤال بزرگ، مبهم و گیج کننده، یک پاسخ 
کوتاه و چند خطی هم دارد. به طور طبیعی نظیر 
بیشتر ممالک مترقی جهان، سیاست گذاری ما 
در قبال کشوری دیگر باید توسط یک مجموعه 
و تصمیم نهایی یک مرکز و در نهایت مدیریت 
آن بخش صورت گرفته و همان ها هم نســبت 
به شکســت یا موفقیت سیاست های منتخب 
پاســخگو باشــند. اما در خصوص افغانستان 
عملکرد ما چنین نیســت، ما در آنجا مبتال به 
بیماری تعدد مراکز تصمیم گیری هستیم! ده ها 
مرکز و مجموعه و بخش سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی و حتی آموزشــی و بهداشتی و غیره 
هستند که آمارشان از دست من در رفته است 
و آن ها همه دفتر و دستکی در آنجا دارند و هر 
کدام ارتباطات مستقل خویش را داشته و ساز 
خود را می زنند. صدها بار دیده ام مراکز موازی، 
دریایی از هزینه ها را فدای پروژه های بی حاصل 
تکراری در آنجــا کرده اند و این کمترین آفت 
نبود یک مدیریت واحد اســت. این آشفتگی 
سبب می شود آن ها حتی با تمام کمبودهایشان 
در بســیاری از رقابت های مرسوم و رایج میان 
همســایه ها، به ســادگی ما را جا بگذارند. این 
آخــر عمری به خاطر وجود انبوه زجرهایی که 
از این نوع مدیریت کشیده ام، این چند خط را 
برای مخاطبانی نامعلوم نوشتم. با این امید که 
شاید کسی پس از ۴0 سال تکرار این هشدار، 
خالصه فکری برای درمان زخمی چنین کهنه و 

یأس آور، بردارد! ان شاءهلل.

ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسالمی فلسطین س
بــا بیان اینکه مســئله قدس بایــد قطب نمای 
مسلمانان باشد، اصلی ترین دغدغه سردار شهید 
قاســم ســلیمانی در هر نقطه از جهان اسالم را 

مسئله قدس دانست.

  نیویورک تایمز درباره  تصور کودکانه ترامپ س
در مورد ایران نوشته است: تصور ترامپ این است 
که ایران تا انتخابات 2020در هم خواهد شکست!

 »حســین اکبری«، رئیس مرکز مطالعات س
مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: شهید 
ســلیمانی درحقیقــت مبدع یــک حرکت 
راهبردی است که رژیم اسرائیل را از هجوم 

به دفاع وادار کرده است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 با انقالب اسالمی، 
احساس قدرت و 
عّزت در کشور و 
مردِم ما نهادینه 
شده است؛ البّته 
دشمن در صدد 
 است که 
اعتماد به نفِس مّلِی 
ما را از بین ببرد

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه  حســین امیرعبداللهیان، دستیار 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل روز گذشــته با انتشار 
مطلبی در توییتر درباره شــایعه توافق ایران و روسیه برای 
استعفای بشار اسد، آن را دروغ بزرگی خواند که رسانه های 

آمریکایی-صهیونیستی در این ماجرا نقش دارند.
امیر عبداللهیان در این باره گفته اســت:  دکتر  بشــار اسد، 
رئیــس جمهــور قانونی  ســوریه و رهبر بزرگ مبــارزه با 
تروریســم تکفیری در جهان عرب است. شایعه توافق ایران 
و روسیه برای استعفای وی، دروغ بزرگ و بازی رسانه های 
آمریکایی-صهیونیستی اســت. تهران از حاکمیت ، وحدت 

ملی و تمامیت ارضی سوریه با قدرت حمایت می کند.
موج رســانه ای دربــاره توافق ایران و روســیه برای تعیین 
تکلیــف دربــاره آینده دولت ســوریه و اســتعفای رئیس 
جمهور این کشور به تازگی از سوی برخی رسانه های غربی 
و مخالف بشــار اسد به راه افتاده اســت که البته از همان 
ابتدا واکنش مقام های ایرانی را درپی داشــت و سید عباس 
موســوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیشتر ادعای 
برخی رسانه ها مبنی بر تصمیم گیری کشورهای ضامن روند 
آستانه در مورد آینده حکومت سوریه را تکذیب کرده و آن 

را بی پایه و اساس دانسته بود.
وی گفته اســت: تنها مردم سوریه هســتند که درباره آینده، نوع 
حکومت و حکمرانان خود تصمیم خواهند گرفت. جمهوری اسالمی 
ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه برای مبارزه با تروریسم 

حضور داشته و در آینده نیز به این راهبرد ادامه خواهد داد.

 ادعای رسانه قطری مبنی بر تمایل روس ها»
 برای توافق با آمریکا

این اظهارات در حالی است که العربی الجدید رسانه نزدیک 
به قطر نیز چند روز پیش مدعی شد موضع روس ها نسبت 

به دولت سوریه تغییر کرده و روسیه قصد دارد در خصوص 
حکومت سوریه با آمریکایی ها وارد توافق شود. 

در گزارش این رســانه آمده اســت: اکنون دولت روسیه از 
طریق رســانه های مختلف تالش می کند این مهم را ترویج 
کند که بشــار اسد قادر به حکومت مجدد بر سوریه نیست. 
در ایــن رابطه، ما بــر این عقیده ایم که ایــن موضع گیری 
روس ها به معنای آمادگی آن ها برای افزایش سطح توافق ها 
با آمریکایی ها به سمت تکیه بر راه حلی برای تضمین منافع 
هر دو طرف، بدون دادن خســارت های بیشــتر، به ویژه در 
زمان کرونــا و بحران قیمت های نفــت و احتماالت جنگ 

اقتصادی بزرگ بین چین و ایاالت متحده است.
اما نکته اینجاست که رسانه قطری از یک سو درباره اختالف 
روس ها با نظام ایران که بشــار اسد را عاملی برای کمک به 
سیاست های منطقه ای خود می داند، سخن می راند و از سوی 
دیگر حاال که این روزها شایعاتی درباره توافق ایران و روسیه 
بر سر دولت بشار اسد به گوش می رسد، می توان گفت برخی 
جریان ها آن هم به رهبری آمریکایی ها تالش دارند تا با انتشار 
این قبیل خبرها و ایجاد فضاسازی های پیرامون آن به نوعی 
خاتمه کار جبهه ســوریه آن هم به نفع دولت ترامپ را میسر 

کرده و این گونه جلوه دهند که دولت های اثرگذار و حامی در 
معادالت ســوریه همچون جمهوری اسالمی ایران نیز درباره 
اســتعفای بشار اسد به توافق رسیده اند؛ موضوعی که به نظر 
می رسد آمریکا جدای از جنگ رسانه ای علیه دولت سوریه و 
شکستن روحیه نیروهای مقاومت، سعی دارد نفوذ ایران را نیز 

تحت تأثیر قرار دهد.

حمایت ایران از رئیس جمهوری سوریه ادامه دارد»
شــایعات و واکنش های اخیر درباره توافق ایران با روســیه 
برای استعفای اسد در حالی مطرح می شود که وزیر خارجه 
ایران به تازگی به دمشق سفر کرد تا بر ادامه حمایت ایران 
از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه تأکید کند، اما در سوی 
دیگر ماجرا، برخی مطبوعات روســی در خبرهای منتشــر 
شده خود مدعی شده اند که مقام های روسیه مخالف ایفای 
نقش بیشــتر ایران در سوریه و نزدیکی بیشتر آن کشور به 

اسد هستند.
البته برخی مقام های روسی ادعای مربوط به موافقت روسیه 
برای استعفای اســد را تکذیب می کنند، چنان که الکساندر 
زوتوف، سفیر ســابق روسیه در ســوریه و کارشناس امور 
سیاســی گفته اســت: جایگزینی برای رئیس جمهور فعلی 
سوریه، بشــار اسد در ســوریه وجود ندارد. مسکو همیشه 
تأکید کرده از هر گونه مداخله در امور داخلی سوریه دوری 
می کند و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه موضع ما نســبت به 

حمایت از اسد تغییر کرده است، وجود ندارد.
با این تفاســیر، به نظر می رســد دولت آمریکا نیز با به راه 
انداختــن چنین شــرایطی، اوضاع را بــرای توافق نهایی با 
روســیه برای کنار گذاشــتن اسد و نیز فضاســازی درباره 
موافقت ایران با این موضوع، مناســب دیده تا به نوعی راه 

حذف اسد را از این طریق هموار سازد.
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مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبر

سیاست خارجی

امیر عبداللهیان با رد شایعات بر حمایت ایران از سوریه تأکید کرد

شایعه اختالف ایران و روسیه؛ بازی دروغین مخالفان

مجلس
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 برجام فقط از سوی ایران 
اجرا شد

سیاست: حجت االسالم مجتبی 
ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: چیــزی از برجــام باقی 
نمانده اســت تا بتوان آن را در 
کمیســیون امنیــت ملی مورد 

بررســی قرار داد.  وی با بیان اینکه تحریم ها علیه ایران 
همچنان پابرجاست، تصریح کرد: این در حالی است که 
ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و در حال 
حاضر نیز ما بــه دلیل اینکه طرف مقابل اقدام های خود 
را انجام نمی دهد، تعهدات خود را کاهش داده و برخی را 
کنار گذاشته ایم. بنابراین دیگر طرفین برجام، تعهدی به 
مفاد این قرارداد ندارند و برجام تنها از ســوی ایران اجرا 

شد و چیز دیگری از برجام اجرایی نشده است.

دولت
یک نماینده مجلس خبر داد

دولت برای به کارگیری نمایندگان بیکار 
مجلس دهم دست به کار شد

عضو  امیرآبادی،  احمــد  فارس: 
هیئت رئیسه مجلس از نامه دبیر 
هیئت دولت به اعضــای کابینه 
نمایندگان  کارگیــری  به  درباره 
مجلس دهــم در دولت خبر داد. 
وی در بیان جزئیات نامه مذکور 

گفت: در نامه ای به امضای آقای ســیمایی صراف به اعضای 
هیئت دولت، خطاب به دســتگاه های اجرایی تأکید شده تا 
نمایندگان مجلــس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به 
کارگیری کنند. امیرآبادی در همین زمینه خاطرنشان کرد: 
البته در این نامه تأکید شده که جایگاه قوه مجریه و استقالل 
آن حفظ شــود؛ البته دولت در مجلس دهم به دنبال حفظ 
جایــگاه خود نبود و گویا با نزدیکــی به آغاز به کار مجلس 

یازدهم به فکر حفظ جایگاه خود افتاده است.

دفاعی - امنیتی
امیر حاتمی در گفت وگو با وزیر دفاع جدید عراق: 

مایلیم همه ظرفیت های خود را در اختیار 
عراق بگذاریم

تسنیم: امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح در مذاکــره ویدئویی با 
»جمعــه عناد ســعدون خطاب 
الجبوری« بــا تبریک انتصاب وی 
به عنوان وزیــر دفاع جدید عراق 

و با آرزوی موفقیت برای وی در این مســئولیت مهم بیان 
کرد: نگاه ایران به عراق برخاسته از تاریخ، فرهنگ و مذهب 
مشترک اســت. وزیر دفاع ایران گفت: مایلیم همه ظرفیت 
های خود را در اختیار عراق بگذاریم و می خواهیم به شرکای 
راهبردی تبدیل شــده و مناسباتمان را به یک الگوی موفق 
از همکاری تبدیل کنیم.  امیر سرتیپ حاتمی همچنین در 
پایان از وزیر دفاع عراق جهت انجام دیدار رسمی از جمهوری 

اسالمی ایران دعوت به عمل آورد.
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بدون تیتر

 نمایندگان تشکل های دانشجویی 
در دیدار با رهبر انقالب چه گفتند؟

فارس: هــر ســاله در مــاه مبارک 
رمضان هزاران تن از اعضای تشکل ها 
و اتحادیه هــای دانشــجویی با رهبر 
معظــم انقالب دیــدار می کنند و در 
این دیــدار صمیمی و گرم تعدادی از 
دانشجویان به نمایندگی از تشکل های 
دانشــجویی به بیان دغدغه ها، نظرات 
و پیشــنهادهای خود می پردازند، اما 
با شــرایط خاصی که برای کشورهای 
مختلف و البته کشور ما به دلیل شیوع 
کرونا پیش آمد، احساس می شد این 
دیدار امسال برگزار نشود، اما با عنایت 
رهبر انقالب و تأکید ایشــان بر انجام 
این دیــدار، دیروز شــاهد بودیم که 
حتی در ویژه ترین شرایط و در حالی 
که بســیاری از فعالیت های روزمره و 
عادی تعطیل شــده، این دیدار برگزار 
شد. در ادامه گزیده ای از سخنان این 

دانشجویان را بخوانید.

نماینده دفتــر تحکیم وحدت: س
اصالح نظــام انتخاباتی از ضروری ترین 

اولویت های مجلس یازدهم است.
نماینده اتحادیه انجمن های اسالمی س

دانشجویان مستقل: برخی از مسئوالن 
به مردمی بودن انقالب اعتقادی ندارند.

نماینــده اتحادیــه جنبــش س
عدالت خواه دانشجویی: سیاست بازان 
برخالف رهبران انقالب مردم را همه کاره 

انقالب نمی دانند.
نماینده دانشــجویان بسیجی: س

نیازمند یک پوست اندازی جدی در الیه 
مسئوالن کشور هستیم.

جهادی: س دانشــجویان  نماینده 
برخی جریان های سیاســی از جایگاه 
گروه های جهادی سوءاستفاده می کنند.

اسالمی س جامعه  اتحادیه  نماینده 
دانشجویان: بعد خروج آمریکا از برجام، 

برنامه های دولت به هم ریخت.
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ارتباط زنده از حرم مطهر رضوی با هیئت های سراسر کشور  آستان: به همت مدیریت خبر و رسانه آستان قدس رضوی، شامگاه بیست و سوم ماه مبارک رمضان ارتباط زنده تصویری از حرم مطهر 
 با هیئت های سراسر کشور از طریق بستر فضای مجازی برقرار شد. در این ارتباط زنده تصویری )LIVE(، تصاویر ناب با زوایای مختلف از صحن و سرای بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( پخش شد. این ارتباط زنده 

از ساعت 00:30 الی 1:30 بامداد به صورت مداوم پخش شد و مسئوالن هیئت های مذهبی سراسر کشور با هماهنگی صورت گرفته تصاویر حرم مطهر رضوی را به طور مستقیم دریافت کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در آیین شب قدر بیست و سوم ماه رمضان در حرم رضوی بیان شد

حقیقت ذکر، دوری از معاصی است ©
آســتان: ســخنران و خطیب حرم 
مطهر رضوی در مراســم احیای شب 
بیست و ســوم ماه رمضان که بدون 
حضــور زائران و با پخش مســتقیم 
از رســانه ملی در حــرم مطهر امام 
رضــا)ع( برگزار شــد، یاد خــدا را 
مهم ترین ســرمایه و تکیه گاه انسان 

دانست و گفت: انسان می تواند به اهداف واال و معنوی خود دست پیدا کند 
و با این سرمایه بزرگ در عرصه های مختلف با آرامش حرکت کند.

به گزارش آســتان نیوز، حجت االســام والمســلمین محمد سیدآبادی در 
ویژه برنامه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سومین شب از شب های 
با خیر و برکت قدر به آیه 152 ســوره بقره اشــاره و اظهار کرد: در این آیه 
شریف آمده اســت: »پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من 

بجای آرید و کفران نعمت من نکنید«.
وی ابراز کرد: شــب های قدر، شــب ذکر و یاد خداست و شایسته است در 
فضای معنوی این شب ها بتوانیم یاد الهی را در وجود و جان خود زنده کنیم 

و این سرمایه الهی را برای یک سال آینده حفظ کنیم و از آن بهره ببریم.
این کارشــناس مذهبی ادامه داد: واژه »ذکر« واژه مأنوســی اســت و جزو 
واجبات و مفاهیمی اســت که بسیار دیده و شنیده ایم؛ این واژه 257 بار در 
قرآن کریم آمده است، از این رو با توجه به اهمیت آن، مداومت در یاد خدا 

نیاز جدی زندگی امروز بشر است.
حجت االسام والمسلمین سیدآبادی تصریح کرد: حقیقت »ذکر« این است 
که همواره یاد خدا در وجود انســان زنده باشــد و خود را در محضر خدا و 
خداوند را ناظر بر اعمال خود ببیند؛ یاد خدا مهم ترین سرمایه انسان است و 
اگر ما همواره توجه داشته باشیم که الگوی ما اهل بیت)ع( و اولیااهلل هستند 

تمام راه زندگی را با سامت و موفقیت طی خواهیم کرد.
وی با اشــاره به حدیثی از امام صادق)ع( گفت: این امام بزرگوار می فرمایند: 
»ذکــر و یــاد الهی توجه بــه خــدا و دوری از حرام اســت«؛ از مهم ترین 
آســیب هایی که در روزمرگی به معنویت ما آسیب می رساند، زبان و گفتار 
ماســت و باید توجه داشته باشیم که سخن ما در محضر اوست و هر لفظی 
که گفته می شود، فرشتگان آن را ثبت می کنند و خداوند آن را می شنود از 
همین رو اگر  همواره حس حضور را در زندگی داشــته باشیم، گفتار و رفتار 

ما صحیح است.
بــه گفته این کارشــناس مذهبی یاد خدا اولین مرتبه شــکر اســت و این 
ســرمایه ای اســت که خداوند به انسان عطا کرده اســت؛ اما متأسفانه این 
ســرمایه در معرض خطر است. ایادی شیطان همواره در پی این هستند که 

با گناهان، معصیت ها و نافرمانی ها یاد خدا را از ما بگیرند.
وی در ادامه افزود: اگر می خواهید در مقابل دشــمن پیروز شــوید و دچار 
شکســت نشوید باید به یاد خدا باشید. با ســرمایه یاد الهی تمام مشکات 
زندگی از بین می روند و شــب قدر شبی است که بتوانیم نیروگاه الهی این 

قدرت را برای خود داشته باشیم.

ذکر نعمت های الهی اولین مرتبه شکر است»
حجت االسام والمسلمین سیدآبادی همچنین در ادامه سخنان خود بر شکر 
نعمت های الهی تأکید کرد و گفت: نخســتین مرحله شکر، شکر قلبی است 
به این معنی که نعمت های الهی را درک کنیم و شــکر آن را بجا آوریم؛ از 

همین رو یکی از آداب دعا یاد نعمت های الهی است.
وی اظهار کرد: کفران نعمت به معنی ندیدن نعمت و ترک شکر نعمت های 
الهی اســت. یکی از عوامل باها و حوادث در این دنیا این اســت که شــکر 

نعمت های الهی را بجا نمی آوریم.
این کارشــناس مذهبی یکی از نعمت های الهی را نعمت آســمانی امامت و 
والیت انبیای الهی دانست و گفت: این نعمت بزرگ مایه عزت اسام و اهل 
ایمان اســت و نعمت دیگر که همواره باید شکرگزار آن باشیم نعمت آزادی 

و امنیت است.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی وابسته 
این  از فعالیت  اقتصادی رضوی  به سازمان 
»سامانه  اصلی  پروژه  دو  زمینه  در  شرکت 
جامع خدمات کسب و کار پیشه« و »پروژه 

تولید عطر رضوی« خبر داد.
مهنــدس مهدی جعفرنــژاد در گفت وگو با 
خبرنگار قدس گفت: در ســالیان گذشــته 
یک مجموعه قدیمی با نام شرکت مدیریت 
پروژه های رضوی در تشکیات آستان قدس 
رضوی فعالیت می کرد که در سال 1397 با 
تغییر مأموریت به شرکت کسب و کار رضوی 
زیر نظر ســازمان اقتصادی آســتان قدس 

رضوی تغییر نام داد.
وی افزود: مأموریت شــرکت کســب و کار 
رضوی، بهبود محیط کســب و کار در حوزه 
شرکت ها و مؤسسه های کوچک و متوسط در 

سطح کشور تعریف شده است.
جعفرنــژاد تأکید کرد: از آغــاز فعالیت این 
شرکت تاکنون دو پروژه اصلی و مهم توسط 
شرکت کسب و کار رضوی دنبال شده است 
که عبارتند از: »سامانه جامع خدمات کسب 

و کار پیشه« و »پروژه تولید عطر رضوی«.
این کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی 
در زمینه معرفی سامانه جامع خدمات کسب 
و کار پیشــه اظهار کرد: سامانه کسب و کار 
پیشــه دارای زیرپروژه های متعددی است و 
این ســامانه بر اساس یک ضرورت و تعریف 

مسئله مهمی، طراحی شده است.
جعفرنژاد اضافه کرد: برخی از مشــکات و 
معضات موجــود در فعالیت های اقتصادی 
مانند: صــدور مجوزهــای قانونی، مدیریت 
زنجیره تأمین و تولید کسب و کارها، تأمین 
منابع مالی مورد نیاز، عدم تأمین منابع انسانی 
متخصص و متناســب با پروژه ها و... سبب 
ایجاد موانع جدی در مسیر نائل شدن به رونق 
کسب و کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی در 

سطح کشور می شوند.
مدیرعامل این شــرکت بیان کــرد: بدین 
منظور ســامانه جامع خدمات کسب و کار 
پیشه به عنوان یک بستر معرفی و شناسایی 
تأمین کنندگان انواع کاال و خدمات در زمینه 
رفع نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور تعریف 

و طراحی شده است.

 صنایع دستی، اولویت سامانه »
کسب و کار پیشه

این مقام مسئول درباره نمونه کسب و کارهای 
تعریف شــده در این سامانه تصریح کرد: در 
حوزه صنایع دستی تاش کردیم نسبت به 
شناسایی مشــکات متعددی که مدیران و 
صاحبان کارگاه های تولیدی این رشته هنری 

و صنعتی با آن روبه رو هستند، اقدام کنیم.
وی اضافــه کرد: در مدت حــدود 6 ماه این 
مشکات از جمله: تأمین مواد اولیه باکیفیت، 
عدم دسترسی به بازار فروش مناسب، نبود 
اطمینان به کیفیــت و مرغوبیت مواد اولیه 
در دسترس، عدم دسترســی به حوزه های 

صادراتی و... توســط شــرکت کسب و کار 
رضوی شناســایی شد و مورد توجه، مطالعه 

و بررسی قرار گرفت.
جعفرنــژاد ادامه داد: مثــال دیگر در زمینه 
فعالیت سامانه پیشه مشــکات مربوط به 
کارگاه های کوچک تولیدی در زمینه تأمین و 
پرداخت به موقع بیمه های تجاری و بازرگانی، 
تأمین و لحاظ کــردن امکانات رفاهی برای 

کارکنان این کارگاه ها و... است.
وی یــادآور شــد: در کارگاه هــای کوچک 
تولیدی به دلیل پایین بودن تعداد کارکنان و 
نیروی انسانی و گردش مالی پایین نسبت به 
کارگاه های بزرگ تولیدی، مدیران کارگاه های 
کوچک چندان میــل و رغبتی برای تأمین 
خدمات و امکانــات فوق برای کارکنان خود 
نداشــته و اصوالً برای آنان مقرون به صرفه 

هم نیست.

نیازها در سامانه کسب و کار پیشه »
تجمیع شده اند 

این دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشد 
رشته تحصیلی مدیریت کارآفرینی در بخش 
دیگری از سخنانش عنوان کرد: در حقیقت، 
ســامانه جامع خدمات کسب و کار پیشه با 
تجمیع نیازهای بنگاه های کوچک اقتصادی 
سعی کرده است مشکات و معضات آنان 
)در زمینه های بیان شده فوق( را تا حد امکان 
و با توجه به شــرایط موجود، شناسایی و در 
راستای رفع این معضات راهکارهایی ارائه 
دهد. این مقام مسئول افزود: از زمستان سال 
1398 تاکنون یعنی در مدت سه تا چهار ماه 
توانستیم با تجربیات و کارهای تخصصی انجام 
شده توسط نیروهای کارشناسی این شرکت 

به نتایج مطلوبی دست یابیم.
وی توضیــح داد: در ایــن زمینه، با تجمیع 
نیازهای کســب و کار مربوط به کارگاه های 
کوچک و متوسط، تأمین کنندگان مختلف 
تولید کاال و خدمات را شناســایی و پس از 
مذاکــره با آنان، ایــن مجموعه ها را متقاعد 

کردیم تا نیازهای بنگاه های کوچک پس از 
تجمیع، توسط کســب و کارها و بنگاه های 

متوسط تأمین و برطرف شود.
جعفرنژاد عنوان کرد: نمونه بارز در مورد رفع 
نیازهای بنگاه هــای کوچک، موضوع تأمین 
بیمه تکمیــل درمان برای کارکنان و نیروی 

انسانی است.
وی افزود: بسیاری از شرکت ها و مؤسسه های 
بیمه ای، تمایل چندانــی برای ارائه خدمات 
بیمه تکمیلی درمان بــه کارکنان و نیروی 
انسانی بنگاه ها و کســب و کارهای کوچک 
ندارند زیرا تعداد کارکنان این گونه کســب 
و کارهــا )بنگاه های کوچــک( کم و پایین 
بوده و فعالیت در ایــن زمینه برای مدیران 
شرکت های بیمه ای توجیه اقتصادی نداشته 

و مقرون به صرفه نخواهد بود.
مدیرعامل این شــرکت اظهار کرد: شرکت 
کســب و کار رضوی با تجمیــع میزان نیاز 
کسب و کارهای کوچک و متوسط در سامانه 
جامع خدمات کســب و کار پیشه و انعقاد 
قرارداد با یک شــرکت ارائه کننده خدمات 
بیمه تکمیلی درمان با نــرخ ارزان و پایین 
کــه کارکنان بنگاه هــای تولیدی کوچک و 
متوسط توان پرداخت آن را داشته و برایشان 
هم مقرون به صرفه باشــد، در راستای رفع 
مشکات این گونه بنگاه ها در زمینه تأمین 

بیمه تکمیلی درمان اقدام کرده است.

اشتغال زایی در مناطق آسیب دیده »
این مقــام مســئول در بخش دیگــری از 
سخنانش به ارائه خدمات و امکانات سامانه 
پیشه به صورت حضوری و مستقیم هم اشاره 
و خاطرنشان کرد: خدمات سامانه پیشه تنها 
معطوف به خدمات برخط در فضای اینترنتی 
و... نیست بلکه در بسیاری از موارد خدمات این 
سامانه به صورت حضوری هم ارائه شده است. 
جعفرنژاد توضیح داد: در زمینه اشتغال زایی، 
شــرکت کســب و کار رضوی با همکاری 
معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 

در مناطق سیل زده استان خوزستان و مناطق 
محروم استان سیستان و بلوچستان در سال 
گذشــته با مراجعه حضوری به این مناطق، 
نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی و تخصصی 
در حوزه دام سبک )گوسفند( و دام سنگین 

)گاو و گاومیش( اقدام کرده است.
مدیرعامل این شرکت اضافه کرد: در این گونه 

موارد، نسبت به ارائه تسهیات 
قرض الحســنه با نرخ کارمزد 
4درصد هم اقدام شد، ضمن 
اینکه برای تأمین دام متناسب 
با شرایط آب و هوایی و شرایط 
جوی این مناطق هم از سوی 
این شــرکت، اقدام های الزم 
صورت پذیرفت تا روستاییان 
ســاکن این مناطق بتوانند 
نسبت به موضوع دامپروری 
و بهبود وضعیت معیشــتی 
زندگی خود، فعالیت مناسبی 
داشته باشــند. جعفرنژاد در 
پیشه  ســامانه  معرفی  بیان 
متذکر شد: بنابراین در زمینه 
فواید و محاســن این سامانه 
بایــد بگوییم کــه صاحبان 
بنگاه ها و کســب و کارهای 
و متوسط می توانند  کوچک 
در راســتای رفع مشــکات 
خود، از خدمات ارائه شــده 
توسط تأمین کنندگان کاال و 

خدمات با کیفیت بهتر و قیمت تمام شــده 
ارزان تر و پایین تر بهره مند شــوند و از طریق 
این سامانه به خدمات مزبور دسترسی یابند. 
به گفته مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی، 
متقاضیان و عاقه مندان می توانند در زمینه 
بهره مندی از خدمات سامانه پیشه به خصوص 
در حوزه صنایع دســتی به نشانی اینترنتی 
WWW.Pishe24.IR مراجعــه و با مطالعه 
و بررســی شــرایط مندرج در آن از خدمات 

مربوط، بهره مند شوند.

 سامانه جامع 
خدمات کسب 
و کار پیشه به 

عنوان یک بستر 
معرفی و شناسایی 

تأمین کنندگان 
انواع کاال و خدمات 

در زمینه رفع 
نیازهای بنگاه های 

اقتصادی کشور 
تعریف و طراحی 

شده است

بــــــــرش

در گفت وگوی قدس با مدیر عامل شرکت کسب و کار رضوی مطرح شد  

کانون های خادمیاری قم سفره ©از سامانه »پیشه« تا تولید »عطر رضوی«
انعام علوی گستراندند

آستان: همزمان با شــهادت موالی متقیان 
حضرت علــی)ع( و شــب های پرفیض قدر، 
خادمیــاران کانــون  محلــه ای امام حســن 
مجتبــی)ع( خاکفرج و کانــون معین الضعفا 
پردیســان، با مساعدت خیران خداجو، ضمن 
تهیه و توزیع غذای گرم و بسته های معیشتی 
ارزاق، به یاری نیازمندان شتافتند. خادمیاران 
رضوی خاکفرج، با مشارکت خیران مبلغ 2۰ 
میلیون ریال از دیــون بدهکاران نیازمند را از 
حساب دفتری فروشگاه های مواد غذایی تسویه 

کردند.
طبخ و توزیع 11۰ وعده غذای گرم در شــب 
نوزدهم ماه مبارک رمضان از دیگر اقدام های 

خداپسندانه این کانون خادمیاری است.
خادمیاران رضوی کانون معین الضعفا پردیسان 
نیز با تهیه بسته های معیشتی ارزاق به ارزش 
8 میلیون ریال، بســته های غذایی را در شب 
شهادت امیرالمؤمنین)ع( به نیازمندان هدیه 
کردنــد. این بســته های ارزاق شــامل برنج، 
حبوبات، رطب مضافتی، سویا، ماکارونی، رب 
گوجه فرنگی، روغن، مرغ گرم و نبات متبرک 

آستان قدس رضوی بود.
گفتنی است، با هم افزایی این دو کانون محله ای 
خادمیاری، 14۰ وعده غذای گرم طبخ و بین 
مؤمنان و نیازمندان در شب شهادت حضرت 

علی)ع( توزیع شد.

آغاز پویش ملی »آقا حساب ©
کردند« در زاهدان

آستان: به همت خادمیاران رضوی نخستین 
 پویش های ملــی »# آقا حســاب کردند« و 

»# همسفره با همسایه« در زاهدان آغاز شد.
با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و تعطیلی 
برخی مشــاغل که موجب فشار اقتصادی به 
اقشار مســتضعف جامعه شده است، خادمان 
و خادمیــاران امام رضا)ع( با حمایت خیران و 
گروه جهادی منتظران ظهور مرکز نیکوکاری 
محله ابوذر غفاری، نخستین مرحله پویش های 
ملی »# آقا حســاب کردند« و »# همسفره 
با همسایه« را در فروشــگاه های مواد غذایی 

حاشیه شهر زاهدان آغاز کردند.
در ایــن طرح ضمــن اینکه بدهــی دفتری 
تعدادی از افرادی که مدت زیادی برای تسویه 
حســاب خود به فروشگاه های مواد غذایی در 
محله های حاشیه شهر زاهدان مراجعه نکرده 
بودند، تسویه شد تعدادی نان محلی نیز بین 

نیازمندان توزیع شد.
گفتنی است، کمک های مؤمنانه این دو پویش 
ملی به نیازمندان آبرومند و آسیب دیدگان از 
کرونا در این مناطق تا شکست کرونا همچنان 

ادامه دارد.

توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی ©
بین نیازمندان مازنی

آستان: مدیر دفتــر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان مازندران از توزیع 1۰ هزار 
بسته معیشتی در قالب طرح »سفره مهربانی« 

بین نیازمندان مازندران خبر داد.
محمداســماعیل امامزاده در مراسمی که در 
مصای بزرگ امام خمینی)ره( مازندران برگزار 
شــد، با بیان اینکه خادمیاران رضوی استان 
مازندران با اجرای طرح ملی »سفره مهربانی« 
رونق بخش ســفره های افطار و سحر 1۰هزار 
نیازمند هستند، گفت: این کمک های مؤمنانه 
با مشــارکت آســتان قدس رضوی، خیران و 

خادمیاران رضوی استان تهیه شده است.
امامزاده با بیان اینکه 2هزار و 1۰۰ بسته از این 
تعداد در شهرهای ساری، بهشهر، نکا، سیمرغ، 
میاندرود و قائمشهر توزیع شد، خاطرنشان کرد: 
تمامی کمک های مؤمنانه در سایر شهرستان ها 

توسط خادمیاران انجام می شود.
در این مراسم حجت االسام محمدباقر محمدی 
الئینی؛ نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره 
به همت واالی خادمیاران رضوی مازندران برای 
پیوستن به رزمایش مواسات گفت: توزیع این 
کمک های مؤمنانه نمونه بــارزی از انفاق زیر 

سایه امام رضا)ع( است.
وی ضمن تحسین عملکرد خادمیاران رضوی 
استان در راستای رفع چهره فقر و محرومیت 
از دیار علویان، گفت: خادمیــاران رضوی در 
مازندران در همه حوزه های فرهنگی، زیارتی، 
تهیه جهیزیه نوعروسان، تهیه اقام و مایحتاج 
ضروری نیازمندان، تهیــه دارو برای بیماران 
نیازمند و بــه ویژه تهیه و توزیع ســبد کاال 
فعالیت های چشــمگیری دارند که شایسته 

قدردانی است.

 طبخ و توزیع غذای گرم ©
در گلوگاه 

آستان: همزمان با شب های قدر و در راستای 
رزمایش بزرگ همدلی و خدمت مؤمنانه، یک 
هــزار و 2۰۰ وعده غذای گرم طبخ و در میان 
خانواده های کم برخوردار شهرســتان گلوگاه 

توزیع شد.
این برنامــه به همت دفتــر خدمات رضوی 
شهرستان گلوگاه و با مشــارکت خادمیاران 
رضوی، کانون های محله ای مسجد محمدی و 
مسجد ولیعصر)عج( گلوگاه و همچنین مرکز 
نیکوکاری حضرت رسول)ص( شهرستان اجرا 

شد.

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی 

 آســتان  درهای حرم مطهر رضوی این روزها به خاطر شیوع 
ویروس منحوس کرونا به روی زائران و مجاوران بسته است؛ زائران 
و مجاوران بارگاه منور رضوی این روزها؛ غریب تر از همیشه، چشم 
 انتظار فرصت دوباره برای چرخیدن در صحن و ســرای ملکوتی 
حضرت رضا)ع( و تنفس آن هوای قدسی هستند؛ که اگر غربت و 
تنهایی هست برای ماست که از آفتاب گرم حضور در حرم حضرتش 

محروم مانده ایم.
در این میان اصحاب رســانه به خاطر رســالت خود و توفیقی که 
عنایت حضــرت در آن دخیل بود باید این حس و حال را منتقل 
کنند. در شــب های قدر فرصت مغتنمی فراهم شــد تا به سراغ 
سفیران انتقال پیام از حرم رضوی برویم و حس و حال حرم بدون 

زائر و مجاور را از آن ها جویا شویم.

توصیف حرم بدون زائر سخت است»
جواد بیگی؛ مسئول فضای مجازی رادیوپیام و آوا نخستین فردی 

است که به سراغش می رویم.
وقتی از وی می پرسم حرم بدون زائر چه حس و حالی دارد، اندکی 
به فکر فرو می رود و می گوید: حقیقتاً توصیف حرم حضرت رضا)ع( 
بدون زائر سخت است؛ روح دلگیر و آزرده می شود و یاد غربت خود 
حضرت می افتیم؛ هر چند اگر از چشم دل ببینیم، این ماییم که 

غریب افتاده ایم نه حضرت. 
جواد بیگی اما در مورد حس و حال فضایی می گوید که خویشاوندان 
و دوستانش متوجه شدند او قرار است به واسطه رسالت رسانه ای 
به حرم رضوی مشرف شود: خویشاوندان وقتی متوجه شدند قرار 
است به مشهد بابت پوشش رسانه ای شب های قدر سفر و در حرم 
رضوی حضور پیدا کنم بسیار دلگیر شدند زیرا همیشه عادت داشتم 

با خانواده به مشهد و حرم رضوی مشرف شوم.

وی می گوید: کوله باری از مســئولیت و پیغام را با خود به مشهد 
برای آقــا آورده ام و در حرم حضرت انجام وظیفه کردم؛ مطمئن 
هستم با این شرایط از این پس قدر زیارت  حضرت را قطعاً بیشتر 

خواهیم دانست.
این تهیه کننده حوزه صدا و سیما عنوان می کند: فعالیت رسانه ای 
در حرم رضوی با فعالیت در سایر محیط ها بسیار متفاوت است؛ از 
حضرت و حرم و حریم حضرت انرژی می گیریم؛ یک لحظه کار در 
حرم حضرت معادل هزار ســاعت کار کردن در محیط های دیگر 
است؛ خستگی اینجا معنا ندارد؛ کار کردن و سپری کردن لحظات 
در آستان حضرت بسیار ارزشمند است. توفیقی بود که نصیب بنده 

شد و امیدوارم الیق این توفیق باشم.

اینجا غربت حضرت تداعی می شود»
مهدی زمانی بیدختی؛ تهیه کننده برنامه »در آســتان خورشید« 
شبکه سه هم این روزها در حرم رضوی به سر می برد و برنامه های 

مختلفی را تقدیم مجاوران حضرت در سراسر دنیا می کند.
او هم در مورد این شرایط می گوید: امسال برنامه های شب قدر را 
از حرم حضرت پخش زنده کردیم؛ واقعیت این است که حرم امام 
رضا)ع( بدون زائران تداعی کننده غربت امام رضا)ع( و اهل بیت)ع( 
اســت؛ هر چند غربت اساســی، این روزها در شهر مشهد حس 

می شود که راهی به بارگاه منور حضرت رضا)ع( ندارد. 
وی ادامه می دهد: اطرافیان وقتی متوجه شــدند به حرم حضرت 
مشرف می شوم همه التماس دعا داشتند و خوشحال شدند؛ البته 

که قطعاً آقا به ملتمسان نیز نگاه می کنند.
وی در مورد فعالیت رســانه ای خود در حرم رضوی هم می گوید: 
افتخار می کنیم نوکر دوســتداران اهل بیت)ع( هســتیم و از این 
بابت بسیار خوشحال هستم که اهل بیت)ع( این منت را بر سر ما 
گذاشتند و امیدواریم به نحوی شایسته در نشر صحیح فرهنگ اهل 

بیت)ع( از طریق رسانه کوشا باشیم.
این فعال رسانه ای عنوان می کند: اینجا مکانی بهشتی و نورانی است 

و حس و حال آن در سایر محیط ها تجربه نشدنی است.

حس و حالی که در کالم نمی گنجد»
آرمان ستوده؛ تهیه کننده رادیوپیام و ایران فعال رسانه ای دیگری 
است که در گوشه ای از حرم مطهر با همکارانش مشغول برنامه ریزی 

برای پوشش بهتر برنامه هاست که سراغش می روم.
تمایــل چندانی برای صحبــت ندارد اما وقتــی در مورد موضوع 

مصاحبه با وی صحبت می کنم، می گوید: حدود 2۰ سال است که 
ســابقه کار رسانه ای دارم؛ اما این روزها غربت خاصی را نه در حرم 
رضوی، بلکه مشهد به ویژه در خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی 
شاهد هستیم. ستوده عنوان می کند: خاطره ای که همه ما ایرانیان 
از مضجع شریف رضوی داریم قطعاً چیز دیگری است و همیشه با 
زائران و مجاوران این حرم عزیز آن را تجربه کرده ایم و این حس و 
حال در کام نمی گنجد. وی در مورد تجربه این سفر رسانه ای هم 
می گوید: این سفر یکباره پیش آمد و خانواده، دوستان و آشنایان 
زمانی که متوجه شدند التماس دعا داشتند و دوست داشتند که در 
این فضا باشند و من نیز تاش کردم »نایب الزیاره« باشم و دو رکعت 
نماز به نیابت از آن ها بجا آوردم. این تهیه کننده رسانه ای می گوید: 
 این حضور سعادتی بود که نصیب بنده شد و امیدوارم الیقش باشم؛ 
ســال های قبل مردم به ویژه در این فصل به حرم رضوی مشرف 
می شدند و زائر بودند و امسال از این نعمت محروم هستند و ما که 
به عنوان سفیران انتقال پیام از حرم رضوی انتخاب شده ایم سعی 
می کنیم حال و هوای حرم را به صورت زنده منعکس کنیم و همه 
دنیا نیز می توانند از طریق بســتر فضای مجازی شاهد و ناظر این 

شرایط باشند و دل را راهی این صحن و سرا کنند.

امیدواری به بازگشایی حرم رضوی»
میثم آقابیکی؛ تهیه کننده شبکه یک ســیما نیز از دیگر فعاالن 
رسانه ای است که این روزها در حرم رضوی حضور دارد. با وی نیز 
در مورد این فضا همکام می شــویم که می گوید: اصاً حرم بدون 
زائر قابل توصیف نیست؛ اشتیاق مردم نسبت به حرم و نعمتی که 
داشتیم این روزها بیشتر محسوس است؛ البته آقا همه جا حضور 
دارند. آقابیکی می گوید: به خاطر دل زائران حضرت، برای بازگشایی 
حرم رضوی لحظه شماری می کنیم و امیدواریم خود حضرت نیز 
اذن دهند تا حرم باز شود. هر کدام از اطرافیان وقتی شنید به حرم 

رضوی مشرف می شوم غبطه خورد و التماس دعا داشت.
وی ادامه می دهد: حضور و فعالیت رسانه ای در حرم رضوی متفاوت 
است زیرا اینجا بهشت حضرت شمس الشموس)ع( است. امیدواریم 
که ما نیز جزو خادمان رسانه ای حضرت باشیم و این درک داده شود 

تا بتوانیم با معرفت محتوای رسانه ای را منتقل کنیم.
این ها تنها گوشه ای از حس و حال این روزهای فعاالن رسانه ای در 
حرم رضوی است؛ آرزوی قلبی همه آن ها یکی است و با آرزوی تمام 
مسلمین جهان یکسان است. تمنای همه؛ مهیا شدن شرایط برای 

بازگشایی در های حرم رضوی به روی زائران و مجاورانش است... .

گزارش
فعاالن رسانه از غربت مشهد در روزهای بسته بودن درهای حرم مطهر رضوی می گویند 

سرزمین آفتاب

خـــبر

وقف

خبر کوتاه

 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399  24 رمضان 1441 18 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9249 

قرآنی که ۱۱ قرن قبل، وقف آستان مقدس رضوی شد©
آستان: یک جزوه قرآنی دستنویس 
فوق العــاده نفیــس، قدیمی ترین اثر 
مکتوب وقفی به بقعه رضوی اســت. 
نفایس  مهم تریــن  از  قــرآن،  ایــن 
گنجینه رضوی اســت که به دســت 
والــی اصفهان در قرن چهارم هجری 
قمری وقف شــده است و سال وقف 

آن، قدمت این کتابخانه کهن را به رخ می کشد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام  و المسلمین سیدجال حسینی؛ رئیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان  قدس  رضوی اعام کرد: 
یکی از مهم ترین نفایس گنجینه نســخ خطی آستان قدس، جزوه ای قرآنی 
است که توسط والی اصفهان، کشواد بن اماس، از ارادتمندان اهل بیت)ع( 
در ســال 327 هجری قمری وقف این کتابخانه شــده و این نسخه نفیس، 

قدیمی ترین اثر مکتوب این گنجینه است.
وی در این باره توضیح داد: کشواد بن اماس یک دوره جزوه قرآنی را وقف 
بقعه منوره رضویه کرده است که سه جزوه آن در مرکز نسخ خطی گنجینه 
رضوی موجود اســت و وقف نامه آن به خط زیبای این هنرمند خوشنویس 

است.
حجت االســام  و المسلمین حسینی افزود: این نســخه از قرآن کریم که به 
شماره 3۰13 در این کتابخانه نگهداری می شود، نسخه ارزشمندی است که 
از نظر کتابت و آرایه های هنری بی همتاســت و از عمر آن تاکنون یک هزار 

و 114 سال گذشته است.
وی در معرفی این مصحف شــریف خاطرنشــان کرد: آیات این قرآن نفیس 
به صورت ده ده )عشــر( و به صورت ابجد و با حروف کوفی از هم جدا شده 
است؛ یعنی در پایان آیه 1۰، حرف »ی« قرار گرفته که به معنی 1۰ است و 
اعراب گذاری قرآن نیز به صورت نقطه گذاری در رو، زیر و انتهای کلمه است.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان  قدس  رضوی با بیان 
اینکه قرآن کشــواد بن اماس از نظر تزئینات و مشخصات هنری نیز نفیس 
به شــمار می رود، این اثر نفیس را ســندی بر قدمت کتابخانه آستان قدس 
رضوی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، قدمت کتابخانه عظیم رضوی بیش 

از یک هزار و 1۰۰ سال است.
الزم به ذکر است، ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان  قدس  
رضوی دارای  13 میلیون و 5۰۰ هزار برگ سند تاریخی، هزاران اثر موزه ای، 
2 میلیون نشــریات ادواری، 65 هزار کتاب چاپ سنگی و بیش از  1۰6 هزار 

نسخه خطی است.
گفتنی اســت، این جزوه قرآنی نفیس، چندی پیــش در پنجاهمین برنامه 
سه شــنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی به صــورت مجازی معرفی و 
رونمایی شــد و از طریق درگاه کتابخانه دیجیتال آســتان قدس به آدرس 

digital.aqr.ir قابل مشاهده است.

به همت آستان قدس رضوی انجام شد

سفره »کرامت رضوی« این بار در سبزوار ©
آستان: به همت آستان قدس رضوی 9۰۰ بسته اقام غذایی با عنوان »کرامت 

رضوی« بین نیازمندان شهرستان سبزوار توزیع شد.
بــه منظور تحقق فرمایــش رهبر انقاب مبنی بر مشــارکت فعال در رزمایش 
»خدمت مؤمنانه«، 9۰۰ بســته افطاری با عنوان کرامت رضوی به ارزش 5۰۰ 
میلیــون ریال با کمک خیران و آســتان قدس رضوی تهیــه و بین نیازمندان 

شهرستان سبزوار توزیع شد.
گفتنی اســت، هر ســبد برای مصرف یک هفته خانوارها تدارک دیده شده و 
شامل اقامی همچون شیر پاستوریزه، خرما، پنیر، حلوا شکری و نشاسته برای 

استفاده در وعده افطار خانواده های زیر پوشش آماده و توزیع شده است.
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همه زار و زندگی عمو غالم  مردم: همه زار و زندگی او، خانه ای خشت و گلی است که آجرش را یکی آورده و در و پنجره اش را دیگری؛ خانه ای که نه در و دیوار درستی دارد و نه سقف و سایه به راهی. با این 
وجود او 40-30 سال است که همین جا با »بی بی فاطمه« زندگی می کند. زنش تنها کسی است که با سادگی های او سر می کند؛ با نداری ها و ناکامی  هایش. عموغالم آغلی هم برای میشینه ها دارد که اگر سال، َمست 

باشد و بارانی ببارد و علفی بروید، شاید بره ای بزایند و سفره عموغالم را به ماست و َمسکه ای مهمان کنند.

اگر به زیرکوه سفر کردید، تماشای ریگزار بزرگ آن را از دست ندهید 

همت آباد؛ پهنه کویر و ستاره©
خواجه«  »همت آبــاد  روســتای  قدس: 
روستای کوچکی است در 150 کیلومتری 
قاین و 60 کیلومتری شــهر »حاجی آباد« 
کــه مرکز شهرســتان »زیرکوه« اســت؛ 
شهرستانی که چند سالی است از قاینات 
جدا شده و جغرافیای مستقلی را تشکیل 
داده اســت. همت آبــاد یکــی از آخرین 
روســتاها در مسیری است که به مرز افغانستان)استان فراه( منتهی می شود. پیش 
از رســیدن به مرز اما، محدوده خشک لم یزرعی پیش روست که این سال ها مورد 
توجه گردشــگران قرار گرفته است. کویر همت آباد در حاشیه روستای همت آباد با 
ریگزارهای بی انتهایش، یکی از چند کویر دیدنی خراسان جنوبی است. برای رسیدن 
به روســتا و کویر همت آباد باید از قاین به حاجی آبــاد بروید. از حاجی آباد در جاده 
آهنگران می توانید با طی 60 کیلومتر راه، به روستای همت آباد برسید. راه تا روستا 
آسفالت است. پیش از رسیدن به روستا، یک راه فرعی با یک تابلوی کوچک، شما را 
به کمپ کویری می رساند. این کمپ شامل چند ساختمان مختصر آجری)آالچیق(، 

سرویس بهداشتی و پارکینگی برای پارک اتومبیل است. 

معماری کهن روستاهای کویری»
روستای همت آباد، روستایی است با انبوه خانه های خشت و گلی. معماری کهن سال 
روســتاهای کویری خراسان را در روســتای همت آباد به خوبی می توان دید. اهالی 
روستا به گرمی از میهمان ها استقبال می کنند. شغل اصلی اهالی همت آباد دامداری 
و شــترداری اســت و در کنار آن مختصری هم کشاورزی انجام می شود. مردم این 
روستا عمدتاً از ایل بهلولی)بهلوری( هستند. این طایفه بزرگ ترین طایفه عشایری 
منطقه است. بهلولی ها طایفه خود را از فردی به نام بهلول یا بهلور می دانند. ایل آن ها 
در نواحی مختلف کشور از خواف، باخرز، تایباد، قاین، نهبندان و سرخس  گرفته تا 
سیســتان و ایران مرکزی پراکنده  است. روستا در وسط بیابان قرار گرفته است و از 
هر طرف تا چشم کار می کند بیابان خداست که بی هیچ دال و درختی و بی هیچ 
کوه و کتلی، گسترده شده است. خانه ها در روستاهای همت آباد عموماً ایوانی دارند 
که نشیمنگاه اهالی در هوای خنک عصرگاهی است. روی ایوان آب و جارو شده که 
نشسته ای و به پشتی های دستباف که تکیه داده ای، می شود از پشت دیوارهای کوتاه 

حیاط، تا عمق بیابان را دید. 

تنها سبزی مختصر بیابان های حاشیه کویر »
اهالی روســتا کشت و کار مختصری دارند. آن ها، دور تا دور زمین های کشاورزی را 
درخت کاشته اند تا بادهای گاه و بی گاه کویری، کمتر دستش به کشت و کارها برسد. 
تنها درختی هم که می تواند در آب و هوای کویری روســتای همت آباد دوام بیاورد 
و برگ و باری بســازد، کاج و ســرو است. این درخت های سوزنی برگ، تنها سبزی 

مختصر بیابان های حاشیه کویر هستند. 
روســتای همت آباد یک اقامتگاه بومگردی هم دارد که به همت یکی از جوان های 

روستا تجهیز شده است. 
ابراهیــم غضنفری، خانه پــدری اش را تبدیل به اقامتگاه بومگردی کرده اســت تا 
مســافرانی که راهی کویر می شوند، بتوانند شبی را در سکوت سنگین و آسمان پر 
ستاره روستای همت آباد بگذرانند. خانه او، سادگی همه خانه های روستایی را دارد. او 

در خانه اش با غذاهای محلی از میهمانان پذیرایی می کند. 
آن ها که قدم به کویر همت آباد گذاشته اند، حتماً به اقامتگاه آقا ابراهیم در روستا هم 
سری زده اند. در این اقامتگاه یا در دیگر خانه های روستای همت آباد، می شود شبی را 

در حاشیه کویر، زیر آسمان تاریک و پرستاره گذراند.

رشته های زر، خوشه های سرخ©
در  زراعی  محصــوالت  قدس:عمــده 
زیرکوه، مثل همه قاینــات، یا زعفران 
اســت یا زرشــک؛ هرچنــد در خاک 
خشکیده حاشیه کویر، انارهای شیرینی 
هم به عمــل می آید و آلوهــای آبدار. 
قنات های منطقه همچنان مختصر آبی 
دارند و روش های نوین آبیاری و باغداری 
هم به کمک آمده تا کشت و کار در این بیابان های کم آب، بیشتر و بهتر از گذشته 
انجام شود. به مدد همین شیوه هاست که زرشک کاری هم در این سال ها در همه 
قاینات رونق بیشتری گرفته است. باغ های وزق هم عمدتاً، باغ های زرشک آن هم 
زرشک بدون دانه اســت. حاال سال هاست که در همه دشت و دامنه ها می شود 
ردیف بوته ها و درختچه های زرشــک را دید که پهلو بــه پهلوی هم داده اند تا 

یکدستی خاکی رنگ مناظر منطقه را به سبزی و سرخی، میهمان کنند. 
باغ های زرشــک، ردیف بی پایان بوته ها و درختچه هایی است که حاال در بهار، با 

خوشه های زردرنگ، به گل نشسته اند. 

اما همه ســوغات زیرکوه در زعفران و زرشــک آن خالصه نمی شــود. »عناب« 
 ســوغات دیگری است که در این منطقه کویری، مثل همه شهرها و روستاهای 
خراسان جنوبی فراوان است. خراسان  جنوبی با داشتن ۹۸ درصد سطح زیر کشت 
عناب به  عنوان نخستین تولیدکننده این محصول در کشور و جهان مطرح است.

عناب، یاقوت کویر و میوه منحصر به فرد خراسان  جنوبی است. برداشت عناب در 
مناطق گرمسیری، از اوایل مرداد و در مناطق سردتر، اوایل مهرماه آماده برداشت 

است. در خراسان جنوبی، اواخر شهریورماه، فصل برداشت عناب است.
میوه  عناب برای تصفیه  خون، کمک به هاضمه و نرم کننده سینه مناسب بوده و 
هسته عناب خواب آور و مخدر است.درخت عناب، درخت مرتفعی است و طول 
آن حتی به 1۲ متر هم می رســد. میوه عناب در ابتدا سبز است و در ادامه قرمز 
می شود. در فروشگاه های خشکبار زیرکوه، هم می توانید با کیفیت ترین زعفران ها 

و هم مرغوب ترین زرشک ها و عناب ها را پیدا کنید. 

 مردم/ حسن احمدی فرد   قصه »عموغالم« 
قصه نداری است. قصه پرغصه بار سنگین زندگی 
اســت و دســت و بالی که همیشــه خدا خالی 
 مانــده اســت. او هم مثل همه اهالی روســتای 
»دهنه آهنگــران« در دل بیابان های پرت افتاده 
خراسان جنوبی روزگار می گذراند؛ روز و روزگار 
او هم مانند همه مردمان حاشیه کویر، به قناعت 
می گذرد و صبوری؛ به رنج و رضایت. آن ها همه 
عمر سر بر آسمان دارند، تا شاید سفره قناعتشان 

را به قدر قوت الیموتی رنگین کند. 
در این میان دســت و بال عموغــالم، تنگ تر از 
دیگران اســت. همــه زار و زندگــی او، خانه ای 
خشت و گلی اســت که آجرش را یکی آورده و 
در و پنجــره اش را دیگری؛ خانــه ای که نه در و 
دیوار درســتی دارد و نه سقف و سایه به راهی. با 
این وجود او 40-30 ســال است که همین جا با 
»بی بی فاطمه« زندگی می کند. زنش تنها کسی 
است که با سادگی های او سر می کند؛ با نداری ها 
و ناکامی  هایش. عموغالم آغلی هم برای میشینه ها 
دارد که اگر ســال، َمست باشــد و بارانی ببارد و 
علفی بروید، شاید بره ای بزایند و سفره عموغالم را 

به ماست و َمسکه ای مهمان کنند. 
جایــی که آن ها زندگی می کننــد، پهنه پهناور 
بیابان های کویری است؛ عرصه های بادخیزانی که 
خارهای بیابان هم توان ماندن در آن را ندارند؛ اما 
آن ها مانده اند. بادهای باستانی سیستان، بادهای 
1۲0 روزه، از جایــی حوالی آن هاســت که جان 
می گیرند و بر سرتاسر خراسان می وزند. »اناردره« 
از یک ســو و »پلنگ کوه« از سوی دیگر، بادراهی 
ســاخته تا هواهای گرم از دشت »ناامید« بیایند 
و در پهنــه »َدق پِتــرگان« بوزنــد و توفنده تر از 
خاستگاهشان در بیابان های سیستان، بر سرتاسر 

خراسان بگذراند. 
اهالی دهنه آهنگران، همیشه خدا چشم بر آسمان 
دارند تا نم اشــکی بباراند و لب های برآماسیده 
زمین را تر کند. آن شــب هم باران بارید. اهالی، 
روزی پیش از آن، در دل تابیده دشت، دست دعا 

بلند کرده بودند که:

ابر سیاه هندو
خود را کشیده یک سو

بارون بباره هوهو
اهلل بده تو بارون

به حرمت مزارون

ابر سیاه مرمر
خود را کشیده یک ور

بارون بباره جرجر
اهلل بده تو بارون

به حرمت مزارون...
و باران بارید؛ به قدر همه آن بهارها که نباریده بود؛ 

به قدر همه آن سال ها که نمی بارید. 

صدای مرگ آور آوار در دل سیاه شب»
آن شب باران بارید. مردها زیر باران، بیرون زدند 
تا راه آبه ها را باز کنند که جویه های باران، بی َخّل 
و خرابی از کوچه ها بگذرند؛ از کنار دای و دیوارها. 
خاک های تشــنه اما نم کشــیده بودند و ِگل ها 
دست و پاگیر می شدند. آن شــب باران بارید و 
دای های خشک، حریف خیسی باران نمی شدند. 
آن شــب باران بارید و سقف های ترک خورده از 
تشنگی شان نمی کاهید... و خانه محقر عموغالم 

که بر کناره گذر آب بود.
صدای ُرمبســت که آمد، اهالی زده بودند پشت 
دستشــان. صدای مرگ آور آوار که در دل سیاه 
شب بلند شده بود، رگی پنهان در پشت عموغالم 

تیر کشیده بود؛ که می دانست سقف تَِزرش، تابی 
برای باران ندارد. آن دای ها که با خاک های مرده 
بــاال برده بود و آن ِگل های خشــک که انداخته 
بود روی شاخه های کم جان طاغ ها، فقط به این 
کار می آمد که روزها ُگســَپندها را از هرم آفتاب 

بپوشاند و شب ها از چشم شور»پِرمی« دور کند. 
اهالی کویر از چشــم شور پرمی، حذر می کنند. 
بهار کــه بیاید، پرمی هم با ســتاره های ریزریز 
خوشــه مانندش، دامن کشــان به صحن آسمان 
می خرامد. چوپان ها می دانند، پرمی، بره های پروار 
را چشم می زند. شب که می شــود، هیچ بره ای 
نباید بیرون بماند. گسپندها هم این را می دانند. 
آن ها هم از ســقف تزرها، چشم به آسمان دارند. 
 پرمی که از پس افق باال می آید، میش ها، بره های 

کــم جــان را می گیرنــد زیر 
پستان های رگ کرده شان.

عموغالم، شــبی پیــش از آن، 
پرمــی را دیده بــود که پیش 
گــرم  »هفت بــرادران«،  پــای 
عشــوه گری بود. بــرای همین 
هم، ِگل انداختــه بود، روی تزر 
که مبادا، چشم بره ُکُموری اش، 
بی هوا به پرمی بیفتد؛ بره ای که 
حاال از پس ســالی، آمده بود تا 
سکوت صبحگاهی آغل را با بَربَر 

کشیدن هایش، بشکند... 
صدای رمبســت که آمده بود، 
مردها دویده بودند ســمت تزر 
عموغــالم و تا رســیده بودند، 
بودند.  شــده  حــرام  حیوان ها 

عموغالم، بــره کموری را دیده بــود که از پوزه 
نازکش، خــون تازه بیرون می زد. بوی پشــم و 
پشگل باران خورده، زده بود زیر دماغش و شوری 
اشکی ناغافل، از شیارهای گوشه چشمش، خزیده 
بــود روی لب های ُگرگرفته اش. چه شــب هایی 
که بیده های خشــک را آورده بود تا گســپندها 
در ســیاهی شب، پوزه بکشند به ساقه  علف ها و 
دلوهای پر آب را به شــانه گرفته بود تا حیوان ها 
در شــب های دراز، تشــنه نمانند. عموغالم که 
می آمد، حیوان ها در تاریکی تزر، ُگرُگر می زدند 
که می دانستند بوی عموغالم، بوی آشنای آب و 

علف است...
همــه داشــته های عموغالم از پس شــصت و 
چند ســال زندگی، حاال زیر آوار مانده بود. پنج 
گســپندش کنار بره کموری،  دراز به دراز افتاده 
بودند تا طعم باران را در دهن تشــنه عموغالم 
تلخ کنند؛ تلخ تر از کلپوره هایی که بهارها، بی بی 

فاطمه از دامنه دشت می چید.
ابرهای ســیاه هندو حاال آســمان چشــم های 
عموغالم را پوشانده بودند. ابرهای سیاه مرمر در 
ســرش جمع آمده بودند. در دل ساده عموغالم، 
یک ریز و بی صدا باران می بارید؛ اما عموغالم اهل 

گریــه نبود. زندگی بــه او آموخته بود که راضی 
باشد؛ که امیدوار باشد...

فیلم آقامعلم از عمو غالم»
»نعمــت آوازی« معلم روســتای دهنه آهنگران 
است؛ و معلم بودن در این پهنه های تنگدستی، 
چیزی فراتر از معلم بودن است. آقامعلم روستای 
دهنه آهنگران، معلم بچه هاســت و سنگ صبور 
اهالی. کویر به او آموخته تا هم سنگ باشد و هم 
صبور. هر کس چیزی نداند از او می پرســد و هر 
کس کاری در شــهر داشته باشد، از او راهنمایی 
می خواهد. او هم آن شب همراه مردها دویده بود 
و در گل های دســت و پاگیر، دست و پا زده بود 
تا نگذارد باران، دیواری را خراب کند یا سقفی را 
بُرمباند. او وقتی رسیده بود که 
عموغالم، لش گســپندها را از 
زیر خاک و گل ها بیرون کشیده 
بود و مبهوت ایستاده بود باالی 
سرشــان. معصومیت عموغالم 
و مظلومیتش و اشــک هایی که 
پنهــان می ریخــت، آقامعلم را 
واداشت تا با گوشی همراهش از 
او فیلم بگیرد. اهالی، عموغالم را 
دلداری دادند و برگشتند تا هر 
کدام، فکری به حال سقف های 
نم زده و دیوارهای ریخته کنند. 
فیلم نعمــت آوازی از عموغالم، 
دست به دست شد؛ از همسایه به 
همسایه رسید و از روستا به شهر 
رفت. آن قدری طول نکشید که 
خیلی ها از اهالی شــهرها و آبادی های »زیرکوه« 
فیلم عموغالم را دیدند کــه چطور دردمندانه و 

صبور، ایستاده کنار لش گسپندهایش. 
یکی از همان روزهای بهاری کســی هم از یک 
اداره عریض و طویل زنگ زده بود و وعده ها داده 
بود که فالنه مدیر می آید و کاری می کند. نعمت 
آوازی هم خوش خبری برده بود برای عموغالم و 
بی بی فاطمه که حاال هر روز نالینچه شان را پهن 
می کردند کنار خرابی های تزر، که خالی مانده بود 

از بربر گسپندها. 
روزها گذشــت و کســی نیامد تــا از عموغالم 
خبری بگیرد. دســت و بال اهالی دهنه آهنگران 
هــم تنگ تر از آن بود که کاری بکنند برای زن و 
شوهر صبوری که باران بهاری همه زندگی شان 

را برده بود. 

جوان های زیرکوهی به کمک آمدند»
یک زیرکوه اســت و یک سایت زیرکوه نیوز که 
»علی بیهقــی« آن را می گرداند. نعمت آوازی، 
یــک وقتی، گلــه کرده بود که اگر مســئوالن 
آن اداره های عریــض و طویل کاری نکرده اند، 
شاید دســت گرمی از اهالی زیرکوه پیدا بشود 

که کاری کند برای این لیلی و مجنون دلخون. 
نعمــت آوازی به علی بیهقی گفته بود، فیلم را 
بگذارد در سایتش و منتشر کند در کانال هایی 
که هر کدام ســری دارند در گوشی های همراه 
اهالی؛ و علی بیهقی فیلم را منتشر کرده بود و از 
همشهری ها و هموالیتی ها خواسته بود تا کاری 
بکنند. یک گروه از جوان های زیرکوهی خیلی 
زود به کمک آمدند. آن ها سال هاســت که در 
این جغرافیای رنج می گردند و به قدر توانشان 
امدادرسانی می کنند به دست و دل های رنجور. 
چند روزی طول نکشید که هشتگ #عموغالم 
گل کــرد در فضــای مجازی؛ که ایــن روزها 
حقیقی تر از هر فضای دیگری اســت. جوان ها 
چندین بار سر زدند به عموغالم و بی بی فاطمه 
نداشته هایشــان؛ و  از  نوشــتند  و فهرســتی 
نداشــته های این مردم، چه فهرست بلندباالیی 

دارد... 
اولین پیام را یکــی از اهالی »حاجی آباد« داده 
بود که فــالن مبلغ مختصــر را واریز کرده ام 
به کارتی که گفته ایــد و پس از آن، پیام های 
دیگری هم آمد که هر کدام به قدر وسعشان، 
کاری کرده بودند. پیام ها محدود به حاجی آباد 
و زیرکوه و قاین نماند. کســانی از مشــهد و 
تهــران و هزار جــای دور و نزدیک هم کمک 
کردنــد. 13 میلیــون تومان، بــه عرض چند 
روز جمع شــد در کارت و حاال وقتش بود که 
آقامعلم دوباره بــرای عموغالم و بی بی فاطمه 

خوش خبری ببرد...

امسال که بهار، مست افتاده است»
در دهنه آهنگران، هنوز بهار اســت و امســال، 
بهار مســت تر از هر سال دیگری اســت. باران، 
پشــت باران اســت که می بارد و علف است که 
غلت می خورد روی علف. امســال تمام تپه ها و 
ِشلّه های دهنه آهنگران سبز سبز است. رمه دارها 
 رمه ها را به دامن دشــت آورده اند تا میشــینه ها 
پک و پوزشــان را با علف های بهاره آشنا کنند. 
َملّه هــا بر پا شــده و هر صبح صــدای بادیه و 
پاتیل با صدای َغرکشیدن میش ها و بربر کردن 
بره هــا در هم می آمیزد. عصرهــا مردها دور هم 
جمع می شــوند و آتش روشن می کنند و چای 

می خورند. دوتاری می زنند و آوازی می خوانند. 
عموغالم هر روز پنج تا بزش را می آورد تا بچرند. 
بزها، حوصلــه یک جا ماندن ندارنــد و پیرمرد 
را دنبــال خودشــان به این طــرف و آن طرف 
می کشــانند. »بزغاله مســتی« در جان بزهاست؛ 
خصوصاً که ســال مســت بیفتد. اما عموغالم 
گالیه ای ندارد. چوپان ها از بزغاله مســتی خسته 
می شــوند اما گالیه نمی کنند که می دانند بزها 
هر چه بیشتر جســت و خیز کنند، بزغاله های 
ُقّچاق تری می زایند و شــیر چرب تری می دهند. 
ســفره عموغالم و بی بی فاطمه، ایــن روزها به 
بوی ماست و َمســکه رنگین است. درست مثل 
خانه شــان که حاال فــرش خوشــرنگی دارد و 
پشتی هایی که تکیه داده اند، به دیوار کاهگلی؛ و 
کولری که بنا دارد امسال در موسم بادهای 1۲0 

روزه، باد خنک بپیچاند در خانه آن ها. 
عموغالم شب ها از دشــت به خانه برمی گردد 
و بزها را هی می کنــد در تزری که جوان ها از 
بلوکه های ســیمانی درست کرده اند. سقف تزر 
محکم تر از آن اســت که بارانی آن را برمباند و 
پوشــیده تر از آن است که چشم شور پرمی، به 

بزها و بزغاله ها بیفتد.
»غالم حسین بخشــی« و »بی بی فاطمه نوری« 
حاال شب ها آسوده سر بر بالش می گذارند. همه 
اهالی زیرکوه حاال احوالپرس آن ها هستند. هر 
روز، هموالیتی ناشناخته ای به نعمت آوازی یا 
علــی بیهقی پیغام می دهد که ســالمش را به 
لیلی و مجنون زیرکوه برسانند. دهنه آهنگران، 

حاال روستای عموغالم و بی بی فاطمه است.

لیلی و مجنوِن »زیرکوه«
قصه عموغالم و بی بی فاطمه که حاال روستای دهنه آهنگران را به نام آن ها می شناسند

پنج گسپندش 
کنار بره کموری،  
دراز به دراز افتاده 
بودند تا طعم 
باران را در دهن 
تشنه عموغالم 
تلخ کنند؛ تلخ تر 
از کلپوره هایی که 
بهارها، بی بی فاطمه 
از دامنه دشت 
می چید

بــــــــرش
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس  
از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان 

تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال 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  ) فروشگاه (  هایپر مارکت ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 13:30 روز  پنجشنبه مورخ 99/03/01 . 
4-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واری��ز وج��ه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلی��ون ( ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 ب��ا  شناس��ه واری��ز: 

297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل همراه 
با پاکت "الف" تا ساعت 13:30 روز   شنبه  مورخ 99/03/17- 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- اش��خاص حقوقی که  دارای مجوز یا پروانه فعالیت  بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون  و یا از س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و یا اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای  فروش��گاههای بزرگ چند منظوره )طبق مش��خصات جدول پیوس��ت  ش��ماره یک اس��ناد مزایده (  هستند می توانند درمزایده شرکت 

نمایند و می بایست  مجوز خواسته شده را در پاکت )) ب (( ارائه نمایند .   
تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا بنام ش��رکت کننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده رد و هیچگونه ادعایی                    

در این خصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 11  روز  یکشنبه  مورخ  99/03/18 .

10-ن��وع و مبل��غ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 160.000.000 )یکصد و ش��صت  میلیون( ریال  مطابق ب��ا تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین 
  IR 290100004001064006372624  معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران ، در صورت واریز نقد شماره حساب

با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم 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

) » آگهي  تجديد  مزايده شماره 1-37-99 « ( )نوبت اول(
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اداره كل راه آهن خراس�ان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش��رایط 
جهت دعوت به مناقصه ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید . مناقصه گران موظفند برای 
ش��رکت در مناقصه نس��بت به ثبت نام درس��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 

فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.    
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : خدمات امداد و اورژانس ایستگاه راه آهن مشهد .
 3- مهلت خريد  اسناد ارزيابی : تا  ساعت 15:30 روز پنجشنبه مورخ  99/03/01  .   

4- ش��ایان ذکراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاسخ اس��تعالم ارزیابی صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) س��تاد(صورت پذیرد و شرکت کنندگانی در 
صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .

5- محل خريد حضوری اسناد ارزيابی : مشهد - میدان راه آهن- اداره کل راه آهن خراسان- حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � واحد امور قراردادها و خریدها.
6- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

7-  مهلت و محل ارائه  اس�ناد ارزيابی : تا س��اعت  15:30  روز ش��نبه مورخ  99/03/17-  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره کل               
راه آهن خراسان . 

8- مبلغ كل برآورد : 12.903.452.248 ریال .   
9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  یکسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ  645.172.612 ) ششصد و چهل و پنج  میلیون و یکصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و دوازده ( ریال مطابق با تضامین 
معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 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  اعالم می گردد .    
  تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

11- رش�ته و رتبه پیمانكار:  ش��رکت یا موسسه شرکت کننده باید دارای مجوز فعالیت فوریتهای پزش��کی  از معاونت درمان و آموزش پزشکی یا فوریتهای پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی باشد.

تذكر 1 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذك�ر 2"ارائ��ه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری"مص��وب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 

اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

آگهی دعوت به تجديد ارزيابی كیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  25-37-98 )نوبت دوم(
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5روزنامـه صبـح ایـران

دستاوردهای شب قدر را با معصیت الهی نابود نکنیم رسا: آیت اهلل محمدعلی جاودان در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، با بیان اینکه انسان اگر دارای همت بلند و الهی باشد 
می تواند بزرگ و عظیم الشأن شود، ابراز کرد: خداوند به انسان اجازه داده از هر آنچه در آسمان و زمین است برتر باشد. انسان باید تالش کند هر آنچه را که در شب قدر بدست آورده حفظ کند و با گناه و معصیت 

سرمایه های بدست آورده را نابود نکند؛ چنانچه انسان عمر خود را صرف طاعت الهی کند در آخرت از بهشتیان خواهد بود.

 پیوندهای حقیقی دینی ©
با توجه به جامعه و دیگرخواهی شکل می گیرد

شبستان: از جملــه مختصات تعیین کننده و محوری در تمدن غربی، فردگرایی یا 
همان Individualism  است؛ آن چیزی که به صورت پررنگ در جوامع غربی ظهور 
و بروز دارد و مورد اعتراف برخی از جامعه شناســان و روان شناسان غربی نیز هست. 
فردگرایی یکی از لوازم زندگی غربی اســت و رشــد فناوری در این سال ها به رشد 
فردگرایی هم دامن زده اســت؛ به این صورت که عمالً هر کسی در نهایت به منافع 
مادی خود می اندیشد و از آن فراتر نمی رود. در چنین فضایی اگر جامعه ما به سمت 
تمدن اسالمی حرکت کند، این حرکت و افق گشایی دقیقاً باید در نقطه مقابل روحیه 
فردگرایی یا همان Individualism باشــد. آنچه ما از افق تمدن اسالمی می شناسیم 
مبتنی بر جمع گرایی، دیگرگرایی و توجه به دیگران اســت. اساســاً ما اگر به سابقه 
دهه های اخیر و وضعیت کنونی طبقات مختلف اجتماعی نگاه کنیم می بینیم معموالً 
در جامعه ما کسانی که غرب گراتر بوده اند فردگراترهم بوده اند. شما نگاه کنید عموماً 
روستایی ها گرم تر و عاطفی تر از شهری ها هستند و در شهرها هم می بینید مناطق 
مرفه تر و برخوردارتر– شمال شهرنشین ها– فردگراتر از مناطق جنوب نشین هستند 
یعنی رفتارهای سردتری نسبت به هم دارند و کمتر به کار هم می آیند... این حاشیه ها 
و تبعات زاویه نگاه فردگرایانه هشداری برای ماست که ما از این ویژگی منفی تمدن 
غربی تبری بجوییم و جامعه مان را به ســمت رفتارهای جمع گرایانه و دیگرخواهانه 

سوق بدهیم.
اما در قضیه اخیر کرونا جامعه ما تجربه بســیار مثبت و ذی قیمتی از خود بر جای 
گذاشــت؛ تجربه ای که به نوعی رشدیافتگی ایرانی ها در فضای همدلی و مواسات و 
توجه به دیگران را نشان داد. ما اگر می خواهیم پایه های تمدن اسالمی را مستحکم تر 
در جامعه مان پی ریزی کنیم باید به رشد همدلی و مواسات یا همان دیگرخواهی بهای 
بیشتری بدهیم. اگر مقایسه کنیم می بینیم هر زمان جامعه ما از بنیان های فکری و 
رفتاری فرهنگ ایرانی و اسالمی متأثر بوده، روحیه جمع گرایی و مواسات بیشتر در 
آن ریشه دوانده اما در نقطه مقابل هر قدر که ما به بن مایه های فکری و منشی غرب 

نزدیک شده ایم، از این ویژگی های ممتاز تمدن اسالمی بیشتر محروم شده ایم.
نکته مهم اینجاست که فرهنگ سازان جامعه ما باید گام های بیشتری در این زمینه 
بردارند. اگر ما می خواهیم در این مســیر رشد کنیم چاره ای جز مهندسی و طراحی 
بستری برای شکوفایی این ظرفیت ها وجود ندارد؛ به عنوان مثال ما باید ببینیم که 
مســئولیت خطیر و مهم خانواده ها در این عرصه چیست؟ ما متوجه نیستیم گاهی 
فرزنــدان خود را با چه فراورده های فکری بار می آوریم و متأســفانه برخی از والدین 
از آن ها به عنوان یک افتخار یاد می کنند. از طرف دیگر متوجه باشیم امروز بسیاری 
از خانواده های ایرانی با حداقل فرزند– گاهی فقط یک فرزند– شکل می گیرد و جلو 
می رود و این تعداد اندک فرزندان می تواند به بســط فضای خودخواهی منجر شود. 
وقتی به گذشــته خانواده ایرانی رجوع می کنیم می بینیــم در درون خانواده ایرانی، 
مهربانی، مواســات و همدلی موج می زند؛ در صورتی که امروز نگرانی بزرگی در این 
باره داریم و نبود توجه به دیگران یکی از حاشیه ها و اقتضائات پررنگ فرزندمحوری، 
فرزندساالری و مادی گرایی در خانواده هاست. انصافاً جا دارد که ما امروز در رسانه ها به  
طور خاص روی این امور سرمایه گذاری کنیم و این ایده های متأثر از بنیان های فکری 
اسالمی و ایرانی را به والدین بدهیم که آن ها فرزندان خود را از طفولیت با روحیه تعاون 

و مواسات پرورش دهند.
یکی دیگر از ضرورت های مهم ما این است که نظام تبلیغاتی و به  طور خاص مبلغان 
ما در مساجد، رسانه ها، سخنرانی ها و روزهای مناسبتی مثل محرم و صفر از فرصت 
روشــنگری در راستای تقویت اخالق اجتماعی بهره ببرند و در نهایت ما را به سمت 
تبلیغ عبادت های جمعی سوق دهند. در حقیقت سبک زندگی اسالمی اقتضا می کند 
که ما به اخالق اجتماعی بپیوندیم و به آن بهای بیشتری بدهیم و البته اینکه یک عده 
می خواهند دین را منحصر در عبادت های فردی کنند، ستم به حقیقت و جوهره دین 
و جامعه است. پیوندهای حقیقی دینی با توجه به جامعه و دیگرخواهی شکل می گیرد 
و برجسته می شود بنابراین الزم است که متولیان امر توجه ویژه ای به تقویت اخالق 

اجتماعی از رهگذر تبلیغ عبادت های جمعی داشته باشند.

 حجت االســام صــادق عیدی  بر اســاس 
روایت هــای اهل بیــت)ع( دین ظاهــری دارد که 
شــریعت اســت و باطنی دارد که والیت اســت و 
دین داری در ظاهر تمســک به شریعت و در باطن 
تبعیت از والیت اســت؛ همان طــور که حضرات 
معصومین)ع( در کالم نورانیشان می فرمایند: نماز 
ما هســتیم، زکات ما هســتیم، حج ما هستیم و 
همچنین در روایت های شــریفه بنای اسالم را بر 
پنج رکن می بینید که عبارتند از نماز، زکات، حج، 
صــوم و والیت؛ و می فرمایند به هیچ چیز آن گونه 
که به والیت فراخوانده شده، فراخوانده نشده است. 
والیت همان سرپرستی است و هیچ نظام اجتماعی 
بدون والیت شکل نمی گیرد؛ به عبارت دیگر هر نظام 
اجتماعی حاصل تصرفاتی است که جامعه در تولی به 

والیت و اعتصام به والیت صورت می بخشند.
در نــگاه توحیدی، سرپرســتی جبهــه حق یک 
سرپرســتی تاریخی است و از همین جهت تمامی 
فرامین توحیدی ناظر به سرپرستی تاریخی جبهه 
حق است و سرپرستی تاریخی در حقیقت سرپرستی 
جوامع در طول تاریخ با تمامی تناسبات و ارتباطات 
بیــن جوامع و تمامی تناســبات و ارتباطات درون 
جوامع اســت و بر این اساس فرامین توحیدی نیز 
فرامینی تاریخی خواهند بود؛ به عبارتی نمی شود 
سرپرستی جبهه حق یک سرپرستی تاریخی باشد 
لیکن فرامین این سرپرستی ناظر به فرد باشد، بلکه 
فرامین ناظر به اجتماع بلکه فراتر از آن ناظر به تاریخ 
است و ســلوک نیز که تبعیت از فرامین توحیدی 
سرپرستی جبهه حق است، سلوکی اجتماعی بلکه 
فراتر از آن ســلوک تاریخی است. بنابراین می توان 
مدعی بود که ســلوک فردی منفک از اجتماع در 

ساحت دین و تمدن اسالمی بی معناست و در نگاه 
توحیدی، رســالت ما و فرامین ناظر به رســالت ما 
تاریخی است و سرچشمه تمامی فرامین توحیدی 
در جبهه حق، سرپرســتی تاریخی معصومین)ع( 
برای هدایت عالم ملک و ملکوت در راستای رضایت 

خداوند متعال است.

جدال جبهه حق با جبهه باطل در سه الیه»
بر اساس مبانی اسالمی، جهان هستی مجموعه ای 
به هم پیوســته است و انسان و جامعه انسانی تنها 
بخشــی از نظام آفرینش هستند. نظام آفرینش از 
ملک تا ملکوت را در بر می گیرد که تمامی کثرات 
این نظام در ارتباط با یکدیگر و متأثر از هم هستند 
و والیت، سرپرستی نظام آفرینش در طول تاریخ با 
تمام ربط های آن است؛ چه ربط بین مقاطع مختلف 

تاریخی چه ربط بین اجزای یک جامعه.

در تبیین کیفیت جریان والیت باید گفت که والیت 
نقطه ای نیست، بلکه سلسله ای واجد مراتب تشکیکی 
است. جریان والیت خداوند متعال از طریق تولی نبی 
اکرم)ص( به والیت خداوند متعال، و جریان والیت 
نبی اکرم)ص( از طریق تولی ائمه هدا)ع( به والیت 
نبی اکرم)ص( اســت؛ و سایر ائمه به دامن حضرت 
رسول چنگ می زنند و معنای آیه شریفه »َوَکذٰلَِک 
ًه َوَسًطا لَِتکونوا ُشَهداَء َعلَی الّناِس َویَکوَن  َجَعلناُکم أَُمّ
الَرّسوُل َعلَیُکم َشــهیًدا« )بقره:143( همین است. 
در روایت های شریفه »امت وسط« به ائمه هدا)ع( 
تفسیر شده اســت و والیت ائمه هدا)ع( از مجرای 
تولی سلمان ها، ابوذرها و عمارها جریان می یابد و در 
عصر غیبت، والیت حضرت حجت)عج( از مجرای 
تولی والیت فقیه بــه والیت حضرت، و والیت ولی 
فقیــه از مجرای تولی اصحاب جبهه حق به والیت 

ولی فقیه، جریان می یابد. 

بر این اســاس جدال تمدنی اسالم 
و غــرب جدال تولی اصحاب جبهه 
حق و اصحــاب جبهــه باطل به 
سرپرســتی حق و باطل اســت و 
این تولی در ســایه الیه سیاست به 
معنای نظام تمایالت، الیه فرهنگ 
به معنای نظام تفکرات و الیه اقتصاد 
به معنای نظام عملکرد تجلی پیدا 

می کند. بدین معنا که تولی اصحاب 
جبهه حق به سرپرستی حق، در وهله 
نخست نظام تمایالت اجتماعی جبهه 
حق را شــکل می دهــد و این نظام 
تمایالت به دنبال خود نظام تفکرات را 
شکل خواهد داد و این نظام تفکرات 
به دنبال خــود نظام عملکرد جبهه 
حق را شکل می دهد؛ و جبهه حق در 
هر سه الیه با جبهه باطل در جدال 
خواهد بود. در سراسر این درگیری و 
جدال ما چیزی به نام سلوک فردی 
ــاَلَه تَْنَهیٰ َعِن  نداریم کــه »إَِنّ الَصّ

الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَکِر« )عنکبوت: 45( یعنی امر به نمازی 
تعلق گرفته است که ارتباطات آن دیده شده است؛ 
باطن نماز نیز نفی طاغوت است و مراتب نفی نماز 
نیز به مراتب تبعیت ما از والیت تاریخی- اجتماعی 

اولیای جبهه حق برمی گردد. 

ماه رمضان بستری برای عبور از »
خودخواهی هاست

حقیقت دین تبعیت از ولی در عمل اجتماعی است 
و والیت به نحو تشــکیکی و سلسله ای از خداوند 

متعال تا نبی مکرم اسالم)ص( و 
ائمه هدا)ع( تا والیت فقیه را در 
بستری  رمضان  ماه  برمی گیرد. 
برای عبــور از خودخواهی ها و 
اعتصام و تولی به نور اندیشه ولی 
جهت ســلوک در تاریکی های 
مدرنیته اســت و در شب های 
قدر مراتب تولی انسان به والیت 
بر اساس طلب انسان برای یک 
ســال رقم می خــورد و مراتب 
ســلوک اجتماعی انسان تحت 
سرپرستی ولی تعیین می گردد 
و بهره تمامی افعال انســان از 
نور والیت و نقش آفرینی انسان 
بر اساس این افعال در پیشبرد 
حرکت تاریخــی توحید مقدر 

می شود.
تمــام اتفاق ها در مــاه رمضان 
زمینه ســاز تقواســت؛ و این به 
رحمت  بیشتر  شمولیت  جهت 
خداوند است. ماه مبارک رمضان، جلوه ای از والیت 
خداوند متعال است. شدت ربط قلوب مؤمنان در 
پرتو شمس والیت نبی اکرم)ص( در این ماه بیشتر 
می شــود. نظام تمایالت در این ماه الهی می شود 
و نافی خودخواهی ها می گردد؛ آورده رمضان باید 
توسعه تولی اصحاب جبهه حق به والیت ولی فقیه 
باشد و تجلی این توسعه تولی باید در توسعه نظام 
تفکرات بر محور نظام اندیشه ولی و نظام عملکرد 
و عبودیت اجتماعــی اهل حق بر محور این نظام 

تفکر باشد.

تبیین سلوک فردی و اجتماعی جبهه حق بر محور والیت، در جدال با جبهه باطل

حقیقت دین ، تبعیت از ولی در عمل اجتماعی است

آورده رمضان 
باید توسعه تولی 

اصحاب جبهه حق 
باشد و تجلی آن 

باید در توسعه نظام 
تفکرات بر محور 

اندیشه ولی و نظام 
عملکرد و عبودیت 
اجتماعی بر محور 

این نظام تفکر باشد

بــــــرش

سلطنت پنهان©
او را سپاس بی شمار، که جان و خرد را به نعمت رمضان تازگی بخشید. بیشتر، قرآن 
خواندیم تا با تمرین خردورزی، هوشــمندانه و زیرکانه گام برداریم و با بیداری سحر 
و مناجات هــای پرمغز، زنگار از دل برگیریم و دیگر بار، صفای آینه فطرتی خداداد را 
تجربه کنیم. گناهانمان را سوزاند و دل هایمان را نرم کرد تا با آب دیده، آتش خشم او 
و لهیب سرکش آز را فرونشانیم و رنج گرسنگی را میهمان ُملک تن کرد تا هم خود 
تندرستی یابیم و هم چونان کریمان، لذت اطعام را بر لذت طعام ترجیح دهیم. )نک 

به: لیثی واسطی، عیون الحکم والمواعظ، ص420(
از هوشیاری و قدرشناسی است که سهم همراهی تنی سالم و رفیق اراده و توفیق را 
بشناســیم، که اگر یاری و توان او در تاب آوری و خواندن و گام زدن و چون آن نبود، 
نمی توانستیم تا این اندازه از خرمن ماه خدا خوشه برگیریم. و مباد که جسمی پاک 
شده، تندرستی یافته و زکات خود داده )نک به: مفید، المقنعه، ص304( را بار دیگر به 
بیماری های پرخوری، بدخوری و بی نظمی رنجور سازیم؛ که ره دراز است و رسیدن به 
مقصد، بی  مرکبی راهوار، دشوار. حضرت امام علی بن الحسین)ع( می فرمود: عافیت، 
سلطنتی پنهان و نعمتی است که چون از دست رود، به یاد آید و چون یافت شود، 

فراموش گردد. )نک به: طوسی، االمالی، ص632(
دریافتــه و تجربــه کرده ایم که چگونه اندکی پرهیز و نظم بخشــیدن به خوردن و 
آشامیدن، سالمت و نشاط بدن را به او بازمی گرداند. این عادت پسندیده را حفظ کنیم 
که عالم آل محمد)ع( به روایت از پیامبر)ص( فرمود: چیزی نزد خداوند، بیش از شکم 
پُر، مورد بغض و خشم نیست. )صدوق، عیون اخبارالرضا، ج2، ص39( باید تا یک سوم 
اندرون را برای غذا، یک سوم را برای آب و مانده آن را برای نَفس )هوا( گذاشت. )نک 

به: مجلسی، بحاراالنوار، ج63، ص330(
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یادداشت شفاهی

  معارف کتاب »سنت های تاریخی در قرآن کریم« توسط 
کتاب  بازار  روانه  آیت اهلل شهید صدر  پژوهشگاه تخصصی 
استاد شهید سید  از  تفسیری  گفتارهایی  کتاب  این  شد. 
محمدباقر صدر است که پیشتر در کتاب پژوهش های قرآنی 
با دیگر نوشته های قرآنی شهید صدر به  چاپ رسیده بود و 
اینک در روزهای گرانقدر ماه مبارک رمضان، با ویرایش و 

تحقیق دوباره به  طور مجزا، منتشر شده است.
شــهید صدر این درس ها را پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و بنا بر ضرورت های پیش  آمده در عرصه سیاســی- 
 اجتماعی عراق و جهان اســالم ارائه کرد. او دو روز در هفته 
)سه شنبه و چهارشنبه( درس خارج فقه خود را تعطیل کرد 
و به  جای آن به موضوع تفســیر قرآن کریم پرداخت. هدف 
از این ســخنرانی های عمومی تقویت ارتباط رهبری دینی 
و مردم و ایجاد زمینه آگاهی بخشــی و روشنگری از سوی 
مرجعیت بود. استادان و طالب حوزه های علمیه و همچنین 
عموم مردم از این سخنرانی ها استقبال کردند و نوارهای آن 

به  شکلی بی سابقه تکثیر و در میان مردم منتشر شد.
با وجود اینکه مخاطب این ســخنرانی ها تنها طالب درس 
خارج نبودند، محتوای این دروس همچون سایر آثار استاد 
شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر از اتقان و نوآوری ویژه ای 
برخوردار اســت. محور اصلی در این گفتارهای تفســیری 
ســنت های تاریخی در قرآن کریم است که شهید صدر به  
ژرفا و فراگیری شگفتی به آن می پردازد، اما این کتاب بیش 
از آنکه کتابی درباره سنت های تاریخی باشد، در واقع بیانگر 
روشــی نو و بی سابقه برای تفسیِر موضوعی است که شهید 

صدر خود آن را روش اســتنطاق نامیده است؛ روشی که او 
با پی ریزی آن سطح پژوهش های علمی در این عرصه را به 

مرحله ای جدید وارد می کند.

مروری بر محتوای کتاب»
کتاب »ســنت های تاریخی در قرآن کریم« در ســه فصل 
تنظیم شده اســت: »درآمدی بر روش تفسیر موضوعی«، 
»پیاده سازی روش در نظریه سنت های تاریخی« و »بررسی 
مصداقی نظریه در موضــوع رابطه دین با تاریخ و جامعه«. 
شهید صدر در تعریف تفسیر موضوعی و تبیین تفاوت آن با 
تفسیرهای مرسوم می گوید: »مفسِر جزئی نگر معموالً نقشی 
سلبی در تفسیر دارد؛ او متِن قرآنِی معینی، برای مثال یک 
آیه یا بخشــی قرآنی را بدون هیچ پیش فرض و اندیشه ای 
در نظر می گیرد و می کوشــد مدلول قرآنــی آن را در پرتو 
مفهــوم الفاظ و توجه به قرینه هــای متصل و منفصلی که 
می یابد تعیین کند… اما مفسِر وحدت بخش و موضوع محور، 
برخالف آن رویه، فعالیت خود را از متن آغاز نمی کند؛ بلکه 
او ابتدا واقعیت های زندگی را می بیند و نظرش را بر یکی از 
موضوع های اعتقادی یا اجتماعی یا هستی شناسانه متمرکز 
می کند، مشکالتی را که تجربیات اندیشه انسانی درباره آن 
موضوع طرح کرده و نیز راه حل هایی که تفکر بشــری ارائه 
نموده و همچنین پرسش ها و نارسایی هایی را که تجربه های 
تاریخی بروز داده، به  خوبی فرامی گیرد و سپس به متن قرآن 
رجوع می کند؛ نه به این منظور که در برابر متن قرآن فقط 
نقش شنونده و ثبت کننده را بازی کند، بلکه با این هدف که 

موضوعی آماده و آکنده از انبوهی از افکار و مواضع بشری را 
در محضر قرآن مطرح کند و با آن به  صورت سؤال  و جواب 
به گفت وگو بپردازد؛ بنابراین، هدف تفســیر وحدت بخش و 
موضوع محور، تبیین دیدگاه قرآن و به تبع آن اسالم، در یکی 
از موضوع های زندگی یا هســتی است. بنابراین دستاوردی 
که از فرایند تفســیر موضوعی به  دســت می آید، نظریه ای 
قرآنی درباره یکی از موضوعات بزرگ و اساسی حیات بشری 

است«. 
او سپس با ترجیح رویکرد موضوع محور، سعی می کند این 
روش را در موضوع »سنت های تاریخی در قرآن کریم« پیاده 
کند و با بررسی ابعاد گوناگون این موضوع و تبیین ویژگی ها 
و انواع ســنت های تاریخ در قرآن، نظریه ای قرآنی را در این 

عرصه به  دست دهد.
شهید صدر در فصل دوم کتاب به این پرسش ها پاسخ گفته 
است: »آیا در بینش قرآن، تاریخ بشری سنت هایی دارد؟«، 
»آیا سنت ها و قوانینی هست که بر مسیر و حرکت و تحوالت 
تاریخ حاکم باشد؟«، »این ســنت ها کدام است؟«، »تاریخ 
بشر چگونه آغاز شد، بالید و تحول یافت؟«، »عوامل اصلی 
در نظریه تاریخ چیســت؟«، »نقش انســان در حرکت های 
تاریخ چیست؟« و »جایگاه وحی آسمانی و نبوت در عرصه 
اجتماعی کجاست؟«. او سپس به بررسی یکی از مهم ترین 
مصادیق سنت های تاریخی در قرآن، یعنی دین و رابطه آن 
با جامعه و تاریخ می پردازد؛ و دین را افزون  بر قانون، یکی از 
سنت های تاریخی می داند و با دسته بندی سنت ها، آن را در 

دسته سنت های کوتاه مدت چالش پذیر قرار می دهد.

شــهید صدر همچنین در فصل پایانی یکــی از مهم ترین 
مباحث جامعه شناسی خود را مطرح می کند و فهم دین را 
بدون فهم جامعه و عناصر آن نادرســت می داند؛ در دیدگاه 
شهید، جامعه از سه عنصر تشکیل می شود: انسان، زمین و 

روابط و مناسبات.

کتاب »سنت های تاریخی در قرآن کریم« منتشر شد
از سوی پژوهشگاه تخصصی آیت اهلل شهید صدر

کتابخانه

annotation@qudsonline.ir

رمضانیه

  دکتر امیر سلمانی رحیمی/ پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی

 حجت االسام دکتر ابوالفضل ساجدی/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 2118 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 67/90 متر مربع ابتیاعی آقای 
حیدرقلی گریوانی از محل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی برابر رای ش��ماره 0342-99 مورخه 1399/02/17- 

کالسه 98-0233
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1477 آ-9901177
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/29

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/13
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 156 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 64/06 متر مربع ابتیاعی خانم 
روضه گل نوائی از محل مالکیت رسمی محمد زحمتکش برابر رای شماره 0336-99 مورخه 1399/02/16- کالسه 

97-0074
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1475 آ-9901178
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/29

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/13
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی
محکوم علیه :محمدحسین فرش باف طوسي فرزند محمدهادي مجهول المکان

محکوم له :احمدالیق فرزندامیرقلي ساکن باخرز خ ابوالفضلي10
بموجبراي شماره2مورخه99,2,6صادره از شعبه دو شوراي حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم است به حضور 
دریکي  از دفاتر اس��ناد رسمي وتنظیم وامضاي سند رسمي خودروي س��واري پژو 405به شماره پالک 54و989-

36بابت اصل خواسته ومبلغ 102000تومان بابت هزینه دادرسي درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتي درحق 
صندوق دولت لذا محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف مدت ده روز پس از نش��ر این آگهي مفاد آن را به موقع به اجرا 
بگدارد در غیر اینصورت برابر مقررات قانوني وقضایي نسبت به انتقال سند از طریق اجراي احکام مدني دادگاه اقدام 

خواهد شد.آ-9901187
دبیرح 2شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به اقاي جواد درویش پور فرزند غالمعلي و محمد فیض ریوندي گشني فرزند خداداد فعال مجهول المکان 
ابالغ مي شود که آقاي احسان قاسمي سیاه الخ فرزند شیرمحمد دادخواستي به تنظیم سند اتومبیل سواري پراید به 
ش پالک 21ص855-42به طرفیت شما به شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,60ثبت وبراي 
روز چهارشنبه مورخ99,4,4ساعت6,5عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه وباارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگي خواهد شد . آ-9901179
مسئول دبیرخانه شعبه دو شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای مصطفی نوروزی فرزند علی به صورت شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 252 متر مربع از پالک 
4111فرعی از پالک 16246 فرعی از 1� اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت رس��می شرکت تعاونی مسکن 
بسیجیان فردوس و همچنین خریداری مع الواسطه آقای شعبان بخشی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901186
تاریخ انتشار نوبت اول:   29/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/13

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حمیرا صیدمحمدزاده دارای شناس��نامه شماره 370 به ش��رح دادخواست به کالسه 980466/

ح4 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول گلباف  به شناسنامه 
0748345541 در تاری��خ 1386/7/2 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-  احمد گلباف فرزند رسول به ش ملی 0749348402 متولد 1341/7/8 فرزند متوفی 
2- ملکه گلباف فرزند رسول به ش ملی 0748389687 متولد 1347/4/10 فرزند متوفی

3- صدیقه گلباف فرزند رسول به ش ملی 0748371044 متولد 1327/12/5 فرزند متوفی 
4- تاج محمد گلباف فرزند رسول به ش ملی 0748389695 متولد 1349/1/1 فرزند متوفی 

5- غالم محمد گلباف فرزند رسول به ش ملی متولد  فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/2/29  آ-9901176
حسن رضائی منفرد

قاضی شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
بدینوسیله به شرکت صنایع  سنگ درخشان  یزد )سهامی خاص ( محل ثبت : تفت شماره ثبت 744شناسه ملی 
10861333750به  نشانی: تفت بخش مرکزی دهستان دهشیرروستای اردان خیابان جاده اصلی خیابان اختصاصی  
معدن س��ل اردان  پالک 0 طبقه همکف کد پس��تی 8999199888 ابالغ می شود که توسط بانک صادرات  برای 
وصول مبلغ 9777127895ریال )نه میلیارد هفتصدو هفتاد وهفت میلیون وصد وبیس��ت وهفت هزاروهش��تصد 
ونودوپنج ریال ( اصل طلب به انضمام خس��ارات تاخیرتادیه  تا تاریخ 1398/09/09 و از تاریخ مذکور تا روز وصول  
طبق مقرارت به موجب سند رهنی شماره 134275،تاریخ سند 1396/12/21دفتر خانه اسناد رسمی شماره 20یزد  
علیه شما اجرائیه صادرشده و پرونده به کالسه 9801993در این اجرا تشکیل گردیده وطبق گزارش مامور مربوطه 
آدرس به شرح متن سند شناخته نشده است و بستانکارهم نتوانسته شما را معرفی نماید لذا به تقاضای  وارده به شما 
ره 35001392مورخ 1399/02/21 بستانکاروطبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی، اجرائیه یک مرتبه در 

یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود
 مقتضی است ظرف مهلت 10روز ازتاریخ انتشاراین آگهی که روزابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی  
خود اقدام نمائید درغیراینصورت  مورد رهن که عبارتس��ت از : شش��دانگ خانه پالک 276فرعی از33 اصلی بخش  
2قشالقی نوشهربا جمیع توابع و لواحق و مشاعات ازطریق مزایده پس از طی مراحل قانونی بفروش خواهد رسید واز 
حاصل فروش آن طلب بستانکارو حقوق دولتی پرونده مزبور  وصول وبه خریدارتحویل داده خواهد شد ومازاد به رهن 
به راهن مسترد می گردد ودرصورت عدم خریدارپس از واریز  ما به التفاوت قیمت مورد رهن به حساب ثبت جهت  

پرداخت به راهن، به بستانکار پرونده منتقل خواهد شد .آ-9901175
 اداره اجرای اسناد رسمی یزد 

مدیراجرا واحد اجرای اسناد رسمی یزد - منصور مظفری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی//برابر آرأی شماره 139860313010003293 و 139860313010003292 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای صالح الدین باباخانی فرزند رحمن بش��ماره شناس��نامه 1037 صادره از 
بوکان و آقای لقمان باباخانی فرزند رحمن بش��ماره شناس��نامه 7910 صادره از بوکان هر کدام به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ در یک باب خانه به مساحت 115 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 131 – اصلی کلتپه واقع 
در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان زیتون خیابان معرفت 1 خریداری از آقایان فتاح و حسن عبداله زاده آحادی 
از وراث مرحوم قادر عبداله زاده احدی از زارعان صاحب نسق مشاعی در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که 

برای آن پالک 4561 فرعی از 131 -  اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9900625
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/29

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004045 � 1398/10/30 هی��ات اول/دوم موض��وع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز غالمی مقدم فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه3459 وشمماره 
ملی 5239215659  نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 150 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسین دستگردی   محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900546
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/13                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/29
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860308001004370 � 1398/11/28 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قاصدی  فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه وش��ماره 
ملی 5230004630  نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 104/79 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت س��هراب پس��ندیده  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 
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گروه پژوهشی اقتصاد: با وجود اتمام فرصت یکساله اجرایی کردن  برخی از 
بندهای قانون جدید چک از جملــه راه اندازی چک الکترونیک، چک موردی و 
نحوه محاســبه  سقف اعتباری صدور دسته چک که باید تا 09/21/ 98 اجرایی 
می شدند، اما هنوز  بانک  مرکزی با وجود اهمیت فراوان این بندها، آن ها را اجرایی 
نکرده است.آذر سال 97 بود که مجلس پس از انجام اصالحات اساسی در قانون 
قدیمی و ناکارآمد چک، قانون جدید چک را تصویب کرد. به گفته کارشناسان، 
این قانون نوآوری های متعددی را به همراه داشت، از مهم ترین نوآوری های قانون 
جدید می توان به الزام به صدور چک از طریق سامانه صیاد، کاهش زمان دادرسی 
به پرونده های مربوط به چک برگشــتی از حدود دو ســال به نزدیک 20 روز و 
راه اندازی چک الکترونیک اشاره کرد. یکی از اهداف اصلی این قانون، پیشگیری 
از صدور چک بالمحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق 
این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می توان آن را در شمار 

ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.

بندهای مهم قانون جدید چک که  حدود 6 ماه از فرصت اجرایی شدن »
آن ها می گذرد

هدف فوق تا حدود زیادی نیز برآورده شــده است، چرا که از زمان اجرایی شدن 
این قانون تا به امروز چک برگشتی نسبت به دوره های قبل از اجرایی شدن آن، 
بسیار کاهش یافته  و تک  رقمی شده است. با این میزان از تأثیرگذاری اما هنوز 
این قانون به صورت کامل از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده  است. بخش های 
بســیار مهمی از قانون جدید چک  بر زمین مانده و هنوز اجرایی نشده اند. این 
تعلل در حالی است که بانک مرکزی  مطابق قانون موظف به اجرایی کردن این 
بندها  در بازه زمانی یک سال پس از الزم االجرا شدن قانون جدید یعنی تا تاریخ 

98/09/21 شده است. 
دکتر یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در اجرایی 
نکــردن کامل قانون جدید چک می گوید: »قانون گذار در قانون چک که آخرین 
اصالحات آن در سال 97 تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را 
طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده و یکی صدور چک سیستمی 
است. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد 
که به گردش دربیاید و اینکه در دســت مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی 
کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی 
هم حاکم باشد و از تاریخ 21/ 09/ 97  که قانون چک تصویب شد، قرار شد ظرف 
یک سال یعنی تا 21/ 09/ 98  بانک مرکزی زیرساخت های الزم برای صدور چک 
الکترونیکی را فراهم کند. در این فرصت یکساله بانک مرکزی یک پیش نویسی 
منتشر کرد و از صاحبنظران خواسته شد نظرات خودشان را ارائه دهند، اما پس 
از پایان مهلت یکســاله در حالی که انتظار می رفت بانک مرکزی ســاختار الزم 
برای این قضیه را فراهم کند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عمالً ما شاهد صدور چک 

الکترونیکی در پایان سال 98 نبودیم«.
مرادی درباره چک موردی که بند مغفول مانده دیگر قانون جدید چک اســت، 
اظهار کرد: »در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساخت های الزم برای 
صدور چک موردی را نیز فراهم کند. ضوابط دریافت چک های موردی، عیناً شبیه 
چک های بانکی اســت با این تفاوت که سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون 
اینکه اعتبارسنجی شوند، به بانک مراجعه کرده و چک خود را دریافت می کنند، 
اما محرومیت های افرادی که چک موردی آن ها برگشــت می خورد، عیناً همان 

محرومیت هایی است که افرادی که چک عادی دارند، با آن مواجه هستند«.

نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون»
اظهارات فوق نشــان می دهد خأل و کمبود زیرساخت قانون و حقوقی درباره 
اجرایی شــدن بندهای مغفول مانده چک وجود ندارد و آنچه ســبب اجرایی 
نشــدن این بندها شــده، نبــود اراده و چاالکی الزم در نهــاد متولی یعنی 
بانک مرکزی اســت. علی جعفری، کارشناس امور بانکی درباره علت اجرایی 
نشــدن این بخش ها از قانون می گوید: »به نظر نمی رســد مشکل قانونی و 
زیرســاخت های قانونی در این امر مانع باشد، چرا که زیرساخت های قانونی 
آن فراهم اســت و در همین قانون جدید نیز مباحث آن در تبصره ماده یک 
مطرح شده است، بنابراین به نظر می رسد مشکل نبود اراده الزم در  نهادهای 

متولی به خصوص بانک مرکزی باشد«.
حــال باید دید  چــه زمانی بانک مرکزی مصمم بــه اجرایی کردن بندهای 
بر زمین مانده قانون جدید چک که بســیار مهم نیز هســتند، می شود و اگر 
اجرایی نشــوند تقریباً اجرای سایر بندها تأثیر چندانی در احیای اعتبار چک 

نخواهند داشت. 

ادامه ریزش قیمت ها در بازار خودرو©
تسنیم: بازار خودرو در طول هفته گذشته 
که با صــدور مجوز افزایــش 10 تا 23 
درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و 
سایپا روبه رو بود، تقریباً با توقف معامالت 
مواجه است، به نحوی که هیچ خریداری 
اقدام به خرید خودرو نکرده و همه منتظر 
ابالغ قیمت های جدید به بازار هســتند. 
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قرار شده معامالت خودرو در بازار آزاد بیش از10 
درصد قیمت کارخانه نباشــد و همین امر عاملی شده تا قیمت خودروها در بازار با 
ریزش قابل توجهی روبه رو شــود. به اعتقاد فعاالن بازار، کاهش قیمت های خودرو 

به حدی خواهد رسید که همان رقم 10 درصد بیشتر از قیمت کارخانه را پر کند. 
مشاهدات بازار نشان می دهد قیمت انواع خودرو از هفته گذشته تا امروز 20 تا 100 
میلیون تومان ارزان شــده، البته روند کاهشی قیمت ها همچنان ادامه دارد. در بازار 
امروز قیمت خودرو پرایــد با قیمت 66 میلیون تومان، تیبا2 با قیمت 81 میلیون 
تومان، پژو 405 با قیمــت 110 میلیون تومان و پژو پارس با قیمت 115 میلیون 
تومان به فروش می رسند. البته پژو 206 تیپ دو که در طول هفته های گذشته شاهد 
افزایش قیمت بســیاری بود، 114 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. پژو 206 

تیپ 5 نیز 128 میلیون تومان به فروش می رسد. 

افزایش قیمت طال ناشی از تقاضای نظام بانکی برای خرید سکه است

خواب بورس، شتاب طال
 اقتصاد/ زهرا طوسی  در روزهایی که 
اقتصاد دنیــا با کرونا دســت و پنجه نرم 
می کند صعودی شــدن قیمت ارز و ورود 
آن به کانال 17هزار تومان و شروع ریزش 
بورس پس از مدت ها طالیه داری در تاالر 
ســرمایه، بازارهای مالی را در کانون توجه 
قرار داده است. در این شرایط طال در کانال 
700هزار تومان سیر می کند و سکه نیز از 
مرز 7میلیون تومان عبــور کرده و با این 
حال تقاضا برای خرید طال و سکه بیشتر 
می شــود تا نشــان دهد فلز زرد همچنان 
مأمــن اصلی ســرمایه گذاران محســوب 

می شود.
شــاهد  روزها  این  بازار 
آسانســوری  افزایــش 
نرخ طال، دالر و ســکه 
اســت. نرخ هــا بــه روز 
تغییــر می کنند تا عمر 
پیش بینی قیمت ها تنها 
چند ساعتی دوام داشته 
باشد. عصر یکشنبه و در 
زمان تهیه این گزارش 
هر گرم طال 18عیار که 
روز شنبه تا 706 هزار و 
900تومان رسیده بود، 
با رشد 1/69درصدی به 
719هزار و 100 تومان 

رسید.
دالر نیز اسب سرکش 
قیمتــی را بــه پیش 
 رانده تا نرخ17هــزار و 410 تومان را 
از آن خــود کند، نرخی که نســبت به 
روز قبــل، افزایــش 1/2درصدی دارد. 
یورو هــم از این قافله عقــب نمانده و 
خود را به18هزار و320 تومان رسانده 
که نســبت به روز قبــل، افزایش 0/6 

درصدی را تجربه می کند.
سکه بهارآزادی اما در بازار پیشتاز افزایش 
قیمت اســت و با نرخ تاریخی 7میلیون و 
450هزار تومان نسبت به روز قبل، افزایش 
1/34درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده 

است. 

 افزایش 7میلیونی قیمت سکه »
طی 10 سال

در حال حاضر با وجود افزایش ناچیز بهای 
اونس جهانی، قیمت سکه در روزهای اخیر 
رشــد چشمگیری داشــته و رسماً رکورد 
جدیدی را به ثبت رســانده است. متوسط 
قیمت یک سکه بهارآزادی طرح جدید که 
در ســال 89 حدود 325هزار تومان بوده، 
روز یکشنبه در بازار آزاد با نرخ 7 میلیون 
و 300 هــزار تومــان معامله شــد، یعنی 
سکه طی 10 سال حدود 7میلیون تومان 

افزایش داشته است. 
براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت 
فروش یک ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
قدیــم در بازار آزاد در اســفند ماه ســال 
گذشــته 5 میلیون و 897 هزار تومان بود 
که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 31/8 

درصد افزایش را نشان می دهد.
افزایش قیمت ها در بازار طال نشانه تورم و 
افت ارزش پول ملی است، بنابراین در این 
شرایط مردم ترجیح می دهند برای حفظ 
ارزش ســرمایه های خود نقدینگی شــان 
را تبدیــل به کاالی بــاارزش کنند. البته 
خریــد و فروش اغلب طالهای ریز متوقف 
شده و معامالت تنها در فروش سکه تمام 

بهارآزادی ادامه دارد. 

ســکه در حالی از 6 میلیــون تومان وارد 
کانال 7 میلیون شد که طبق اعالم برخی 
فعاالن بازار، طال سیگنال افزایش قیمت را 
از بورس دریافت کرده بود. البته بورسی ها 
نظــر دیگری دارند و رشــد قیمت دالر را 
عامل اصلی گرانی سکه ارزیابی می کنند. 
کارشناسان معتقدند نخستین عاملی که 
به  صورت ســنتی روی بازار ســکه و طال 
تأثیــر دارد، نرخ ارز اســت که در ماه های 
اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده است، 
به  طوری که هم اکنون هر دالر آمریکا در 
میانه کانــال 17هزار تومان قرار گرفته که 
نســبت به اوایل اسفند سال گذشته رشد 
بیش از 2هزار تومانی را نشــان می دهد، 
بنابرایــن صعودی بودن نــرخ ارز یکی از 
عواملی اســت که به تقویــت قیمت ها در 
بازار سکه و طال منجر شده است. عالوه بر 
این، افزایش تورم انتظاری در کشور، عامل 
دیگری است که بخشی از سرمایه گذاری ها 

را به سمت این بازار هدایت کرده است. 
برخی از فعاالن هم باور داشتند، زمزمه های 
مربوط به بسته  شــدن بازار گواهی سپرده 
سکه طال در بورس کاال عامل دیگری بود 
که موجب شد تقاضا برای خرید سکه در 

بازار نقدی افزایش پیدا کند. 

گواهی سپرده طال، عامل روند »
صعودی نرخ سکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
در گفت وگــو با خبرنگار مــا درباره علت 
افزایش نرخ ســکه می گوید: معموالً سکه 
تــا پیش از این در بازارهای ســنتی ایران 
خرید و فروش می شــد، هر چند تا پیش 
از این موضوع اوراق ســکه در بازار سرمایه 
پیش خرید می شــد و این موضوع پس از 
چند ســال متوقف شد. حضور بانک ها در 
خرید طال در بازار ســکه موجب افزایش 
نرخ سکه و طال شده است. بانک ها از این 
جهت در بازار ســکه وارد شــده اند، چون 
مجبورند برای اعطای گواهی ســپرده طال 
به مشــتریان خود، معادل آن طال و سکه 

خریداری کنند. 
به گفتــه وی، خریداران گواهی ســپرده 
طال و ســکه از نظام بانکی، گواهی خرید 
سکه را متناسب با قیمت روز طال و سکه 
در بانک هــا ســپرده گذاری می کنند و در 
سررســید اعالم شــده با قیمت سررسید 
سکه می توانند منابع خود را از بانک خارج 
کنند، از این جهت و به دلیل اعطای گواهی 
سپرده طال از سوی بانک ها به مردم، بانک 
مرکزی بانک هــا را ملزم به خریداری طال 
معادل خرید سپرده های طالی مردم کرده 
اســت، بنابراین الزم است بانک ها در قبال 

میزان گواهی ســپرده طالیی که منتشر 
کردند، به همان اندازه ذخیره سکه داشته 

باشند.
بازارهای غیرقابل اطمینان  وی می افزاید: 
و تنش هــا و بی ثباتی هــای بازارها، مردم 
را متوجه خرید گواهی ســپرده طال کرده 
است. اقبال مردم به این موضوع منجر به 
ورود بانک هــا به بازارهای طال برای خرید 
سکه شــده تا ذخایر ملزم شده دستوری 

بانک مرکزی اجرا شود.
به گفته وی، مشــکالت نگهداری و خرید 
و فروش سکه و قوانین ناظر بر آن موجب 
شــده که مردم با ســرمایه های خرد خود 
اقبال بیشــتری به گواهی سپرده های طال 
نشــان دهند، بنابراین بخشــی از افزایش 
قیمت ســکه و طال ناشی از تقاضای نظام 
بانکی برای خرید ســکه اســت. بی شک 
سرمایه داران خردی که نگران سرمایه های 
خود در بازار بورس هســتند و از ســقوط 
بازار بورس واهمه دارند، به دنبال بازارهای 
دیگری برای حفظ ریال خود هســتند. در 
این بین بازار سکه و طال و ارز کم خطرتر و 
ریسک کمتری نسبت به بازار سرمایه دارد، 
بنابراین با کاهش شاخص های بورس برخی 
از سرمایه داران خرد به سمت بازار سکه و 
خرید گواهی ســپرده طال از بانک مرکزی 
حرکت کرده اند و بخشی از گرانی بازار سکه 
ناشــی از ورود همزمان مردم و بازار سکه 

برای خرید در این بازار سرمایه ای است. 
 
چرا بورس ریخت؟»

با وجود بازدهی بیش از 70 درصدی بازار 
سهام در 40 روز اول امسال، عبور بازدهی 
بازار ســهام از 100درصــد در کمتر از دو 
ماه، ســبقت بازدهی بازار ســهام از دالر و 
طال طی یک ســال اخیر که چشــم انداز 
امیدوارکننده ای از بورس ترسیم کرده بود؛ 
با این حال در بازار سرمایه قیمت سهام در 

حال کاهش است.
معامالت بــورس که با ادامــه عرضه های 
چشــمگیر آغاز شــد، حاال در حال افت 
کردن اســت. به طوری کــه در یک هفته 
اخیر شاخص بورس 8درصد سقوط کرده 
است. جریان خروج نقدینگی در معامالت 
روز یکشنبه نیز ادامه داشت تا شاخص کل 
بــورس با افت 20هزار واحــد در زیر عدد 
970هزار واحد آرام گیرد. سقوط شاخص 
به زیر این کانــال می تواند منجر به ادامه 
نزول آن تا 900هزار واحد باشد و اکنون در 
بازار با صف های فروش سنگین و همه گیر 
مواجه هستیم. نوسان های اخیر بازار نشان 
می دهد تعداد زیادی از افــراد تازه وارد به 
صورت هیجانی ســعی در خرید و فروش 

دارند و همین مسئله بازار را دچار هیجان 
کرده است.

از نگاه کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار 
ســهام چند عامل در ریزش بورس نقش 
داشــته اند. عده ای خبر بازگشــایی نماد 
ایران خودرو را عامل مؤثری در این ریزش 
عنوان کرده اند که مانند هفته پیش هنگام 
بازگشایی نماد ســایپا شاخص بازار سهام 

افت قابل توجهی کرد.
دسته دیگر نوسان در دیگر بازارها را عامل 
مؤثر می دانند. با توجه به ســبقت بازدهی 
دالر و طــال نســبت به بــورس در هفته 
گذشته، ممکن است برخی همچنان تمایل 
به خروج سرمایه از بازار سهام برای ورود به 

دیگر بازارها داشته باشند. 
برخــی دیگر از کارشناســان اما معتقدند 
ریزش شاخص های بورس در چند روز اخیر 
بیشتر به  علت ورود بازارسرمایه به مرحله 
استراحت بوده و همچنان بورس ظرفیت 

الزم برای سرمایه گذاری را دارد. 

ورود بازارسرمایه به مرحله »
استراحت،  علت ریزش ها 

بازارسرمایه  کارشــناس  کوروش شمس، 
در این باره می گوید: از ابتدای ســال 99 
حدود 40هزار میلیارد تومان از ســرمایه 
مردم وارد بازار سرمایه شده است.این رقم 
عدد سنگینی بود البته در واقع بازارسرمایه 
قبل از ورود این مقدار سرمایه نیز در رقم 
قابل قبول و مناســب قرار داشــت و مردم 
محل مناســبی را برای ســرمایه گذاری 

انتخاب کردند. 
بــه گفتــه وی، بــا ســرمایه گذاری ها 
شــاخص ها از یک میلیــون عبــور کرد، 
امــا این ریزش ها در یکــی دو روز اخیر 
بــه  علت ورود بازارســرمایه بــه مرحله 
اســتراحت اســت. بازار ســرمایه در هر 
دوره 10 ســاله پربازده ترین بــازار برای 
ســرمایه گذاری بوده و همچنان ظرفیت 

الزم برای سرمایه گذاری را دارد.
وی در خصــوص حمایت هــای دولــت 
نیــز تأکید می کنــد: در اکثر نقــاط دنیا 
بازارسرمایه بزرگ ترین بازار سرمایه گذاری 
و تأمین مالی اســت، اما حمایت دولت از 
بازارســرمایه را باید از دید دیگر نگریست، 
چون بازارسرمایه در زمان حاضر به  عنوان 
جایگاه امن و کالن تر قرار گرفته و با توجه 
به استراتژی های الزم، جایگاه بازارسرمایه 
در حال عوض شدن است و این حمایت ها 

ادامه دار خواهد بود. 
وی تأکید می کند: در 20 ســال گذشته 
به  طور متوســط شــاخص بورس حدود 
30درصد بازده و سکه طال 22 درصد بازده 
داشته است، اما در شرایط فعلی باید گفت 
رشد قیمت طال به  علت رشد در بازارهای 
جهانی اســت، اما در شــرایط فعلی رشد 
بازارســرمایه همچنان باالتر و بهتر از بازار 

طال خواهد بود.
این کارشناس بازارســرمایه معتقد است: 
کلّیت بازار بورس و سرمایه گذاری ممکن 
است گران باشد، اما حباب در بازار بورس 
و ســرمایه وجود ندارد، بنابراین اگر کاال و 
طالیی به  عنوان سرمایه گذاری خریداری 
شده باشــد، می تواند با سرمایه گذاری در 
بورس در درازمدت از رشد بهتری برخوردار 
باشد. کوروش شمس خاطرنشان می کند: 
سهام عدالت سرمایه گذاری بلندمدتی است 
که توصیه می شود مردم نسبت به افزایش 

سرمایه هم اقدام کنند.

 بانک ها از این 
جهت در بازار سکه 
وارد شده اند، چون 
مجبورند برای اعطای 
گواهی سپرده طال 
به مشتریان خود، 
معادل آن طال و سکه 
خریداری کنند 

بــــــــرش

پذیرش خودروهای بدون  پالک در پارکینگ ها ممنوع شد  اقتصاد:  معاون امورصنایع وزارت صمت در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو اعالم کرد: محدودیت هایی برای جلوگیری از حضور دالالن 
برای نام نویسی خرید خودرو در نظر گرفته شد.مهدی صادقی نیارکی از اتخاذ تصمیماتی در خصوص عدم خروج خودرو بدون پالک از خودروسازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکار شده در پارکینگ ها خبر 

داد و گفت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد پالک که در پارکینگ ها قرار دارند، در نظر گرفته شد. پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون  پالک را ندارند .

گزارش

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو

 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399  24 رمضان 1441 18 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9249 

اصل برگ سبز و اصل سند کمپانی خودروی سواری 
پ���ژو 405 ج���ی ال ایک���س 1800 آی م���دل 1388  به 
ش���ماره  و   86 و   995 ای���ران   12 انتظام���ی  ش���ماره 
شاس���ی NAAM01CA7AK874958  و ش���ماره موت���ور 
12488148255  متعل���ق ب���ه آقای حس���ین انصاری 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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موت���ور  نام���ه  بیم���ه  و  س���ند  کارت،  س���بز،  ب���رگ 
تن���ه ش���ماره  ب���ه   1394 م���دل  کوی���ر  س���یکلت 

 N3C ***125K9402812  و ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
93798 ایران 773 به مالکیت هادی شریعت برومند 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی 206 م���دل 1387 رنگ س���فید 
روغنی به ش���ماره انتظامی 217ه81 ایران 36  شماره 
موتور 14186030077 و شماره شاسی 22519165 به 
مالکیت میرحمیدرضا سیدی پور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کارت خودروی س���مند م���دل 1382 رنگ 
نق���ره ای آب���ی به ش���ماره انتظام���ی 694ص71 ایران 
12  ش���ماره موتور 32908207546 و ش���ماره شاسی 
82207028 ب���ه مالکی���ت مجید دوس���ت زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز موتور سیکلت اترک مدل 1390 رنگ قرمز 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 64427/764  ش���ماره موت���ور 
 NEA***125A9025785 و شماره شاسی NEA*1070613

به مالکیت محمد مهدی اورعی مالپور مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی برلیانس هاچ بک مدل 1396 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 466ص32 ایران 
36  ش���ماره موتور BM15L*G050111 و شماره شاسی 
احس���ان  مالکی���ت  ب���ه   NAPH320AAH1013186
یوس���فی فر مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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 KOLEOS-ATبرگ سبز و س���ند کمپانی خودروی رنو
مدل 2017 رنگ سفید متالیک به شماره انتظامی 297 
ط31 ایران 12  ش���ماره موت���ور 2TRC707F010929 و 
شماره شاسی VF1RZG001HC257554 به مالکیت 
علی فخر نبوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
01
16
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار 
نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی )تجدید(
2- واحد های تجاری شماره 20 مجتمع سیدمرتضی 

3- تعدادی از واحدهای اداری-مسکونی ابتدای خیابان دادگستری )تجدید(
4- کارواش سبک جنب CNG شماره یک شهرداری )تجدید(

5- واگذاری سینما ایران بصورت اجاره ای )تجدید(
6- واگذاری یک قطعه زمین در پارک بسیج جهت راه اندازی مجموعه بازیهای کودکان شامل )ترامپولین، 

فضای آب بازی و شن بازی( )تجدید(
7- دو غرفه مسافربری واقع در پایانه مسافربری

8- واحد تجاری واقع در خیابان 17 شهریور روبروی حمام کارون
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 99/2/29 لغایت پایان وقت اداری 99/3/7 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 99/03/11

7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالع�ات بیش�تر، ام�ور حقوق�ی و قراردادهای ش�هرداری با
 تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده نوبت دوم
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روابط عمومی شهرداری کاشمر

ش�هرداری کاشمر در نظر دارد نس�بت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید.

1- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر
2- نگهداری فضای سبز )پیمان ب( )تجدید(

3- ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی ساختمان شهرداری )تجدید(
4- نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر کاشمر

شرایط مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- دریافت اسناد: از مورخه 99/2/29 لغایت 99/3/7
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه در اسناد مندرج است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 99/3/11
7- محل دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 

با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه نوبت دوم
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روابط عمومی شهرداری کاشمر

 س��ازمان مدیری��ت آرامس��تانهای ش��هرداری 
س��بزوار در نظر دارد انج��ام امورخدماتی خود 
ازقبیل ساخت قبور،کفن و دفن متوفی،نظافت 
فضای س��بز،اموردفتری و کرایه ماش��ین آالت 
با تامین نیروی انس��انی را به مدت دوس��ال به 

پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید.
لذاش��رکت ه��ای دارای صالحی��ت م��ی توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد 
مناقص��ه به امورقراردادهای س��ازمان مراجعه 
ویاباشماره تلفن44216862-051تماس حاصل 

فرمایند.
آخری��ن فرصت ش��رکت در مناقصه پایان وقت 
روزپنجشنبه1399/03/08واس��ناد اداری 

مناقصه روزشنبه1399/03/10درمحل سازمان 
بازگش��ایی م��ی گردد.ضمناکارفرم��ا در رد ی��ا 

قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد. 
روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای 

شهرداری سبزوار
 WWW.ARAMESTANSABZEVAR.IR
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 آگهی مناقصه »نوبت دوم«

دولت پشت کلمه »داللی« ©
پنهان شده است

کســانی که ما آن ها را به نام دالل می شناسیم 
هیچ گاه دســت به احتــکار کاالیی برای مدت 
زمان طوالنی نمی زنند، چرا که ســود آن ها در 
زنجیره توزیع و چرخش پول است نه نگهداری 
پول. حتی زمانی که تورم سنگینی وجود دارد 
عمدتاً گردش مالی است که منجر به سودآوری 
می شــود. معامله های متعدد و خرید و فروش، 
ســود فعاالن بازار را تضمین می کند، بنابراین 
بنده معتقــدم دولتی ها در همــه گرانی ها و 
بی برنامگی های بازار خودرو تا ســایر بازارها و 
ارائه کاالها پشت کلمه مجهولی به نام دالل و 

سوداگر پنهان شده اند. 
اگر منظور دولت از دالالن بازار خودرو کسانی 
است که از حاشیه بازار سود کالنی می برند، 
الزمه عدم بهره مندی این افراد از ســود باال، 
فروش کاال از همان کارخانه به قیمت واقعی 
اســت، در حالی که رئیس سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان با بیان 
اینکه قیمت خــودرو از در کارخانه به عالوه 
حداکثر 10 درصد ســود قیمت متعارف در 
کف بازار اســت، به راحتی برای ســوداگر و 
داللی که زاییده همین سیاست گذاری هاست، 

سود درست می کند.
طبق آیین نامه وزارت صنعت، شرکت تولیدی 
و هزینه های مجموع سربار هزینه های خدمات 
پس  از فروش تبلیغات و شبکه های فروش کاًل 
15 درصد اجازه ســود دارند، یعنی آیین نامه 
اعالم شــده از ســوی آقای تابش به مردم این 
موضوع را بســیار واضح اعالم می کند که طبق 
این آیین نامه ســود داللی بهتر از تولید است. 
جالب است که اگر شرکت قانونی واردات داشته 
باشــید 7درصد اجازه سود دارید، اما اگر داللی 

کنید 10 درصد سود نصیب شما می شود! 
این نشــان می دهد سیســتم اصــالً متوجه 
سیاســت گذاری های مخرب خود نیست، اگر 
واقعاً دولت به دنبال از بین بردن حاشــیه سود 
باال برای دالالن اســت، بایــد قیمت در مبدأ 
توزیع یعنی از کارخانه آزادانه و براساس قیمت 
واقعی به بازار عرضه شود، ضمن اینکه نیازمند 
شبکه توزیع تخصصی هستیم، بنابراین می توان 
گفت دولتی ها با پنهان شــدن پشــت کلمه 
ســوداگری، یک پروپاگاندای دولتی برای فرار 
از مســئولیت پذیری خود درست کرده اند.  اگر 
مقامــات دولتی فضای ســودجویی و اجحاف 
در کشــور را دامن نزنند و سیاســت گذاری و 
مســئولیت پذیری داشته باشند و اگر نهادهای 
نظارتی برخورد دقیق تر و شــفاف تری به خرج 
بدهند، قطعاً از ایــن وضعیت عبور می کنیم، 
بنابراین می توان گفت دولت بسترساز داللی و 
حاشیه هایی است که بازار را به نفع سودآوری 
عده ای و به ضرر برخورداری کل  جامعه تغییر 

داده است.

 خرید تضمینی ©
بیش از  1/5میلیون تن گندم

مهر: شــرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید 
تضمینــی یک میلیون و 547هــزار تن گندم 
به ارزش 38هــزار و 945 میلیارد ریال تا 28 
اردیبهشت  ماه در کشور خبر داد. سیدمحمدتقی 
طباطبایی گفت: یک میلیــون و 547هزار تن 
گندم در نیمی از اســتان های کشور خریداری 
شده که با خرید این مقدار 20درصد کل خرید 
ســال گذشته محقق شده است. وی گفت: در 
یک ماه گذشــته 222هــزار و 969 محموله 
به مراکز خرید تضمینی تحویل شــده است.

خبر
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تشکیل ستاد اجرایی پیشگیری از کرونا در دانشگاه ها   ایسنا: رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تشکیل ستاد اجرایی پیشگیری از کرونا در دانشگاه ها با محوریت بهداشت و درمان در ماه های 
اخیر خبر داد. مجتبی صدیقی گفت: انتشار محتواهای آموزشی پیشگیری بهداشتی با مشارکت همیاران بهداشت و تهیه پروتکل های بهداشتی مورد نیاز دانشگاه های وزارت علوم از اقدام های سازمان امور دانشجویان 
در مقابله با ویروس کروناست. ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت حضوری و غیرحضوری و نظارت بر اجرای ضدعفونی و گندزدایی اماکن دانشگاهی نیز توسط مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها انجام می شود.

 »کرونا« توسط یک انسان ©
به بازار حیوانات ووهان منتقل شده است

ایسنا: متخصصان بیولوژیســت می گویند ویروس کرونا توسط یک انسان به بازار 
حیوانات ووهان چین منتقل شده است.

به نوشته روزنامه دیلی میل، ادعای چین درباره اینکه همه گیری این ویروس از بازار 
حیوانات وحشــی در ووهان و در دسامبر گذشته میالدی بوده، از سوی یک مطالعه 
علمی به چالش کشیده شده است. میل روز یکشنبه گزارش کرد، بیولوژیست های 
متخصص گفته اند تمامی داده های موجود نشان می دهد این ویروس از سوی شخصی 

که ناقل آن بوده، به بازار منتقل شده است.
آلینا چان، بیولوژیست مولکولی و شــینگ ژان، بیولوژیست تکاملی در این 
تحقیق نوشــتند:  داده های ژنتیکی موجود، انتقال ویــروس بین گونه های 
مختلــف جانوری در این بــازار را تأیید نمی کند. در مقابل اشــاره دارد که 
تمامی راه های انتقال حیوان به انســان - در این مــورد از خفاش ها - باید 
مورد آزمون قرار گیرد و قطعی نیســت. بر اساس این تحقیق احتمال اینکه 
بتوان یک ماده مهندســی شده غیرژنتیکی را در حین مطالعه در آزمایشگاه 

به انسان منتقل کرد نیز وجود دارد.

 پوشیدن دستکش ویروس کرونا را پخش می کند©
نتایج  فارس: به گزارش سی تی وی نیوز، 
بررسی های اخیر محققان نشان می دهد 
استفاده از دستکش در مألعام از افراد در 

برابر کووید ۱۹ محافظت نمی کند.
سامون چاکرابارتی، محقق کانادایی گفت: 
پژوهش هــای میدانی نشــان داده مردم 
اغلب از یک جفت دستکش در مکان های 

عمومی اســتفاده می کنند و بدون آنکه آن را تعویض کنند به همه ســطوح دست 
می زنند.  محققان تأکید می کنند: استفاده افراد از دستکش  یکبار مصرف بدین شکل 
برای حفظ سالمت خود از ویروس کرونا متناقض است و آن ها را به طور جدی تری در 

خطر ابتال به کووید ۱۹ قرار می دهد.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده )CDC( نیز این پیام را تکرار 
می کند و اصرار دارد پوشــیدن دستکش برای عموم مردم ضروری نیست. در عوض 
برای تکمیل فعالیت های روزانه، رعایت بهداشت نکته ای است که می تواند افراد را از 

خطر ابتال به بیماری بسیار مسری کووید ۱۹ در امان نگه دارد. 

سرداری که مادرش فکر می کرد جاروکش سپاه است!©
جامعه: خبرگــزاری برنا، بخشــی از 
خاطرات مقام معظم رهبری را در دیدار 
با خانواده شــهدای همدان در سال ۸۳ 

بازنشر کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
که شانزدهم تیر ۸۳ انجام شده است، 
می فرماینــد:  »در اطالعاتی که به من 

داده شد، خواندم که در بین همین شهدای همداِن شما، یک سردار سپاهی - که 
دارای شــأن و موقعیتی هم بوده اســت - وجود داشــته که وقتی مادرش از او 
می پرســد تو در سپاه چکاره ای، جواب می دهد: من در سپاه جاروکشی می کنم. 
مادرش خیال می کرده واقعاً این جوان در سپاه یک مستخدم معمولی است. حتی 
وقتی برای این جوان به خواستگاری هم می روند و خانواده  دختر سؤال می کنند 
پسر شما چکاره است، مادرش می گوید در سپاه مستخدم است! بعد در اجتماعی 
که مراسمی بوده، یک نفر داشته سخنرانی می کرده، این مادر می بیند آن شخص 
خیلی شبیه پسرش است. می پرســد این شخص کیست. می گویند این فالنی 

است؛ یکی از سرداران سپاه. آن مادر، آن وقت پسرش را می شناسد!
ما مطالبی که در تاریخ خوانده بودیم، مثل افسانه به گوش ما می آمد؛ اما آن ها را در 
زندگی واقعِی خودمان دیدیم. من این را به جوان ها می خواهم بگویم؛ به فرزندان 
شهدا و به خانواده های آن ها: آن عظمتی که خانواده های شهدا و پدرها و مادرها 
و همســرها نشان داده اند، از عظمت خود شهدا کمتر نیست. ما مادران و پدرانی 
را دیدیم که این ها با حادثه  سنگین و کوبنده  فقدان فرزند خودشان مثل بشارت 

برخورد کردند؛ چون می دانستند که فرزند آن ها در چه راهی حرکت می کند«.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی    موزه ها 
و مراکز فرهنگی روایتگر تاریخ و هویت فرهنگی و 

دینی یک جامعه و زوایای پنهان آن است.
در میان موزه های کشــور، موزه های حرم منور امام 
هشتم)ع( نیز مجموعه ارزشمندی را فراهم ساخته تا 
زائران و مجاوران این بارگاه روحانی، از آثار و اشیای 
تاریخی و ارزشمندی که در آن ها نگهداری می شوند 
بهره مند شوند. بیست و نهم اردیبهشت »روز جهانی 
موزه و میراث فرهنگــی« را بهانه ای برای گفت وگو 
با رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی و یافتن برخی از پرسش هایمان 
در خصوص گنجینه های ارزشمند در بارگاه مطهر 

امام رضا)ع( دیدیم. 
گفت وگوی ما را با حجت االسالم والمسلمین سید 

جالل حسینی در ادامه دنبال کنید.

چه ویژگی های خاصی در موزه های آستان   
قدس رضوی در مقایسه با سایر موزه ها وجود 

دارد؟
موزه های آستان قدس رضوی مانند سایر موزه های 
ایران و جهان نهادی دائمی و بستری برای نمایش 
مدنیت، تاریخ، فرهنگ و منابع طبیعی جامعه ما 
از گذشــته تا عصر حاضر است، اما موزه های این 
آســتان مقدس در تفاوت با بسیاری از موزه ها به 
عنوان یک داالن معرفت، مکمل زیارت شناخته 
می شود. رسالت موزه های متعلق به آستان قدس 
رضوی مانند دیگر موزه ها، حفظ ارزش ها و ایجاد 
هویت و معرفت است، اما آنچه جریان موزه های 
این نهاد مقدس را دائمی می کند، این است که این 
موزه ها بر اساس سنت حسنه وقف جریان یافته و 
این سنت از بطن انسانی جوامع نشأت گرفته است. 
موزه های آستان قدس رضوی مانند همه موزه ها، 
مخاطب محور بــوده و وظایف و مأموریتش برای 
ایجاد بســترهای آموزشی و پژوهشی با حفاظت 
و نگهــداری صحیح از میراث گذشــتگان برای 
آیندگان، همچنین ایجاد محیطی مفرح و پرنشاط 
برای همه اقشار و سطوح اجتماعی است، عالوه بر 
این موزه های آستان قدس رضوی به دلیل تقدسی 
که نشــأت گرفته از انتساب آن ها به امام ثامن و 
ضامن، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( است، به 
موضوع مهمــی یعنی حفظ ارزش ها برای مقابله 
با اســتحاله فرهنگی نیز پایبند است. این موزه 
تالش دارد با تکیه بر ســیره علمی و عملی امام 
رضــا)ع( و ترویج معارف قرآن و مکتب اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( از طریق رســانه موزه ای، با 
بهره گیری بهینه از منابع موقوفات و نذورات، برای 
اقشار مختلف به ویژه جوانان جامعه هویت بخش و 

تأثیرگذار باشد. 

مطابق اعالم مســئوالن و مدیران مربوط   
در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی تعداد قابل توجهی از 
اشــیای موزه ای و تاریخی، قرآن ها و کتب 
خطی، چاپ سنگی و چاپی نفیس، برگ اسناد 
تاریخی و قدیمی، نشریات ادواری و... متعلق 
به دوره  های مختلف تاریخی وجود دارد، چرا 
مطابق یک برنامه تنظیمی، همه این اشــیا و 
آثار ارزشمند در داخل موزه های حرم مطهر 
امام رضا)ع( تاکنون به نمایش در نیامده و این 
اشیا برای مشــاهده بازدیدکنندگان تعویض 

نمی شوند و تغییر نمی کنند؟ 
بحث مربوط به دالیل عــدم تغییر و جابه جایی 
اشــیای داخل موزه های آســتان قدس رضوی 
بحث مفصلی اســت که از حوصله این گفت وگو 
خارج اســت، اما باید بگویم هرگونه توســعه ای 
نیازمند تحول اســت و در موضوع مورد بحث ما 
یعنی موزه های حــرم مطهر رضوی هم هر گونه 
تغییری نیازمند نگــرش ژرف و تحول در وضع 

موجود است. بدون تردید، تغییر در وضعیت فعلی 
مجموعه موزه های این نهاد مقدس بستگی به دو 
اقدام مهم دارد؛ ابتدا »ایجاد بستر مناسب از نظر 
تخصصی و منابع مالی برای بهینه ســازی وضع 
موجود« و دیگری »ایجاد تحول در تشکیالت فعلی 
با هدف رفع موانع و بروکراسی اداری در راستای 
فراهم آوری شــرایط دسترسی مناسب مجریان 

متخصص به منابع اصلی«.
در توضیح این مطلب بایــد بگویم در حال حاضر 
مدیریت و سرپرستی آثار موزه ای و مجموعه خزانه 
در این نهاد مقدس و مدیریت سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قــدس رضوی از 
یکدیگر جداســت و همین عدم یکپارچگی سبب 
شده سهولت و دسترسی سریع کارشناسان موزه ها 
برای شناسایی نفایس موجود در خزانه آثار و اشیای 
ارزشمند به راحتی مقدور نباشد. همچنین نیاز فوری 
و ضروری آثار خزانه به کارشناسی حرفه ای و تفکیک 
اموال قابل نمایش و نفایس از آثار غیرقابل نمایش 
از دیگر ضروریات در این زمینه است؛ ضمن اینکه 
نیاز اشــیای خزانه به حفاظت و مرمت هم از دیگر 

موضوعات مهم در این خصوص است.
همان طور که می دانید یکــی از مباحث مهم در 
حفاظت اشــیا، مرمت آن هاست. همیشه هزینه 
درمان از هزینه پیشــگیری بیشــتر است و در 
همین خصوص هزینه پیشگیری برای تمامی اشیا 
در یک مرحله انجام می شــود، ولی هزینه درمان 
فقط برای یک شئ لحاظ می شود، از طرف دیگر 
مواد و مصالح مصرفی برای مرمت اشــیا به دلیل 
مرغوبیت مواد اولیه و نیز تجهیزات و دستگاه های 
مورد استفاده که اغلب وارداتی هم هستند، معموالً 
گران بوده و هزینه زیــادی را به خود اختصاص 
می دهند. از دیگر چالش های مهم در این زمینه، 
تنوع اشیا از نظر جنس و ابعاد آن است که ایجاد 
فضاهــای اختصاصی در مخزن بــرای نگهداری 
یک شــئ خاص را می طلبــد و نیز تنوع جنس 
اشیا سبب شده متناســب با تنوع اشیا، شرایط 
محیطی خاص آن اشیا را تأمین کنیم و این یعنی 
باید برای ســاختمان مخازن و نصب تأسیسات و 
قفسه بندی فضا، هزینه های بیشتری صرف شود. 
نیاز به بودجه کافی و بهره گیری از امکانات مالی 
مورد نیاز برای توســعه فعالیت های کارشناسی و 
مستندسازی مرتبط با آثار، نبود فضای کافی برای 
نمایش حداکثری آثار قابل ارائه، نصب برخی آثار 
از هنگام ساخت بنای موزه و نبود فضای نگهداری 
برای جابه جایی و انتقال آثار، عدم امکان نمایش 

برخی از آثار فوق العاده نفیس و 
بسیار بزرگ موجود در خزانه به 
دلیل نیاز به حضور و اســتفاده 
از متخصصــان خبــره بــرای 
کارشناسی آثار و... از دیگر موارد 
مرتبط با پاســخ به این پرسش 

است که به اختصار بیان کردم. 

در راســتای رفع برخی از   
این مشکالتی که بیان کردید 
در دوره مدیریت تولیت سابق 
طرحی  رضوی،  قدس  آستان 
جامع  موزه  احداث  به  مربوط 
موزه های  تمرکز  برای  رضوی 
امام  مطهر  بــارگاه  پراکنده 
رضا)ع( مطرح شد، سرنوشت 

این طرح به کجا رسید؟
در مدت 4۱ سال گذشته یعنی 
دوران پــس از پیــروزی انقالب 

اسالمی ایران تاکنون، حجم موقوفات و نذرهای 
مختلف در زمینه های گوناگون ازجمله در زمینه 
آثار و اشیای موزه ای افزایش فوق العاده ای داشته 
اســت. از طرف دیگر با وجود تالش مدیران عالی 
آستان قدس رضوی در مدت چهار دهه گذشته 
برای توســعه موزه ها و ســایر مراکــز فرهنگی، 
همچنان نیازمند توســعه و تحول در این حوزه 
هستیم. بررسی های کارشناسان داخلی سازمان 
کتابخانه ها و موزه ها نشــان می دهد در شــرایط 
حاضر، ساخت یک موزه بزرگ دایره المعارفی برای 
آستان قدس رضوی)موزه جامع رضوی( با توجه 
به تنــوع آثار و توقع مخاطبان، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. از این رو پروژه ای در ســال های 
اخیر با عنوان مــوزه جامع رضوی در پنج طبقه 
و در حدفاصــل باب الرضــا)ع( و باب الکاظم)ع( 
بارگاه منور امام هشــتم)ع( توسط سازمان فنی 
و نگهداری حرم مطهر رضوی )ســازمان عمران 
و توسعه حریم حرم ســابق( در دست اقدام قرار 
گرفــت که هم اکنون مراحل ســاخت این موزه 
توســط آن ســازمان در حال پیگیری است، اما 
ساخت این موزه جامع، طوالنی مدت )بیش از ۱0 
سال( خواهد بود و پس از تکمیل نهایی آن، مطابق 
ضوابــط اداری و دســتورعمل های موجود برای 
بهره برداری به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی تحویل خواهد شد و در 
این صورت می توان از آن برای نمایش بیشتر آثار 

موزه ای موجود در خزانه آستان 
قدس رضوی بــرای بهره مندی 
کرد.  اســتفاده  بازدیدکنندگان 
بــدون تردیــد شــیوه ارائه در 
موزه های جدید که مخاطب محور 
هستند باید متناسب با شیوه های 
ارائه در نســل جدید موزه ها و با 
استفاده از فناوری های روز باشد 
تا در تأثیرگــذاری و ابالغ پیام 
موزه به مخاطبان، موفق باشیم. 
این موضوع مسئولیت معماران و 
سازندگان بنای این موزه را بسیار 
سنگین می کند، زیرا آستان قدس 
با ساخت موزه جامع رضوی تنها 
به یک ســاختمان بــرای موزه 
جدید دست پیدا نمی کند، بلکه 
توقع جهانیان و اقشــار مختلف 
بازدیدکننــدگان در عصر حاضر 
از این آســتان، خلــق یک اثر 
ماندگار و به عبارت دیگر نگین درخشان دیگری 
در کنار نگین های برجسته تاریخی و فرهنگی یک 
هزارسال گذشته در این آستان مقدس است که 
مجهز به زیرســاخت های عظیم فناوری و علم و 

دانش روز در عرصه موزه داری هم باشد.

تا زمان تکمیل شــدن طرح ساخت موزه   
جامع رضوی، چه اقدام مؤثری توسط سازمان 
کتابخانه ها و موزه های آســتان قدس رضوی 

اندیشیده شده است؟ 
تا زمان ســاخت چنین موزه ای با مشــخصات 
خاص خود، موزه های حاضر به شــدت نیازمند 
بهینه ســازی و تحول در وضع موجود هستند و 
ایجاد شــرایط الزم و کافی برای این تحول که 
مورد درخواســت و اصرار مراجعان و مخاطبان 
داخلی و خارجی است نیازمند تأمین منابع مالی 
الزم و مصــوب و فوق العاده اســت. بدون تردید 
اقدام های بنیادی که در حوزه های کارشناســی 
و مستندسازی آثار در همه قسمت های سازمان 
کتابخانه ها و موزه های آستان قدس رضوی انجام 
می شود نه تنها موجب بهینه سازی و ایجاد تحول 
در وضع موجود می شــود بلکه برای برنامه ریزی 
و اجرای طرح هــای کالن در مدیریت موزه های 
آینــده هم مهم و فوری خواهــد بود. به عبارت 
دیگر در صورت عدم شــناخت از وضع و منابع 
موجود فعلی و پیش بینــی نیازهای الزم، قطعاً 

برای ساخت موزه ای جامع و جدید هم با ضعف 
و یا شکســت مواجه خواهیم شد چون قادر به 
پیش بینی شــرایط مناســب و الزم برای آینده 
فعالیت مؤثر این موزه ها و اثربخشــی بهینه در 
بیــن بازدیدکنندگان به ویــژه در بین نخبگان، 
فرهیختگان، دانشجویان، نسل جوان و... نخواهیم 
بود؛ به همین دلیل در تالش هستیم اقدام های 
الزم و مقدور در زمینه جــذب این منابع مالی 
و رســاندن اهمیــت این موضوع بــه مدیران و 
مســئوالن مربوط در آســتان قدس رضوی به 
منظور بهینه ســازی موزه های موجود و اجرای 
برنامه تحولي در حــوزه موزه های فعلی، تا حد 

امکان انجام شود. 

با    از مهم ترین موضوعــات مرتبط  یکی 
فعالیت موزه ها، جذب مخاطبان است، در این 
زمینه چه برنامه هایی بــرای موزه های حرم 

مطهر رضوی اندیشیده اید؟
یکــی از شــاخص های ارزیابی موزه ها از ســوی 
شــورای بین المللی موزه های جهان)ایکوم(، میزان 
بازدیدکننده ساالنه آن ها و جذب مخاطبان است. 
بدون تردیــد افزایش مخاطبان موزه ها مســتلزم 
سرمایه گذاری و توسعه فضای نمایشی است که با 
ســاخت موزه جامع آستان قدس رضوی و نمایش 
بیشتر آثار و اشــیای موزه ای موجود در خزانه این 
نهاد مقدس، ان شــاء اهلل این موضوع در آینده اتفاق 
خواهد افتاد، اما همان گونه که بیان شد ساخت موزه 
جامع در حرم مطهر امام رضــا)ع(، طوالنی مدت 
خواهد بود. بنابراین بهینه ســازی موزه های موجود 
باید در اسرع وقت در دســتور کار قرار گیرد. برای 
اجرای برنامه تحولي در حوزه موزه ها در نخســتین 
گام، نیاز به بهینه سازي موزه های فعلي است که برای 
این منظور اقدام هایی به عنوان پیشنهادهای مربوط 
در این زمینه اندیشیده شده است. تغییر نام صحن 
کوثر به صحن موزه کوثر و استفاده از فضای صحن 
مــوزه کوثر برای اجرای برخــی برنامه های جنبی 
موزه ها، طراحی و ایجاد ورودی جدید و فراخواننده 
برای ســاختمان های موزه ها، نصــب اِلمان هایی از 
اشــیای موزه ای در ورودی موزه ها، نصب نمادهای 
خاص از جمله ســاعت آفتابی در صحن موزه کوثر 
بــرای متفاوت بودن این صحن با ســایر صحن ها، 
حرکت موزه ها به سمت موزه های تعاملی با استفاده 
از فناوری هــای نوین موزه ای، اســتفاده از رویکرد 
مشارکتی در موزه ها و سهیم کردن بازدیدکننده در 
برنامه موزه ها، اجرای برنامه های نمایشی به صورت 
روایتگری از اشــیای موزه ای در صحن موزه کوثر و 
داخل موزه ها، زیباسازی داخل موزه ها با استفاده از 
رنگ و فناوری های دیجیتال و سه بعدی، راه اندازی 
موزه های سیار و نمایش آثار موزه های آستان قدس 
رضــوی در موزه های دیگر کشــورها، نمایش آثار 
سایر موزه های داخل و خارج از کشور در موزه های 
آســتان قدس رضوی، راه اندازی موزه های جذاب 
برای کودکان )با استفاده از اشیا و فناوری های نوین 
موزه ای( و پیش بینی فضای مناسب، ارائه برنامه های 
فرهنگی در موزه ها )رونمایی آثار، نمایشــگاه های 
مناســبتی، برگزاری نشســت های تخصصی و...(، 
راه اندازی موزه دیجیتال آســتان قدس رضوی، راه 
اندازی سیســتم »آی بی کن« در موزه های آستان 
قدس رضوی به منظور معرفی بیشتر اشیای موجود، 
تفکیک اشیای موزه ای از نقود و تحویل مخزن اشیا 
به معاونت موزه های این ســازمان برای شناسایی و 
چرخش دائم اشــیای موزه ای با اشیای موجود در 
مخزن، معرفی موزه های آســتان قدس رضوی در 
داخل و خارج از کشور به زبان های مختلف )تولید 
موشــن گرافیک، تیــزر و... و پخــش آن از طریق 
شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و...(، تولید 
موالژ از آثار موزه ای و... از جمله تدابیر اندیشیده شده 

در این زمینه است.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

موزه های »مخاطب محور« مطالبه نسل جدید

موزه های آستان 
قدس رضوی 

بر اساس سنت 
حسنه وقف جریان 

یافته و این سنت 
از بطن انسانی 
جوامع نشأت 

گرفته است

بــــــرش

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

ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات:
کرونا ۱۸ درصد نیروهای بخش 

فناوری اطالعات را بیکار کرد
 برنــا   وزیر ارتباطات از بیــکاری ۱۸ درصد 
نیروهای شــاغل در بخش فناوری اطالعات، با 

شیوع کرونا خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی گفت:اگر تمهیدات 
دولت نبود این آمار به ۵0درصد هم رسیده بود. 
اگر تدابیر حمایتی پیشنهادی به نتیجه نرسد، 
این آمار در ماه آینده دوباره رشد خواهد یافت و 

به نزدیک ۳0درصد خواهد رسید.
وی با اشــاره به آســیب ۵۱ درصدی وارده به 
شرکت های استارت آپی در پی شیوع کرونا و در 
نتیجه از دست دادن بازار عرضه آنان گفت: این 
آسیب ها، مشکالت فراوانی برای این شرکت ها 
به وجــود آورده کــه در رأس آن هــا پرداخت 
دستمزد کارکنان و سپس پرداخت حق بیمه 

و در رده  سوم پرداخت اجاره بهاست.
جهرمی گفت: تاکنون برای حل مشکل تأمین 
وزارت  اســتارت آپی،  نقدینگی شــرکت های 
ارتباطات به آن ها ۵0میلیارد تومان وام پرداخت 

کرده است. 

محیط زیست

منتظر تابستانی گرم باشید
امسال دمای هوا یک درجه 

بیش از نرمال است
 ایسنا   رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی گفت: تابستان امسال 
دمای هوا در کشــور حدود یک درجه بیش از 

نرمال خواهد بود.
به گفته احد وظیفه، در خرداد و تابستان امسال 
دمای هوا حــدود یک درجه بیــش از نرمال 
خواهد بود و با توجه به اینکه تابستان به نسبت 
گرمی در پیش داریم، انتظار می رود گرمای هوا 
تا ماه های ابتدایی پاییز و بیش از حد معمول در 

کشور ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بررســی شــاخص ۱0 ساله 
خشکســالی در کشــور نشــان می دهد ما با 
خشکسالی انباشته مواجه هستیم، افزود: این 
موضوع بیشتر نقاط سیســتان و بلوچستان، 
خوزســتان، فــارس، اصفهــان، چهارمحال و 
بختیاری، ایــالم، اردبیل، آذربایجان شــرقی، 
جنوب تهران و قم را شامل می شود و در دسته 
خشکسالی های متوسط تا شدید حتی بسیار 

شدید قرار می گیرد.

فضای مجازی

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ:
منتشرکننده کلیپ تریاک کشیدن 

یک کودک بازداشت شد
 تسنیم    سرپرست پلیــس فتا تهران بزرگ از 
بازداشــت فردی خبر داد که کلیپ تریاک کشی 
یک کودک را در صفحه اینستاگرام خود بارگذاری 
کرده بود. سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار 
کــرد: پیرو انتشــار کلیپی مبنی بر اســتعمال 
موادمخدر توسط یک کودک، بالفاصله مراتب در 

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
پس از رصد های صورت گرفته شخصی که کلیپ 
این کودک را در صفحه خود بارگذاری کرده بود، 
شناسایی و در کمتر از 4۸ ساعت با هماهنگی های 

قضایی دستگیر شد.
وی در ادامه از شــهروندان خواســت در صورت 
مشــاهده چنین مواردی در فضای مجازی، مورد 
را در سایت پلیس فتا بارگذاری کنند؛ قطعاً پلیس 

پیگیر خواهد بود.
این مقام انتظامی متذکر شد: افرادی که بخواهند 
به این ترتیب بــا روح و روان مردم بازی و اذهان 
عمومی را خدشــه دار کنند، تحت پیگرد قانونی 

پلیس قرار خواهند گرفت.

آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
 برخورد قاطع قوه قضائیه 

با خرید و فروش نوزاد
 باشــگاه خبرنگاران جوان   معــاون امور 
اجتماعی ســازمان بهزیســتی درباره خرید و 

فروش نوزاد توضیحاتی داد.
حبیب اهلل مســعودی فرید درباره آگهی های 
فروش کودکان، گفت: به تازگی اخباری مبنی بر 
فروش نوزاد مطرح شده است. این کار غیرقانونی 
بوده و پیگرد قانونی دارد. جلسات متعددی با 
پلیس فتا و قوه قضائیه داشتیم تا برخورد الزم با 

خرید و فروش نوزاد صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه افرادی که اقدام به خرید 
کــودک می کردنــد صالحیــت الزم را برای 
فرزندخواندگی نداشتند و به همین دلیل دست 
به چنیــن کاری زدند، افزود: اگــر خانواده  ای 
نسبت به خرید نوزاد اقدام کرده باشند، مرتکب 
جرم شــده اند و اگر فردی واسطه این خرید و 

فروش باشد جرمش بیشتر است.
مســعودی فرید افزود: جرم خریــد و فروش 
کودک جرم قاچاق کودک به شــمار می رود و 

مجازات سختی در انتظار این افراد است.

بهداشت و درمان

رئیس انجمن علمی کاردرمانی مطرح کرد
بررسی بازنگری در تعرفه های 

درمان و توانبخشی
 تسنیم    نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی 
ایران از دســتور رئیس جمهور برای بررســی 
بازنگری تعرفه های درمان و توانبخشی خبر داد.

محمدرضا اسدی با بیان اینکه ابالغ تعرفه های 
جدیــد خدمات تشــخیصی و درمانی واکنش 
گروه های مختلف حوزه سالمت و اعتراض های 
گســترده آنان را به همراه داشته است، تصریح 
کرد: این واکنش ها و مکاتبات با مقام های ارشد 
دولت و در نهایت ارسال نامه رئیس سازمان نظام 
پزشکی به رئیس جمهور منجر به دستور دکتر 
روحانی مبنی بر بررســی مجدد تعرفه ها شد و 
کورسوی امیدی در دل متولیان و خادمان عرصه 
خدمات پزشکی و توانبخشی کشور روشن کرد.

وی همچنین گفت: در بخش خدمات توانبخشی 
مشکل فقط تعرفه های ناعادالنه و تبعیض آمیز 
نیست بلکه این نگاه نابرابر به رغم وجود قانون، در 
بخش بیمه ها هم سایه شوم بی عدالتی خود را در 
خدمات توانبخشی به خصوص بیمه کاردرمانی و 

گفتاردرمانی گسترانده است.

فراسو

برداشت آزاد

خبر

 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399  24 رمضان 1441 18 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9249 
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به گزارش قدس:

مدارس غیرانتفاعی اجازه تعدیل نیرو  ندارند©
گروه جامعــه- محمود مصدق: وزیر 
آموزش و پرورش تعدیل نیرو از ســوی 
مــدارس غیردولتی را در شــرایط فعلی 
مجاز ندانست و گفت: اگر این مراکز اقدام 
به اخراج معلمان کننــد با آن ها برخورد 
می شود.  به گزارش خبرنگار ما، محسن 
حاجی میرزایی در نشست رسانه ای صبح 

دیروز خود در پاسخ به قدس در خصوص عدم پرداخت حقوق معلمان حق التدریس 
در چند ماه اخیر و همچنین تعدیل نیرو از سوی بعضی از مدارس غیردولتی از جمله 
یکی از مدارس منطقه 2 تهران به رغم دریافت شهریه های سنگین از دانش آموزان 
گفت: معلمان در مدارس غیردولتی تحت حمایت ما هستند و مؤسسان این مدارس 
موظفند حقوقشــان را به طور کامل پرداخت کنند؛ تأخیر در پرداخت نیز رسیدگی 
می شود. حقوق معلمانی هم که با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کنند تاکنون 
پرداخت شده، فقط بعضی از معلمان رسمی که حقوق ثابت دریافت می کنند اما در 
کنار آن به صورت حق التدریسی هم فعالیت دارند برای مدتی به تأخیر افتاده که داریم 

تالش می کنیم این مشکل را حل و حقوقشان را پرداخت کنیم. 
وی در خصوص بخش دوم پرســش خبرنگار ما هم گفت: مدارس غیردولتی اجازه 
تعدیل نیرو و اخراج معلمان حق التدریس را ندارند و اگر چنین کنند موضوع در شورای 
عالی سیاســت گذاری مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ثابت شود مدرسه ای به دنبال 

شیوع کرونا و تعطیلی مدارس تعدیل نیرو داشته با آن برخورد می شود.
وی درباره شروع مدارس در سال تحصیل آینده هم گفت: هنوز در این زمینه تصمیمی 
نگرفته ایم اما در آینده و با توجه به شرایط کشور از لحاظ شیوع کرونا در این زمینه 

تصمیم می گیریم. 
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه اگر بازگشایی مدارس که از بیست وهفتم ماه جاری 
آغاز شده سبب گسترش شیوع کرونا در جامعه شود قطعاً مورد بازنگری قرار می گیرد، 
تصریح کرد: اما ارزیابی های ما از مدارس استان هایی که بازگشایی شدند نشان می دهد 

بازگشایی مدارس تأثیر منفی روی اشاعه کرونا نداشته است. 
وی سپس به بحث پرداخت تسهیالت به مدارسی غیردولتی که به دنبال شیوع کرونا 
دچار زیان شده اند پرداخت و گفت: فرایندی که برای کمک به همه مشاغل از سوی 
دولت در نظر گرفته شده برای مدارس غیر دولتی هم پیش بینی شده است. در واقع 
دولت 7۵ هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیالت بانکی به کسب و کارهایی که در 
چند ماه اخیر خسارت دیده اند در نظر گرفته است که مدارس غیرانتفاعی هم می توانند 

از این فرصت استفاده کنند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه هیچ روش آموزشــی که به تنهایی پاسخگوی نیازهای 
آموزشی دانش آموزان در تعطیلی مدارس در ایام کرونا باشد و نقدی بر آن وارد نباشد 
وجود نــدارد، افزود: بنابراین باید از همه ظرفیت ها و روش های ممکن برای آموزش 
اســتفاده کرد.  وی در همین زمینه افزود: با بررســی تجربیات کشورهای مختلف 
مجموعه تدابیری اتخاذ شد و ما از تلویزیون و پلتفرم شاد برای آموزش دانش آموزان 
کمک گرفتیم که خوشــبختانه با اقبال خوبی از سوی دانش آموزان مواجه بوده، به 
گونه ای که عالوه بر افرادی که به طور مستقیم با این آموزش ها ارتباط داشتند، بیش 

از 27 میلیون بار محتوای این دروس دانلود شده است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره موضوع رتبه بندی معلمان و ترمیم آن گفت: 
 برای اجرای یک فوق العاده شــغل برای معلمان رایزنی هایی صورت گرفته است که 
ان شــاءاهلل در یکی دو هفته آینده نتایج را اعالم می کنیم، زیرا این موضوع نیازمند 
مصوبه هیئت وزیران اســت. اما درباره زمان صدور احکام فرهنگیان باید بگویم این 

مسئله نیازمند مصوبه دولت است و به محض دریافت مصوبه، این کار انجام می شود.
حاجــی میرزایی درباره زمان امتحانات پایه ۱2 هم گفت: قطعاً از هفدهم شــهریور 

امتحانات پایه دوازدهم به صورت حضوری برگزار می شود. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

تحلیلگر مسائل منطقه درباره مواضع اخیر نخست وزیر جدید عراق عنوان کرد

شناخت »الکاظمی« از نقش »الحشد« در مبارزه با تروریسم
  جهان/ مهدی خالدی  شــکی نیســت 
یکی از سیاســت هایی که ایــاالت متحده در 
چند ســال گذشته به طور جد در عراق دنبال 
کرده تخریب وجه حشدالشعبی به عنوان یک 
نیروی مردمی در نزد افکار عمومی این کشور 
و در ادامه تالش برای اضمحالل این جنبش 

مقاومتی بوده است. 
بسیج مردمی که در سال 2014 و در هنگامه 
جوالن داعش در شمال عراق با فتوای جهاد 
آیت اهلل سیستانی تشکیل شد در مراحل بعد 
به برگ برنده بغداد در مقابله با تروریســم و 
البته خنثی سازی تحرکات مشکوک استکبار 
جهانی تبدیل شد؛ چیزی که به مذاق رهبران 
کاخ سفید خوش نیفتاده و نقشه نابودی این 
نیروی مردمی را همواره در ذهن می پرورانند. 
تالش بــرای بــه تصویر کشــیدن چهره ای 
فرقــه ای از این جنبش مقاومتی و وابســته 
دانســتن آن به ایران، خطرنــاک جلوه دادن 
اقدام های حشدالشعبی در مقابل دولت و در 
نهایت تالش برای نشان دادن عنصری موازی 
از اقدامــات حشدالشــعبی در مقابل ارتش و 
نیروهایــی امنیتی عراق همه توطئه هایی بود 
که از ســوی واشنگتن و با هدف تخریب این 
نیروی مردمی به راه افتاد؛ تحرکاتی که ثابت 
شده نه تنها نتیجه نداده بلکه محبوبیت این 

جنبش را افزایش داده است.

 امنیت، اقتصاد و مبارزه با فساد »
سه اولویت عراق

تخریــب وجــه حشدالشــعبی به ویــژه بــا 
موج ســواری آمریــکا بر اعتراض هــای عراق 

بیشــتر مد نظر قرار گرفــت و جیره خواران 
اســتکبار که در میان راهپیمایان رخنه کرده 
بودند خلع ســالح این گروه را به عنوان یک 
خواســته مهم مطرح کردند. در این میان به 
نظر می رســید انتخاب نخســت وزیر جدید 
عــراق امیدهای واشــنگتن را بــرای پیش 
بردن این طرح بیشــتر کرده است. مصطفی 
الکاظمی به عنوان فردی که تابعیت انگلستان 
را هم داراست مطلوب آمریکا به نظر می رسد 
اما نــوع رویکرد وی تاکنون نشــان داده که 
فرمان بردار کســی نیســت و تا اینجای کار 
منافع ملــی را بر هر چیــزی ارجح می داند. 
رایزنــی الکاظمی با مقام هــای ایران، ترکیه، 
عربستان سعودی و مصر نشان از درک باالی 
او از تحوالت منطقه و تــالش برای نزدیکی 

روابط با همسایگان است. 

از ســوی دیگر نخســت وزیر جدید عراق در 
دو روز گذشــته مواضع محکمی در حمایت 
از حشدالشعبی اتخاذ کرده. الکاظمی که روز 
شنبه برای بازدید به یک مقر حشد در بغداد 
رفته بــود، یونیفرم این جنبش را بر تن کرد؛ 

کاری که العبادی و المالکی نکرده بودند.
وی در جریان این بازدید با بیان اینکه برخی 
صداهای گوشــخراش به دنبال ایجاد شکاف 
میان حشد و دولت است و این تشکیک باید 
متوقف شــود، تأکید کرد: این حشد »حشد 

وطن« است که نور چشم ملت است. 
الکاظمی روز گذشته نیز در توییتی با قدردانی 
از مجاهدت های مبارزان حشدالشعبی تأکید 
کرد این کشــور با قدرت و ثبات به مبارزه با 
تروریســم ادامه می دهد. اگرچه موضع گیری 
در مورد شــخصیت الکاظمی و نوع رویکردی 

که وی در مقابل حشدالشعبی خواهد داشت 
هنوز کمی زود اســت اما نخست وزیر تا این 
جای کار نشان داده فردی بی اطالع از اوضاع 

داخلی عراق نیست. 
یک تحلیلگر مســائل منطقه در گفت وگو با 
قدس ضمن تأیید این نکته خاطرنشان کرد: 
همسایه غربیمان با توجه به شرایطی که با آن 
دســت و پنجه نرم می کند نیازمند رسیدگی 
به سه موضوع اساسی است؛ امنیت، اقتصاد و 
مبارزه با فســاد. محمد اخباری تصریح کرد: 
دولــت الکاظمی هم به نوبــه خود در تالش 
اســت با انجام اقدام هایی بــه این معضالت 
پاســخ دهد و با این کار اقبال افکار عمومی 

و همراهی احزاب را جلب کند. 
وی افــزود: در این میان نقش حشدالشــعبی 
در تأمیــن امنیت عراق و تعقیــب و نابودی 
تروریست ها بر هیچ کس پوشیده نیست. دیدار 
الکاظمی تنها چند روز پس از بر عهده گرفتن 
مســئولیت جدیدش از مقر حشدالشعبی هم 
نشــان دهنده آن است که وی به این موضوع 
واقف است و به دنبال آن است که با بهره گیری 
از ظرفیت بســیج مردمی، امنیت را در عراق 
برقرار کند. اگر چه وی با این رویه چالش هایی 
با آمریکا و عربستان ســعودی خواهد داشت 
امــا او به عنــوان مدیر پیشــین ســرویس 
اطالعات ملی عراق به خوبی می داند در میانه 
دسیســه های محور غربی - عربــی - عبری 
یگانه نیرویی که می تواند توطئه های بیگانگان 
را خنثی کند همان حشدالشــعبی است و به 
نظر نمی رسد وی در این زمینه به قمار دولت 

ترامپ تن دهد. 

سی ان ان: شــمار قربانیان ویروس کرونا در 
برزیل بیش از 1۵ هزار نفر اعالم شــده که 
بیشــتر از مجموع قربانیان منطقه آمریکای 

التین است.
تســنیم: جنبش عدم تعهد بــا محکوم 
کردن قصد رژیم صهیونیســتی برای الحاق 
بخش هــای بزرگی از ســرزمین اشــغالی 
فلسطین، خواســتار برگزاری فوری نشست 

شورای امنیت سازمان ملل در این باره شد.
ایســنا: یک روز پس از رونمایی ترامپ از 
پرچم نیروی فضایی آمریکا، رئیس جمهور 
روسیه در جریان سخنرانی خود برای مجمع 
فدرال، تســلیحات جدید استراتژیکی را به 

نمایش گذاشت.

 اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی بررسی کرد

 سناریونویسی یانکی ها ©
برای کره پس از »کیم«

خالدی: اندیشــکده آمریکایی مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و بین المللی در گزارشی با عنوان 
»پس از کیم جونگ اون« به شــرایط حاکم بر 
کره شمالی پرداخته و تالش کرده سیاست های 
مداخله جویانه ایاالت متحده در شبه جزیره کره 
را توجیه کند. در ابتدای این یادداشــت آمده 
اســت: »کیم« به تازگی دوباره از دیده ها پنهان 
شده. رئیس کره شمالی پس از سه هفته غیبت 
2 ماه می )13 اردیبهشــت( در مراســم افتتاح 
یک کارخانه تولید کود شــیمیایی مشــاهده 
شد. سالمتی رهبر کره شمالی مدتی است که 
مورد توجه رسانه هاست. اگر رژیم کره شمالی 
پس از مرگ کیم فروپاشــد یا ناپایدار شــود 
کشورهای منطقه به احتمال زیاد با تهدیدهای 
امنیتی روبه رو خواهند شد. یک رهبر ناشناخته 
در مراحــل بعــد، آن هم در کشــوری مجهز 
به سالح های هســته ای یا موشک ها می تواند 

خطرناک باشد.
در ادامــه آمده: ایاالت متحــده به همراه کره 
جنوبی و ژاپن باید خود را برای هر ســناریوی 
احتمالــی آمــاده کنند. براســاس گزارش ها، 
آمریکا و کــره جنوبــی روی طرح هایی برای 
پاسخگویی به سناریوهای مختلف پس از حذف 
کیم برنامه ریزی کرده انــد که از جمله آن ها 
مجموعه عملیات طبقه بندی شده ای معروف 
به OPLAN ۵029 )برنامــه عملیاتی ۵029( 
است. اما رئیس جمهور مون جائه با این اقدامات 
تهاجمی مخالف بوده و بر تعامل با پیونگ یانگ 
متمرکز شده اســت. البته در شرایط کنونی، 
اوضاع متشــنج موجود میان متحدان هم هر 
گونه موضع گیری واحد در برابر کره شمالی را با 
مشکل مواجه کرده. اکنون ایاالت متحده با کره 
جنوبی و ژاپن درگیر مذاکرات مشاجره برانگیز 
درمورد توافق تقســیم هزینه نظامی هستند. 
از پاییــز 2018 روابط بین کره جنوبی و ژاپن 
نیز متشنج است. امیدواری به حل سریع این 
اختالفات خوش خیالی است ولی پایان سریع 
مذاکرات در مورد هزینه نظامی با کره جنوبی 
و ژاپن آغاز خوبــی خواهد بود. ایاالت متحده 
همچنین باید سازوکاری برای برقراری ارتباط با 
چین و دیگر قدرت های منطقه ای در مورد ثبات 

کره شمالی ایجاد کند. 
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در یک اتفاق غیرمنتظره
 جسد سفیر چین 

در اراضی اشغالی پیدا شد

یورونیــوز: جســد ســفیر چین در 
رژیم صهیونیســتی یکشــنبه در محل 
در  واقع  »هرزلیا«  منطقــه  در  اقامتش 
حومه شــهر تل آویو پیدا شــد. وزارت 
وی  مرگ  صهیونیســتی  رژیم  خارجه 
را تأییــد کرده امــا تا لحظــه تنظیم 
نیست.  مرگ مشخص  دلیل  هنوز  خبر 
۵8 ســاله چین در ماه  دو وی، سفیر 
منصوب  مقــام  این  به  امســال  فوریه 
شــد و به همراه همســر و پسرش در 
سرزمین های اشــغالی زندگی می کرد. 
یــک روز پیش از این ســفارت چین 
بیانیــه ای  انتشــار  بــا  اســرائیل،  در 
اخیر مایک  به ســخنان  شــدید اللحن 
پمپئــو، وزیــر خارجه آمریــکا که به 
بود  کرده  ســفر  اشغالی  سرزمین های 
پاســخ داده بود. پمپئو در جریان سفر 
اخیــرش بــار دیگر چین را مســئول 

بود. خوانده  کرونا  همه گیری 

 توافق عبداهلل و غنی؛ ©
پایان نظام ریاستی در افغانستان

اخبار منتشر شــده از داخل افغانستان حکایت از آن دارد که عبداهلل 
عبداهلل و اشــرف غنی دو رقیب انتخاباتی، سرانجام پس از ماه ها کش 
و قوس سیاســی به توافق سیاســی دســت یافته اند. آن گونه که در 
جزئیات توافق آمده، عبداهلل عبداهلل ریاســت شــورای عالی مصالحه 
ملی را پذیرفته، آن هم در شــرایطی که اشرف غنی همچنان ریاست 
جمهوری افغانســتان را بر عهده خواهد داشــت. سهم ۵0 درصدی از 
کابینه برای عبداهلل و طرفدارانش و اعطای درجه مارشــالی به ژنرال 
دوســتم بخش های دیگری از این توافق اعالم شده است. اما بر اساس 
جزئیات منتشــر شده، دو بخش از این توافق می تواند بیش از همه بر 
آینده سیاسی افغانســتان تأثیرگذار باشد. نخست تشکیل یک هیئت 
نظارت پنج نفره اســت که اگر چه جزئیات زیادی از وظیفه این شورا 
معلوم نیســت، اما ظاهراً تشــکیل آن با اختالفات پیشــین در دولت 
وحدت ملی و بن بســت های پیش آمــده در آن هنگام ارتباط دارد و 
در واقع این شــورا نوعی حکمیت در اختالفات را بر عهده دارد. البته 
دقیقاً روشــن نیست که آیا این هیئت همان شورای عالی دولت است 
که برخی به آن اشــاره داشته اند و دادن مشــورت به رئیس جمهور 
را از جمله وظایف آن بر شــمرده اند یا خیــر؟ در هر حال این اقدام 
از این نظــر مهم خواهد بود که مانع تکــرار اختالفات دولت وحدت 
ملی خواهد شــد و از ســوی دیگر زمینه حضور و مشــارکت بیشتر 
شخصیت های سیاســی برجسته افغانستان در ساختار و چانه زنی های 
سیاســی را فراهم می کند. البته این نکته هم باید روشن شود که این 
نظــارت از چه ضمانــت اجرایی برخوردار بوده و میزان پاســخگویی 

رئیس جمهور به این شورا در چه حد است؟   
اما دومین نکته مهم تأکید بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی است 
که مســئولیت آن بر عهده عبداهلل عبداهلل ســپرده شده است. بر این 
اســاس، مذاکره کنندگان دولت با طالبان به این نهاد گزارش خواهند 
داد و این نهاد بودجه و ســاختاری مســتقل داشــته و تصمیمات آن 
الزم االجرا خواهد بود. برای تشــکیل این شورا هم می توان جنبه های 
مثبت و منفی در نظر گرفت. در بعد مثبت آن باید این را مد نظر قرار 
داد که سرانجام دولت در برابر طالبان به انسجام دست یافته و اکنون 
طالبان نمی توانند خواهان مذاکره و گفت وگو با گروه های افغانســتان 
در خارج از چارچوب دولت شــوند. در واقع با تشکیل این شورا اکنون 
دو جناح بندی بیشــتر وجود ندارد؛ جناح دولــت و مذاکره کنندگان 
دولتــی و جناح طالبان. اما در بعد منفــی این قضیه باید به چگونگی 
روابــط میان رئیس جمهور و شــورای عالی مصالحه اشــاره کرد که 
همچنــان مبهم باقی مانده اســت. آیا رئیس جمهــور حق هیچ گونه 
مداخلــه ای را در فرایند کار این شــورا ندارد؟ و آیا این شــورا هیچ 
پاســخگویی به رئیس جمهور نخواهد داشــت؟ در مجموع و با توجه 
به آنچه از مفاد توافق روشــن شــده، می توان گفت از قدرت رئیس 
جمهور بســیار کاسته شده و عماًل دیگر نظام ریاستی در کشور برقرار 
نخواهــد بود. اگر چه احتماالً این موضوع با واکنش های اولیه اشــرف 
غنی روبه رو می شود،اما با توجه به ساختار توافق گمان نمی رود برای 

او توانایی چندانی برای کنترل امور باقی مانده باشد. 
اما در مورد طالبان باید گفت به تازگی ذبیح اهلل مجاهد ادعا کرده بود 
این گروه شورای عالی مصالحه را که از سوی دولت تشکیل شده باشد 
به رسمیت نمی شناسد و خواهان مذاکره با شخص عبداهلل عبداهلل است. 
امــا در موقعیت کنونی به نظر نمی رســد طالبان چاره ای جز مذاکره 
با شــورای عالی مصالحه ملی داشته باشــند. وقایع اخیر و به خصوص 
حمالت خونین و وحشیانه به بیمارستانی در کابل، طالبان را در معرض 
 فشــار زیادی برای توقف درگیری ها و خشــونت ها و شروع مذاکرات 
بین االفغانی قرار داده اســت. آمریکایی ها نیز آن قدر زیر فشــار قرار 
گرفته انــد که دیگر مواضع مخالف طالبان را برنتابند. البته با توجه به 
استقالل شورای عالی مصالحه از رئیس جمهور اشرف غنی، این مسیر 
برای آن ها باز اســت که مدعی شوند با دولت مذاکره ای نداشته اند. در 
هر حال با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این توافق ســخت است که 
از هم اکنون نســبت به موفقیت قطعی آن و ترسیم آینده روشن برای 
افغانســتان نظر داد، اما یک چیز روشن اســت و آن اینکه عمر نظام 
ریاســتی در افغانستان به سر رســیده و باید منتظر گام های تازه ای 

برای شکل گیری یک نظام جدید باشیم.
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تیراندازی ها در نیویورک
تشکیالت خودگردان 

سرسپرده اشغالگران است
عبداهلل عبداهلل و اشرف 

غنی توافق نامه امضا کردند

ایســنا: منابع پلیس نیویورک سیتی 
گــزارش کردنــد، در هفتــه گذشــته 
 23 به  از هشــت  تیراندازی ها  تعــداد 
مــورد افزایش داشــت و این تعداد در 
مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 
میالدی 188 درصد رشد داشته است. 
همچنین ایــن تیراندازی ها 29 قربانی 
نیز داشت. بر اساس گزارش منابع، روز 
شنبه پنج مورد تیراندازی به فاصله دو 
ســاعت از یکدیگر رخ داد. کارشناسان 
می گوینــد، گرمای هوا و کمتر شــدن 
افزایش  افراد در قرنطینه شــاید دلیل 
تعــداد و آمــار تیراندازی هــا باشــد. 
بازپرس ســابق پلیس نیویورک در این 
بــاره گفت:  مردم بیشــتری در خیابان 
هســتند، دیگــر صبر مانــدن در خانه 
ندارند. نه شــغلی، نه مدرســه ای و نه 
این ها مواد الزم برای  بازی همه  زمین 

هستند. فاجعه  یک 

فارس: گروه های فلسطینی اعالم کردند، 
تأخیــر در برگــزاری نشســت رام اهلل به 
بهانــه منتظر بــودن برای اعــالم برنامه 
سیاسی کابینه رژیم صهیونیستی، حجم 
سرســپردگی به مواضع صهیونیســتی-
آمریکایی را نشــان می دهد. تشــکیالت 
خودگردان قرار بود روز شــنبه جلسه ای 
را با حضور گروه های مختلف فلســطینی 
برگزار و در آن دربــاره راه های مقابله با 
اشــغال  برای  طرح رژیم صهیونیســتی 
باختری  کرانــه  از  بخش های جدیــدی 
رایزنــی کنــد. گروه های فلســطینی در 
ادامــه، اصــرار تشــکیالت خودگردان و 
»ساف« بر ماندن در دایره راه حل سیاسی 
و توافق هــای ذلت بــار را محکوم کردند. 
آن ها خواستار پایان دادن به این وضعیت 
و بازنگری کلی در سیاســت هایی شدند 
که به دشــمن صهیونیستی اجازه تجاوز 

به حقوق و اراضی فلسطینی را می دهد.

آواپرس: ســخنگوی اشــرف غنی روز 
گذشــته اعــالم کــرد، رئیس جمهوری 
افغانســتان و عبداهلل عبداهلل، رقیب او در 
انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه، 
توافق تقســیم قدرت برای پایان دادن به 
بن بست سیاسی در این کشور جنگ زده 
را به امضا رســاندند. صدیق صدیقی، در 
پیامی توییتــری با بیــان اینکه عبداهلل 
عبداهلل، شــورای مذاکرات صلح )شورای 
عالی آشــتی ملی( را رهبری خواهد کرد 
و اعضای تیم او در کابینه حضور خواهند 
این  داشــت، همچنین گفــت: جزئیات 

توافق بعداً به اطالع عموم می رسد.
یــک منبع مطلــع هم گفته اســت: در 
مجموع دو تیم به توافقی دســت یافتند 
که براســاس آن آن ها سهم ۵0 درصدی 
در این دولت دارند. مســئله ای که هنوز 
مورد بحث قرار دارد، این اســت که کدام 

وزارتخانه به چه طرفی برسد.
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هشدار سیاستمدار آلمانی 

 چینی ها در حال خرید ©
شرکت های بحران زده هستند

یورونیــوز: مانفرد وبر، رهبر بزرگ ترین اتحاد سیاســی پارلمان اروپا 
روز گذشــته پیشــنهاد داد: اتحادیه اروپا باید ممنوعیت هایی را به طور 
موقت علیه شــرکت های چینی به اجرا بگذارد تا مانع از آن شــود که 
ســرمایه گذاران چینی بتوانند شــرکت هایی را که در این قاره به دلیل 

شیوع کرونا دچار بحران مالی شده اند، تصاحب کنند. 
وبر افزود: »شــاهد آن هستیم که شــرکت های چینی، که تا حدودی 
نیز از حمایت مالی دولتشــان برخوردارند، به طور فزاینده ای در تالشند 
شرکت های اروپایی را که به دلیل شیوع کرونا دچار بحران مالی شده اند 

و به بهای ارزانی واگذار می شوند، بخرند«.

استقبال مشروط طالبان از ورود هند به مذاکرات©
تسنیم: رئیــس تیم مذاکره کننده طالبان گفت: هند در 40 سال اخیر 
نقش منفی در افغانســتان بازی کرده اما اگر دهلی نو خواســتار کمک 
به بازسازی و ایجاد زیرســاخت ها در این کشور باشد طالبان نیز از آن 

استقبال می کند.
شیرمحمد عباس اســتانکزی، ادامه داد: اگر دولت هند می خواهد پس 
از پایان اشغال افغانستان در صلح و بازسازی این کشور گام های مثبتی 

بردارد طالبان از آن استقبال خواهد کرد.
وی افزود: »متأسفانه هند در دهه اخیر همیشه در داخل افغانستان یک 
سیاســت منفی را پیش برده و در زمان اشــغال شوروی، حکومت هند 
از یک مشــت خائن و وطن فروش کمونیستی که از طرف شوروی در 
کابل به قدرت رسیده بودند دفاع می کرد و مردم افغانستان را که اصل 
بدنه افغانســتان را تشکیل می دادند پشت ســر گذاشته بودند و جهاد 

افغانستان را به رسمیت نمی شناخت«.
رئیــس تیم مذاکره کننده طالبان همچنیــن تصریح کرد: اگر هند این 
سیاستش را کنار گذاشته و منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرد و در 
زمینه بازســازی افغانستان گام های مثبت بردارد طالبان حاضر است با 

آن ها در ارتباط شود.
پیش از این نیز »ســهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته 
بود این گروه مشــکلی با هند ندارد و افغانستان پس از خروج نظامیان 

آمریکایی به کمک همه کشورهای همسایه برای بازسازی نیاز دارد. /ع
99
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17
3

سازمان بیمه سالمت ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان جدیداالحداث 
اداره کل بیمه س��المت اس��تان یزد را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(  برگزار 
نمای��د. کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاک��ت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس

 www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/02/27  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز  شنبه تاریخ 1399/03/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 16 روزسه شنبه تاریخ 1399/03/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/03/17 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف:

آدرس: شهرک غرب، بلوار ایوانک، خیابان فالمک شمالی، نبش درخشان پالک1  
تلفن: 96881802.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکزتماس 27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768          شناسه آگهی 847004/م الف 491

فراخوان مناقصه عمومی
  دو مرحله ای تکمیل ساختمان جدیداالحداث اداره کل بیمه سالمت استان یزد

 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی 

اول ت 
نوب��

حریق دوباره در اردوگاه روهینگیا

بازگشت جلیقه زردها

خبر

بنگالدش  مقام های  فارس    
کردند،  اعــالم  گذشــته  روز 
مســلمانان  آوارگان  اردوگاه 
روهینگیــا در منطقه »کاکس 
بازار« برای دومین بار در کمتر 
از یک هفته اخیر دچار حریق 
شد. منابع محلی در بنگالدش 

اعالم کردند حدود 20 آلونک شامل چند مسجد در این حریق سوخت و آتش  
به بیش از 100 چادر آوارگان گسترش پیدا کرده است. در آتش سوزی قبلی در 
اردوگاه آوارگان روهینگیا در منطقه کاکس بازار که سه شنبه هفته گذشته رخ 
داد، بیش از 670 سازه ایجاد شده برای سکونت آوارگان آسیب دیده بود. بیش 
از یک میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا که از دست دولت میانمار آواره شده اند 

در اردوگاه های پناهجویان در جنوب بنگالدش زندگی می کنند.

 خبرگزاری فرانســه  پس 
از لغو نســبی محدودیت های 
فاصله گذاری اجتماعی در فرانسه، 
معترضان به اوضاع اقتصادی این 
کشور و سیاســت های دولت 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانسه موسوم به جلیقه زردها بار 

دیگر به خیابان ها آمدند. گزارش های اولیه حاکی است صدها نفر از این معترضان 
در شهرهای مختلف از جمله »نانت« و »مون پلیه« باوجود حضور پلیس اقدام به 
تجمع کردند، این در حالی است که دولت فرانسه به دلیل شیوع کرونا تجمع های 
بیش از 10 نفر را ممنوع اعالم کرده است. نیروهای پلیس با باتوم به این گروه ها 

حمله کردند که یک زن از ناحیه سر مجروح شد.
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