
 

پای سفره حضرت
wآستان  مردانی که هنوز رزم برای آن ها تمام نشده؛ با گزارشی از توزیع غذای متبرک به دست خادمان در مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی 

درد و ترکش و زخم. با این همه، از ساعتی همجواری 
با خادمان بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( خشــنود و 
شاکراند. این جانبازان سرفراز دفاع مقدس، از اینکه در 

ماه مبارک رمضان مورد عنایت خاصه امام هشتم)ع( 
قرار گرفتــه و ضمن دیدار با خادمــان حرم رضوی، 
وعده ای غذای متبرک حضــرت رضا)ع( روزی آن ها 

 ............ صفحه 3شده است، بسیار خوشحال...
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ایوب آقاخانی در گفت وگو با قدس:  دستور ویژه آیت اهلل رئیسی برای بازار سخنگوی وزارت خارجه:

:jامام صادق
هر مؤمنی که 

گرفتاری مؤمنی 
را برطرف کند، 

خداوند هفتاد 
گرفتاری دنیا و 

آخرت را از وی 
دور می سازد.

مستدرک الوسایل، 
ج12، ص413
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سنگر تئاتر را با تولید اندیشه پُر کنیم 
نه با آنالین  بازی

دستگاه های ناظر 
حضور مقتدرانه داشته باشند

برخی درحال سم پاشی 
در روابط تهران و کابل هستند

 ............ صفحه 7

 هشدار ربیعی به قماربازی ترامپ درباره نفتکش های ایرانی 

همه گزینه ها برای واکنش به آمریکا روی میز است

با گذشت 6 سال از ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت 

توسط رهبر انقالب

مهم ترین سند 
حوزه جمعیت 

متولی ندارد

 سیاســت  علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران در 
مــورد تهدید آمریکا برای نفتکش های ایرانــی در راه ونزوئال گفت: هیچ دولتی ملزم به 
تحریم های دل بخواهی آمریکا نیست.  وی ادامه داد: ارسال تانکرهای بنزین به درخواست 
دولت ونزوئال بوده و متکی به اراده آزاد کشورها در مبادالت مرسوم بین المللی است. ما 
می خواهیم جامعه بین الملل به این بدعت جدید آمریکا واکنش نشان دهد و می خواهیم 
نســبت به امنیت این محموله ها از خطر راهزنی دریایی دولت آمریکا که در گذشــته 
هم سابقه داشته اســت اطمینان حاصل کنیم. سخنگوی دولت گفت: وزیرامور خارجه 

 ............ صفحه 2هشدارهای الزم را داد و در دولت و شورای عالی امنیت...

 جامعه   نرخ رشد جمعیت ایران هر سال کمتر 
از سال پیش می شود، به طوری که این نرخ از 
3.۹ درصد در سال 1365 به 1/2 درصد در سال 
درحالی  نزولی  سیر  این  است.  رسیده  گذشته 
است که به منظور مقابله با پدیده یاد شده 6 سال 

پیش یعنی اردیبهشت 13۹3...

بررسی موانع اثرگذار 
برتولید این کاالی مهم 

اوضاع سیاه 
بازارچادر مشکی

گفت و گو  با 
دکتر کمیل قیدرلو

مروری بر تاریخچه 
مصرف گرایی

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 6

شمارش معکوس برای 
استارت لیگ برتری ها

کدام تیم 
چراغ تمرینات را 

روشن می کند؟
 ............ صفحه 10

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

تالطم قیمت خودرو در روزهای اخیر و رکورد ۹0 میلیون تومانی پراید، مسئوالن را 
به تکاپو انداخت تا برای ساماندهی بازار خودرو وارد میدان شوند و البته از این میدان 
با افزایش 10 درصدی محصوالت ایران خودرو و 23 درصدی محصوالت سایپا خارج 
شدند! این در حالی است که ماه هاست اتفاقاتی نظیر تکمیل و بسته شدن چند دقیقه ای 

سایت های فروش خودرو، هزینه های 3 تا 10 میلیونی...

اسب گرانی را پیش از سرکشی 
مهار کنید

 ............ صفحه 2

فراخوان مناقصه نوبت اول
بیمارستان لقمان حکیم 

شهرستان سرخس 
شرح در صفحه 6
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))آگهی مناقصه عمومی انتخاب مجری پیمانکاری ساخت گوساله دانی((

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد مجری پیمانکاری س�اخت گوس�اله دانی 
مجتم�ع دامپروری کنه بیس�ت خود را از طریق برگزاری مناقصه عموم�ی انتخاب نماید. لذا از 
پیمانکاران )اش�خاص حقوقی( واجد ش�رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم 
قیمت و اس�ناد مناقصه به آدرس مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و پس از 

بازدید از محل پروژه ، حداکثر تا تاریخ 1399/03/06 نس�بت به ارس�ال مدارک و مس�تندات اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- واریز پنج درصد از مبلغ پیش�نهادی به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام 
مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(.

2- پاکات اسناد و مدارک )بسته الف: تضامین شرکت در مناقصه. بسته ب: اسناد فنی ، قراردادی و حقوقی. بسته 
ج: پیش�نهاد قیمت و ش�رایط مالی( 

3- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری ابنیه پایه پنج ، با سه سال سابقه کار و یا دارای پروانه اشتغال سازندگان 
مس�کن               و س�اختمان حداقل پایه س�ه ، با س�ه س�ال س�ابقه کار و یا ش�رکت با هشت سال س�ابقه در موضوع 

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

• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 
جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی  
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دستگاه مناقصه گذار:  شركت گاز استان ايالم   
موضوع مناقصه: پروژه احداث شبکه گاز رسانی به روستاهای قبله، انارگ- بان خشک – چم ژيه – طاق تاوی – بان كلولی – برجعلی   

مبلغ كل برآورد: ) اجرا+ كاالی عهده پیمانکار(:53.598.054.882ريال
 مبلغ تضمین: 2.680.000.000 ريال

نوع تضمین: ضمانت نامه  بانکی  ش��ركت در مناقصه يا فیش واريزی به حس��اب ش��ماره 0112766916004   بانک ملی ش��عبه میدان امام حس��ن )ع( ايالم  و ساير 
ضمانتنامه های معتبر و يا تركیبی از آنها كه در جدول شماره 4 آيین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659  مورخه 94/9/22  قید گرديده اند.  

مدت زمان اجراي پروژه: 300 روز تقويمی                      محل تأمین اعتبار:  وام داخلی )بند ق(              
آخرين مهلت فروش اسناد:            11/ 1399/03   تا پايان وقت اداری 

آخرين مهلت ارائه پیشنهادات:     1399/03/26    تا ساعت 8:45 دقیقه صبح 
زمان گشايش پاكات:                       1399/03/26      ساعت 9 صبح

محل گشايش پاكات:                      سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
از بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 7/13/ 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده می گردد

شرايط متقاضیان:  1- داشتن شخصیت حقوقي 
2-كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغییرات 

3- ارائ��ه گواهینام��ه صالحی��ت ايمنی ام��ور پیمانکاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر اس��اس مواد 85 و 91 قانون كار جمهوری اس��المی ايران مصوب 
89/3/5 وزير كار و امور اجتماعی. 

4-داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص
5-داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در رشته تاسیسات و تجهیزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه .5 

6-داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
7-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

8--فروش اسناد به واجدين شرايط، تکمیل و شركت در فرايند مناقصه از طريق سامانه  سامانه ستاد صورت می پذيرد.Setadiran.ir ستاد دولت به آدرس 
محل گشايش پاكت: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم

محل تحويل ضمانتنامه: دبیر خانه شركت گاز استان ايالم
هزينه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

هزينه چاپ و تکثیر كتابچه های پیمان به مبلغ 2.500.000 ريال به عهده برنده مناقصه می باش��د و می بايس��ت به حس��اب شماره 0112766916004 به نام  شركت 
گاز استان ايالم واريز گردد. 

آدرس: ايالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاري - نبش خیابان استاد شهريار شركت گاز استان ايالم سايت  
 WWW.ilam-nigc.ir وhttp://iets.mporg.ir    WWW.Shana. ir و شماره تلفن 0843-2235824

 -كد فراخوان جهت آگهی مذكور 3.558.890 می باشد
نوبت چاپ اول: 24/ 99/2 روزنامه دنیای اقتصادی    نوبت چاپ دوم: 99/2/30  .

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره گ8/35 /99 - شماره مجوز: 1399/813

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ريال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

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

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 كل 
الکترونیکی دولت طبق  از طريق سامانه تداركات  را  ) فشرده( ذيل  ارزيابی كیفی 

شرايط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نمايد.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد و ساير مراحل 
به آدرس  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تداركات  درگاه سامانه  طريق  از  تنها  آن،  با  مرتبط 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دريافت و تحويل اسناد از ساير محل ها امکان پذير 

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

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

1- نام سازمان مزايده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزايده : اجاره غرفه  ) فروشگاه (  هايپر ماركت ايستگاه راه آهن مشهد .

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

297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واريزی  از طريق سامانه ستاد میبايست انجام پذيرد  .  
5- مزايده  از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��ركت كنندگان در مزايده می بايس��ت پیشنهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزيکی اسناد ،  به اين اداره كل همراه 
با پاكت "الف" تا ساعت 13:30 روز   شنبه  مورخ 99/03/17- درسامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمايند . 

7- محل  ارائه اسناد  فیزيکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 
8- اش��خاص حقوقی كه  دارای مجوز يا پروانه فعالیت  بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت تعاون  و يا از س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و يا اداره 
كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی برای  فروش��گاههای بزرگ چند منظوره )طبق مش��خصات جدول پیوس��ت  ش��ماره يک اس��ناد مزايده (  هستند می توانند درمزايده شركت 

نمايند و می بايست  مجوز خواسته شده را در پاكت )) ب (( ارائه نمايند .   
تذكر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بايس��ت صرفًا بنام ش��ركت كننده در مزايده باش��د . در غیر اينصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده رد و هیچگونه ادعايی                    

در اين خصوص از سوی شركت كننده در مزايده پذيرفته نخواهد شد.  
9- زمان بازگشائی پاكات مزايده : ساعت 11  روز  يکشنبه  مورخ  99/03/18 .

10-ن��وع و مبل��غ يا درصد تضمین ش��ركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 160.000.000 )يکصد و ش��صت  میلیون( ريال  مطابق ب��ا تضامین معتبر مندرج در آيین نامه تضمین 
  IR 290100004001064006372624  معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزيران ، در صورت واريز نقد شماره حساب

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

11- اجاره ماهیانه : طبق نظريه كارشناسی درج شده در اسناد مزايده. 
12- هزينه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزايده است

) » آگهي  تجدید  مزایده شماره 1-37-99 « ( )نوبت دوم (

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

از صحن قدس از صحن قدس 
تا بیت المقدستا بیت المقدس

گردهمایی جمعی از نخبگان شیعه و سنیگردهمایی جمعی از نخبگان شیعه و سنی
 به مناسبت روز جهانی قدس درمشهد برگزار شد به مناسبت روز جهانی قدس درمشهد برگزار شد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

علی مطهری مدرک ارائه دهد وگرنه شکایت می کنیم  سیاست: در جلسه علنی دیروز مجلس نامه سلمان سامانی، معاون هماهنگی وزارت کشور در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری، نماینده مردم تهران 
درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد. وی خاطرنشان کرده است: ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است، بنابراین از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده ایشان مدارک و اسناد 

مثبته ادعای خود را ارائه کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

 سیاست  رؤسای جمهــور ایران و عراق 
روابــط دو کشــور را برادرانــه، تاریخی و 
فرهنگی دانســتند و بر ضــرورت تالش 
برای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه 
مناســبات تهران- بغــداد به ویژه افزایش 
همکاری ها و تبادالت تجاری و اقتصادی 
دو کشور در راستای تأمین منافع دو ملت 

تأکید کردند.
حسن روحانی روز دوشنبه در گفت وگوی 
تلفنی با »برهم صالح« رئیس جمهور عراق، 
ضمن تبریک پیشاپیش فرا 
رســیدن عید ســعید فطر 
و ابراز خرســندی از اینکه 
امروز روند سیاسی در عراق 
به نتیجه مثبتی رســیده و 
همه گروه ها و طوایف عراقی 
در کنار هــم قرار گرفتند و 
کابینه جدید در این کشور 
تشــکیل و از پارلمان رأی 
مثبت گرفته اســت، تأکید 
کرد: ثبات سیاسی در عراق 
برای منطقــه حائز اهمیت 
اســت و مطمئناً این رونــد پیش زمینه 
بازیابی نقش برجســته عراق در منطقه 

خواهد بود.
رئیــس جمهور بــا بیان اینکــه امروز 
کشــورهای منطقه با مشکالت فراوانی 

همچون کاهش قیمت نفت، همه گیری 
ویــروس کرونــا، معضــالت امنیتی و 
مهم تــر از همــه مداخــالت آمریکا در 
امور داخلی کشــورها مواجه هســتند، 
اظهار کرد: توســعه همه جانبه روابط و 
ملت های  و  دولت هــا  میان  همکاری ها 
دوســت می تواند برای عبور از مشکالت 
راهگشــا باشــد. روحانی با بیان اینکه 
سیاســت اصولی ایران تقویت مناسبات 
و همکاری های همه جانبه با عراق است، 
ایران همچون  اسالمی  گفت: جمهوری 
گذشــته در کنار دولــت و ملت عراق 
خواهد بود و خواهــان حفظ حاکمیت 

عــراق و عــدم مداخــالت قدرت های 
خارجی در سرنوشــت ملت و دولت این 

کشور است.
و  روابــط  توســعه  جمهــور  رئیــس 
ایران و عراق  اقتصــادی  همکاری های 
را حائــز اهمیت عنوان کــرد و افزود: 
باید تالش کنیم مبــادالت تجاری دو 
کشور با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشــتی در تمامی مرزهای مشترک 
به روال قبلــی بازگردد؛ ضمن اینکه با 
در  امیدوارم  کشور  دو  برنامه ریزی های 
آینده ســطح روابط اقتصادی دو کشور 

بیش از پیش افزایش یابد.

برهم صالح: ثبات عراق نیاز به »
همکاری ایران دارد

برهم صالــح، رئیس جمهور عــراق نیز در 
این گفت وگو با تبریک متقابل فرا رســیدن 
عید ســعید فطر در روزهای آتی، روابط دو 
کشــور را در سطح مطلوبی ارزیابی کرد و بر 
ضرورت تالش همه جانبه مسئوالن دو کشور 
در راستای توسعه بیش از پیش مناسبات و 
همکاری های فی مابیــن تأکید کرد. رئیس 
جمهــور عراق با اشــاره به اهمیــت روابط 
سیاسی دو کشور، تأکید کرد: ثبات و امنیت 
عراق نیازمند همکاری کشــورهای دوست و 
همسایه به ویژه جمهوری اسالمی ایران است. 
برهم صالح با تشریح تالش ها و فعالیت های 
سیاســی انجام شــده در جهت همگرایی 
گروه ها، احــزاب و طوایــف مختلف عراقی 
برای تعیین نخست وزیر در این کشور، گفت: 
تحقق حاکمیت و سیادت عراق یک ضرورت 
انکارناپذیر است که باید برای تصمیم گیری 
آینده این کشور به رسمیت شناخته شده و 
قدرت های خارجی نباید در تعیین سرنوشت 
این کشــور دخالتی داشــته باشند. رئیس 
جمهور عراق با اشــاره به مداخالت مخرب 
قدرت های خارجی در منطقــه، اظهار کرد: 
منطقه خاورمیانه تاب تحمــل بحران های 
جدید را ندارد و از این نظر دخالت بیگانگان 

در منطقه باید به سرعت پایان یابد.

روحانی در تماس تلفنی با »برهم صالح«:

سیاست اصولی ایران همکاری های همه جانبه با عراق است

 آیا ســتاد ملی مبارزه با کرونا اطالعاتی از دانش آموزانی که پدر ومادرشــان س
وبســتگان نزدیکشــان کرونا گرفته دارد که مانع آمدن این ها به مدرسه شود؟ 

09030004067
قربانیان مافیا و شــبکه ظلم و فســاد و قربانیان توطئه عناصر فاسد نفوذی س

موجه نما مهم ترین اســناد شناسایی فاسدان نفوذی هستند و سندشان بر مال 
کردن شــیوه ها و ترفندهایی است که شبکه ظلم و فساد و قدرت توسط عناصر 
مختلفشان ضد آن ها سازماندهی و سناریوسازی می نمایند. شگرد مافیای ظلم و 

غارت، ارعاب است. 09190007927
من یک کارگر هســتم که به دلیل بیماری کرونا نزدیک به ســه ماه سرکار س

نرفتم. خود دولت گفت کســانی که حتی یک ماه بیمه باشــند، مشمول بیمه 
بیکاری می شــوند. من که چند ساله بیمه هستم. حاال از سازمان بیمه برای من 
پیامک آمده که شــما مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستید. آخه به چه دلیل. 
هر اداره و ســازمان که می روم جوابگو نیستند. تو را به خدا یک سایت یا شماره 

پیگیری برای این افراد بگذارید که چه کاری باید بکنند. 09900007592

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس در گفت وگو با قدس:

 تعرض به نفتکش های ایرانی ©
با پاسخ سخت روبه رو خواهد شد

آرش خلیل خانه: دونالد ترامپ 
این گونــه وانمــود می کنــد که 
مترصد انجــام یک قمار خطرنــاک و پر 
ریسک دیگر است و این بار با اعزام ناوهای 
جنگی به دریای کارائیب ظاهراً تالش دارد 
مانع رســیدن نفتکش هــای ایرانی حامل 
بنزین به ونزوئال شود. اتفاقی که اگر رخ دهد 
بی شک به یک رویارویی همه جانبه نظامی میان ایران و آمریکا منجر خواهد شد، زیرا 
تهران در برابر این اقدام ساکت نمی نشیند و پاسخ شدیدی به آن خواهد داد. دکتر 
منصور حقیقت پور، مشــاور امور بین الملل رئیس مجلس شــورای اسالمی هم در 
واکنش به این رویدادها با ابراز امیدواری از اینکه مقام های آمریکایی تعقل به خرج 
دهند و دســت به این ریسک و قمار پرهزینه نزنند، به خبرنگار قدس آنالین گفت: 
آمریکا کشور بزرگی است اما هیئت حاکمه آن عقل کوچکی دارند و گمان می کنند 
به اعتبار زور و قدرت نظامی خود می توانند از هر مهلکه ای بگریزند. وی با اشاره به 
اینکه آمریکایی ها قبالً و در همین ایام نزدیک پاسخ ایران به زیاده روی ها و تجاوزاتشان 
را در آسمان خلیج فارس و در خاک عراق و پایگاه عین االسد دیدند، اظهار کرد: ترامپ 
و پمپئــو تا االن باید فهمیده باشــند ما در برخی موارد شــوخی و تعارف نداریم. 
هواپیمایشان تجاوز کرد، آن را زدیم؛ سردار ما را شهید کردند پایگاه های نظامی شان 
را موشــکباران کردیم، کاری که از جنگ جهانی دوم به این سو کسی جرئت آن را 

نداشت؛ کشتی ما را گروگان گرفتند، کشتی شان را گروگان گرفتیم؛ زدند، زدیم.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حاال هم 
اگر بخواهند به کشتی های ما در آب های بین المللی تعرض کنند و حقوق بین الملل 
و مقررات کشتیرانی را به واسطه تحریم های غیرقانونی و یکجانبه خودشان نادیده 
بگیرند دست ایران برای اقدام متقابل و پاسخ سنگین بسیار باز است و در این مورد 
تردیــد هم نخواهد کرد. حقیقت پور با تأکید بر اینکه دنیا و مجامع بین المللی هم 
این اقدام آمریکا را تأیید و با آن همراهی نخواهد کرد، گفت: ما مجاز هســتیم که 
نفت خودمان را بفروشیم و به هر کسی که دلمان بخواهد می فروشیم و آمریکایی ها 
هم تنها بلوف می زنند و جرئت ندارند به کشتی هایمان نزدیک شوند. وی افزود: این 
تصمیم نظام است و این نفتکش ها با فکر یک وزارتخانه یا شرکت حرکت نکرده اند و 
تصمیم نظام پشت سر آن هاست. وی خاطرنشان کرد: کسانی که در قصر شیشه ای 
نشسته اند نباید به دیگران سنگ بیندازند، نیروها و اهداف آمریکایی در کل منطقه 
و فراتر از آن در دســترس ایران و چنان آسیب پذیر هستند که یک حرکت اشتباه، 

کابوسی را برای ترامپ رقم خواهد زد.

 تصویب کلیات طرح مقابله ©
با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 

سیاست: نماینــدگان مجلس شورای اسالمی کلیات طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات 
خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را مورد بررسی قرار دادند. درنهایت وکالی 
ملت با کلیات طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و 
امنیت موافقت کردند. بر اساس این طرح، صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم 
یا غیرمستقیم اشــخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات یا 
سازمان های مردم  نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه ها یا هرگونه 
همایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است 
و مرتکب به حبــس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی 
محکوم می شود. همچنین هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی 
در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در کشور و هرگونه ارائه خدمات 
شرکت های ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای 
این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی 
محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطالعات و ارتباطات و 
فناوری اطالعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب 

را برای اعمال قانون به دادستان کل کشور اعالم نماید.

 مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی©
 21 شهریور برگزار می شود

سیاست: سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور در مورد زمان برگزاری مرحله 
دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: مرحله دوم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی ۲1 شهریور برگزار می شود. این انتخابات در 11 حوزه 
انتخابیه برگزار خواهد شد. به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پایان 
روند برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از مشارکت ۲۴ میلیون 

و ۵1۲ هزار و ۴۰۴ نفر با میزان مشارکت ۵۷/۴۲ درصدی در انتخابات خبر داده بود. 

مقصد الریجانی پس از ریاست 12 ساله در مجلس کجاست؟©
سیاست: علی الریجانی، نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی، از سال 138۷ و با آغاز 
دوره هشــتم مجلس شورای اسالمی، ریاست 
و نمایندگی قم در مجلس را برعهده داشــت. 
الریجانی که 1۲ سال ریاست مجلس را برعهده 
داشت، همچنین در یکی از نشست های خبری 
خود گفت فعالً برنامه ای برای ریاست جمهوری 
1۴۰۰ ندارم. پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از این است که برخی محافل نزدیک به 
علی الریجانی قصد دارند وی را به عنوان گزینه برای دبیری شورای عالی امنیت ملی مطرح 
کنند. حال باید دید الریجانی ریاست کدام یک از نهادها را برعهده خواهد گرفت و پس از 
ریاست 1۲ ساله اش، بر مسند آن تکیه می زند. به گزارش فارس، ۷ خرداد 99 یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی با حضور منتخبان مردم در خانه ملت آغاز خواهد شد و بر این 
اساس، اعتبارنامه این منتخبان مورد بررسی قرار گرفته و رسماً مجلس یازدهم کار خود 

را آغاز خواهد کرد.

شهرام جزایری به هفت سال زندان محکوم شد©
باشگاه خبرنگاران: شهرام جزایری که مرداد 9۷ در آذربایجان غربی و هنگام خروج از 

کشور بازداشت شده بود، به هفت سال زندان محکوم شده است.
درســت از همان روز بازداشت تا امروز علت دستگیری و زندانی شدن جزایری رسانه ای 
نشده بود، اما حاال بر اساس اطالعات بدست آمده، مشخص شده که در مدت حدود دو 
سال گذشــته از زمان بازداشت وی، برای جزایری دو پرونده تشکیل شده که هر دو به 
صدور حکم قطعی انجامیده است. در پرونده اول که به موضوع کالهبرداری ۲۵۰ میلیون 
تومانی اختصاص دارد، شاکی با دریافت سه برابر وجه، رضایت داده و شکایت خود را پس 
گرفته، اما دادگاه از جنبه عمومی جرم، جزایری را به هفت سال حبس محکوم کرده است. 
این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تأیید شده است. البته به گفته خود جزایری قرار است 

در خصوص این پرونده درخواست اعاده دادرسی انجام شود.

اسب گرانی را پیش از ©
سرکشی مهار کنید

تالطم قیمت خــودرو در روزهای اخیر و رکورد 
9۰ میلیون تومانی پراید، مســئوالن را به تکاپو 
انداخت تا برای ساماندهی بازار خودرو وارد میدان 
شوند و البته از این میدان با افزایش 1۰ درصدی 
محصوالت ایران خودرو و ۲3 درصدی محصوالت 

سایپا خارج شدند!
این در حالی اســت که ماه هاست اتفاقاتی نظیر 
تکمیل و بسته شــدن چند دقیقه ای سایت های 
فروش خودرو، هزینه های 3 تا 1۰ میلیونی ثبت نام 
با روبات و یــا در برخی از دفاتر و نمایندگی های 
خــاص و نقش مافیای خــودرو و برخی صاحب 
منصبان در خرید و احتکار آن در رسانه ها مطرح بود 
و دور از انتظار نبود که صاحبان خودروهای صفر و 
بدون پالک -که حاال پارکینگ های احتکاری آن ها 
کشف می شود - از پراید 9۰ میلیونی و ۲۰۶ یکصد 
و پنجاه میلیونی رونمایی کنند! واقعاً معلوم نیست 
سوگلی های خودروسازی ایران چه زمانی قرار است 
از دژ مصونیت خارج شوند؟ شاید آن گونه که آقای 
کارشناس مدعو رسانه ملی مدعی شد استخدام 
هزاران آقازاده در این دو خودروسازی -که برخی 
آن ها را حیاط خلوت دولت ها می دانند- برای آن ها 
مصونیت آهنین به ارمغان آورده اســت تا بدون 
معــارض بتازند! اگرچه تغییرات مــداوم مقررات 
واردات خودرو و فقــدان رقابت در این صنعت را 
نمی توان در پایین بودن کیفیت و افزایش بی رویه 
قیمت محصوالت این دو کارخانه خودروســازی 

نادیده گرفت. 
ازســوی دیگر این روزها مجدد التهابات به سراغ 
بازار ارز و طال آمده است. پس از ثبات نسبی نرخ 
ارز در ماه های نخســتین روی کار آمدن همتی 
در بانک مرکــزی، حاال این بازار تأثیرگذار دوباره 
نابسامان شده است. شاید تالش های مافیایی برای 
منفی کردن بازار ســرمایه -که یکی از بهترین 
روش ها برای از رونق انداختن بازار ارز و طالست- 
بی ارتباط به نوسان های قیمت ارز نباشد. اما ظاهراً 
هنوز سیاست بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ 

ارز و طال سیاست سکوت است!
ســایر قیمت ها نیز از این تالطم ها مصون نمانده 
است؛ افزایش چندین باره محصوالت لبنی، جهش 
قیمت حبوبات، آشفتگی در بازارموبایل و نابسامانی 
در بازار میوه فقط چند نمونه است و گرنه در دو 
ماه گذشــته تقریباً قیمت همه کاالها و خدمات 

افزایش یافته است.
در این میان کارمندان، کارگران، صاحبان کسب و 
کار های آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکار شده 
ناشی از رکود کرونایی و سایر اقشار محروم جامعه، 

بیشترین فشار را متحمل می شوند.
البته تالش ارزشمند دست اندرکاران برای تأمین 
مایحتاج عمومی در فصل اوج کرونا و مواجه نشدن 
بازار با کمبود کاالهای موردنیاز واقعیتی انکارناپذیر 
است -که نگارنده بارها از آن قدردانی کرده است- 
اما انتظار آن است که این کاالها با قیمت مناسب 
به دست مردم برسد و اهتمام ستودنی دولت به 
مهار کرونا موجب تعطیلی دیگر بخش های کشور 
و عدم برنامه ریزی و نظارت در حیطه نرخ ها نشود.

وقتی در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد بنگاه های 
اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی 
اســت، انتظار مردم آن است که نظارت ها مؤثرتر 
و بموقع باشد تا بنگاه های تحت مدیریت نهادهای 
حاکمیتــی و دولت قادر نباشــند خودســرانه 
قیمت ها را افزایش دهند. شــاید در یک اقتصاد 
خصوصی سازی شــده بتوان از سازوکار عرضه و 
تقاضا در قیمت گذاری دفاع کرد اما در اقتصاد ما که 
هنوز خصوصی سازی با موانع و مقاومت های جدی 
روبه رو اســت، قیمت گذاری حاکمیتی و نظارت 
دستگاه های نظارتی انتظار بحق مردم است. نکته 
مهم این است که ما امروز با گرانی مواجه هستیم، 
نه گران فروشی! بنابراین دستگاه های نظارتی به 
جای تمرکز نظارت بر خرده فروشــان، باید ریشه 
گرانی را از سرچشمه بخشکانند و مراکز تولید را از 

مبدأ کنترل کنند.
با توجه به نتایج نســبی خوبی که پس از بسیج 
دستگاه ها برای نظارت بر قیمت ها حاصل می شود 
به نظر می رســد باید از آن ها خواست از اقدامات 
زیگزاگی پرهیز کنند و نظارت مداوم بر قیمت ها 
را در دستور کار خود داشته باشند و هزینه جرم 
و تخلف گرانی را به طور محســوس و بازدارنده 
افزایش دهند، نه اینکه پس از هر التهاب و تالطم 
در بازار به تکاپو بیفتند؛ چرا که این افت و خیزهای 
نظارتی، بسیاری را به ثروت های بادآورده می رساند 
و البته کمر مردم را نیز زیر بار گرانی خم می کند.
آقایان! اسب گرانی را پیش از سرکشی مهار کنید!

قدردانی عبداهلل از حمایت ظریف©
سیاســت: عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی 
مصالحه افغانســتان از تماس تلفنی »محمد جواد 
ظریف« وزیر امورخارجه ایران و حمایت وی از توافق 
با »محمد اشرف غنی« رئیس جمهوری افغانستان 
قدردانــی کرد. عبداهلل در حســاب توییتری خود 
نوشــت: از تماس تلفنی وزیر امورخارجه ایران که 
حمایت خود را از توافق سیاسی امضا شده در روز 
یکشنبه و نیز برقراری آتش بس و توافق منطقه ای 
اعالم کرد، تشکر و قدردانی می کنم. وی افزود: در 
این گفت وگو به وزیر امورخارجه ایران اعالم کردم 
صلح اولویت ماســت و همچنین خواستار توسعه 
همکاری دوجانبه با ایران شــده ام که این مسئله 

موجب صلح پایدار و منطقه ای باثبات می شود.

صدای مردم   

خـبـر

شماره پیامک: 30004567

روحانی: باید تالش 
کنیم مبادالت 
تجاری دو کشور 
با رعایت کامل 
دستورالعمل های 
بهداشتی در تمامی 
مرزهای مشترک به 
روال قبلی بازگردد

بــــــــرش

برخی در حال سم پاشی در روابط تهران و کابل هستنددستگاه های ناظر حضور مقتدرانه داشته باشند
 میزان   آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
جلســه شــورای عالی قوه قضائیه با اشاره 
بــه گزارش ها و شــکایاتی کــه درزمینه 
وضعیت بازار به قوه قضائیه رســیده، اظهار 
کرد: شــرایط بازار برای مصرف کنندگان و 
تولیدگران مناســب و رضایت بخش نیست 
و نیازمنــد یک نظــارت جدی از ســوی 
دســتگاه های مســئول اســت. رئیس قوه 
قضائیه، قیمت  گذاری کاالها برای حمایت از 
مصرف کنندگان و همچنین برخورد با افراد 
متخلف و متجاسر به قانون را از حقوق مردم 
دانست و گفت: ســازمان بازرسی، سازمان 
تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
با نظارت و بازرســی علی الــدوام و کنترل 
قیمت هــا در بــازار، آرامــش را به زندگی 
مــردم بازگردانند. آیت اهلل رئیســی با بیان 
اینکه هر جا دستگاه های مسئول مقتدرانه 
و با کارشناســی وارد عمل شــدند اثرگذار 
بوده اند، تأکید کرد: قیمت گذاری و تسعیر 
وظیفه دولت هاســت و امــروز هم دولت و 
دستگاه های متولی کنترل بازار باید با نجات 
بازار از وضعیت آشــفته فعلی و حمایت از 
تولیدکننــده و مصرف کننــده، در جامعه 
آرامش ایجاد کننــد و کارهایی که در این 
زمینه آغاز شــده، با جدیت بیشتر پیگیری 
شود. رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به 
ورود دستگاه های مسئول به موضوع قیمت 
خودرو اشــاره کرد و متذکر شد این اقدام 
موجب تأثیر بر این بازار و تا حدودی کنترل 

قیمت ها شد.
وی در خصــوص گزارش هــای تحقیق و 

تفحــص مجلس کــه برای رســیدگی به 
دســتگاه قضایــی ارجاع کرده اســت، به 
دادســتان تهران مأموریــت داد موضوع را 
بررسی و گزارشی دقیق و جامع از وضعیت 
گزارش تحقیق و تفحص های ارجاع شده به 

قوه قضائیه ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشــاره به در 
پیــش بودن روز جهانی قدس و با تأکید بر 
اینکه آزادی قدس شریف همچنان اولویت 
امت اسالمی اســت، اظهار کرد: امروز هم 
پس از ۷۲ ســال نکبت رژیم صهیونیستی 
و نقــض پیمان هــا و جنایاتی کــه علیه 
مردم فلســطین و لبنان و دیگر کشورهای 
منطقه انجام داده اند، به دنبال پیاده ســازی 
طرح ننگین معامله قرن هســتند. آیت اهلل 
رئیســی طرح موضوع الحاق کرانه باختری 
به ســرزمین های اشــغالی را به عنوان گام 
مقدماتی برای اجرای معامله قرن دانست و 
خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
هرگز موفق به اجرای این طرح نمی شوند و 
انتفاضه گســترده تری نسبت به گذشته در 
فلســطین و حتی در ســطح منطقه شکل 

خواهد گرفت.

 قدس آنالین   ســید عباس موســوی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در پاســخ به پرسشی درباره ادعای غرق 
شــدن شــماری از اتباع افغانستانی که 
قصد تــردد غیرمجــاز از مــرز ایران را 
داشته اند و اتهام زنی به نیروهای مرزبانی 
ایران در مورد مقصر بودن در این حادثه 
با تأکید بر اینکه عبــور غیرمجاز از مرز 
در همــه جا امری غیرقابل قبول اســت 
و نیروهای مرزبانــی وظیفه دارند با آن 
برخــورد و از آن جلوگیری کنند، اظهار 
افغانستانی هم اکنون در  کرد: میلیون ها 
کشــور ما زندگی می کنند با این حال ما 
از دولت این کشــور همسایه می خواهیم 
بر وضعیــت مرزهای خــود و ترددهای 
غیرقانونــی کنتــرل و نظــارت کند. در 
مورد اتهام ذکر شــده، در آن شب هیچ 
گزارشــی از ســوی مرزبانی ما نیامده و 
شــرایط آب و هوایی شب مورد نظر نیز 
خوب نبوده اســت. جان دادن این افراد 
نیز برای ما مشــخص نیست، ولی چون 
جان افراد بــرای ما مهم اســت، پیگیر 

هستیم.
وی در مورد غفلت از دیپلماســی عمومی 
در موضوع غرق شــدن اتباع افغانســتان 
اظهار کرد: اتفاقی کــه افتاد هم دردناک 
بود و هم ابعادش مشــخص نبود. از همان 
ابتــدای خبری شــدن این موضــوع، ما 
تماس هایی با مقام های مسئول و استعالم 
و کمــک گرفتیم. وقتی موضــوع برای ما 
مشــخص شــد، قاطعانه آن را رد کردیم. 

روابط خوب ایران و افغانســتان دشمنانی 
دارد. برخی کشــورها و عده ای با اهدافی 
به دنبال بر هم زدن رابطه خوب و برادرانه 
ایران و افغانســتان هســتند. آن ها سعی 
کردند در روابط دو کشور سم پاشی کنند 
ولی خودشــان اعتراف کردند دستشــان 
خالی اســت. مــا برای حل ایــن موضوع 
آماده همکاری بوده و همان گونه که گفتم، 
هیئتی از ایران به زودی به افغانستان سفر 

می کند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به اظهــارات اروپایی ها که گفته بودند این 
اتحادیه هنــوز در مورد همراهی با آمریکا 
در تمدیــد تحریم های تســلیحاتی ایران 
تصمیــم نگرفتــه، گفت: مــا مزاحم فکر 
کــردن اروپایی ها نمی شــویم. همان گونه 
که دو سال است آن ها در حال فکر کردن 
برای جواب متناســب به اقــدام یکجانبه 
آمریکا هســتند. ما کاری با بی عملی آن ها 
نداریم اما روی اروپا حساب هم نمی کنیم 
و کارهــای خــود را بــه پیــش می بریم. 
امیدواریم آن ها قدری بجنبند و از حیثیت 

تاریخی خود دفاع کنند.

 سیاست  علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران در مورد تهدید آمریکا برای نفتکش های ایرانی در 
راه ونزوئال گفت: هیــچ دولتی ملزم به تحریم های دل بخواهی 

آمریکا نیست. 
وی ادامه داد: ارسال تانکرهای بنزین به درخواست دولت ونزوئال 
بوده و متکی به اراده آزاد کشورها در مبادالت مرسوم بین المللی 
است. ما می خواهیم جامعه بین الملل به این بدعت جدید آمریکا 
واکنش نشان دهد و می خواهیم نسبت به امنیت این محموله ها 
از خطر راهزنی دریایی دولت آمریکا که در گذشــته هم سابقه 

داشته است اطمینان حاصل کنیم.

امیدواریم آمریکایی ها خطایی انجام ندهند»
سخنگوی دولت گفت: وزیرامور خارجه هشدارهای الزم را داد و 
در دولت و شورای عالی امنیت ملی هم این موضوع بررسی شد. 
امیدواریم آمریکا دچار چنین خطایی نشود، اما در هر صورت ما 
همه احتماالت را در نظر خواهیم گرفت و برای بدترین آن آماده 
هستیم. هنوز زود است واکنش ها را مطرح کنیم، اما همه گزینه ها 

در پیش است و امیدواریم آمریکایی ها خطایی انجام ندهند.

دولت هیچ ارتباطی بین واگذاری ها و کسری »
بودجه اش برقرار نکرده است

ربیعی گفت: همیشــه قرار نیست بورس با یک زاویه رو به باال 
باشــد و افت و خیز هم دارد، ما و همه کسانی که دلمان برای 
کشــور می سوزد بدانیم راه حل این است که بتوانیم نقدینگی 
مردم را به سمت حرکت سالم ببریم. بورس یک حرکت سالم 
است. دستگاه هایی که سهام عرضه کردند از نهادهای عمومی 
امکان سرمایه گذاری جدید پیدا کرده اند. کسری بودجه دولت با 

واگذاری سهام ساتا یا شستا ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: رقمی که دولت باید اوراق بهادار بفروشد مشخص 
اســت و براســاس همان هم می تواند بفروشــد و ارتباطی به 

دستگاه های دیگر ندارد. ما حتی بخش خصوصی را هم تشویق 
می کنیم که ســهام خــود را به بورس عرضــه کنند ولی نه با 
این هدفی که گفته شــده است. بنای دولت کنترل قیمت ارز 
اســت. بورس یک حرکت سالم است؛ دولت هیچ ارتباطی بین 
واگذاری ها و کســری بودجه اش برقرار نکرده، چون دولت تنها 
طبق آنچه مجوز دارد می تواند اوراق بهادار بفروشد. وی افزود: 
اعالم می کنم باال رفتن قیمت ارز نه تنها مطلوب ما نیست بلکه 
دولــت تمام تالش خود را برای آوردن به یک کانال منطقی به 
عمل خواهد آورد و با سیاست هایی که از سوی همتی داشتیم 
بازارهای پول و ارز به رغم فشارهای سنگین تحریم موفق بوده 
اســت. فکر می کنیم بهبود شرایط با ثباتی که در بازارها ایجاد 
می شود، فراهم خواهد شــد؛ ما تالش می کنیم ارز را به کانال 

پایین تری بیاوریم.

ماجرای استخدام نمایندگان در دولت چیست؟»
به گزارش فارس، ربیعی در پاســخ به پرسشی مبنی بر نامه به 
وزرا درباره به کارگیری آن دسته از نمایندگان مجلس دهم که 
در مجلس یازدهم حضور ندارند، گفت: آنچه در فضای مجازی 
مطرح شــد و برخی اظهارات را در این زمینه دیدم، متأسفانه 
دقیقاً قلب واقعیت صــورت گرفته و هدف چیز دیگری بوده و 

آنچه بیان شده قلب واقعیت است. سخنگوی دولت بیان کرد: 
در بحث تفکیــک وزارت بازرگانی قلب واقعیت صورت گرفته، 
مــا دقیقاً به خاطر اینکــه در دوران تحریم که زندگی روزانه و 
معیشت مردم نیاز به تمرکز در حوزه بازرگانی دارد و باید کاال به 
موقع خریداری، به موقع سفارش داده شده و بازار کنترل شود 
این طرح را داشــتیم در حالی که بیان شد این ها می خواهند 
وزارتخانه جدید درســت کنند که وزارت رانت ایجاد شود. هر 
تصمیمی می گیریــد در نقطه مقابل این اظهــار نظر صورت 
می گیــرد. ربیعی تصریح کرد: معموالً پس از هر دوره مجلس، 
فشارها برای جذب نمایندگان زیاد می شود؛ من به نوبه خودم 
چه در دوره ای که وزارت بودم و چه در دوران قبل شــاهد این 
ماجرا بودم که افرادی بودند که به دستگاه ها و جاهای مختلف 
زنگ می زدند و آدم معرفی می کردند. شما به نهادهای عمومی 
و سایر دســتگاه های اجرایی و به بنگاه هایی که در بخش های 
غیرمستقیم وزارتخانه هاست نگاه کنید و ببینید چقدر هر دوره 
مجلس از این افراد پیدا می کنید. چند روز پیش گزارش هایی در 
دولت بود و مسائلی مطرح شد در مورد اینکه به یک وزارتخانه 
صنعتی می خواهند فشار بیاورند و جذب شوند. وی خاطرنشان 
کرد: تعــدادی از نمایندگان مجلس یازدهــم که در مجلس 
حضور ندارند، کارمندان دولت هســتند، طبیعتاً پس از دوره 
نمایندگی باید خود را به دستگاه مربوطه معرفی کنند؛ به منظور 
جلوگیری از فشار به دستگاه ها این اقدام در دولت ممنوع شد. 
هر وزارتخانه ای در دولت تصمیم گرفت از این افراد استفاده کند، 
این موارد در کمیته ای در دفتر دولت بررســی می شود. ربیعی 
در مورد اینکه تعدادی از نمایندگان فعلی به دلیل مشــکالت 
اقتصادی رد صالحیت شــده اند و چطور ممکن اســت دولت 
بخواهد از آنان استفاده کند، گفت: به کارگیری نیرو در پست های 
مدیریتی، شرایط خود را دارد و از دستگاه های مربوطه استعالم 
خواهد شد. خواهید دید که در این دوره کمتر از دوره های پیش 

)نمایندگان مجلس( در دولت حضور خواهند یافت.
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 انتشار 14 اثر پژوهشی با محوریت سبک و سیره رضوی در سال جاری    آستان : مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی از انتشار 14 اثر و طرح پژوهشی 
با محوریت فرهنگ و سیره رضوی توسط این گروه در سال جاری خبر داد.مرتضی انفرادی گفت: گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در اشاعه سنت و سیره امام علی بن موسی 

الرضا)ع(، تاکنون موفق به انتشار ۲4۸ اثر با محوریت و سیره این امام همام به زبان های مختلف از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، آذری، اردو و... شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر اداری و مالی این آستان خبر داد 

 پیاده سازی موفق سیستم یکپارچه ©
حسابداری آستان قدس رضوی

آستان: مدیر اداری و مالی آستان قدس 
رضوی گفت: با حمایت ها و هدایت های 
معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس 
رضوی و برنامه مصوب پروژه، سیستم 
یکپارچه حســابداری سازمان به عنوان 
یکی از فازهای اصلی پروژه های استقرار 
نظــام مالی آســتان قــدس رضوی با 

موفقیت اجرا شده است.سیدعلیرضا حسینی در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، 
اظهار کرد: سیستم های حسابداری قبلی در 27 حوزه مالی سازمان مرکزی آستان 
قدس رضوی به  صورت جزیره ای فعالیت می کردند و امکان گزارش گیری متمرکز 
و لحظه ای در آن ها وجود نداشت و بیشتر گزارش های ارائه  شده به مدیریت مالی 
به  صورت فیزیکی و روی کاغذ بود. برنامه نویسی سیستم های حسابداری گذشته 

بسیار قدیمی بودند و مسائل بسیاری مانند کدینگ یکپارچه نداشتند.
وی افزود: برای اســتقرار نظام مالی و برنامه ریزی انجام  شــده در مسیر اصالح 
نظام اداری و مالی یکی از پروژه های اصلی اصالح و یکپارچه سازی سیستم های 
حســابداری بود که از اواسط مهر سال 98 آغاز شــد. در مسیر یکپارچه سازی 
سیستم های حسابداری بســتر و اطالعات به زبان یکسانی طراحی شد و حوزه 

پایلوت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی مورد مطالعه قرار گرفت.
حسینی بیان کرد: استقرار سیستم حســابداری یکپارچه در 27 حوزه سازمان 
مرکزی پس از مرکز ارتباطات و رســانه به  تدریج ادامه یافت و تا انتهای سال به 
پایان رسید و همزمان با پایان این بخش تمامی اطالعات به بستر حسابداری سیاق 
منتقل شد. مدیر اداری و مالی آستان قدس رضوی افزود: هم  اکنون مراکز تابعه 
مدیریت اداری و مالی تمام اســناد حسابداری را مورد ثبت قرار می دهند و از این 
 جهت گزارش گیری به راحتی و در کمترین زمان اتفاق می افتد.حسینی خاطرنشان 
کرد: در سیســتم استقرار نظام مالی می خواهیم بستر نرم افزاری را اصالح کنیم 
و از ســویی مباحث مالی را به  صورت فراینــدی دنبال می کنیم.وی عنوان کرد: 
برنامه نویسی سیستم یکپارچه توسط همکاران ما در مرکز فناوری اطالعات انجام  
شده است. این سیستم نرم افزاری سیاق پس از رفع خطاها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر اداری و مالی آستان قدس رضوی گفت: در صورت ایجاد خطاهای نرم افزاری 
رابط مدیر پروژه به همراه رابط های حوزه های مالی و مرکز فناوری آستان قدس 

رضوی جلسات بررسی و رفع خطاها را به صورت متمرکز دنبال می کنند.

 نمایشگاه مجازی نشریات قرآنی ©
در پایگاه اطالع رسانی سازمان کتابخانه ها 

آســتان: ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در ماه مبارک رمضان، اقدام 
به برگزاری نمایشگاهی از نشریات 
قرآنــی در فضای مجــازی کرده 
اســت.ابراهیم حافظی، سرپرست 
گروه مطبوعات این سازمان با بیان 

اینکه آرشیو مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوی یکی از غنی ترین آرشیوهای 
مطبوعاتی ایران محسوب می شود از وجود بیش از 430 عنوان نشریه قرآنی در 
این آرشیو خبر داد. وی قدیمی ترین نشریه این مجموعه را مجله »البالغ« به زبان 
اردو دانســت و اظهار کرد: این مجله که در سال 1915 در کلکته هندوستان به 
چاپ رسیده توسط رهبر معظم انقالب به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده 
اســت. حافظی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی، اولین مجله با نام »صدای 
عدالت« را هاشم هاشم زاده هریسی در مؤسسه بنیاد علوم قرآن قم به سال 1364 
چــاپ کرد که یکی از مهم ترین و قدیمی ترین مجله های تخصصی قرآن پژوهی 
دوره معاصر است. سرپرســت گروه مطبوعات آستان قدس رضوی، دهه 70 را 
پربارترین دوره مطبوعات قرآنی عنوان کرد و ایجاد تشــکیالت قرآنی در وزارت 
ارشاد و دانشــگاه های دولتی و غیردولتی در کشور را زمینه ساز انتشار نشریات 
قرآنی بیشتری دانست. وی »پیام قرآن« را دومین نشریه قرآن پژوهی دانست که 

در سال 1372 منتشر و پس از انتشار پنج شماره، چاپ آن متوقف شد.
حافظی همچنین از مجله »باران« به عنوان نخستین نشریه قرآنی ویژه نوجوانان 

یاد کرد و گفت: این نشریه در سال 1373 چاپ شده است. 
وی دانشجویان را یکی از فعال ترین صنوف در چاپ نشریات قرآنی دانست و گفت: 
در حال حاضر بیش از 140 عنوان نشریه دانشجویی با موضوعات قرآنی در این 
مرکز آرشیو شده است.سرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی همچنین اظهار کرد: در میان نشریات قرآنِی غیر 
فارسی زبان، نشریات عرب زبان با 35 عنوان بیشترین تعداد را در این موضوع به 
خود اختصاص داده که »کنوز الفرقان« چاپ سال 1368 قمری مصر، قدیمی ترین 
 Journal of Quranic « عنوان در میان نشریات عربی است. وی اضافه کرد: مجله
Studies« چاپ لندن در سال 1999 نیز قدیمی ترین نشریه تخصصی قرآن پژوهی 

به زبان التین است.

33 هزار نشریه در آرشیو نشریات آستان قدس »
وی همچنین با توجه به موجودی آرشیو، اعالم کرد: انتشار مطبوعات قرآنی در 
دهه 90 بیشترین رشد را در ایران داشته است که تهران، قم و مشهد به ترتیب 

بیشترین تعداد نشریات قرآن پژوهی را به چاپ رسانده اند.
حافظی چاپ نشــریات قرآنی را در دهه 80 رو به رشــد دانست و گفت: در این 
دهه بســیاری از روزنامه ها و مجالت در روزهایی خاص صفحاتی را به تفسیر و 
تبیین آیات الهی اختصاص داده و ویژه نامه هایی متعدد به مناســبت ماه مبارک 
رمضان در این نشریات چاپ می شد.وی دهه 90 را نیز به علت انتشار نشریه های 
تخصصی قــرآن کریم و پرداختن به موضوعات جدید قرآن و علوم قرآنی نقطه 
عطفی در انتشــار مطبوعات قرآنی عنوان کرد. حافظی با بیان اینکه در آرشیو 
مطبوعات آستان قدس از 62 شهر نشریه موجود است به نشریاتی از کشورهایی 
نظیر پاکستان، عراق، مصر، هند، لیبی، کویت، لبنان، قطیف عربستان، بحرین 
و افغانســتان نیز اشاره داشت که با محوریت موضوعات قرآنی به چاپ رسیده و 

آرشیو آن در مرکز مطبوعات آستان قدس رضوی موجود است.
وی تصریح کرد: اداره مطبوعات سازمان با آرشیو بیش از 33 هزار عنوان نشریه 
در حوزه های مختلف موضوعی آمادگی برگزاری نمایشگاه های مشترک یا معرفی 
سفارشــی منابع مطبوعاتی را دارد.عالقه مندان می تواننــد با مراجعه به پایگاه 
https://library.razavi.ir/doc از آثار نمایشگاه قرآنی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی بازدید داشته باشند.

به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی انجام می شود 

اجرای طرح قرآنی »کودک رستا« در ماه مبارک رمضان©
آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از اجرای طرح قرآنی »کودک 

رستا« ویژه کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان خبر داد.
حجت  االسالم والمسلمین مهدی شجاع گفت: در این طرح قرآنی که همه روزه از 
طریق فضای مجازی پخش می شود، مربیان قرآنی با زبان بازی  و سرگرمی مفاهیم 
قرآنــی را به مخاطبان آموزش می دهند. وی تصریح کرد: در این طرح قرآنی که 
به همت واحد کودک و نوجوان اداره علوم قرآنی اجرا می شود، همه روزه محتوای 
آموزشــی با حضور مربیان قرآنی در محــل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی 
ضبط و تولید می شــود و این محتوا از طریق فضــای مجازی به صورت آفالین 
به مخاطبان ارائه می شــود. شجاع افزود: آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن در 
قالب طرح مکتب خانه مجازی، آموزش مباحث امام شناسی در قالب کلیپ های 
خالق آموزشــی، آموزش نماز در قالب نمایش خالق، آموزش حفظ خالق قرآن 
در قالب بازی و ســرگرمی و... از جمله موضوعاتی اســت که در این طرح قرآنی 

آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح از طریق فضای مجازی صورت می گیرد، اظهار 
کرد: عالقه مندان می توانند به کانال تخصصی آموزش قرآن و عترت به کودکان 
Eitta. و نوجوانان دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی در پیام رســان ایتا به آدرس

 Gap.im/darolquran و در پیام رسان گپ به آدرس com/Rasta_darolquran
مراجعه کنند.

رئیــس اداره علوم قرآنی خاطرنشــان کرد: این آموزش هــا همچنین در پیج 
اینستاگرامی rasta_darolquran نیز قرار داده می شود.

وی ابراز کرد: در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر از مخاطبان از برنامه های این طرح 
قرآنی بهره مند می شوند.

 قدس/ مریم سلیمی     نشست های 
مسابقات  کتاب،  بررسی  و  نقد  تخصصی 
جشن  مراسم  برگزاری  کتاب خوانی، 
امضا و خوانش آثار و دیدار و گفت وگو با 
نویسندگان در زمره مهم ترین برنامه های 
تبلیغی- ترویجی ناشران به شمار می رود. 
با  جز  کتاب خوانی  و  کتاب  به  گرایش 
فرهنگ سازی و تبلیغات میسر نمی شود و 
برای حل معضل سرانه اندک کتاب خوانی 
برنامه های  اجرای  بر  باید  کشور  در 
ترویجی در حوزه کتاب خوانی تأکید کرد. 
به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( در 
فعالیت های  تدوین  با  گذشت  که  سالی 
کیفی  و  کمی  لحاظ  به  فرهنگی  متنوع 
در کنار فروش آثار سال پررونقی را پشت 
سر گذاشت. مخاطبان کودک و نوجوان و 
بزرگسال به نشر در سال 1398 با حضور در 
برنامه های تبلیغی- ترویجی این انتشارات، 
انتشارات  برای  را  خاطره انگیزی  سال 
به نشر رقم زدند. دستگاه ها و مؤسسه های 
فرهنگی مختلف سهم عظیمی در برگزاری 
برنامه های تبلیغی- ترویجی به نشر در سال 
گذشته ایفا کردند. با عزم سازمان فرهنگی 
معاونت های  و  رضوی  قدس  آستان 
رضا)ع(،  امام  سپاه  مقدس،  آستان  این 
شهرداری مشهد، بسیج، نهاد کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی، بنیاد حفظ آثار 
ناشران،  مقدس،  دفاع  ارزش های  نشر  و 
رسانه های کشوری و استانی و... به عنوان 
بخشی از نهادهای مشارکت کننده سبب 
این  ترویجی  تبلیغی-  برنامه های  رونق 

انتشارات شدند.

مشارکت دستگاه های فرهنگی در »
اجرای 30 برنامه تبلیغی- ترویجی 

کتاب محور
حسین سعیدی، مدیرعامل به نشر)انتشارات 
آستان قدس رضوی( با تشریح برنامه های 
تبلیغی- ترویجی این انتشارات با مشارکت 
دستگاه های فرهنگی از اجرای 30 برنامه 
و نشســت تخصصی نقد و بررســی آثار، 
مسابقات کتاب خوانی، جشن امضا و خوانش 
آثار و دیدار و گفت وگو با نویســندگان در 
سال 98 خبر داد و اظهار کرد: در سه ماه 
نخست سال گذشته مسابقه کتاب خوانی 
»گام دوم انقالب« به همت سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی و انتشارات به نشر، 
مسابقه ویژه »موالی متقیان« با همکاری 
بنیاد بین المللی نهج البالغــه، رونمایی از 
کتاب امام خمینی)ره(؛ بنیان گذار انقالب 
اســالمی به همت حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســالمی با مشــارکت به نشر و 
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی، مسابقه 
عاشقانه ناب با محوریت کتاب »یادت باشد« 
و خوانــش کتاب »در کمین گل ســرخ« 
توســط نهاد کتابخانه های آستان قدس 
رضوی با مشارکت به نشر و بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.
وی افزود: با فرارســیدن فصل تابستان و 

همزمانی بــا روزهای بابرکت دهه کرامت؛ 
مســابقه کتاب خوانی ویژه دهه کرامت به 
همت به نشر و با مشارکت دفاتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی، نشست نقد و بررسی 
کتاب »به صرف عصرانه« توســط به نشر و 
با همکاری ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی و نشست 
نقد ادبی شمس برپا شد. از دیگر برنامه های 
تابستان 98 این انتشــارات که به صورت 
مشارکتی برگزار شد می توان به رونمایی 
از کتاب و مجموعه صوتی نمایشی »اوسنه 
گوهرشاد« با مشارکت مؤسسه رسانه های 
نوین آستان قدس رضوی، نشست کتاب 
و کتاب خوانی ویژه دهه کرامت، دورهمی 
دخترانه با نویسنده کتاب »خاطرات سفیر« 
توسط به نشر با مشارکت خوشه، معاونت 
فرهنگی سپاه امام رضا)ع( و پاتوق کتاب، 
عصرانه داستان نویســان رضوی با حضور 
خانم کلرژوبرت از نویســندگان برجسته 
کــودک و نوجوان، گپ و گفت شــهر و 
داســتان و نقد کتاب »به صرف عصرانه« 
و »دل اندروا« توســط شهرداری مشهد و 
با مشــارکت به نشر و مسابقه کتاب خوانی 

»خطبه غدیر« اشاره کرد.
سعیدی با اشــاره به برنامه های تبلیغی- 
ترویجی انتشــارات به نشــر با مشارکت 
دســتگاه های فرهنگی در فصل پاییز به 
رونمایــی از مجموعه 6 جلدی »قصه های 
احکام برای کودکان«، خوانش و جشــن 
امضای کتاب »به سفارش مادرم« با حضور 
نویســنده اثر و رونمایی از چهار اثر به نشر 
با موضوع امــام رضا)ع( به همت اداره  کل 
کتابخانه هــای عمومی خراســان رضوی 
خبر داد و تصریح کرد: نشســت آشنایی 
با راوی کتاب »صد روســی« با مشــارکت 
انتشارات شهید کاظمی در فروشگاه کتاب 
و محصوالت فرهنگی انتشــارات به نشــر 
در تهران برگزار شــد. مسابقه دانشجویی 
کتاب خوانی »اوسنه گوهرشاد« نیز توسط 
بسیج و انجمن اسالمی دانشگاه شریف به 

اجرا رسید.

اردوهای کتاب گردی و »
دورهمی های فرهنگی برای 

دانش آموزان
وی خاطرنشــان کرد: اردوکتاب به همراه 
نمایش کتاب »من ســتاره میترا هستم« 
با مشــارکت اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آمــوزی دیگــر برنامه مشــارکتی 
انتشارات به نشر بود که با استقبال پرشور 
دانش آمــوزان و بانوان مشــهدی به اجرا 

گذاشته شد.
به گفتــه مدیرعامــل به نشــر از جمله 
فعالیت هــای فصــل پاییز که بــا رونق 
برنامه هــای مشــارکتی این انتشــارات 
همراه بود می تــوان به رونمایی و خوانش 
کتاب »هم قســم« با مشــارکت اداره  کل 
کتابخانه هــای عمومی خراســان رضوی، 
کتابخانه قلم و مرجع بهبود نگرش انسان 

اشاره کرد. 
مراســم رونمایی و خوانش کتاب »تا ابد با 
تو می مانم« که توسط به نشر و با مشارکت 
ادارات استان خراســان رضوی،  بســیج 
معاونت ارتباطات و رســانه آستان قدس 
رضوی، مؤسسه فرهنگی قدس، دانشگاه 
آزاد اسالمی، مؤسســه فرهنگی شهرآرا، 
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، نهاد 
کتابخانه های آستان قدس رضوی، معاونت 
فرهنگی سپاه امام رضا)ع(، سازمان بسیج 
هنرمندان خراسان رضوی و نشر ستاره ها 
برگزار شــد در زمره مهم ترین برنامه های 
تبلیغی- ترویجی به نشر بود که با استقبال 
بی نظیر مخاطبان کتاب در مشهد همراه 
شــد.وی ادامه داد: رونمایی از کتاب »من 
ترسو نیستم« با مشارکت خبرگزاری تسنیم 
و مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران، دیدار و 
گفت وگو با نویسنده کتاب »حماسه کاوه« 
در دورهمی شــبکه دانش آموزی کتاباران 
و با مشــارکت نشر ســتاره ها و هشتاد و 
داستان نویسان  عصرانه  نشست  پنجمین 
رضوی با همکاری کانون کتاب و اندیشــه 
دانشگاه فردوسی مشهد در فصل پاییز به 

اجرا گذاشته شد.

سهم 40 مؤسسه »
فرهنگی در رونق 

کتاب خوانی
ســعیدی بــا اشــاره بــه 
مشــارکتی  برنامه هــای 
در سه  به نشــر  انتشــارات 
ماهه پایانی ســال گذشته 
از برگزاری نشست بررسی 
ســاختار و تدویــن کتب 
مدافع  شــهدای  خاطرات 
حــرم به همــراه رونمایی 
ســردار  اثر  جدیدترین  از 
بــا عنوان  حمید حســام 
»هفتــاد و دومین غواص« 
در مشــهد مقــدس خبر 
داد و افــزود: این برنامه با 
شهید  انتشارات  مشارکت 
کاظمــی و حــوزه هنری 
ســازمان تبلیغات اسالمی 
خراســان رضــوی میزبان 
نویسنده اثر و جمع زیادی 

از عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی بود.
وی یادآور شــد: برگزاری مراســم نقد و 
بررســی کتــاب »بهمن 65«، مشــارکت 
انتشــارات نیســتان در برگزاری مراسم 
رونمایی از کتاب »نان خون« در سلســله 
نشست های عصرانه داستان نویسان رضوی، 
دورهمــی کتاب خوانی ویــژه دهه فجر با 
همــکاری بنیاد فرهنگی امــام رضا)ع( و 
رونمایــی از کتاب »تا ابد با تو می مانم« در 
همایش زندگی به ســبک رضوی توسط 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی از جمله برنامه های مشارکتی این 
انتشارات در ســال 98 بود که به میزبانی 
حدود 40 مؤسسه و دستگاه فرهنگی در 
مراکز استان ها، دفاتر نمایندگی های آستان 
قدس رضوی، شــهرداری مشهد، ناشران 
کشوری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
امام  فردوسی مشــهد، کتابخانه عمومی 
خمینی)ره(، حوزه هنری، فرهنگســرای 

ترافیک مشهد و... برگزار شد.

 مخاطبان کودک و 
نوجوان و بزرگسال 

به نشر در سال 
1398 با حضور 

در برنامه های 
تبلیغی- ترویجی 

این انتشارات، سال 
خاطره انگیزی را 

برای انتشارات 
به نشر رقم زدند

بــــــــرش

 مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد  

برنامه های ترویجی  راهبرد  به نشربرای گسترش فرهنگ کتاب
توزیع 2 هزار قرص نان ©

صلواتی در بم 
آســتان: به همت خادمیاران رضوی و در 
راســتای طرح »خدمت کریمانــه« 2هزار 
قرص نان صلواتــی در ماه ضیافت الهی در 
شهرستان دارالصابرین بم، توزیع شد.محمود 
مهدوی؛ مسئول کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان بم بیان کرد: همزمان با ماه 
ضیافت الهی خادمیاران رضوی تعداد 2هزار 
قرص نان به ارزش 10 میلیون ریال تهیه و 
در مؤسســه های خیریه و سرای سالمندان 
شهرستان بم به صورت صلواتی توزیع کردند.
وی تصریــح کرد: از آغاز ماه مبارک رمضان 
تاکنون 2هــزار و 300 وعده غذای گرم به 
کمــک و همت خادمیــاران رضوی کانون 
محله ای مسجد کوثرالرســول در بین افراد 
نیازمند شهرستان توزیع و تعداد پنج بسته 
معیشتی به ارزش 10 میلیون ریال توسط 
خادمیاران تهیه و تحویــل محرومان داده 
شد.مهدوی افزود: حسب درخواست اهالی 
روســتای »دربر« از توابع شهرستان بم و با 
هماهنگی  دهیاری منطقه، ضدعفونی معابر 
و منازل افراد نیازمند توسط خادمیاران کانون 

محله ای مسجد امام علی)ع( انجام شد.

200 کارگر روزه دار قمی ©
 میهمان سفره مهربانی

 امام رضا)ع( 
آســتان: کانــون خادمیــاری رضــوی 
شمس الشموس مصالی قم، همزمان با شام 
شهادت موالی متقیان حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( میزبان 200 کارگر ساختمانی این 
شهر بوده و بسته های معیشتی ارزاق به آنان 
هدیه کرد.سیدابوالقاسم محمودی؛ مسئول 
کانون خادمیاری شمس الشــموس مصلی 
قم با اعالم این خبر گفت: هدف خادمیاران 
رضوی، نمایش جلوه ای از رأفت و یاریگری 
امام رضا)ع( است و این کانون خادمیاری نیز 
با دعوت از 200 کارگر روزه دار ســاختمانی 
به سفره اطعام و افطاری حضرت، بسته های 
معیشتی ارزاق را به آنان هدیه کرد.وی افزود: 
این مراســم همزمان با شام شهادت موالی 
متقیان حضــرت امیرالمؤمنیــن علی)ع( 
در شبســتان امام علی)ع( مسجد مقدس 
جمکــران برگزار شــد.محمودی ادامه داد: 
شناسایی و معرفی کارگران، توسط اتحادیه 

کارگری استان قم انجام شده است.
خاطرنشان می شود، کانون شمس الشموس 
مصالی قم، از کانون های خادمیاری رضوی 
استان قم است که در محل مصالی قدس 
این شهر مستقر اســت. خادمیاران رضوی 
این کانــون، در برنامه هــای مختلف دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی استان قم از 
جمله بسته بندی 5هزار سبد معیشتی سفره 

مهربانی همکاری دارند.

»خدمت کریمانه« خادمیاران ©
رضوی در بافت

آستان: مســئول کانون خادمیاران رضوی 
شهرســتان بافت با اشــاره به عملکرد قابل 
توجه خادمیاران رضوی از زمان شیوع کرونا و 
اجرای طرح »خدمت کریمانه« در شهرستان 
بافت اظهار کرد: این خدمات در ماه مبارک 
رمضان همچنان ادامه دارد.کوروش خیاطی؛ 
مســئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرســتان بافت در گفت وگو با خبرنگار ما 
اعالم کرد: با شیوع بیماری کرونا و ساماندهی 
خادمیاران بــرای فعالیت در ایــن امر، کار 
ضدعفونی معابر توسط خادمیاران در چندین 
نوبت انجــام گرفت. وی افــزود: با توجه به 
گسترش ویروس کرونا در آستانه عید نوروز و 
با هدف شاد کردن دل کودکان و خانواده های 
نیازمند، تعداد 110 دســت لباس توســط 
خادمیاران رضوی خریداری و بین کودکان 
دوره ابتدایــی و دوره اول متوســطه توزیع 
شــد.خیاطی تصریح کرد: از دیگر اقدام های 
انجام شده توسط خادمیاران؛ تهیه و توزیع 
170 بسته غذایی به ارزش 95 میلیون ریال، 
هزار و 100 وعده غذای گرم، 12 هزار قرص 
نــان و 30 عدد کارت هدیه 500 هزار ریالی 
برای بیمــاران خاص، نیازمندان و محرومان 
است.مســئول کانون مرکــزی خادمیاران 
رضوی شهرستان بافت بیان کرد: ان شاءاهلل 
به برکت شب های قدر، توفیق عبادت، بندگی 
و خدمت کریمانه را داشته باشیم و بتوانیم 

در این مسیر اقدام های مؤثری انجام دهیم.

دومین رزمایش »همدلی ©
مؤمنانه« در فیروزکوه اجرا شد

آســتان: به همت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی شهرســتان فیروزکوه دومین 
رزمایــش »همدلی مؤمنانــه« در فیروزکوه 
اجرا شــد.خادمیاران فیروزکوهی در لبیک 
به فرمان رهبر معظــم انقالب و در دومین 
مرحلــه رزمایش همدلی مؤمنانــه در ماه 
مبارک رمضان 130 بســته حمایتی را در 
قالب پویش »ســفره مهربانی به عشق امام 
رضــا)ع(« تهیه و توزیع کردند.همچنین در 
اقدامی خیرخواهانه با طبخ یک هزار و 110 
وعده غذای گرم در ماه رمضان نیازمندان این 
شهر را میهمان خوان بابرکت رضوی کردند.

پای سفره حضرت
 آستان/ سارا صالحی  مردانی که هنوز رزم 
برای آن ها تمام نشده؛ با درد و ترکش و زخم. 
با این همه، از ســاعتی همجواری با خادمان 
بــارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( خشــنود و 

شاکراند.
این جانبازان ســرفراز دفاع مقدس، از اینکه 
در مــاه مبارک رمضان مــورد عنایت خاصه 
امام هشــتم)ع( قرار گرفته و ضمن دیدار با 
خادمان حرم رضوی، وعده ای غذای متبرک 
حضرت رضا)ع( روزی آن ها شده است، بسیار 

خوشحال و شکرگزاراند.
 
 حضرت رضا)ع( خادمان خود»

 را فراموش نمی کنند
حمیدرضا مداح، مسئول گروه پیگیری امور 
جانبازان نخاعی اســتان خراســان رضوی، 
خودش جانباز70 درصد قطع نخاع و در شمار 
جانبازان فعال شــهر است. او در حاشیه این 
بازدید با توصیف حال و هوای جانبازان ساکن 
مرکز توانبخشــی جانبازان امام خمینی)ره( 
می گوید: شور و نشاط خاصی بین جانبازان به 
وجود آمده، آن هم به دلیل اینکه سفره های 
افطار خانوادگی شــان به طعامی از ســمت 
و ســوی امام هشــتم متبرک و مزین شده 
اســت. او و همرزمانش معتقدند، این غذای 
متبرک شــفای آالم روح و جسم آن هاست.

مداح، مفتخر به عنوان خادم افتخاری آستان 
مقدس حضــرت رضا)ع( اســت. حال خود 
را پس از دیــدن خادمان بارگاه منور رضوی 
در لباس خدمــت پس از مدت ها محرومیت 
از زیارت این آســتان ملکوتی این طور وصف 
می کند: دلتنگ گنبد و گلدسته و زیارت حرم 
ثامن الحجج)ع( بودیم کــه با دیدن خادمان 

حالمان دگرگون شد.  

او بــا گره ای در صدایــش که حاکی از بغض 
و دلتنگی اوست، ادامه می دهد: حداقل 100 
نفر از جانبازان این مرکز جزو خادمان بخش 
»شمیم رضوان« حرم مطهر هستند و دلتنگ 
خدمت روزهای دوشــنبه و چهارشــنبه زیر 

پرچم حضرتشان. 
ما معتقدیم همان طــور که حضرت رضا)ع( 
هیــچ کدام از شــیعیان و مســلمانان را در 
این شرایط ســخت فراموش نکرده اند، قطعاً 
خادمان خود به خصوص بروبچه های جانباز 

و ایثارگر را از یاد نبرده اند.
 مــا قدردان خادمان این بــارگاه مطهر برای 
اجــرای ایــن برنامه عیــادت و توزیع غذای 

متبرک هستیم. 
 
خدمت به خادمان اسالم»

ســیدمحمود صفاتی، از خادمــان باصفای 
حرم رضوی اســت که به نمایندگی از خیل 
خادمان این آستان قدسی به دیدار جانبازان 
دفاع مقدس آمد. وی امیدوار اســت، به بهانه 
این دیــدار و بهره مندی این عزیزان از خوان 
پربرکــت حضرت رضــا)ع(، همــه قدردان 
خدمات جانبازان و ایثارگران کشورمان باشیم.

او به یک روز خدمت کردن به خادمان اسالم 
و انقالب بسیار مفتخر است و خشنود کردن 
این بزرگواران و نشــاندن لبخندی بر چهره 
آن ها را حداقل کاری می داند که می توانست 

انجام دهد. 
صفاتی اضافه می کند: به خصوص در شرایط 
تعطیلی موقت زیارت اماکن متبرکه، احساس 
کردم این جانبازان عزیز با دیدن خادمان حرم 
مطهر، کمی از دلتنگی شان سبک  شد و حتماً 
حلقه اتصالی میان دل های آن ها با بارگاه منور 

حضرت رضا)ع( برقرار شده است.   

 سفره ای به گستره شهر»
نمایندگی  نماینده دفتر  محمد محمودزاده، 
آستان قدس در اســتان خراسان رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز در خصوص 
نحوه اجــرای این طرح ویژه ماه رمضان بیان 
می کند: به دستور تولیت آستان قدس رضوی، 
روزانه یک هزار وعده غذای متبرک حضرت 
رضا)ع( ویژه افطار روزه داران مشهدی توسط 
گروه هــای خادمی و خادمیــاری طبخ و در 

حاشیه شهر مشهد در حال توزیع است.
 عالوه بر خانواده های شناسایی شده و مناطق 
زیر پوشــش آستان قدس رضوی، در صورت 
اعالم نیاز تشکل های مردمی نسبت به پوشش 

دیگر مناطق محروم هم اقدام می شود.
وی ادامه می دهد: هر روز، سهمیه پهنه هدف 
اجرای طرح به مسئول منطقه داده می شود 
و با اعالم برنامه بــه خانواده های بی بضاعت 
شناسایی شده و ارائه فیش ها به تعداد اعضای 
هر خانواده، بسته های غذا در فضای باز حیاط 

مدرسه محل با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
تقسیم می شود.

محمودزاده با اشاره به اجرای ویژه این طرح 
اطعام رضــوی، اظهار کرد: عــالوه بر توزیع 
روزمره، گاهی برنامه به صورت فوق العاده هم 

اجرا می شود. 
همان طور که امروز، حدود 500 وعده غذای 
متبرک نیز بین خانــواده جانبازان حرکتی، 
شــیمیایی و اعصاب و روان مستقر در مرکز 
توانبخشی جانبازان امام خمینی)ره( مستقر 
در پارک ملت توســط خادمــان بارگاه منور 

رضوی توزیع شد.
نماینــده دفتر نمایندگی آســتان قدس در 
استان خراســان رضوی با اعالم آمار اجرای 
برنامه در طول ماه مبارک رمضان، اضافه کرد: 
این طرح از اول ماه مبارک آغاز شده و تاکنون 
افزون بر 18 هزار وعده غذای متبرک حضرت 
در میان خانواده های نیازمند شــهر مشهد و 

دیگر گروه های هدف توزیع شده است.

گزارش
eگزارشی از توزیع غذای متبرک به دست خادمان در مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی

سرزمین آفتاب

خـــبر
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700 سال است مدیریت مالی خانواده از کشور ما رخت بربسته!  اندیشه: کمیل رودی، مؤلف کتاب »معمار عمارت؛ دفتر حساب مدیران مالی خانواده« در نشست نقد و بررسی این کتاب گفت: در دوره 
شکوفایی تمدن اسالمی بوعلی ها و خواجه نصیرها برای مردم مسئله هوش مالی و مدیریت مالی را تبیین کرده بودند. کسانی مانند سعدی هم همان تعالیم را به مردم انتقال می دادند که دخلت را با خرجت هماهنگ 

کن. در یک غفلت تاریخی این مدیریت مالی را کنار گذاشتیم و 700 سال است که این علم از کشور ما رخت بربسته است و اکنون دنیا درس هایش را تکرار می کند تا ما بیشتر یاد بگیریم.

وحی باالترین نوع معرفت است©
اندیشــه: حجت االســام علیرضــا 
قائمی نیا، مدیر قطب علمی فلسفه دین 
و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســامی در گفت وگو با مهر، 
دربــاره جایگاه وحی در اســام گفت: 
وحی بحث مهمی در اســام محسوب 
می شود و شاید بتوانیم بگوییم در هیچ 
دینی از ادیان الهی به اندازه اســام و در هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن مسئله 
وحی مطرح نشده است. قرآن به صورت شفاف در آیات مختلفی در مورد وحی 
و تکلم خداوند با بشر سخن گفته است. وحی مبدأ پیدایش ادیان الهی است و 
در قرآن نیز بارها به وحی و سخن خداوند با پیامبران اشاره شده است.قائمی نیا 
اظهار کرد: بدیهی است در طول تاریخ افراد محدودی این توفیق را داشتند که 
خداوند با آن ها سخن بگوید، البته همه کسانی هم که خداوند با آنان سخن گفته 
از انبیا بودند. اما سؤال آن است این پدیده چگونه باید تفسیر شود و خداوند به 

چه معنایی با انسان سخن گفته است.
 در طول تاریخ متکلمان و فاسفه تحلیل های مختلفی در این مورد ارائه دادند 
کــه به نظرم در این مجال با توجه به جایگاه وحی در شــب های قدر، نیازمند 
بررسی است. وحی، باالترین نوع معرفت است و به تعبیر عامه طباطبایی یک 
نوع شعور مرموز اســت که هر انسانی آن را نداشته است. البته اگرچه فاسفه 
تاش کردند بگویند سطح پایین تری از این دریافت ها را همه انسان ها دارند، به 
این معنا که در خواب و بیداری الهاماتی دریافت می کنند، اما واقعیت آن است 
که وحی یک دریافت باالیی اســت که تشبیه آن به خواب و امثال آن، در واقع 

بیراهه رفتن است.
این پژوهشگر فلسفه افزود: البته تفاسیر مختلفی از خود سرشت وحی صورت 
گرفته که با واقعیت مسئله تعارض دارد؛ این مشکل به تفاسیر خاصی برمی گردد 
که در طول ســال های اخیر صورت گرفته و برخی روشــنفکران مواردی نظیر 
رؤیا انگاری وحی، یا تجربه نبوی را مطرح کردند که به نظر می رسد با روح اصلی 
دین و خود وحی همخوان نیســتند و تفاسیری محسوب می شوند که بیگانه از 

متن وحی هستند.
وی ادامه داد: به نظر می آید این دســت از دیدگاه ها صورت بندی جدید حرف 
منکران وحی و سخن کافران است که در مقابل قرآن تسلیم نشدند و این سخن 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( که وحی کام الهی اســت را نپذیرفتند. کام الهی 
بودن معنا دارد، یعنی کام پیامبر)ص( و فرشته وحی نیست، بلکه سخن خداوند 
است. بنابراین ادعاهایی که برخی روشنفکرنماها مطرح می کنند صورت بندی 
جدید منکران وحی در قالب جدید است، حتی اگر آن ها ادعا کنند که اصل وحی 
حفظ شده، اما وحی را تحلیل و تقلیل می دهند به خواب یا تجربیات پیامبر)ص(.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسامی افزود: چنین افرادی 
مضمون آســمانی وحی را از خود وحی تهی و تبدیل به یک پدیده این جهانی 
می کنند؛ در حالی که وحی در اسام کام خداست، نه یک کلمه کمتر و نه یک 
کلمه بیشتر، این کام خدا بودن معنا دارد. آیات مختلف قرآن اشاره می کند که 
وحی کام الهی است نه کام بشر. بنابراین شاید بتوان گفت سست تر از نظریه 
رؤیاانگارانــه وحی در طول تاریخ در مورد وحی وجود ندارد چراکه هیچ مبنای 

فلسفی دقیقی ندارد.
مدیر قطب فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی در بخش دیگری از 
مباحث خود با اشاره به نگرش فلسفه دین نسبت به مسئله وحی گفت: در طول 
تاریخ سه دیدگاه کلی در باب سرشت وحی بوده است. نخست »دیدگاه گزاره ای« 
است که از قدیم میان فاسفه مسلمان مطرح بوده است، این دیدگاه در قرون 
وسطا و میان فاسفه مسیحی نیز مطرح بوده است، آن ها معتقدند پیامبر از نظر 
روحی ارتقا یافته و صعود انجام می دهد و طی این مراحل در عالم باال حقایقی را 
دریافت و در اختیار بشر قرار می دهد، در این دیدگاه که دیدگاه گزاره ای نام دارد 
و در آثار فارابی، ابن ســینا و بسیاری از متکلمان مسلمان دیده می شود، وحی 
لزوماً صورت زبانی ندارد و پیامبــر)ص( برخی ادراکات را از عالم باال می گیرد. 
اما دیدگاه دوم »تجربه دینی« بوده که بنا به آن، وحی تجربه دینی اســت. این 
دیدگاه متأثر از الهیات پروتســتان بوده و در آثار کســانی چون »شایرماخر«، 

»ویلیام جیمز« و »رودلف اتو« دیده می شود.
وی تصریح کرد: اما دیدگاه ســوم که در قرن بیستم مطرح شده مبتنی بر این 
اســت که وحی افعال گفتاری خدا بوده و انفتاح غیب برای پیامبر)ص( صورت 
می گیــرد. یعنی پیامبر)ص( با افعال گفتاری خداوند مواجه می شــود. بنده در 
نوشته های خود، با جرح و تعدیل مناسبی، به شدت از این دیدگاه دفاع کرده ام 
و البته همواره نیز با سوءبرداشــت ها و ســوءفهم ها مواجه شده ام. این در حالی 
است که این نظریه همخوانی بسیار واالیی با متون دینی دارد. مسئله آن است 
که در دیدگاه مذکور تمام ابعاد وجودی پیامبر با وحی درگیر شده که اصطاحاً 
در فلسفه به آن التفات وجودی می گویند، یعنی وجود پیامبر درگیر وحی شده 

و نوعی انفتاح غیب و باز شدن عالم غیب به روی پیامبر صورت گرفته است.
حجت االسام قائمی نیا اظهار کرد: پیامبر اکرم)ص(، به واسطه آن استعدادی 
که داشــته خود را در معرض کام الهی قــرار داده و در معرض افعال گفتاری 
خداوند قرار گرفته اســت، به این معنا در واقع وحی سرشت زبانی دارد و نوعی 
انفتــاح غیب و حیثیت التفاتی وجودی existential intentionality اســت که 

وجود پیامبر با وحی درگیر شده است و تنها گوش دادن ساده نبوده است.

 اندیشه/ افتخاری   مصرف گرایی و استفاده بیش 
از حد نیاز از کاالها یکی از شئونات زندگی مدرن 
است که نه تنها بر اقتصاد و هزینه های خانواده ها  
و یا بر محیط زیست و استفاده بی حد و حصر از آن 
تأثیرگذار است بلکه اندیشه و جهان بینی و روابط 
انسانی را دســتخوش تغییر می کند. قرار گرفتن 
در آستانه روز بهره وری و بهینه سازی مصرف این 
فرصت را در اختیار ما قرار داده تا به بررسی زوایای 
مصرفی شدن جوامع مختلف بپردازیم؛ به همین 
منظور با دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی 
دانشگاه امام صادق)ع( گفت وگویی را ترتیب دادیم 

که در ادامه می خوانید.

  آقای دکتر! تاریخچه مصرف گرایی و روند 
مصرفی شدن جوامع غربی به چه شکل بوده 

است؟
مصرف گرایی مبتنی بر رشــد صنایع و صنعتی 
شدن رخ داده اســت. در جهان غرب متناسب با 
تغییری که در نوع تولید و نوع اســتفاده از کاال ها 
رخ داده گونه ای از زیســت بــه وجود آمده که به 
آن مصرف گرایــی می گویند، یعنی مصرف کردن 
بیشــتر از رفع نیاز های طبیعی که مردم پیش از 
آن داشته اند. در این دوره رشد تولید همراه با رشد 
مصرف بوده اســت، تا پیش از این تولید بیشتر از 
تقاضا مســئله بوده و به اینکه تقاضا وجود دارد یا 
نه توجهی نداشتند، چون نیازهای جوامع بیشتر 
از حدی بوده که تولیدکنندگان بتوانند به سقف 
آن برســند. از قرن بیســتم تبلیغات هم اضافه 
می شود، یعنی مردم را به مصرف تشویق می کنند. 
تا پیــش از این، اقتصاد طرف عرضه بود پس بعد 
از این می شــود اقتصاد طرف تقاضا؛ یعنی عاملی 
که مولد تولید اســت تقاضا و مصرف است. پس 
از بحران 1929 ایاالت متحــده، گونه دیگری از 
مصرف گرایی رخ می دهد که مبتنی بر بازار سازی 
اســت نه بازاریابی؛ یعنی وقتــی می خواهد یک 
کاالیی تولید شود اول تقاضایش را ایجاد می کنند، 
در مردم بذر نیاز را می کارند و ســپس آن کاال را 
تولید می کنند. بنابراین مصرف گرایی در غرب از 
تغییر در تولید شروع می شود، به تغییر در انباشت 
سرمایه، شیوه زیست و شیوه نگاه به جهان منجر 
می شود تا جایی که من مصرف می کنم پس هستم 
الگوی زیست می شود. کسانی که در شکل گیری 
فرهنگ ســرمایه داری و انباشــت سرمایه نقش 
داشتند از فرهنگ پروتســتان بودند. خود آن ها 
مصرف کنندگان جدی نبودند و زندگی زاهدانه ای 
داشتند یعنی کسانی که بنیان گذاران سرمایه داری 
بودند خودشان افراد مصرف گرایی نبودند بلکه در 
طول زمان اقتضای انباشت سرمایه و تغییرات شیوه 
زیســت این رویکرد را در قرن 19 و ســپس قرن 
20 به وجود می آورد. یک الگوی مصرف دیگر که 
ما نیز به آن مبتا هستیم، در قرن 19 شناسایی 
شــد و وبلن و دیگران بر آن تمرکز کردند مصرف 
نمایشی و متظاهرانه اســت؛ یعنی یک عده کاال 
را مصرف می کنند نه بــه خاطر نیازی که دارند، 
بلکه برای اینکه بگویند من می توانم مصرف کنم 
و این کاالی گران را داشــته باشم، من از طبقه ای 

هستم که نشانه اش این است که می تواند بیش از 
نیاز خودش مصرف کنــد و هزینه گزافی را برای 
کاالهای غیرضروری بپردازد. این امر گسترده ای در 
حوزه مصرف اســت، کاالهایی که نام و نشان های 
ویژه ای هستند در صنعت مد و صنایع مشابه همین 
کارکرد را دارند. فرق اپل و سامسونگ خیلی وقت ها 
در کیفیت نیست، در این است که گونه های تعلق 

طبقاتی افراد را معین می کند.

  شیوه مصرفی شدن جامعه در ایران ناشی 
از چه اموری و چه سیر تاریخی را پشت سر 

گذاشته است؟
جوامع غربی مولد هســتند، جامعــه صنعتی در 
حین اینکه تولید می کند برای گسترش بازار خود 
مصرف را هم گسترش می دهد. وسعت تقاضا تابعی 
است از حجم تولید و انباشت سرمایه ای که در آن 
جامعه صورت می گیــرد و عماً تعادلی آنجا وجود 
دارد. امــا در جامعه ما کــه از اواخر صفویه و قاجار 
خلق مصرف کردن، آن هم از طریق الگوی تسری 
اجتماعی که از طبقات فرا دســت منتقل می شود، 
به وجود آمد، تابع تولید نیســت بلکه تابع مصرف 
کاالهای وارداتی است. این متفاوت است از آنچه در 

غرب رخ داده است. در غرب در آن دوره مرکانتیلیسم 
حاکم بود، تعرفه های صادراتی و وارداتی متمایزی 
وجود داشت و جوامع سعی می کردند تا می توانند 
صادر کنند و وارد نکنند تا انباشت سرمایه رخ دهد. 
امــا الگوی مصرف گرایی در جامعه ما متناســب با 
واردات کاالهای غربی است نه تولید صنایع داخلی؛ 
یعنی خود به خود در ســبک زندگی کســانی که 
غرب گرا تر بودند و غرب رفته بودند ایجاد شد، ابتدا 
در زندگــی افراد بومی و متدین شــکل پیدا نکرد. 
بنابراین مصرف گرایی نمادی از تمدن و مواجهه با 
دنیای جدید غرب تلقی می شده است. همچنین در 
دوران پهلوی با توجه به درآمد های نفتی، این حرص 
و سیر افزایش تقاضا برای مصرف، گسترده تر و نشانی 
از مترقی بودن تلقی می شــود. البتــه در این دوره 
تبلیغات هم اضافه می شود و سبک زندگی متناسب 
با مصرف کاالهای وارداتی تبلیغ می شــود و الگوی 
بیگانه سازی فرهنگی در جامعه ما شکل پیدا می کند. 

  چگونه می شود هم تولید بیشتری داشته 
باشیم و هم از مصرف گرایی دور بمانیم؟

از قرن هجدهم به خاطــر افزایش تولید، جهش 
صادراتی رخ می دهد. دیگر نیاز نیســت کشورها 

همان قــدر که تولید می کنند بــه همان میزان 
مصرف کنند. از این زمان این ایده شکل می گیرد 
که من تولید می کنم که بفروشم، این اتفاق یا در 

داخل کشور می افتد که تولید 
باید با تقاضــای کاال در داخل 
کشــور برابر باشــد، یا کاال را 
صادر می کنند، پس تولید ما با 
کشور های  در  موجود  تقاضای 
دیگر برابر می شــود؛ این کار را 
کشــورهایی مثل چین انجام 

این  پاســخ  داده انــد. حاال 
پرسش که  آیا می شود تولید 
کرد و مصرف نکرد، بله؛ اگر 
فرهنگ مصرف کاال در کشور 
ما طوری باشــد که تقاضای 
مصرف کاال کمتر از تولیدمان 
باشد و از طرف دیگر کیفیت 
کاالهایمان هم طوری باشد 
که امکان صادرات را داشته 
باشند یعنی تقاضای خارجی 
برای آن باشد، شما می توانید 
بیشتر از آنکه مصرف کنی و 

نیاز به آن داری، تولید کنی و این هم به توســعه 
درآمدی و انباشت سرمایه در کشور منجر می شود.

  مواجهه رســانه ای مثل صدا و سیما با 
تبلیغات تلویزیونی و ایجاد نیاز کاذب باید به 

چه شکل باشد؟
من در دوره ای که در شورای نظارت بر صدا وسیما 
بودم این مسئله خیلی جدی برایم مطرح بود که 
تبلیغات بازرگانی عاوه بر اینکه موجب تقاضا برای 
مصرف غیرضروری می شود منجر به فقر نسبی نیز 
می شود. شــما تا زمانی که نمی دانید یک کاالیی 
وجود دارد تقاضایی هم برای آن ندارید، نیازی هم 
حس نمی کنید. اما از لحظه ای که آن تبلیغات را 
می بینید، می فهمید که یک چیزی می خواستید 
که تا دیروز نمی خواستید و ناخودآگاه از دیروزتان 
فقیر تر می شوید. این فقر ذهنی است که منجر به 
فقر نسبی و مطلق هم می شود. شما تقاضایی دارید 
که قابلیت محقق شدن دارد یا ندارد؛ اگر نداشته 
باشد شما فقر نسبی پیدا می کنید، اگر محقق هم 
شود افزایش هزینه پیدا می کنید، در صورتی که به 
آن نیاز ندارید. این ها یا در جامعه قابل تأمین است 
یا نیست؛ اگر قابل تأمین باشد یعنی مخارج زیست 
متعارف در جامعه را افزایش دادید؛ اگر قابل تأمین 
نباشد شما مردم را حریص کردید. مردم تقاضا و 
نیاز دارند؛ همســر و فرزندشان دلش می خواهد و 
نمی توانند تهیه کنند؛ یــک عده آدم های متقی 
هستند که رعایت می کنند و با فقرشان می سازند 
)البته تا پیــش از بخش تبلیغ فقیر نبودند( یک 
عده دیگر که نمی توانند بسازند تخلفاتی را انجام 
می دهند. از این رو این شیوه تبلیغ در رسانه ملی و 

بیلبورد ها منشأ فسادآمیز دارد.

  این تبلیغات به چه صورتی باید باشند که 
این منشأ فسادآمیز را نداشته باشند؟

تبلیغ نباید اغواگرانه، فریبکارانه و دروغ باشد. مثًا 
بگوید فان کار را می کند در صورتی که نمی کند؛ 
یا اغواگرانه باشد یعنی شــما را تشویق می کند با 
مصرف این کاال باهوش تر می شوی یا بال 
در می آوری و جذابیت هایی ایجاد می کند 
که شما از مصرف کاال خوشت بیاید و یا 
عوارض جانبــی که در یک تبلیغ به یک 
محصول اضافه می کننــد، مثاً روغن را 
می خواهد تبلیغ کند، غذا و خوراکی را هم 
نشان می دهد، غذای مصرف گرایانه ای که 
در جامعه هم غیرمتعارف است. با این 
تبلیغات شــیوه زیست و ابعاد طبیعی 
زندگی افراد متأثر می شــود. بنابراین 
چیزی که ما فکر می کنیم این اســت 
که اگر می خواهد تبلیغاتی هم رخ دهد 
فقط آگاهی بخش باشد؛ به این عنوان 
باشــد که یک کاال چه تفاوت و تمایز 
بهتری نســبت به کاال های رقیب دارد 
بدون اینکه مورد هایی که پیشتر بیان 
شد را داشته باشد، این حداقلی است 
که ما می توانیم در مورد تبلیغات انتظار 

داشته باشیم. 

گفت و گو با دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

مروری بر تاریخچه مصرف گرایی 

گونه دیگری از 
مصرف گرایی مبتنی 
بر بازار سازی است 
نه بازاریابی؛ یعنی 
وقتی می خواهد 
یک کاالیی تولید 
شود اول تقاضایش 
را ایجاد و سپس آن 
را تولید می کنند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 30 اردیبهشت 1399  25 رمضان 1441 19 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9250

گزارش

درنگ
ریشه مصرف زدگی چیست؟

در دوران قاجار تعرفــه وارداتی کمتر از تعرفه 
تولید کاال در کشور بوده است، یعنی وارد کردن 
یک کاال از روســیه برای ما ارزان تر در می آمده 
است تا اینکه بخواهیم همان کاال را تولید کنیم. 
سیاست ها و امتیازات طوری طراحی شده بودند 
که تاجر و ســرمایه گذار در داخل کشور تولید 
نکنــد و از این طریق از بیخ و بن ریشــه تولید 

کردن کاال در داخل کشور خشک شود. تا حدی 
که یک زمانی تجار ایرانی برای اینکه بتوانند از 
تعرفه های کمتر بهره مند شوند، تبعه انگلستان 

می شدند.
 این نکته مهمی است که ما بدانیم این الگوی 
مصرف زدگی متناسب با این امر بوده است که 
ما باید از غرب و بیرون از کشــور خودمان کاال 

تهیه کنیم. مصرف یک زمان مولد تولید است، 
بد و خوبش را کار نداریم، اما همین که مصرف 
می شود تولید متناســبی با آن رخ می دهد؛ اما 
در ایران مصرف گرایی متناسب با کاالی وارداتی 
شکل گرفته اســت. پس این مصرف گرایی به 
صورت طراحی شده ای به سمت تولید در داخل 

کشور نمی رود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )848040(

آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 20 و شناسه ملی 10630002817

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ماده)5( اساسنامه )سرمایه موسسه( 
و  یا آورده  و  منقول  غیر  و  منقول  اموال  و  باغات  و  اراضی  و  امالک  از  و دارایی موسسه مرکب  یافت: سرمایه  تغییر  به شرح ذیل 
مبلغ  واریز  با  رضوی  قدس  2-آستان  گیرد.  می  قرار  موسسه  سرپرستی  تحت  که  است  رضوی  قدس  آستان  نقدی  های  پرداخت 
54252000000ریال  به  را  خود  الشرکه  رضوی،سهم  قدس  آستان  کرمان  و  یزد  موقوفات  موسسه  صندوق  به  31902000000ریال 

افزایش داد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851126(

آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی داداشی زین الدین با کد ملی 0934463565 نماینده موسسه آستان قدس 
رضوی به شناسه ملی 14004342173 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محمد رستمی با کد ملی 0681839481 نماینده شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 
به شناسه ملی 10380186188 به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی نعمتی با کد ملی 0930811445 نماینده شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی 
10861642000 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد بوجار با کد ملی 0055083277 نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی10380129694 به 
سمت عضو هیئت مدیره و محمد واعظی با کد ملی 0056567472 نماینده شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی 10100514779 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین 
گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99
01
20
5

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851130(

آگهی تغییرات موسسه بانوان فرهیخته فروزنده به شماره ثبت 37553 و شناسه ملی 14005516703

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,11 و مجوز شماره 1714,02,03,516,138,981199999 مورخ 1398,10,22 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهرام فروزنده فر با کدملی 5739761565 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
گلناز فروزنده فر با کدملی 0921660091 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم قاسمی با کدملی 0069994676به سمت مدیرعامل 
و آرش فروزنده فر با کدملی 0794955649 به سمت خزانه دار و فرشته هنری ملک آباد با کدملی 0731311043 به سمت منشی 

انتخاب گردیدند. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851131(

 آگهی تغییرات موسسه بانوان فرهیخته فروزنده به شماره ثبت 37553 و شناسه ملی 14005516703

امنیت  و  اطالعات  پلیس   1398,10,22 مورخ   1714,02,03,516,138,981199999 شماره  مجوز  و   1398,08,11 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
عمومی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهرام فروزنده فر به کدملی 5739761565 و فرشته هنری ملک آباد به کدملی 0731311043 و گلناز فروزنده فر به کدملی 
0921660091 و مریم قاسمی به کدملی 0069994676 و آرش فروزنده فر به کدملی 0794955649 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حمیرا فروزنده فر به کدملی 
0702400122 و عصمت قاسمی به کدملی 0069814791 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. منصوره کشت کار به کدملی 
0945862075 به عنوان بازرس اصلی و هاجر شریفی صحی با کد ملی 4579123867 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با دو امضاء از سه امضاء اشخاص ذیل ) خزانه دار، نایب رئیس هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره ( و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )849307(

آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 12507 و شناسه ملی 10861330855

پنج  مبلغ  از  : سرمایه شرکت  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398,07,05 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به   
میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت و افزایش سرمایه از محل 
آورده نقدی احد از سهامداران طی گواهی بانکی شماره 345 مورخ 1398,07,08 بانک سپه شعبه ولی عصر تأمین و پرداخت 
گردیده است و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد: )سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم 

با نام ده هزار ریالی می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است(. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )849320(

 آگهی تغییرات شرکت ماهان مدار آذر افروز )سهامی خاص( به شماره ثبت 14325 و شناسه ملی 14006255030 

ابوالفضل  1-آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,07,11 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
رضائی کلج به کد ملی 5889914065 و احسان رضائی کلج به کد ملی 0020803184 و اشکان رضائی کلج به کد ملی 0015646491 به 
عنوان اعضاءهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- خانم هاجر کشاورز معتمد به کد ملی 5889625780 و خانم فاطمه 
کشاورز معتمد به کد ملی 5889978063 به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )849321(

 آگهی تغییرات شرکت ماهان مدار آذر افروز )سهامی خاص( به شماره ثبت 14325 و شناسه ملی 14006255030 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اشکان رضائی کلج به کد ملی 0015646491 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   5889914065 ملی  کد  به  کلج  رضائی  ابوالفضل  آقای  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به 
اوراق  امضاءکلیه  گردیدند.حق  انتخاب  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   0020803184 ملی  کد  به  کلج  رضائی  احسان  آقای 
واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

5روزنامـه صبـح ایـران

ثمره صبر در برابر مشکالت رسا: آیت اهلل حسین مظاهری در درس اخالق مجازی خود، ناشکیبایی و صبر نداشتن را عامل از بین رفتن شخصیت دنیایی و آخرتی انسان برشمرد و گفت: اگر شخص خودش را 
در مقابل مشکالت ببازد و بداخالقی در خانه و جامعه به دلیل مشکالت پیدا کند و دچار گناه و فساد شود، عقوبت سختی در انتظار او خواهد بود؛ ]اما[ کسی که در مصیبت ها صبر و استقامت داشته باشد و خودش 

را نبازد، این صبر و استقامت موجب می شود پروردگار عالم در روز قیامت از او عذرخواهی کند و او را در میان شهدا محشور کند.

پذیرفتن تأثیر دعا، منافاتی با قانون علیت ندارد©
رســا: آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی 
در ادامــه مباحــث خود در مــاه مبارک 
رمضان، با بیان اینکه انســان باید نیازها 
و خواســته های خــود را از خدا بخواهد، 
گفت: بــه فرموده معــارف دینی نه تنها 
دعا خواسته های انسان را برآورده می کند 
بلکه دعا نکردن سبب می شود که انسان 

در برابر خدا اســتکبار کند و اگر چنین حالتی برای انسان پدید آید، انذار شده که با 
ذلت و سرافکندگی وارد جهنم می شود و شاید در هشدار نسبت به گناهان هم کمتر 
چنین تعبیری به کار رفته باشد. وی با اشاره به جایگاه ویژه دعا در اسالم اظهار کرد: 
هدف از آفرینش انسان این است که با اختیار، سعادت و شقاوت خود را تعیین کند؛ 
ظرفیت درک رحمت عالی الهی با حســن اختیار انسان پیدا می شود. اصل حکمت 
آفرینش انسان این است که مخلوقی در مسیر راه های مختلف قرار گیرد و با اختیار به 
 سعادت و آخرین مرحله کمال یعنی قرب خدا برسد. رئیس مؤسسه آموزشی- پژوهشی 
امام خمینی)ره( ابراز کرد: برای اینکه انسان همواره بین دوراهی ها قرار داشته باشد، باید 
در عالمی قرار بگیرد که دائم در حال تغییر است؛ این تغییر شرایط در عین حالی که 
زمینه را برای امتحان دیگری آماده می کند، زمینه را برای رشد بیشتر نیز فراهم خواهد 
کرد. اگر می شد که انسان بدون وجود شرور رشد کند، خدا هیچ گاه آن را نمی آفرید؛ 
مطلوبیت شرور به این دلیل است که زمینه رشد و کمال بعدی انسان را فراهم می کند 

تا به ظرفیتی برسد که باالتر از آن برای هیچ مخلوقی میسر نیست.
وی خاطرنشان کرد: رحمت خدا بر غضب الهی غلبه دارد. خدا در دنیای متغیر نعمتی 
را قرار داده که تمایل انسان به خیر را بیشتر کند؛ یکی از این راه ها بر اساس اصل کلی 
این است که با دعا و درخواست از خدا زمینه رشد بیشتری فراهم شود، اگر این راه نبود 
زمینه تکامل وســیع و سریع رحمت الهی حاصل نمی شد. دعا یکی از اسباب کمکی 

است که رسیدن به مراتب کمال را با سرعت و وسعت بیشتری فراهم می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به اینکه برخی می گویند تأثیر دعا در پدیده ها 
با قانون علیت منافات دارد، گفت: قانون علیت این است که هر چیزی که از خود وجود 
ندارد وجودش را باید از چیز دیگری دریافت کند؛ این یک قانون عقلی است و استثنا 
ندارد، اما اینکه علت ها را منحصر کنیم در آنچه تجربه کردیم و ادعا شود خالف آنچه 
تجربه شده علتی وجود ندارد، غیرمنطقی و ادعایی پوچ است؛ ممکن است علتی باشد 
که هنوز تجربه نکرده ایم و شاید هم علتی باشد که فوق تجربه های ظاهری ماست و 
جنس غیرمادی دارد. پذیرفتن تأثیر دعا حتی بدون کمک اســباب عادی منافاتی با 

قانون علیت ندارد.

فراخوان مقاله همایش »فلسفه دین اسالمی« منتشر شد©
معارف: فراخوان مقاله نخستین همایش ملی فلسفه دین اسالمی توسط قطب 
علمی فلسفه دین منتشر شد. بنا بر اعالم دبیرخانه این همایش، محورهای علمی 
فراخوان بدین شرح است: »تعریف فلسفه دین/ اطالقات فلسفه  دین«، »ماهیت 
گزاره های فلسفه  دین«، »امکان فلســفه  دین )مطلق/ فراادیانی( و فلسفه  دین 
خاص )اسالمی(«، »موضوع فلسفه  دین«، »قلمرو فلسفه  دین«، »مصادر و منابع 
فلسفه  دین«، »روش فلســفه  دین«، »تفاوت های فلسفه دین با الهیات و کالم 
اسالمی«، »غایت و کارکردهای فلسفه  دین«، »مباحث و مسائل مهم فلسفه  دین 
در عصر حاضر«، »مطالعه  تطبیقی فلسفه  دین معاصر با فلسفه  دین اسالمی«، 

»رویکردها و جریان های رایج در فلسفه  دین و طبقه بندی آن ها« و...
گفتنی است، مهلت ارسال چکیده مقاالت تا پایان تیر سال جاری و مهلت ارسال 
اصل مقاالت از سوی دبیرخانه همایش تا پایان مهر سال جاری اعالم شده است. 
عالقه مندان می توانند برای ارسال مقاله و کسب اطالعات بیشتر با نشانی »قم، 
بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قطب 
علمی فلسفه دین« و یا نشــانی الکترونیکی »phor@iict.ac.ir« مکاتبه و یا با 

شماره تلفن ۰۲۱۸۸۵۰۱۰۶۴ داخلی ۲۳۱ تماس حاصل کنند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  رهبر 
معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری 
کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  با  خود  اخیر 
نیازهای  از  یکی  را  عبادت  و  دعا  مسئله 
حتمی و اساسی مردم دانستند و فرمودند: 
نیازهای  با  عبادت[  و  دعا  ]مسئله  »این 
یک  از  ندارد،  تفاوتی  نظر  یک  از  مادی 
است؛  مردم  مادی  نیازهای  از  باالتر  نظر 
به خصوص  اینکه  به  احتیاج دارند  مردم 
در مسائل مهم، در قضایا یا حوادث مهم 
بتوانند این توسل و این توجه و این ارتباط 
با خدا و خواستن از خدا را داشته باشند«. 
برای تبیین اهمیت مسئله دعا و عبادت در 
زندگی مردم، با آیت اهلل عباس کعبی، عضو 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

دعا سالح مؤمن است»
آیــت اهلل کعبی در ابتدا و با تأکید بر اینکه 
دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که 
خداوند در قرآن کریم و نیز پیامبر اکرم)ص( 
و امامان معصوم)ع( به آن ســفارش بسیار 
کرده اند، می گویــد: به  طور نمونه خداوند 
در آیه ۷۷ ســوره فرقان می فرماید: »ُقْل 
بُْتْم  ـي لَْواَل ُدَعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ ِـّ َما یَْعَبأُ بُِکْم َرب
َفَســْوَف یَُکوُن لَِزاًما« یعنی ای رسول من! 
بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا 
نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد. 
طبیعت و ماهیت انســان به گونه ای است 
که به دعا کردن نیاز دارد و آن گونه که در 
روایت ها نیز آمده، دعا سالح مؤمن است؛ 
امام رضــا)ع( در روایتی بیان می کنند که 
»َعلَْیُکم بِِســاَلِح اْلَنِْبَیاء قِیَل َو َما ِســاَلُح 

َعاء«. الَنِبَیاءِ َقاَل الُدّ
او با طرح ادعای برخی افراد که به فلسفه 
دعا و نیاز به آن تشکیک می کنند، تصریح 
می کند: آن ها بر این باورند که دعا عاملی 
بازدارنده از فعالیت، نشاط و پیشرفت بوده 
و دعا و توســل فقط ارتباطی غیبی است 
برای اینکه انســان کار و تالش نکرده و به 

سمت پیشــرفت حرکت نکند؛ آن ها ادعا 
می کنند که چون خداوند بر همه چیز آگاه 
است پس دعا کردن نوعی دخالت کردن 
در کار خداســت و نیازی به دعا کردن ما 

وجود ندارد.
نماینــده مــردم خوزســتان در مجلس 
خبرگان رهبری در پاسخ به این ادعا تأکید 
می کند: تشکیک برخی افراد نسبت به دعا 
کردن به دلیل جهل آن ها به آثار تربیتی، 
روحی، روانی و اجتماعی دعاســت. دعا با 
راضی شدن به قضای الهی منافات ندارد؛ 
انسان گاهی نیاز به پناهگاهی دارد که در 
ســختی ها به آن روی بیــاورد. دعا همان 
مأمن اســت و سبب روشنایی دل و باطن 
انسان شده و امید و روح عبودیت را در دل 

و روح او زنده نگه می دارد.

برای تعالی جامعه، باید روح نیاز به »
دعا را زنده نگه داریم

آیت اهلل کعبی یادآور می شود: افرادی که از 
دعا فاصله بگیرند ضربه های روحی سنگین 
و ضربات اجتماعی به آن ها وارد می شود؛ 
به گونه ای که حتی برخی روان شناســان 
معروف اظهار داشته اند جامعه ای که از دعا 
فاصله بگیرد آن جامعه نابود شده و به خود 
ضربه وارد می کند. به همین دلیل باید روح 
نیاز به دعا را برای پیشرفت و تعالی مادی 

و معنــوی جامعه زنده نگه داریم؛ زیرا دعا 
انضباط و ارتباط اجتماعی ایجاد می کند و 
سبب رشد همدلی و همبستگی و احساس 
نیاز برای رســیدن به قدرتی مطلق برای 
حل مشکالت می شود. دعا سبب بیداری 
دل می شود و اثر عمیق و روشنی در درون 
انسان دارد. آن ها که از دعا فاصله می گیرند 
لذت ارتباط و خواســتن از خــدا را درک 
نمی کنند و درها را به روی خود و جامعه 

می بندند.
او می افزاید: در فرهنگ قرآنی و اســالمی، 
دعــا کردن هرگــز جای عمــل و عوامل 
طبیعی را نمی  گیرد؛ جهان بر اساس اسباب 
و مسببات می  گردد و توکل به خداوند در 
طول توســل بخشی از اســباب است اما 
سبب  های معنوی هستند. دعا کردن نیاز 
روحی، روانی و اجتماعــی را برای ارتباط 
با قدرت مطلقه خداوند متعال به انســان 
عنایت کرده و نشــاط، شرح صدر، ارتباط 
بــا خدا و آمادگی بــرای کارهای بزرگ را 

عنایت می کند.

در دعا، دل باید متوجه خدا شود»
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
ادامه می گوید: دعا کردن یک نیاز اساسی 
و فطری اســت و همه انسان ها ذاتاً نیاز به 
نیایش دارند. اگر فردی حق دعا را بفهمد 

 به دعا روی خواهــد آورد؛ همان طور که 
ائمه اطهار)ع( حق دعا را درک می کردند. 
در روایت ها داریم کــه امیرالمؤمنین)ع( 
بســیار دعا می کرد و امام صــادق)ع( نیز 
می فرماید: جایگاهی نزد خداوند وجود دارد 

که آن جایگاه تنها با دعا به دست می آید.
او تشــریح می کند: دعا انســان را به اوج 
می رســاند، قلب او را زنده نگه داشــته و 
الهی می کند و اثرات روحی و روانی بسیار 

زیادی برای خود فرد و جامعه 
پیرامونش به همراه دارد؛ البته 
این دعا خواندن صرفاً اظهار 
لفظی و خواندن دعا نیســت 
بلکه دل باید متوجه خدا شود، 
در غیر این صورت دعا هم دعا 
 نخواهد بــود؛ همان طور که 

امام صــادق)ع( فرموده اند: 
ال  جــّل  و  عــزّ  اهلّل  »إَنّ 
یَسَتِجیُب ُدعاًء بَِظهِر قلٍب 
ساهٍ« یعنی خداوند دعایی 
را که با قلب غافل خوانده 

شود اجابت نمی کند.
آیت اهلل کعبــی در پایان با 
اشاره به روزهای باقیمانده 
از مــاه مبــارک رمضــان 
تأکید می کند: باید قدر این 
روزهای کوتــاه را بدانیم و 
تالش کنیــم نقاط ضعف 
تحــوالت روحی و معنوی 

خود را جبــران کنیم. هدف 
از مــاه مبارک رمضان روزه داری، کســب 
تقوا، آشــتی با خدا و ارتبــاط و نزدیکی 
بیشتر با اوست. دستاورد ماه مبارک رمضان 
عبودیت، بندگی و تالش برای تحقق حیات 
طیبه است. باید در این روزهای پایانی این 
ماه پرخیر و برکت همچنان به دعا و توسل 
ادامه دهیم؛ بر این باور نباشــیم که چون 
شب قدر گذشته اســت پس دیگر نیازی 
به دعا و توســل نیســت؛ بلکه برای تمام 
شب های باقیمانده به شب زنده داری و احیا 

توصیه شده است.

تبیین اهمیت مسئله عبادت در زندگی مردم، در گفت وگو با آیت اهلل کعبی

دعا، روح عبودیت را در انسان زنده نگه می دارد

دعا انضباط و 
ارتباط اجتماعی 
ایجاد می کند و 

سبب رشد همدلی 
و همبستگی و 

احساس نیاز برای 
رسیدن به قدرتی 

مطلق برای حل 
مشکالت می شود

بــــــرش

درسی از رمضان©

کار و جهــاد در عیــن روزه داری و بندگــی از 
درس های رمضان کریم است؛ چنان که بیداری 
سحر و شب زنده داری را از برکات آن شمرده اند. 
باید با دعا و عزمی راسخ، توشه خود را از فرصت 

عمر و دستاوردهای ارزنده نماز شب برگیریم.
حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( فرمود: بر 
نماز شب مراقبت و مداومت کنید، که آن، حرمت 
نهادن به پروردگار است، روزی را فراوان می کند و 
چهره را نیکویی می بخشد و روزِی روز را ضمانت 
می کند. به پا ایستادن در وتر)آخرین رکعت در 
نافله شب( را طوالنی کنید که روایت می کنیم: هر 
که ایستادن در وتر را طوالنی کند، ایستادنش در 
روز رستاخیز اندک خواهد بود. )صدوق، فقه الرضا، 

ص۱۱۲(
گزارشی از نماز شــب آن امام حکیم و مبارز به 
یادگار مانده که خواندنی و درس آموز است و این 
مختصر را گنجایش آن نیست. )نک به: صدوق، 

عیون اخبارالرضا، ج۲، ص۱9۴(
به  پا داشتن نماز شب چنان شوق و اهتمامی را 
در اصحاب پیامبر رحمت)ص( برانگیخته بود که 
برای آن، سفر از حضر نشناخته و بسا که با همه 
خستگی حاصل از کار روزانه، بیدار می ماندند تا 
نیمه شب فرارسد و نماز خود بگزارند و آیه های 
پایانی ســوره مّزّمل نازل شــد تا اندکی بر خود 
آســان گیرند. )نک به: طبرسی، مجمع البیان، 

ج۱۰، ص۱۶9(
... و یادی از مرحوم حجت االسالم دهشت )تاریخ 
وفات: ۱۳9۳/۲/۲۸(؛ صبح جمعه ای، با گروهی در 
خدمت ایشان بودم. به نیکی از فضیلت، برکات و 
کیفیت نماز شب سخن می گفت. جان ها به پرواز 
آمده بود، نکته به نکته می نوشتیم: ... مستحب 
است در آخرین رکعت، از خداوند برای ۴۰ مؤمن 

آمرزش بخواهید. اسم من، »رضا«ست!
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آگهی تحدید حدود عمومی
حوزه ثبتی داورزن

آگهی تحدیدحدودعمومی قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی داورزن سال1399پیروآگهی های 
نوبتی منتشره و به موجب ماده14قانون ثبت تحدیدحدود به شرح ذیل می باشد:

بخش9داورزن
پالک3-اصلی،اراضی نامن

1292فرعی،علیرضااشراقی فرزندرجب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی     چهارشنبه99/03/21
پالک13-اصلی،اراضی فیض آباد

211-243-248-312-338-486-490-496-256-260-293-345-401-403-478-565-463فرع��ی، 
عبدالحسین فیض آبادی فرزند ابوالفضل و غیره،ششدانگ17قطعه زمین مزروعی و تمام18ساعت آب قنات دائرفیض 

آبادوبائرپالک13اصلی ازمدار13شبانه روز       چهارشنبه:99/03/21
پالک25-اصلی، اراضی زردیگاه:

3فرعی،محمود سبزوی فرزند احمد،ششدانگ یک قطعه باغ   چهارشنبه:99/03/21
پالک37-اصلی، اراضی صدخرو:

328-330-479-526-582-622-638-675-691-698-887-783-792-455فرع��ی، وق��ف ب��ه تولیت زین 
العابدین صدخروی ششدانگ14قطعه زمین مزروعی بانضمام 6ساعت آب از رودخانه صدخرودرگردش چهارده شبانه 

روز      چهارشنبه:99/03/21
338و416و607و611و663و722فرعی،اداره اوقاف شهرس��تان س��بزوار ششدانگ شش قطعه زمین مزروعی وقفی 

بانضمام یکساعت و32دقیقه آب از چشمه سارات صدخرو  چهارشنبه:99/03/21
361-371-388-433-476-531-552-579-589-603-656-818فرعی،وق��ف ب��ه تولیت غالمرضاصدخروی 

،ششدانگ12قطعه زمین مزروعی بانضمام شش ساعت آب از رودخانه صدخرو چهارشنبه99/03/21
417-519-721فرعی، وقف به تولیت حسین کمیزی،ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی  چهارشنبه99/03/21

1619فرعی،عباس ارشادی طلب فرزند محمد،ششدانگ یک قطعه باغ چهارشنبه99/03/21
1620فرعی،حسین فهیمی فرزند ابوالحسن،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی چهارشنبه99/03/21

پالک67-اصلی، اراضی ریوند:
147فرعی،محمدریوندی فرزند حسن و غیره،ششدانگ یک قطعه زمین

168فرعی،محمدعلی شریعتمداری فرزند ابوالفضل،ششدانگ یک قطعه زمین پنج شنبه:99/03/22
بخش10داورزن

پالک2-اصلی،اراضی ینگی قلعه:
205فرعی،محمدصادق مزینانی فرزندغالمحسین،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پنج شنبه99/03/22

38-102-126-136-189فرعی،محمدصادق صدیقی مزینانی فرزند غالمحسین،ششدانگ پنج قطعه زمین مزروعی 
و شش ساعت آب قنات مذکورازمدار20شبانه روز پنج شنبه99/03/22

25-33-49-86-194فرعی،اصغر خواجوی فرزندحسن وسیداسماعیل مزینانی فرزندمحمدعلی وغیره،ششدانگ پنج 
قطعه زمین مزروعی پنج شنبه99/03/22

15-39-59-63-64-68-88-92-96-228-229-107-116-160-168-225فرعی،خان��م ب��ی ب��ی ماش��اءاله 
واعظی فرزندس��یداحمدوغیره، ششدانگ16قطعه زمین مزروعی به انضمام 36ساعت آب ازقنات جاریه ینگی قلعه 

ازمدار20شبانه روز پنج شنبه99/03/22
پالک73-اصلی،مزرعه نیشکی گود:

زهرابیگم تندیس فرزندرضاوغیره،ششدانگ مزرعه پنج شنبه99/03/22
درروزهاي فوق مندرج دراین آگهي انجام مي گردد،لذا مطابق مفاد ماده14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شمارههاي فوق الذکر به وسیله این آگهي اخطارمیگردد که درروزهاوساعات مقررباالدرمحل حضور به هم رسانند.
چنانچ��ه هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانوني آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ند مطابق ماده15قانون مزبورملک 
موردآگهي باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراض صاحبان امالکي که درموعد مقررحاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ي روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد 
ش��دودراجراي تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترض ثبتي،معترضین مي بایس��ت ازتاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایي تقدیم وگواهي الزم از 

مرجع مزبور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.)م الف 99/1965( آ-9901203
تاریخ انتشار:سه شنبه1399/02/30

غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسنادو امالک داورزن

آگهی
بدین وس��یله به- حامد قاضی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1356/05/28 ش��ماره ملی: 0070743691 ش��ماره 
شناس��نامه: 2025 ابالغ می شود که بانک س��په جهت وصول موضوعات الزم االجرا: 25/000/000 ریال )بیست و 
پنج میلیون ریال( به اس��تناد- ش��ماره چک: 904369، تاریخ چک: 1392/07/20 علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه 9809051 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/08 مأمور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ-9901224 م.الف 745
مسئول شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای عباسعلی کوهی نام پدر: رجب تاریخ تولد: 1356/11/02 شماره شناسنامه: 1075 ابالغ می شود 
که خانم مریم امامی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1362/05/28 ش��ماره ملی: 3621553398 ش��ماره شناسنامه: 
1259 جهت وصول تعداد یکصد و بیست و چهار سکه طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
ش��ماره 2663، دفتر دفترخانه ازدواج ش��ماره 16 و طالق شماره 27 شهر رضویه استان خراسان رضوی علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9502687 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/2/17 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ-9901227 م.الف 746
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه کالسه 90/419 )9001370(
بدین وس��یله به شرکت لوله سمنگان سهامی خاص بشماره ثبت 1077 و محسن زعفرانچی زاده مقدم فرزند جواد 

با ش ش 53371 ابالغ می گردد
پالک ثبتی فرعی: 50281 از پالک اصلی 4 در بخش: 9 مش��هد متعلق به محس��ن زعفرانچی زاده مقدم توس��ط 
هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ: 7/850/000/000 ریال ارزیابی شده است. مراتب جهت اطالع اعالم می گردد. 

آ-9901228 م.الف 747
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9702096
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9702096 خانم معصومه س��رگردان نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1339/8/10 
ش��ماره ملی: 0700202269 ش��ماره شناسنامه: 20329 به استناد سند ازدواج: ش��ماره سند: 8735، تاریخ سند: 
1358/4/29، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 97 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول 
مهریه مبلغ دویست هزار ریال که به مبلغ 143/333/333 ریال مقوم شده است علیه: وراث مرحوم مهدی نمازی 
)آقایان علی محمد هنرمند الیمان فرزند غالمحس��ین ش��ماره ملی 0937952771 و غالمحسین هنرمند الیمان 
فرزند علی محمد ش��ماره شناس��نامه 149 و امیر هنرمند الیمان فرزند غالمحسین شماره ملی 0938085174 و 
حمید هنرمند الیمان فرزند غالمحسین شماره ملی 0920538177 خانم ها مرضیه نمازی فرز ند عبدالرضا شماره 
ملی 0939484730 و زهرا نمازی فرزند مهدی به شماره ملی 0922864934 معصومه نمازی فرزند عبدالرضا به 
شماره شناسنامه 2307 و حمیده نمازی فرزند عبدالرضا به شماره ملی 0938658565 و اکرم نمازی فرزند مهدی 
ش��ماره ملی 0932339409 و اعظم نمازی فرزند مهدی به ش��ماره ملی 0939815087 علیرضا نمازی نام پدر: 
مهدی تاریخ تولد: 1365/05/14 ش��ماره ملی: 0944871739 ش��ماره شناس��نامه: 7302 و صادر که پس از ابالغ 
اجرائیه به ورثه مرحوم مهدی نمازی در مورخه 1397/6/21 و صحت گواهی ابالغ حسب درخواست بستانکار وارده 
به شماره 36777- 97/9/13 خودرو سواری پراید صبا مدل 1397 رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران 36- 647 
س 78 متعل��ق به مرحوم مهدی نمازی در قبال مبلغ 143/333/333 ریال به انضمام حقوق دولتی بازداش��ت که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 3295 مورخ 98/1/28 

مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

شماره انتظامی: 647 س 78 ایران 36 نوع کاربری: سواری تیپ: جی تی ایکس آبی مدل: 1397 رنگ مشکی شماره 
شاس��ی: *1412282102728* تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو تعداد س��یلندر: چهار نوع سوخت: بنزین و گاز 
ظرفیت: پنج نفر ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(: موتور روشن سالم روغن ریزی دارد گیربکس 
سالم دیفرانسیل سالم بدنه دارای آثار متعدد ومت و رنگ آمیزی و تعویض درب موتور و گلگیر جلو راست وسه شاسی 
جلو راست الستیک ها 50 درصد سالم آینه ها سالم چراغ ها سالم شیشه ها سالم صندلی ها فاقد توردوزی داشبور سالم 

سپرها سالم جلو پنجره سالم- خودرو آماده بکار می باشد.
ارزش پایه روز خودرو: یکصد و ده میلیون ریال معادل یازده میلیون تومان برآورد می گردد

و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه ش��نبه مورخه 1399/3/20 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه 
مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مش��هد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از 
مبلغ پایه 110/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً 
مبلغ 5/500/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 6/600/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا 
هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 

تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ-9901229م.الف 748

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9809356
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9809356 نیابتی گرگان خانم فرشته قره خانی نوده نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 
1353/6/1 شماره ملی: 2269201851 شماره شناسنامه: 741 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 13835، تاریخ 
سند: 1381/12/5، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 2 و طالق شماره 16 شهر گرگان استان گلستان 
جهت وصول مهریه تعداد 70 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه: آقای علی باعثی سنگ سفیدی نام پدر: محمدعلی 
بشناسنامه 2698 بشماره ملی 0793581060 در مورخه 1398/8/5 ابالغ گردیده است و صحت آن توسط اجرای 
س��بزوار تأیید شده است سپس حسب درخواست بس��تانکار خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس آی به شماره 
انتظامی ایران 42- 479 ن 26 متعلق به علی باعثی سنگ سفیدی در قبال 70 عدد سکه به انضمام حقوق دولتی 
بازداشت که در پارکینگ حافظ ثامن واقع در خ کوشش توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی بشماره وارده 71159 مورخ 98/12/20 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

ش��ماره انتظامی: 479 ن 26 ایران 42 نوع کاربری: س��واری پراید تیپ: جی تی ایکس آی مدل:  1384رنگ سفید 
شیری روغنی شماره موتور*1244586* شماره شاسی: *1412284635445* تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو 
تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: بنزین و گاز ظرفیت: چهار نفر ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(: 
موتور نسبتاً سالم گیربکس نسبتاً سالم دیفرانسیل نسبتاً سالم اطاق و بدنه ضعیف داشبورد نسبتاً سالم صندلی و 
توردوزی نیاز به مرمت و توردوزی دارد تجهیزات اس��تاندارد )باربند دارد( تایرها 10 درصد- نقایص ظاهری: چهار 
عدد قالپاق ندارد چراغ پارک جلو س��مت راس��ت و چپ خطر عقب سمت راست شکسته است و باید تعویض گردد 
سپر عقب نیاز به تعمیرات دارد گلگیر عقب درب عقب درب جلو گلگیر جلو سمت راست درب موتور گلگیر عقب 
درب عقب و گلگیر جلو سمت چپ نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد توضیحات حسب اظهار خواهان بیمه نامه 
ش��خص ثالث معتبر دارد و بصورت دستی دوگانه سوز شده اس��ت ارزش پایه خودرو به مبلغ 190/000/000 ریال 

تعیین و برآورد می گردد.
ارزش پایه روز خودرو: یکصد و ده میلیون ریال معادل یازده میلیون تومان برآورد می گردد.

و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/3/26 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مش��هد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ 
پایه 190/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 
9/500/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 11/400/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا 
هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 

تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. آ-9901230 م.الف 749

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمهدی مهدی زاده برابر وکالتنامه شماره 31471 مورخ 1399/02/15 دفترخانه 211 مشهد 
بوکالت از طرف آقای سیداحمد مهدی زاده باستناد 10 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت اسناد 

مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت اس��ناد مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به 
شماره پالک 4 فرعی از 2491 اصلی بخش 3 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 9186 دفتر 52 صفحه 259 بنام اکبر 
محمد رفیع نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ و در ذیل شماره ثبت 4278 دفتر 30 صفحه 378 بنام آقای محمد 
صادق معیریان و در ذیل شماره ثبت 11099 دفتر 64 صفحه 173 بنام آقای محمد کاظم معیریان و در ذیل ثبت 
11100 دفتر 64 صفحه 176 بنام محمد جواد ذرئی و در ذیل شماره ثبت 10933 دفتر 63 صفحه 74 بنام خانم 
ربابه محدث گس��ائی هر کدام نس��بت به دو سهم مشاع از هشت سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد به 
شماره چاپی 206279 و 117522 و 117523 و 117524 الف 85 و 810163 الف 83 صادر گردیده است سپس 
مع الواس��طه برابر س��ند قطعی 103549 مورخ 1386/06/19 دفترخانه 45 مش��هد ششدانگ بنام آقای سیداحمد 
مهدی زاده منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خودهد شد. آ-9901231 م.الف 750
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد نخعی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدرضا افشاریان قلعه نو باستناد 6 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سه جلد اسناد مالکیت ششدانگ یک باب منزل 
به شماره پالک 656 اصلی بخش چهار مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سرقت مفقود گردیده است. با 
بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 724 دفتر 7 صفحه 284 بنام بانو بتول و عصمت 
و زهرا ش��هرت همگی ساده فارمد ثبت و اسناد به ش��ماره چاپی 378702 و 378703 و 378704  صادر گردیده 
است. سپس مع الواسطه برابر سند صلح خیاری شماره 129260 مورخ 1381/11/19 دفترخانه 69 مشهد بنام آقای 

محمدرضا افشاریان قلعه نو منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد ....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9901232 م.الف 751
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد جواد غالمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9800243
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800243 ششدانگ پالک دویست و چهل فرعی از نوزده اصلی بخش 7 درگز که 
ذیل ثبت 17933 دفتر 1214 صفحه 32 به نام رضا پاکباز ثبت و س��ند مالکیت صادر و س��پس برابر اسناد رهنی 
شمارات 2835-93/6/17 و 88/12/12-453 دفتر اسناد رسمی یک درگز در رهن تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه 
درگز قرار گرفته که با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیون نهایتاً مورد وثیقه به نش��انی درگز بلوار 
پارک ملت به سمت چاپشلو قبل از تعاونی گندمکاران به حدود و مشخصات :شماال به طول 9/85 متر درب و دیواری 
است به  خیابان و شرقا به طول 25 متر دیواری است به باقیمانده پالک 175 فرعی و جنوبا به طول 10 متر دیواری 
است به پالک 73 فرعی و طبق نظر کارشناس رسمی به شرح:ششدانگ یک باب منزل مسکونی یک طبقه حدود 
248/12 متر مربع عرصه و حدود 140 متر مربع اعیان مسکونی در همکف با سیستم اسکلت فلزی قوطی بدون نما 
دیوار کار شده با اجر سفالی سوراخدار درب و پنجره آهنی کف آشپزخانه سرامیک و گرمایش بخاری و کابینت فلزی 
و آشپزخانه کاشی با انشعاب گاز یک انشعاب آب و یک انشعاب برق در دست بهره برداری و تصرف مالک و برابر طرح 
تفصیلی شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهر منطقه با زراعی می باشد. که به مبلغ 1/616/240/000 ریال)یک 
میلیارد و شش��صد و ش��انزده میلیون و دویست و چهل هزار ریال(ارزیابی گردید. لذا مزایده از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 99/3/26 در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده پالک مذکور از مبلغ 1/616/240/000 ریال)یک میلیارد و ششصد و شانزده میلیون 
و دویست و چهل  هزار ریال(شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداًفروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف  در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9901216
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز/ناصر حسن زاده

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 .                                                                                                       
1� آقای رضا ایدون فرزند رجبعلی نسبته به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 34/28 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از 
آقای رجبعلی ایدون از پالک 2869 فرعی از 455 اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان شهدا 
2� خانم معصومه ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک مغازه به مساحت کل 16/52 متر مربع انتقالی مع 
الواسطه از آقای رجبعلی ایدون از پالک 2869 فرعی از 455اصلی بخش یک فردوس � مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوس � خیابان شهدا 
3� آقای رضا ایدون ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک مغازه به مساحت کل 32/85 متر مربع انتقالی مع 
الواسطه از آقای رجبعلی ایدون باقیمانده پالک 2869 فرعی از 455 � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس خیابان شهدا 
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-9901221
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/17

محمود جهانی مهر  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اصالحیه آگهی مزایده
پیروآگهی شماره9900661مورخ1399,2,15روزبرگزاری مزایده پنج شنبه1399,3,1صحیح می باشد.آ-9901233

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: لیلی کزازی فرزند نجف به نشانی استان همدان - شهرستان تویسرکان- خیابان انقالب- کوچه 

حمام امیر
مش��خصات محکوم علیه : محمد کزازی فرزند عباس استان همدان -شهرستان تویسرکان - شهرک قائم- خیابان 

نورشرقی -الله 1-ساختمان پاک نهاد - طبقه اول - روبه روی پارک- منزل احمد کزازی 
محکوم له  : بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره ش��ماره دادنامه مربوطه 9809978528200947 
محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 17/520/667  تومان بابت نفقه معوقه زوجه 
از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1398/8/16 ونیز مبلغ1/026/667 تومان بابت نفقه اوالد مشترک از تاریخ 1398/5/26 
لغای��ت 1398/8/16 و همچنین حکم به تعیی��ن و پرداخت مبلغ ماهیانه 385/000 تومان بابت نفقه اوالد از تاریخ 
1398/8/17 لغایت 1399/5/26 بابت اصل خواس��ته و مبلغ 81/000 هزار تومان به عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 
70/000  هزار تومان بابت هزینه کارشناس��ی و مبلغ 84/000 هزار تومان بابت هزینه نش��رآگهی در حق خواهان 

صادر و اعالم می دارد .
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي 
احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منتول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( . 
4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالي 1394(. 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادي محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف236( آ-9901235
قاضی شعبه  112 شورای حل اختالف شهرستان تویسرکان -  امید حسن کاویار

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002029348 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002016169 آقای/خانم  
حس��ینعلی سهرابی فرزند علی حسین در قسمتی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
97/67 مترمربع پالک ش��ماره 2216 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

محمد قدیری ثبت دفتر307صفحه40  . )م الف 6043 (
2- رأی شماره 139860330002029835 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001545 آقای/خانم  علی 
رهیده فرزند بهلول در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 85/38 مترمربع پالک 
شماره 1947/125 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از عزیزاله بهمنی ثبت 

دفتر203صفحه373. )م الف 6044 (
3- رأی ش��ماره 1398603300020282238 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001668 آقای/خانم  
سیده فاطمه موسوی فرید فرزند سید یداله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
48/07 مترمربع پالک ش��ماره 2393/1/299/441 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند 

مالکیت مشاعی ثبت دفتر259صفحه200  . )م الف 6045 (
4- رأی ش��ماره 139860330002029602 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001131 آقای/خانم  
علی صفرنریمان فرزند علی خان در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 167/97 
مترمربع پالک ش��ماره 390فرعی از1877 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از علیجان 

نریمان ثبت دفتر179صفحه333  . )م الف 6046 (
5- رأی ش��ماره 139860330002030645 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1391114430002014115 آقای/

خانم  حس��ینعلی بیگدلو فرزند علی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 
150)یکصدوپنجاه( مترمربع پالک شماره 128فرعی از1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از شمس اله دستجانی فراهانی خریداری کرده است  . )م الف 6047 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(آ-9900678
تاریخ انتشار اول: 1399/02/15     تاریخ انتشار دوم: 1399/02/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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 قاچاق محسوب می شود 
حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی  آنا: 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
از سال ۹۶ تاکنون هر کاالی وارداتی یا 
تولیدی ملزم به داشــتن شناسه بوده و 
به این ترتیب اگر اکنون کاالیی در بازار 
بدون شناسه باشد، کاالی قاچاق است . 
دهقانی نیا افزود: بهمن سال گذشته به 
واسطه کرونا این کار عقب افتاد و اکنون مصوبه ها ابالغ شده و کارها برای مقابله 

با قاچاق کاال و ارز عملیاتی شده است. 

قیمت طال، دالر، سکه و ارز©
طال نیوز: در بازار آزاد قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار ۷۴۴هزار تومان، قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طــرح جدید ۷میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و قیمت دالر ۱۷هزار 
و ۷۰۰ تومان اســت.  قیمت ســکه طرح قدیم نیز ۷میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
است .قیمت نیم سکه بهار آزادی 3میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهارآزادی 
2میلیون و ۱۵۰هزار تومان و ســکه گرمی یک میلیون و ۵۰ هزار  تومان تعیین 

شده و به فروش می رسد.

علیه متصرفان اقدام قانونی می شود ©
تسنیم: محمدحســن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه 
افرادی که مســکن های مهر را تصرف کرده اند تا خرداد برای فروش اقســاطی 
فرصت دارند،  گفت: شورای مسکن در رابطه با واحدهای مسکن مهر تصرف شده 
مصوبه ای داشت که براساس آن به مالکان این واحدها تا خرداد مهلت داده شده 
نســبت به فروش اقساطی اقدام کنند.در غیر این صورت اقدام های قانونی علیه 
این افراد انجام می شــود، ضمن اینکه افزایش نرخ سود تسهیالت به ۱۸ درصد 
برای مالکانی که هنوز اقساط مسکن مهر را پرداخت نکرده اند، مطرح شده است.

رشد 1/1میلیون نفری جمعیت غیرفعال کشوردر زمستان©
جام نیوز: بررســی های آماری نشان داد جمعیت شــاغل ۱۵ساله و بیشتر در 
زمستان ۹۸ نسبت به زمستان قبل ۵2هزار نفر افزایش داشته، اما از سوی دیگر 
جمعیت غیرفعال نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۴هزار نفر بیشــتر شده است.  
با نگاهی به شــاخص های جمعیت ۱۵ساله  و بیشتر  مالحظه می شود که نرخ 

بیکاری کل کشور با کاهش ۱/۷ درصدی مواجه شده است. 

توقف تولید پراید از اواخر تیر©
تحلیل بازار: مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا از توقف تولید پراید 
۱3۱ از اواخر تیر امســال خبر داد و افــزود: پراید ۱32 و ۱۱۱ نیز از مدار تولید 
خارج شده، اما خطوط دیگری برای تولید خودرو های جدید آماده شده است. وی 
گفت: پیش فروش خودرو شاهین پس از عید فطر آغاز می شود و ظرفیت خط 
تولید تیبا و ســاینا نیز افزایش یافته است. وی گفت: در کنار نیاز واقعی، نیاز 
کاذب به خودرو در کشور وجود دارد که 2۵ تا 3۰ درصد نیاز واقعی بازار است.

ثبات به بازارها بازخواهد گشت©
مهر: رئیس  کل بانک مرکزی با بیان »وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان 
حتماً سخت تر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست« ابراز اطمینان کرد ثبات به بازارها 
بازخواهد گشت. وی گفت: محاســبات و برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی 
بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می شود. همان 
 طور که پیشتر گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت 

و ثبات نیز قابل اعاده است.

بررسی موانع اثرگذار برتولید این کاالی مهم

اوضاع سیاه بازارچادر مشکی
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  آمــار واردات و نیاز 
ســاالنه به پارچه چادرمشــکی پس از ۴۰ سال و با 
وجود مصرف باالی این کاال در کشور همچنان نه تنها 
بر فعاالن این حوزه بلکه بــر مدیران دولتی مرتبط 
با این اعداد و ارقام، پوشــیده است و تناقض آماری 

قابل توجهی در آن شنیده و دیده می شود.
وزیر سابق صمت، سال گذشته از سرمایه گذاری بیش 
از یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی در تولید چادرمشکی 
خبر داد که به بهره برداری نهایی نزدیک اســت. رضا 
رحمانــی و برخی دیگــر از مدیران ایــن وزارتخانه 
همچنین اعالم کردند تا سال ۱۴۰۰ و با اضافه شدن 
۸۰ میلیون مترمربع به تولید چادرمشکی، در تولید 
این محصول خودکفا می شــویم، اما بعد برخی دیگر 
وعده دادند تا دو، سه سال دیگر با تولید 2۰ میلیون 
مترمربع پارچه چادرمشکی هم در این زمینه خودکفا 
و از واردات بی نیاز  می شویم و هم شاید مازاد تولیدات 
را صــادر کنیــم. وجود ظرفیت تولیــد ۵۰ میلیون 
مترمربعی تولید چادرمشــکی هم از دیگر ادعاهای 

شاخص مدیران صمتی به شمار می رود. 
تناقــض آماری دیگــر اینکه برخی مســئوالن نیاز 
ســاالنه ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربعی کشور به پارچه 
چادرمشــکی را ناصحیح می دانند و ایــن نیاز را 3۰ 
میلیون مترمربــع اعالم می کنند کــه ۱۰ میلیون 
مترمربع آن در کارخانه حجاب شهرکرد تولید می شود 
و تا سال ۱۴۰۰ نیز تولید 2۰ میلیون مترمربع دیگر در 
قزوین آغاز می شود تا بین تولید و تقاضا تعادل برقرار 
شــود. در میان این همه تناقض آماری گفته می شود 
تنها ۱۰ درصد از نیاز فعلی کشور به پارچه چادرمشکی 
در داخل تولید و مابقی از محل واردات تأمین می شود؛ 
وارداتی که به اذعان فعــاالن این حوزه با نفوذ باالی 
مافیا و قاچاق انجام می شــود تا هم تولیدکنندگان و 
فروشــندگان این محصول و هم مدیران دولتی ناکام 
 در برابر واردکنندگان رسمی و غیررسمی پرنفوذ از آن 
دل چرکین باشند و روزگار چادر مشکی سیاه تر از پیش. 

با ارز چادر مشکی می توان پنج کارخانه »
احداث کرد

عضــو هیئت مدیــره جامعه 
با  ایران  نساجی  متخصصین 
اشاره به وجود تناقض آشکار 
در آمار وزارت صمت در حوزه 
می گوید: چطور  چادرمشکی 

ظرف یک سال و نیم تا دو سال می توانیم۸۰ میلیون 
مترمربع ظرفیت و هشــت خط تولید جدید ایجاد 
کنیم در حالی که راه اندازی کارخانه حجاب شهرکرد 
با ظرفیت ۱۰ میلیون مترمربعی که یک خط تولید 
دارد ۱۱ ســال طول کشید و هنوز به ظرفیت نهایی 

نرسیده است؟
علیرضا حائری معتقد اســت: اگر آمار ۱2۰ تا ۱۵۰ 
میلیون دالری گمرک در خصوص ارز خارج شده از 
کشور برای واردات چادر مشکی را مبنا قرار دهیم و 
به فرض اینکه متوسط قیمت هر مترمربع پارچه 2/۵ 
دالر باشــد، عدد ۶۰  تا ۷۰ میلیون مترمربعی برای 

واردات چادر مشکی واقعی تر است.
به گفته وی، با هزینه 2۰ تا 2۵ میلیون دالر می توان 

یــک خــط تولیــد ۱۰ میلیون 
مترمربعی چادر مشــکی و با کل 
ارز خارج شده ساالنه از کشور برای 
واردات این محصول می توان پنج 
کارخانه از این دست راه اندازی کرد.

وی می گویــد: با توجــه به اینکه 
مشــمول  تولیدی  ماشــین آالت 
زمینــه  در  و  تحریم هاســت 
نقل و انتقاالت پول نیز مشــکالتی 
ماشــین آالت  واردات  دارد،  وجود 
بــه راحتــی صــورت نمی گیرد، 
امــا غیرممکــن نیســت. پارچه 
چادرمشــکی از کشورهای جنوب  
شرقی آسیا همچون چین، اندونزی، 

تایلند و کره به کشور وارد می شود و کشورهای دیگر 
بهتر از ما نیازمان را تشخیص می دهند.

به چادرمشکی یارانه بدهید»
در ایــن روزهــا از انجمــن 
تولیدکنندگان  محصــوالت 
عفاف و حجاب هم اظهارات 
قابــل  تأملــی بــه گــوش 
می رسد. به گفته مدیرعامل 

این انجمن، چادرمشــکی ۷۰۰ هــزار تومانی بیش 
از 2میلیون تومان در بــازار به فروش می رود و هیچ 

نظارتی بر بازار چادر مشکی وجود ندارد. 
اسداهلل سلیمانی می گوید: با وجود برگزاری جلسات 
مختلف در دولت و مجلس، هنوز برای حل مشــکل 
چادر مشکی کشور راهکار اساسی به کار گرفته نشده  

و هر کس فقط نسخه خاص خود را می پیچد. با توجه 
به وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات چادرمشکی، 
می توان به بخش تولید آن یارانه پرداخت کرد تا با یک 

تصمیم سریع نیاز کشور در این حوزه برطرف شود.
به باور وی، اگر تولید در کشور به صرفه باشد، تجار این 
بخش خود کارخانه ایجاد می کنند، اما اکنون به  دلیل 
حمایت نکردن دولت، ۹۰ درصد چادر مشکی کشور 
از چین، کره و ژاپن که کارخانجات بسیاری با فناوری 

باال ایجاد کرده اند، وارد می شود.
 به عقیده ســلیمانی اینکــه دولت تعرفــه واردات 
چادرمشکی را افزایش داده، به منزله حمایت از تولید 
داخل از جیب مردم و خسارتی است که گمرک آن 

را وارد کرده است.
تولیدکنندگان  انجمن  مدیرعامل 
محصــوالت حجــاب می گویــد: 
امکان ندارد در دو ســال آینده به 
خودکفایی در چادر مشکی برسیم 
و حرف ها در این زمینه به این دلیل 
اســت که وزارت صمت از یارانه ای 
که باید به چادر مشکی اختصاص 

دهد، شانه خالی کند.
 به گفته وی،۴۰هزار نفر در حوزه 
محصوالت مربوط به حجاب شاغل 
هستند که در ســال گذشته 3۰ 
درصد شــاغالن در ایــن حوزه به  
دلیل نبود مواداولیه بیکار شده اند 
و چنانچه برای حــدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد نیاز بازار چادرمشکی در کشور سرمایه گذاری 

شود، ۱۰هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.

واردات چادر مشکی در انحصار مافیا»
دبیر انجمن صنایع  نســاجی 
ایــران نیز بر این باور اســت 
چادر  تولیــد  ســابقه  کــه 
موجب  ایــران  در  مشــکی 
فکر  ســرمایه گذاران  شــده 

کنند حمایت از تولید در این بخش مقطعی است و 
نسبت به ورود به این حوزه ترس داشته باشند. حسن 
نیل فروش زاده می گوید: واردات چادر مشکی توسط 
عــده معدودی انجام می شــود و منافع آن ها ایجاب 
می کند که این کاال از خارج کشــور وارد شود. تأیید 
می کنم مافیا در بخش واردات چادرمشــکی حضور 

دارد. در دهــه ۷۰ که پروژه واحد حجاب شــهرکرد 
توســط اینجانب پایه گذاری شد، دالر بخش صنعت 
۷۴۰ تومان بود، اما با بهانه کمبود چادر مشکی، برای 

واردات، دالر 3۰۰ تومانی اختصاص داده شد.

انحصار و مافیا نداریم»
صمــت  وزارت  سرپرســت 
اما معتقد اســت بــا وجود 
نیــاز باالی کشــور به پارچه 
چادرمشکی، سرمایه گذاران از 
ســرمایه گذاری در تولید این 

محصول واهمه دارند و  باید به صورت شفاف اطمینان 
داد که دولت به جای واردات کاالهای ســاخته شده، 
حتمــاً از تولیــد آن حمایت خواهد کرد. حســین 
مدرس خیابانی می گوید: بــا محدودیت منابع ارزی 
مواجه نیستیم، اما ارز دولتی به واردات ماشین آالت 
مورد نیــاز تولید چادر مشــکی و یــا پارچه چادر 
مشــکی تعلق نمی گیرد و نیاز داریم منابع ارز ۴هزار 
و 2۰۰تومانی را مدیریت کنیم. واقعیت این است که 
نباید بزرگ ترین کشــور مصرف کننده چادر مشکی، 
واردکننده از کشــورهای جنوب شــرقی آسیا باشد 
بلکه باید نیاز کشورهای مسلمان منطقه را هم ایران 
تأمین کند. مدرس خیابانی تأکید می کند: وقتی ۱2 
واردکننده در زمینه واردات چادرمشکی وجود دارند، 
یعنی انحصاری نیست و این ۱2 شرکت می توانند با 

هم رقابت کنند و انحصار را بشکنند. 

 قاچاق؛ عامل ناکامی 40 ساله تولید »
چادر مشکی 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی 
و پوشــاک وزارت صمت هم 
مشــکل اصلی ناکامی کشور 
در تولید چادرمشکی را پس 
از ۴۰ ســال، قاچاق می داند. 

افســانه محرابــی می گوید: برای جلوگیــری از این 
موضوع باید قیمت تمام شــده  محصوالت را کاهش 
داد و همزمان به ارتقای کیفیت هم توجه کرد. البته 
در بخش تسهیل فضای کسب وکار و تأمین مواداولیه 
واحدهای تولیدی هم باید تمام اقدامات الزم صورت 
گیرد تا تولیدکننده بتواند محصولی باکیفیت و قیمت 
مناسب راهی بازار کند. به هر حال ما بسته ای آماده 
کرده ایم که از طریق آن بتوانیم جذب سرمایه گذاری 

را انجام دهیم. 
به گفته وی، در حال حاضر قاچاقچیان پارچه هیچ کدام 
از هزینه هایی را که تولیدکننده ملزم به پرداخت آن 
است، نمی دهند و ارگان های نظارتی، گمرک، مناطق 
آزاد، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید عزم جدی 

خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته باشند.
محرابی، سازمان حمایت و واحدهای نظارتی دیگری 
را مسئول نظارت بر قیمت ها  می داند و ادامه می دهد: 
در محاســبات  ما چادر وارداتی به  جز یکسری خاص 
متری 3 تا ۵ دالر بیشتر نیست و قیمت های نجومی 
توسط دالالن در بازار تعیین شده است. در این رابطه 
مشکلی که وجود دارد، موضوع مالیات بر ارزش افزوده 

است که زنجیره آن هنوز تشکیل نشده است. 
محرابی از بی نتیجه ماندن بسته ارائه شده برای کاهش 
واردات و قاچاق پوشاک از جمله پارچه چادرمشکی 
سخن می گوید و اضافه می کند: تولید این پارچه به 
سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد و شرایط امروز حاکم 
بر تولید هم ریسک سرمایه گذاری در تولید را افزایش 
داده اســت، ضمن اینکه پارچه به  شکل قاچاق وارد 
کشور می شود و این امر هم ریسک سرمایه گذاری را 
باال برده است.  وی در خصوص وجود مافیا در واردات 
چادر مشکی هم معتقد است: ممکن است مثالً یک 
شرکت بازرگانی یا یک گروهی سازمان یافته در بخش 
قاچاق یا واردات از طریق خالف اظهاری در گمرکات، 
با شناســایی نیاز جوامع اسالمی، نســبت به واردات 

غیررسمی این کاال اقدام کنند.

اکنون به  دلیل 
حمایت نکردن 
دولت، 90 درصد 
چادر مشکی کشور 
از چین، کره و ژاپن 
که کارخانجات 
بسیاری با فناوری 
باال ایجاد کرده اند، 
وارد می شود

بــــــــرش

واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر به کمیته امداد واگذار شد تسنیم: علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ویروس کرونا تکمیل پروژه های مسکن مهر را ُکند کرده است، گفت: 
اگرچه بحران کرونا روند تکمیل واحدها را با کندی مواجه کرد، اما برنامه ریزی ها به گونه ای است که امسال پرونده مسکن مهر بسته شود. وی  با اشاره به واحدهای دارای مسائل حقوقی و فاقد متقاضی، گفت: 

بخشی از واحدهای فاقد متقاضی به کمیته امداد امام خمینی)ره( واگذار شده و در تالش هستیم تا واحدهای مسکونی مهر فاقد متقاضی را واگذار کنیم.

خـــبر

 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399  25 رمضان 1441 19 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9250

برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودروی سمند مدل 1390 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 934د92 ایران 
36  ش���ماره موتور 12490179864 و ش���ماره شاس���ی 
قرب���ان  مالکی���ت  ب���ه   NAACN1CM9BF759257
باقری ارتیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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اینجان���ب هاجر مختاری فر مالک  خودروی س���واری  
با سیس���تم  رنو و تیپ تندر )لوگان L90 ( به ش���ماره 
وموت���ور   NAALSRALDCA090433 شاس���ی  
اس���ناد  فق���دان  عل���ت  ب���ه   100014067RD169063
ف���روش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت لذا چنانچه هر ک���س ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع 
در پی���کان ش���هر س���اختمان س���مند مراجع���ه نماید 
بدیهی اس���ت پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
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م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب آزاده 
غدیری فرزند حس���ین به شماره شناسنامه 
9864 ص���ادره از مش���هد در مقطع کاردانی 
)موق���ت( رش���ته نرم افزار کامپیوت���ر صادره 
از واحد دانش���گاهی کاشمر به شماره...... 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د کاش���مر ب���ه 
نشانی کاشمر- دانشگاه آزاد اسامی ارسال 
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برگ س���بز، برگ نق���ل و انتقال خ���ودروی پراید مدل 
1382 رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی 876ه37 
ایران 36  ش���ماره موتور 00521812 و ش���ماره شاسی 
S1412282979849 به مالکیت مجید غالمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تعمیر، نگهداری و راهبری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  بیمارستان لقمان حکیم 
شهرستان سرخس را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000010، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 410.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/28

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/01

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/17
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  شرکت شهاب 
خودرو)سهامی عام( به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهاب خودرو)سهامی عام( که در ساعت14:00 روز 
شنبه مورخ 1399/03/10 واقع در مشهد چهارراه شهداء سازمان مرکزی ، دفتر قائم مقام 

محترم آستان قدس رضوی تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:  1- اصالح اساسنامه

 هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
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دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظر دارد مناقصه عمومی»پوش��ش بیم��ه تکمیلی درمان 
کارکن��ان دانش��گاه فردوس��ی مش��هد و افراد تح��ت تکفل ایش��ان« را از طریق س��امانه 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )ش��ماره فراخ��وان س��امانه س��تاد:2099091579000009( 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ1399/02/30می باشد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19مورخ1399/03/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10مورخ 1399/03/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11مورخ 1399/03/18
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 

مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی

 تلفن: 051-38802265
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جه��ت انجام مراح��ل عضویت در س��امانه: مرکز تماس: 

41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش بیمه تکمیلی 
اولدرمان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان ت 
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پیرو آگهی به ش�ماره مجوز 1399.357 مورخ 1399/02/25، موارد به ش�رح ذیل 
اصالح می گردد:

1- مبلغ برآورد اولیه، 88/360/000/000 )هشتاد و هشت میلیارد و سیصد و شصت 
میلی�ون( ریال و مبلغ تضمین ش�رکت در فراین�د ارج�اع کار، 4/418/000/000 

)چهار میلیارد و چهارصد و هجده میلیون( ریال می باشد.
3- آخری�ن مهلت دریافت اس�ناد مناقصه، 1399/02/29 و آخرین مهلت ارس�ال 

اسناد مناقصه 1399/03/08 می باشد.

اصالحیه آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( )مناقصه شماره  98/404( 

نوبت اول شماره مجوز: 1399.809

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی شناسه آگهی 851310
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      دهیاری روس�تای دوس�ت آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظ�ر دارد  اجرای عملیات جم�ع آوری زباله ، رف�ت و روب ، 
الیروب�ی کان�ال ه�ا و یخ زدایی معاب�ر روس�تا را از طریق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمانکاران و 
ش�رکت های واجد شرایط و  دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره تعاون، 
کار و رف�اه اجتماع�ی واگ�ذار نمای�د. متقاضی�ان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و 
خری�د اس�ناد تا تاریخ 1399/03/08 به آدرس مش�هد ، بلوار توس ، بی�ن توس 131 و 133 
دهیاری دوس�ت آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 
1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689429001 نزد بان�ک ملی بنام دهیاری 
دوس�ت آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است . هزینه انتشار آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد .

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

دهیاری دوست آباد

اینجان���ب فرنگی���س  التحصیل���ی  ف���ارغ  م���درک 
خوش���بین رودی فرزن���د عبدالعزی���ز ب���ه ش���ماره 
مقط���ع  در  خ���واف  از  ص���ادره   130 شناس���نامه 
واح���د  از  رش���ته معم���اری ص���ادره  کارشناس���ی 
ب���ا ش���ماره 84111698793  دانش���گاهی مش���هد 
مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار میباش���د. از 
یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد ب���ه نش���انی مش���هد، بلوار 
امامی���ه، امامی���ه 59 س���ازمان مرکزی دانش���گاه 
آزاد اسالمی مشهد، اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایند. 
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ب���رگ سبز،س���ند کمپانی و کارت خ���ودروی پراید132 
مدل 1395 رنگ س���فید به شماره انتظامی 524ج21 
ایران 36  ش���ماره موتور 5551371 و شماره شاسی 
NAS421100G1191915 ب���ه مالکی���ت رض���ا درخ���وش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آذر  نیروی  تجهیز  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   12507 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 

شناسه ملی 10861330855

عمومی                  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1398,07,04 مورخ  العاده  فوق 
شرکت  تعهدی  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل 
پنجاه  و  دویست  و  میلیون  سه  مبلغ  به 
 344 شماره  بانکی  گواهی  طی  ریال  هزار 
شعبه  سپه  بانک  عهده  مورخ1398,07,08 

ولی عصر پرداخت گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 
قزوین  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)849306(
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فراخوان سهامداران شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
جهت دریافت برگه سهم

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت و نمایندگان قانونی درخواست می شود از تاریخ 
1399/03/1 لغای��ت 1399/03/31 ط��ی روزه��ای کاری از س��اعت 8 ال��ی 15 جهت دریافت 
برگه س��هام خود با ارائه مدارک احراز هویت )شناس��نامه و کارت ملی( به آدرس : تهران 

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت شهاب خودرو – واحد امور سهام ، مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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آزمون های بین المللی در خرداد برگزار می شوند  مهر: دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون های بین المللی از جمله تافل، آیلتس و جی آر  ای، تاکنون متوقف بودند و برای 
از سرگیری آن ها به زودی شرایط را اعالم می کنیم. این آزمون ها الکترونیکی و در سطح محدود با رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت از اوایل خرداد ۹۹ برگزار می شوند. در گام نخست آزمون هایی 

که تعداد محدود دارند و با توجه به الکترونیک بودن امکان فاصله گذاری فراهم است برگزار می شوند و اگر مشکلی ایجاد نشد به سایر آزمون ها هم تسری پیدا می کند. 

دبیر جمعیت دفتر مطالعات دانشگاه تهران بیان کرد

 نفوذ »دفتر جمعیت تحت تسلط راکفلرها« ©
در سطوح مدیریتی کشور

تسنیم: دبیر جمعیت دفتر مطالعات 
دانشــگاه تهران گفت: انجمن تنظیم 
خانــواده از پیــش از انقــاب فعالیت 
می کرد و همه هزینه های آن توســط 
ســفارت آمریکا تأمین می شد؛ پس از 
انقاب به گفته نفیــس  صدیق ، معاون 
دبیــرکل و مدیــرکل اجرایی  صندوق  

جمعیت  سازمان ملل ، پس از سرشماری سال 65 با مسئوالن جمهوری اسامی 
ارتباط گرفته شد.

حســین مروتی افزود: این درحالی اســت که صندوق جمعیت ســازمان 
ملل نیز توســط راکفلرها ایجاد شــده و بودجه آن از سوی آمریکا تأمین 
می شــود! آن ها برای اینکه بتوانند از طریق سازمان ملل اهداف جمعیتی 
خود را در ایران پیش ببرند، کارهایشــان را با پوشــش صندوق جمعیت 
انجــام می دهند؛ جالب اســت که این صندوق در تهران نیز فعال اســت 
و دولت جمهوری اســامی ســاالنه چند ده میلیــون دالر به آن کمک 
می کنــد! این یعنی دولت با پرداخت هزینه ای به دســت خود، مؤلفه های 

قدرت خود را از بین می برد!

مشاور عالی وزیر بهداشت:

پیر شدن جمعیت ایران تلخ تر از کروناست©
مهر: محمد اســماعیل اکبری با طرح 
این پرسش که وضعیت ما در خصوص 
سالمندان چگونه است، گفت: جهان در 
طول ۷۰ سال گذشته حدود پنج سال 
پیرتر شده، اما جمعیت ایران متأسفانه 
در 6۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده 
اســت. البته این اتفاق ثابت نمی ماند و 

همچنان پیر تر می شویم.
 به طوری که در ۲۰ سال آینده، از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود و در ۳۰ 
سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم و از هر سه نفر تقریباَ یک نفر باالی 6۰ 

سال سن دارد.
مشــاور عالی وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که دنیا برای جبران این معضل 
فراگیر دو راه را انتخاب کرده است، افزود: نخست، تشویق به فرزندآوری پس از 
تشکیل خانواده که راه اصلی نجات یک جامعه است. دوم، مهاجرپذیری نیروهای 

کارآمد برای گرداندن چرخه اقتصاد.
وی افزود: کدام سرمایه است که از انسان و نیروی انسانی باالتر باشد، چه اتفاقی 
افتاده است که با کوچک ترین رشد اقتصادی خوشحال می شویم، اما با تولد یک 
فرزند ایرانی نه! چگونه است که با یک واقعه نابسامان زلزله و سیل به هیجان دچار 

می شویم اما با کاهش ۱۷۰ هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمی افتد.
اکبری گفت: دنیا برای حل مشــکل جمعیت ســال های طوالنی اســت که 
برنامه ریزی کرده اســت. در آلمان برای ســه فرزند ماهانه حدود ۱۹5 یورو 
و فرزنــد چهارم و باالتر ۲۲۱ یورو در ماه پرداخت می کنند. ۷۰ درصد چهار 
دوره درمان ناباروری را تأمین می کنند. در اسپانیا برای تولد هر بچه ۲هزار و 
5۰۰ یورو به خانواده کمک کرده اند. کره جنوبی بیش از ۳ هزار دالر می دهد. 
فرانســه با تخصیــص نزدیک به 5 درصد از درآمد ناخالص ملی، بیشــترین 
باروری را در کشــور های اروپایی دارد، کشورهای شمال اروپا و ژاپن قوانین 
تشــویق فرزندآوری دارند، در روســیه فرمان فرزندآوری را پوتین به عهده 
گرفته اســت. در انگلستان معافیت مالیاتی برای فرزندان، سه سال مرخصی، 
حقوق برای مادران حداقل اقدامات است. همچنین در کشورهای پر جمعیتی 

چون چین و هند همه قوانین به فرزندآوری تغییر کرده اند.
وی افزود: موضوع جمعیت و ساختار آن، تلخ تر از کروناست اما می توان آن را با 

شهد تولد فرزندان در ایران زمین، شیرین ساخت.

رئیس این نهاد خبر داد

افزایش ۱۵ درصدی مستمری کمیته امدادی ها ©
ایســنا: رئیس کمیتــه امــداد امام 
خمینــی)ره( از افزایــش ۱5 درصدی 
مستمری مددجویان امداد از اردیبهشت 

خبر داد.
 ســید مرتضی بختیاری با بیان اینکه 
تا کنون یک میلیون و ۳۹۰ هزار بسته 
با ارزش ۲۰۰ هزار تومان توزیع شــده 

است، خاطرنشان کرد: همچنین تا کنون ۳.5 میلیون بسته غذایی توسط سپاه 
و پایگاه های بسیج، یک میلیون بسته توسط ستاد اجرایی فرمان امام،5۰۰ هزار 
بسته توسط بنیاد مستضعفان، ۷۰۰ هزار بسته توسط آستان قدس و ۲5۰ هزار 
بسته توسط هال احمر توزیع شده است. هفته گذشته هم توسط قرارگاه جهادی 

امام رضا ۷۰ هزار بسته آماده شده بود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 
5۴۳ هزار خانوار زیر پوشش این نهاد قرار دارند، افزود: 6۲٨ هزار نفر نیز از محل 

تبصره ۱۴ زیر پوشش امداد قرار دارند.

 دستگیری سرکرده بزرگ ترین باند ©
قاچاق دختران ایرانی در مالزی

تسنیم: بزرگ ترین باند قاچاق دختران 
ایرانی به خارج از کشــور توسط پلیس 

امنیت عمومی ناجا منهدم شد.
این گروه تبهکار به سرکردگی فردی با 
نام مستعار الکس، به مدت سه سال و 
با توجه به ارتباطات گســترده خود در 
کشورهای مختلف، دختران ایرانی را به 

منظور بهره کشــی جنســی از آنان به خارج از کشور قاچاق می کرد و به فروش 
می رساند.

فعالیت هــای مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار در مدت ســه ســال 
تحت رصد اطاعاتی نیروی انتظامی قرار داشــت و این نهاد پس از انجام 
اقدام هــای پیچیده اطاعاتــی و هماهنگی های الزم بــا پلیس اینترپل، 
الکــس، ســرکرده این باند جنایتکار را در مالزی دســتگیر و به کشــور 

کرد. منتقل 
عاوه بر دستگیری نفر اول باند قاچاق دختران ایرانی، تمام افراد این باند در داخل 
و خارج کشور نیز توســط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شده اند.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا خبر داد

کاهش چشمگیر تصادف های صوری در کشور©
برنا:سرهنگ عین اهلل جهانی از کاهش 
تصادف های صوری و ساختگی در کشور 

خبر داد.
وی گفت: در سال های اخیر سوءاستفاده 
ایجــاد  و  صحنه ســازی  و  بیمــه  از 
تصادف های صوری یکی از مقوله هایی 
بوده است که همواره نیروهای راهنمایی 

و رانندگی با آن مواجه می شدند اما در دو ماه اخیر هیچ گزارشی در این خصوص 
وجود نداشته است.

وی افزود: تشــخیص این مســئله به هیچ عنوان برای مأموران انتظامی سخت 
نیســت. کارشناســی تصادفات رانندگی کاری علمی و حرفه ای است که در آن 
افسران کارشناس با توجه به محل تصادف، آثار و عائم موجود در صحنه تصادف، 
تطبیق نقاط برخورد دو وســیله با یکدیگر یا وســیله با عابر به شناسایی مقصر 

می پردازند.
پس از تصادف های صوری، پس از تهیه گزارش هر دو طرف تصادف  در راستای 

رسیدگی به تخلف آن ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رشد  نرخ   گروه جامعه/ محمود مصدق   
پیش  سال  از  کمتر  سال  هر  ایران  جمعیت 
می شود، به طوری که این نرخ از ۳.۹ درصد 
در سال ۱۳65 به ۱/۲ درصد در سال گذشته 

رسیده است. 
این ســیر نزولی درحالی اســت که به منظور 
مقابله با پدیده یاد شــده 6 ســال پیش یعنی 
اردیبهشــت ۱۳۹۳ و همزمــان بــا روز ملی 
جمعیت، سند سیاســت های کلی جمعیت از 
ســوی مقام معظم رهبری برای اجرا به قوای 
سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام اباغ 
شد. سندی که بســیاری از کارشناسان آن را 
مهم ترین و جامع ترین سند سیاستی در حوزه 
جمعیتی می دانند که تاکنون در کشور تنظیم 

و اباغ شده است. 
در این سند که دارای ۱۴ بند است، بر ضرورت 
هماهنگــی و تقســیم کار بیــن ارکان نظام و 
دســتگاه های مرتبط در زمینه جبران کاهش 
نرخ رشــد جمعیت و رســاندن نرخ باروری به 
بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، ارائه 
تســهیات مناســب به مادران به ویژه در دوره 
بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های 
زایمــان، درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم 
بنیان خانواده، تأمین ســامت، تغذیه ســالم 
جمعیت، افزایش امید به زندگی، توانمندسازی 
و حفظ جمعیت در روستاها، مدیریت مهاجرت 
به داخل و خــارج، ارتقای وفــاق و همگرایی 
اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسامی - ایرانی 
و همچنین رصد مستمر سیاست های جمعیتی 

تأکید شده است.
 با این حال به نظر می رســد بر اســاس اظهارات 
کارشناســان در این گزارش، تاکنون دستگاه ها و 
نهادهای متولی در اجرای این سیاست ها توفیق 

چندانی نداشته اند.

نمی شود یک مجموعه خاص را متهم کرد»
قربانی،  حســین  محمد 
کمیســیون  رئیس  نایب 
بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسامی در پاسخ 
به قدس با اشاره به اینکه 

برای رشــد جمعیت و رساندن نرخ باروری به 
بیش از ســطح جانشــینی راهکارهای الزم 
منطبــق با اصــول بین المللی و کارشناســی 
در سیاســت های اباغی مقام معظم رهبری 
آمده اســت، می افزاید: اما نکتــه ای که باید 
به عنــوان محور اصلی رشــد جمعیت مورد 
توجه قرار بگیرد موضوع اشــتغال، اقتصاد و 
معیشــت اســت. در این زمینه نمی شود یک 
مجموعه خاص را متهــم کرد، بلکه باید یک 
فضای همدلی، همگامی و هم افزایی در قالب 
حاکمیت برای اشــتغال زایی جوانان به وجود 
بیاید. جوانی که به ســن ۳۰ سالگی رسیده 
اما شغل و سرمایه پایداری ندارد و در تأمین 
حداقل هــای زندگی اش مانــده، هیچ رغبتی 

برای ازدواج پیدا نمی کند. 
نماینــده مردم آســتانه اشــرفیه در مجلس 
ســند  بــه  می خواهیــم  اگــر  می افزایــد: 
سیاســت های جمعیتی جامه عمل بپوشانیم 
در وهله نخســت باید بحث اقتصاد کشور را 
سامان دهیم. فقط در ســه ماهه اخیر یعنی 
از اسفند ۹٨ تا اردیبهشت امسال، تورم باالی 
۳۲ درصد رشد داشــته که این موضوع خود 
یــک ناهنجاری و عامــل بی اعتمادی جوانان 
اســت. عاوه بر این معضل شــیوع کرونا نیز 

سبب تشدید بحران اشتغال شده است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان تأثیرگذاری 
مشــکات اقتصادی را بهانــه ای برای عدم 
تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 
توسط مجلس آن هم پس از ٨ سال دانست، 
می گوید: این حرف درســت است اما مجلس 
در راســتای فرزندآوری، زوج های نابارور را 
در قالب بیمه ســامت قرار داده، ولی وقتی 
نظــام نتواند منابع مالی این طرح را تصویب 
کنــد آن وقت نمی تــوان مجلس و دولت را 
زیرســؤال برد و از بیمه ســامت و یا تأمین 
اجتماعی خواســت تا درمان ناباروری را زیر 

پوشش قرار دهند.
 ۳ هزار میلیارد تومان بــرای بیمه جانبازان و 
خانواده های شهدا در بودجه سال ۹٨ اختصاص 
یافته، امــا وقتی تخصیص پیــدا نکرده دیگر 
نمی شــود مجلس یا کمیســیون بهداشت و یا 

دولت را زیر سؤال برد. 

نتیجه کار رضایت بخش نیست»
اظهــارات مدیر کل دفتر 
سامت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت 
هــم در اجــرا و تحقــق 
جمعیتی  سیاســت های 

چندان امیدوارکننده نیست. 
ســید حامد برکاتی در گفت وگو با قدس، سند یاد 
شده را همگرا و حاصل یک کار کارشناسی بسیار 
قوی می داند و می گوید: سیاســت های اباغی ۱۴ 
بند دارد اما بند نخست و چهاردهم سند که در آن 
سازوکار الزم برای رصد مستمر پیش بینی شده با 
بقیه متفاوت است. یعنی تمام این سیاست ها برای 
اجرایی شــدن بند نخست سند بوده که مربوط به 

ارتقای شاخص جایگزینی جمعیت )TFR( است.
وی با ابراز تأســف از اینکه همه بندهای ســند یا 
اجرا نشده و یا بد اجرا شده اند، تصریح می کند: اما 
بند آخر آن که به رصد مســتمر اجرای سیاست ها 
برمی گردد اصاً اجرا نشده است؛ یعنی هیچ ساختار 
نظارتی و مدیریتی در کشور اجرای این سیاست ها را 
رصد نکرده تا مشخص شود مثاً وزارت بهداشت که 
 A می بایستی در سال اول اجرای سیاست ها از نقطه
به نقطه B می رســید آیا به این هدف رسیده و اگر 
نرسیده دالیلش چه بوده است؟ البته همه دستگاه ها 
گزارش هایی تهیه و ارائه داده اند اما جایی نبوده که 
بیایــد این ها را کنار هم قرار دهد و میزان تحقق و 
انحراف آن را مشخص کند. البته مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به عنوان مرتبط  ترین نهاد برای رصد 
اجرای سیاست های جمعیت به تازگی گزارشی در 
زمینه اجرای سند تهیه کرده که احتماالً در روز ملی 

جمعیت آن را ارائه می کند. 
وی سپس به بحث بند نخست سیاست های کلی 
جمعیت کــه مربوط به شــاخص های جایگزینی 
اســت، اشــاره می کند و می گوید: دولت در ابتدا و 
به هنگام تقســیم کار، اجرای این بند را مربوط به 
وزارت بهداشــت دانست و به همین خاطر هم این 
موضوع به شکل غلط مصطلح درآمده که پاسخگوی 
این بند فقط وزارت بهداشت است. البته این وزارت 
مسئولیت دارد و باید هم پاسخگو باشد اما این یک 
بحث ملی است و نمی توانیم آن را کوچک کرده و 

تنها در قالب وزارت بهداشت تعریف کنیم.
موضوع شــاخص جایگزینی به مسئله فرزندآوری 
برمی گــردد و فرزندآوری حاصل اســکان خانواده، 
اشتغال و اقتصاد خانواده و نتیجه امور بهداشتی است 
که وزارت بهداشــت انجام می دهد، بنابراین محدود 
کردن این بحث در وزارت بهداشت جفا کردن به این 
اصل و بند مربوطه است که همه سیاست های اباغی 

برای محقق کردن همین بند است. 
وی با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوعش در اجرای 
بند نخست سند یاد شده به وظایف محوله اش عمل 
کرده، می افزاید: اما اقدام های وزارت بهداشــت در 
بهترین شــرایط و عالی ترین سطح منابع، حداکثر 
۲۰ درصد می تواند هــدف جایگزینی جمعیت را 

محقق کند.
برکاتی ادامه می دهد: وزارت بهداشت در راستای بند 
نخست سیاست های جمعیتی اقدام هایی در حوزه 
آموزشی و فرهنگی انجام داده، به طوری که در چند 
سال اخیر 5 هزار کارگاه و همایش را با موضوعات 

همســرگزینی  مثل  مختلــف 
مناســب، ازدواج به موقــع، تک 
فرزنــدی، تعالی جمعیــت و... 
در ســطح شهرســتان، استان 
و کشــوری برگزار کرده اســت.

همچنین با همکاری قوه قضائیه، 
ســازمان  بهزیستی،  ســازمان 
تبلیغات اسامی و شورای عالی 

انقاب فرهنگی، آموزش های هنگام 
ازدواج را از دو به 6 ساعت ارتقا داده ایم. 

 وی پیگیری افزایش مرخصی زایمان برای مادران 
از 6 بــه ۹ مــاه را یکی دیگــر از اقدام های وزارت 
بهداشــت عنوان می کند و می گوید: وقتی شرایط 
فرزندآوری تسهیل شود تمایل زنان به فرزندآوری 

بیشتر می شود.
وی با اشــاره به رایــگان بودن انجــام زایمان 
طبیعی در کشور می گوید: در حال حاضر بیش 
از هــزار و۱۰۰ اتــاق ال دی آر یا همان بلوک 
زایمان تکنفره در کشور تجهیز شده و سزارین 
هم زیر پوشش بیمه ها قرار دارد و فرانشیز این 

بخش ۱۰ درصد است. 
برکاتی در خصوص درمان زوج های نابارور هم 
می گوید: در ایران بیش از ۲ میلیون زوج دچار 
درجاتی از ناباروری هستند.در چند سال اخیر 
وزارت بهداشــت کارهای خوبی بــرای درمان 
ناباروری زوجین انجام داده اســت. در واقع به 
هنگام اباغ سیاســت های جمعیت در کشــور 
فقــط ٨ تا ۱۱ مرکز درمان ناباروری داشــتیم 
که عمــده آن ها هم مربوط به بخش خصوصی 
می شد اما در سال های اخیر مراکز ارائه خدمات 
ناباروری به ٨۴ مرکز افزایش یافته که ۴۴ مرکز 

از این تعداد، دولتی هستند. 
وی درباره کاهش هزینه های درمان ناباروری هم 
می گوید: بخشی از هزینه های درمان ناباروری از 
سوی وزارت بهداشت ارائه می شود. در واقع برای 
این بخش یک بسته خدمتی تعریف شده است و 
هر زوج ناباروری اگر از این بسته خدمتی تبعیت 
کند در ســه نوبت خدمات را بــه صورت رایگان 
دریافت می کند. ضمن اینکه یک نوبت سونوگرافی 
و خدمات آزمایشــگاهی و دارویی هم به صورت 

رایگان به زوجین نابارور ارائه می شود.
 وی میزان درمان ناباروری در کشــور را بین ۱۰ 
تا ۳۰ درصــد می خواند و در خصوص بند پنجم 
سیاســت های اباغی که مربوط به افزایش امید 
به زندگی و تأمین سامت تغذیه جمعیت کشور 
می شود هم می گوید: در این بند می توانم ادعا کنم 
که وزارت بهداشت تقریباً به طور کامل وظایفش 
را انجام داده است. امید به زندگی در سال پیروزی 
انقاب اسامی 55 ســال بوده که این رقم االن 
به ۷٨ ســال رســیده و این ممکن نبوده مگر در 
سایه کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار. 
شــاخص مرگ کودکان زیر پنج سال ما االن به 
۱۴/۹ به ازای هزار تولد زنده است. شاخص مرگ 
مادران به هنــگام زایمان کمتر از ۱۹ به ازای هر 
۱۰۰ هزار تولد است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار 
تولد زنده ۱۹مرگ مــادر داریم که هر دوی این 
شاخص ها در پیش از انقاب باالی ۲۰۰ مورد بوده 
است. ضمن اینکه به دنبال اباغ سیاست های کلی 

جمعیتی، روند کاهشــی مرگ 
کودکان و مــادران باردار ادامه 
یافته اســت. در بخش تغذیه 
هم بــه تمام گروه های ســنی 
به  خدماتی ارائه می شود. مثاً 
کودکان زیر پنج سال به هنگام 
تزریق واکسن، به صورت رایگان 
مکمل های ویتامین آ، د  و همین 
طور قطره آهن به صورت رایگان 
تحویل می شود. همچنین برای دختران دانش آموز 
در مقطع متوسطه برنامه مکمل آهن یاری را اجرا 
می کنیم؛ پوشــش مکمل یاری ویتامین د را نیز 
برای نوجوانان، میانســاالن و سالمندان در دست 
اجرا داریم. همچنین پس از اباغ سیاســت های 
جمعیتی، کلید ایجاد بانک شیر زده شد، به طوری 
که پایان سال گذشته ۱۰ بانک شیر در ۱۰ منطقه 
کشور تأسیس شده اســت و راه اندازی ۲۰ مرکز 
بانک شیر هم برای سال جاری در دستور کار است 
که با وجود شــیوع کرونا امیدواریم بخشی از این 

هدف را تحقق ببخشیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که در مجموع وزارت 
بهداشت در اجرای سیاست های جمعیتی اباغی 
تــا چند درصد موفق بوده، می گوید: ما اقدام های 
الزم را در بحث های مشــخصی کــه مربوط به 
حوزه ســامت می شــود انجام داده ایم؛ مثاً به 
جرئت می توانم بگویم در بحث سامت مادران و 
نوزادان و کودکان کشور بهترین عملکرد ممکن 
را داشــته ایم امــا وقتی به شــاخص جایگزینی 
جمعیت نــگاه می کنیم نتیجه کار رضایت بخش 
نیســت. مثاً تعداد تولدها در کشور پس از اباغ 
سیاســت ها یعنی در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ 
و همچنین در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ رو به 
افزایش بوده، اما از سال ۹5 روند کاهشی می شود، 
به طوری که در این سال، ۴۰ هزار تولد کم داریم 
و در ســال ۹6 هم ۴۰ هــزار تولد کم داریم و در 
سال ۹6 کاهش تولدها به رقم ۱۲۰ هزار می رسد 
و ســال ۹٨ هم به نسبت سال پیش از آن، ۱۲۰ 
هزار تولد کم داشــته ایم؛ این روند کاهشی نشان 
می دهد یک جای کار می لنگد که چنین اتفاقی 

را شاهد هستیم.
برکاتی با ابراز تأســف از اینکه ضریب جایگزینی 
جمعیت که حداقل می بایســتی ۲/۱ باشد االن 
به کمتر از ۱/٨ رســیده اســت، می گوید: اجرای 
سیاســت های جمعیتی نیازمند اقدام های بین 
بخشــی زیادی اســت. به هرحال بحث اشتغال، 
اقتصاد خانواده و اســکان خانــواده باید در کنار 
بحث های ســامت خانــواده قرار گیــرد و حل 
شــود تا هدف مورد نظر که رســیدن به ضریب 

جانشینی۲/۱ است، محقق شود. 
وی همه دســتگاه ها و سازمان هایی را که دستی 
در اجرا و نظارت یا سیاست گذاری در کشور دارند 
در عدم تحقق ســند یاد شده، مسئول می داند و 
می گوید: همه باید پاسخگوی عملکردشان باشند 
با وجود این چون بحث جمعیت بین بخشی است 
نمی توان به صورت مشخص دستگاهی را مقصر 

اصلی روند کاهشی ضریب جایگزینی دانست.
وی با اشــاره بــه اینکــه کاری کــه در زمینه 
سیاســت های کلی جمعیتی انجام نشد، تعیین 

یک متولی واحد ملی برای این کار بود، می افزاید: 
بایــد یک متولــی واحد ملی تعیین شــود تا به 
دستگاه هایی که ذیل سیاست های اباغی نقش 
ایفا می کننــد برنامه داده، از آن ها حمایت کند و 
منابع مالی را در اختیارشان قرار دهد و سرانجام 
اگر انحرافی هم رخ دهد آن را شناســایی و اعام 
کند تا به شــاخص مطلوب جایگزینی جمعیت 
برسیم؛ در غیر این صورت و با تداوم روند کاهشی 
رشــد جمعیت حتماً با پیری جمعیت و کاهش 
جمعیت در سن کار مواجه خواهیم شد، در نتیجه 
کشور به شدت در زمینه تولید، آموزش، اقتصاد، 

امنیت و... به مشکل برمی خورد.

موانع اجرایی سند جمعیتی»
رئیس  صدقــی،  رســول 
مؤسسه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت 
کشــور کــه در تدویــن 
سیاست های کلی جمعیتی 

مشارکت داشته هم از عدم موفقیت دستگاه های 
مسئول در اجرای این ســند به قدس می گوید: 
سیاست های کلی جمعیتی ابعاد مختلفی چون 
اجتماعی، فرهنگی، آموزشــی، بهداشتی و حتی 
مسائل محیط زیســتی جمعیت را دربرمی گیرد 
و بسیار جامع اســت، اما این سیاست ها در اجرا 

چندان موفق نبوده اند.
وی ســپس بــه عمده دالیــل عــدم موفقیت 
سیاست های کلی جمعیت می پردازد و می گوید: 
مهم ترین دلیل این است که سیاست های جمعیتی 
یک ســند سیاستی اســت و هر سند سیاستی 
هم نیاز به یــک برنامه اجرایــی دارد؛ ولی ما در 
سیاست های جمعیتی برنامه اجرایی نداریم، یعنی 
جلساتی تشکیل نشده تا یک برنامه اجرایی تشکیل 
شود و بر اساس آن مسئولیت ها دقیقاً مشخص و 
توسط دستگاه ها پیاده شود. فقط از سوی معاون 
اول ریاست جمهوری اباغیه ای به دستگاه ها برای 
اجرای این ســند صادر شد اما اجرا به این معنی 
نیســت، یعنی برای این منظــور باید یک برنامه  
مشخص تهیه می شد تا بر اساس آن کارهایی انجام 
شــود. به هرحال به نظر می رسد نبود یک برنامه 

اجرایی مشکل اساسی سند جمعیتی است.
وی نبود یک شــورای راهبــردی و یا مدیریتی 
را عامل دیگر عدم موفقیت سیاســت های کلی 
جمعیت می خواند و می گویــد: به همین دلیل 
شــاهد پراکندگی های مختلف در اجرای ســند 
جمعیتی هستیم و هر دستگاهی برای خودش کار 

می کند یا اصاً کاری نمی کند. 
وی با اشاره به عدم پیش بینی بودجه برای اجرای 
سیاست های کلی جمعیت، می گوید: این موضوع 
هم یکی دیگر از دالیل عدم موفقیت سند یاد شده 
تاکنون است. کشورهایی که در اجرای سیاست های 
رشد جمعیتی موفق بوده اند، در راستای حمایت از 
خانواده ها بخشــی از درآمد تولید ناخالص ملی و 
یا بودجه شان را به اجرای سیاست های جمعیتی 
اختصاص داده اند،اما در کشور ما این موضوع اتفاق 
نیفتاده اســت؛ یعنی بودجه ای به صورت خاص 
برای اجرای سیاســت های جمعیتی اختصاص 
نیافته است. البته شــاید سازمان برنامه و بودجه 
بگوید مثاً فان رقم را به وزارت بهداشت داده ایم 
اما وزارت بهداشت در هر چارچوبی هم این رقم را 
گرفته باشد چون نظارتی وجود ندارد ممکن است 
بودجه را در جایی که کمبود داشته است هزینه 

کرده باشد. 
وی در پاســخ به این پرسش که بودجه مورد نیاز 
اجرای برنامه های سیاســت های جمعیتی چقدر 
برآورد می شــود، می گوید: این برنامه گام به گام 
باید پیاده شود، یعنی قرار نیست همه چیز یکباره 
عملیاتی شــود، بلکه در طول زمان و با توجه به 
تغییر و تحوالت و ارزیابی هایی که انجام می گیرد، 

پیش می رود.
صادقی، تدوین و اباغ سیاست های کلی جمعیت 
را برای کشور یک گام رو به جلو توصیف می کند 
و می گوید: 6-5 ســال پیش بحث بر سر چرایی 
افزایش جمعیــت مطرح بود و اینکــه چرا باید 
سیاست های جمعیت کشور تغییر کند، اما االن 
بحث سر اجرای سیاست های جمعیتی است. اما 
اینکه این سیاست ها را چگونه اجرا کنیم خیلی 
مهم است، یعنی این گونه نیست که هر دستگاهی 
برای خود کاری را انجام دهد. دستگاه ها و نهادها 
باید ذیل کمیته یا شورای راهبردی کار انجام دهند 
و سازمان برنامه و بودجه هم باید بودجه مورد نیاز 
اجرای برنامه های جمعیتی را پیش بینی کند وگرنه 

نتیجه الزم حاصل نمی شود.

با گذشت 6 سال از ابالغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر انقالب

مهم ترین سند حوزه جمعیت متولی ندارد

ضریب جایگزینی 
جمعیت که حداقل 
باید 2/۱ باشد االن 

به کمتر از ۱/8 
رسیده است 

بــــــرش
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تبیین سیاست های جمعیتی تقریبًا تعطیل است
تســنیم: دکتر خلیل علی محمدزاده، رئیس مرکز تحقیقات 
سیاســت گذاری اقتصاد ســامت می گوید: ترویــج و تبیین 
سیاســت های جمعیتی از ســوی دســت اندرکاران اجرایی و 
اندیشمندان تقریباً تعطیل است و دستگاه های مسئول، کمترین 
احســاس نگرانی نداشــته و برنامه و بودجه ای هــم ندارند؛ در 
رســانه ها هم کمتر انگیزه ای برای طرح مسئله و حل مشکات 

مربوط به آن به چشم می خورد! 

باید به فکر ایجاد »وزارتخانه تنهایی« باشیم!
ایرنا: امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس گفت: به عنوان یک 
جمعیت شناس معتقدم باید در آینده یک وزارتخانه و یک وزیر 
به نام وزیر تنهایی داشته باشیم زیرا شاهد افزایش افراد تنها در 
جامعه خواهیم بود و باید امور این افراد تنها سر و سامان یابد و 

نیازهایی مانند خانه سالمندان در آینده افزایش یابد. 

خبــر

 سه شنبه 30 اردیبهشت 13۹۹  25 رمضان 1441 1۹ می 2020  سال سی و سوم   شماره ۹250 

اتفاق عجیب درباره زنان سرپرست خانوار
 برنا:معصومــه ابتــکار، معاون زنان و امور خانواده ریاســت 
جمهوری، با بیان اینکه در جامعه ما برداشــت های نادرست 
دربــاره زن مطلقه، سرپرســت خانــوار و بیوه وجــود دارد، 
می گوید: بر اســاس آمار بیش از 6۰ درصد زنان سرپرســت 
خانوار، همســر خود را به دلیل فوت از دســت داده اند، این 

مقوله خود اتفاق عجیبی است.

نباید با روزنامه نگاری زرد بجنگیم
برنا:مازیار ناظمی، مدیر با ســابقه در حوزه خبر معتقد اســت: 
روزنامه نگاری زرد تکنیک اســت و زشت نیست و در همه جای 
دنیا کار می شود، پس با ژورنالیسم زرد نباید بجنگیم. مشکل ما 
اخبار سیاه و روزنامه نگاری سیاه است، یک روزنامه نگاری فحاش، 
تهاجمی و تخریب گر و شــایعه پرداز که اساس یک سازمان را 

ویران می کند.

پالسکو هنوز پروانه ساخت ندارد
فارس: محمد ساالری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شــورای شــهر تهران پس از بازدید از پروژه احداث ساختمان 
جدید پاسکو در اینستاگرام نوشــت: به رغم همکاری شورای 
شهر و شهرداری، متأســفانه بر خاف انتظار و اصول و ضوابط 
 ماک عمل نســبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نشده و این 

بی تدبیری در افکار عمومی انعکاس منفی ایجاد کرده است.

چرا بنیاد ملی بازی های رایانه ای را قبول ندارم؟ 
مهر:محســن یحیی، تولیدکننده بازی های رایانه ای می گوید: 
حوزه بازی های رایانه ای در ایران بدون متولی مانده است.من از 
پایه، بنیاد ملی بازی های رایانه ای را قبول ندارم. نهادی که ادعای 
متولی گری در حوزه بازی سازی را دارد، از همین ابتدا نتوانسته 
موضوع را به نفع خود جمع و دولت را قانع کند که متولی تمام 

امور مرتبط با بازی های رایانه ای باشد.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

اعتراف افسر سابق صهیونیست درباره نتیجه فرارشان از جنوب لبنان

حزب اهلل الگوی حماس شد
  جهان   با نزدیک شدن به سالروز خروج صهیونیست ها 
از جنــوب لبنان حاال دیگر نطــق فرماندهان وقت رژیم 
صهیونیستی باز شــده و از آنجا که از بازگشت به لبنان 
ناامید شده اند دالیل شکســت خود و عواقب آن را بازگو 

می کنند.
آوی ایتــام، از فرماندهان نیروهای ذخیــره ارتش رژیم 
صهیونیســتی و فرمانده نیروهای ایــن رژیم در جنوب 
لبنان تا ســال 1999 می گوید: در آن زمان »ایهود باراک« 
نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیستی دستور به یک فرار 
گسترده داد، من پس از مدتی از منصب خود ساقط شدم، 
اما پیامدهای اتفاقی که در جنوب لبنان افتاد تا امروز برای 
ما کامالً روشــن است و من با قاطعیت آن را می گویم. در 
آن زمان من به همراه دوستم »آرون شاحور« افسر ذخیره، 
در یک شــبکه نه چندان مطرح اما جدید شروع به پخش 
یک برنامــه تلویزیونی در این زمینه کردیــم. به یاد دارم 
هیچ یک از افرادی که با آن ها دیدار داشــتیم از تصمیم 
عقب نشینی از جنوب لبنان حمایت نکردند. مشخص بود 
که عواقب خروج بدون توافق و یکطرفه از این جنگ برای 
اسرائیل مصیبت بار خواهد بود و در نهایت آنچه درباره آن 
هشدار داده بودیم حقیقتاً اتفاق افتاد.این افسر صهیونیست 
ادامه می دهد: پیــش از هر چیز پیامدهای فرار از جنوب 
لبنان برای ما در مسئله فلسطین نمایان شد. یاسر عرفات 

)رئیس سابق تشکیالت خودگردان فلسطین( که مذاکرات 
فلسطینی ها با ایهود باراک را مدیریت می کرد به سرعت از 
توافقی که با او کرده بود کنار کشــید. او به اطرافیان خود 
گفته بود: »اگر سید حسن نصراهلل )دبیرکل حزب اهلل( موفق 
شود ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان بیرون کند، دلیلی 
نــدارد که ما این موضوع را تجربه نکنیم« و این اتفاق هم 
افتاد. مدتی پس از فــرار ارتش از جنوب لبنان، انتفاضه 
دوم کــه در آن ده ها نفر از نظامیان ما در هر ماه کشــته 
می شــدند آغاز شد؛ همین مســئله سبب شد حماس از 
اقدامات حزب اهلل الگوبرداری و به اتوبوس ها و رستوران ها 
حمله کند و اسرائیل به وضعیتی رسید که تقریباً نتوانست 
از شهروندان خود حفاظت کند و ارتش هم اقدامی نکرد.

فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی خاطرنشان می کند: 
با آغاز انتفاضه دوم آتش زدن رستوران ها و انفجار اتومبیل ها 
توسط فلسطینیان آغاز شــد و واقعیت بسیار دشوارتر از 
چیزی بود که پیش بینی می شد.ایتام اضافه می کند: ارتش 
ما شکست خورده و ذلیالنه پس از عقب نشینی از جنوب 
لبنان به سختی می توانست خودش را پیدا کند. حزب اهلل 
در برابر چشمان ما بزرگ شد، سید نصراهلل درباره جامعه 
صهیونیستی با حقارت صحبت و آن را به خانه عنکبوت 
توصیف کرد و البته حقانیت زیادی در کالمش بود. شمار 

مجروحان ما به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.

حیدر العبادی: 
 در حمله داعش، آمریکا ©

یک دالر هم کمکمان نکرد
تسنیم: حیدر العبادی 
بی سابقه  اظهاراتی  در 
تأکید کــرد در هنگام 
عراق  به  داعش  حمله 
در سال ۲۰1۴، آمریکا 

پشــت عراق را خالی کرده و یک دالر هم به 
آن کمک نکرد. نخست وزیر پیشین عراق در 
گفت وگویی تلویزیونی تصریح کرد: آمریکا اگر 
در ازای کمک خود چیزی دریافت نکند، به 
عراق کمک نخواهد کــرد.وی تصریح کرد: 
اتهام هایی که علیه مــن به دلیل جانبداری 
از آمریکا مطرح می شــود، به دلیل مناقشات 
انتخاباتی است. اما امروزه مداخله های خارجی 
بسیار کمتر شده است و ما باید از این فرصت 
طالیی بهره برداری کنیم. العبادی تصریح کرد: 
اختالفات عمیقی میان ماســت که موجب 

می شود دیگران بر ما دیکته کنند.

یو اس ای تودی:
جهان آینده معناداری در ©

همکاری با آمریکا نمی بیند
جهان: روزنامه آمریکایی »یــو اس ای تودی« 
در تحلیلــی به قلم »کریس مورفی« ســناتور 
دموکرات، سیاســت های »دونالــد ترامپ« در 
قبال چین را به باد انتقاد گرفت. در بخشــی 
از این یادداشــت با عنوان »ترامپ در بحبوحه 
کرونا رئیس جمهور بزرگــی برای چین بوده 
نه آمریکا« آمده اســت، دیپلماسی پکن هرگز 
تهاجمی نبوده و هرگز با زبانی تند همراه نشده 
است. »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین 
از تهدید استرالیا با تحریم اقتصادی گرفته تا 
زندانی کردن شهروندان کانادایی و بیرون راندن 
ارتش ایاالت متحده از فیلیپین در حال حرکت 
به ســمت جلو است. نویســنده معتقد است 
سیاست ترامپ در قبال چین بسان یک هدیه 
بسته بندی شــده از طال به پکن بوده و سبب 
شده فضایی برای تحکیم قدرت این کشور در 
داخل و خارج را فراهم کند. به باور نویســنده، 
ترامپ در آسیای جنوب شرقی به جای اتحاد با 
کشورهای منطقه برای مقابله با امیال پکن برای 
کنترل آب های منطقه، هر متحد منطقه ای را 
از آمریکا دور کرده بــه طوری که پس از یک 
همکاری نظامی ۲1 ساله با فیلیپین، فشارهای 
چیــن و غفلت آمریکا موجب شــد »رودریگو 
دوترته« رئیس جمهور فیلیپین، قوای ایاالت 
متحده را از کشورش بیرون کند. در ژاپن و کره 
جنوبی نیز ترامپ تهدید می کند که نیروهای 
خود را از هر دو کشــور بیرون می کشد، مگر 
اینکه پرداخت های خــود را به ایاالت متحده 
چهار برابر کنند. قطع عمده مشارکت ها دراین 
منطقه به معنای این اســت که کشــورهای 
کوچک آینده اقتصادی معناداری در همکاری 
با ایاالت متحده نمی بینند و ترجیح به نزدیک تر 
شدن به پکن می دهند. در مجامع بین المللی 
نیز عقب نشینی آمریکا خأل ایجاد کرده و چین 

با خوشحالی آن را پر کرده است. 

  اف16هایی که قدرت تهاجمی ندارند
ماهاتیر محمد: آمریکا 

جنگنده ناقص به ما فروخت
فارس: نخســت وزیر پیشین مالزی فاش 
کرد، آمریکا جنگنده های اف 16 را بدون 
کدهای اساسی و برنامه کامل به این کشور 
فروخته بوده و این کشور نمی تواند از تمام 
قابلیت های جنگنده های مذکور از جمله 
قابلیت هجومی آن استفاده کند. ماهاتیر 
محمد ادامه داد: برای ما مشــخص شــد 
اگــر می خواهیم از قابلیــت هجومی این 
جنگنده ها اســتفاده کنیم باید به آمریکا 
بازگردیم تا کارشناســان آمریکایی آن را 
برنامه ریــزی کنند و این به معنای هزینه 
اضافی برای جنگنده بــود همان طور که 
استفاده از قابلیت هجومی آن به خواست 

آمریکایی ها مشروط می شد.

اردن و چالش الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی©
توطئه برنامه ریزی شــده جدید صهیونیست ها برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به اراضی اشــغالی نه تنها واکنش تند کشورهای منطقه را به همراه داشت بلکه صدای 
متحدان غربی تل آویو را هم درآورده. در میان این موضع گیری ها، مخالفت شدید اردن با 
این تصمیم صهیونیست ها بیشتر به چشم آمد. در آخرین مورد عبداهلل دوم پادشاه این 
کشور در گفت و گو با مجله اشپیگل آلمان تأکید کرد الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به اراضی اشــغالی به درگیری بزرگی با اردن منجر خواهد شد. وی همچنین از بررسی 
همه گزینه ها برای دادن پاسخ به این تهدید احتمالی خبر داده است. فلسطین قلب تپنده 
جهان اسالم است و شکی در آن نیست که هر تحولی در این جغرافیا از چشم کشورهای 
مسلمان دور نخواهد ماند؛ اما در این میان موضع تند اردن در قبال موضوع الحاق احتمالی 
کرانه باختری به اراضی اشغالی توجه رسانه ها را به خود جلب کرده و این پرسش را ایجاد 

می کند که علت این رویکرد امان چیست؟ 
1.نخستین دلیل مخالفت اردن با توطئه جدید صهیونیست ها به میزان آشکار و رسمی 
بودن این اشــغالگری بازمی گردد. حتی طرح حداقلی دو دولت که در تاریخ ۲9 نوامبر 
19۴۷ به تصویب سازمان ملل رسید بر تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری و باریکه 
غزه تأکید می کند. طرح دو دولتی از سوی اتحادیه اروپا و رژیم های سازشکار عربی هم 
به عنوان راه حلی برای پایان دادن به نزاع فلسطین - اسرائیلی مد نظر قرار داشت. حال 
اقدام صهیونیست ها در الحاق ۴۰ درصد دیگر کرانه باختری به اراضی اشغالی عمالً چیزی 
از کشوری به نام فلسطین باقی نخواهد گذاشت. با حاتم بخشی ترامپ بر اساس توطئه 
معامله قرن، اراضی فلسطین در کرانه باختری به شکل جزیره های جدا از هم در داخل 
اراضی اشــغالی تبدیل شده و با داالن ها و مسیرهایی که آن هم از سوی صهیونیست ها 
کنترل می شود به هم مرتبط می شوند که این مسلماً نه تنها برای امان، بلکه برای دیگر 

کشورهای مسلمان هم قابل قبول نیست.
۲. دومین مسئله به حجم آوارگان فلسطینی ساکن در اردن بازمی گردد. براساس آمارها 
در کشور حدود 1۰ میلیونی اردن ۲ تا 3 میلیون فلسطینی ساکن هستند. این گروه به 
شدت از تحوالت داخلی فلسطین تأثیر پذیرفته و در مقابل آن واکنش نشان می دهند. 
خیــزش این گروه می تواند اردن را ناامن کند. به عالوه اینکه افزایش دامنه اشــغالگری 
صهیونیســت ها در کرانه باختری می تواند موجب سرازیر شدن موج دیگری از آوارگان 
فلسطینی به کشور همسایه شود که اقتصاد شکننده اردن تاب مقاومت در برابر این موج 

جدید را نخواهد داشت. 
3. موضوع دیگر به قیمومیت اردن بر اماکن مقدس فلسطینی برمی گردد. در مارس ۲۰13 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین سند دفاع از قدس را امضا کرد و در 
آن بر نقش تاریخی اردنی ها بر اماکن مقدس قدس تأکید شده است. بر این اساس اردن 
خود را نماینده فلسطینی ها می داند و نمی تواند درزمینه تحرکات صهیونیست ها در کرانه 

باختری و غزه بی تفاوت باشد.
۴.مســئله بعدی که امان را در موضوع الحاق کرانه باختری نگران کرده آن است که در 
حالت کالن اردن هیچ گاه نمی پذیرد فلسطینی وجود نداشته باشد، چراکه نبود فلسطین 
ماهیت وجودی این کشور را هم زیرسؤال می برد. صهیونیست ها برای تداوم تجاوزات خود 
همواره به دشمنی ساختگی احتیاج دارند؛ بنابراین امان آگاه است که اگر دشمن موفق به 

الحاق کرانه باختری شود در گام بعدی این کشور را هدف قرار خواهد داد. 
امــا اردن برای مقابله با این طرح خبیثانه چــه ابزارهایی در اختیار دارد؟ امان به عنوان 
نخستین گام می تواند لغو توافق نامه صلح »وادی عربه« با صهیونیست ها را مد نظر قرار دهد. 
اردن و رژیم صهیونیستی در ۲6 اکتبر 199۴ این توافق را امضا کردند که به موجب آن 
روابط دیپلماتیک و سیاسی کامل دو طرف آغاز شد. بر اساس این طرح، بخشی از خاک 
اردن نیز به اسرائیل اجاره داده شده، اما پس از مطرح شدن معامله قرن و با منقضی شدن 
اجاره مناطق »الباقوره« و »الغمر«؛ اردن ســه ماه پیش از تمدید این اجاره نامه خودداری 
کرد. بر اســاس پیوست های توافق سال 199۴، اراضی مذکور به مدت ۲۵ سال به رژیم 
صهیونیستی اجاره داده شــده بود. اکنون این موضوع مطرح است که با ادامه تجاوزات 
صهیونیست ها این توافق کامالً زیرسؤال رفته و ملغی شود؛ هر چند اتخاذ چنین تصمیمی 
برای اردن کمی ســخت به نظر می رســد. تجدید نظر کردن در مورد توافقات مرزی، 
قراردادهای عدم تخاصم و لغو قرارداد صادرات گاز به سرزمین های اشغالی دیگر تصمیماتی 
اســت که می تواند از سوی طرف اردنی مد نظر قرار گیرد. با این حال باید توجه داشت 
اردن هاشمی در حوزه ائتالف با کشورهای غربی و عربستان سعودی قرار دارد و در نهایت 
حاضر خواهد بود هر چیزی را فدای رابطه با صهیونیست ها کند حتی موضوع فلسطین را.
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عکس نوشت

به دستور ملت بسته شدبه دستور ملت بسته شد
 »mbc« صدها نفر از شهروندان عراقی، در اعتراض به هتاکی شبکه سعودی
به ابومهدی المهندس و تروریست خواندن او، دفتر این شبکه را تسخیر و آن 
را تعطیل کردند. معترضان عراقی با در دســت داشتن پرچم عراق و تصاویر 
شهید المهندس، شعارهایی علیه این شبکه ســعودی سر دادند. این افراد 
همچنین با نصب یک بنر بر ســر در این شبکه سعودی، روی آن نوشتند: 
»به دستور ملت بسته شد«. پایگاه خبری بغداد الیوم نیز تصاویر زیر را از این 

اعتراض ها منتشر کرد.

با حضور »گیر پدرسون«»ترامپ برزیل« در آستانه سقوطرؤیای تجزیه چین
پمپئو: در سیاست »چین واحد« 

تجدیدنظر می کنیم
به دنبال  کارگــر  حــزب 

استیضاح بولسونارو است
شورای امنیت درباره تحوالت 
سوریه تشکیل جلسه می دهد

اســپوتنیک: مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا به چین درباره احتمال بازنگری در 
پایبندی آمریکا به سیاســت »یک کشور، 
دو سیســتم« در قبال هنگ کنگ هشدار 
داد. این مقام ارشــد آمریکایی مدعی است 
چین در کار خبرنگاران آمریکایی مستقر در 
هنگ کنگ دخالــت کرده و در تالش برای 
تضعیف آزادی های این جزیره خودمختار 
است. سیاست »یک کشور، دو سیستم« یا 
سیاســت »چین واحد« از سال 19۷9 تا به 
امروز موضع رسمی دولت های جمهوری خواه 
و دموکــرات بوده اســت و براســاس آن 
واشــنگتن، هنگ کنگ و همچنین تایوان 
را بخشــی از سرزمین اصلی چین می داند.

مهر: حــزب کارگــر برزیل بــه دنبال 
آغاز فرایند اســتیضاح »ژایر بولســونارو« 
رئیس جمهور راســت گرای این کشور به 
دلیل ســوءمدیریت در مواجهه با بحران 
کروناســت. احزاب دیگر برزیل از جمله 
جنبش سوسیالیسم نیز از طرح استیضاح 
حمایت کرده اند. در همین حال »گلیسی 
هافمن« رئیس حــزب کارگران برزیل در 
نشســتی اعالم کرد: با دولت کنونی هیچ 
کاری از پیش نمی رود. بولسونارو در حل 
بحران کرونا ناتوان بوده و صالحیت اداره 
کشور را ندارد. هم اکنون برزیل چهارمین 
کشور در جهان به لحاظ تعداد مبتالیان 

به کروناست.

العالم: شورای امنیت سازمان ملل نشست 
دو روزه ماهانه خود )۲9 و 3۰ اردیبهشت( 
را بــرای بررســی اوضاع ســوریه برگزار 
می کند. این نشست که به بررسی اوضاع 
سیاسی و انسانی در سوریه می پردازد به 
صورت ویدئو کنفرانس اجرا می شود. »گیر 
پدرسون« فرستاده دبیر کل سازمان ملل 
به سوریه در این نشست گزارش خود را در 
خصوص آخرین تحوالت سیاسی سوریه 
ارائه می دهد. پدرسون در آخرین گزارش 
خود بر ضرورت آتش بس و خطر بازگشت 
عناصر داعش در کنار خطرات حمله های 
هوایی رژیم صهیونیســتی علیه ســوریه 

تأکید کرده بود.

annotation@qudsonline.ir
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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 

نوب��ت دوم

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

4- نام و نشانی مناقصه گذار: 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 الکترونیکی 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 الکترونیکی 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  دوم(  شماره مجوز : 1399/896
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پیرو چاپ آگهی مناقصه دامپروری 
صنعتی ق���دس رضوی، صفحه اول 
سراس���ری مورخه 99/2/29 عبارات 
زیر درج نگردیده که بدین وس���یله 

اصالح می گردد.
• هزینه چ���اپ آگهی مناقصه ب���ر عهده برنده 

مناقصه می باشد. 
ش���ماره ب���ا  بیش���تر  اطالع���ات  جه���ت 

38492710-051 داخل���ی 125و 124 تماس  -12
حاصل فرمائید . 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

سازمان ملل: الحاق کرانه باختری غیر قانونی  است©
ایسنا: هماهنگ کننــده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هشدار داد، تالش 
اسرائیل برای الحاق اراضی فلسطین در کرانه باختری بر اساس قوانین بین المللی 
ممنوع است.نیکوالی مالدینوف در همایشی که مؤسسه صهیونیستی سیاست 
خارجه )غیر دولتی( برگزار کرده بود، اظهار کرد: الحاق مناطق کرانه باختری به 
اراضی اشغالی پیامدهای حقوقی، سیاسی و امنیتی خواهد داشت که مواجهه با 
آن ها دشــوار خواهد بود.هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در 

ادامه گفت: این اقدام به افق های صلح خاورمیانه ضربه وارد می کند. 

خـــبر

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

12/2813/01

23/3700/11 3/404/16

19/3420/06

5/215/56

19/5520/26

و  النکبه  یوم  جهانی  ایام  فرارسیدن  با  همزمان  جهان    
برای  سنی  و  شیعه  نخبگان  و  علما  از  گروهی  قدس  روز 
الی  »حرکت  شعار  با  اسالم  جهان  اول  مسئله  گرامیداشت 
در   ، ماه  اردیبهشت   ۲8 یکشنبه  روز  در  المقدس«  بیت 
فضای صحن قدس حرم مطهر رضوی دور هم جمع شدند .

در ایــن برنامه که به همت مجمع اســالمی حبــل اهلل و با 
همــکاری معاونت تبلیغات حرم مطهر و قرارگاه خاتم االنبیاء 
برگزار شد ، میهمانانی از کشورهای ایران ، فلسطین ، سوریه ، 

نیجریه و افغانستان شرکت کردند.
در این برنامه حجت االســالم محمد الهی خراسانی از اساتید 
حوزه علمیه مشهد با اشاره به وصیت امام علی)ع( »کونوا للظالم 
خصما و لمظلوم عونا«، به شــرح و توضیح این فراز از وصیت 
امیرالمومنین)ع( پرداخت. از جمله آن معنای خصم که صرف 

بغض و کینه درونی یا لفظی نیست بلکه درگیری و تالش برای 
از بیــن بردن ظالم اســت. در ادامه مولوی مفلح رهبر نهضت 
اســالمی افغانستان و رئیس شــورای فرهنگی حامیان قدس 
در کشور افغانســتان به سخنرانی پر شوری پرداخت. علیرضا 
دلبریان، راوی دفاع مقدس هم ضمن اشــاره به مصادف بودن 
این ایام با عملیــات »الی بیت المقدس« گفت: ما نام عملیات 
را تغییــر دادیم بــه بیت المقدس در حالی کــه نام عملیات 
الی بیت المقدس بود یعنی نگاه ما این بود که می خواهیم قدس 
را آزاد کنیم همان طور که خرمشهر را آزاد کردیم البته همان 
زمان هم عده ای غرب زده می گفتند نمی شود و نمی توانیم 
اما توانستیم و خرمشهر آزاد شد. االن هم اگر بخواهیم و متحد 
بشویم، می توانیم عملیات الی بیت المقدس را به پایان برسانیم 
و قدس را آزاد کنیم؛ می شــود و می توانیم اگر روحیه جهادی 

زمان جنگ را داشته باشیم.
همچنین در ادامه شعر خوانی به زبان عربی توسط دکتر عبداهلل 
شــیخ از کشور سوریه و اجرای سرود زیبای سه زبانه در مورد 

فلسطین توسط گروه رضوان انجام شد.
گفتنی اســت که این برنامــه ، نقطه شــروع برنامه حرکت 

الی بیت المقدس در سراسر کشور بود.

از صحن قدس تا بیت المقدس
گردهمایی جمعی از نخبگان شیعه و سنی به مناسبت روز جهانی قدس درمشهد برگزار شد

گزارش
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