
 

زمان کار و تالش جهادی آستان قدس فرارسیده است
 آســتان  تولیت آســتان قدس رضوی گفت: اکنون ســاختار آستان حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم معارفه انتصابات جدید  این نهاد: 

 قدس رضوی نهایی شــده و زمان کار و تالش جهادی فرا رســیده است.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم معارفه انتصابات جدید 
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کمترپرداختهایم
حکمتمتعالیهحاصلتالش

جریانفکریشیعیاست
آمریکااجازهندارد

تجارتقانونیرامختلکند
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 سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت 34  اخاللگر بازار ماشین، سکه و ارز خبر داد 

حکماعدامبرایخانوادهخودروخوار

 قدس ریسک های فعالیت 
در بازار سرمایه را بررسی می کند

برد و باخت 
در بازی 

بورس

 سیاست غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران 
در خصوص اقدام های مبارزه با فساد با بیان اینکه در یک پرونده که بیش از 50 متهم 
 داشت کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، گفت: در دادگاه 34 نفر از

اخالل کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخالل در 
نظام ارزی و بخشی اخالل در سکه و بخشی اخالل در نظام اقتصادی خودرو بود. وی اضافه 
کرد: »وحید بهزادی« و همسرش »نجوا الشیدایی« هر دو نفر دارای جرم مشارکت در اخالل 

 ............ صفحه 2کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارش های ...

 اقتصــاد  هدایــت نقدینگی به بــورس و 
60 میلیونی کردن آمار سهامداران به هّم و غم 
دولت در سال جاری تبدیل شده، اما صرف نظر 
از اینکه چنین تالش هایی با چه هدفی مضاعف 
شــده، ســهامداران غیرحرفه ای را در معرض 
تهدیدهای جدی و چه بســا از دست دادن کل 

سرمایه قرار داده است ...

در روز قدس هنرمندان 
تجسمی در حرم رضوی 

خلق اثر خواهند کرد
 نقش قلم 

 »بر آستان
قدس«

درگیر و دار تهدید سازمان 
بهداشت جهانی به قطع 

کمک هزینه صورت گرفت

کشف داروی 
 کرونا توسط 
دکتر ترامپ!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 روزانه 10 بیمار نیازمند 
پیوند اعضاء از دنیا می  روند

چو عضوی 
به درد آورد 

 ............ صفحه 7روزگار...

annotation@qudsonline.ir

گفت و گوی  روز
سید هادی سید افقهی

سید هادی سید افقهی، تحلیلگر مســائل منطقه ای در گفت و گو با قدس درباره 
عملکرد دولت های عربی در قبال طرح معامله قرن و نیز ضرورت زنده نگه داشتن 

روز قدس، اظهار داشت: دولت های عربی در برابر معامله قرن ...

 روز قدس، تزریق روحیه
 به محور مقاومت است

 ............ صفحه 2
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
بیمارستان لقمان حکیم 

شهرستان سرخس 
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,ع
99
01
21
2

فراخوان مناقصه نوبت اول
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در  ش�ده  منتش�ر  عموم�ی  مناقص�ه  آگه�ی  پی�رو 
ای�ن روزنام�ه ب�ا موض�وع تهی�ه مصال�ح و اجرای
 لوله کشی سیستم فاضالب پروژه آشپزخانه مرکزی آستان قدس 
رض�وی، اعالم م�ی دارد دارا بودن  حداق�ل رتبه 5 در یکی 
از رش�ته های ابنیه، تاسیس�ات و تجهیزات و آب جهت شرکت 
در مناقص�ه کفایت م�ی کند. متقاضیان می توانن�د به دبیرخانه 
معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، 
سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه 

یا با شماره تلفن  051-32001126 تماس حاصل نمایند. 

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

/ع
99
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19
3

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

32001113-051 و  051-32001519 

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

/ع
99
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7

اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا
از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/4

احداث باند دوم محور 
درح-سربيشه)قطعه دوم 
به طول31كيلومتر( )هم 

زمان با ارزيابي كيفي(

40 ماه942/875/230/419
پايه راه ، راه آهن و 
باند فرودگاه  سال 

1399
21/200/000/000

 ساعت10 روز  دو شنبه 
مورخ 99/02/29 الی  ساعت 

19 روز پنج شنبه 
مورخ 99/03/01

ساعت 14 روز
شنبه 

مورخ 99/03/17

ساعت 8صبح روز
يك شنبه

مورخ 99/03/18

299/5

عمليات خاكي،آسفالت و 
ابنيه فني باند دوم محور 

سه راهي راهداران-
بيرجند-محدوده 

540+10الي18+540

16ماه70/000/000/000

تجميع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زيرسازي راه آهن 
سال 1399

3/500/000/000

ساعت10 روز دو شنبه
مورخ 99/02/29 الی  ساعت 

19 روز پنج شنبه
مورخ 99/03/01

ساعت 14 روز
دو شنبه 

مورخ 99/03/12

ساعت 8صبح روز
سه شنبه

مورخ 99/03/13

آدرس و اطالع��ات تم��اس دفت��ر خدم��ات اس��تان جه��ت راهنمای��ی و ثبت ن��ام مناقصه گران محت��رم :خیابان ش��هید مطهری- س��ازمان صنع��ت و معدن و تج��ارت طبقه همک��ف اتاق 111 
تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي )نوبت دوم (

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

مجلس نشینان با چه کارنامه ای به کار خود پایان دادند؟مجلس نشینان با چه کارنامه ای به کار خود پایان دادند؟

بهارستان دهم، بهارستان دهم، ایستگاه آخرایستگاه آخر
 ............ صفحه  ............ صفحه 22
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 آمریکا اجازه ندارد تجارت قانونی را مختل کند  ایلنا: محمدجواد ظریف در حاشیه مراسم گرامیداشت حسین کاظم پور اردبیلی در جمع خبرنگاران درباره نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئال  و تهدید 
آمریکا به حمله نظامی گفت: تجارت قانونی در دنیا ادامه پیدا می کند، آمریکا اجازه ندارد تجارت قانونی را مختل کند. این سیاست آمریکا خطر برای یک یا دو کشور نیست، خطری برای همه دنیاست. اگر یک کشور 

بخواهد تصمیم بگیرد بر اساس سیاست های غلط خود یک اقدامی برای اخالل در تجارت قانونی بکند، حتماً با واکنش بین المللی مواجه خواهد شد.

 سیاست/مینا افرازه  در حالی مجلس دهم 
امروز آخرین روز از دوره چهار ساله خود را به 
پایان خواهد رساند که در کارنامه عملکردی 
خود بررسی و تصویب مصوبات بسیاری را به 
ثبت رسانده است. با اینکه بسیاری از منتقدان 
بر این باورند که نمایندگان تمرکز خود را بر 
اما  سر موضوعات سیاسی معطوف کردند، 
سایر  در  را  بسیاری  مصوبات  مجلس دهم 
حوزه ها داشت که از جمله آن ها می توان به 
اختیار دولت برای حذف کارت سوخت اشاره 
کرد که موضوعی مبتال به برای عموم جامعه 
است و نمایندگان در جریان بررسی الیحه 
موافقت   1395 سال  بودجه  قانون  اصالح 
کردند بنزین تک نرخی بماند و دولت دیگر 
مکلف به تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و 
سنگین به کارت سوخت و عرضه هرگونه 

سوخت صرفاً با استفاده از کارت، نیست. 
همچنین مجلــس دهم در حوزه حمایت 
از حقــوق معلوالن و زنان عملکرد مثبتی 
داشت که در همین رابطه، قانون حمایت 
از حقوق معلوالن را در 20 اســفند 96 به 
تصویب رســاند. عــالوه بر 
تکلیف  تعیین  قانــون  آن، 
تابعیت فرزنــدان حاصل از 
با مردان  ایرانی  ازدواج زنان 
غیرایرانــی و نیــز قانــون 
اسیدپاشی  مجازات  تشدید 
و حمایت از بزه دیدگان ناشی 
از آن، از جملــه مصوبــات 
حمایت گرانــه ای بود که در 
درباره  مجلــس  دهم  دوره 
حقوق این بخــش از افراد 

جامعه تعیین تکلیف شد.

نجومی بگیران در مجلس دهم »
تعیین سقف شدند

از ســوی دیگر، بحث پرداخت حقوق های 
نجومی بــه برخی مدیران و مســئوالن 
در نهادهــای دولتــی و عمومی از جمله 
مباحث جنجالی دوره دهم مجلس بود و 
انتشار برخی اخبار و مستندات در این باره 
موجب شــد تا نمایندگان به فکر تصویب 
مصوبــه ای برای ســقف دریافتی مدیران 
بیفتند. به همین خاطر در 14 اسفند 95، 
مجلس در میانه بررسی الیحه بودجه و در 
راستای جلوگیری از حقوق های نجومی، 
مصوبه ای را به تصویب رساند که در نتیجه 
آن ســقف دریافتی همه حقوق بگیران از 

جمله مدیران تعیین شد.
مجلس دهم در حوزه فرهنگی نیز مصوبات 
مهمی داشــت و با تصویب قانون تشکیل 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، موجب شد تا سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با 

تمامی اختیارات و وظایف و بدون توسعه 
تشــکیالت و افزایش نیروی انســانی به 
»وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی« تبدیل شود. 

مجلس دهم؛ مجلس هموارسازی »
الحاق به کنوانسیون های بین المللی 

اما مجلس دهم جدای از تصویب مصوبات 
مرتبط با موضوعات اقتصادی و فرهنگی، 
در حوزه مســائل سیاســی نیز پرکار بود 
و شــاید بتوان مجلس دهــم را مجلس 
تصویب و هموار ســازی الحــاق ایران به 
کنوانسیون های بین المللی دانست که البته 
هر کدام از لوایح مرتبط با این کنوانسیون 
ها نیز مخالفان و موافقان فراوانی داشــت. 
الحاق ایران به کنوانســیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرایــم سازمان یافته 
فراملی یــا همان »پالرمــو« در این دوره 
از مجلس به تصویب رســید و پس از دو 
سری ایراد شورای نگهبان به آن، در نهایت 
دولت اصالحیه این الیحه را در قالب الیحه 

جدیدی به مجلس تقدیم کرد.

شفاف سازی انتخاباتی؛ از مهم ترین »
مصوبات در حوزه سیاست داخلی

الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه 
با تأمیــن مالی تروریســم )CFT( نیز از 
جمله مصوبات مرتبط با کنوانسیون های 
بین المللی بود که به عنوان یکی از لوایح 
چهارگانه FATF در مجلس تصویب شد، 
اما الیحه درمسیر رفت و آمد بین شورای 
نگهبــان و مجلس به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام رفته که کماکان بالتکلیف 
مانده است. همچنین اصالح قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم و اصالح قانون مبارزه 
با پولشــویی نیز در همین راستا بودند که 
مجلس دهم آن ها را بررســی و به صورت 

قانون درآورد.
از ســوی دیگر، بــا روی کار آمدن دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این کشــور 

نسبت به ایران حالت تهاجمی تر به خود 
گرفت کــه برخی اقدام هــای ضد ایرانی 
آنان موجب شــد تا نمایندگان در مقابله 
با چنیــن اقدام هایی، قوانین مهمی مانند 
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام های 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه 
و قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر 
اعالم سپاه به عنوان »سازمان تروریستی« 

توسط آمریکا را به تصویب برسانند.
با این تفاسیر، شاید قانون شفافیت و نظارت 
بر تأمیــن مالی فعالیت های انتخاباتی در 
انتخابات مجلس را بتوان مهم ترین قانون 
در حوزه سیاست داخلی دانست که اجرای 
آن بتواند تاحدودی بر شفافیت انتخاباتی 

نامزدها کمک کند.

 تکلیف طرح و لوایح نیمه کاره »
چه خواهد شد؟

گرچه بسیاری از موضوعات در دستور کار 
مجلس نیز نیمه کاره مانده و عمر مجلس 
دهم کفاف به نتیجه رساندن آن را نداشت، 
اما ســؤال اینجاســت که با پایان مجلس 
دهم و آغاز مجلس یازدهم سرانجام چنین 

طرح ها و لوایحی چه خواهد شد؟
برپایه قانون، چنین طرح ها و لوایحی که 
در دســتور کار مجلس قرار دارند، باید تا 
پایــان هر دوره قانون گذاری تکلیفشــان 
تعیین شــود، در غیر این صورت با پایان 
دوره از دســتور کار خارج می شوند. اما از 
آنجایی که شاید نمایندگان به هر دلیلی 
نتوانند بررســی آن هــا را در دوره زمانی 
مذکور به اتمام برســانند، قانون برای آن 
نیز چاره ای اندیشــیده است که حسین 
میرمحمدصادقــی، معاون قوانین مجلس 
شورای اسالمی در مصاحبه ای در این باره 
گفته: در صورتی که 25 نفر از نمایندگان 
یا دولت تقاضای رســیدگی به هر یک از 
طرح ها و لوایح معوقه را مطرح کنند، طرح 
یا الیحه مورد نظر طبق آیین  نامه داخلی 
مجلس به کمیســیون  های مربوط ارجاع 

می  شود و کمیســیون  ها براساس قانون، 
رســیدگی به آن ها را در دستور کار قرار 

می دهند.

معاونت قوانین لیست طرح ها و »
لوایح معوق را ارائه می دهد

وی افزوده است: با اتمام دوره دهم معاونت 
قوانین لیســت طرح و لوایح معوق را ارائه 
می دهد، از ســوی دیگر طــرح و لوایحی 
که ضــرورت پیگیری آن هــا در مجلس 
یازدهم وجــود دارد را پیشــنهاد دادیم، 
دکتر الریجانی هم تأیید کرده است، اما در 
نهایت مجلس یازدهم باید تصمیم بگیرد 
که بر چه اساســی می خواهد این طرح و 

لوایح معوق را به جریان بیندازد.
همچنین غالمرضا کاتب، رئیس کمیسیون 
تدویــن آیین نامه داخلی مجلس دهم نیز 
تصریح کرده است: طرح و لوایحی که در 
کمیسیون های تخصصی مطرح است یا در 
دستور کار صحن قرار دارد، اما هنوز تعیین 
تکلیف نشده اســت، از دستور کار خارج 
می شود، اما مجلس یازدهم باید طرح ها یا 
لوایحی که به شورای نگهبان رفته یا برای 
اصالح موادی بین مجلس و شورای نگهبان 
در حال رفت و آمد است را در دستور کار 

قرار دهد و پیگیری کند.

 تمرکز بر مسائل اقتصادی»
اولویت اصلی مجلس یازدهم

جــدای از اقدام هــای مجلــس دهم و 
اولویت های آن بــرای تصویب قوانین، 
مجلس یازدهم نیز با اولویت ها و مسائل 
متعددی روبه رو اســت که برای بررسی 
آن ها باید براساس اهمیت و گستردگی 
موضوعــات و نیــز ظرفیت هــای خود 

اولویت بندی کند.
به نظر می رسد مجلس یازدهم با توجه 
به شــرایط فعلی جامعه و بــروز برخی 
مسائل اقتصادی همچون فشار و تبعات 
تحریم های آمریکا، مسائل ناشی از کرونا، 
بسته شدن بودجه بدون اتکای به نفت و 
ضرورت جبران این خــأ از دیگر منابع 
مالی، نخســتین اولویت خــود را روی 
موضوعــات اقتصادی قــرار دهد، همان 
گونه که در اظهــارات منتخبان مجلس 
یازدهــم نیز توجه به مســائل اقتصادی 
نمود بیشــتری دارد و بســیاری از آنان 
گفته اند که موضوعاتی چون اشــتغال، 
اصالح نظام بانکی، بهبود فضای کســب 
و کار در جهــت حمایــت از واحدهای 
تولیدی، رفع تورم و اصالح بودجه، حل 
مشــکل مســکن و خودرو از مهم ترین 
برنامه ها و اهدافی اســت که مورد توجه 

قرار خواهند داد.

مجلس نشینان با چه کارنامه ای به کار خود پایان دادند؟

بهارستان دهم، ایستگاه آخر

 مگر مجلس تصویب نکرد به کارگرفتن بازنشســتگان ممنوع است. تشریفات س
ریاســت جمهوری و دستیاران آقای ظریف همشــان بازنشستگان وزارت خارجه 
هستند .پس قانون مجلس یعنی کشک ودهن کجی به یک ملت. 09380002461

 ما آموزش دهندگان بعد ســال 91نهضت سوادآموزی هستیم از شما خواستار س
مطرح شدن طرحمان در ردیف 12هستیم، خواهشمندیم اجازه ندهید حق ما به 

ناحق  پایمال شود . 09900004033
به جای  چند دقیقه  احتیاط  برای  نماز بعد  از اذان  صبح  ، بهتر نیســت  در قرن  س

 21 و با این  پیشــرفت  علوم ، تعدادی  تلسکوپ پیشرفته  به استادان نجوم  دانشگاه 
 داده  شود تا به سرعت زمان  دقیق  شرعی  اذان  را مشخص  کنند، همان طور که  زمان 

 تحویل  سال  و کسوف  و خسوف  را دقیقاً  می گویند ؟ 09150002986
دیدار رهبر معظم با دانشــجویان باید یک نقطه عطف باشد.چون به فرموده آقا س

پرچم مطالبه گری و آرمان خواهی دردستشان باید باشد. 09150001032
 تاوقتی مشکل بیکاری ومجردی جوان هاحل نشود، روزبه روزگرفتاری ها و بالها س

بیشترمی شود. 09150006596
مجلس جدا از اندک خوبی هایی که داشــت موارد غلطــی را باب کرد مثل: س

تصویب چندثانیــه ای برجام! از دیگر موارد غلط تصویب قوانینی به اصطالح در 
حمایت از خانواده اما برخالف شــرع مقدس اســالم، مثل دیه برابر زن ومرد و 
امثالهم که باب میل فمنیســت ها بود، با غربی کــردن قوانین حمایت از زنان 
نتایج فاجعه باری در کشور ایجاد شد، مثل کاهش شدید رشد جمعیت، افزایش 
طالق، افزایش سن ازدواج یا تجرد دائمی دختران، و انبوه مردان زندانی مهریه. 

09360006158
آقای الریجانی باید جوابگو باشند که چرا در عرض این چند سال که در مجلس س

بودند نتوانستند از بازنشستگان دفاع کنند و حق این قشر چندین سال پایمال شد. 
خداوند جای حق نشسته و انتقام خواهد گرفت من یک بازنشسته فرهنگی هستم 

چرا همسان سازی به من تعلق نگرفته است؟ 09110002380

تحلیلگر مسائل منطقه ای در گفت و گو با قدس:

روز قدس، تزریق روحیه به محور مقاومت است©
سیاست- مینا افرازه: سید هادی سید 
افقهی، تحلیلگر مســائل منطقــه ای در 
گفت و گو با قدس درباره عملکرد دولت های 
عربی در قبــال طرح معامله قــرن و نیز 
ضرورت زنده نگه داشتن روز قدس، اظهار 
داشــت: دولت های عربــی در برابر معامله 
قرن ســه نوع رفتار را در پیش گرفتند. در 
حال حاضر برخی از کشورها در طراحی، اجرا و پشتیبانی طرح معامله قرن با رژیم 
صهیونیستی و آمریکایی ها همراه و همدست هستند که در رأس آن ها کشورهایی 
همچون عربستان سعودی، امارات، بحرین و قطر قرار دارند. همچنین اردن و مصر هم 
با اینکه روابط دیپلماتیک با اسرائیلی ها دارند، اما نسبت به این طرح چندان تمایلی 

از خود نشان نداده اند.
سید هادی سید افقهی ادامه داد: متأسفانه کشورهای توسری خور مانند عربستان 
در حال اجرای معامله قرن هستند، چنان که دونالد ترامپ آنان را گاو شیرده آمریکا 
عنوان می کند. در حالی که برخی از کشورهای سرسپرده در راه اجرای معامله قرن 
فعال هســتند، اما از سوی دیگر تعدادی از آنان خنثی هستند و نه موضع حمایت 
نه مقابله با این طرح را پیش گرفته و سکوت اختیار کرده اند که کشورهایی مانند 
لیبی، موریتانی و تونس از این دسته اند. متأسفانه شاهد انفعال و عدم موضع گیری 
بسیاری از کشورهای عربی نسبت به موضوع فلسطین و اجرای طرح خائنانه معامله 
قرن هستیم؛ گرچه بسیاری از آنان نیز درگیر مشکالت سیاسی و اقتصادی در حوزه 
داخلی خودشان هستند و مصالح ملی را بر دفاع از آرمان فلسطین ترجیح می دهند.

این تحلیلگر مسائل منطقه ای افزود: اما در مقابل تمامی این ها، برخی از کشورها و 
جریان های سیاسی به شدت در تالشند تا با طرح معامله قرن از طریق گرامیداشت 
و زنده نگه داشــتن روز قدس و یا از طریق تقویت موضع محور مقاومت در منطقه، 
مقابله کنند. محور مقاومت قسم خورده اجازه نخواهد داد تا معامله قرن اجرا شود. 
سید حسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان نیز گفته که تمام محور مقاومت را برای 
مقابله با معامله قرن بسیج می کنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد این طرح موفق شود.

وی همچنین گفت: بیماری کرونا برگزاری تجمعات در ایران و دیگر نقاط جهان را 
تحت تأثیر قرار داده، اما با این وجود می توان اقدام های نمادین و گسترده ای را برای 
برگزاری باشکوه روز قدس انجام داد. شاهدیم کشورهایی همانند یمن زیر بمباران 
سعودی ها در حال برگزاری راهپیمایی روز قدس هستند و در راستای آن نیز سایر 
کشورهای درگیر تنش های داخلی همچون لبنان، ســوریه، عراق و یا جریان های 
مقاومت به خوبی در حال زنده نگه داشــتن روز قدس هستند و فعالیت سازنده ای 

برای شکستن معامله قرن دارند. 
ســید هادی سید افقهی تصریح کرد: هرچه روز قدس باشکوه برگزار شود بر تزریق 
روحیه به نیروهای مقاومت و باال بردن اعتماد به نفس آنان در دراز مدت اثر مثبتی 
خواهد داشت. همچنین از سوی دیگر، هر چه محور مقاومت و گروه های منتسب به 
آن در مسیر ایستادگی برای اهداف و آرمان های خود موفق باشند و به پیروزی های 
بیشــتری دست یابند، در زنده ماندن روز قدس و شکستن معامله قرن تأثیر مثبت 
خواهد داشــت، مانند پیروزی هایی که در ادلب سوریه یا یمن در حال تحقق است. 
در واقع موضوع احیای روز قدس و موفقیت های هر چه بیشتر نیروهای مقاومت با 

یکدیگر همگرایی دارند.

پیش بینی شمخانی از پایان یکجانبه گرایی آمریکا©
ایسنا: علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی در صفحه توییترش نوشت: 
تالش بی حاصل آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران واکنش قاطع روسیه، چین 
و سردرگمی و تردید متحدان واشنگتن را به دنبال داشته است. سال هاست که دنیا 
به تأسی از ملت های آزاده و مقاوم، قلدری را برنمی تابد. انتهای این مسیر چیزی جز 

فروپاشی یکجانبه گرایی نیست.

تصمیم جدید منتخبان تهران از زبان قالیباف©
تســنیم: محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در مجلس در صفحه شخصی 
خود در توییتر مطلبی درباره اتحاد منتخبان مردم تهران منتشــر کرد. وی نوشت: 
یکی از فعاالن صنعتی در جمع منتخبان گفت مشــغول بودن نمایندگان تهران به 
سیاســی بازی مانع از رسیدگی آن ها به مشکالت حوزه انتخابیه شان می شود. به او 
گفتم که همه منتخبان تهران در این دوره برای تغییر این رویه هم قسم شده اند؛ فقط 

نمایندگان میدانی و عملیاتی می توانند مسئله  را حل کنند.

گفت وگوی تلفنی پمپئو و ماس درباره ایران©
فارس: »مایک پمپئــو« وزیر امور خارجه 
آمریکا و »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
روز دوشنبه تلفنی درباره مقابله با ویروس 
کرونا، پرونده ایران و حل بحران در اوکراین 
اورتاگوس«  »مــورگان  کردنــد.  صحبت 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای گفت پمپئو و ماس در این تماس 
تلفنی درباره تالش های کنونی برای مقابله با ویروس کووید-19 صحبت کردند. بر 
اساس گفته اورتاگوس، دو طرف درباره هماهنگی میان آمریکا و آلمان درباره تعدادی 
از چالش های بین المللی از جمله مقابله با اقدام های روســیه در اوکراین و بازداشتن 

ایران از اقدام هایش در خاورمیانه بحث و گفت وگو کردند.

اسرائیل عامل حمله سایبری ناکام به بندر شهید رجایی©
العالم: رویترز نوشت به نظر می رســد اسرائیل عامل حمله سایبری ناکام اخیر 
به بندر شــهید رجایی باشــد. این خبرگزاری با نقل قول از مقام های آمریکایی 
و خارجی که نخواســتند نامشان فاش شود، نوشــت: حمله سایبری 9 مه )20 
اردیبهشــت( به تأسیسات آبی بندر شــهید رجایی احتماالً انتقامی بوده است. 
ســفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن به تقاضای رویترز برای صحبت در این 

خصوص پاسخ نداد.

دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین: 
 امروز مقاومت درمنطقه ©

از هر زمان دیگری قوی تر است

دبیــر کل جنبش  النخاله«  »زیــاد  فارس: 
جهاد اسالمی فلسطین در گفت وگو با شبکه 
»المیادین« با بیان اینکه مقاومت فلسطین و 
مقاومت در منطقه امــروز از هر زمان دیگری 
قوی تر اســت، تأکید کرد: »ما جبهه مقاومتی 
داریــم که از روحیه باال و اراده قوی برای ادامه 
مقاومت برخوردار اســت؛ یعنی از فلسطین تا 
لبنان و ایران قــدرت مقاومت و اراده ای پایدار 
وجود دارد«. النخاله شهادت سردار سلیمانی را 
خســرانی بزرگ خواند و گفت: »ما فرمانده ای 
بزرگ را از دســت دادیــم که نقش بزرگی در 
حمایت از مقاومت داشت، اما با شهادت ایشان 
نگرانی دربــاره تغییر حمایت ایران از مقاومت 
نداریم«. دبیر کل جهاد اســالمی تأکید کرد: 
»نقش حاج اســماعیل قاآنی، فرمانده جدید 
نیروی قدس ســپاه پاســداران در حمایت از 
مقاومت به خصوص در شرایط کنونی بزرگ تر 
اســت و ایران در حمایت از مقاومت در هیچ 
زمینه ای عقب ننشسته است و پروژه مقاومت 
در منطقه ادامه دارد، سردار سلیمانی نماینده 
ایران در حمایت از مقاومت بود و با شــهادت 
او تصمیم برای حمایت از مقاومت ادامه دارد«.

او در عین حال تأکید کرد اگر حمله ای علیه نوار 
غزه رخ دهد، مقاومت بی تردید پاسخ خواهد داد. 
النخاله گفت: »مقاومت برای مقابله با اشغالگران 
به وجود آمده اســت، نه اینکــه در جای خود 
ســاکن بماند«. دبیر کل جهاد اسالمی تأکید 
کرد: »امام خمینی)ره( بــا نام گذاری آخرین 
جمعه ماه مبــارک رمضان به نــام روز قدس 
خواست بگوید مســئله فلسطین یک مسئله 
اسالمی و جهانی است«.  وی همچنین با اشاره 
به کمک های بی حد و مرز حزب اهلل به مقاومت 
فلسطین گفت: »با وجود حمایت ایران از گزینه 
مقاومت آینده مقاومت در منطقه به خیر است«.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:
 به یک دموکراسی جهانی©

 نیاز داریم
سیاســت: رئیس شــورای راهبردی روابط 
خارجــی چندجانبه گرایی در روابط بین الملل 
بــه شــکل کنونــی را ناکارآمد دانســت و با 
نوین«  »چندجانبه گرایانــه  نظام  پیشــنهاد 
تصریح کرد: جامعه بین الملل به شــکل گیری 
یک »دموکراسی جهانی« نیاز دارد. سیدکمال 
خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در ســخنرانی خود در سومین اجالس ساالنه 
بنیاد رهبران برای صلح که امســال به دلیل 
شــیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، با 
اشاره به آثار مخرب سیاست های یکجانبه گرایانه 
دولت آمریکا و تشدید چالش ها و بحران های 
بین المللــی اظهار کرد: یکجانبه گرایی ســم 
مهلکی بــرای جامعه بین المللی اســت و بر 
پیچیدگی شــرایط کنونی جهــان می افزاید. 
وی افزود: ریشــه ناکارآمدی چندجانبه گرایی 
کنونی را بایــد در زیاده خواهی و گرایش های 

سلطه جویانه دولت آمریکا جست وجو کرد.

آمریکا به اشغال سوریه با نقاب ©
مبارزه با تروریسم پایان دهد

سیاســت: ســفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا باید به اشغال 
ســوریه با نقاب مبارزه با تروریسم پایان دهد، 
گفت جوالن، بخشــی از قلمرو سوریه است و 
خواهــد ماند.  مجید تخت روانچی، ســفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: 
نیروهای خارجی که دولت سوریه حضور آن ها 
را غیرقانونی می داند،  باید این کشــور را ترک 
کنند و آمریکا هم باید به اشغال سوریه با نقاب 
مبارزه با تروریســم پایــان دهد. مجید تخت 
روانچی روز دوشنبه در نشست مجازی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع سوریه 
برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد و افزود: من 
موضع دیرینه ایران را بار دیگر تکرار می کنم که 
بحران سوریه باید با ابزارهای سیاسی حل شود. 

مقصد بعدی علی الریجانی©
 ایرنا: علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اســالمی که سه شــنبه شــب به مناسبت 
پایان دوره دهم مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، در 
پاسخ به این پرسش که پس از مجلس دهم 
کجا قرار است بروید، پرسید کجا برویم خوب 
اســت؟ خانه اصلی ما دانشگاه است و ما بر 
حسب ضرورت آمدیم؛ چه رادیو و تلویزیون 
چه دبیرخانه و چه اینجا و راضی هم هستیم. 
وظیفه مان بوده که به انقالب خدمت کنیم. 

وی یادآور شــد: من از ایــن دوره مجلس 
هــم خیلی درس آموختــم و تالش کردیم 
مشــکالت مردم را رفع کنیــم، ولی خانه 
اصلی ما دانشــگاه است و می رویم دانشگاه 

و درس می دهیم.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

شاید قانون شفافیت 
و نظارت بر تأمین 
مالی فعالیت های 
انتخاباتی در 
انتخابات مجلس را 
بتوان مهم ترین قانون 
در حوزه سیاست 
داخلی دانست

بــــــــرش

 سیاست غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران در 
خصوص اقدام های مبارزه با فساد با بیان اینکه 
در یک پرونده که بیش از 50 متهم داشت 
کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه 
ارسال شد، گفت: در دادگاه 34 نفر از اخالل 
کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در 
نظام  در  اخالل  بخشی  تلفیقی،  پرونده  این 
ارزی و بخشی اخالل در سکه و بخشی اخالل 
در نظام اقتصادی خودرو بود. وی اضافه کرد: 
»وحید بهزادی« و همسرش »نجوا الشیدایی« 
هر دو نفر دارای جرم مشارکت در اخالل کالن 
در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از 
در  اخالل  صوری،  سفارش های  ثبت  طریق 
نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از 
طریق پیش خرید 6هزارو700 خودرو از سایپا 
و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوع های 
مربوط به سکه بودند که 24 هزار و 700 سکه 
به همراه 100 کیلوگرم طال کشف شد؛ حکم 
اعدام این دو نفر صادر شده که قابل تجدید 

نظرخواهی است.

 حکم دو نماینده مجلس »
در پرونده خودرو

به گزارش قدس آنالین سخنگوی قوه قضائیه 
درباره محکومیت اخاللگران نظام ارزی کشور، 
اظهــار کــرد: رأی دادگاه 21 نفر از متهمان 
پرونده اخالل در نظام ارزی کشــور صادر شد 
و در این پرونده آقای »حسن خویی« به جرم 
مشارکت در اخالل نظام پولی و ارزی کشور و 
قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به 
همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای 
نقدی به میــزان دو برابر اموالی که تحصیل 

کرده است، محکوم شد.
وی ادامه داد: مهدی جمالی، مدیرعامل سابق 
سایپا به هفت ســال حبس تعزیری، محمد 
عزیــزی و فریــدون احمــدی )نماینده های 
مجلس( هر کدام بــه 61 ماه حبس تعزیری 

محکوم شدند.

استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک »
پارسیان ، ملت و صادرات

اســماعیلی با اشاره به استرداد اموال بانک ها 
در یک پرونده در شــعبه اول دادگاه های ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران اقتصادی گفت: 
در این پرونده تا امروز بانک پارســیان معادل 
9میلیون دالر مطالبه داشت که همه مطالبه 
آن در فراینــد دادرســی بــا ارزش ریالی آن 
مسترد شد. وی افزود: در همین پرونده بانک 
ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دالر 
مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 
900 میلیارد تومــان از بدهی بانک ملت  از 
طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت، 
بازگردانده  شــد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه 
داد: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه 
بدهی این شخص، باوجود اینکه بانک صادرات 
شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 
6 هزار میلیارد تومــان از این فرد طلب دارد 
که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم 
پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به 
گونه ای که پاســخگوی تمام 6 هزار میلیارد 

تومان طلب بانک صادرات است.

تکذیب دستگیری یکی از استادان »
دردانشگاه شهید بهشتی

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی 
درباره دستگیری یکی از استادان در دانشگاه 
شهید بهشتی، گفت: این ادعای دستگیری در 
دانشگاه تکذیب می شود؛ یعنی دستگیری در 

دانشگاه انجام نشده است، بلکه بازداشتی که 
ادعا شــده، در خارج از دانشگاه بوده و حتی 
در پیرامون دانشــگاه هم نبوده اســت. وی 
توضیح داد: حضور ضابطان در دانشگاه برای 
این بود که بعد از بازداشــت فرد در بازجویی 
خودش اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد 
مجرمانه او در اتاق کارش و دانشگاه در لپ تاپ 
وی نگهداری می شود که ضابطان رفتند و این 
اســناد را از اتاق وی برداشتند؛ وقتی فرد ادعا 
می کند اسناد مجرمانه در اتاقش است، باید آن 
را برداریم یا برای خنثی سازی بمب هم نباید 

مراجعه کنیم؟!

تعدیل مجدد تقسیط  مهریه بانوان»
ســخنگوی قوه قضائیه درباره نوســان های  
قیمت ســکه، گفت: مرحله اول نیســت که 
نوسان های قیمت ســکه در  کشور ما اتفاق 
می افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده ایم 
که وظایف درون قــوه و فراقوه ای را در این 
زمینه انجــام دهیم. وی افــزود: در مراحل 
قبلی در درون قوه در تقســیط مهریه بانوان 
و میزان سکه هایی که برای پیش پرداخت یا 
اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه 
به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتماً 
تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت 
جاریه قوه قضائیه در تعیین میزان اقســاط 
مهریه ها بوده و هســت. اســماعیلی تصریح 
کرد: اعالم کرده ایم که با تمام توان آماده ایم 
برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل 

شویم و در این زمینه از انجام وظایفمان کوتاه 
نخواهیم آمد.

ماجرای خرید و فروش نوزادان »
مبالغه آمیز بود

اســماعیلی درباره خرید و فروش نوزادان نیز 
اظهار کرد: خبر در حدی که رســانه ای شد، 
مبالغه آمیز بود؛ اصالً جرایم ســازمان یافته و 
خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده 
و چه رسانه ها بزرگ نمایی کردند. وی توضیح 
داد: موردی خاص در یکی از استان ها بود که 
می خواســتند نوزاد را معاملــه کنند، ولی با 
گزارش حراست این بیمارستان که از آن مأمور 
وظیفه شناس تشکر می کنم، این موضوع برمال 
شد؛ ســه متهم این پرونده بازداشت هستند، 
البته مجازات های فعلــی را کافی نمی دانیم، 
ولــی در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش 

نوزاد می کنند، تشدید شد.

باید بازنگری جدید در شیوه مبارزه با »
قاچاق کاال شود

قاچاق  قوه قضائیه درخصوص  ســخنگوی 
کاال و اقدام هــای انجــام شــده، گفت: در 
پرونده های تشــکیل شــده مرتبط با این 
موضوع خوب عمل کرده ایــم؛ قوه قضائیه 
در قاچــاق ســازمان یافتــه می تواند ورود 
کند و ســایر قاچاق ها در اختیارات سازمان 
تعزیرات اســت. وی افزود: بایــد بازنگری 
جدید در شیوه مبارزه با قاچاق کاال شود و 
باید رفتار یکایک سازمان های این ستاد در 

مبارزه با قاچاق اصالح شود.
اسماعیلی در پاســخ به پرسشی درباره صادر 
شــدن دو حکم قطعی برای شهرام جزایری، 
اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت 
وی اعالم شد، درست است؛ هفت سال حبس 
که مجازات اشد اســت، قابل اجراست که در 
دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز 

تأیید شده است.

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

گفت و گو

گزارش

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت 34 اخاللگر بازار ماشین، سکه و ارز خبر داد

حکم اعدام برای خانواده خودروخوار
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 راه اندازی سامانه ارتباط با مخاطب مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی قدس: سامانه CRM یا همان ارتباط با مخاطب مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، با هدف سازمان دهی و استمرار ارتباط 
هدفمند و هوشمند و بهینه با مخاطبان راه اندازی شد. در فاز نخست این سامانه، یک دوره تربیت استاد عقاید اسالمی با حضور بیش از هزار و 200 طلبه سطح 2 در سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شده 

است. در این سامانه هریک از مخاطبان مؤسسه به یک پروفایل شخصی دسترسی خواهند داشت و نسبت به سن، جنسیت، دغدغه مندی و استعداد، خدمات آنالین از مؤسسه دریافت خواهند کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تشکل های مردمی فعال در 
رزمایش مواسات:

رویکرد آستان قدس رضوی حمایت و تقویت ©
تشکل های مردمی است

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: رویکرد آســتان قــدس تقویت 
تشــکل های مردمی است، ما به دنبال 
تصدیگری نیســتیم، بلکــه تقویت و 
حمایت از تشکل های مردم نهاد برنامه 

ماست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

در دیدار مســئوالن تشــکل های مردمی فعال در رزمایش مواسات که شامگاه 
دوشــنبه )29 اردیبهشــت ماه( در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد؛ 
دستگیری از مستمندان و نیازمندان را از زیباترین خصلت های مؤمنان معرفی 
و با بیان اینکه محبت نسبت به خداوند، تکویناً خیررسانی به بندگان خداوند را 
نیز به دنبال خواهد داشت؛ ابراز کرد: نخستین و مهم ترین عالمت محبت انسان 
به پروردگار، ندیدن خود و حرکت در مسیر رضای الهی است، چنین انسانی در 

راستای محبت خداوند از نیازمندان دستگیری می کند.
وی دســتگیری از نیازمندان را تجلی عشق و محبت نسبت به خداوند دانست 
و عنــوان کرد: خدمت به خلق به خصوص انســان های نیازمند و غافل نبودن از 
مشکالت آن ها، یکی از خصلت های بندگان عاشق خداوند بوده و یکی از بهترین 

مثال ها برای چنین افرادی، امیرالمؤمنین علی)ع( است.
وی بیان کرد: در عالم اعمال خیر و صالح بســیاری داریم، برخی از اعمال خیر 
مانند نماز، روزه و حج ویژه بندگان است، اما برخی از اعمال خیر مانند رسیدگی، 
دســتگیری و رزق رســانی به بندگان بین خداوند و بندگان مشــترک است، 

امدادرسانی های خّیران به خلق از کارهای پروردگار است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه رفع مشکالت مردم و برطرف کردن 
مصائب زندگی دیگران اجری باالتر از اعمال عبادی مستحب دارد، تصریح کرد: 
رسیدگی به نیازمندان از سنت ها و رویه  های زندگی انبیا، ائمه اطهار)ع( و علمای 

بزرگ اسالم بوده و بزرگان ما شخصاً به این امور مبادرت می ورزیدند.
وی با تأکید بر اینکه خیران و نیکوکاران تجلی صفت رزاقیت خداوند هستند، بر 
ضرورت حفظ عزت، شــأن و احترام نیازمندان در کمک رسانی ها تأکید و عنوان 
کرد: به فقرا، مساکین و نیازمندان به صورت عزت مندانه باید کمک کرد؛ به گونه ای 
که کرامت آن ها حفظ شــود، در این امر سیره ائمه اطهار)ع( بهترین الگو پیش 

روی ماست.
 تولیت آستان قدس رضوی همچنین نســبت به اهمیت هم افزایی و تمرکز در 
امداد رســانی ها متذکر شــد و با اشــاره به ضرب المثل »یک ده آباد به از صد 
شهر خراب«، گفت: صرف نظر از کمک های ضروری مقطعی که باید انجام شود، 
خوب است منطقه ای انتخاب و با تمرکز در رفع نیازهای مختلف آنان، الگویی از 

امدادرسانی را در آنجا ایجاد و تمام مشکالت محرومانشان را حل کرد.
وی هم افزایی، همکاری و استفاده از تجربیات یکدیگر را از دیگر موضوعات حائز 
اهمیت در خصوص تشکل های مردمی برشمرد و ابراز کرد: رویکرد آستان قدس 
تقویت تشکل های مردمی است، ما به دنبال تصدیگری نیستیم، بلکه تقویت و 

حمایت از تشکل های مردم نهاد برنامه ماست.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین مسئوالن تشکل های فعال در رزمایش 
مواسات را به برنامه ریزی برای توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای محرومان 

توجه داد.
گفتنی اســت، در ابتدای این دیدار »حسین استاد آقا« مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی، گزارش کاری از اقدام های این بنیاد و رویکرد حمایتی آســتان قدس از 
تشــکل های مردمی را بیان کرد و در ادامه جمعی از مســئوالن و نمایندگان 
تشّکل های مردمی فعال در رزمایش مواسات به بیان نظرات و دیدگاه های خود 

پرداختند.

در سه شنبه های فرهنگی و به صورت مجازی

»بزرگ ترین قرآن خطی جهان« در گنجینه رضوی ©
رونمایی شد

قدس: آیین پنجاه و سومین سه شنبه های 
فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی با موضوع 
رونمایی از »بزرگ ترین قرآن خطی جهان، 
موجود در گنجینه رضــوی« به صورت 

آنالین برگزار شد.
آییــن رونمایــی از »بزرگ ترین قرآن 

خطی جهان، موجود در گنجینه رضوی« دیروز با حضور جمعی از فعاالن فرهنگی 
به صورت آنالین برگزار شد.

در گنجینــه رضوی 65 برگ از قرآن فوق العاده نفیس به خط بایســنغر میرزا 
نگهداری می شود که حاوی آیاتی از 53 سوره  قرآن کریم است.

قرآن بایســنغر میرزا دارای 65 ورق است که در قرن 9 ق به خط محقق جلی 
هفت سطری توسط بایسنغرمیرزا )-837ق( بر روی کاغذ خان بالغ ایرانی کتابت 

شده است.
تعداد بسیار اندکی از این قرآن با عظمت، در سایر نقاط فرهنگی ایران و جهان 
از جمله در کتابخانه کاخ گلستان، موزه ملی ایران، کتابخانه ملی ملک و قطعاتی 
از این قرآن در مجموعه آقای سودآور )هیوستون(، موزه رضا عباسی، کتابخانه 
ملی ایران، موزه متروپولیتن، مجموعه ناصر خلیلی، مجموعه های خصوصی جنوا 

در ایتالیا، گالری آهان لندن نگهداری می شود.
برخی از نفایس موجود در گنجینه رضوی قرآن های به دستخط منسوب به ائمه 

معصومین )ع( به خط کوفی بر روی پوست است.
همچنین آثاری از هنرمندان و خوشنویســان برجسته اسالمی، مانند عثمان 
بن حســین وراق، یاقوت مســتعصمی، عبداهلل طبــاخ، عالءالدین تبریزی، 
روزبهان شیرازی، بایسنغرمیرزا، ابراهیم سلطان، علیرضا عباسی، محمدابراهیم 
قمی، احمد نیریزی، محمدهاشــم لؤلؤی اصفهانی، وصال شــیرازی و سایر 
خوشنویســان معروف ایرانی در گنجینه رضوی وجود دارد که هر یک بیانگر 

گوشه ای از تاریخ کتابت و نشانگر دوره ای از هنر اسالمی است.
گفتنی اســت پنجاه و سومین برنامه سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضــوی  دیروز به دلیل عدم امکان برگــزاری این برنامه به صورت حضوری 
در موزه آســتان قدس رضوی، در پورتال کتابخانه دیجیتال آســتان قدس 
رضوی بــه آدرس digital.aqr.ir و همچنین درگاه اینترنتی موزه آســتان 
قدس رضــوی با آدرس museum.razavi.ir در فضــای مجازی و به صورت 

آنالین منتشر شده است.

آســتان: تولیت آســتان قدس رضوی گفت: 
اکنون ساختار آستان قدس رضوی نهایی شده 

و زمان کار و تالش جهادی فرا رسیده است.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در 
مراســم معارفه انتصابات جدید آســتان قدس 
رضــوی که عصر دیــروز با حضــور جمعی از 
مدیران بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد، 
با بیان اینکه ســاختار جدید آستان قدس پس 
از جلســات، مطالعــات و بررســی های فراوان 
و تالش های شــبانه روزی نهایی شــده است، 
تصریح کرد: برای تهیه این ســاختار از نظرات 
کارشناسان مختلف در کمیته های ویژه استفاده 
و زحمات بسیاری برای تدوین آن کشیده شده 

است.
وی افــزود: چنین ادعایــی نداریم که خروجی 
کار بدون عیب و نقص اســت؛ زیرا کار بشری 
عیب و نقــص دارد، اما این ادعــا را داریم که 
از تمــام ظرفیت و تــوان خود بــرای تدوین 
ســاختاری خوب با حداقل ایراد اســتفاده و از 
نظرات مختلف کارشناسی بدون تعجیل در کار 

استفاده کرده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
اکنون ساختار آستان قدس نهایی شده و زمان 
کار و تالش جهادی فرا رسیده است، ابراز کرد: 
نسبت به آستان قدس دو نگاه می توان داشت، 
یک نگاه مســتقل و منفک دیدن این آســتان 
مقدس از نظام، انقالب و کشور است و اینکه ما 
آستان قدس هستیم، یکسری موقوفات داریم 
و تنها باید به امور حرم مطهر رسیدگی کنیم؛ 
اما بر اســاس نگاه دوم آستان قدس رضوی نه 
تنها جزو انقالب بوده، بلکه خاستگاه انقالب نیز 
هست؛ ما معتقدیم انقالب اسالمی از این بارگاه 

مقدس برخاسته است.
وی افزود: آستان قدس خاستگاه انقالب است؛ 
لذا نسبت به این نظام مقدس، انقالب اسالمی، 
اهــداف آن و تدابیر بلند رهبــر معظم انقالب 
مســئول هستیم و باید فعاالنه نقش ایفا کنیم، 
ما نســبت به گذشته، امروز و آینده این انقالب 

مسئولیت داریم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به منویات 
رهبری معظــم انقالب درخصوص ایجاد تمدن 
نوین اسالمی، ابراز کرد: انقالب اسالمی مراحل 
تولد و ســپس تثبیت را سپری و طی 40 سال 
گذشته، سختی ها، تلخی ها و گردنه های پرپیچ 
و خم فراوانی را به ســالمت و سربلندی پشت 
سرگذاشــته اســت، تا امروز که رهبری معظم 
تمدن نوین اسالمی را مطرح کردند، باید بدانیم 
آستان قدس و بخش های مختلف آن در تحقق 
این تمدن نوین چه نقش، مسئولیت و وظیفه ای 

خواهند داشت و در جهت آن حرکت کنیم.

 کسب درآمد از منابع سالم »
یکی از مؤلفه های تمدن نوین اسالمی

حجت االســالم والمســلمین مــروی در فراز 
دیگری از سخنان خود به رویکرد آستان قدس 
رضوی در حوزه اقتصادی اشاره و ابراز کرد: در 
حوزه اقتصاد هدف ما کسب درآمد از هر طریق 
و به هر شیوه ای نیست؛ اگر جایی بین درآمد و 
سود با یک رفتار ارزشی تعارض بود، قطعاً عمل 
ارزشی را ترجیح می دهیم. ما تنها از روش های 

سالم و پاکیزه کسب درآمد خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: یکی از مؤلفه های تمدن نوین 
اسالمی کســب درآمد از منابع سالم است، ما 
می توانیم الگویی اســالمی از کسب درآمد در 

عین رعایت ارزش های اسالمی را ارائه دهیم.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه خدمت 
به زائران تنها در محدوده خدمات رفاهی تعریف 
نمی شود، گفت: ما حتماً باید در حوزه فرهنگ و 
معرفت افزایی زائران کار و سرمایه گذاری کنیم.

مدیریت جهادی نیاز حرم مطهر»
حجت االسالم والمســلمین مروی با تأکید بر 
اینکه حرم مطهر به مدیریت جهادی نیاز دارد و 
این عملی است؛ ابراز کرد: در این ایام که حرم 
مطهر تعطیل بود، کارهای بســیار خوبی انجام 
شد و تا حدودی کار جهادی عینیت یافت، در 
این ایام تقریباً به صورت شــبانه روزی در حرم 

مطهر کار و تالش انجام شــده و اقدامات بسیار 
خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خلوتی حرم مطهر ما را متوجه 
نکات، ایرادات و فرصتی مناسب برای رفع آن ها 
فراهم ساخت، اضافه کرد: کارهایی که شاید در 
شــرایط عادی برای انجامش به یک سال زمان 
نیــاز بود، طی این مــدت در حرم مطهر انجام 
و از این فرصت اســتفاده حداکثری شد، از یک 
طــرف با دیدن حرم بدون زائر غصه می خوردم 
و از طرف دیگر از این تالش های جهادی لذت 

می بردم.
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشاره 
به وظیفه خطیــر معاونت تبلیغات حرم مطهر 
در ارتقای معنوی زائران، گفت: معاونت تبلیغات 
وظیفه بســیار مهــم و خطیــری را در تعالی 

فرهنگی و معنوی زائران بردوش دارد.

 توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی »
و جهش تولید

حجت االســالم والمســلمین مروی ابراز کرد: 

ایجاد منابع پایدار، تحقــق اقتصاد مقاومتی و 
جهــش تولید باید در بخش اقتصادی آســتان 
قدس رضوی مورد توجه باشــد، ما باید خود را 
مخاطب فرمایشات رهبر معظم انقالب بدانیم، 
هر برنامه اقتصــادی باید منطبــق بر اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید باشــد. دســتگاه های 
وابســته به رهبر انقالب باید در عملیاتی کردن 

تدابیر ایشان برای دیگران الگو باشند.
وی بــا اشــاره به تأســیس ســازمان علمی و 
فرهنگی آســتان قدس رضــوی، گفت: روایت 

حضــرت رضا)ع( که فرمودنــد »َرِحَم اهلل َعْبداً 
أَْحَیــا أَْمَرنَا، خدا رحمت کند کســی که امر ما 
را زنــده کند« شــعار محوری آســتان قدس 
رضوی است، ما باید امر حضرت رضا)ع( را احیا 
کنیم و معاونت تبلیغات و ســازمان فرهنگی و 
 علمــی باید در حوزه معرفی ائمــه اطهار)ع( و 

معرفت افزایی فعالیت کنند.

 فقر و تنگدستی »
نباید مانع زیارت امام رضا)ع( شود

تولیت آستان قدس رضوی رسیدگی به زائران 
محروم را در حوزه فعالیت هــای بنیاد کرامت 
رضــوی معرفی و تصریح کــرد: نباید در ایران 
کســی باشد که به خاطر فقر نتواند حداقل یک 
بار در عمرش به حرم مطهر مشرف شود؛ بنیاد 
کرامت رضوی بر روی این موضوع برنامه ریزی 
کند، رسیدگی به محرومان مجاور که در حکم 
رهبر معظم انقــالب آمده و همچنین توجه به 
محرومان مناطقی که آســتان قدس رضوی در 

آنجا موقوفات دارد، باید مدنظر قرار گیرد.
وی رســیدگی به وضعیت دفاتر استانی آستان 
قدس را از دیگر وظایــف بنیاد کرامت رضوی 
برشــمرد و تصریح کــرد: شناســایی توان و 
ظرفیت های مردمی در راستای برطرف کردن 
فقر و محرومیت ها در جامعه حائز اهمیت بوده، 

برای این امر شفافیت در کار مهم است.

 ضرورت توجه به صرفه جویی »
و میانه روی در هزینه ها

حجت االســالم والمســلمین مروی با تأکید 
بر ضــرورت صرفه جویی و کاهــش هزینه  در 
مجموعه آستان قدس رضوی؛ ابراز کرد: موضوع 
بررسی راهکارهای دستیابی به صرفه جویی در 
سازمان و میانه روی در هزینه کردها باید مورد 

توجه جدی مدیران باشد.
وی پایبندی مدیران به سیاســت ها و برنامه ها 
را از دیگر موضوعات حائز اهمیت برشــمرد و 
بــر اهمیت صیانت از موقوفــات و نیات واقفان 
تأکیــد کرد و گفت: یکــی از دغدغه های بنده 
عمل صحیح به نیات واقفان است،  امانت داری 
دراجرای نیات واقفان یکی از مهم ترین رسالت ها 
و وظایف ماســت که بایــد روز قیامت در قبال 
آن پاســخگو باشیم. لذا توجه به نیات واقفان و 
صیانت از موقوفات از اهم وظایف مدیران آستان 

قدس باید باشد.

 هیچ بخشی در آستان قدس »
از حسابرسی مصون نیست

تولیت آســتان قــدس رضوی با بیــان اینکه 
شــفافیت و پاسخگویی از دیگر موضوعات مهم 
بوده که باید مدنظر مدیران باشــد، بر ضرورت 
رعایت انضباط مالــی و اداری تأکید و تصریح 
کرد: هیچ بخشی در آستان قدس از حسابرسی 
مصون و مستثنا نیست، هیچ حیاط خلوتی در 
آســتان قدس رضوی وجود نــدارد و همه جا 
باید حسابرسی انجام شــود، در این رابطه باید 
با همکاری بخش های مختلف منشوری تهیه و 

ابالغ شود.
وی با اشاره به سفارش موکد رهبر معظم انقالب 
مبنــی بر بهره گیری از کارشناســان متدین و 
انقالبی در بخش های گوناگون آســتان قدس 
رضوی تاکید کــرد: در انتصابات جدید، تالش 
شده است تا از ظرفیت نیروهای داخلی آستان 
قدس، بیشتر استفاده شــود و شاخصه تدین، 
تخصص و انقالبــی در همه این انتصابات مورد 
توجه باشــد، همچنان که هیچ کس در آستان 

قدس با سفارش منصوب نشده و نخواهد شد.
حجت االســالم والمســلمین مروی در پایان 
مدیران آســتان قدس را نســبت به احترام و 
تکریم زیرمجموعه های خود توجه داد و گفت: 
شــخصیت انسان ها از قداست برخوردار است و 
باید رعایت شود، حفظ حرمت و شخصیت افراد 
در شکل گیری محیط کار سالم مؤثر است، لذا 
از مســئوالن محترم می خواهم نسبت به حفظ 
حرمت و شــخصیت افراد حساس باشند. البته 
این امر به معنای چشم پوشی از تخلفات و عدم 
برخورد قاطع با متخلفان به ویژه در مسائل مالی 

نیست.

حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم معارفه انتصابات جدید این نهاد: 

زمان کار و تالش جهادی آستان قدس فرارسیده است
وی
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هم راستایی بخش های مختلف هدف غایی اصالح ساختاری آستان قدس
 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، 
ماحصل همفکری و اتفاق نظر کارشناســان در 
فرایند اصالح ســاختاری آستان قدس رضوی را 
تمرکز، هم راستایی و نزدیکی بخش های مختلف 

آستان قدس رضوی معرفی کرد. 
مصطفی خاکســار قهرودی در جلســه معارفه 
انتصابات جدید آستان قدس رضوی که با حضور 
تولیت آستان قدس رضوی در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی انجام شــد، ضمن شکرانه نعمت 
خدمتگزاری در این آستان مقدس، گفت: به همه 
متولیان مسئولیت های جدید آستان قدس رضوی 

عرض تبریک و آرزوی توفیق روزافزون دارم. 
وی افــزود: امیدوارم با انجام وظیفه درســت و 
حرکت صحیح، شــرمنده امام رئوف)ع( نباشیم 
و حاصــل خدمات و انجام وظیفه ما رضایت امام 

هشتم)ع( و زائران و مجاوران عزیز باشد. 
خاکسار قهرودی با بیان اینکه در گام دوم انقالب 
اسالمی و در نتیجه مطالعات علمی انجام شده، 
ســاختار آســتان قدس رضوی بازنگری، اصالح 
و تکمیــل شــد، اظهار کــرد: تــوازن و تعادل، 
متناسب سازی تشکیالت با وظایف، تقسیم کار 
تخصصی، تســریع نظام تصمیم گیــری و اجرا، 
تقویت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، بهبود 
نظارت و کنترل های داخلی، افزایش بهره مندی از 
ظرفیت های ملی و استفاده از مشارکت و خدمات 
مردم نهاد در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 
اهتمام به سرمایه های انسانی آستان قدس رضوی 
از جملــه اصول حاکم بر اصالحات ســاختاری 

صورت گرفته است.  
به گفته وی، ساختار آستان قدس رضوی بر این 
اســاس در قالب پنج سازمان و بنیاد عملیاتی و 
یک ســتاد مرکزی طراحی و سازمان دهی شده 
است. حرم مطهر، سازمان مرکزی، سازمان علمی 
و فرهنگی، بنیاد بهره وری موقوفات و بنیاد کرامت 

رضوی از ارکان این سازمان نوبنیاد هستند. 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره 
به اینکــه 24 حکم جدید ابالغ شــده از جمله 
حرکت در مســیر تعیین شده اســت، ابراز کرد: 
در ایــن انتصابات جز موارد انگشــت شــمار از 
ظرفیت های نیروهای متخصص داخل آســتان 
قدس رضوی اســتفاده شده و  تقویت، اصالح و 

حذف موازی کاری در جهت چابک سازی و تسریع 
بیشتر در اقدامات پیش رو از مهم ترین علل این 

اقدام بوده است. 
وی اضافه کرد: اجرای عملیاتی کار از سال گذشته 
آغاز شــد و حدود سه ماه پیش به دستور تولیت 
آستان قدس رضوی کارگروهی برای تأیید نتایج 
کار تیم های مطالعاتی تشــکیل شــد تا زمینه 
اقدامات مراحل بعدی در گام های دوم و ســوم 

فراهم شود.  
خاکسار قهرودی با اعالم اتمام عملیات تحقیقاتی 
و مطالعاتی روی طرح اصالحات ساختاری آستان 
قدس رضوی، گفت: برای به ســرانجام رساندن 
این مأموریت، کار ســخت و فشرده ای در قالب 
برگزاری 23 جلســه اصلی در ســطح کارگروه، 
50 جلســه در ســطح مدیریت معاونت طرح و 
 برنامــه و مدیریت های بخش هــای دیگر و نیز 
20 جلسه داخلی در معاونت طرح و برنامه و در 
مجموع افزون  بر یک هزارو300 نفرســاعت کار 
 فشرده مبتنی بر نظر همه کارشناسان بخش های 
24 گانه و کارگروه مطالعات اولیه در تهران انجام 

شد.  
خاکسار قهرودی با تشریح نتایج به دست آمده، 
بیان کرد:  در نتیجه این کار فشــرده و سنگین، 
توافق عمومی حاصل شــد و بررســی روی 23 
بخــش از 24 بخش مورد تحقیق انجام شــد و 
کار روی بخش آخر هم به زودی به پایان خواهد 

رسید.  
وی با اشــاره به رویکرد شاخص دیگری در این 
رابطه عنــوان کرد: ضرورت تعیین پســت های 
ضروری و کاهش پست های غیرضروری با تمرکز 
بر هم راســتا کردن بخش های مختلف در حوزه 
مأموریت های پنج گانه اصلی اعم از حرم مطهر، 
سازمان مرکزی، سازمان علمی و فرهنگی، بنیاد 
بهره وری موقوفات و بنیــاد کرامت رضوی، نگاه 
محوری دیگری درحوزه اصالحات انجام شــده 

است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در خاتمه 
تأکید کرد: در این مســیر ماحصل همفکری و 
اتفاق نظر همه کارشناسان، تمرکز، هم راستایی و 
نزدیکی بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
در یک بســتر بود. امید است در عمل هم شاهد 

نتیجه بخش بودن تغییرات صورت گرفته باشیم.  
گفتنی اســت، بر اســاس احــکام جدید صادر 
شــده توســط تولیت آســتان قــدس رضوی، 
مالک رحمتی به عنوان رئیــس بنیاد بهره وری 
موقوفات، محمدحســین اســتادآقا به ســمت 
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، حجت االســالم 
والمسلمین محمدحسین مهدوی مهر به عنوان 
رئیس سازمان علمی و فرهنگی، حجت االسالم 
والمسلمین حجت گنابادی نژاد به سمت مشاور 
و معاون تبلیغات اســالمی، ابوالفضل خودمانی 
به عنوان مشــاور و مدیرکل بررســی و نظارت 
راهبردی، مصطفی فیضی به سمت رئیس مرکز 
بازرســی و حسابرسی داخلی آســتان قدس و 
علیرضا اسماعیل زاده به عنوان مدیرکل نذورات 

آستان قدس رضوی انتخاب شده اند.
همچنین یادآور می شــود، در احکام دیگری از 
ســوی قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی، 
مرتضی فیروزآبادی به عنوان معاون طرح و برنامه، 
محمدکاظم مالزم الحسینی رئیس سازمان فنی 
و نگهداری حرم مطهر رضوی، محمد قاســمی 
زهان مدیر بحران و پدافند غیرعامل حرم مطهر 
و آســتان قدس، غالمرضا پرنده مدیر نظارت بر 
موقوفــات، امیرعباس عالقه بنــدان مدیر دفتر 
حقوقی آستان قدس، عبدالعلی وریدی مدیر امور 
مهمانســراهای حضرت رضا)ع( و امین بهنام به 
عنوان مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی 

معرفی شدند. 
شایان ذکر اســت، دیگر احکام جدید ذیل بنیاد 
کرامــت رضــوی به این شــرح اعالم شــده اند: 
سیدوحید موسویان جانشین مدیرعامل کرامت 
رضوی، حامــد صادقی معاون خدمات اجتماعی 
بنیاد، سیدوحید ســعادت معاون طرح و برنامه 
بنیاد، علیرضا حبیبی معاون پشتیبانی و نظارت 
بنیاد، علی اکبر عصارنیا مدیر مرکز خادمیاری و 
کانون های خدمت رضوی، ســعید اصغری نکاح 
مدیر مرکز جامع مشــاوره رضوی، فاطمه دژبرد 
مدیر مرکز امور بانوان و خانواده، حمزه سپهریان 
مدیرعامل مؤسســه موقوفه خدمات زائر رضوی، 
علیرضا تاج فیروز مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 
و مجتبی مختاری مدیرعامل مؤسســه جوانان و 

تشکل های انقالبی آستان قدس رضوی.

خبر
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد
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ش�رکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات 
مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

مبلغ برآورد اولیه به ریالمدت اجراموضوع
مبلغ تضمین شرکت 

نوع تضمین شرکت در مناقصهرتبه و رشته مورد نیازدر مناقصه به ریال

ارائه خدمات پیمانکاری مربوط 
در  تلفن  به  پاسخگویی  به 
مرکز ارتباطات مردمی و امداد 
ستاد  تلفنخانه  و   122 آب 
مشهد   فاضالب  و  آب  شرکت 
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رتبه 7 از اداره کار و 
امور اجتماعی استان 

خراسان رضوی

1.واریز نقدی به حساب جاري 
بانکی   100050005 شماره 

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4.چک تضمین شده بانکی

1.کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد    2.محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی      3.تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی 
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روزنامـه صبـح ایـران 4

جریان های فکری ایران را از پشت عینک غرب دیدن خطاست اندیشه: احمد پاکتچی در نشست »قرآن و جریان های فکری ایران معاصر« گفت: ما باید یک نگاه تطبیقی با جریان های فکری کل جهان و 
مشخصاً غرب داشته باشیم. اما نباید حس کنیم که هر چیزی در غرب است، حتماً در ایران نیز رخ داده یا فکر کنیم هر نوع جریانی در ایران، باید نمونه غربی هم داشته باشد، این یک نگاه افراطی و رهزن خواهد 

بود. بنابراین باید ببینیم در کجاها حرکت هایی مشابه جریان های تفکر غرب داشته ایم و در کجا اتفاقاتی رخ داده که بومی کشور ما یا بومی جهان اسالم است.

 اندیشه/ رضایی  هویت و شالوده هر انقالبی در 
گرو تفکر و آرمان حاکم بر آن است. اساساً انقالب 
در بســتر اندیشه و تفکر است که برای دستیابی 
به آرمان هایــش تعالی می یابــد. از طرف دیگر 
جام جهان نمای اندیشــه حاکم در یک انقالب، 
ایدئولوژی متفکران آن است. در انقالب اسالمی 
قاطبه رهبران فکــری متأثر از حکمت صدرایی 
بوده اند؛ از خود امام)ره( گرفته تا امثال شــهید 

مطهری، شهید بهشتی و... . 
فردا روز بزرگداشت مالصدرا، بزرگ ترین فیلسوف 
متقدم جهان اســالم است. به همین مناسبت با 
دکتر محمد مهدی منتصری، پژوهشگر فلسفه 
صدرایی، به بررسی آرا و اندیشه های فلسفی این 
فیلسوف بزرگ پرداخته ایم و  رد پای بنیان فلسفی 
او، یعنی حکمت متعالیه را در مبانی ایدئولوژیک 
انقالب57 جست و جو کرده ایم. در ادامه حاصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

آقای دکتر! آیا می توان حکمت متعالیه را   
پشتوانه فلسفی و خردورزانه انقالب اسالمی 
دانســت؟ این ارتباط تا چه میزان جدی و 

قابل بررسی است؟
در بستر تمدن اسالمی جمع دانش نداریم، به عبارتی 
دانش ها از هم گســیخته و پراکنده نیستند. یعنی 
فلسفه، عرفان و اخالق به عنوان سه مؤلفه تمدن ساز 
در ساحت نظر متأثر از یکدیگر بوده اند. از طرفی تابش 
وحی منجر بــه رویش نظریات و نوآوری هایی نوین 
در این علوم گردیده است. بنابراین با محدود کردن 
بحث به دامنه اندیشــه شیعی، می توان این اندیشه 
را تلفیقی از اندیشــه های مختلــف و در عین حال 
مرتبط با یکدیگر دانست. اوج این تلفیق را در دامان 
تمدن اسالمی، حکمت متعالیه به تصویر می کشد. 
بنابراین در این حکمت جمعی از دانش ها با رویکردی 
فلسفی در راســتای حل مسائل بنیادین اندیشه ای 
پیوند خورده اند. به عنوان نمونه صدرا شرط ورود به 
حکمت را تفقه در دین به معنای خاصش می داند. 
در حالی که اساســاً فلســفه از سنخ علوم حقیقی 
 است و فقه در زمره علوم اعتباری معنا پیدا می کند. 
بر اساس دانش شناسی صدرا تکامل و سعادت معنایی 
دیگر دارد، بنابراین حکمت متعالیه صرفاً فلسفه یک 
فیلسوف نیست بلکه مکتبی شکل گرفته در جهان 

شــیعی و متأثر از جریان فکری آن است. از سویی 
دیگر قــوام نظام فکری امام خمینــی)ره( از حیث 
جهان بینی به حکمت متعالیه مربوط است. بنابراین 
منظومه فکری ایشان را هم علومی مختلف با ربطی 
منطقی تحقق بخشیده است. اگر دین را در سه الیه 
جهان بینی، هنجار های اخالقی و نظامات اجتماعی 
طبقه بندی کنیم، پیوند دین و فلســفه در ســطح 
جهان بینی معنا پیدا می کند. به همین خاطر بسیاری 

از صدرایی مسلکان، حکمت متعالیه 
را روح و حقیقــت دیــن می دانند. 
بنابرایــن به طور حتــم انقالبی با 
ماهیتی دینی آن هم در کشــوری 
شیعی، حتماً متأثر از فلسفه، اخالق 

و عرفان بوده است و هست.

اصالح، بخشــی از سیر   
و  است  عرفانی  و ســلوک 
از مصادیق اتــم آن اصالح 
می توان  آیا  است.  اجتماعی 
بودن  اجتماعــی  مصلــح 
اربعه  اســفار  بر  مبتنی  را 

خردورزانه تبیین کرد؟
انسان شناســی  جهان شناســی، 
رکــن  ســه  خداشناســی  و 
تشــکیل دهنده حکمت هستند. 
جهان شناسی ناظر به نظام آفرینش 
و مراتــب آن اســت. از طرفی در 
خداشناســی  و  انسان شناســی 
بــه ترتیب آغاز و انجام انســان و 
خداونــد و صفاتش مورد مطالعه 
قرار می گیــرد. بنابراین مفهوم و 
اجتماعی  مصلــح  معرفتی  ابعاد 
بــودن را باید در انسان شناســی 
دنبال کرد. پرسش هایی چون، آغاز 

و نحوه آفرینش انسان، دوگانه انگاری نفس و بدن، 
نحوه ارتباط نفس و بدن، چیستی هدف و ماهیت 
کمال انســان و راه تکامل آدمی در دو ساحت علم 
و عمل، انسان شناســی فلسفی را شکل داده است. 
طرح نظریه انسان کامل در حکمت متعالیه وامدار 
عرفان اسالمی اســت. در واقع صدرا نظام آفرینش 
را مبتنی بر دو قوس نزول و صعود تبیین می کند. 

باالترین مرتبه، ذات واجب تعالی است و پایین ترین 
مراتب هســتی، متعلق به عالم طبیعت اســت. از 
ســویی نزدیک ترین مرتبه به خداوند، مرتبه انسان 
کامل است. او معتقد است گیاه برای حیوان شدن 
و حیوان برای انسان شدن و انسان برای کامل شدن 
خلق شده است. صدرا در شرح اصول کافی چنین 
می گوید »عالم حقیقی و عارف ربانی دارای والیت 
در دین و دنیاست و از ریاست کبری برخوردار است. 
امارت و آبادانی عالم ارضی به وجود 
عالم ربانی وابسته است و ما بر این 
مطلــب در حکمــت متعالیه اقامه 
برهان نمــوده ایم« به همین خاطر 
حاکمیت در اندیشه ایشان منحصر 
در عالم حقیقی و عارف ربانی است. 
در تحلیل این نظریه می توان به دو 
نکته اشــاره کرد: نخست؛ انسان 
کامل مبتنــی بر حرکت جوهری 
نسبت به سایر موجودات، وجودی 
با کماالت بیشــتر دارد، بنابراین 
در نظــام وجودشناســانه رتبــه 
وجودی باالتری را داراســت؛ پس 
در مناسبات اجتماعی و سیاسی 
نیز بر دیگران ارجحیت دارد. دوم 
انسان کامل واجد علم الهی )لدنی( 
است؛ یعنی اوســت که مصالح و 
مفاسد قوانین و نظامات اجتماعی 
را مطابق با واقع می داند. بنابراین 
کســی غیر از او نمی تواند مصلح 
اجتماعی البته در نگاه آرمانی باشد. 

امام    نوشتار  و  بیانات  در 
در فرایند شکل گیری انقالب 
آن چه  از  و پس  اســالمی 
مؤلفه های صدرایی به چشم 

می خورد؟
در میــان موافقان و مخالفان انقالب اســالمی، 
نظریه انطباق انقالب اسالمی با سفر چهارم امام 
مبتنی بر اســفار اربعه، طرفداران جدی دارد. اما 
به نظر بنده بر اســاس دانش جمعی در منظومه 
فکری ایشان و اصولی از قبیل اصل اجرای حدود 
 و قصــاص در جامعه یــا خیرخواهی اجتماعی 

بر اساس ساختار های تئوری والیت فقیه می توان 
انقالب را محصول ســفر اول امام دانســت. این 
دیدگاه نه تنها زمینه تحلیل نقادانه ایشان را فراهم 
می کنــد بلکه منجر به ترمیم بافت های فکری و 
ساختارهای سیاســی برآمده از آن نیز می شود. 
توکل و ایستادگی مرحوم امام تفسیر تحقق عینی 
اصل فلسفی »الموثر فی الوجود اال اهلل« یا تفسیر 
مشــهود »الحول و ال قوه اال باهلل« است. توحید 
متجلی در وصیت نامه الهی- سیاسی ایشان حتی 

از فهم بدنه نخبگانی جامعه نیز باالتر است. 

برخی از اندیشمندان، انقالب را محصول   
اندیشه مدرن می دانند. بر این اساس چگونه 

می توان میان انقالب اســالمی و حکمت 
متعالیه قائل به ارتباط بود؟

برخــی از تمدن ها از حیث ایدئولوژیک و برخی از 
حیث تکنولوژیک در مقابل نظام برآمده از اندیشه 
مدرن منفعل گردیده اند. امام خمینی)ره( در این 
دوگانه سنت و تجدد صاحب چشمانی بیدار است. 
ایشان متأثر از جهان بینی توحیدی و انسان شناسی 
الهی برآمده از دانش جمعی و به طور خاص حکمت 
متعالیه، اصولی مرتبط برای مواجهه با مدرنیته و 
نحوه عبور از سنت ها اخذ کرده اند. از سویی مبتنی 
بر این اصول نافی مادی گرایی و شهوت رانی حیوانی 
و از سویی دیگر معتقد به پیشرفت علمی و ارتقای 

تکنولوژی در ساختارهای صنعتی کشور هستند. 

تحلیل پشتوانه های فلسفی انقالب اسالمی به مناسبت بزرگداشت مالصدرا

حکمت متعالیه حاصل تالش جریان فکری شیعی است

 به نظر بنده 
بر اساس دانش 
جمعی در منظومه 
فکری ایشان و 
اصولی از قبیل 
اصل اجرای حدود 
و قصاص در جامعه 
یا خیرخواهی 
اجتماعی بر اساس 
ساختار های 
تئوری والیت فقیه 
می توان انقالب را 
محصول سفر اول 
امام دانست

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

درنگ

حکمت متعالیه می تواند مبنای تقریری بومی از فلسفه سیاسی باشد
علوم سیاسی رایج در دنیای معاصر نافی ماوراء 
عالم طبیعت است و رویکردی مادی گرایانه دارد. 
این نیز محصول بینش آن از جامعه نســبت به 
انسان است. جامعه در اندیشه حکیمان مسلمان 
و مدرنیته صرفاً لفظ مشــترک اســت. شهید 
مطهری)ره( از جمله کســانی است که چالش 
اصالت فرد یا اجتماع را مطرح می کند و معتقد 

به موجودیت جامعه نیز می گردد. بنابراین مبتنی 
بر صاحب حیات دانستن جامعه، می توان اصولی 
همچــون حرکت جوهری، اشــتداد وجودی و 
حتی معاد را برای جامعه نیز پیاده کرد. بنابراین 
حکمت متعالیه جان مایه فلسفه سیاسی را تأمین 
می کند؛ یعنی با تحول در مبانی می توان نه تنها 

فرم، بلکه محتوای آن را نیز متحول کرد.

 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399  26 رمضان 1441 20 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9251 
چرا باید »کانت« بخوانیم؟©

اندیشه: حجت االســالم والمســلمین مرتضی روحانی، عضو هیئت علمــی و مدیر گروه 
غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در 

یادداشتی به اهمیت مطالعه کانت پرداخته که در ادامه بخشی از آن را می خوانید. 
روشــنگری در کنار نهضت اصالح دین و رنسانس از مهم ترین رخدادهایی هستند که عصر 
مدرن را شکل داده اند و کانت که به تصریح همه مورخاِن تاریِخ فلسفه، فیلسوِف روشنگری 
است در این میان از یک سو سعی داشت فلسفه ای پایه گذاری کند که بتواند در آن آرمان های 
عصر روشنگری یعنی آزادی، خودمختاری انسان و قرار دادن انسان به عنوان غایت تاریخ را 
تبیین فلسفی کند و از سوی دیگر با طراحی و ارائه الگوی جامعه مشترک المنافع اخالقی سعی 
کند در تحقق بخشیدن به این جامعه آرمانی قدمی به پیش بردارد. کانت برای تحقق این مهم، 
مسیری طوالنی از سنجش خرد ناب )۱7۸۱( که نخستین اثر دوران نقدی اوست تا کتاب 
انسان شناسی از منظری پراگماتیک )۱7۹۸( که جزو آخرین آثار تألیفی اوست، طی کرده 
است. او در این ۱7 سال آثاری را در معرفت شناسی و متافیزیک، اخالق، زیبایی شناسی، الهیات 
و دین شناسی، سیاست و تعلیم و تربیت منتشر کرده است. زندگی و آثار کانت اگرچه از نظر 
زمانی به کمی بیش از 200 سال پیش بازمی گردد و پس از او نیز فیلسوفان بزرگی چون هگل، 
مارکس، هایدگر، ویتگنشتاین و … آمده اند اما مسائلی که او مطرح کرده همچنان زنده اند و 
بسیاری از فیلسوفان معاصر در موافقت یا مخالفت با آن صحبت می کنند. اغراق نیست اگر 
بگوییم پس از کانت هیچ فیلســوفی نیامده که توانسته باشد در حوزه کاری اش آثار و آرای 
کانت را نادیده بگیرد و بدون توجه به آثار او سرآغاز جدیدی برای آن مباحث فلسفی ایجاد 
کند. این یعنی کانت نه به مثابه فردی که در تاریخ ۱2 فوریه ۱۸0۴ فوت کرده، بلکه به مثابه 
یک پروژه فکری همچنان زنده و در بیشتر گفت وگوهای اهل فلسفه در متافیزیک، اخالق، 
سیاســت و الهیات حاضر است. عالوه بر اهمیت افکار کانت در عرصه نظر، دیدگاه های او بر 
شئون عملی و زندگی سیاسی- اجتماعی انسان مدرن نیز تأثیراتی جدی داشته که نمی توان از 
 کنار آن به راحتی گذشت. به عنوان مثال »رساله صلح پایدار« کانت یا جستارِ مختصر اما مهِم 
»در پاســخ به پرسش روشنگری چیست؟« آثاری هســتند که از یک سو در ارتباط تام با 
اندیشه فلسفی کانت اند و از سوی دیگر تأثیرات مهمی در سازوکارهای سیاسی و اجتماعی 
جهان داشــته اند. خالصه آنکه کانت از آن حیث که فیلسوفی نظام ساز و بنابر قولی آخرین 
فیلسوف نظام ساز است اهمیتی تاریخی دارد. اما از سوی دیگر اهمیت او تنها از حیث تاریخی 
نیست بلکه بسیاری از دیدگاه ها و استدالل های او همچنان در بین فالسفه و متفکران معاصر 
طرفدارانی جدی دارد که ســعی در بسط آن ها در عرصه های جدید دارند؛ به مانند تالشی 
که جان رالز در کتاب نظریه عدالت می کند. عالوه بر این، به خاطر آنکه کانت در عرصه های 
مختلِف فلسفه دارای تألیفات متعدد بوده، بسیاری از آثار او در سایه کتاب »سنجش خرد ناب« 
که نخستین و مهم ترین اثر اوست نادیده گرفته شده اند، به گونه ای که کتاب »انسان شناسی 
از منظر پراگماتیک« او که حاصل 22 سال تدریس دانشگاهی اش بوده، سال ها مهجور بود و 
تنها پس از توجه میشل فوکو، فیلسوف و جامعه شناس معاصر فرانسوی مورد توجه و بازخوانی 
قرار گرفت. ترجمه رساله انسان شناسی از منظری پراگماتیک به زبان فرانسه و نوشتن یک 
مقدمه بر آن، رساله دکتاری میشــل فوکو بوده است که در سال ۱۹۶۱ انجام شده و فوکو 
بعدها براساس آن، کتاب جنون و تمدن را نوشت. کتاب انسان شناسی از منظری پراگماتیک 
در ســال ۱۹۹۹ به انگلیسی ترجمه و در مجموعه آثار کانت که انتشارات دانشگاه کمبریج 
آن را به انگلیســی فراهم کرده منتشــر و مقدمه فوکو نیز در نهایت در سال 200۸ توسط 
انتشارات دانشگاه  ام آی تی )MIT( به انگلیسی منتشر شد؛ یا موضوع دین در اندیشه کانت 
به صورت عام و کتاب دین در محدوده خرد تنها به صورت خاص پس از سال ها مهجوریت 
در ســالیان اخیر )20۱0 م به بعد( مورد توجه کانت پژوهان قرار گرفته و در سایه این توجه 
منجر به تفاسیر جدید و متنوعی از دیدگاه های کانت و نسبت اندیشه استعالیی با دین -به 
ویژه مسیحیت- شده است.کانت فیلسوفی مؤسس و جامع االطراف است که دیدگاه های او بر 
جنبه های مختلفی از جهان مدرن به ویژه از حیث عملی در اخالق و سیاست تأثیر گذاشته؛ 
او بر فیلســوفان پس از خودش تا دوران معاصر تأثیری انکارناشدنی داشته و مسائلی را در 
عرصه های مختلف فلسفه مطرح کرده که از همان زمان تا کنون محل گفت وگو و منازعه اند؛ 
این موارد در کنار ناشناخته بودن بسیاری از آثار کانت – به خصوص در ایران که کانت را با 
محوریت نقد اول و بخش حسیات استعالیی آن می شناسیم- این نکته را نشان می دهد که 
ما همچنان نیازمند مطالعه جامع تر و دقیق تر همه ابعاد و جنبه های فکری کانت هســتیم. 
بر اساس آنچه گفته شــد معلوم می شود پژوهش های متمرکز بر آرا و آثار کانت صرفاً یک 
مطالعه آکادمیک و در عرصه تاریخ فلســفه نیست بلکه مطالعه ای است که ۱( شناخت ما 
 را از جهــان مدرن همین جهانی که ما کم و بیش در آن زندگی می کنیم عمیق تر می کند. 
2( در فهم مسائل فلسفی جدید به ما کمک می کند. ۳( ریشه ها و آبشخور اصلِی فکر بسیاری 

از اندیشمندان معاصر را به ما نشان می دهد.

دیدگاه
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 کتاب »فرهنگ فرق اسالمی« تجدید چاپ شد  معارف: کتاب »فرهنگ فرق اسالمی« تألیف »محمد جواد مشکور« برای هشتمین بار از سوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی تجدید چاپ 
شد. این کتاب که با مقدمه کاظم مدیرشانه چی و سپس مقدمه مؤلف با عنوان »نگاهی به فرق اسالم« آغاز می شود، فرق اسالمی را بر اساس حروف الفبا گردآوری کرده است؛ در هر مدخل ابتدا تاریخچه پیدایش هر 

فرقه، سپس سیر صعودی یا نزولی آن ارائه شده و از پیروان فرقه مذکور در گذشته و حال گزارشی داده است. همچنین اطالعات مهم و اساسی و الزم هر فرقه را به اختصار بیان کرده است. 

 کتاب »خانواده و اخالق جنسی« ©
جدیدترین اثر از استاد شهید مرتضی مطهری

اجتهاد: کتاب »خانواده و اخالق جنســی« )مبانی حقوق زن از نظر اسالم - 1( به 
همت انتشارات صدرا و همزمان با ایام شهادت استاد مرتضی مطهری روانه بازار نشر 
شد. این کتاب گردآوری شده از موضوع مبانی حقوق زن از نظر اسالم است که شامل 
مباحث »پیامبر)ص( و اخالق جنسی«، »حکومت معنوی زن«، »تحفه های خالق 

نوین جنسی«، »مرد و زدن زن؟« و »عفاف، غیرت و حیا« است.
از جمله پرســش هایی که در این کتاب پاسخ داده شده است، می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: »آیا درست است دختر از پسر خواستگاری کند؟«، »آیا صحبت از زدن 
زن در قرآن، توهین به زن است؟«، »آیا فقط زن ناموس مرد است یا هر دو ناموس 
یکدیگرند؟«، »چرا با اینکه مرد رئیس خانواده است، زن ریاست و حکومت معنوی بر 
مرد دارد؟«، »چرا مبارزه با عفاف و پوشش زن، مبارزه با حیثیت زن است نه دفاع از 

او؟«، »اخالق نوین جنسی کار را به کدام ناکجاآباد کشانده است؟«.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »عالم خلقت و آفرینش برای اینکه ضعف جسمانی 
زن یعنی اینکه مرد از نظر جسمی قوی تر است جبران شده باشد، زن را در ناحیه 
روح قوی تر قرار داده است در این جهت که به زن حس عفاف و حس حیا و حتی 
حس پوشش را داده است. این ها همه مظاهر خودداری در زن است برای اینکه مرد 
به اجبار به حکم فطرت به آن سو برود و حیثیت و شأن زن باال برود. این مبارزه ای 
که امروز با عفاف می شــود و مبارزه ای که با حیا می شود و مبارزه ای که با پوشش 
زن می شــود، تمام این ها مبارزه با حیثیت زن است نه مبارزه به نفع زن، مبارزاتی 

است علیه زن«.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: »دستگاه خلقت که زندگی خانوادگی را بر 
اساس امر فطری قرار داده و هدفش یکی شدن دو روح است، این تدبیر را کرده که در 
مرد حس تسلط بر زن از باالی سر زن قرار داده به صورت مردانه، حاکمه، قهرمانانه، 
نیرومند که مرد می خواهد زن امرش را اطاعت کند. اتفاقاً اینجا زن در حال تسلیم 

است و مرد در حال خشونت 
)مقابل لطافت( و فرمان  دادن، 
و زن را مانند مرئوس می داند. 
در مقابل، چیــز دیگری در 
روح زن وجــود دارد که آن 
هم حس تسلط بر مرد است، 
منتها نه از باالی سر مرد که 
مثالً ابروها را در هم بکشد و 
فرمان بدهد؛ بلکه به عکس، 
حس تســلط از راه تسخیر 
قلب مــرد را دارد که مرد به 
میل خــود در خدمت او قرار 
گیرد. پس حس تسلط مرد از 
راه قهرمانی و حس تسلط زن 
از راه جمال و زیبایی اســت. 
عجیب اینکه مرد هم این نوع 

حکومت زن را با میل خود می پذیرد«.

راهی برای جبران ©
عید و زکات فطر از جلوه های رحمت خداوند بر بندگان و نشــانه هایی از ارجمندی 
ماه پربرکت رمضان است. باید تا حرمت آن را پاس داشت و همان گونه که به پیشواز 
آن رفتیم، خوش بدرقه بود. سعد بن سعد گوید: امام علّی بن موسی الرضا)ع( فرمود: 
علی)ع( در سه شب به خواب نمی رفت؛ شب بیست و سوم ماه رمضان و شب ]عید[ 
فطر و شب نیمه شعبان. در این سه شب روزی ها تقسیم شده و اجل ها و آنچه در سال 

خواهد بود، تقدیر می شود. )حرعاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص110(
شب فطر پیش روست، شاید فرصتی برای تدارک آنچه در شب قدر از کف رفته، باشد 
و شاید برکتی افزون بر همه آنچه اهل ایمان در ماه رمضان از آن برخوردار بودند. بار 
دیگر، زمانی برای روی نمودن به آسمان و استهالل. فضل بن شاذان گوید از ]امام[ رضا 
علّی بن موسی)ع( شنیدم، می فرمود: اگر بگویند از چه رو، روز فطر، عید شده است؟ 
گفته شود: زیرا مجمعی برای مسلمانان است. در آن گرد هم می آیند و به پیشگاه خدا 
عّز و جّل رو می آورند پس او را بر آنچه ارزانی شان داشته، می ستایند. روزی برای عید، 
و روزی برای اجتماع و روز فطر و روز زکات و روز اشــتیاق و روز تضرع است. که آن 
نخستین روز سال است که خوردن و آشامیدن در آن حالل شمرده شده است؛ زیرا، 
ماه رمضان نزد اهل حق، نخســتین ماه سال است. خدا عّز و جّل دوست دارد در آن 
روز گرد هم آمده و در آن، او را ســتوده و تقدیس کنند. )صدوق، عیون اخبار الرضا، 

ج2، ص122(
روزها و شب های پایانی ماه، فرصتی مغتنم برای بهره مندی و قدرشناسی است. باید 
تا توشه ای اندوخت، از جنس تقوا )و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین 
توشه، تقواست / بقره، 197( که میوه روزه داری معرفی شده است. )نک به: بقره، 183(

معارف: رهبر انقالب اســالمی در ارتباط تصویری 
بــا نمایندگان تشــکل های دانشــجویی در تاریخ 
99/02/28 به دو آسیب بزرگ »انفعال« و »انحراف« 
در محیط های جوان به ویژه دانشگاه ها اشاره کردند و 
راه مقابله با آن را تقویت معنویت و مبانی معرفتی 
دانســتند و در زمینه مســائل ایمانــی و اعتقادی 
خواندن دعای مکارم االخــالق را توصیه فرمودند: 
»دعای بیستم صحیفه  ســّجادیّه - دعای معروف 
مکارم االخالق - این جوری است: اَللَُهمَّ بَلِّغ بِایمانی 
اَکَملَ  االیماِن َو اجَعل یَقینی اَفَضَل الَیقین؛ می گوید 
یقین را دارم اّما بهترین یقین قرار بده یقین من را. 
دعا البّته دعای عجیبی است؛ من توصیه می کنم که 
عزیزان، جوان ها با این دعای بیستم صحیفه  سّجادیّه 
آشنا بشوند.« به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانی 
شــریف  دعــای  از  فرازهایــی   KHAMENEI.IR 
مکارم االخالق را براســاس بیانات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تشــریح کرده اســت؛ این دعا از 22 فراز 
تشکیل شده که هر قسمت با درود بر محمد و آل 
محمد)ص( شروع  می شود. امام سجاد)ع( در ضمن 
هر فراز با درخواســت آراستگی به برخی از اخالق 
پســندیده یا طلب دوری از بعضی رذائل اخالقی، 
ارزش ها و ضدارزش های اخالقــی را معرفی کرده 
است. در ادامه فرازهایی از دعای مکارم االخالق که 
در بیانات رهبرانقالب مورد استناد و شرح قرار گرفته 

است مرور می شود:
 
  از خداوند کمک بخواهیم برای اعمالی »

که روز قیامت از ما سؤال می شود
»در دعای مکارم االخالق می خوانید: »َو اْسَتْعِملِْنی 
بَِما تَْســأَلُِنی َغداً َعْنُه« فردا؛ در روز قیامت، از من 
ســؤال خواهی کرد؛ پروردگارا! حاال کمک کن که 
آن چیزی را که بناست فردا از من سؤال کنی، من 
جوابش را امروز در عمل خودم آماده کنم؛ معنای این 
فقره  دعا این است.«) بیانات  در دیدار مداحان اهل 
بیت)ع(، 1386/04/14( »می گوید خدایا آن چیزی 
را که فردا بنا اســت از من سؤال کنی، امروز وسیله  
پرداختن به آن را و عمل به آن را در اختیار من قرار 

بده.«) بیانات در دیدار شاعران، 1394/04/10(
»یکی از امتیازات کار برای حکومت اسالمی و دولت 
اسالمی همین است که اگر چنانچه کار برای خدا 
شد، کار تبدیل می شود به عبادت؛ خود آن امضایی 
که می کنید، آن کاغذی که می نویسید، آن حرفی که 
می زنید، می شود یک عبادت. در دعای مکارم االخالق 
این جمله هست: »َو اْسَتْعِملِْنی بَِما تَْسأَلُِنی َغداً َعْنُه« 
...فردا در قیامت یقه  مــا را می گیرند که چرا فالن 
کار را نکردی؟ بعضــی از کارها را که نباید بکنیم، 
می کنیم -خب این را همه می دانیم- بعضی از کارها 
را باید بکنیم، توّجه نمی کنیم، غفلت می کنیم، تنبلی 
می کنیم، مالحظه  این و آن را می کنیم و آن کارها 
را انجام نمی دهیم؛ از ما سؤال می کنند«. )بیانات در 

دیدار مسئوالن نظام، 1398/02/24(
»این چند صباِح زندگی، این چند صباِح کار و تالش 
-زید یا عمرو یا بکر- این ها خواهد گذشــت، آنچه 
می مانَد، عمل ماست که در محاسبه  الهی به حساب 
می آید و باید جواب بدهیم. »َو اْسَتْعِملِْنی بَِما تَْسأَلُِنی 
َغداً َعْنــُه«؛ خدای متعال فــردا از ما، از چیزهایی 
سؤال خواهد کرد؛ به فکر آن باید بود، برای آن باید 
تالش کرد«. )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 

)1396/02/27

  هر چه مقام ما نزد مردم باالتر می رود »
باید نزد نفس خود کوچک تر شویم

»هرچه باالتــر می روید، خودتان را در مقابل خدا و 
در مقابل خلق خــدا ]کوچک تر ببینید[؛ در دعای 
مکارم االخــالق به ما یاد داده اند که هرچه خودمان 
در چشــم مردم باالتر می رویم، در »إاَِلّ َحَطْطَتِنی 
ِعْنَد نَْفِسی ِمْثلََها«؛ هرچه مقاممان پیش مردم باالتر 
مــی رود، در نفس خودمان به همان مقدار پایین تر 
برویم. توّجه کنیم به مسئولّیتمان، توّجه کنیم به 
کوتاهی هایمان، توّجه کنیــم به ضعف هایمان، به 
نقص هایمــان؛ ماها کم که نقص نداریم، من خودم 
را می گویم. خب، شــما جوان ها بهتر از ما هستید، 
لکن همه نقص داریم؛ به نقص های خودمان بیشتر 
باید ]توّجه کنیم [.« )بیانــات در دیدار فرماندهان 

گردان های بسیج، 1394/09/04(

 انسان مسلمان همان طور که ظلم نمی کند »
ظلم هم نمی پذیرد

»در اسالم، همان قدر که ظلم کردن بد است، تسلیم 
ظلم شدن هم همان قدر بد اســت. شما در دعای 
مکارم االخالق می بینید که امام سّجاد می گوید: »وال 
فِع َعّنی و ال اَظلَِمنَّ َو اَنَت قادٌر  اُظلََمنَّ و اَنَت ُمطیٌق لِلدَّ
َعلی الَقبِض ِمّنی«. در قرآن می فرماید: »التَظلمون و 
التُظلمون«؛ نه ظلم کنید، نه قبول ظلم کنید و زیر 
بار ظلم بروید. مگر ممکن است کسی مسلمان باشد، 
اعتقاد به اسالم داشته باشد، درعین حال ظلم و زور 
را از هر کسی قبول کند؛ چه برسد به دشمن دیرینه  
ملت ایران - یعنــی آمریکا - که این همه به ملت 
ایران ضربه زده اســت.« )بیانات در دیدار جمعی از 

دانش آموزان و دانشجویان، 1376/08/14(
 
 ابعاد تازه ای از تقوا»

»اوِل این دعا می فرماید: »اللّهّم صّل علی محّمد و 
آل محّمد و حلّنی بحلیه الّصالحین و البسنی زینه 
المّتقین«؛ آرایش بنــدگان صالح را به من عنایت 
کن، مــن را زینت بده به زینــت صالحین، و زیور 
متقیــن را به من عنایت بفرما. یعنــی من را جزو 
بنــدگان صالح و متقین و پرهیزگاران قرار بده. بعد 

درباره  متقیــن خصوصیاتی را 
ذکر می کند«.) بیانات در دیدار 
مسئوالن نظام، 1390/05/16( 
»غالبــاً وقتی گفته می شــود 
تقوا، پرهیزگاری، ذهن انســان 
می رود به رعایت ظواهر شــرع 
و محرمــات و واجباتی که دم 
بخوانیم،  نماز  ماســت؛  دست 
بدهیم،  را  وجوهات شرعی مان 
روزه بگیریــم، دروغ نگوییــم. 
البته این ها مهم است، همه اش 
مهم اســت؛ لیکن تقــوا ابعاد 
دیگــری هــم دارد کــه غالباً 

مــا از این ها غفلــت می کنیم«.) بیانــات در دیدار 
 کارگزاران نظام 1389/05/27( اینجا امام سجاد )ع( 
بیســت و دو ســه مطلب را در ذیل این فقره بیان 
می کنند که ماها را متوجه به ابعاد جدیدی از معنای 
تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا می کند.« )بیانات در 

دیدار مسئوالن نظام، 1390/05/16(

 گسترش عدالت، باالترین رتبه تقواست
ِقیَن« در این چیزها: اول، »فی  »َو أَلِْبْسِنی زِیَنَة الُْمَتّ
بسط العدل«؛ گستردن عدالت« عدالت را در میان 
جامعه مســتقر کنیم؛ »)بیانات در دیدار مسئوالن 
نظــام، 1390/05/16( »عدالــت قضایی، عدالت 
اقتصادی، عدالت در گزینش ها، عدالت در تقســیم 
منابع و فرصت های کشــور بیــن گروه ها، عدالت 
جغرافیایی، این ها مسائل خیلی مهمی است؛ این ها 
همه نیازهای ماســت. گســتردن عدالت، باالترین 
رقم های تقواست؛ این از یک نماز خوب، از یک روزه  
روز گرم تابستان باالتر است. روایتی است که فرمود: 
هر امیری - امیر یعنی همه  شــماها؛ هر کسی یک 
دســتگاهی دارد که در آن فرمان می راند، حکم او 
در آنجا نافذ اســت - کــه روزی را به عدالت حکم 
کند، مثل این است که 70 سال عبادت کرده؛ این ها 
خیلی مسائل مهمی است؛ اهمیت عدالت را، رفتار 
عدالت آمیز را به ما نشان می دهد«. )بیانات در دیدار 

کارگزاران نظام 1389/05/27(
 

 فروخوردن خشــم و عصبانیت در جمع 
دوستان و مؤمنین

»دوم، »و کظم الغیظ«؛ فرو خوردن خشم. یک وقت 
هست که شما یک فرد معمولِی متعارفی هستید، 
خشم شما نسبت به یک برادر دینی است، نسبت 
به یکی از اهل خانواده اســت، نســبت به یکی از 
کارکنانتان است - کظم غیظ خیلی فضیلت دارد؛ »َو 
الْکاِظِمیَن الَْغْیَظ َو الْعافِیَن َعِن الَنّاِس« - یک وقت 
هم هست که شما یک مسئول اجتماعی هستید، 
جایگاهی دارید؛ حرکت شما، اثبات و نفی شما، قول 
و فعل شــما در جامعه اثر می گذارد؛ در یک چنین 
شرایطی، خشم شما دیگر با خشم یک آدم معمولی 
برابر نیست. علیه کسانی، علیه جریانی خشمگین 
می شــویم و حرفی می زنیم؛ آثار اینچنین خشمی 
با آثار یک خشــم معمولی که حاال انسان بر فرض 
خشمگین می شود و یک نفر را کتک می زند، خیلی 
متفاوت است. خشم را فرو بخورید«. )بیانات در دیدار 

مسئوالن نظام، 1390/05/16(
»فرو بردن خشــم در مقابل دوستان؛ بحث اینجا 
دوســتان اســت. در مقابــل 
دشــمنان باید غیظ داشــت؛ 
»و یذهب غیــظ قلوبهم«؛ در 
مقابل آن دشمنی که با هویت 
شما، با موجودیت شما مخالف 
است، آنجا خشم می شود خشم 
مقدس؛ آن اشکالی ندارد. نه، در 
افرادی  جمع مؤمنین، در بین 
که مأمور به رفتار مســلمانی با 
آن ها هســتیم، خشم و حالت 
عصبانیت نباید باشد. خشم به 
انســان ضرر می زند.« )بیانات 
در دیــدار کارگــزاران نظــام، 
1389/05/27( »تصمیم گیری با خشم مضر است، 
حرف زدن با خشــم مضر است، کار کردن با خشم 
مضر است، غالباً دچار غلط و اشتباه است؛ این چیزی 
اســت که ماها متأسفانه خیلی ابتال پیدا می کنیم. 
جلوگیری از این خشم، خشمی که موجب انحراف 

می شــود، موجب خطــای در فکر و 
عمل می شــود«. )بیانــات در دیدار 
کارگزاران نظام، 1389/05/27( پس 
یکی از موارد تقوا؛ فرو بردن خشــم 

است.

  فرونشــاندن آتش اختالف 
گروهی یاجناحی

» مــورد ســوم از مصادیــق تقــوا 
فرونشاندن آتش اختالف و انشعابات است.  و اطفاء 
الّنائــره؛ یکی از کارهایی که الزمه  تقوای ماســت، 
فرونشــاندن آتش است. این شــعله ور شدن آتش 
- مراد، همین آتش های اختالفاتی اســت که بین 
مجموعه ها هست، بین گروه ها هست، بین دستگاه ها 
هست - در حکم آتش ســوزان است.« )بیانات در 
دیدار مســئوالن نظام، 1390/05/16( »بعضی ها 
آتش افروزی های سیاسی و جناحی می کنند. عده ای 
کأنه بــرای این کار مأموریت دارند. من می بینم در 
داخل کشــور خودمان که یک عده ای می خواهند 
اصالً عناصر گوناگون را، جناح های مختلف را، افرادی 
از هر یک از جناح ها را به جان هم بیندازند و اختالف 
ایجــاد کنند؛ کأنه اصالً از آتش افروزی خوششــان 
می آید؛ این خالف تقواســت«. )بیانــات در دیدار 

کارگزاران نظام، 1389/05/27(
»ســعی همه باید این باشد که اطفا کنند. نباید بر 
روی آتش بنزین پاشید، نباید آتش ها را مشتعل کرد. 
اینکه ما مکرر در مکرر توصیه می کنیم به دوستان، به 
مسئولین، به کسانی که تریبون دارند، به کسانی که 
حرفشان یا به طور عموم یا در بخشی از فضای کشور 
منعکس می شود، که گفته ها را، زبان ها را، اظهارات 
را، تعبیرات را کنترل و مراقبت کنند، به خاطر این 
است. گاهی اوقات یک تعبیری نه فقط ضد اطفای 
نائره اســت، بلکه مشتعل کردن هرچه بیشتر نائره 
است؛ اطفا نیســت، بلکه ضد اطفا است.« )بیانات 
در دیدار مســئوالن نظام، 1390/05/16( »باید در 

فضای انسانی و معنوی و اخالقی هم 
آتش سوزی ها را مهار و اطفا کنید.« 
)بیانــات در دیدار کارگــزاران نظام، 

)1389/05/27

 جذب افراد جامانده از 
جماعت مسلمین

»چهارم، »و ضّم اهــل الفرقه«؛ این 
کسانی که از جماعت مسلمین جدا 
می شوند، از جماعت کشور فاصله می گیرند، کوشش 
کنید این ها را نزدیک کنید، منضم کنید. کسانی که 
میانه  راه هستند، این ها را به منزل مطلوب برسانید. 
نگذاریم با رفتار ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش 
ما، کسانی که یک ایمان نیمه کاره ای دارند، به کلی 
از ایمان بُبرند؛ کســانی کــه نیمه ارتباطی با نظام 
دارند، از نظام منقطع شوند. عکس این عمل کنیم؛ 
کسانی که در نیمه  راه هستند، این ها را جذب کنیم. 
مصداق های تقوا و شعب تقوا این هاست.« )بیانات در 

دیدار مسئوالن نظام، 1390/05/16(
 

 اصالح میان افراد و چشم پوشی 
افراد از ضعف 

»پنجم و ششــم از ابعاد تقوا عبارت از اصالح میان 
افراد و چشم پوشــی از نقاط ضعف افراد است. »و 
اصالح ذات البین«؛ میانه  افراد را اگر اختالفی وجود 
دارد، اصالح کنیم. »و افشاء العارفه و ستر العائبه«؛ 
درباره  اشــخاص، نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشا 
کنیم، منتشر کنیم. از کسی، از مسئولی کار خوبی 
سراغ دارید، این را بیان کنید و بگویید. نقطه  مقابل: 
اگر چنانچه نقطه  منفی ای سراغ دارید، این را افشا 
نکنید. افشا نکردن معنایش این نیست که نهی از 
منکر نکنید؛ چرا، به خود آن کســی که به کارش 
اشــکالی وارد اســت و باید ایراد گرفته شود، گفته 
بشود؛ اما افشا کردن این چیزها مصلحت نیست«. 

)بیانات در دیدار مسئوالن نظام، 1390/05/16(

شرح فرازهایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه، از منظر آیت اهلل خامنه ای

مکارم االخالق یا درسنامه  زندگی

من توصیه می کنم 
که عزیزان، 

جوان ها با این 
دعای بیستم 
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 دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

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

امالک واقع در بخش14 یزد-  اسالمیه  و توابع
607 فرعی  از یک - اصلی - آقای مجید ابدار ششدانگ باغ  مشتمل بر ساختمان بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  

برابر به  مساحت 1233/50 متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006002706 مورخ
11 /1398/10 واقع در اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه ازمحمد تقی حیدریه مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

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

آ-9901274
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/31       تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1399/03/11

علی محمد شبانیان تفتی
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای غالمرضا سیروس فرزند علی اکبر به صورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 70 متر مربع قسمتی 
از پالک 4411 فرعی از 4128 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از اقای عباسعلی جم 

مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه خیابان حافظ � بین حافظ 11 و 13 پالک 189 
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-9901273
تاریخ انتشار نوبت اول:   31/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/17

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

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رای ش��ماره 139860308001004369 � 1398/11/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حسن شبانی فرزند موسی  بشماره شناسنامه 294 وشماره ملی 0650493291  نسبت 
به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 134/2 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901272
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/31                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/18

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده مورد بازداشت پرونده اجرایی کالسه 9800117
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800117 له:خانم سکینه شایسته تژاول علیه آقای هادی پژرک مدلول سند ازدواج 
شماره 86/1/20- 878دفتر ازدواج 69 لطف آباد بابت وصول تعداد یکصدو چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی ؛ یک 
دستگاه خودروی سواری پراید صبا دوگانه سوز فابریک به شماره انتظامی 456س45 ایران 42 متعلق به مدیون تعرفه 
و توقیف گردید،که طبق نظر کارش��ناس رسمی گلگیر عقب و کله چراغ عقب همچنین گوشه صندوق عقب چپ 

خوردگی و جمع شدگی و ریختگی رنگ دارد. درب عقب چپ و رکاب عقب راست ریختگی رنگ رویه و آستر دارد. 
الستیک جلو65%و جلو40%سالم است رویه صندلی فابریک و سیستم پخش دارد رویه سپر عقب کنده شده است 
چرخ قالپاق ندارد.بلندگوی عقب چپ و چراغ کوچک راست ندارد با عنایت به توقیف بودن وسیله فوق ونبود سوییچ 
امکان بررسی قسمت موتور و زیربندی و ادوات دیگر فراهم نشد لذا خودرو مذکور به مبلغ دویست و بیست میلیون 
ریال)220/000/000 ریال(ارزیابی شده ،از ساعت 9 الی 12 چهارشنبه مورخ 99/3/28 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک درگز واقع در خیابان امام رضا 7 جنب مسجد امام علی )ع(از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
220/000/000 ریال شروع  و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداًفروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9901271
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز/ناصر حسن زاده

آگهی
س��رکار خانم نازلی مهاجرسرچش��مه باتوجه به اینکه ورثه مرحوم فخری فاطمی مقدم تقاضای حذف ثمن اعیان 
موردمالکیت ش��مارا درس��ندمالکیت خود نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازشش��دانگ پالک باقیمانده 660فرعی 
از13اصلی رانموده وبرابر نظر کارشناس رسمی درزمان اعمال انحصار وراثت ملک فاقد اعیان بود لذا پرداخت هیچ 
گونه وجهی )بابت بهای ثمن اعیان(امکان پذیر نمیباشد ،لذا شایسته است درصورت اعتراض برابر تبصره یک ماده 

105آیین نامه قانون ثبت مدت یکماه فرصت ارائه گواهی طرح دعوی از دادگاه صالحه رادارید .آ-9901270
صمدابراهیم زاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان 

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم ملک خاتون ناروئی فرزند نجیم به ش��ماره ملی 3591499463 به ش��رح دادخواس��ت کالسه پرونده شماره 
9/1/99 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان نجیم ناروئی 
فرزند شکر به شماره شناسنامه 1591 در تاریخ 79/12/10 در زادگاهش بزمان بعلت کهولت سن فوت نموده وورثه 
حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق دختر متوفی 2-زهرا ناروئی به شماره ملی 3590828358 
دختر متوفی 3- حورالنس��اء ناروئی به ش��ماره ملی 3591859974 دختر متوفی 4- زینت ناروئی به ش��ماره ملی 
3590828846 دختر متوفی 5-زیور ناروئی به شماره ملی 3590711167 دختر متوفی 6- زبیده ناروئی به شماره 

ملی 3590113243 دختر متوفی .
اینک بااتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9901249
رئیس شورای حل اختالف بزمان -اکبر گلشن 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای علی موالنژاد دارای شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900040ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد موالنژاد به شناسنامه 0748686568 

در تاریخ 1399/2/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  زهرا موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 8 متولد 1343/7/2 صادره تایباد فرزند متوفی 
2- فاطمه موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 3 متولد 1342/1/1 صادره تایباد فرزند متوفی

3- مریم موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 406 متولد 1347/4/5 صادره تایباد فرزند متوفی
4- علی موالنژاد کاریزی فرزند محمد ش ش 45 متولد 1356/3/1 صادره تایباد فرزند متوفی

5- عذرا موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 10 متولد 1350/1/7 صادره تایباد فرزند متوفی
6- گلجان موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 28 متولد 1339/1/5 صادره تایباد فرزند متوفی

7- صاحبجان موالنژاد کاریزی فرزند الف ش ش 407 متولد 1347/4/5 صادره تایباد فرزند متوفی
8- معصومه موالنژاد کاریزی فرزند محمد ش ش 8202 متولد 1358/11/10 صادره تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9901248
محمد باری - قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل پالک 1480 فرعی از 15-اصلی واقع در بخش دو سیستان شهرستان 
نیمروز- ادیمی خیابان ش��هدا. ش��هدا 5 مورد تقاضای منصور اربابی که تاکنون به عمل نیامده اس��ت لذا بر حسب 
تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روز یکش��نبه 99/3/25 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به 
اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه 
مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
15 قان��ون ثبت بعمل خواهد آم��د و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می 
باید توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح 
قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس��لیم و رس��ید دریافت دارد و اال حق او 

ساقط خواهد شد. م الف:37  آ-9901247
مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهي نوبتي )سه ماهه چهارم سال 1398(
حوزه ثبتي سبزوار

ب��ه دس��تور م��اده 12 قان��ون ثب��ت و م��اده 56 آئی��ن نام��ه مذک��ور اس��امي اش��خاصي ک��ه نس��بت ب��ه 
تاآخراس��فندماه1398  ک��ه  ثبت��ي س��بزوار  تابع��ه ح��وزه  بخش��هاي  در  واق��ع  المال��ک  مجه��ول  ام��الک 
تقاض��اي ثب��ت نم��وده اندب��ا ن��وع ملک م��ورد تقاض��ا ب��راي اطالع عم��وم به ش��رح ذی��ل آگهي م��ي گردد:

بخش 3سبزوار - پالک5-  اصلي ، اراضی قلعه نو:
6216فرعی،مه��ری دیان��ت فرزن��د محم��د ابراهیم،شش��دانگ یکب��اب س��اختمان بمس��احت 100 مترمرب��ع 

پالک 6-  اصلي ، اراضی کلوت :
مترمرب��ع   114/78 بمس��احت  من��زل  یکب��اب  محمد،شش��دانگ   فرزن��د  بی��دی  19164فرعی،مه��دی 
19174 فرعی،عباس��علی دارین��ی فرزند حس��ین ،شش��دانگ  یکب��اب چهاردی��واری بمس��احت 147 مترمربع 
19175 فرع��ی،داود دارین��ی فرزن��د حس��ین ،شش��دانگ  یکب��اب چهاردی��واری بمس��احت 147 مترمرب��ع 
19176 فرعی،مری��م دارین��ی فرزن��د حس��ین ،شش��دانگ  یکب��اب چهاردی��واری بمس��احت 160 مترمرب��ع 

19200 فرعی،سید حسین قریشی نیا فرزند میرزا اسماعیل،ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 247 مترمربع
19201 فرعی،عل��ی جعف��ری طل��ب فرزن��د عباس،شش��دانگ  یکب��اب من��زل بمس��احت 118/42 مترمرب��ع 

پالک  55-  اصلي ، اراضی سنگ سفید:
س��یاوش  فرزن��د  رضاپ��ور  ش��اهرخ  و  ابراهی��م  محم��د  فرزن��د  عابدین��ی  اکب��ر  2482فرعی،عل��ی 
مترمرب��ع   22129/51 بمس��احت  بندس��ار  زمی��ن  قطع��ه  ی��ک  ،شش��دانگ  باالمناصف��ه 

پالک  162-  اصلي ، اراضی ایزی:
5508فرعی،احم��د ابراهیم��ی فرزن��د محم��د حسین،شش��دانگ یکب��اب من��زل بمس��احت 94/59 مترمرب��ع 

پالک  201-  اصلي ، اراضی رباط سرپوش :
غالمرض��ا  فرزن��د  مهری��زی  اک��رم  و  محم��د  فرزن��د  ثان��ی  یزدان��ی  802فرعی،حس��ین 
مترمرب��ع   57882/64 بمس��احت  مزروع��ی  زمی��ن  قطع��ه  ی��ک  باالمناصفه،شش��دانگ 

پالک  219-  اصلي ، اراضی نجم الدین :
163فرعی،اس��ماعیل برزوی��ی فرزن��د  حس��ین و امی��ر برزوی��ی فرزنداس��ماعیل باالمناصفه،شش��دانگ ی��ک 
قطع��ه ب��اغ پس��ته بمس��احت 41851 مترمربع ک��ه مق��دار 1298/25 متر مرب��ع آن در حریم جاده می باش��د.

پالک  242-  اصلي ، اراضی سیداباد قزیها:
8 فرعی،عبدالرحیم قزی  فرزند صفر ، شش��دانگ یکباب خانه مش��تمل بر بهار بند به مساحت 1048/67 مترمربع

بخش 3 سبزوار ناحیه 2
پالک  4-  اصلي ، اراضی کال قز:

155 فرعی،محمود ستایش خواه فرزند غالمحسین ، ششدانگ  یک قطعه زمین باغ انگوری دیم به مساحت 5600/86 
مترمربع که در حد جنوب آن مساحت 102 متر مربع در بستر و مساحت 829/28 مترمربع آن در حریم مسیل قرار دارد

پالک  82-  اصلي ، اراضی آبجریدره:
8 فرعی،سید عبدالحمید آقایان فرزند سید ابوالقاسم، ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک واحد دامداری به 

مساحت 4943 مترمربع
بخش  5 سبزوار

پالک  22  اصلي ، اراضی بازقند:
656 فرعی،فاطمه ابارش��ی فرزند عباسعلی، ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 

8504/76 مترمربع 
بخش 8 سبزوار ناحیه 1

پالک  52-  اصلي ، اراضی بیزخ:
802 فرعی،حس��ن صفری فرزند عباسعلی ، شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات یکباب مرغداری به 

مساحت 10400/69 مترمربع 
بخش 8 سبزوار ناحیه 3

پالک  31-  اصلي ، اراضی درقدم:
ی��ک  شش��دانگ   ، حس��ین  محم��د  فرزن��د  ق��دم  در  فاضل��ی  عزیزال��ه  فرع��ی،   277
مترمرب��ع  35524/76 مس��احت  ب��ه  اب��اد  فاض��ل  ب��ه  مش��هور  مزروع��ی  زمی��ن  قطع��ه 

بخش 8 سبزوار ناحیه 4
پالک  3 -  اصلي ، اراضی قلعه نو روداب:

1533 فرعی، عباس قلعه نِویی فرزند محمد حسن ، ششدانگ یک قطعه زمین مشجربه مساحت 43300 مترمربع
آگهي اصالحی
بخش  3 سبزوار

پالک  6  اصلي ، اراضی کلوت:

7699فرعی،آقای��ان غالمرضا و داود هر یک نس��بت به یکدانگ ونی��م و خانمها  مهناز ،طیبه ،فاطمه و ثریا هر یک 
نسبت به سه چهارم دانگ شهرت همگي مجیدیان  فرزندان علیرضا، ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
168/60 مترمرب��ع که در آگهی قبلی اش��تباها پ��الک 7669 فرعی قید گردیده که بدین وس��یله اصالح میگردد

پالک  504  اصلي ، اراضی بیابان رازقند:
105 فرعی،اس��ماعیل پ��ور محتش��می  فرزن��د ابوالقاس��م ، شش��دانگ یک قطعه زمین بند س��ار به مس��احت 
3597متر مربع که در آگهي قبلي به اش��تباه از پالک 407 فرعي از 78 اصلي اراضي رازقند منتش��ر ش��ده اس��ت.
لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهي ش��ده در باال معترض مي باش��د و یا اینکه 
بین متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه ش��ده و در جریان رس��یدگي اس��ت مي بایستي گواهي مشعر 
ب��ر جری��ان دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این اگهي ظ��رف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي 
به مدت 30 روز به این اداره تس��لیم ورس��ید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
مرجع ثبتي دادخواست خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به این اداره ثبت تس��لیم نماید .اداره 
ثب��ت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواه��د داد. )م الف99/1900( آ-9900124

تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه   01 /1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه31  /1399/02

 علي آب باریکي   -  رئیس ثبت اسنادوام�الک سبزوار

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم زهرا کاظمی فرزند رضا ، به صورت شش��دانگ زمین مزروعی ، به مس��احت 3608/20 متر مربع ، 
پالک 3272 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس انتقال ملک از مالک رسمی خانم صغری کاظمی � 

مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � باالتر از شهرک بهداری 
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 ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته 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 دادخواس��ت 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-9900729
تاریخ انتشار نوبت اول:   16/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/31

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

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می براب��ر ارای ذی��ل 1399/02/02 � 139960308001000147 و 
 1399/02/08 139960308001000188             1398/10/30 � 139860308001004071
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای / رجبعلی سلیمی خراشاد 
فرزند یحیی   بشماره شناسنامه 3 وشماره ملی 0652774131   نسبت به  1� ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1764/90 متر مربع 2� ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2843/30 
متر مربع 3 � ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12394/80 متر مربع هر سه مورد قسمتی 
از پالک 668 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای یحیی سلیمی خراشاد محرزگردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900731
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/16                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/31

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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عصر خودرو: معاون بازرســی سازمان 
حمایــت دربــاره کنترل قیمــت خودرو 
گفت: کارگروه تنظیم بازار در مصوبه 22 
اردیبهشت 99 نظارت بر بازار و تولید خودرو 
را در سه مقطع پیش بینی کرد. سیدجواد 
احمدی گفت: بیشترین نارضایتی ها درباره 
توزیع و عرضه خودرو بوده است. احمدی 
با شرح شــرایط ثبت نام خودرو افزود: شیوه توزیع خودرو تغییر خواهد کرد و کسی 
می تواند با کد ملی خود ثبت نام کند که مصرف کننده اصلی باشــد. معاون بازرســی 

سازمان حمایت گفت: برنامه جدید ثبت نام با شرایط جدید از عید فطر اجرا می شود.

قیمت جدید خودروها اعالم شد©
خودرو 24: رضا شــیوا، رئیس شورای 
رقابت گفت: محصوالت ایران خودرو به 
طور متوســط 10 درصد و محصوالت 
ســایپا به طــور متوســط 23 درصد 
افزایش قیمت دارند. علت اینکه قیمت  
محصــوالت ایران خــودرو نســبت به 
سایپا رشــد کمتری دارد، این است که 
ایران خــودرو در بهمن 97 قیمت محصوالت خود را افزایش داده بود .براســاس 
دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت هر دستگاه سایپا 131 معادل  37میلیون 
و 400 هزار تومان و هر دستگاه پژو 405 بنزینی 54میلیون و 700 هزار تومان 

تعیین شده است.

 مافیای واردات اجازه نمی دهند ©
در تولید چادرمشکی خودکفا شویم

نود اقتصادی: ابوالقاســم شــیرازی، 
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
فروشندگان پوشاک تهران گفت: برای 
واردات، تولید و عرضه چادر مشکی از 
سال های قبل مافیایی تشکیل شده که 
اجــازه نمی داد کشــور در تولید چادر 
مشــکی خودکفا شود و سود آن مافیا 
در واردات بود. هر چند دولت در حال برخورد با مافیای چادرمشــکی است، 
اما تا زمانی که نیاز در کشــور تأمین نشود، نمی توانیم جلو واردات را بگیریم 
و هم اکنون تولیدات داخلی حدود 20درصد نیاز مشــتریان به چادر مشکی را 

تأمین می کنند.

ساعت کار جدید بانک ها از اول خرداد©
مهر: طبق اعالم دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها، از اول خرداد مــاه دورکاری و 
شیفت بندی کارمندان بانک های دولتی 
و نیمه دولتی لغو می شــود و کارمندان 
باید براساس ساعت کار جدید در بانک ها 
حضور داشته باشند. رضا قیطاسی، دبیر 
شورای هماهنگی بانک ها  اعالم کرد: از 
تاریخ 99/3/1 کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک ها در محل خدمت حاضر شوند و 
فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر هشت سال و همکارانی که بیماری 
زمینه ای دارند، روزانه دو ساعت تقلیل یابد. برهمین اساس، ساعت کار کارکنان 
بانک ها از اول خرداد ماه 99 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 14 و 

روزهای پنجشنبه 7 الی 13 است.

قدس ریسک های فعالیت در بازار سرمایه را بررسی می کند

برد و باخت در بازی بورس
به  نقدینگی  هدایت  فرزانه غالمی   اقتصاد/   
سهامداران  آمار  کردن  میلیونی   60 و  بورس 
به هّم و غم دولت در سال جاری تبدیل شده، 
چه  با  تالش هایی  چنین  اینکه  از  صرف نظر  اما 
را  غیرحرفه ای  سهامداران  شده،  مضاعف  هدفی 
از دست  چه بسا  و  تهدیدهای جدی  معرض  در 
دادن کل سرمایه قرار داده است؛ به ویژه آن دسته 
را  بورس  که  عجولی  جدیدالورود  سهامداران  از 

کارخانه پول سازی در کوتاه مدت می دانند.
به باور کارشناسان، ریسک و نوسان های بازار سهام 
در مقایســه با دیگر بازارها باالتر است، چرا که در 
این بازار، قیمت سهام براساس جریان های نقدی 
آینده پیش بینی می شود که مقدار و زمان بندی آن 
کامالً متغیر اســت و تعهدی برای پرداخت مبالغ 
مشــخص، در زمان های معین برای آن ها وجود 
نــدارد. بر خالف بازار اوراق با درآمد ثابت از قبیل 
اوراق مشارکت که تعهد مشخصی برای پرداخت 
مبالغ مشخصی در زمان های معینی وجود دارد و 
سرمایه گذار با دقت زیادی جریان های نقدی آینده 

و زمان بندی آن ها را پیش بینی می کند.
از آنجایی که قیمت سهام در بازار سرمایه مبتنی 
بر انتظــارات آینــده در مورد شــرکت ها و افق 
سرمایه گذاری در ســهام، طوالنی است، ریسک 

بیشتری بر معامالت بورس حاکم است. به گفته 
خبره های بازار، ریسک های متعددی سهامداران 
را تهدید می کند؛ ریسک هایی مانند تغییر قدرت 
خرید)تورم(، تحوالت سیاســی، نرخ ســود بدان 
معنــی که همیشــه احتمال دارد توســط بانک 
مرکزی و یا سایر عوامل، نرخ سود در اقتصاد تغییر 
کند و موجب تغییر قیمت ها شود و در نهایت نرخ 
ارز و تغییر ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها که 
می تواند میزان جریان های نقدی واقعی را تغییر 

دهد.
کارشناســان معتقدند، هر چند امســال هجوم 
نقدینگی به بورس شدید و احتماالً ادامه دار خواهد 
بود، اما مقاومت بازار در برابر پیشــروی شاخص، 
رکود سنتی بازار در ماه مبارک رمضان و نزدیک 
شدن زمان برگزاری مجامع شرکت های بورس در 
خرداد و تیر اســت و بــورس وارد یک دوره رکود 

موقت می شود. 
آن ها که به ســبزی خیره کننده شاخص بورس 
در ســال جاری بدبین هســتند باور دارند که در 
جریان هجوم نقدینگی به بورس، تفاوت بنیادی 
بین سهام دیده نمی شــود و اغلب براساس تورم 
اقتصاد کل کشــور، تقاضا برای سهام جا مانده از 
رشــد عمومی بازار باال رفته، بر همین اساس باید 

گفت عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور، بورس 
را به مأمنی برای سرمایه های مردم در برابر تورم 

تبدیل کرده است.

سقوط در انتظار سهام حبابی شرکت های »
کوچک

یــک اقتصاددان می گوید: قطعــاً اتفاقات خاصی 
در بازار رقم خواهد خورد. توصیه نمی کنم کسی 
پول جدیدی وارد بورس کند. حتی صندوق های  
ســهامی یا مختلط هم قابل توصیه نیستند، ولی 
تا وقتی که این حجم ورود نقدینگی به بازار وجود 
دارد، شاخص همچنان رشد می کند، زیرا تبدیل 
به محلی برای سفته بازی شده است. مثل همان 
اتفاقی که در سال 90 و 91 برای بازار ارز افتاد. باید 
به افراد ناآشنا به بازار بگویم اگر P/E سهامی زیر 7 
بود به عنوان یک چیز دم دستی بدی نیست. اگر 
باالی 10 بود خیلی در خرید آن دقت کنند و اگر 
باالی 15 بود اصالً سمتش نروند، ولی در P/Eهای 
پایین هنوز فرصت هایی برای کســب سود وجود 
دارد. همچنین ارزش دالری و اندازه شرکت ها را در 
نظر بگیرند یعنی به سراغ سهام شرکت های بزرگ 
و باسابقه بروند، زیرا سهام شرکت های کوچک که 
اتفاقاً ســود خوبی را هم نصیب افراد می کنند به 

شــدت حباب دارد و در 80 درصد موارد اگر این 
سه موضوع را در نظر بگیرند، ضرر نخواهند کرد. 

به گفته محمد صادق الحســینی، نمی تــوان زمان 
فروریختن بازار را مشخص کرد، اما مردم با احتیاط 
عمل کنند، چرا که قطعاً سهام شرکت های کوچک 
حبــاب دارد و ســقوط می کند و ســفته بازانی که 
سودشــان را کرده به موقع از بازار خارج می شــوند، 
ولی مردم عادی هستند که ضرر می کنند. در نتیجه 
متوجه باشــید شــرکت  هایی که ارزش بازاری شان 

کوچک است، دورشان را خط بکشید.

تغییر عجوالنه قوانین، بازار را تهدید »
می کند

یک کارشناس بازارسرمایه هم معتقد است: یکی 
از مهم ترین ریســک هایی که اکنون در بازار با آن 

مواجه هستیم، تصمیم   گیری های عجوالنه برای 
تغییر برخی از قوانین بازار اســت که این موضوع 
می تواند بسیار بر دید ســرمایه گذاران تأثیرگذار 

باشد.
به باور نیما آگاهی، اشــتیاق زیــاد برای خرید در 
بازارســرمایه حتی در روزهایی که بازار جهانی به 
شــدت منفی است، آینده بازار را به شدت پرخطر 
خواهد کرد و بیشترین نگرانی فعاالن قدیمی بازار 
این اســت که هر چه رشد بازارسرمایه پرشتاب تر 
باشــد، احتمال بازگشت آن سریع تر و خطرناک تر 
خواهد بــود. به گفتــه وی، ورود نقدینگی جدید 
مهم ترین شاخصی است که بر معامالت اخیر این 
بازار تأثیر گذاشته و تا زمانی که نقدینگی جایی برای 
ورود نداشته باشد و بهترین فرصت را در بازارسرمایه 

ببیند، رشد بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود.

سهامداران عدالت در مدت ۶ ماه می توانند ۲۰درصد سهام خود را بفروشند ایلنا: علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: آزادسازی سهام عدالت به گونه ای خواهد بود که 
سهامداران در مدت ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰درصد سهام خود را بفروشند. مهلت ۳۰ روزه مشموالن برای نحوه آزادسازی سهام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم،  تنها تا پایان ساعت ۲۴ روز ۸ خرداد خواهد 

بود.

خـــبر

 خطر بزرگ؛ بی توجهی به مسکن 
به دلیل رشد بورس

مدیریت دولت درسهام واگذار شده 
خالف قانون اساسی است 

کم شدن نوسان ها با بزرگ شدن 
معامالت گواهی سکه

افزایش غیرطبیعی قیمت سهام 
مشکل ساز خواهد شد

 مهر رئیس ســازمان ملی بهره وری 
گفت: جــذب ســرمایه های خرد در 
بازارســرمایه به عنوان رقیــب بازار 
مســکن، خطر بزرگی بــرای اقتصاد 
کشــور اســت، زیرا هر لحظه ممکن 

است بازارسرمایه به مشکل بخورد و سرمایه خرد مردم از بین 
برود. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می کند که کل 
سود بازارسرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد 
شد. فاطمه پهلوانی گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان 
به ســرمایه گذاری روی زیرساخت ها توجه نکنیم، آسیب بد و 

درازمدتی خواهیم داشت.

 تسنیم  رئیس اتاق بازرگانی تهران 
گفت: دولت سهام را عرضه می کند، 
امــا مدیریت ســهامی را که عرضه 
می کند همچنان در دست خود نگه 
می دارد که این خالف اصل 44 قانون 

اساسی اســت. خوانساری اعالم کرد: دولت بیشتر به عرضه 
ســهام مالکیتی می پردازد و کمتر ســهام مدیریتی عرضه 
می کند که باید این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.  همچنین 
افزایش بی سابقه تعداد سهامداران در بازارسرمایه موضوعی 
است که هم منفی و هم مثبت است، پس باید مراقبت الزم 

در این خصوص از سوی دولت انجام شود.

 نود اقتصادی  شاهین شایان آرانی، 
گفت:  اقتصادی  مســائل  تحلیلگر 
حذف گواهی سکه تصمیم اشتباهی 
اســت. به هــر میــزان معامالت 
گواهی سکه در بورس بزرگ شود، 

نوسان های قیمت کمتر شده و شفافیت افزایش می یابد. اگر 
بازار گواهی سکه بسته شود، همه تقاضاها به بازار فیزیکی 
که شفافیت ندارد، منتقل خواهد شد. در این بازار فروشنده و 
خریدار مشخص نیست. البته بعید است بانک مرکزی چنین 
تصمیمی بگیرد، زیرا این تصمیم اشتباه و بازگشت به عقب 

است و موجب عدم شفافیت خواهد شد.

 ایســنا  کامران نــدری، تحلیلگر 
مســائل اقتصادی گفت: زمانی که 
نقدینگی ایجاد می شود قابل مدیریت 
نیست، بنابراین باید رشد نقدینگی 
کنترل شود و هدایت آن چه به دست 

بورس یا هر بازار دیگری از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. 
این تصور غلط است که اگر قیمت سهام در بورس به صورت 
غیرطبیعی رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد 
بلکه در صورت افزایش قیمت سهام به صورت غیرطبیعی 
یا باید سقوط کند یا قیمت ها در سایر بازارها هم به همان 

نسبت افزایش پیدا کند.

چهرهها
تحلیلگر مسائل اقتصادیکارشناس اقتصادیرئیس اتاق بازرگانی تهرانرئیس سازمان ملی بهره وری
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شهرداری قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه استانی ذیل با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شرح مختصر پروژه:

برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف
مبنای برآورد فهرست 

بهاء 1399
حداقل رتبه 

مدت اجرامناقصه گر
مبلغ ضمانتنامه 

)ریال(
هزینه خرید 
اسناد )ریال(

1

احداث باکس                
زیر گذر عابرپیاده 

راه آهن خیابان 
رسول دادخواه

11/247/785/640

ابنیه، راه و راه آهن و 
باند فرودگاه و نگهداری 

خطوط ابنیه راه آهن
رتبه 5 ابنیه و 

ساختمان
3562/400/0002/000/000 ماه

شرایط:
- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
- مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

- نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه می باشد:
1- ضمانتنامه بانکی در وجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(

2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه قم به شماره 2171143501007- بنام تمرکز سپرده ذیحساب شهرداری قم
3- ضمانت نامه ه��ای مذک��ور در بنده��ای )ال��ف- ب- پ- ج- چ- ح( م��اده 4 آئین نام��ه تضمی��ن معام��ات دولتی ب��ه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 

 1394/9/22
- ارائه گواهینامه صاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.

- ارائه گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/03/01 می باشد.
- زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت: از ساعت 8/00 صبح مورخ 1399/03/01 تا ساعت 14/20 مورخ 1399/03/11

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از مورخ 1399/03/01 تا ساعت 14/20 مورخ 1399/03/25
- زمان بازگشائی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 ساعت 08/00 صبح

- مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگی و بدون قید و شرط باشد.
- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق تعدیل تعلق می گیرد.
- کارفرما در نظر دارد حتی با وجود یک مناقصه گر اقدام به بازگشایی پاکات نماید.

- مناقصه گران می بایس��ت یک نس��خه الکترونیکی از اس��ناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از چاپ، کلیه صفحات آنرا با قید قبولی و بدون قید و 
ش��رط مهر و ا مضاء کرده و در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از 

فرایند مناقصه می گردد.
- اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید در موعد مقرر حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14/20( روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 به آدرس قم- بلوار 

امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک A- طبقه ششم- اداره حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
- جهت کسب اطاعات بیشتر در مورد مناقصات می توانید به آدرس: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک B- طبقه دوم- معاونت 

فنی و عمرانی شهرداری قم- اداره برنامه ریزی و هماهنگی اعتبارات عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره 36104585- 025 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

شناسه آگهی 849397 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851574(

آگهی تغییرات شرکت کد کن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 82312 و شناسه ملی 10101269490

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,01,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید ناصر امامی با 
شماره ملی 0793173566 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مسلم شفیعی چمازکالئی با شماره ملی 5829462249 به سمت نایب 
با شماره ملی 0064419886 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت  رئیس هیئت مدیره و آقای سید سلیمان امامی 
نامحدود انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، قراردادها و عقود اسالمی و غیره با امضاء 

دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
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اداره کل راه آهن خراس�ان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش��رایط 
جه��ت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد( ب��ه نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخ��ذ  گواهی امضاء 
الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبورانجام می گردد.
تذک�ر : ش��ایان ذکراس��ت دریافت اس��ناد ) خری��د(  و ارائه پاس��خ اس��تعام ارزیابی صرفا"میبایس��ت ازطریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت) س��تاد(صورت پذیرد و                                     

شرکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبا در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان  .                        2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  تکمیل توسعه ایستگاه  مشهد و  بهسازی و نوسازی محوطه آن  .

 2- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30 روز  شنبه   مورخ 99/03/10 .
3- توجه *** :با رعایت مفاد بند 4دستور العمل شماره 30593 مورخ 94/03/5 سازمان مدیریت مبنی بر:

4- به استناد مصوبه 63007/ت 23331 ه� مورخ 1381/12/19 هیئت وزیران، در کارهایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبلغ برآورد کار 
در رش��ته فرعی کمتر از بیس��ت و پنج درصد )25 %( مبلغ برآورد کل کار بر اس��اس همان مبانی برآورد کار و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع 

کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود.
 5-   محل خرید حضوری اسناد ارزیابی : مشهد - چهارراه راه آهن - حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � واحد امور قراردادها و خریدها . 

6- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رسانی می گردد.
7-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30 روز  یکشنبه   مورخ 99/03/25- چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره کل راه آهن 

خراسان .    8- مبلغ کل برآورد : مبلغ  34.969.467.501  ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال 99 .  
9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  شش /6  ماه  می باشد که هفت  روز آن به عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  1.748.473.375  ) یک میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد  و سه  هزار و سیصد و هفتاد و پنج(  
ریال  به صورت :  الف ( ضمانتنامه بانکی و یا  ضمانتنامه صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران باشد، که 
حداقل سه ماه از تاریخ قرائت پیشنهادها اعتبار داشته و قابل تمدید برای حداقل سه ماه دیگر و همچنین ذینفع آن شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران باشد . )طبق نمونه پیوست(

ب (واریز وجه نقد به حساب سپرده  شماره 4001064007140038  خزانه نزد بانك مرکزی ج.ا.ا بنام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی طرحهای عمرانی راه آهن .
پ ( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت  با  قابلیت باز خرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(   

  تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- رشته و رتبه پیمانکار : داشتن  حداقل رتبه  5  ابنیه  و 5 تاسیسات  همزمان  از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد.

تذکر 1 : با توجه به گواهی صاحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صاحیت الزامی می باشد . 

تذک�ر 3 " ارائ��ه گواهینام��ه تایید صاحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی ام��ور پیمانکاری" مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.  12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

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

آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي مناقصه شماره  27-37-98) نوبت اول(

اداره کل راه آهن خراسان / راه آهن جمهوری اسامی ایران

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی تعاون 
صد و پنجاه و یک استان تهران به شماره ثبت 

40448 و شناسه ملی 10100858430

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 982,102,314709 شماره  مجوز  و   1398,11,13
تهران  جنوب  تعاون  کل  اداره   98,12,7 مورخ 
شرکت  محل   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  -ری 
به آدرس : استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان 
ری ، بخش فشاپویه ، دهستان کلین ، روستا آراد، 
محله )حسن آباد( ، جاده خاکی ، خیابان اصلی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی : 1835199695 

تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851575(
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آب  مدد  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
تهران سهامی خاص به شماره ثبت 162961 

و شناسه ملی 10102055821

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1397,02,22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بهرامی  علیرضا  آقای  از  عبارتند  مدیره 
و   5739843677 ملی  شماره  به  جوین 
ملی  شماره  به  جوین  بهرامی  مریم  خانم 
0946701441 برای مدت دوسال انتخاب 

گردیدند .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851577(
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 آگهی تغییرات شرکت آذین ره آورد تندیس 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

370922 و شناسه ملی 10320196880

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,27 مورخ 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران استان تهران - 
منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
تهران، محله جهاد ، خیابان بوعلی سینا شرقی ، 
خیابان چهلستون ، پالک 8 ، ساختمان چهلستون 
تغییر   1431663543 پستی  کد  همکف  طبقه   ،
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851578(
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 چهارشنبه ۳1 اردیبهشت 1۳99  ۲۶ رمضان 1۴۴1 ۲۰ می ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲51 
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احتمال آغاز ترم آینده دانشجویان ورودی جدید از بهمن  مهر:علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: تالش دانشگاه ها این است که برای دانشجویان تازه وارد ترم را در زمان خود آغاز 
کنند. البته این موضوع بستگی به زمان اعالم نتایج کنکور و امکانات دانشگاه ها دارد. وی گفت: دانش آموختگی برخی از دانشجویان با تأخیر مواجه شده است، چون بیشتر آن ها خوابگاهی هستند، از طرفی دانشجویان 

جدیدالورود نیز به خوابگاه نیاز دارند و ممکن است دانشگاه ها نتوانند شرایط را مدیریت کنند و این یک گزینه است که ترم آینده این دانشجویان از بهمن باشد.

 چالش کرونا برای بزرگ ترین صادرکننده پرستار ©
در جهان

ایرنا: فیلیپین که به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده نیروی کادر پرســتاری در 
جهان شناخته شده اســت اکنون در 
مقابلــه با ویروس کرونــا خود نیازمند 
پرســنل درمانی بیشــتر برای درمان 

هزاران بیمار مبتال به کووید۱۹ است.
دولت رودریگو دوترته اعالم کرده برای 

رسیدگی و اقدام های درمانی بیماران داخل کشور نیازمند ۲۳ هزار نفر پرستار 
اضافی است تا بتواند آمادگی الزم را برای مقابله با کرونا داشته باشد. 

براســاس گزارش های رسانه ای در این کشور افزون بر ۷ هزار نفر بیمار مبتال به 
کرونا ثبت شده که تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از آن ها جان باخته اند. 

دوترته، رئیس جمهور فیلیپین که به خلق دستورات عجیب مشهور است، فرمانی 
را صادر کرد که براساس آن اگر فردی دستورات ایمنی را در معابر عمومی رعایت 
و به دستور نیروها برای رعایت آن عمل نکند، پلیس می تواند به وی شلیک کند. 
آمارهای انجمن بیمارستان های خصوصی فیلیپین حاکی است درحال حاضر فقط 

۱۵۰ هزار نفر از پرستاران فیلیپینی در آمریکا مشغول به کار هستند. 

نتایج یک نظرسنجی در استرالیا نشان داد

بیل گیتس و شبکه های نسل پنجم، عامل شیوع کرونا ©
فارس:بر اســاس یک نظرسنجی که 
توسط مؤسسه تحقیقاتی اسنشیال در 
استرالیا انجام شده، یک هشتم مردم این 
کشور معتقدند شبکه های نسل پنجم 
تلفن همــراه و اقدام های بیل گیتس 

عامل شیوع ویروس کروناست.
به گزارش زد دی نت، این نظرسنجی 

نشــان می دهد یک پنجم جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله معتقدند بیل گیتس حتماً در 
تولید و انتشار ویروس کرونا نقش داشته است. یک پنجم جوانان استرالیایی هم 
معتقدند شبکه های نسل پنجم تلفن همراه می تواند به شیوع ویروس کرونا کمک 

کند. این رقم یک هشتم کل مردم استرالیا را در برمی گیرد.
نکته جالب اینکه اعتقاد به تئوری توطئه در میان افراد مسن تر در استرالیا کمتر 
اســت و به عنوان مثال تنها ۸ درصد افراد باالی ۵۵ سال در استرالیا شبکه های 

نسل پنجم را عامل شیوع ویروس کرونا می دانند.
همچنین شــایعه های دروغین مربوط به ویروس کرونا از سوی مردان بیشتر از 
زنان پذیرفته می شــود.در حالی که ۱۵ درصد مردان شبکه های نسل پنجم را 

عامل انتشار ویروس کرونا می دانند، این رقم در مورد زنان تنها ۹ درصد است.
همچنین ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند ویروس کرونا در آزمایشگاهی در 
ووهان چین تولید شــده و ۷۰ درصد هم تصریح کرده اند میزان شیوع کرونا در 

چین بیشتر از آمارهای رسمی اعالم شده است.

 گواهی ثبت اختراع المپ برق ادیسون©
 75 هزار دالر فروخته شد

فارس:گواهــی ثبت اختراع المپ برق 
ادیسون و آرشیوی از ۳۷ نامه انگلیسی 
مرتبط با این اختراع در یک حراجی به 

قیمت ۷۵ هزار دالر به فروش رسید.
به گزارش نیواطلــس، اگر چه توماس 
ادیســون هزاران اختراع را به نام خود 
ثبت کرده، اما برخی از آن ها نسبت به 

دیگــران از ارزش فوق العاده ای برخوردارنــد و از جمله آن ها می توان به گواهی 
اختراع المپ برق اشــاره کرد. در مجموعه گواهی هــای اختراع به فروش رفته، 
می توان به چهار گواهی دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به شرکت ادیسون – سوان 
است. این شرکت توسط توماس ادیسون و جوزف سوان تأسیس شده تا خدمات 

فروش برق را برای استفاده عالقه مندان تجاری سازی کند.
این دو نفر در ابتدا برای تجاری ســازی خدمات برق با یکدیگر رقابت داشتند و 
به طور جداگانه المپ برق را اختراع کرده بودند، اما تجاری ســازی این خدمات 
با همکاری هر دو نفر انجام شــد. سوان اختراع خود را در لندن و در اوایل سال 

۱۹۸۰ به ثبت رساند.

تداوم بحران کاهش نرخ رشد جمعیت کشور

نهادهای متولی حمایت از فرزندآوری چه می کنند؟©
بابک ملکی: در طول تاریخ، بررســی 
روندهای جمعیتی ایران، نشانگر میل 
باالی خانوارهای کشــور به فرزندآوری 
بوده است. تا دهه ۴۰ شمسی، فرهنگ 
فرزندآوری باال در کشــور حاکم بود و 
نرخ رشــد جمعیت، روندی صعودی را 
تجربه می کرد. به تدریــج و با توجه به 

برنامه ریزی غرب در راستای تحدید نسل کشورهای در حال توسعه، برنامه کنترل 
جمعیت در ایران آغاز شد.

 کنترل جمعیت توسط »ســتاره فرمانفرمائیان« و زیر نظر کارشناسان شورای 
جمعیتی آمریکا آغاز شد. این برنامه از ۱۳۴۵خورشیدی توسط رژیم پهلوی به 
صورت گســترده در کشور اجرایی شــد اما در ۱۰ سال نخست مورد استقبال 
عمومی قرار نگرفت و تنها تعداد نیم فرزند از فرزندآوری مادران ایرانی کم شد و 
نرخ باروری به عدد ۵.۷ بچه رســید. پس از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های 
تنظیم خانواده متوقف شــد و در واقع، جریان تربیت شــده غرب، فرصت ادامه 
تحدید نسل را پیدا نکردند. با افزایش رشد جمعیت در دهه 6۰، برخی کارشناسان 
و مسئوالن وقت آن دوران، بار دیگر در تکاپوی کاهش جمعیت کشور افتادند و با 
تصویب قوانین داخلی و پذیرش برخی موافقت نامه های بین المللی، گام های جدی 
برای کاهش نرخ فرزندآوری برداشتند. اقدام هایی که سبب شد نرخ باروری از 6.۸ 

فرزند در دهه 6۰ به ۱.۸ در دهه ۹۰ کاهش یابد. 

ابالغ سیاست های کلی جمعیت»
بــا توجه به کاهش قابل توجه فرزندآوری در دهه های اخیر، رهبر معظم انقالب 
در ســال ۹۳، سیاســت های کلی جمعیت را با هدف افزایش جمعیت کشور به 
دستگاه های مختلف ابالغ کردند. پس از ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی 
مقام معظم رهبری، به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی، ۳۰ اردیبهشت مصادف با روز ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »روز ملی جمعیت« در تقویم رسمی کشور 
به ثبت رسید تا دستگاه های اجرایی و مرتبط با مسائل جمعیتی به صورت جدی 

روی موضوع رشد جمعیت کار کنند. 
پس از ابالغ سیاســت های کلی جمعیت، شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
مصوبه ای، مشــوق هایی برای افزایــش نرخ باروری، زاد و ولد و بهداشــت 
خانواده تصویب کرد که شــامل مشوق های اقتصادی از جمله پوشش جامع 
بیمه مادر و فرزند تا دو سالگی نوزاد، هدیه سکه و وام های بلندمدت مسکن 
اســت. این مصوبه که در شــورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد، برای 
اجرا به مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه 
علمیــه، وزارت علوم، وزارت بهداشــت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه 
و شهرســازی، صدا و ســیما، ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت کشــور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان تبلیغات 
اسالمی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و معاونت 
برنامه ریــزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهوری ابالغ شــد. با وجود این، 
در ســال های اخیر اقدام مناسبی در راســتای حمایت از افزایش جمعیت و 
فرزندآوری از سوی این ارگان ها صورت نگرفته است. مهم ترین اقدام در این 
حوزه گنجاندن مصوبات شورای برنامه ریزی جمعیت در تدوین برنامه ششم 
توســعه بود که متأســفانه با تغییرات صورت گرفته در روند تدوین برنامه 
ششم توسعه، مصوبات شــورای برنامه ریزی جمعیت نیز به مرحله تصویب 

و اجرا نرسید.

پزشکی  متخصصان  اعظم طیرانی    جامعه/ 
می گویند مرگ مغزی معموالً پس از صدمه شدید 
به سر، خونریزی مغزی، سکته مغزی و یا نرسیدن 
طوالنی مدت اکسیژن به مغز اتفاق می افتد که 
توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز را 
و  پزشکی  علم  پیشرفت  رغم  به  و  رقم می زند 
بازگشت  برای  امیدی  هیچ  درمان،  تیم  تالش 
فعالیت مغز آسیب دیده وجود ندارد و معاینات 
و آزمایش های متعدد پزشکی مرگ مغزی این 
بیماران را تأیید می کند و دستگاه ها خط پایان 

حیات مغز آن ها را به تصویر می کشند.
بــا این حال پیش از اعالم مرگ مغزی، معاینات 
متعدد پزشــکی و اقدام های تشــخیصی دقیق 
توســط پنج متخصص در دو مرحله مجزا انجام 
می شود و در نهایت با معاینه و تشخیص نماینده 

پزشکی قانونی، مرگ بیمار تأیید می شود.

به خاک سپاری 7 هزار عضو قابل اهدا »
این لحظه برای مســئوالن واحــد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه ها لحظه بسیار دشواری 
اســت که بخواهند پیشنهاد اهدای عضو عزیز از 
دســت رفته ای را به خانواده وی اعالم کنند تا به 
جای دفن اعضای قابل پیوند، او تولدی دوباره به 
آن ها ببخشــند؛ با این حال با انگیزه نجات جان 
بیماران نیازمند پیوند، همه این ســختی ها را به 
جــان می خرند و هر روز با خانواده عزیزی که به 
دلیل مرگ مغزی ادامه حیات او غیرممکن است 
به گفت وگو می نشینند.با این تالش ها خانواده های 
بســیاری بــا ایثــار و مهربانی به اهــدای عضو 
عزیزانشان لبیک می گویند و عالوه بر نجات جان 
بیماران، به جای دفــن اعضای قابل پیوند عزیز 
سفرکرده خود به آن ها حیاتی دوباره می بخشند 
و این گونه آیه ۳۲ ســوره مائده را که می فرماید 
»آنکه نََفســی را نجات دهد گویا همه بشریت را 
نجات داده اســت« در ذهن ها تداعی می کنند.  
با این حــال هنوز هم خانواده هایــی را می توان 
سراغ گرفت که به دالیل مختلف با اهدای عضو 
عزیزشــان موافقت نمی کنند. چنان که بر اساس 
اظهارات مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری  های وزارت بهداشــت هم 
اکنون ۲۵ هزار بیمار نیازمند پیوند در فهرســت 

انتظار دریافت عضو قرار دارند و این در حالی است 
که سال گذشــته ۷هزار عضو قابل اهدا به خاک 

سپرده شده است. 

مرگ روزانه 10 بیمار در انتظار پیوند »
دکتر فرحناز صادق بیگی، رئیس فراهم آوری اعضای 
پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری نیز با بیان 
اینکه در ایران ساالنه بین 6 تا ۸ هزار بیمار با تابلوی 
مرگ مغزی در بیمارستان ها فوت می شوند که ۵۰ 
درصد آن ها قابلیت اهدای عضــو دارند، می گوید: 
فــردی که دچار مرگ مغزی می شــود، در صورت 
رضایت خانواده اش برای اهدای عضو، می تواند هشت 
عضو و ۵۳ بافت را اهدا کند و زندگی بیماران زیادی 
را نجات دهد. وی می افزایــد: روزانه ۱۰ نفر در 
کشــور به دلیل انجام نشدن پیوند عضو از دنیا 
می  روند، در حالی که اگر خانواده بیماران دچار 
مــرگ مغزی به اهدای عضو رضایت دهند - با 
توجــه به اینکه هر فرد مرگ مغزی می تواند تا 
هشت عضو به بیماران نیازمند پیوند اهدا کند- 
می توان آمار مرگ و میر روزانه بیماران نیازمند 

پیوند عضو را به دو نفر کاهش داد. 

تفاوت »کما« با مرگ مغزی »
وی یکــی از مهم ترین دالیــل موافقت نکردن 
برخی از خانواده ها بــا اهدای عضو بیمار مرگ 
مغزیشان را ناآگاهی از تفاوت »کما« با »مرگ 
مغزی« عنوان می کنــد و می افزاید: در »کما« 
با اینکه ممکن اســت بیمار ســال ها در همان 
حالت باقی بماند، به دلیل سالم بودن سلول ها 
و ســاقه مغز احتمال بازگشــت وی به زندگی 
وجود دارد، »مرگ مغزی« فقدان برگشت ناپذیر 
همه فعالیت های مغز است و هیچ شانسی برای 
بهبودی فرد و بازگشــت مجــدد او به زندگی 
وجود ندارد؛ زیرا سلول های مغز به دلیل صدمه 
شــدید به سر، خونریزی مغزی، سکته مغزی و 
یا نرسیدن طوالنی مدت اکسیژن به مغز مرده 
و بازگشــت بیمار به زندگی غیرممکن است و 
تاکنون در هیچ کشــوری، بیمــار مرگ مغزی 

بازگشت مجدد به زندگی نداشته است.
وی ادامه می دهد: مغز در حالت »کما« یا »اغما« 
مانند پایی اســت که »فلج« می شــود و امکان 
خون رســانی به بافت های آن وجود دارد، اما در 
»مرگ مغزی« مانند همان پایی است که دچار 

»قانقاریا« شده و خون رسانی به 
آن مختل می شود و چاره ای جز 

قطع عضو نیست.

 مراحل تشخیصی »
مرگ مغزی 

وی با اشاره به مراحل تشخیصی 
مرگ مغــزی می افزایــد: وقتی 
بیماری مشکوک به مرگ مغزی 
اعالم می شــود، تیم پزشکی بر 
بالیــن بیمار حاضر می شــوند و 
بــا انجام معاینه هــای تخصصی 
مغز و اعصاب اگر مشــخص شود 
سلول های مغز بیمار مرده است 
این تشخیص به کمک نوار مغز، 
سونوگرافی و همچنین آنژیوگرافی 

عروق مغز بررسی می شود؛ اگر در این تست ها تأیید 
شود بیمار دچار مرگ مغزی شده پیشنهاد اهدای 
عضو با خانواده وی مطرح می شود. در صورت رضایت 
خانواده، فرد به مرکز اهدای عضو اعزام می شــود و 
پس از آن نیز دوباره همه آزمایش ها از ســوی پنج 
متخصــص - متخصص بیهوشــی، داخلی، مغز و 
اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و متخصص پزشکی 
قانونی- تکرار می شــود و در صــورت تأیید نهایی، 

اهدای عضو انجام خواهد شد.

زمان طالیی اهدای عضو »
دکتر صادق بیگی با بیان اینکه حیات انســان 
منــوط بــه کارکرد تــوأم مغز و قلب اســت، 
می گویــد: در »مرگ مغزی« ادامه حیات قلب 
به کمک دســتگاه بین ۴۸ ســاعت تا حداکثر 
یــک هفته وجــود دارد و همیــن مدت زمان 
طالیی اهدای عضو محسوب می شود. بنابراین 
اگر در ۴۸ ســاعت اولیه مرگ مغزی رضایت 
برای اهدای عضو داده شــود، امــکان اهدای 
تعداد بیشــتری از اعضا وجود دارد؛ چرا که هر 
بافتی یک زمان طالیی دارد. هرچه زمان بگذرد 
عضوهای کمتری قابلیت اهدا پیدا می  کنند - 
به طوری که ابتدا ریــه از بین می رود، پس از 
آن کلیه ها، بعد کبد و در نهایت ایســت کامل 
قلبی ایجاد می شــود - و در کمتر از یک هفته 

همه اعضای بدن دچار فساد 
می شــوند. مانند همان پایی 
که دچار »قانقاریا« شــده و 
اگر قطع نشود عفونت به همه 
اعضای بدن سرایت می کند و 

در نهایت فرد را می ُکشد. 

تصمیم گیری برای »
عزیزانمان را آسان کنیم 

وی بــا ابراز تأســف از اینکه 
برخــی از خانواده هــا پس از 
گذشــت زمان طالیی اهدای 
عضو، یعنی وقتی بیمارشــان 
دچار ایست قلبی می شود ابراز 
می افزاید:  می کنند،  پشیمانی 
تیم فراهم آوری اعضا در چند 
مرحله به خانــواده همه بیمــاران مرگ مغزی 
پیشنهاد اهدای عضو می دهند تا اهمیت و ارزش 
زمان به آن ها منتقل شود، اما متأسفانه ۵۰ درصد 
خانواده ها موافقت نمی کنند و یا زمانی با اهدای 
عضو عزیزشان موافقت می کنند که اعضای او از 
بین رفته و قابلیت پیوند ندارد. بنابراین شایسته 
است همه ما با تکمیل فرم اهدای عضو نسبت به 
این عمل خداپسندانه اقدام کنیم تا اگر تقدیرمان 
در چنین مسیری رقم خورد تصمیم گیری برای 

عزیزانمان آسان باشد.

فقط رضایت خدا »
بــه گفته وی، دو راه بــرای دریافت کارت اهدای 
عضو وجــود دارد. افراد می  تواننــد برای دریافت 
کارت اهدای عضو شــماره ملی خود را به شماره 
۳۴۳۲ پیامــک کنند و یا با مراجعه به ســایت 
ehdacenter.ir می  توانند فــرم را پر و برای روز 
مبادا اعالم آمادگی کنند.گفتنی است تیم پیوند، 
عمل پیوند اعضــا را به صورت افتخاری )رایگان( 
در هر ســاعت از شــبانه روز که الزم باشد انجام 
می دهند، ضمن آنکه هیچ گونه وجهی از خانواده 
بیمار )گیرندگان عضو( دریافت نمی شود و خانواده 
اهداکننده نیز هیچ وجهی دریافت نمی کند و در 
فرهنگ ایثارگرانه اهدای عضو فقط جلب رضایت 

خداوند مطرح است. 

روزانه 10 بیمار نیازمند پیوند اعضاء از دنیا می  روند

چو عضوی به درد آورد روزگار...

در ایران ساالنه بین 
6 تا 8 هزار بیمار با 
تابلوی مرگ مغزی 

در بیمارستان ها فوت 
می شوند که 50 درصد 

آن ها قابلیت اهدای 
عضو دارند

بــــــرش
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دستچین

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودجه ندارد
مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش می گوید: 
اعتبارات وزارتخانه تنها پاسخگوی حقوق جاری کارمندان است، 
بودجه کافی و اعتباری برای تحقق سند تحول بنیادین تخصیص 

داده نشده است.
وی همچنین گفت: همه وضع عمومی کشــور را می دانیم؛ قرار 
نیســت امتیاز ویژه به معلمان بدهیم بلکــه می خواهیم وضع 

معلمان مانند سایر کارمندان باشد.

روزی که ناامیدی را تولید کردیم
فارس: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت:  بیشتر مواقع تولیدات 

رسانه ای ما در دوره کرونا دست خودمان نبوده است.
بــرای مثال اول اســفند که یک نفر را به بیمارســتان منتقل 
می کردند ما لباس او را با مردم »ووهان چین« مقایســه و اقدام 
به خودزنی کردیم. از همان جا این ناامیدی در جامعه تولید شد.

از این پس رتبه بندی از اختیارات و توانم خارج است
برنا: محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، در 
خصوص ترمیم رتبه بندی معلمان در توییتر نوشت: آنچه را در 
محدوده اختیاراتم بود و قولی که برای پیگیری و اجرای آن داده 
بودم، انجام دادم، اما مســئوالن مستقیم اجرای آن نظر دیگری 
دارند. به هر صورت از این پس موضوع رتبه بندی از اختیارات و 

توان من خارج است.

نظامی و انتظامی

رئیس سازمان وظیفه عمومی بیان کرد 
خبر خوش برای مشموالن 

غایب و غیرغایب خارج ازکشور 
ایلنا: رئیس ســازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی درباره مشــموالن غایب و غیرغایب 
خارج از کشــور، گفت: به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، تمام مشموالن غایب و غیرغایب می توانند 
به کشور یا به محل اقامت خود بازگردند و هیچ 
مشــکلی برای آن ها ایجاد نخواهد شد و هیچ 

محدودیت زمانی نیز برای آن ها وجود ندارد.
سردار تقی مهری افزود: البته مشموالن غایب 
کمتر از ســه سال خارج از کشــور می توانند 
یک بار در این شــرایط وارد کشور شده و برای 
بازگشت آن ها نیز مانعی وجود ندارد و این افراد 
با تأیید وزارت امور خارجه می توانند از کشــور 

خارج شوند.
براســاس مقررات، وقتی مشموالن غایب وارد 
کشور می شوند می توانند 6 ماه در کشور حضور 
داشته و سپس از کشور خارج شوند، از همین رو 
برای مشــموالن غایب بیش از سه سال نیز با 

توجه به شرایط کرونا محدودیتی وجود ندارد.

حقوقی

رئیس پلیس راهور ناجا:
طرح تقسیط جریمه های 

رانندگی برداشته شد
مهر: رئیــس پلیس راهــور ناجــا از حذف 
طرح تقســیط جریمه های رانندگی و توقیف 
خودروهای دارای بدهی اقساط جرایم خبر داد.

ســید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه گفت: 
جدی ترین برنامه پلیس راهور کاهش سوانح و 

تصادفات با رویکرد کاهش جان باختگان است.
هادیانفر بیان کرد: از ســه مدل پراید دو مدل 
پراید از رده خارج شده و یک مدل دیگر آن هم 

به زودی از رده خارج می شود.
بــه گفته رئیس پلیس راهور ناجا تا آخر مرداد 
هم خودرو ۴۰۵ اگر به تعهدات خود عمل نکند 

از رده خارج می شود.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: خودروهایی که 
بیش از یک سال از بدهی اقساط جریمه هایشان 
گذشــته و مبلغی را پرداخت نکرده اند توقیف 
می شــوند؛ البتــه این را هم بگویــم که طرح 

تقسیط در کل برداشته شد.

علم و فناوری

خبر خوش معاون علمی رئیس  جمهور 
ایران از واردات تجهیزات مقابله 

با کرونا بی نیاز شد 
تســنیم: معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور 
گفت: روزانه ۱.۵ میلیون کیت تشخیصی سلولزی 
و ماهانه ۱.۵ میلیون کیت تشخیصی PCR توسط 
شــرکت های دانش بنیان در ایران تولید و صادر 
می شود.سورنا ستاری اظهار کرد: اکنون کشورمان 
برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند واردات تجهیزات 
نیست و تمامی نیاز کشور در داخل تأمین می شود.

وی گفت: به غیر از موارد اندکی که روزهای نخست 
شــیوع کرونا انجام شــد ایران هیچ تجهیزی در 
راستای مقابله با کرونا وارد نمی کند و اکنون تمام 
تجهیزات بیمارستانی، اتاق های icu و دیگر بخش ها 
با تالش شــرکت های دانش بنیــان ایرانی تولید 
می شود.ســتاری از صادرات کیت های تشخیصی 
توسط شــرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: 
کیت هــای تولیدی در ایران عــالوه بر تأمین نیاز 
کشور، بخشی از آن صادر می شود و اکنون هشت 
شرکت دانش بنیان توانســته اند تأییدیه های الزم 
برای صادرات کیت های تشخیصی را دریافت کنند.

آموزش

مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی:
تصمیمی برای بازگشت 

دانشجویان خارجی نداریم
ایســنا: دکتر عبدالمجید علیزاده، مدیر کل 
امور دانشجویان غیر ایرانی گفت: در خصوص 
بازگشــت دانشــجویان خارجی برای حضور 
در دانشــگاه ها هنوز هیــچ تصمیمی گرفته 
نشده اســت. تصمیم گیری در این بخش یک 
تصمیم چند حوزه ای اعم از معاونت آموزشی، 
دانشجویی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور 

است بنابراین هنوز تصمیم نگرفتیم.
وی تأکید کرد: راهکارهــای وزارت علوم برای 
تصمیم گیری در شرایط بازگشایی دانشگاه ها از 
یک ماه قبل اتخاذ شده اما اجرای این مدل ها 
با دانشــگاه ها و پس از ابالغ ستاد ملی مقابله 
با کرونا خواهد بود.علیزاده خاطرنشــان کرد: 
بیشترین دانشجویان خارجی ما به کشورهای 
افغانســتان، عراق، لبنان، ســوریه و پاکستان 
بازگشــتند و اگر ســتاد ملی کرونا تصمیم به 
بازگشت آن ها بگیرد، مشکلی وجود ندارد و باید 

منتظر مصوبات این ستاد باشیم.

گردشگری

معاون گردشگری خبر داد
 برخورد با تورهای غیرمجاز 

در تعطیالت فطر
ایسنا: معاون گردشــگری درباره تبلیغ سفر 
در فضــای مجازی توســط گروه هــای بدون 
هویت و ثبت نشــده، به انگیزه تعطیالت عید 
فطر و نحوه نظارت بــر آن ها که بدون رعایت 
پروتکل های بهداشــتی درحال اجرا هستند، 
گفــت: حتماً بــا آن ها برخــورد می کنیم. ما 
حتی برای ارائه خدمات از طریق زنجیره مجاز 
گردشــگری این قدر ضابطه و پروتکل تهیه و 
ابالغ کرده ایم که طبیعی اســت اجازه ندهیم 
افرادی غیرمجاز وارد این چرخه شوند و با اعتبار 
صنعت گردشگری بازی کنند.ولی تیموری در 
پاســخ به این پرسش که آیا با نیروی انتظامی 
و سایر نهادهای نظارتی مذاکراتی شده که در 
مقابل تورهــای بدون مجوز که قائل به رعایت 
پروتکل های بهداشتی نیستند، واکنش قانونی 
داشت، گفت: خبر خوبی در این زمینه داریم، 
در قالب سامانه ثبت تور که تقریباً آماده است و 

سعی می کنیم به زودی نهایی شود.

فراسو

تهدیِد تحدید
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۶ هزار دفتر روان شناسی در آستانه تعطیلی 
ایرنا: دکتر محمد حاتمی، رئیس ســازمان نظام روان شناسی و 
مشــاوره گفت: یک هزار کلینیک و 6 هزار دفتری که با سازمان 
نظام روان شناسی در کشور همکاری می کنند، از لحاظ اقتصادی 
در مضیقه به سر می برند و در شرف تعطیلی هستند. امیدواریم 
کمک هایی در این خصوص اتخاذ شود تا این مراکز به تعطیلی 

کشیده نشوند.

پادتن سارس، کرونا را مغلوب کرد
میزان: سخنگوی ســتاد مدیریت و مقابله با کرونا، از غیرفعال 

شدن ویروس کرونا در یک مبتالی سارس خبر داد.
کیانوش جهانپور، با انتشار پیامی در توییتر، نوشت: »محققان در 
مجله نیچر ادعا کرده اند پادتن های بدست آمده از فردی که در 
ســال ۲۰۰۳ به سارس مبتال شده و بهبود یافته است، توانسته 

ویروس کرونای جدید را غیرفعال نماید«.

خائنان و جاهل جمعیتی
تســنیم: دکتر روازاده، دبیرکل حزب جامعه اسالمی حامیان 
کشاورزی ایران می گوید: افرادی معتقدند ایران آینده با جمعیت 
باال، توان مدیریت منابع خود را نخواهد داشت و صرفاً واردکننده 
می شــود! بنده اعالم می کنم ایران منابع الزم را برای جمعیت 
چندصد میلیونی دارد؛ کســانی که غیر از این فکر می کنند یا 

خائن هستند یا جاهل. 

حذف سهمیه ها به کنکور سراسری ۹۹ نمی رسد
باشــگاه خبرنگاران جوان: ابراهیم خدایی، رئیس سازمان 
سنجش گفت: چند ماه پیش سهمیه های کنکور ساماندهی و 
به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد. از ارسال این الیحه 
به شورا هیچ نتیجه عملی ندیدیم، به همین دلیل سهمیه های 
کنکور در دفترچه راهنمای ثبت نام آورده شده است. با توجه به 

این شرایط، حذف سهمیه ها به کنکور ۹۹ نمی رسد.

تکذیب یک نامه نگاری برای فردی خاص 
فارس: عباس میرزاحســینی، مدیــر کل روابط عمومی و امور 
بین الملل شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: هر گونه نامه نگاری 
از جانب دبیرخانه شــورا با قوه قضائیه بــرای فردی خاص در 
موضوع جمعیت شناسی کذب محض است. وی افزود: انتشار این 
مطالب کذب در آستانه روز ملی جمعیت که موجب دلسردی 

دلسوزان انقالب می شود جای تأمل دارد.

مجلس و دولت کاری برای جمعیت نکردند
مهر:خلیل علی محمدزاده، پزشــک و اســتاد دانشگاه گفت: 
مجلــس نهم و دهم، هماهنگ با دولت یازدهم و دوازدهم برای 

اجرای سیاست های کلی جمعیت، کار اساسی نکردند.
دولــت دغدغه الزم و بودجه نداشــت، مجلس هــا هم گرفتار 
ویرایش های مکرر طرح و البی ها بودند و نتیجه آن عملی نشدن 

سیاست های کلی جمعیت شده است.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق در مقاله خود که در 
روزنامه های این کشور منتشر شد با اعالم اینکه عراق در شرایط 
نامطلوبی قرار دارد، تأکید کرد همگان در این کشــور باید برای 

مقابله با چالش های پیش رو با یکدیگر همکاری کنند. 

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
درباره هرگونه تالش رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری 
هشــدار داد و تأکید کرد اتحادیه پذیرای هیچ گونه تغییری در 
مرزهای ۱۹۶۷ نیست مگر آنکه در چارچوب توافق میان طرفین 

اسرائیلی و فلسطینی حاصل شود.

درگیر و دار تهدید سازمان بهداشت جهانی به قطع کمک هزینه صورت گرفت

کشف داروی کرونا توسط دکتر ترامپ!
  جهان  دونالد ترامپ، رئیــس جمهور ایاالت متحده این 
روزها در دو جبهه علیه کرونــا می جنگد! در جبهه اول هر 
روز یک داروی جدید برای ویروس کووید ۱۹ کشف می کند 
و در جبهه دوم ســازمان جهانی بهداشت که در حال مبارزه 
با کروناست را تهدید به قطع کردن بودجه می کند. خاطرتان 
هست که یکی دو ماه پیش ترامپ توصیه کرد مردم داروهای 
شــوینده و ضدعفونی را تزریق کنند تا ویروس از بین برود، 
یا گفته بود مردم بروند داخل دستگاه های تولیدکننده اشعه 
فرابنفش تا ویروس های بدنشان کشته شود، حاال ترامپ یک 

دارو کشف کرده است؛ داروی هیدروکسی کلروکین! 
به گزارش هیل، پزشک مخصوص ریاست جمهوری آمریکا 
تأییــد کرد دونالد ترامپ به رغم عدم ابتــال به کرونا داروی 
هیدروکســی کلروکین که مخصوص ماالریاست را مصرف 
می کند. بامداد سه شنبه هم ترامپ شخصاً به خبرنگاران گفت 

این دارو را مصرف می کند.
ترامــپ گفت: »مــن با دکتر کاخ ســفید دربــاره مصرف 
هیدروکسی کلروکین مشورت کردم و او گفت آیا شما مصرف 

آن را دوست دارید؟ و من گفتم عالقه به مصرف آن دارم!«
البته ترامپ در ادامه هم گفت، مالک کارخانه تولید این دارو 
نیست و هیچ ســهمی از آن را در اختیار ندارد ولی فقط به 

آن عالقه دارد.
در همین حال نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
هم در واکنش به این صحبت های دونالد ترامپ در مصاحبه 
با سی ان ان اظهار کرد: من ترجیح می دهم او چیزی را که از 

سوی دانشمندان به ویژه برای گروه سنی ترامپ و همچنین 
باید گفت گروه وزنی وی یعنی افراد بسیار چاق تأیید نشده، 

مصرف نکند.
همزمان با این کشــفیات، ترامپ در نامه تازه اش به سازمان 
جهانی بهداشت از برخورد این سازمان با انتشار ویروس کرونا 

به تندی انتقاد کرد.
در بخش هایــی از این نامه کــه در توییتر رئیس جمهوری 
آمریکا منتشــر شــده، وی خطاب به دکتر تدروس آدهنوم 
ِگبِریِسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نوشته »عمیقاً 
نگران« واکنش این ســازمان به ویروس کروناست و هشدار 
داده که »تنها راه پیش رو« آن اســت که این سازمان بتواند 

»عدم وابستگی خود به چین را عمالً نشان بدهد«.
دونالد ترامپ همچنین تهدید کرد اگر رویه سازمان جهانی 
بهداشت در این زمینه »ظرف ۳۰ روز آینده بهبود چشمگیری 
پیدا نکند« وی برای همیشه کمک هزینه ایاالت متحده به این 

سازمان را قطع خواهد کرد.
از ســوی دیگر تدروس تأکید کرده سازمان جهانی بهداشت 
روز ۳۰ ژانویــه و در حالی که تنهــا ۱۰۰ مورد ابتال به این 
بیماری در بیرون از چین ثبت شده بوده، وضعیت اضطراری 

اعالم کرده است. 
در ماه های اخیر بسیاری از اعضای سازمان جهانی بهداشت 
خواستار بررســی بی طرفانه برخورد این سازمان با بیماری 
همه گیر کووید۱۹ شده اند که تا کنون جان بیش از ۳۰۰ هزار 

تن را در سراسر جهان گرفته است.

سفر رئیس شورای انتقالی ©
جنوب یمن به ریاض

فــارس: برخی منابــع دیپلماتیک از ســفر 
»عیــدروس الزبیدی« رئیس شــورای انتقالی 
جنوب یمن به ریاض خبــر دادند. ظاهراً اقدام 
الزبیدی در ادامه تالش ریاض برای آرام ســازی 
اوضــاع جنوب یمــن صورت می گیرد. ســفر 
الزبیدی به ریاض در حالی اســت که شــورای 
انتقالی جنوب تحت حمایت امارات به تازگی در 
جنوب یمن وضعیت خودمختاری اعالم کرد که 
به دنبال آن تقابل میان نیروهای دولت مستعفی 
به ریاســت »عبدربه منصور هادی« و شورای 

انتقالی به ویژه در ابین شدت گرفت.

برخورد راکت به نزدیکی ©
سفارت آمریکا در بغداد

مهر: منابع خبری روز گذشــته گزارش دادند 
دســت کم یک فروند راکت به نزدیکی منطقه 
محافظت شــده ســبز بغداد که محل استقرار 
سفارت آمریکا و سایر مجتمع های دیپلماتیک 
در عراق است، برخورد کرده است. این نخستین 
حمله راکتی از زمان روی کار آمدن »مصطفی 

الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق است.

تفرقه به حزب سیاسی ©
»مکرون« رسید

ایسنا: حزب متبــوع رئیس جمهور فرانسه به 
دلیل طغیان شماری از اعضای خود، در آستانه 
از دســت دادن اکثریت پارلمانی است. اعضای 
جدا شــده از حزب حاکم در پارلمان فرانسه، از 
تشکیل گروهی جدید خبر دادند که می تواند 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور این کشور را از 
اکثریت پارلمانی محروم کند. با جدا شدن هفت 
قانون گذار از حزب »جمهوری رو به جلو«، شمار 
اعضای این حــزب به ۲۸۸ نفر کاهش می یابد 

که تا رسیدن به اکثریت، یک کرسی کم دارد.

نتانیاهو تمایل ندارد در دادگاه ©
خود حاضر شود!

باشــگاه خبرنگاران: نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی اعــالم کــرد قصد نــدارد در 
نخســتین جلســه رســمی دادگاه خود برای 
بررســی پرونده های فساد شــرکت کند. قرار 
است نخستین جلسه رســمی دادگاه نتانیاهو 
برای بررســی پرونده های فســاد و خیانت در 
امانت یکشنبه آینده برگزار شود. نتانیاهو برای 
توجیه این درخواست خود مدعی شده نخستین 
جلســه دادگاه، به موضوعــات فنی اختصاص 
داده می شــود و خیلی مهم نیست! »آویخای 
مندلبلیت« دادستان کل رژیم صهیونیستی در 
۲۸ ژانویه گذشته کیفر خواست رسمی را علیه 
نتانیاهو در سه بند اصلی فساد، خیانت در امانت 

و کالهبرداری ارائه داد.
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نتیجه توافق عبداهلل و غنی؛ ثبات یا تنش؟©
عاقبت انتظارها به سر آمد و چند روز پیش توافق نامه میان اشرف غنی و دکتر عبداهلل، 
دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید. از ایران تا آمریکا 
و اروپا و ســازمان ملل و بســیاری ممالک و مراکز دیگر از این اتفاق استقبال شایانی 
کردند. در کابل نیز به ناگاه لحن خصمانه دو رقیب و اردوگاه هایشان نسبت به عملکرد 
و تصمیمات یکدیگر، به صدور بیانیه هایی نرم و امیدبخش انجامید. بسیاری از ناظران و 
کارشناسان مسائل این کشور در منطقه و جهان نیز این خبر را دستاوردی مهم برای 
ثبات افغانستان ارزیابی کرده و تحلیل هایی عمدتاً سرشار از پیش بینی های مثبت و 

اوضاع رو به بهبود ارائه دادند.
به گمان این قلم اما امضای این توافق نامه بعید است انتظاراتی را که عموم از آن دارند 
برآورده کند و به زبان ســاده تر، باید شــوربختانه پذیرفت که چه بسا اتفاقات بعدی 

برخالف رویه مورد انتظار پیش برود.
این کشمکش دست کم برای چند ماه بسیاری از طرف ها و چهره های سیاسی درگیر 
در افغانستان را در حالتی از بالتکلیفی و سکون و سکوت نگه داشته بود، اما اکنون آنان 
ناچار به تعیین و افشای موضع خود در قبال این مسئله شده و این اعالم مواضع، اعم 
از آن ها که رسمی و آشکارا منتشر یا آن ها که تلویحی و با کنایه ارائه شدند، چندان 
خوشایند نبودند. در قدم نخست بسیاری از متحدان دکتر عبداهلل، همین ابتدای کار 
علیه او شوریده اند؛ حزب جمعیت اسالمی که خاستگاه وی است، توافق نامه را محکوم 

و از پذیرش آن خودداری کرده است.
ژنرال دوستم که اعطای درجه مارشالی به او جزو مفاد توافق نامه و شروط دکتر عبداهلل 
بود، تلویحاً این حرکت را نمایشــی خوانده و در فضای مجازی اعالم کرده این درجه 
و مقام را )که با امضای دکتر غنی محقق شــد( نه یک شخص، بلکه مردم افغانستان 
به خاطر خدماتش به او اعطا کرده اند. باری قصد برشمردن یکایک چهره های نزدیک و 
متحدان و دوستان نزدیک دکتر عبداهلل که به سختی با این توافق مخالفت کرده اند را 
ندارم، اما شکی نیست، نخستین شکاف ها که عمیق هم به نظر می رسند در ریتم ثبات 
و همگرایی پیدا شده و پس از نزدیک به ۶ ماه کشمکش و رسیدن به توافقی دشوار، 

چندان ثبات و همگرایی قابل اعتنایی در این تیم باقی نمانده است.
شگفت آور آن است که دشمنان دکتر عبداهلل نیز دقیقاً موضع مشابهی گرفته اند. طالبان 
در قدم اول توافق را رد کرده و مدعی شده ریاست عبداهلل را بر شورای مصالحه نپذیرفته 
و او به عنوان یک فرد می تواند در مذاکرات حاضر باشد. گلبدین حکمتیار، قدیمی و 
مهم ترین حزب رقیب حزب جمعیت و مخالف دکتر عبداهلل نیز به شدت مخالفت خود 

را اعالم کرده است. 
دکتر عبداللطیف پدرام که به هیچ کدام از طرفین نزدیک نیســت هم مخالفتش را 
اعالم کرده... با تأسف عین این ماجرا در اردوگاه اشرف غنی رخ داده است. هیچ کدام 
از دو معاون او در محفل امضای توافق نامه شرکت نکردند و حتی زمزمه های مخالفت 
و عصبانیت امراهلل صالح به رســانه ها راه یافت. متحدان غنی می گویند اگر تو پیروز 
انتخابات بوده ای و بیشتر از 5۰ درصد آرا را کسب کرده ای و آن هم در حالی که کشور 
و ارتش و بخش امنیت کامالً در اختیارت نیز هست، چرا 5۰ درصد قدرت و کابینه را به 
رقیبی که مدعی باخت و شکست وی هستی داده ای؟ همین سؤال را متحدان عبداهلل 
از او می پرسند که اگر تو به تقلب با آن همه اسناد و پافشاری ایمان داشتی، چرا اتحاد 
با یک سیاستمدار متقلب را پذیرفتی؟ جان کالم اما آن است که کیک قدرت در کابل 

روز به روز کوچک تر شده و جدال ها برای کسب سهم بیشتر باال می گیرد.
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خبرگزاری رســمی سوریه از کشــف مقدار زیادی اســلحه، مهمات و 
موشک های آمریکایی و صهیونیستی به هنگام پاک سازی جنوب سوریه 
از بقایای تروریســت ها خبر داد. در بین موارد کشف شده، تعداد زیادی 
موشک »الو« ســاخت اسرائیل، موشــک های ضد زره آمریکایی »تاو« 
راکت آر پی جی تفنگ های خودکار، مسلســل ، سالح های تک تیرانداز و 
انواع مهمات دیده می شــود. به گفته یک منبع نظامی، در عملیات های 
پیشین نیز اسلحه های ساخت تل آویو و موشک های آمریکایی کشف شد 
که این مسئله نشــان می دهد گروه های تروریستی به شدت از حمایت 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی برخوردار بودند. یگان های ارتش سوریه، به 
هنگام پاک سازی، ده ها تونل و انبار ذخیره اسلحه و مهمات را هم کشف 

کردند که بسیاری از آن ها با فناوری غربی ساخته شده است.
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دخت،  تنها  سلیمان  جهان/   
آسمان  تحلیلگر مسائل چین  
مقام های  بافتن  هم  به  ریسمان 
واشنگتن علیه پکن همچنان ادامه 
ضد  موضع گیری  آخرین  در  دارد. 
چینی، وزیر خارجه ایاالت متحده 
روز دوشنبه اظهاراتی به زبان راند 
که باید آن را عبور یانکی ها از خط قرمزهای اژدهای زرد خواند. 
مایک پمپئو با دستاویز قرار دادن حق آزادی رسانه ها، چین را به 
تضعیف حق خودمختاری هنگ کنگ متهم کرد. وی مدعی شد 
تداوم این روند، واشنگتن را به ارزیابی وضعیت حکومتی این منطقه 
واخواهد داشت. پمپئو در اظهارات خود به صراحت از تجدیدنظر 
در وضعیت حاکمیت هنگ کنگ تحت قانون »یک کشور، دو نظام 
حکومتی« یاد می کند که این به معنای گذشتن از فاکتورهای پکن 
مبنی بر لزوم رعایت »اصل چین واحد« است. بر مبنای این قاعده، 
آمریکا و متحدانش باید به حق حاکمیت دولت مرکزی چین بر 
مناطق تابعه شامل تایوان، هنگ کنگ و ماکائو احترام بگذارند و از 
جریان های جدایی طلبانه حمایت نکنند. اما سخنان پمپئو این اصل 

مهم را زیرسؤال برده و در واقع حاکمیت چین را هدف می گیرد.
تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، هیچ یک از رؤسای جمهور 
سابق آمریکا به رغم انتقادهای گاه و بیگاه از عملکرد چین، عماًل 
این اصل را نقض نکردند. ولی به تازگی شــاهد اقدام هایی از سوی 

واشــنگتن بوده ایم که با این رویه در تعارض اســت. از آن جمله 
می تــوان به حمایت مغرضانه ایاالت متحده از تایوان در جلســه 
 ســازمان بهداشــت جهانی با نام یک کشور مستقل و همچنین 

تجدید نظر در وضعیت حاکمیت هنگ کنگ اشاره کرد.
ایاالت متحــده و چین به تازگی درگیر چرخه ای از کشــمکش 
همه جانبه شده اند؛ از جنگ تجاری گرفته تا اتهام زنی های رسانه ای 
به هر بهانه ممکن. اتهام زنی های آمریکا به کشــور رقیب به ویژه 
در یکی دو ماه اخیر به اوج خود رســیده است. کاخ سفید از این 
رویکرد دو دســته اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را مدنظر دارد. 
در حوزه اهداف کوتاه مــدت، آنچه دولت ترامپ در اتهام پراکنی 
علیه چین دنبال می کند جذب افکار داخلی آمریکاســت. نباید 
فرامــوش کرد کمتــر از ۶ ماه دیگر به ماراتن انتخابات ریاســت 
جمهــوری ایاالت متحده باقی مانده. ترامپ در عرصه سیاســت 
خارجی هیچ دستاوردی نداشــته و در تمامی پرونده های ایران، 
عراق، سوریه، افغانستان و حتی ارتباط با روسیه شکست خورده 
است. از ســوی دیگر به واسطه مدیریت نادرست در بحران کرونا 
محبوبیت »دونالد« به پایین ترین حد خود تنزل یافته است. پس 
چندان هم عجیب به نظر نمی رسد ترامپ شومن و عوام فریب نوک 
پیکان برنامه های خود را در هدف قرار دادن چین به عنوان دشمن 
بالقوه ایاالت متحده قرار دهد تا شاید به این طریق بتواند با جلب 
پایگاه مردمی شــانس خود را برای پیروزی در انتخابات ۳ نوامبر 

۲۰۲۰ افزایش دهد.

اهداف بلندمدت واشنگتن از اتهام زنی های علیه پکن را نیز باید 
در راستای برنامه کالن آمریکا برای مقابله با چین ارزیابی کرد. 
در راهبــرد ایاالت متحده از چین به عنــوان رقیب بالقوه این 
کشور برای به چالش کشیدن یانکی ها نامبرده شده و به همین 
دلیل در چند سال گذشته شاهد نوعی دگردیسی در سیاست 
خارجی واشــنگتن با تمرکز بر مهار اژدهای زرد هســتیم. زیر 
ســؤال بردن اصل چین واحد را هم باید توطئه ایاالت متحده 
برای زیرســؤال بــردن حاکمیت پکن بر مناطق ذکر شــده و 

سوءاستفاده های بعدی از این موضوع قلمداد کرد. 
اما حقیقت آن است که اصل چین واحد برای پکن مسئله مرگ 
و زندگی است. زیرسؤال بردن این اصل ادعای گزافی است که 
از سوی واشنگتن مطرح شده و بعید است رنگ واقعیت به خود 
بگیرد بلکه این ادعا بیشتر به منظور امتیازگیری از چین صورت 
می گیرد. با وجــود این، چین هم در مقابــل تحرکات آمریکا 
ســکوت نخواهد کرد. پکن در کوتاه مدت و حتی میان مدت 
خواهان درگیری بیشــتر با ایاالت متحده نیست و تنها ممکن 
است به اقداماتی تالفی جویانه در راستای دفاع از حیثیت خود 
روی آورد. به نظر می رسد چین تا پایان فرایند انتخابات آمریکا 
سیاست صبر و مماشات را در پیش خواهد گرفت اما در مراحل 
بعد اگر اتهام زنی های واشــنگتن ادامه داشته باشد پکن دست 
روی دســت نخواهد گذاشــت؛ بنابراین در بلندمدت احتمال 

افزایش تنش های دیپلماتیک و تجاری قابل پیش بینی است.

بازی با خط قرمز چین برای صید آرای مردمی
تحلیل روز

غنائم جنگی ساخت اسرائیل!غنائم جنگی ساخت اسرائیل!

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت کشت و 
صنعت سرواندیشان توسعه شرق

) سهامی خاص به شماره ثبت 415 و شناسه 
ملی 10380234141 (

که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
صنعت  و  کشت  شرکت  به  نسبت  ادعایی  گونه  هر 
سرواندیشان توسعه شرق ) سهامی خاص( به شماره 
حال  در  که   10380234141 ملی  شناسه  و   415 ثبت 
اصالحی  ماده 225 الیحه  اجرای  در  باشد  می  تصفیه 
دست  در  با  میشود  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی استان  6 ماه 
شهید  بلوار  چناران،  شهرستان  رضوی،  خراسان 
انفرادی، جنب شرکت برق به کد پستی 9361912001 
مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه 
شرکت  به  فوق  مهلت  از  خارج  که  احتمالی  ادعای 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت میثم دارونی
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام امورتهی��ه و طبخ و توزیع 

غذای  بیمارستان امید را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000009، 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:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 730.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

خیابان کوهسنگی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/31

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/09

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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س�ازمان همیاری ش�هرداری های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد موضوع 
خرید س�یمان فله تیپ 2 زاوه تربت حیدریه خود را از طریق مناقصه عمومی و مطابق 

اسناد به واجدان شرایط واگذار نماید.
ل�ذا متقاضیان جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه می توانند با همراه داش�تن معرفی نامه از 
تاریخ99/02/31 لغایت99/03/07 همه روزه در س�اعات اداری از 7:30الی14:00 به 
دبیرخانه سازمان همیاری ش�هرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار 
پیروزی، میدان شهید مهدوی، نبش دالوران7 مراجعه نمایید. ضمنا مهلت تسلیم پاکات 

تا مورخ 99/03/21 در محل دبیرخانه حراست سازمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکات: ساعت:13:00 مورخ 99/03/22 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا   ساعت:14:00  مورخ 99/03/21

آگهی مناقصه عمومی  خرید سیمان فله تیپ 2 زاوه تربت حیدریه
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ش�هرداری کاش�مر در نظ�ر دارد ی�ک قطع�ه زمین ملک�ی شش�دانگ به پالک 
ثبتی2578/8 اصلی با کاربری آموزش�ی و برابر تعیین وضعیت امالک واقع در 
طرحهای دولتی ، دارای امتیاز پروانه مسکونی واقع در خیابان مدرس داخل 
م�درس 9 ، به مس�احت 220/26 متر مربع را از طریق مزای�ده کتبی به فروش 
برس�اند.  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات 
بیش�تر از تاریخ 99/3/6 لغایت تاریخ 99/3/17 به امور حقوقی و قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند .
تلفن تماس:4-55227701-55229899 می باشد .

آگهی مزایده شهرداری کاشمر  مزایده فروش زمین )نوبت اول(

روابط عمومی شهرداری کاشمر

آگهی مزایده)نوبت  دوم (
شهرداری بیدخت در نظر دارد به استناد 
بن��د 6 مصوب��ه 115-98/12/5، ش��ورای 
محترم اس��المی ش��هر بیدخت نسبت به 
فروش یك قطعه زمین مسکونی واقع در 
ش��هرك امام علی بیدخت به مساحت 222 
متر مربع به قیمت پایه 888.000.000 ریال 
اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 99/3/11 

ساعت 14 به شهرداری مراجعه نمایند.  
میر بیدختی 

شهردار بیدخت 99
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
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:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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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 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( )شماره فراخوان سامانه ستاد: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 
وب��ت دومدرمان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان
ن س���ند کمپانی خودروی اتوب���وس بنز457 مدل 1382 

رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 475ع42 ایران 65  
ش���ماره موتور 4579450004316 و ش���ماره شاس���ی 
37231710002359 ب���ه مالکی���ت عل���ی س���امی و 
عبدا... سامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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