
نگاهی به گفتمان امام خمینیw و تداوم آن در 
اندیشه و عمل آیت اهلل  خامنه ای، رهبر فرزانه انقالب

آفتاب آمد 
دلیل آفتاب

 

هنردرخدمت ترویج  پوشش عفیفانه
 آستان  رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از فراخوان »َحصان« می گوید

قدس رضوی فراخوان »َحصان« را تالشــی برای به 
کارگیری هنر در ترویج و تبلیغ پوشــش عفیفانه 
دانســت. فاطمه دژبرد درباره این فراخوان هنری 

به خبرنگار قدس گفت: این فراخوان توســط این 
مرکز و با همکاری مؤسســه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی و با هدف نهادینه سازی پوشش 

 ............ صفحه 3عفیفانه زائران به عنوان...

2 2 2
سخنگوی دولت با اشاره به 

صادرات بنزین ایران به ونزوئال:

سعید جلیلی: پاسخ موسوی به ادعای دخالت ایران 

در تظاهرات مردمی آمریکا

:aپیامبر اکرم
... آنچه که موافق 
کتاب خداست، 
بدان عمل کنید 
و آنچه مخالف 

کتاب خداست، 
آن را رها سازید... 
کافی- ج1- ص69
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به تجارت بین المللی ادامه می دهیم
 مردم باید شیرینی قانون گذاری 

و نظارت را در عمل بچشند کافرهمه را به کیش خود پندارد!

 روایت رهبری  انقالب  اسالمی ایران در شرایط به خصوصی به پیروزی رسید که تأمل 
و دقت در آن ضروری و دارای اهمیت اســت. از منظر خارجی دو بلوک شــرق و غرب 
در مقابــل آن قرار گرفته بودند که در رأس همه آن ها ایاالت متحده آمریکا و متحدین 
مرتجع آن در منطقه قرار داشتند. ژنرال رابرت هایزر، فرستاده ویژه نظامی جیمی کارتر، 

رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در کتاب خاطرات مشهور...

نویسنده »روایت رهبری« از 
بازخوانی الگوی انتخاب ولی فقیه 

در این کتاب می گوید

عالی ترین تجلی 
مناسبات اسالمیت 

و جمهوریت

یادداشتی از دکتر غالمعلی سلیمانی

هدف امام در 
سیاست خارجی 

بازگشت به فطرت 
حقیقی است

annotation@qudsonline.ir

گفت وگو ی  روز
 آیت اهلل محسن  اراکی

 مســئله صدور انقالب برای اکثریت نســل اول انقالب معنایی روشن و حتی 
بدیهی داشــت اما رفته رفته با گذشــت زمان و با اتخــاذ برخی رویکردهای 
متفاوت در برخی مســئوالن این مســئله به یکی از موضوعات محل مناقشه 
تبدیل شد. تا جایی که برخی حتی اصل آن را انکار می کنند و برخی دیگر، از 

آن دوگانه »منافع ملی و سیاست خارجه«...

افق انقالب
 ایجاد نظام جهانی اسالمی است 

 ............ صفحه های 4 و5

سالگرد عروج ملکوتی امام خمینیwو شهدای قیام خونین 15 خرداد را تسلیت می گوییم

      صفحه 1

آگهی مزایده محصوالت سردرختی

     موقوفه عبدا... رضوی
شرح در صفحه8
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76
6

آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی - نوبت اول(
 موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
دو مشهد در نظر دارد محصوالت سردرختی گیالس و آلبالوی خود 
واقع در روس��تای محس��ن آباد و کاهو را از طریق مزایده کتبی به 

فروش برساند.
متقاضی��ان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و ش��رکت در 
مزای��ده به این اداره واقع در خیابان آبکوه 2 نرس��یده به خیابان 
س��ناباد رو به روی اس��تخر س��عدآباد مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 

38447900 تماس حاصل نمایند.
موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد

,ع
99
01
79
9

ش��رکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنسبت به خرید اقالم   ، به 
ش��رح جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت 
اس��ناد مناقصه از تاریخ 99/03/13 ب��ه س��ایتهای http://www.tavanir.org.irی��اhttp://iets.mporg.ir یا

http://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر تا 
س��اعت 12 روز ش��نبه مورخ 99/03/24 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم)ص(سایت 

اداری_شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 

فرمایید.   

ف
شماره ردی

مبلغ تضمین    )ضمانتنامه شرحمناقصه
بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات  

600/000/000خرید قطعات عیب یاب کابل 201/د/199

  99/03/25
یکشنبه

ساعت 8:00

خراسان جنوبی 
،بیرجند، بلوار 

پیامبراعظم)ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

خرید انواع  تابلو توزیع فشارضعیف  205/د/299
100620/000/000آمپر ،  جعبه کنتور شماره 3 و کالف

خرید تجهیزات بیسیم)بیسیم و ریپیتر 206/د/399
354/000/000دیجیتال(

  روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

س
/ 9
90
18
06

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی "نوبت اول"  

دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع( 

در نظر دارد نس��بت به 
تهیه ل��وازم صوت��ی و تصویری 
طری��ق  از  خ��ود  نی��از  م��ورد 
مناقصه عمومی اقدام نماید. از 
ش��رکت های واجد شرایط دعوت 
می ش��ود جه��ت کس��ب اطالعات 
بیش��تر به س��ایت دانش��گاه به 

آدرس زیر مراجعه نمایند. 
)www.imamreza.ac.ir(

99
01
76
9

هتـل آپـارتمان 13واحدی
دو خوابه  فروش یکجا، خیابان امام رضا )ع(

09123453995
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ع 9
90
16
90

اداره کل نوس�ازی مدارس اس�تان مازندران در نظر دارد مناقص��ه عمومی همزمان ب��ا ارزیابی کیفی 
)فش��رده( کاالهای ذیل رااز طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگ��زار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. و الزم است 
مناقص��ه گ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبل��ی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/03/11 می باشد.

مبلغ برآورد )ریال(عنوان کاالردیف
مبلغ تضمین شرکت در فرایند 

ارجاع کار )ریال(

    تجهیزات گروه برق                    1
9,000,000,000450,000,000)تجهیزات هنرستانی، کارگاهی(

16,700,000,000835,000,000کیس و لوازم جانبی رایانه و لپ تاپ *2

2,840,000,000142,000,000دیتاپروژکتور و دستگاه سه کاره3

الزم به ذکر است پرداخت ها بصورت نقدی می باشد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز سه شنبه 99/03/13

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه 99/03/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 7:30 روز یکشنبه 99/03/25

پاکت ارزیابی کیفی و همچنین پاکات الف و ب مناقصه باید عالوه بر بارگذاری در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد(  به نش��انی: ساری- میدان امام خمینی )ره( - بلوار دانشگاه - اداره کل 

نوسازی مدارس مازندران-واحد دبیرخانه ارسال و تحویل گردد.
* برای ش��رکت در فراخوان این ردیف )س��تاره دار( عضویت در ش��ورای عالی انفورماتیک در زمینه 

مرتبط الزامی می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
دو مرحله ای خرید کاال )نوبت دوم(

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران

صفحات ویژه قدس
 به مناسبت سالگرد ارتحال 

امام خمینی)ره( و انتخاب 
آیت اهلل خامنه ای به 

رهبری انقالب اسالمی 
توسط مجلس خبرگان رهبری
 ............ صفحه های 9و10 و11و12

 ............ صفحه 12 ............ صفحه  5

 ............ صفحه 9



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

 مردم باید شیرینی قانون گذاری و نظارت را در عمل بچشند سیاست: سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس مجلس تصریح کرد: قانون گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص 
و... زمانی ارزش خود را پیدا می کند که منجر به نتیجه ای ملموس شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عمالً بچشند. وی تأکید کرد: آنچه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات بحق و مشروع آن هاست. 

قانون گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر و... زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می کند که منجر به نتیجه  ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود.

 سخنگوی وزارت خارجه ایران 
در نشست خبری با خبرنگاران 
ضمن تشریح آخرین تحوالت در عرصه 
سیاســت خارجــی بــه پرســش های 

خبرنگاران پاسخ گفت. 
سید عباس موسوی  درباره عدم تمدید 
معافیت هــای مربوط بــه همکاری های 
هســته ای بین المللی با ایران از ســوی 
آمریکا گفــت: تحریم های 
برنامــه   علیــه  آمریــکا 
و  بودنــد  مــا  هســته ای 
برای  کــه  معافیت هایــی 
بودند  داده  کشورها  برخی 
و  نداشــت  ارتباطی  ما  به 
به کشــورهایی کــه با ما 
همکاری می کردند، ارتباط 
ما  هسته ای  برنامه  داشت. 
به طــور کامــل و با قوت 
ادامه یافته اســت و خللی 
احساس نمی کنیم، ولی در 
این  آثار فنی  ارزیابی  حال 
موضوع هســتیم که اگر اثری بر برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران بگذارد، طبیعتاً 
با واکنش جدی تر ما مواجه خواهد شد. 
این تحریم ها علیه کشورهایی است که 
این همــکاری را با ما داشــتند، انتظار 
داریم آن کشــورها نســبت به قلدری 
جدیــد آمریکا واکنــش الزم و مقتضی 

داشته باشند.

فرافکنی ها از شخصی چون آقای »
ترامپ بعید نیست 

موسوی درباره ادعای مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید مبنی بر دخالت ایران، روسیه 
و چین در ناآرامی های اخیر آمریکا گفت: 
کافر همه را به کیش خود پندارد،  اینجا 
مصداق دارد. آن کشوری که علیه منافع 
ســایر کشــورها و در امور داخلی سایر 
کشــورها دخالت می کند و ابایی از بیان 
آن ندارد، دولت ایاالت متحده آمریکاست 
و این گونه فرافکنی ها از شــخصی چون 
آقای ترامپ بعید نیســت و ایشــان در 

اداره کشــور و اقتصاد آمریکا شکســت 
خورده است. او در کنترل بیماری کرونا 
شکست خورده و همین طور دولتی را به 
جا گذاشــته که به شــدت اهل تبعیض 
نژادی اســت و اتفاقاتی که در شهرهای 
مختلف آمریکا رخ داده، نتیجه ســال ها 
ســرکوب و خفه کــردن صداهای مردم 
اســت که اکنون از خفه کردن صداها به 
خفه کردن اتباع آمریکایی تبدیل شــده 
است و طبیعی اســت جان این مردم به 

لب بیاید و اعتراض کنند.
موسوی افزود: آقای ترامپ در این موارد 
چاره ای ندارد کــه به فرافکنی رو بیاورد 
و ایران و سایر کشــورهای مستقلی که 
از دیدگاه ایشــان با آن ها زاویه دارند را 
متهم می کند. ما هرگونه دخالت در امور 
داخلی آمریــکا را رد و محکوم می کنیم 
ولی نمی توانیم از اتفاقاتی که در آمریکا 
رخ می دهد، ابراز نگرانی و تأسف نکنیم. 
این دیپلمات ارشــد کشورمان ادامه داد: 
و وحشیانه ای  آمیز  صحنه های خشونت 
که ما و دنیا در حال دیدن آن هســتیم 
که آمریکایــی که مدعی بــوده و علیه 
کشــورهای دیگــر برخی مســائل را به 
اکنون وحشــیانه ترین  رخ می کشــیده 
سرکوب ها علیه مردم خود به ویژه رنگین 
پوســتان صورت می گیرد که به شــدت 

مایه تأسف و ناراحتی همه ماست.

روایت وزارت خارجه از کمک »
مزورانه کره جنوبی به ایران

ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به 
پرسش خبرنگار فارس درباره اعالم ارسال 
یــک محموله دارو و تجهیزات پزشــکی 
توسط کره جنوبی به ایران به ارزش ۵۰۰ 
هزار دالر و اینکه آیا این محموله از همان 
منابعی است که ایران در کره جنوبی دارد، 
گفت: خیلی زحمت کشــیدند! دو سال 
مذاکره با کره ای ها داشــتیم و از آنجایی 
که کره  ای ها در این زمینه متأســفانه به 
آمریکایی ها گوش می دهند و منتظر پاسخ 
مثبت آمریکایی ها بودند، حدود 7 میلیارد 
دالر پول ملت ایــران در کره بوده و باید 
هر وقت مطالبه کردیم به صورت مقتضی 
به صورت نقد و کاال به کشــور ما عودت 
داده می شــد که متأســفانه کره ای ها در 
این زمینه غفلت و تأخیر و تعلل داشتند 
و بارها به آن ها گوشــزد کردیم که آنچه 
به آن اســتناد می کنید، غیرقابل قبول و 
غیرقانونی اســت، چون ایران تحت هیچ 
تحریم قانونی و بین المللی نیست و  آنچه 
آمریکا انجام داد یــک تحریم غیرقانونی 
و یکجانبه اســت و استناد به تحریم های 
آمریکا نمی تواند مالک عمل کره و سایر 
کشورها باشد. ســخنگوی وزارت خارجه 
تصریح کرد: ما خواســتار باز پســگیری 
همه دارایی های خودمان در کره هستیم، 

این اقدام اگرچه کوچک و گام مثبت و با 
تأخیر فراوان است، معتقدیم کره ای ها باید 
کمی بیشــتر به این مسئله توجه کنند و 
روابط دیرینه و دوســتانه دو کشور که در 
مقاطعی زبانزد بوده، با دخالت کشورهای 

ثالث مخدوش نکنند.

هنگ کنگ را جزو سرزمین اصلی »
چین می دانیم

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن 
دربــاره تحریم های آمریــکا علیه چین 
در قضیه هنگ کنگ عنــوان کرد: خوی 
آمریکایی هــا دخالــت در امــور داخلی 
کشورهاســت به ویژه کشــورهایی که با 
آن ها در سیاســت های مختلف همســو 
نباشد. شــواهدی داریم که آمریکایی ها 
حتی در امور داخلی کشورهای همسو و 
نزدیک با خــود نیز دخالت می کنند. وی 
گفت: آنچه علیه کشورهای مستقلی مثل 
ایران و چین رخ می دهد، مداخله آشکار 
اســت که ایران همواره مخالف این گونه 
مداخالت بوده و آن را محکوم کرده است. 
موســوی ادامه داد: ما هنگ کنگ را جزو 
سرزمین اصلی چین می دانیم. این منطقه 
به صورت فرمول یک کشــور دو سیستم 
اداره می شــود و تاکنون این سیستم در 
ماکائو و هنگ کنــگ خیلی خوب عمل 
کرده، ولی از آنجایی که طبع آمریکایی ها 
و برخی کشورهای غربی استفاده از برخی 
روزنه ها و منافذ در این زمینه است، سعی 
کردند با دخالــت در امور داخلی آن ها و 
تحریک مردم، آن ها را به ســمت دیگری 
بکشند که با واکنش دولت مرکزی و چین 
روبه رو شــده و این واکنش مورد حمایت 
همه کشورهاســت، جز آمریکا و یکی دو 
کشور که ممکن اســت منافع زودگذری 
در منطقه داشته باشند. وی افزود: ما این 
دخالت ها را محکوم می کنیم و جمهوری 
اســالمی ایران به اصل چین واحد پایبند 
است. موسوی همچنین به غربی ها توصیه 
کرد از دخالت در امور داخلی کشورهای 

مستقل دست بکشند.

پاسخ موسوی به ادعای دخالت ایران در تظاهرات مردمی آمریکا

کافرهمه را به کیش خود پندارد!

بعضی از برنج های پاکســتانی را که می خوری انگار گچ خــوردی و ناراحتی معده س
می گیری، چرا نظارتی نیست )مسئوالن مصرف کنند(. 09350003571

آیا بهتر نیست کسانی که دانسته و ندانسته )و غالباً ندانسته( علیه فرهنگ و فرهنگیان س
شریف و فرهیخته کشور، پیام می دهند، از خود بپرسند، با وجود این همه اختالس ها و 
بذل و بخشش ها، چه جریانی این آدرس عوضی و اشتباه را به آن ها داده و می دهد؟! و 

چه هدف و یا اهدافی را پیگیری می کند؟ 09150008863
آقای قالیباف تبریک، هرکه در این 4۰ سال آمد فقط روز کارگر را به کارگران تبریک س

گفت و رفت تا سال بعد و تبریکی دیگر! شما را به خدا به تبریک اکتفا نکنید ما تدبیر 
می خواهیم، نخســتین حمایتتان لطفاً حقوق پایمال شده کارگران باشد ان شاءاهلل در 

پیشگاه ساقی کوثر روسفید باشید. 09120008386
 بی عرضگی مسئوالن آموزش و پرورش در رتبه بندی با وجود همکاری آقای نوبخت س

اعصاب معلمان را برهم زده اســت، از ماســت که بر ماســت، معلمان این خائن ها را 
نمی خواهند. 09030004067

  جناب آقای نوبخت به وجدان خودشان جواب بدهند. به دفعاتی که استان گیالن و س
رشت سفر می کنند بابت امورات دولتی  یک سوم آن سفرها به استان های محروم مثل 
سیستان و بلوچستان یا خوزستان وغیره داشته اند. از دولت تدبیر و امید، امید عدالت 

هم داریم. 09150001722
ســهام عدالت از بزرگ ترین ظلم ها به جمهوری اسالمی است و با تبعیض آشکار و س

نادیده گرفتن سی و چند میلیون شهروند ایرانی عدالت جمهوری اسالمی را زیر سؤال 
برده است. 09150005271

ما اکثر مستأجریم. به خدا فشاری روی ما هست که نمیدونین، هم قسط واحد ندیده س
میدیم هم کرایه خونه! تا کی عذاب بکشیم، پیر شدیم هنوز رنگ این واحدها رو ندیدیم. 

09050002173
شبکه صهیونیستی و ضداجتماعی اینستاگرام موجب چشم و همچشمی و رقابت س

بی پایان بین افراد و به خصوص جامعه هدف یعنی زنان شده، بخش اعظمی ازین شبکه 
محتوای هرز و بی فایده دارد و بیشتر بازتاب همان برنامه های تلویزیونی و ترویج رقص و 

موزیک با ادیت های متفاوت است. 09360006158

 سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب ©
eدر سالروز رحلت امام خمینی

سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای، ۱4 خردادماه به مناسبت سی و یکمین سالروز 
رحلت حضرت امام خمینی )ره(، در یک سخنرانی زنده  تلویزیونی با ملت ایران سخن 
خواهند گفت. بیانات رهبر انقالب ساعت ۱۱ روز چهارشنبه، از سایت، اینستاگرام و 
توییتر KHAMENEI.IR و شــبکه های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به 
صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 
که هرسال با سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار 
می شد، با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم 

برگزاری تجمعات، امسال در حرم مطهر برگزار نمی شود.

وزارت بهداشت این کشور اعالم کرد

 ارسال 11 تن تجهیزات پزشکی به افغانستان©
برای مبارزه با کرونا

فارس: وزارت بهداشــت افغانستان اعالم 
کرد ایران ۱۱ تن تجهیزات پزشکی مبارزه 
با ویروس کرونا به افغانســتان کمک کرده 
است. »بهادر امینیان«، سفیر ایران در کابل 
در مراســمی هدف از این کمک های ایران 
به افغانســتان را حفاظت از جان کارمندان 
درمانی که در خط نخست مبارزه با ویروس 
کرونا قرار دارند، عنوان کرد. امینیان تأکید کرد: این نخســتین کمک های ایران به 
افغانستان نیست، بلکه تهران پس از این نیز به ادامه  کمک هایش به کابل متعهد است. 
این کمک ها که شامل کیت های تشخیص ویروس کرونا، دستگاه های تنفس مصنوعی 
و لوازم آن، ماسک و مواد ضدعفونی می شود به وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

هشدار مقام های بهداشتی

کرونا به اوج بازگشت©
سیاست: سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم اوج گیری دوباره تعداد مبتالیان به کرونا 
از شناسایی ۲هزارو۹7۹ مورد جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲4 ساعت گذشته خبر 
داد و گفت تعداد جان باختگان هم نســبت به روزهای گذشته به میزان محسوسی 
رشد کرده است. دکتر کیانوش جهانپور گفت: از ۱۱ تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۹7۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شدند. به گفته وی، از بین مبتالیان جدید، ۶۵۲ مورد بستری و ۲ هزار و 
۳۲7 مورد از افراد در تماس با مبتالیان بودند که شناســایی شــدند. به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱۵4 هزار و 44۵ نفر رسید. جهانپور گفت: 
متأسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. 

مجموع جان باختگان این بیماری به 7 هزار و ۸7۸ نفر رسید.
از ســوی دیگر وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا تمام نشده و هر لحظه ممکن است 
قدرتمند تر از قبل برگردد، گفت: باید برای بدترین وضعیت خودمان را آماده کنیم که 

اگر بدترین وضعیت رخ داد، ضرر نکنیم.

پس از تخلیه بنزین در ونزوئال

دو نفتکش ایرانی عازم وطن شدند©
سیاست: مؤسسه رهیابی نفتکش ریفینیتو 
ایکون اعــالم کرد دو نفتکش ایرانی از میان 
ناوگان کوچک پنج کشــتی که سوخت به 
ونزوئال برده بودند، سفر خود برای بازگشت 
به ایران را آغاز کردند. این درحالی است که 
ونزوئال آماده می شود تا پمپ های بنزین خود 
را با این ســوخت پر کند. دو نفتکش ایران 
هفته گذشــته سوخت خود را تخلیه کردند و آخر هفته بنادر شرکت ملی نفت ونزوئال 
)PDVSA( را ترک کردند. بر اساس آمارهای ایکون، فورچون )Fortune( روز یکشنبه به 

سمت بندرعباس حرکت کرد که احتماالً در ماه جوالی به این بندر می رسد.

آمار رسمی ذوالنور از حوادث بنزینی

 230 نفر در حوادث آبان  98 کشته شدند©
ایسنا: مجتبی ذوالنور  در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با  کرونا در 
وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان سال گذشته آنچه در این 
حــوادث اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم 
ممکن اســت اعتراض داشته باشند و آن را اعالم کنند، ولی براندازی نرم در دستور 

نظام سلطه است.
ذوالنور اعالم کرد: 4۹7 مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، 
4۲۲ خودرو مردم  آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب 
دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا 
تخریب شد یا آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد. وی با تأکید بر اینکه نیروی 
انتظامی از جان مایه گذاشت تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲هزار نفر مجروح شدند در 
این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این 
یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم. وی اعالم کرد:۶ مأمور رسمی 
نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت 
و سنگین است، رسانه های بیگانه آمارهای دروغین اعالم کرده و تا ۱۰هزار نفر کشته 
اعالم کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از مأموران بودند. وی همچنین 
اظهارکرد:7 درصد در درگیری های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند 
و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالی که مجهز به انواع سالح های 
ســرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی 
مثل فروشگاه ها،پمپ های بنزین، بانک ها و مساجد جان باخته اند و ۲۰ درصد از جان 
باختگان در قالب نیروهای تأمین کننده امنیت و نظم که شــامل بسیج و نیروهای 
مردمی می شوند، بوده اند و ۲۶ درصد در اعتراض ها حضور داشتند، اما جزو آشوبگران 
نبودند و به دالیل نامعلوم جان باخته اند؛ مثالً شقیقه آن ها از فاصله سه متری هدف 
قرار گرفته بود. وی همچنین اعالم کرد ۲۲ درصد از جان باختگان  حوادث آبان ۹۸ 

سابقه محکومیت های کیفری داشته اند.

اکنون وقت ِ اثبات است©
در آستانه ســالروز آغاز نهضت امام خمینی)ره( 
در سال 4۲ که بیش از نیم قرن از آن می گذرد، 
بجاست این دو پرسش مطرح شود که آیا نظریه 
عام درباره تبیین علت وقوع انقالب اســالمی و 
اثرات و دستاوردهای آن وجود دارد و چه میزان 
این نظریات را تبدیل به یک گفتمان عمومی قابل 
فهم برای مردم کرده ایم؟ قطعاً پاسخ به پرسش 
اول در این مقال نمی گنجد، اما مسئله مهم این 
است که بدانیم حداقل سه گروه از مطالعات  در 
زمینــه »انقالب« ها وجود دارد که شــناخت آن 
می تواند ما را برای رسیدن به پاسخ پرسش دوم 

کمک کند.
دسته اول مطالعاتی هستند که به تبیین چرایی 
انقالب ها می پردازند، دسته دوم به تبیین  روند آن 
دست می زنند و اینکه از کجا آغاز شدند و چگونه 
تکامل یا پایان یافتند. اما دسته سوم مطالعات به 

بررسی »نتایج انقالب ها« می پردازند.
واقعیت این است که انقالب اسالمی و نهضت امام 
خمینی)ره( مثل هر انقالب دیگری وجه نفی )چه 
نیســت( و یک وجه اثباتی)چه هست( دارد. وجه 
نفی آن که در ابتدای نهضت بارها توسط بنیان گذار 
آن از همان خرداد 4۲ مطرح شد، نفی وابستگی، 
سلطه و دیکتاتوری بود و طی 4۰ سال اخیر مدام 
درباره آن صحبت شده است، اما در وجه اثباتی آن 
چه اقدامی انجام شده است؟ در ابتدای نهضت یا 
در کوران حوادث ســال  ۵7 مردم با اتکا به همین 
وجــه نفی ای به خیابان ها آمدند و جان خود را به 
خطر انداختند و همین میزان آگاهی برای قیام و 
مبارزه کفایت می کرد، اما اکنون وقت وجه اثباتی 
اســت. هرچند وجه نفی ای و شــناخت حرکت 
امام خمینــی)ره( در خرداد 4۲  هم که به تعبیر 
برخی اندیشمندان تالش یک جامعه دینی برای 
بازســازی خود بر پایه دین بود و ریشه های آن به 
تحوالت ۲۰۰ ســاله اخیر و انحطاط دوران قاجار 
برمی گردد، به اندازه کافی برای افکار عمومی تبیین 
نشده است، اما امروزه وجه اثباتی انقالب اسالمی 
بیشتر از همه محل چالش و حتی هجمه دشمنان 
ایران قرار گرفته اســت. به تعبیر دیگر چالش ها و 
مشــکالت فعلی که در ۶ سال اخیر بیشتر از هر 
دوره ای به چشــم آمده است، این مطالبه را ایجاد 
می کند که اندیشمندان و عقالی قوم  برای نظریه و 
تئوری حکمرانی کشور کارهای تبیینی و مطالعاتی 
بیشتری انجام بدهند و آن را تبدیل به یک برنامه 
عملیاتــی بکنند. موضوعی که خــود را از همان 
سال های ابتدایی انقالب اسالمی نشان داده است 

و نیازمند رجوع و کسب تجربه است.
در دولت هــای پس از ســال ۵7 تاکنون تنازع 
اندیشه ای سبب تشــتت و واگرایی اجرایی شده 
اســت، از نگاهی که حتی برنامه ریزی انســان 
برای دنیا را خالف مشــی الهی می دانســت تا 
نگاه هایی که الهام گرفته از تفکرات مارکسیستی و 
ضدسرمایه داری بودند، به مرور این نگاه ها با خط 
مشی های لیبرالی و سرمایه داری مخلوط شد و 
»شتر،گاو و پلنگی« را در عرصه اجرایی کشور به 
وجود آوردند، از یک سو  از عدالت دم زده شد و از 
سوی دیگر با خصوصی سازی رانتی و بی برنامه، 
مردم را زیر چرخ های توسعه له کردند. توسعه ای 

که کاش توسعه واقعی بود و نه کاریکاتوری.
امام خمینی)ره( در مدت کوتاهی بعد از سال ۵7 
که زمام امور اجرایی از دست رژیم گذشته خارج 
شد، رهنمودهای اجرایی قابل توجهی داشتند که 
بعدها با رحلت ایشان، ریل گذاری آن تغییر کرد و 
حتی مخالف آن شد. برای درک بهتر این مسئله 
می توان به طور نمونه به بحث ارائه زمین توســط 
دولت و نهضت مسکن سازی اشاره کرد که با رحلت 
ایشــان و به مرور زمان به فراموشــی سپرده شد. 
تجربه 4۰ ساله اخیر حاکی از این است که با وجود 
ضرورت به وجه اثباتی اندیشه ای امام خمینی)ره( 
به اندازه کافی پرداخته نشــده اســت و نمی توان 
تصور کرد بــدون مداقه دقیق در آن و ایجاد یک 
فرایند بازتولید اندیشه ای بتوان مشکالت حکمرانی 
فعلی کشورمان را رفع کرد. حکایت این روزهای 
ما حکایت هیزم شــکنی است که با وجود تالش 
زیاد نمی توانست تعداد درخت کافی را قطع کند 
و علت آن را هم نمی دانســت. وقتی از او پرسیده  
شد که آیا تبرت را تیز کرده ای، پاسخ داد فرصت 
کافی برای آن ندارم. اندیشمندان و عقالی جامعه 
نیز گویا هنوز  فرصت تولید و بازتولید نظریه های 

حکمرانی را پیدا نکرده اند!

آخرین وضعیت اعتبارنامه ©
تاجگردون

سیاست: مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در 
مجلس در گفت و گو با فارس، درباره حضور معترضان 
به اعتبارنامه تاجگردون، منتخب مردم گچساران در 
شعبه ۱۲ مجلس، اظهار داشت: دیروز بنده، آقایان 
خضریان، کریمــی و رضاخواه به عنوان معترضان 
اعتبارنامه آقای تاجگردون به شــعبه ۱۲ مجلس 
دعوت شده بودیم. وی افزود: در جلسه شعبه ۱۲، 
هفت نفر از اعضای شعبه حضور داشتند که تا ساعت 
۹ و ۳۰ دقیقه تعداد اعضا به ۱۰ نفر رسید و به دلیل 
اینکه آقای موسوی الرگانی رئیس شعبه ۱۲ کسالت 
داشتند و تعداد اعضای شعبه به حدنصاب نرسید؛ 
بنابراین جلســه  برگزار شد، اما حد نصاب نداشت. 
شریعتی با اشاره به حضور نداشتن تاجگردون در 
نشست شعبه ۱۲ مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه 
به مسائل پیش آمده برپایه ماده ۳۰ آیین نامه، هیئت 
رئیســه مجلس درباره نحوه ادامه روند رسیدگی 

تعیین تکلیف می کند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 ما هرگونه دخالت 
در امور داخلی 
آمریکا را رد و 
محکوم می کنیم 
ولی نمی توانیم 
از اتفاقاتی که در 
آمریکا رخ می دهد، 
ابراز نگرانی و 
تأسف نکنیم

بــــــــرش

نام نویسی بی محابای داوطلبان را ضابطه مند کنیدهر نوع خطای دشمن را بی درنگ پاسخ می دهیم
 سیاست   در آستانه فــرا رسیدن سی و 
یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار 
انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی)ره(، 
سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهــای مســلح با صدور پیامــی آورده 
است: فرزندان غیرتمند ملت شریف ایران 
در ارتش، ســپاه، نیروی انتظامی، وزارت 
دفاع و بسیج مســتضعفین با تجدید عهد 
انقالب اســالمی  امامین  بــا  دیرین خود 
و شــهیدان عالیقدر پرچم پــر افتخاری 
کــه خمینی کبیــر )ره( و خامنه ای عزیز 
اســتقالل  از  برای صیانت  )مدظله العالی( 
و تمامیــت ارضی و امنیــت ملی و پیش 
روندگی این کشور برافراشته اند، همچنان 
در اهتزاز نگه داشــته و با نصب العین قرار 
دادن منویــات و فرامین فرماندهی معظم 
کل قوا، راهبرد ارتقای قدرت بازدارندگی، 

ظرفیت افزایی دفاعی حداکثری و روزآمد 
تهاجمی متناســب  تاکتیک های  ســازی 
بــا تهدیدهای متصور از جبهه دشــمنان، 
فتنه سازی ها و حیله گری های  از  لحظه ای 
نوین علیــه این ســرزمین مقدس غفلت 
نکرده و همان گونه که بارها اعالم کرده ایم 
هر نوع خطای محاسباتی آنان در هر زمان 
و هر مکان را قاطعانه و بی درنگ با پاســخ 

متقابل مواجه خواهیم ساخت.

 سیاســت   آیت اهلل جنتی، دبیر شورای 
نگهبان در جلسه شورا خطاب به نمایندگان 
منتخب مجلس متذکر شــد: در انتخابات 
دوم اســفند ۱۱7 نماینده مجلس دهم از 
مــردم رأی نگرفتند و حــدود 7۰ نفر نیز 
صالحیتشان از سوی شورای نگهبان تأیید 
نشــد، خوب اســت هم نمایندگان قبلی 
توجه کنند که چه کردند که چنین اتفاقی 
برایشان افتاد و هم نمایندگان فعلی از این 

موضوع درس بگیرند.
وی در توصیه ای، اولویت گذاری در تصویب 
قوانین را برای مجلــس در امر قانون گذاری 
مهم و ضروری دانســت و بــر اصالح قانون 
انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات 
تأکید کرد. دبیر شــورای نگهبــان افزود: از 
جمله اصالحات اساسی در قانون انتخابات، 
بی محابای  نام نویســی  کــردن  ضابطه مند 

داوطلبان اســت که با اصــالح این موضوع 
بخشــی از مشکالت نظام انتخاباتی نیز حل 

خواهد شد.
وی نماینــدگان را بــه پرهیــز از اقدام های 
ســطحی فراخواند و تأکید کــرد: در میان 
نمایندگان مجلس یازدهم، متخصصان زیادی 
به ویــژه جوانان حضور دارند که ان شــاءاهلل 
بتوانند در جهت رفع مشکالت اساسی مردم 

گام بردارند.

 سیاست  علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی 
خود در بخش پرســش و پاسخ دیروز در پاسخ به پرسشی درباره  
صادرات بنزین از ایران به ونزوئال گفت: ارسال صادرات ما یک اقدام 
طبیعی و بر اساس حرکت آزاد تجارت بین الملل بود. در آینده هم 
با قاطعیت هرجایی که بتوانیم تبادل کاال داشته باشیم کار خود را 
ادامه می دهیم. تحریم های آمریکا به جایی نخواهد رســید. از این 
پــس هم جلو تداوم حرکت صادرات و واردات ما را نخواهد گرفت. 
امیدواریم دولت آمریکا از سر عقل گرایی بر شعارهای ظاهری خود 

در تجارت آزاد در آب راه ها بماند. 
ربیعی در پاســخ به پرسشــی دربــاره پیگیری دولــت در مورد 
موضوع »غیزانیه« گفت: دولت از نیمه ســال ۹۲ ، هشت میلیون 
نفر از هموطنان را از سیستم آب بهداشتی برخوردار کرده است و 
می خواهیم تا پایان دولت این رقم را به ۱۰ میلیون نفر برسانیم. در 
حالی که پیش از سال ۹۲ یک میلیون نفر بود. تصمیم بر یکپارچه 
سازی آب و فاضالب گرفتیم تا کار آب رسانی را ادامه دهیم. طرح 

آب رسانی به غیزانیه از مدتی قبل در دست اجرا بوده است.

آخرین اقدام های دولت درباره غیزانیه»
وی افزود: متوسط سرانه آب در شهرها ۲۰۰ لیتر است، برای این 
شــهر و اطرافش ۲4۰ لیتر تأمین شده است. آخرین گزارشی که 
صبح دوشــنبه دریافت کردم، حاکی از این اســت که تا دو هفته 
دیگــر با تزریق 4۸ میلیارد تومان، ۵۰ کیلومتر راه آبی به غیزانیه 
ایجاد می شــود. ۳۰ میلیارد دیگر برای تکمیل برخی روستاهای 
پراکنده در دســت اقدام است. این یک مشکل ۳۰ ساله است. 4۰ 
کالس کانکسی داشتیم که امروز خوشبختانه هیچ کالس کانکسی 
نداریم. اکنون همه روســتاها برق و آب دارند. گازرســانی تا سال 
۹۹ تمام می شــود. اگر سرعت الزم را نداشتیم و مردم به خیابان 
آمدند، متأسفیم و عذرخواهی می کنیم. اما مردم می دانند در این 

حوزه هایی که گفتم اتفاقات خوبی افتاده و به سرعت مشکل آب 
را برطرف می کنیم.

حذف یک بند از مصوبه حذف صفر از پول ملی برای جلب »
نظر شورای نگهبان

ربیعی در مورد ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در حذف صفر 
از پول ملی گفت: ایرادی که شورای نگهبان گرفت در مورد صندوق 
بین المللی پول اســت با توجه به مجموعه بررسی ها ما آن بند را 

حذف می کنیم که نظر شورای نگهبان تأمین شود. 
ربیعی همچنین درباره نقش واعظی در دولت و شــایعه استعفای 
وزیر بهداشت نیز اظهارکرد: من خارج از سخنگویی این را بگویم 
دوستی دیرینه با آقای نمکی دارم، به هیچ وجه ایشان چنین قصد 
و اقدامــی نکرده و از فردی که این موضوع را اعالم کرده که همکار 
ما در یک قوه دیگر است، خواهش می کنیم که با دقت حرف بزند، 
خبری که مبنای واقعی ندارد و مردم را نگران می کند چه سودی 

دارد. این خبر  دروغ است.
آقای واعظی رئیس دفتر دولت است بدیهی است دیدگاه و  نظرات 
رئیس جمهور تلخ و شیرین است و گاهی حساب کشانه برخورد 

می کند و گاهی ممکن است رئیس جمهور گزارش هایی بخواهد و 
به نحوی سخن  بگوید که حساب کشانه  است و این ها از دفتر رئیس 
جمهور صورت می گیرد. ایشان )واعظی( برخالف نظر رئیس جمهور 

نه نظر می دهد و نه اقدامی می کند.

پیش بینی رقم سهم درآمدی کشور»
ربیعی در پاسخ به پرسشی در مورد پیش بینی رقم سهم درآمدی 
کشــور گفت: در جلسات فشرده ای که داشــتیم چشم انداز قابل 
دسترسی را با 4۱ میلیارد دالر بسته ایم. برش بخشی و صنعتی اش 
نیز زده شده است. مثالً سهم فوالد و پتروشیمی چه قدر است. برش 
استانی اش هم مشخص شده است. ما نمی گذاریم آمریکا برای ما 
خفه شدن اقتصاد را تصور کند. امیدواریم با گشایش هایی که در 
قسمت نفت می شود، درآمدهای ارزی خود را تأمین کنیم. امروز ۲۰ 
کشور را در نظر گرفته ایم که هدف اصلی شده اند. سهم و نوع کاالها 
مشــخص شده است. هیچ دوره ای مثل این دوره وزارت خارجه به 
عنوان ستاد صادرات فعال نشده بود. حوزه نمایندگی بازرگانی بیشتر 
مهیا شده است. حضور خود را در مجامع منطقه ای بیشتر می کنیم 

و امیدواریم به انجام برسانیم.

همه حق دارند در همه قوا دیدگاه های خود را آزادانه »
مطرح کنند

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعامل دولت با مجلس جدید 
گفت: عزم و اراده دولت مبتنی بر تعامل برای حل مشکالت کشور 
است. معتقدیم حل مشکالت کشور از طریق همکاری در میدان 
عمل به دست می آید. در این دوران سخت و نفس گیر عبور از بحران 
ها و همراه کردن مردم نیازمند تعامل باالست. وی افزود: آنچه مسلم 
است اظهارنظرهای تعاملی است. اظهارنظرهای غیر سازنده مبتنی 
بر تصورهای پیشینی نمی تواند همکاری در سطح باال را محقق کند.

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

خبر

دولـت

سخنگوی دولت با اشاره به صادرات بنزین ایران به ونزوئال:

به تجارت بین المللی ادامه می دهیم

سیاست داخلیدفاعی- امنیتی
درخواست دبیرشورای نگهبان از نمایندگان جدیدرئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

annotation@qudsonline.ir
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بررسی »اشغال فلسطین از دیدگاه امام خمینی)ره(« در نشست انگلیسی زبانان    آستان: همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( مدیریت امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی تالش 
دارد با حضور استادان مطرحی از دانشگاه های کواالالمپور، مالزی، تانزانیا و اوگاندا نشستی با موضوع اوضاع فلسطین و حقوق بشر براساس اندیشه امام راحل برپا کند. این نشست 14 خرداد ماه از ساعت 17 به 
صورت زنده و مستقیم از صحن گوهرشاد بارگاه رضوی برای مخاطبان انگلیسی زبان پخش خواهد شد. این نشست به صورت مجازی از شبکه های مجازی یوتیوب و فیس بوک به نشانی  Imamrezaen.en  اجرا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل شرکت فرش این آستان تشریح کرد 

پیشتازی آستان قدس رضوی در هنری اصیل و ایرانی©
آستان/ هدی زاهدی: فرش دستباف 
یکی از کاالهای راهبردی کشــور است 
که فرهنگ و تمدن ملــی ایرانی را به 
جهان معرفی می کند. فرش دســتباف 
یکی از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی 
کشــور اســت که توجه به آن موجب 
می شــود این هنر اصیل ایرانی، هویت 

خود را بیش از پیش در جهان به نمایش بگذارد.
یکی از مجموعه های فعال در این صنعت، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس 
رضوی است که تولید فرش نفیس دستباف را با هدف تهیه محصولي مطلوب و 
کیفي براي ارائه به زائران حرم رضوي و همچنین اشتغال زایي برای قشر محروم 
جامعه در دستور کار خود قرار داده است. در گفت وگو با حسین نعیم آبادی؛ مدیر 
عامل شــرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی به فعالیت های یک سال 

اخیر این شرکت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم.

  شــرکت فرش آستان قدس رضوی چه رویکردی برای جهش تولید 
دارد؟ 

این شــرکت در عرصه ای فعالیت می کند که در سال های اخیر با کاهش تولید 
در ســطح کشور مواجه بوده ایم. به طوری که حتی عمده بازار جهانی خود را به 
کشورهای رقیب واگذار کرده است. در حالی که تمامی کارگاه های متمرکز بافت 
فرش دستباف در کشور تعطیل شده اند، ادامه روند تولید این محصول در شرکت 
فرش آستان قدس رضوی به صورت متمرکز به جهادی مقدس تبدیل شده است. 
این شــرکت همچنین در ســال گذشــته توفیق راه اندازی کارگاه جدیدی در 
شهرســتان راور کرمان را داشت که بی شک در راستای تحقق رونق تولید بوده 
است. این کارگاه در سوله ای به متراژ 800 مترمربع در زمینی به مساحت 2 هکتار 
راه اندازی شــده که در فاز نخست، چهار دار بزرگ به طول 150 متر تعبیه شده 
است. در مراحل آغازین کار 10 نفر از بافندگان بومی منطقه به کاشمر اعزام شدند 
و با ارائه آموزش های الزم، زمینه یادگیری و به کارگیری 40 نفر در شهرستان راور 
کرمان ایجاد شد که تا پایان عملیات فاز نخست به 100 نفر ارتقا پیدا خواهد کرد.

البته یکی از ابعاد مهم رونق تولید در صنعت فرش دستباف رسیدگی به بافندگان 
اســت؛ در سال های اخیر به خاطر فضای ناامن کاری در این عرصه، شاهد افول 
چشمگیر بافندگان بوده ایم به گونه ای که انجام هر کاری را به این حرفه ترجیح 
می دهند؛ چرا که سختی و فرسایش شدید کار، محیط غیربهداشتی، نبود بیمه و 
آینده شغلی و... از جمله مشکالتی به شمار می رود که موجب می شود رغبتی در 

افراد برای انتخاب این شغل سخت و زیان آور نباشد.
 مبحث بیمه در این بین خیلی مؤثر و مشوق است که به واقع در توان مجموعه های 
متمرکز بافت فرش نیست و ورود به این عرصه بدون در نظر گرفتن ملزوم های آن، 
می تواند منجر به تعطیلی این صنعت شود. تسهیل روال کسب و کار، حمایت از 
بنگاه های کارآفرین در زمینه تأمین نقدینگی، برداشتن قوانین و ضوابط دست و 
پا گیر از مسیر تولید و تولیدکننده ، همکاری در زمینه بازار بین المللی و... بخشی از 

مواردی است که در تحقق رونق تولید در این صنعت نقش مؤثری دارد.

  مقوله اشتغال زایی به عنوان یکی از نتایج رونق تولید، تا چه حد در 
دستور کار فعالیت های این مجموعه بوده است؟

مبنای شــکل گیری این مجموعه تولید محصولی با کیفیت مطلوب و در شأن 
بارگاه منور رضوی و زائران این حریم قدسی بوده که این مهم خود بابی را برای 
اشتغال زایی باز کرده است. تأسیس کارگاه مشهد در سال 1362، راه اندازی کارگاه 
کاشــمر در سال 1372 و همچنین راه اندازی کارگاه راور کرمان در سال 1398 
در راستای اشتغال زایی و تولید محصولی باکیفیت برای تکریم زائران حرم مطهر 

رضوی ارزیابی می شود.

  به نظر شما دولت چه نقشی در تحقق رونق تولید در این بخش دارد؟
دولت در این مسیر نقش بی بدیلی دارد ولی متأسفانه اتفاق مثبتی در این راستا 
صورت نگرفته اســت؛ با این حال انجام اقدام هایی نظیر بازگرداندن بودجه بیمه 
کارگران قالیباف اعم از متمرکز و خانگی، ایجاد تسهیالت مالی برای در اختیار قرار 
دادن نقدینگی الزم تولیدی ها با سود منطقی، کاهش ضوابط سرعت گیر در مسیر 
تولید، تکاپوی وزارت امور خارجه در عرصه اقتصاد بین المللی به دلیل کشف بازار 
جدید و مشاوره و راهنمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه فعالیت های 

بین المللی از سوی دولت می تواند در این مسیر راهگشا باشد.

  برای تولید متناسب با نیازهای صادراتی چه اقدام هایی انجام داده اید؟
شرکت فرش آستان قدس رضوی در سال گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
با رویکرد تکیه بر توان داخلی، استفاده از نیروهای کارآمد، مصرف 100 درصدی 
مواد اولیه داخلی، صادرات محصول با هدف ارز آوری و نیز کمک به ایجاد اشتغال 
برای زنان سرپرســت خانوار به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه در دستور کار 
خود قرار داد. از آنجایی که مقابله با تحریم های ظالمانه یکی از اهداف شــرکت 
فرش آســتان قدس رضوی است بنابراین تمامی مواد اولیه مصرفی و همچنین 
ســایر اقالم مورد نیاز از تولیدات داخلی تهیه شده و تمام تالش شرکت بر این 
است که بدون وابستگی به خارج از کشور، محصول خود را تولید کرده و با تکیه 
بر توان و تجربه نیروهای متخصص داخلی، باکیفیت ترین و مناسب ترین فرش را 

تولید و عرضه کند.
سال گذشته چندین طرح و نقشه جدید با اندازه های کوچک پارچه و مورد پسند 
بازارهای صادراتی و همچنین مصارف خانگی تهیه و تولید شــد که امیدواریم 

استقبال خوبی از این طرح ها شود.

رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی خبر داد

 بهره مندی 500 نفر از دوره آموزشی ©
»زندگی بر مدار قرآن« در ماه رمضان

آستان: رئیــس اداره علوم قرآنی 
آســتان قدس رضوی از شــرکت 
500 نفر در دوره آموزشی »زندگی 
بر مدار قرآن« حرم مطهر رضوی 

در ماه مبارک رمضان خبر داد.
والمسلمین مهدی  حجت االسالم 
شجاع گفت: دوره  آموزشی »زندگی 

بر مدار قرآن« با موضوع خانواده قرآنی، در ماه مبارک رمضان به دلیل بسته بودن 
در های حرم مطهر رضوی از طریق فضای مجازی به صورت آفالین برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزشــی استادان تفسیر اداره علوم قرآنی آستان 
قدس هر روز یکی از آیات کاربردی قرآن کریم با موضوع خانواده و  تربیت فرزند 

را به صورت کوتاه و مختصر تفسیر می کردند. 
رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی افزود: تمامی مراحل ضبط و تولید 
این دوره آموزشــی در ماه مبارک رمضان در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر 
رضوی انجام شــد و آموزش ارائه شده توسط استادان قرآنی، همه روزه از طریق 

کانال »زندگی بر مدار قرآن« در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در برگزاری این دوره آموزشی، حجج  اسالم  والمسلمین محمدرضا 
خاتمی، محمدتقی حسین زاده، محمدرضا مهریزیان، محمدعلی فیض آبادی و 
سیدابوذر حسینی با اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی همکاری داشتند. شجاع 
ابراز کرد: شرکت کنندگان در این دوره  قرآنی 500 نفر از عالقه مندان به مباحث 
قرآنی اعم از خواهران و برادران بودند که از طریق فضای مجازی با مفاهیم برخی 

از آیات کاربردی قرآن کریم در حوزه خانواده آشنا شدند.
وی همچنین به برگزاری مسابقه از محتوای این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت: 
در این دوره قرآنی همه روزه ســؤال از آیات تفسیر شده برای مخاطبان طرح و 
هشــت نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه به قید قرعه به عنوان برنده اعالم 
و جوایز که شــامل اقالم فرهنگی و متبرک آستان ملک پاسبان رضوی بود، از 
طریق پست برای آن ها ارسال  می شــد.وی یادآور شد؛ دوره آموزشی زندگی بر 
مــدار قرآن از طریق فضای مجازی پس از ماه مبــارک رمضان نیز ادامه دارد و 
عالقه مندان می توانند در پیام رسان ایتا به آدرس »Eitaa.com/quranlive« در این 
دوره آموزشــی که شامل کالس هایی از جمله درس هایی از نهج البالغه، خانواده 

قرآنی و تدبر در قرآن است، شرکت کنند.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی فراخوان »َحصان« را تالشــی 
برای به کارگیری هنــر در ترویج و تبلیغ 
پوشش عفیفانه دانست. فاطمه دژبرد درباره 
این فراخوان هنری به خبرنگار قدس گفت: 
این فراخوان توسط این مرکز و با همکاری 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی و با هدف نهادینه ســازی پوشش 
عفیفانه زائران به عنوان یکی از آداب مهم 
زیارت برگزار می شود. دژبرد افزود: در این 
فراخوان به تلفیق هنر و تبلیغ در قالب های 
طراحی پوستر و تولید موشن گرافیک در 
زمینه آداب زیارت و پوشش زائران و مجاوران 
توجه شده است.وی عنوان کرد: »َحصان« در 
لغت به معنای مروارید، زن پارسا و باعفت 
است که حروف آن می تواند تداعی کننده 
شــعار »حجاب، صیانت از نجابت« باشــد.

توجه به آداب و ادب و الزام های »
پوشش عفیفانه

این مقام مسئول در بیان اهداف و پیام های 
این جشــنواره هنری بیان کرد: تولید آثار 
هنری خالقانه و الهام بخش با موضوع آداب 
زیارت و پوشش زائران، ارتقای سطح کیفی 
آثار مرتبط با موضوع جشنواره، تجلیل از 
هنرمندان متعهد و حمایت از آثار برگزیده 
در رشته های موشــن گرافیک و طراحی 
پوستر از جمله اهداف این جشنواره هنری 
به شــمار می رود.رئیس این مرکز اضافه 
کرد: یکی دیگــر از پیام های برگزاری این 
فراخوان، توجه داشــتن به نحوه پوشش و 
لباس افراد در جامعه اسالمی است، به این 
معنی که همان طوری که هنگام تشــرف 
بــرای زیارت حرم مطهر امــام رضا)ع( به 
عنوان امــام معصوم بایــد الزام های یک 
پوشش عفیفانه را رعایت کنیم، در شرایط 
حاضــر که همگی در محضــر امام حی و 
زنده و معصوم یعنی وجــود مقدس امام 
زمان حضرت مهدی موعود)عج( هستیم 
هم باید در ســطح جامعه اسالمی آداب و 
ادب و الزام های پوشــش عفیفانه را دقیقاً 
رعایت کنیم.دژبرد درباره علت و ضرورت 
برگزاری این فراخوان در کشور اظهار کرد: 
ایجاد فرصت طرح و به اشــتراک گذاری 

ایده ها و طرح های ابتکاری مؤثر برای یادآور 
شــدن رعایت ادب حضور در محضر امام 
معصوم)ع( بدان جهت که پوشش صحیح 
یکی از آداب زیارت معصومین)ع( اســت، 
ایجاد فرصت طرح و به اشــتراک گذاری 
ایده ها و آثــار  ابتکاری در بهبود وضعیت 
پوشش و حجاب در میان زائران و مجاوران، 
ضرورت بهبــود رفتارهای اجتماعی و نیز 
سامان بخشی پوشش زائران و مجاوران در 
حرم مطهر رضوی و حریم آن و... از جمله 
مواردی است که در ضرورت برگزاری این 

فراخوان می توان بیان کرد.

 محورها و شرایط شرکت»
 در فراخوان َحصان

این مقام مســئول در بیان محورهای این 
فراخوان گفت: فلســفه حجاب عفیفانه و 
شــاخص های آن به عنوان یکــی از آداب 
زیارت، حجــاب قومیت ها )مناطق و اقوام 
داخــل و خارج از کشــور( و زیارت، آداب 
حضور عفیفانه در محضر امام رئوف)ع( و... 

از جمله محورهای این فراخوان است.
وی درباره شــرایط و مقررات شــرکت در 
فراخــوان َحصان اظهار کرد: شــرکت در 
فراخــوان َحصــان برای عمــوم طراحان 
گرافیک،  طراحی  دانشــجویان  حرفه ای، 
هنرمندان و ســایر افرادی کــه تولید اثر 
می کنند؛ به صورت فردی و گروهی فراهم 
اســت، ضمن اینکه خالقیت و نوآوری در 

طرح ها و ایده ها بسیار حائز اهمیت بوده و 
آثار باید  بــه دور از هر گونه کپی برداری، 
تقلیــد و... تولید شــوند. رئیس این مرکز 
یادآور شــد: در صورتی کــه در هر یک از 
مراحل ارائه طــرح و اثر، مراحل مختلف 
کارشناسی، داوری و... عدم اصالت آن طرح 
و اثر محرز شــود، طبق نظر هیئت داوران 
و مدیران مربوط، اقدام های قانونی صورت 
خواهد گرفت. این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: مهلت دریافت آثار در این فراخوان تا 
پایان خرداد سال1399 بوده و داوری آثار 
از یکــم تیرماه آغاز و مراســم اختتامیه و 
تجلیل از برگزیدگان نیز در تیر سال جاری 

و در هفته عفاف و حجاب برگزار می شود.

وی افــزود: حمایت از تولید 
و انتشــار آثار برتر و اهدای 
جوایز نقــدی از جمله مزایا 
و محاسن شــرکت در این 
فراخوان است و آثار منتخب 
و برگزیده موشن گرافیک و 
پوستر فراخوان َحصان، پس 
از اعالم نتایج و اهدای جوایز، 
از طریــق ابزارهای مختلف 
رسانه ای نیز منتشر می شود، 
ضمــن اینکه حق نشــر و 
استفاده از آثار رسیده به این 
فراخوان با ذکر نام آســتان 
قدس رضوی محفوظ بوده و 
قرار است نمایشگاهی از آثار 
منتخب رسیده به دبیرخانه 
این فراخوان در هفته عفاف و 
حجاب سال جاری در محل 

باغ اردوگاه خاتون شهر مشهد برگزار شود. 
گفتنی اســت، عالقه مندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر از شرایط و چگونگی 
شــرکت در این فراخوان به محل دبیرخانه 
این جشنواره به نشانی: مشهد مقدس، تقاطع 
بولوار توس و بولوار خیام، باغ اردوگاه خاتون 
مراجعه و یا با شــماره تلفن 37600031-

051 تمــاس بگیرند و آثار خود را هم پس 
از مطالعه و کسب اطالعات الزم به دبیرخانه 
فراخوان حصان از طریق نشــانی اینترنتی 
https://Banovan.razavi.ir ارســال کنند.

تولید آثار 
هنری خالقانه 
و الهام بخش با 
موضوع آداب 

زیارت و پوشش 
زائران، تجلیل 

از هنرمندان 
متعهد و حمایت 

در رشته های 
موشن گرافیک و 
طراحی پوستر از 
جمله اهداف این 

جشنواره هنری به 
شمار می رود

بــــــــرش

رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از فراخوان »َحصان« می گوید  

افرادی که متقاضی خادمی حضرت هستند هنر در خدمت ترویج  پوشش عفیفانه 
چطــور می توانند از این افتخــار بهره مند 

گردند؟ لطفاً راهنمایی کنید.
09360007422

متقاضیــان خادمیاری حرم  قدس: همه 
مطهر رضوی می توانند با مراجعه به سامانه 
خادمیاری، از شرایط و نحوه ثبت تقاضای 

خادمیاری مطلع شوند. 

از تولیــت محترم آســتان قــدس رضوی 
به خاطر تالش هایشــان برای بازگشــایی 
شبانه روزی حرم مطهر، ممنونیم؛ اجرشان 

با حضرت رضا)ع(.
09150005437

نگاهی به 70 رقبه موقوفه آستان 
قدس رضوی در استان یزد

چشمه ای در دل کویر ©
آستان: مدیرعامل سازمان موقوفات آستان 
قــدس رضوی در یــزد و کرمان گفت: 70 
رقبه موقوفه آستان قدس رضوی در استان 
یزد وجود دارد. رضا رضوی افزود: ســازمان 
موقوفات آســتان قدس رضــوی در یزد و 
کرمان، دفتــر نمایندگی یزد را در ســال 
1362 تأسیس کرد که این واحد 70 رقبه 
موقوفه را با کاربری های کشاورزی، امالک و 
مستغالت اداره می کند که عمده محصوالت 

این واحدها گندم، جو، بادام و انار و... است.
وی با اشــاره به اینکه مزرعه »حســن آباد 
الی گز« یکی از رقبات مهم آســتان قدس 
رضوی در یزد اســت، افزود: این مزرعه به 
دلیل وجود جاذبه های گردشگری در فصل 
تابســتان به عنوان یکی از بهترین مناطق 
ییالقی استان یزد مورد استفاده و استقبال 
قرار می گیرد.مدیرعامل ســازمان موقوفات 
آستان قدس رضوی در یزد و کرمان تصریح 
کرد: مزرعه حسن آباد الی گز موقوفه مرحوم 
اکبر عبدالحسینی است که در مسیر جاده 
اصلی یزد به شــیراز و در کیلومتر70 این 
جاده قرار دارد که از مسیر ییالقی روستاهای 
شهرستان تفت از جمله سعیدآباد و روستای 
بیدآخوید می گذرد.رضوی ادامه داد: وجود 
جاذبه هایی همچون مسیرهای کوهستانی 
و تپه ماهورهای سبز، مردمان سختکوش و 
پرتالش این خطه را به این منطقه هدایت 
می کند. این آبادی در زمان های گذشته هم 
از رونق خاصی برخــوردار بوده و به عنوان 
یک نعمت خدادادی مورد توجه بوده است. 
این منطقه امروزه نیز به عنوان یکی از نقاط 

ییالقی استان یزد تلقی می شود.
مدیرعامل ســازمان موقوفات آستان قدس 
رضوی در یزد و کرمان تصریح کرد: مزرعه 
حسن آباد در صورتی که خشکسالی برطرف 
شود از امکانات بالقوه و ظرفیت های بسیار 
خوبی برخوردار اســت. رضــوی افزود: 30 
هکتار این مزرعه زیر کشت بادام است و با 
اینکه در این چند سال مرتباً روی قنوات آن 
کار شده ولی به علت کم آبی بیشتر درختان 
آن تقریباً خشک شده و میزان برداشت این 

محصول به دلیل کم آبی بسیار کم است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از موقوفات این 
سازمان در یزد اختصاص به امور عام المنفعه 
دارد، افــزود: این موقوفات با توجه به نیات 
واقفان در زمینه های برگزاری جشن میالد 
امام رضا)ع(، نشر فرهنگ شیعه، نوحه خوانی 
شهادت امام رضا)ع(، تهیه کفش برای زائران 
حضرت رضا)ع(، کمک به ازدواج زوج های 
محروم و دانش آموزان بی بضاعت وقف شده 
است.مدیرعامل ســازمان موقوفات آستان 
قــدس رضوی در یزد و کرمــان ادامه داد: 
یک ســوم از درآمد خالص موقوفه شرکت 
یزد بلبرینگ بــه تأمین نیازهای محصالن 
بی بضاعت اختصاص دارد که توسط مرحوم 
محمدحسین فالح وقف شــده و در طول 
سال براساس درآمد این موقوفه به تعدادی 

از دانش آموزان بی بضاعت کمک می شود.
رضوی تصریح کرد: محمدحسین اولیاء یک 
باب مغازه را در تیر سال1391 در شهر یزد 
برای پاسخگویی به شبهات دینی دانشجویان 
با اولویت دانشجویان دانشگاه های یزد وقف 
کرده اســت که از درآمد ایــن موقوفه در 
دانشگاه های یزد محفل پاسخگویی توسط 

استادان متخصص برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال 1383 مرحوم 
حاج محمد خاموشی یک زمین پسته با آب 
در مهدی آباد بهادران واقع در شهرســتان 
مهریز یزد را برای برگزاری جشن میالد امام 
رضا)ع( وقف کرده اســت، تصریح کرد: هر 
ساله براساس درآمد این موقوفه جشن های 
میالد امام رضا)ع( در دهه کرامت رضوی در 
شــهر یزد برگزار می شود.رضوی از باغ امام 
رضا)ع( در شــهر تفت و کتابخانه مروج به 
عنوان دیگر موقوفات آستان قدس رضوی 
در یــزد یاد کرد و گفــت: این موقوفات در 

سال های 1360 و 1348 وقف شده اند.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

انتقادهای  در ستون »صدای مردم« صفحه آستان، شنونده 
شما  پیشنهادهای  پذیرای  و  رضوی  قدس  آستان  از  شما 
مدیران  به  روزنامه  در  درج  ضمن  شما  پیامک های   هستیم. 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

 بهداشت روانی علیه ویروس جهانی 
 آستان/ بتول پرهیزگار    اوایل اسفند ماه بود که زنگ خطر 
شــیوع ویروس کرونا در کشور به صدا درآمد. از آن روز به بعد 
روزهای زندگی  رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. اضطراب، یکی 
از بحران هایــی بود که پس از شــیوع این ویروس جامعه را در 
برگرفت. در اینجا جامعه روان شناســی دســت به کار شدند و 
در کنار کادر درمانی که برای ســالمت مردم تالش می کردند،  
در راستای کاهش استرس و تأمین بهداشت روانی جامعه گام 
برداشتند. مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس 
رضوی نیز به عنوان بخشــی از جامعه روان شناسی، اقدام های 
گســترده ای در این زمینه انجام داده است که در این گزارش 

مروری بر اقدام های این مرکز در پیکار با ویروس کرونا داریم.

گام نخست»
مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی از همان روزهای آغازین 
خبرساز شــدن ویروس کرونا و آغاز عملیات بهداشتی در زمینه 
پیشگیری از شیوع این ویروس، اقدام های گسترده ای را در زمینه 
ایجاد بهداشت روانی در خانواده ها انجام داده است. نخستین گام 
این مرکز برای این منظور، تشکیل کارگروه »بهداشت روان در گذر 
از کرونا« بود. این کارگروه روز پنجشنبه هشتم اسفند سال گذشته 
و با هدف رصد شبکه مسائل روان شناختی بحران کرونا تشکیل 
شد. در این کارگروه برخی از استادان دانشگاه و شماری از مشاوران 
مجرب ابتدا در جلسه حضوری با رعایت مسائل بهداشتی و سپس 
در قالب فضای مجازی به رصد کردن مشــکالت و چالش های 

موجود و پیش روی جامعه از نظر بهداشت روانی پرداختند.

تولید و انتشار محصوالت چندرسانه ای  »
در این کارگروه، استادان مجرب و برجسته روان شناسی و مشاوره 
از جمله دکتر غالمعلی افروز؛ رئیس فدراسیون آسیایی انجمن 

روان درمانی، دکتر محمد حاتمی؛ رئیس سازمان روان شناسی و 
مشاوره کشور و دانشیار دانشگاه خوارزمی، زهرا حسین زاده ملکی؛ 
مدرس دانشــگاه امام رضا)ع( و پژوهشگر پسادکترا و اختالالت 
روانی روان تنی و جمعی دیگر از مشــاوران مرکز جامع مشاوره 
آســتان قدس رضوی حضور دارند. اعضای این کارگروه با تولید 
و انتشار راهبردهای روان شناســی در زمینه مبارزه با کرونا در 
قالب عکس نوشته، فایل های صوتی و کلیپ های تصویری کوتاه، 
پیام های بهداشــت روان مربوط به خانواده و جامعه را در فضای 
مجازی به مخاطبان ارائــه می دهند. تاکنون بیش از 60 کلیپ 
چندرسانه ای روان شناسی مواجهه با بحران کرونا در حوزه های 
مختلف بهداشــت و روان برای مخاطبــان و گروه های هدف از 
جمله خانــواده، کودک، نوجوان، خادمــان حرم مطهر رضوی، 
دانش آموزان و معلمان در سطح ملی تولید، ضبط و منتشر کرده 
اســت. این محصوالت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بســیاری از جمله شبکه فیلم رضوی ، سایت آپارات ، شبکه های 
اجتماعی و اطالع رسانی آستان قدس رضوی، شبکه اطالع رسانی 
مشاوران کشور، شبکه مشاوران انجمن اولیا و مربیان آموزش و 

پرورش کشور بازنشر شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

راه اندازی سامانه مشاوره تلفنی   »
یکی دیگر از اقدام های مرکز مشــاوره آســتان قدس رضوی، 
راه اندازی ســامانه تلفنی ارائه مشــاوره ارتقای سالمت روان و 
کاهش اضطراب کرونا با شماره تلفن های  38008، 32280544 
و  32280545 در این روزها بود. این ســامانه تلفنی به منظور 
مبارزه با شــیوع ویــروس کرونا و کاهش اضطــراب مردم در 
رویارویی با این ویروس راه اندازی شــد. ارائه مشــاوره در این 
سامانه از نیمه اسفند سال گذشته تا نیمه فروردین سال جاری 
به صورت رایگان انجام شــد و در این بــازه زمانی، تعداد 276 

مشاوره توسط کارشناســان روان شناسی و مشاوره مستقر در 
کلینیک تخصصی مشــاوره و روان شناسی آستان مهر رضوی 
)واحد بعثت( ارائه شد. از این تعداد 37 درصد مسائل، مشخصاً 
متمرکز بر اضطراب ناشی از کرونا و مسائل بهداشت روان مرتبط 
با این بیماری بود و 63 درصد مشــکالت مطرح شــده جدا از 
مســائل کرونایی و به موضوعات رایج مشکالت فرزندپروری، 
مشــاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، اختالف های خانوادگی و 
مسائل تحصیلی فرزندان در روزهای کرونا و یا مسائل نامرتبط 

با کرونا بوده است.
 
برگزاری پیش نشست معنویت و پساکرونا»

برگزاری پیش نشست معنویت و پساکرونا یکی دیگر از اقدام های 
مرکز مشاوره آستان قدس رضوی در مبارزه با ویروس کرونا بود. در 
این نشست که روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه در محل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد،  استادان و 
کارشناسان حوزه روان شناسی به تبیین دیدگاه ها و تحلیل های 
خود از چالش ها و فرصت های معنــوی پیش آمده در روزهای 
شیوع بحران کرونا پرداختند و همچنین پیش بینی های خود را 
از وضعیت آینده معنویت در ایران و جهان از منظر روان شناسی، 
فلســفه و تعلیم و تربیت به اشــتراک و هم افزایی گذاشــتند.

همکاری با سامانه ملی 4030»
همکاری با ســازمان نظام روان شناسی و ســازمان آموزش و 
پرورش خراسان رضوی در خصوص ارائه مشاوره به افرادی که 
نیاز به دریافت خدمات مشاوره دارند و همکاری با سامانه ملی 
»4030« با معرفی 96 نفر از مشــاوران داوطلب مرکز مشاوره 
آســتان قدس رضوی از دیگر اقدام های این مرکز در روزهای 

بحران کرونا بوده است.

گزارش خبری
مروری بر فعالیت های مرکز مشاوره آستان قدس رضوی در مبارزه با بحران کرونا 

صدای مردم 

وقف

گفت وگو
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خـــبر

خسروی  نساجی  و  نخریسی  شرکت  مدیرعامل  آستان    
از صرفه جویی  اقتصادی رضوی  خراسان زیرمجموعه سازمان 
7 میلیون یورویی با تولید نخ های ظریف و شانه شده پنبه ای 
خبر داد. خط تولید نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده اوایل 
اردیبهشت، با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از 
خسروی  نساجی  و  نخریسی  شرکت  در  استانی  مسئوالن 
خراسان افتتاح شد. با راه اندازی این خط تولید از خروج حدود 
7 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود و بخشی از نیاز 
کشور توسط این مجموعه تأمین خواهد شد.علی فدیشه ای؛ 
خراسان  خسروی  نساجی  و  نخریسی  شرکت  مدیرعامل 
و  نخ ظریف  بیان کرد:  اقتصادی رضوی  زیرمجموعه سازمان 
شانه شده یکی از طرح های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و در واقع یکی از طرح های اولویت دار کشور به شمار 

می رود؛ چرا که تا زمانی که این نخ در داخل کشور تولید نشود، 
از خارج وارد خواهد شد.وی ادامه داد: با راه اندازی خط تولید 
نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده توسط این شرکت، از خروج 
حدود 7 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود و بخشی 
از نیاز کشور به نخ ظریف توسط این مجموعه تأمین خواهد 
خراسان  خسروی  نساجی  و  نخریسی  شرکت  شد.مدیرعامل 
افزود: در حال حاضر حدود پنج شرکت در کشور این محصول 
را تولید می کنند.وی درباره موارد مصرف این محصول گفت: 
نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده برای گرد باف و بافندگی های 
تار و پودی و در واقع تهیه پارچه های ظریف ملحفه ای و باکیفیت 
پیراهنی مورد استفاده قرار می گیرد.فدیشه ای، شرکت نخریسی 
و نساجی خسروی خراسان را یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین 
شرکت های نساجی در ایران دانست و گفت: این مجموعه به 

خاطر توسعه هایی که هر ساله داشته، یکی از شرکت های سودآور 
و به روز صنعت نساجی کشور به شمار می رود.وی ادامه داد: این 
شرکت در سال 1313 تأسیس شده و در حال حاضر حدود 
460 نفر در آن مشغول به کار هستند.  فدیشه ای با بیان اینکه 
با راه اندازی خط تولید نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده، شاهد 
افزایش حدود 54 درصدی تولید نخ در این شرکت در سال 
جهش تولید خواهیم بود، تصریح کرد: در این شرکت ساالنه 
4 هزار و 500 تن نخ و 12 میلیون مترمربع پارچه خام تولید 
می شود که با راه اندازی موفقیت آمیز این پروژه 2 هزار و 500 تن 
نخ به تولید سالیانه این شرکت اضافه می شود.وی افزود: در واقع 
در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان به صورت روزانه 
حدود 13 تن نخ در واحد ریسندگی تولید می شد که با راه اندازی 

خط جدید نخ ظریف شانه شده، 7 تن به آن اضافه شده است.

صرفه جویی 7 میلیون یورویی با تولید نخ های ظریف و شانه شده پنبه ای
مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان خبرداد

خبر



اندیشــه/ رضایی: مســئله صدور انقالب برای 
اکثریت نســل اول انقالب معنایی روشــن و حتی 
بدیهی داشــت اما رفته رفته با گذشــت زمان و با 
اتخاذ برخی رویکردهای متفاوت در برخی مسئوالن 
این مســئله به یکی از موضوعات محل مناقشــه 
تبدیل شد. تا جایی که برخی حتی اصل آن را انکار 
می کنند و برخی دیگر، از آن دوگانه »منافع ملی و 
سیاست خارجه« می سازند. به نظر 
الزم اســت بار دیگــر بازتعریفی از 
مبنای صــدور انقالب ارائه و برخی 
کلیدواژه هــای آن را تبیین کنیم. 
بر همین اســاس با آیت اهلل محسن 
اراکی گفت وگو کرده ایم که حاصل 

آن را در ادامه می خوانیم. 
آیت اهلل اراکی؛ مجتهد علوم اسالمی، 
مــدرس خارج فقــه و اصول حوزه 
علمیه قم و دبیرکل ســابق مجمع 
اســالمی  تقریب مذاهب  جهانــی 
اســت. وی همچنین مؤسس مرکز 
اســالمی انگلیس است و سال ها در 
سمت نماینده رهبری در مسلمانان 

انگلستان، فعالیت کرده است.

حضرت امــام)ره( با نفی تفکر 
انقالب اعالم  مخالفان صــدور 
بایــد در صدور  کردنــد: »ما 
انقالبمــان به جهان کوشــش 
کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمان 
را صــادر نمی کنیــم، کنــار 
مبتنی  اندیشه  این  بگذاریم«. 
تحلیل  قابل  مؤلفه هایی  چه  بر 
است؟ اساساً صدور یک تفکر و 
آرمان ایدئولوژیک بر اساس چه 

منطقی تبیین پذیر است؟
مطلب  دو  پرســش  ایــن  در 
مطرح است؛ مطلب اول: صدور تفکر و آرمان 
منطقی  چه  اســاس  بر  گرایانه  ایدئولوژیک 

استوار است؟ 
اساساً ایدئولوژی ها مرزپذیر نیستند، زیرا ایدئولوژی 
مبتنی بر مجموعه ای از بینش ها و ارزش های کلی 

اســت که فراتر از جغرافیا و نژادنــد، بدین جهت 
هــر گونه تفکر و آرمــان ایدئولوژیک به طور ذاتی 
فرامرزی است. ایدئولوژی های لیبرالیستی غربی و 
سوسیالیستی شــرقی نیز به دلیل همین طبیعت 
فرامرزی هیچ گاه در انــدرون مرزهای جغرافی یا 
نژادی صاحبان این ایدئولــوژی محصور و محدود 

نبوده و نیستند.
امــا در مطلب دوم که گفتید اندیشــه امام)ره( در 
صدور انقالب بر چه مؤلفه هایی قابل تحلیل اســت 

باید گفت: 

مؤلفه نخست همان است که در باال اشاره کردیم 
که ایدئولوژی به طور کلی مرزناپذیر است. 

مؤلفه دوم، اســالم اساســاً پیام و رسالتی جهانی 
دارد، خدای متعال فرمود: »هو الذی ارســل رسوله 
بالهــدی و دین الحــق لیظهره علــی الدین کله«. 
طبیعی است انقالبی که مبتنی بر اسالم باشد پیام 
و رســالتی جهانی دارد و صــدور انقالب به معنای 

صدور این پیام و رسالت است.

مؤلفه سوم؛ انقالب اسالمی نهضتی عظیم بود که 
علیه یک نظام جهانی قیام کرد. نظام شــاه بخشی 
از یــک نظام جهانی بود که بــا مدیریت آمریکا بر 
سراســر جهان سلطه خویش را گســترانیده بود و 
قیام علیه نظام شــاه قیامی بر ضد این نظام جهانی 
بود، بنابراین ســردمداران این نظام که در رأس آن 
آمریکاســت علیه این انقالب بیکار نمی نشستند و 
طبیعی بود که علیه این انقالب با اســتفاده از همه 

ابزارهایی که در اختیار داشتند اقدام کنند.
 هوشمندی سیاسی حضرت امام )رضوان اهلل علیه( 
در اندیشه ایجاد سیستم دفاعی مطمئنی برای تداوم 
انقالب و قدرت ایســتادگی آن در برابر تهاجم های 
گسترده پیش بینی شــده محورهای قدرت برآمد 
و بهترین راهبرد دفاعــی را در برابر این تهاجم ها، 
تهاجــم متقابل تشــخیص داد، همان اصلی که در 
فرمایش بلند امیرالمؤمنین)ع( به آن اشــاره شده 
آنجا که فرمــود: »ما غزی قوم فــی عقر دارهم اال 
ذلوا« در خانه نشســتن و به انتظار تهاجم دشــمن 
دســت روی دست گذاشتن نتیجه ای جز خواری و 
شکست ندارد، از این رو باید دشمن را در پایگاه ها 

و ســنگرهایی که در منطقه برای خود فراهم کرده 
تعقیب نمود و به شکست قدرت شاه و درهم ریختن 
این پایگاه بســنده نکرد، وگرنه دشمن از هر سو به 
تهاجم می پردازد و نظام را در خانه سرکوب می کند. 

مؤلفه چهارم وظیفه انســانی- اسالمی ملت ایران 
در برابر مستضعفین جهان و منطقه است که به این 

اقدام ضرورت می بخشد.

آزادی  استکبارستیزی،  همچون  مؤلفه هایی 
قدس و پدیده ای همچون بیداری اســالمی و 
مقاومت  محور  تقویت  و  مستضعفین  خیزش 
چه پیوند راهبردی- معرفتی با انقالب اسالمی 

و صدور جهان بینی حاکم بر آن دارند؟
ایــن مؤلفه هــا افزون بــر اینکه از ماهیت اســالم 
برخاســته و هویــت بنیادین انقالب را تشــکیل 
می دهد، وظیفه ای شــرعی و دینی است چنان که 
در روایت صحیح از رسول اکرم)ص( آمده است که 
فرمود: »من ســمع رجاال ینادی یا للمسلمین فلم 

یجبه فلیس بمسلم«.
نیز روایت صحیح از رســول اکرم)ص( فرمود: »من 
اصبح ال یهتم بامور المســلمین فلیس بمســلم« 
و فرمایش امام ســجاد)ع( در دعای ســی و هشتم 
صحیفه ســجادیه که فرمود: »اللهم انی اعتدز الیک 
من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره« و برتر از همه 
ســخن خداوند که فرمــود: »و مالکم التقاتلون فی 
سبیل اهلل و المســتضعفین من الرجال و النساء و 
الولدان الذین یقولون ربنــا اخرجنا من هذا القریه 
الظالــم أهلها و اجعل لنا من لدنک ولیاً و اجعل لنا 
من لدنک نصیرا« )سوره نساء، آیه 75(، افزون بر آن 
اساســاً هر گاه جامعه ای نسبت به ظلم و جنایت بر 
انسان ها در سایر جوامع بی تفاوت شود، این روحیه 
بی تفاوتــی موجب می شــود که بــه تدریج حالت 
بی تفاوتی دامن آن جامعه را نسبت به ظلم و ستمی 
که درون آن جامعه رخ می دهد نیز بگیرد و جامعه 
روحیه ظلم و ستم پذیری به خود بگیرد که نتیجه 
آن به تدریج حاکمیت ستمگران بر آن جامعه و در 

جامعه انقالبی به معنای پایان انقالب خواهد بود.
در وصیــت امیرالمؤمنین)ع( به امام حســن)ع( و 
امام حسین)ع( در آخرین لحظات حیات مبارکش 

آمده است که فرمود: »کونا للظالم خصما و للمظلوم 
عونــا«. نیز فرمود: »واهلل اهلل فــی الجهاد باموالکم و 
انفسکم فی سبیل اهلل و علیکم بالتواصل و التباذل 
و ایاکم و التدابر و التقاطع، ال تترکوا االمر بالمعروف 
و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون 

فال یستجاب لکم )نامه: 47 نهج البالغه(. 

انقالب اسالمی  تعارض مبنایی راهبرد صدور 
ناسیونالیسم  و  سوسیالیسم  فکری  مبنای  با 
در روابــط بین الملل به چه نحوی تبیین پذیر 

است؟
نه سوسیالیسم و نه ناسیونالیسم از مبالغی منطقی 
و فلسفی محکمی برخوردار نیستند و اساس تعریف 
روشــنی از این دو واژه حتی نزد آن ها که شعار این 

دو واژه را می دهند وجود ندارد 
و بــه تعبیر طلبگــی نه مبادی 
تصوریه این دو مکتب یا جریان 
آن ها  مدعــی  صاحبــان  برای 
روشن اســت و بر پایه استدالل 
قابل توجهی مبتنی اســت و نه 
مبادی تصدیقیه این دو جریان 
مشــخص و از تبیین استداللی 
اســت،  برخوردار  توجهی  قابل 
از ایــن جهــت در عرصه روابط 
بین الملل راهبــردی منطقی و 
مســتدل از ایــن دو طرز تفکر 
برنمی آید و صاحبان و مدعیان 
این دو طرز تفکر بر مبنای منافع 
تاکتیکی خود برنامه های روابط 
بین المللی را تنظیم می کنند که 
در این منافع نیز منافع ملت ها 

منظور نیســت بلکــه تأمین منافع ســردمداران و 
صاحبان قدرت، محور و اساس است.

 در اسالم اســاس بر اطاعت از فرمان خداست که 
مصالح و منافع مردم در آن تضمین شــده و پیش 
از همه منافع و مصالح آن دســته که به فرمان خدا 

عمل می کنند تأمین می شود.
 در نتیجه رعایت این معیارها منافع سایر ملت ها نیز 
تأمین می شــود و اساساً تزاحم و تضاد منافع ریشه 
در خروج از معیارها، ضوابــط و قوانین الهی دارد، 

در ســایه رعایت قوانین الهی هیچ گونه تضاد منافعی 
به وجود نمی آیــد بنابراین در صورتی کــه در روابط 
بین الملل کشورمان معیارهای انقالب اسالمی که همان 
ضوابط شرعی است رعایت شود افزون بر تأمین منافع 

ملت ما، منافع ملت های دیگر نیز تأمین خواهد شد.

ســه دیدگاه فرصت طلبانه، رادیکال )افراطی( و 
در  اسالمی  انقالب  باب صدور  در  محافظه کارانه 
میان اهل سیاست وجود دارد. مواجهه امام)ره( 
با آن ها به چه نحو قابل تحلیل اســت؟ در واقع 
اختالف مبنایی این دیدگاه ها با دیدگاه امام)ره( 

چیست؟
در پاسخ به این پرسش به چند مطلب می پردازیم؛

 مطلب اول: این ســه دیدگاه در تقابــل با یکدیگر 
نیستند بنابراین دیدگاه محافظه کارانه یا 
رادیکالــی با فرصت طلبی می تواند همراه 
باشــد، بســیاری از رادیکال ها بر اساس 
فرصت طلبی به سرعت به محافظه کاری 
تغییــر مواضــع می دهند و بســیاری از 
محافظه کاران نیز بر اساس منافع زودگذر 
خویــش و بــر اســاس فرصت طلبی به 
رادیکالیسم و گاهی از نوع بسیار تندش 

تغییر مواضع می دهند.

مطلب دوم: در تعریف محافظه کاری یا 
افراطی گری باید معیار مشخصی به عنوان 
معیار حق و عدل وجود داشته باشد تا بر 
اساس آن، پیشــی گرفتن از آن را بتوان 
رادیکالیســم نامید و پس افتادن از آن را 

بتوان محافظه کاری دانست. 
معیارهای  اســالم  دیــدگاه  اســاس  بر 
مشــخصی برای حــق و عــدل تعریف شــده که به 
وســیله کارشناســان فقیه تعریف و تبیین می شــود. 
در نظام سیاســی اسالم کارشناســی و نظر فقیه ولی 
مرجع تشــخیص معیار حــق و عــدل در برنامه ها و 

سیاست هاست. 
بنابراین هر دیدگاهی کــه از مواضع رهبری فراتر رود 
رادیکال و هر دیدگاهــی که از مواضع رهبری عقب تر 
بماند محافظه کار و هر دو دیدگاه از نظر اسالم غیرقابل 
قبول اســت، چنان که در متون اسالمی درباره امامان 

معصوم)ع( که فقهای تعیین کننــده مواضع آن هایند 
آمده است: »المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، 

والالزم لهم الحق«. 
امــا دیدگاه های مخالف دیدگاه حضــرت امام)ره( در 

موضوع صدور انقالب چند قسم اند:
قسم اول: کسانی هستند که اساساً اعتقادی به اسالم 

و مبنای فکری امام)ره( ندارند.
 این دســته از افراد معموالً از اساس فکری مبتنی بر 

استدالل محکم و روشنی برخوردار نیستند.

 قسم دوم کسانی هستند کــه به اسالم معتقدند ولی 
اطالعی از نظام سیاســی اسالم و فقه سیاسی ندارند و 
در نتیجه جهل به مبنای فقه سیاسی با امام و دیدگاه 
ایشــان در صدور انقالب مخالفت می کنند. قسم سوم: 
کسانی هســتند که در مقام ادعا خود را پیرو امام)ره( 
می دانند اما تحــت تأثیر جریان هــای فکری مخالف 
امــام)ره( قــرار دارند، و دیدگاه امــام را در این زمینه 
تخطئه می کنند یا به نحوی به تحریف آن می پردازند. 
قسم چهارم: دشمنانی هستند که هدفی جز مخالفت با 
امام ندارند و کاری به حق و باطل بودن موضع خود یا 
موضع امام ندارند بلکه به دلیل دشمنی و کینه ای که 

دارند هر جا بتوانند و با هر وســیله ای که به دستشان 
آید بــه تخریب و تضعیــف مواضع امــام و هجوم بر 
افکار و اندیشــه های امام می پردازند. با قسم اول که با 
اســاس اسالم مخالف اند کاری نیست، اگر اهل وجدان 
و حقیقت جویی باشــند باید به تحقیق درباره اسالم و 
مبانی برهانی و وجدانــی آن بپردازند تا حقیقت برای 
آن ها آشکار شــود و اگر اهل وجدان و حقیقت جویی 
نباشند و اهل تعقیب باشند نتیجه تعقیب و دشمنی با 
حــق را در این جهان یا در عالم دیگر دریافت خواهند 
کرد. قسم دوم را باید به تحقیق درست و مطالعه کافی 
و احیاناً تحصیل در رشــته فقه سیاســی دعوت کرد 
و چنانچه وقت کافی برای این کار را نداشــته باشــند 
وظیفه آن هاســت که به نظر فقیهان عادل متخصص 
و فقه سیاســی عمل کنند که در رأس آن ها فقیه ولی 
امر اســت که ده ها تن از کارشناسان و مجتهدان فقه 
سیاســی، اعلمیت او را در این رشــته بخصوص تأیید 

کرده اند.

قسم سوم را باید به محکمات مواضع و بینات افکار 
و نظریات حضرت امام)ره( فراخواند که از همه آن ها 
بین تر و روشن تر اصل والیت فقیه و ضرورت تبعیت 

از فقیهی است که طبق ساز و کارهای نظام اسالمی 
و قانون اساسی آن، برای رهبری انتخاب شده است.

اینکه این دســته از افراد خود را در شناخت نظریات 
امــام)ره( از فقیهی که رهبری جامعه را طبق مبانی 
حضــرت امام)ره( بر عهده دارد، برتر و اعلم تر بدانند 
پنداری بی اســاس و غیرمنطقی اســت. متأســفانه 
برخــی از این افراد با انگیزه های منافع شــخصی به 
مخالفت با نظام یا سیاســت های نظام و مقام معظم 
رهبری می پردازند و مخالفت آن ها مبنای منطقی و 

فکری موجهی ندارد.

قســم چهارم که دشــمنان انقالب و نظام اند باید 
بدانند کــه مبانــی و پایه های این نظــام و انقالب 
محکم تر و اســتوارتر از آن اســت که دشمنی آن ها 
بتواند آســیبی به آن وارد کند، بنابراین صالح دنیا و 
آخرت آنان در کنار آمــدن با نظام و انقالب و ترک 
دشــمنی با آن و پیوســتن به امواج خروشان ملت 
مؤمن و انقالبی ایران است که بیش از 40 سال است 
پای انقالب و نظام خود ایســتاده و پایداری کرده و 
روز به روز نیرومندتــر و پیروزمندتر از پیش، به راه 

خود ادامه می دهد.

گفت وگو ی قدس با آیت اهلل محسن  اراکی

افق انقالب ، ایجاد نظام جهانی اسالمی است 

اساساً تزاحم 
و تضاد منافع 
ریشه در خروج 
از معیارها، ضوابط 
و قوانین الهی 
دارد، بنابراین در 
صورتی که در روابط 
بین الملل کشورمان 
معیارهای انقالب 
اسالمی که همان 
ضوابط شرعی است 
رعایت شود افزون 
بر تأمین منافع ملت 
ما، منافع ملت های 
دیگر نیز تأمین 
خواهد شد

بــــــرش
در تعریف 
محافظه کاری یا 
افراطی گری باید 
معیار مشخصی به 
عنوان معیار حق و 
عدل وجود داشته 
باشد تا بر اساس 
آن، پیشی گرفتن 
از آن را بتوان 
رادیکالیسم نامید و 
پس افتادن از آن را 
بتوان محافظه کاری 
دانست

بــــــرش

نگاهی به کتاب »صدور انقالب 
از منظر امام خمینی)ره(«

 : یشــه ند ا
کتــاب »صدور 
انقالب از منظر 
خمینی  امــام 
)ره(« بــه یکی 
از مهم تریــن و 
محوری تریــن 
سیاســت های 
ی  ر جمهــو
در  اســالمی 

حوزه مناســبات خارجی می پردازد و عالوه بر 
دیدگاه هــای معمار کبیر انقالب، نظرات مقام 
معظم رهبری نیز در آن منعکس شده است. 
صدور انقالب اسالمی از مهم ترین اندیشه های 
امام  هدایتگــر، تحــول زا و ســعادت آفرین 
خمینی)ره( برای حق جویان و آزادی خواهان 
عالم بــود و پس از پیروزی انقالب اســالمی 
به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اعالمی 
جمهوری اسالمی در قالب حمایت از ملت ها 
و نهضت های آزادی بخش و به ویژه حرکت های 
اســالمی در سراســر جهان جلوه گر شد و به 
مثابه اندیشه و سیاستی فرامرزی، مقوِم اهداف 
و منافع جمهوری اسالمی گردید. این سیاست 
در کالِم امام خمینی)ره( جایگاهی واال داشت 
و ایشان همواره بر این نکته تأکید می کردند که 
»ما باید در صدور انقالبمان به جهان کوشش 
کنیــم و تفکر اینکــه ما انقالبمــان را صادر 
نمی کنیم، کنار بگذاریم«. به باور عباســعلی 
فرزندی، نویســنده کتاب »صــدور انقالب از 
منظر امام خمینی )ره(« هرچند آگاهی بخشی،  
بیدارگری و احیاگری ناشی از انقالب اسالمی، 
نظام بین الملل، ملت ها و جهان اسالم را تحت 
تأثیر قــرار داده و قوت و فرصتی برای انقالب 
اســالمی، فراتر از منطقه و جهان اسالم و در 
گســتره جهانی به وجود آورده است، ولی در 
موقعیت کنونی، تبیین، تدوین و ارائه راهبرد 
مناسب برای تقویت این فرصت ها و مقابله با 
تهدیدها، از ضرورت های انکارناپذیری اســت 
که باید بدان پرداخته شــود. به سبب همین 
ضرورت است که فرزندی در این کتاب، اصول 
و مبانی این اندیشــه و سیاســت را با استناد 
به ســخنان و بیانات امام خمینی )ره( تبیین 

می کند.

معرفی کتاب

امام از مدرنیته استفاده کرد اما ساختار نظری اش را نپذیرفت

اندیشه: حجت االســالم دکتر سیدسجاد ایزدهی، 
رئیس پژوهشــکده نظام های اســالمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با ایکنا بیان 
کرد: از آنجایی که هر زمان و هر جامعه ای اقتضائات 
خاص خود را دارد و اندیشه ها را باید در بستر جامعه 
لحاظ و روزآمد کرد، اندیشــمندان معموالً در کنار 
بحث سنت، روزآمدی را نیز مورد نظر قرار می دهند.

رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه بیان 
کــرد: با توجه به اینکه مدرنیتــه محدود برای یک 
اندیشه خاص نیســت و برای همه اندیشه ها ترویج 
می شــود بنابراین اندیشــمندان باید نسبت به این 
پدیده اعالم موضع کننــد و از طرف دیگر با توجه 
به اینکه هنجارهای حاکم بر اساس مؤلفه و عناصر 
مدرنیته شکل گرفته باید نسبت به این عناصر نیز 

تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: در نظام اسالمی به صورت خاص در فقه 
وقتی مدرنیته وارد ایران شد از آغاز در زمان مشروطه 
دو گونــه مواجهه با آن اتفــاق افتاد؛ مرحوم نائینی 
جوهره مدرنیته را نمی پذیــرد اما از مؤلفه های آن 
برای دوری و از بین بردن استبداد حاکمان قاجاری 
استفاده می کند و مؤلفه های مدرنیته مانند تفکیک 
قوا، احزاب، قانون اساســی، انتخابات و پارلمان را به 
غرض محدود کردن اختیارات سلطان به کار گرفته 
و تصریح می کند که این مؤلفه ها نقطه آرمانی فقهی 
و سنت ما نیست اما می توان از آن ها برای خروج از 

مشکل استبداد استفاده کرد.
رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه ادامه 
داد: در نقطه مقابل مرحوم نائینی، شــیخ فضل اهلل 
نوری قرار دارد که همچنان بر سنت تأکید می کند 
و بر این باور اســت که عناصــر مدرنیته مبتنی بر 
علوم حاکم بــر مدرنیته اســت و در مؤلفه های به 
کار گرفته شــده مدرن، روح مدرنیته جاری است و 
برای جامعه تبعاتی به ارمغان می آورد.حجت االسالم 

دکتر سیدســجاد ایزدهی با اشاره به اینکه در زمان 
مشروطه، مؤلفه های مدرنیته در خدمت جلوگیری از 
استبداد استفاده شد و نظام آرمانی اسالمی در آنجا 
وجود نداشــت، اظهار کرد: در زمان انقالب اسالمی 
و امام خمینی)ره( حکایت دیگری آغاز شــد و هنر 
مرحوم امام خمینی)ره( در عرصه فقه و اندیشه این 
بــود که در ذیل نظام والیــت فقیه، مقوالتی مانند 
انتخابــات، احزاب، تفکیک قــوا و... را به کار گرفت 
اما ســاختار کلی مدرنیته و پشتوانه فقهی و نظری 

مدرنیته را نپذیرفت.
وی افزود: مرحــوم امام خمینی)ره( در نظام فقهی 
آرمانی والیت که والیــت فقیه نیز زیرمجموعه آن 
قرار می گیرد مؤلفه هــای مدرنیته را بازخوانی کرد، 
برای مثــال در موضوع انتخابات، امام فرمود: »روش 
ما در محدوده ارزش انتخابات است نه اینکه انتخابات 
موجب ارزش شــود بلکه ارزش ها درون دینی است« 
همچنین تفکیک قوا را به مثابه اســتفاده از عناصر 
تخصصی حاکمیت و کمک به نهاد والیت فقیه، اجرا 

و استفاده کرد.
ایزدهی یادآور شد: هنر مرحوم امام خمینی)ره( این 
بود که ضمن تفحص بر محتوای ســنتی ذیل نظام 
آرمانی، مؤلفه های مدرنیته را به کار گرفته، بازخوانی 
و بازنویسی کرد بنابراین رویکرد اندیشه امام از یک 
جهت مبتنی بر ســنت قــرار دارد پس پایا، حجت 
و مبتنــی بر ارزش های دینی اســت و از یک طرف 
پویاســت زیرا قابلیت بازخوانی بر اساس شرایط و 
اقتضائات جامعه را دارد و توانســته نظام سیاسی را 

کارآمد و کاربردی ارائه کند.
وی تصریح کرد: جمع آوری مرحــوم امام)ره( بین 
سنت و مدرنیته به گونه ای شکل گرفته که محتوا از 
آن سنت و از عناصر مدرن بازخوانی و بازنگری شده 
متناســب با هنجارهای حاکم اسالمی نیز استفاده 
شده  اســت بنابراین امام برخالف برخی افراد که از 
مؤلفه های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر 
اســاس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اســالم 
مقوالت بشــری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و 

درون دینی به آن اضافه کرد.
ایزدهی بیان کرد: حکومت صرفاً برای اداره زندگی 
مردم نیست بلکه برای هدایت آن ها به سمت سعادت 
معنوی است البته به معنای رویکرد مادی نیز هست 
اما به آن محدود نمی شود و تحول در عرصه فرهنگی 
و دینی و توســعه دینداری در جهان را نیز پیگیری 

می کند.

گفت و گو
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 امام مصلحت را در برابر اراده مردم قرار نداده است    اندیشه: فواد ایزدی رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با اشاره به اینکه در اندیشه حکومت دینی کسانی بر این باور بودند که حکومت از باال به پایین باید هر آنچه هست را بر اساس مصلحت مردم لحاظ کند، تصریح 
کرد: امام)ره( مصلحت مردم را در نقطه مقابل خواست مردم قرار نداده یعنی امام نهاد حاکمیت را بر اساس اراده مردم و در محدوده مصلحت مردم لحاظ کرده  است. به تعبیر مقام معظم رهبری این ها دو روی یک سکه هستند و ولی فقیه نه تنها مسئول حفاظت از دین بلکه حراست از جمهوریت 

نظام است که عمالً در زمان امام)ره( این اتفاق افتاد و ایشان هم حافظ مرزهای اسالم و آرای مردم بود و هم از دین نظام حفاظت می کرد.

فراخوان همایش مجازی »اخالق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی)ره(«  اندیشه: همایش مجازی اخالق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی)ره( به همت معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( برگزار می شود. برخی محورهای دهگانه این همایش 
عبارتند از »اخالق، معنویت و زیست اجتماعی«، »اخالق و معنویت و رابطه آن با ارتقای تحمل و مقاومت در مقابل مصائب و بحران های فردی و اجتماعی«، »واکاوی چیستی و مبانی اخالق و معنویت در اندیشه و عمل امام خمینی)ره(«، »نقش اخالق و معنویت در ایجاد عدالت نفسانی و عدالت اجتماعی و 

پرهیز از فزون خواهی و تکاثر«،  »رابطه اخالق، معنویت و تأثیرات اجتماعی آن در تقویت تعامالت و همکاری های انسان دوستانه« و... است.

هدف امام در سیاست خارجی 
بازگشت به فطرت حقیقی است

اندیشــه: در فهــم سیاســت خارجــی امام 
خمینــی)ره( دو منبــع قابل تصور اســت: یکی 
رفتارهــا و واکنش های امام خمینی در مواجهات 
بین المللی و دیگری رجوع به مبانی فکری و نظری 
امام است که همین روش در این ارائه مد نظر قرار 

گرفته است. 
به باور دکتر ســلیمانی بنیادهای نظری سیاست 
خارجی امــام خمینــی)ره( مبتنی بــر توحید 
اســت که یک هستی شناســی، انسان شناسی و 
معرفت شناسی خاصی را دنبال می کند و همگی 
بــه فطرت اشــاره دارند. وی تصریــح کرد: برای 
رسیدن به اندیشــه  امام خمینی باید به سیستم 
باورهای ایشان مراجعه نمود و اجزای این سیستم 

را باید شناخت. 
حکمــت عملی)ایدئولــوژی( بــا حکمت نظری 
)جهان بینــی( در نظــام باورهای امــام خمینی 
دارای ارتباط منطقی اســت. هســتی از نظر امام 
خمینی فراتر از دنیاســت و اصالــت خیر در آن 
برقرار اســت. معرفت شناسی امام)ره( کامال متأثر 
از فلســفه  صدرایی است. در اندیشه  امام خمینی 
انســان دارای ابعاد مختلف است و دارای وظایف 
و تکالیفی اســت .چیزی کــه می تواند میان این 
مقوالت با اندیشــه  سیاســت خارجــی پل بزند 
و رابطــه برقرار کند، »فطرت« اســت. از نظر امام 
خمینی)ره( فطرت مســیر صحیح حرکت انسان 
در همــه  ابعاد و از جمله در سیاســت خارجی را 
مشــخص می کند. به اعتقاد امام خمینی اگر در 
فضای بین الملل قــدرت در اختیار افراد منحرف 
از فطــرت حقیقیه قرار بگیرد »اســتکبار« حاکم 
می شــود و این وضعیتی اســت که اکنون شاهد 
آن هســتیم. امام خمینی دوگانه  مستضعفین و 
مستکبرین را برقرار می کند. در این فضا سیاست 
خارجی باید به گونه ای تنظیم شــود که به نفی 
اســتکبار، صدور ارزش های انقــالب، حمایت از 
مستضعفین، خلع سالح و…  منجر شود. هدف 
این است که بشــر به فطرت حقیقیه بازگردد. با 
این ابزار می تــوان رفتارهای امام خمینی)ره( در 
سیاســت خارجی را توضیح داد. مثال اگر امام به 
جای دولت ها، ملت ها را مورد خطاب قرار می دهد 
به این علت اســت که مردم و ملت ها را به فطرت 

نزدیک تر از دولت ها می داند.

annotation@qudsonline.ir

دیدگاه

دکتر غالمعلی سلیمانی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران

آگهی دعوت نوبت اول مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شاندیز 
آتیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 31581

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
میش��ود ک��ه در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��الیانه)نوبت اول(ک��ه در س��اعت 10صب��ح 
دو ش��نبه مورخ 03/26/ 1399در محل مسجد 
امام حسن مجتبی )ع(واقع در شاندیز: بولوار 
آبشار تشکیل میگردد،اصالتا یا وکالتا حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه: - گزارش فعالیتها و صورتهای 

مالی و تصویب آنها تا پایان سال 98
- انتخ��اب اعض��ای هیئ��ت مدیره و بازرس��ان 

شرکت
- تعیین روزنامه کثیر االنتشار

ع هیئت مدیره شرکت - سایر موارد 9
90
17
72

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 

شماره 65 قم به شماره ثبت 8197 ) در 
حال تصفیه( تاریخ انتشار: 1399/03/13

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاون��ی دعوت 
ب��ه عم��ل م��ی آی��د در جلس��ه مجم��ع عمومی 
مذکور رأس س��اعت 12 صب��ح روز جمعه مورخ 
1399/03/30 با دس��تور جلسه ذیل در محل: 
ق��م، 30 مت��ری قائ��م، مس��جد ام��ام رضا)ع( 

تشکیل میگردد،حضور بهم رسانید.
ضمن��ا هر ی��ک از اعضاء جهت معرف��ی نماینده 
تام االختیار ی��ا وکیل خود به منظور حضور در 
جلس��ه فوق الذک��ر و اعمال رای می بایس��تی 
به اتفاق یکدیگر)عض��و و نماینده( حداکثر تا 
تاریخ 1399/03/29 به محل دفتر تعاونی واقع 
در آدرس: ق��م، 30 متری قائم، بلوار ش��هید 
قرن��ی، کوچه 14، جنب پالک 141،کنسرس��یوم 
آیسان مراجعه تا پس از احراز هویت و تایید 
وکالتنامه،ورقه ورود به جلس��ه جهت نماینده 

عضو صادر شود.
دستور جلسه:  1- ارائه گزارش هیئت تصفیه و ناظر                     
2- ط��رح و تصویب صورتهای مال��ی منتهی به 

سال 98
3- طرح و تصویب بودجه سال99                       

4- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه           
5- تعیین خط مشی های آتی شرکت تعاونی

ع هیئت تصفیه شرکت  9
90
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22

 1( مناقص��ه گ��ذار : هت��ل ثام��ن واقع در مش��هد 
انتهای بلوار وکیل آباد ابتدای جاده طرقبه متعلق 

به سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر
نگه��داری  و  س��رویس  مناقص��ه:  موض��وع   )2
تأسیس��ات هتل ثامن)آب ، برق، گاز ،تاسیس��ات 

برودتی ، حرارتی و فاضالب(
3( تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه : ی��ک فقره چک 
بانکی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50/000/000 

ریال.
4( محل و مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : مش��هد 
انتهای بلوار وکی��ل آباد ابتدای جاده طرقبه هتل 
ثامن واحد اداری هتل حداکثر تا پایان س��اعت 16 

مورخ : 99/3/20.
5( محل و مهلت تحویل پیشنهادات : مشهدانتهای 
بلوار وکیل آب��اد ابتدای ج��اده طرقبه هتل ثامن 
واحد اداری هتل حداکثر تا پایان س��اعت 16 مورخ 

.99/3/26 :
6( محل و زمان بازگش��ایی پیش��نهادات : تهران ، 
خیابان کری��م خان زند ، خیابان ایرانش��هر بعد از 
چهارراه اراک پالک 137 س��اعت 11 صبح روز س��ه 

شنبه 99/3/27.
از کلیه متقاضیان واجد صالحیت دعوت می گردد 
ب��ا همراه داش��تن مدارک س��وابق کاری در تاریخ 

تعیین شده به واحد اداری هتل مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات با شماره 4-35510900 واحد 

اداری تماس حاصل گردد. ,ع
99
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 آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

         آگهي دعوت مجمع عمومي  
عادی  )نوبت اول( با حضور نمایندگان اعضاء 

تاریخ انتشار: 99/03/13
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مرزنشینان 
دش��ت عباس به ش��ماره ثبت 102  به شناس��ه ملی 
103300007724رأس س��اعت 11 صب��ح روز چه��ار 
ش��نبه  مورخ 1399/04/04 در  محل  دفتر ش��رکت 
واقع در  دشت عباس-  مسجد روستای فجر تشکیل 
میگردد.  از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید که در 
روز مقرر و در محل مذکور  حضور به هم برسانند. 
بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ضروری 
و در ص��ورت ع��دم حض��ور برابرمف��اد اساس��نامه 
هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در 

مجمع مؤثر نخواهد بود.  دستور جلسه:
1-ارائه گزارش��ی از وضعیت ش��رکت توسط رئیس 
هیئت مدیره   2-تصمیم گیری در خصوص انتخاب 

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
3-تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل بازرسان  4-قرائت و تصویب صورتهای 
مالی سال 1397 و 1398   5-قرائت تصویب بودجه 
س��ال جاری  6-مأموریت ثب��ت تصمیمات مجمع به 

هیئت مدیره منتخب
ه��ادی دس��تبرد- مدی��ر عام��ل ش��رکت تعاون��ی 

مرزنشینان دشت عباس یه شماره ثبت 102
ضمنأ اعضایی که تمایل به کاندید ش��دن در سمت 
بازرسی و هیئت مدیره شرکت تعاونی دارند. ظرف 
م��دت 1 هفته از تاریخ انتش��ار آگهی با در دس��ت 
داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی، مدرک تحصیلی 
و 1 قطع��ه عکس در محل ش��رکت مراجع��ه نموده و 

نسبت به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
تذکر2: نوبت اول با حضور نصف بعالوه 1 نمایندگان 

اعضای حاضر در جلسه رسمیت قانونی می یابد.
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اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 را واگذار نماید:
* موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات صدای مشاوره 1480 استان.

* مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 310/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حس�اب بانک مرکزی به ش�ماره 4060034507655940 به نام حساب تمرکز وجوه سپرده به 

IR 660100004060034507655940 شماره شبا
* مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/3/21

setadiran.ir آدرس دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی*
*مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/4/3

setadiran.ir آدرس تحویل پاکات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی*
*تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/4/4

*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد.

آگهی مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمی
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی- نوبت دوم

اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی شناسه آگهی860312/م الف961

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9202165
بانک س��په به استناد اسناد رهنی ش��ماره 703--1382/10/29 دفترخانه 96 مشهد علیه شرکت صنایع حرارتی 
مس��عود، شناسه ملی 10380197905 تاریخ ثبت 1364/5/5 به  عنوان )وام گیرنده( و آقای سعید زه تابی، فرزند 
مسعود، شماره شناسنامه 42 به عنوان )راهن( اجرائیه هایی تحت کالسه 9202165 در قبال 613.923.435 ریال 
تا تاریخ تقاضانامه 1392/10/22 که پس از این روزانه تا یوم االداء خسارت تأخیر به آن اضافه می گردد صادر نموده 
که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1393/2/6 و پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی 33 )سی و سه( فرعی مجزی شده از 
1 )یک( فرعی از 2121 )دو هزار و یکصد و بیست و یک( اصلی بخش یک مشهد واقع در مشهد، خیابان پاسداران، 
ساختمان 88 ، طبقه چهارم به مبلغ 5.900.000.000 ریال )پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت 

یافته است.
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح است:

برابر س��ند ثبتی ارائه ش��ده پالک ثبتی 33 فرعی از یک فرعی از 2121 اصلی بخش 1 مشهد آپارتمان با اعیان به 
مساحت 147/61 مترمربع به حدودات پالک و مشخصات مطابق سند و با مالکیت و تصرف آقای سعید زه تابی واقع 
در نیم طبقه ششم واحد شمال غربی سمت خیابان پاسداران با سهم العرصه به مساحت 25/94 مترمربع و با حق 
استفاده از پارکینگ و آسانسور و نورگیر و راهرو و حیاط اشتراکی با رعایت قانون تملک آپارتمان از مجموعه در 8 
طبقه و 15 نیم طبقه قرار دارد و عرصه با کاربری تراکم زیاد با اسکلت فلزی و دارای آشپزخانه اپن با کف سرامیک 
و کابینت فلزی و سه اتاق خواب با کف پارکت، سیستم سرمایشی کولر آبی و اسپیلت و سیستم گرمایشی شوفاژ و 
درب های چوبی و پنجره های آلومینیومی و نمای ساختمان سنگ و آسانسور می باشد و قدمت ساختمان حدود 40 

سال ساخت است و امتیازات آب، گاز و برق مستقل می باشد.
با توجه به جمیع موارد و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و منطقه ای و ابعاد و مساحت عرصه و اعیان، ممر دسترسی، 
قدمت بنا و نوع و کیفیت مصالح به کار رفته و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری در حال حاضر ارزش ششدانگ به 

مبلغ 5.900.000.000 ریال معادل پانصد و نود میلیون تومان ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود اربعه:

شماالً: اول به طول 10/90 متر دیوار و پنجره های مورد ثبت محدود است به فضای جلوی تراس.
شرقاً: یک به طول 9/20 متر دیوار و ارتفاع آن اشتراکی و محدود است به شماره پالک 32 فرعی. دوم به طول 1/5 
متر دیوار و ارتفاع آن محدود است به راهرو اشتراکی با طبقات دیگر. این قسمت جنوبی است. سوم به طول 1/5 متر 
دیوار و ارتفاع آن محدود است به راهروی مزبور. چهارم در سه قسمت: یک- به طول 1/5 متر دوم به طول 3/5 متر 
و سوم به طول 1/5 متر دیوار مورد ثبت محدود است به محل آسانسور. قسمت اول جنوبی و سوم شمالی محسوب 

است. پنجم به طول 1/5 متر درب و دیوار و ارتفاع آن محدود است به راهروی اشتراکی با طبقات دیگر.
جنوباً: به طول 7/30 متر دیوار و ارتفاع آن محدود است و اشتراکی است با پالک های شماره 34 و 38 فرعی.

غرباً: اولی به طول 4/20 متر دیوار و پنجره آن محدود است به نورگیر اشتراکی با طبقات دیگر. دوم به طول 2/20 
متر دیوار و پنجره آن محدود است به نورگیر مزبور )این قسمت جنوبی است(. سوم به طظول 11/5 متر دیوار مورد 
ثبت محدود است به پالک شماره 2120 کف مورد ثبت. که سقف پالک 29 فرعی را تشکیل می دهد. بین دو پالک 

اشتراکی است که سقف مورد ثبت که کف پالک 37 فرعی را تشکیل می دهد و بین دو پالک اشتراکی است.
ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606003002255- 1399/3/10 دفتر امالک بازداش��تی دارای چندین 

مورد بازداشتی می باشد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ 5.900.000.000 ریال در روز سه شنبه مورخ 27 خرداد 1399 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان پاس��داران، پاسداران 3/1 شعبه رهنِی اداره 
اجرا ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر 
مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد 
و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد، روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. ش��رکت در جلسه مزایده منوط به 
واریز ده درصد از مبلغ پایه دادگستری به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامیست. آ- 9901826
تاریخ انتشار 1399/3/13

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جلیل گله بچه باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضاء ش��هود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 
65 زاهدان رس��یده مدعی اس��ت که س��ند مالکیت  شش��دانگ یک باب خانه شماره س��ریال 796935ب95 
پ��الک 23577اصل��ی  واق��ع در بخ��ش یک بلوچس��تان ش��هر زاه��دان 16 متری از مس��یل گاراژه��ا دفتر 
139720322001002147 بعلت اسبابکش��ی از بین رفته که درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت مذکور نزد خود می باش��د از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس 
از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . و بموجب دو فقره نامه 97/02/05-1397029000034884 
و 1397029000035659-97/02/06 ش��عبه ویژه نیابت دادس��رای عمومی و انقالب زاهدان بازداش��ت می 

باشد. م الف:133 آ-9901726
تاریخ انتشار:99/3/13

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی المثنی
آقای حس��ن دالرامی زاده با تس��لیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی 
شماره 2 زابل گواهی نموده است اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل از 0 فرعی از 210-اصلی  
واقع در بخش یک سیس��تان ملکی نامبرده صادر و تس��لیم گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی مفقود 
گردیده اس��ت لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می ش��ودکه هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف 
مدت ده روزاز تاریخ انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س��ند مالکیت و یا س��ند 
معامله تس��لیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرس��ید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد 

نموده. آ-9901727  م الف:160 تاریخ انتشار: 99/03/13
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای علی باچیان فرزند کیهان به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 38ش��یروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند 
مالکیت ششدانگ یک دربند مغازه بشماره پالک901باقیمانده فرعی  از2 اصلی واقع درقطعه  چهار شیروان بخش 
5قوچان به آدرس خیابان امام رضا-روبروی شبکه بهداشت که متعلق به ایشان می باشد بعلت نامعلومی مفقودشده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره718354ذیل  صفحه 323دفتر97وشماره ثبت 
15320به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  سپس برابر اسناد رهنی شمارات 96941- 97/11/30و82700- 
95/02/27و78212- 93/10/11 درره��ن بان��ک مهر اقتصاد قرارگرفته اس��ت لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی 
ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه 
همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد  آ-9901728
تاریخ انتشار:99/03/13

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای ش��ماره 139960308001000411 � 1399/02/27 هیات 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 / خانم زهرا پرکار فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 3  و شماره 0652761097 نسبت به 
شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 93/20 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت محمد علی زنگویی نژاد  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901779
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/13                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/29                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده کالسه 9800238
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9800238 ش��عبه اجراله:نس��رین نامجو مقدم علیه:منصور مظفری،دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ پالک پنج هزار و سیصد و نود و هشت فرعی از بیس��ت و دو اصلی که سند ششدانگ آن 
ذیل ثبت 24744 دفتر 166 صفحه 79 به نام منصور مظفری ثبت و صادر گردیده است در کالسه فوق تعرفه 
و توقیف گردید و پالک فوق واقع در آدرس درگز بلوار جهاد خیابان طالقانی به طرف کهنه قلعه دس��ت چپ 
میالن چهارم نرسیده به چهارراه اول سمت راست بوده و حدود و مشخصات آن به شرح:شماال پی است به طول 
10 متر به خیابان 10 متری شرقا پی به  پی به طول 19 متر به زمین قطعه 135 تفکیکی شماره 5397 فرعی 
جنوبا پی به پی به طول 10 متر به زمین قطعه 170 تفکیکی شماره 5432 فرعی غربا پی به پی بطول 19 متر 
به زمین قطعه 137 تفکیکی شماره 5399 فرعی که پس از ابالغ اجرائیه طبق نظر کارشناس رسمی به شرح 
:ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت عرصه 190 متر مربع به مبلغ 1/200/000/000)یک میلیارد 
و دویست میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است لذا مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/4/3 
در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. مزایده از مبلغ 1/200/000/000 ریال)یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال( ش��روع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم از 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشدو نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9901770
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صارا امامدادی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900041ح از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی جان امامدادی  به شناسنامه 456 در 

تاریخ 1334/8/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  نساء محبی کاریزی فرزند مالولی ش 21 متولد 1297/7/1 صادره از تایباد نسبت همسر متوفی فوت در تاریخ 

 1374/10/20
2- صارا امامدادی فرزند علی جان ش ش 5 متولد 1318/4/12 صادره از تایباد فرزند متوفی 

3- رمض��ان امام��دادی فرزند علی ج��ان ش ش 1519 متولد 1327/2/2 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت ش��ده 
 1369/1/21

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

اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/3/13  آ-9901725
محمد باری

قاضی شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای مجتبی رمضان پور شهر کهنه به پرداخت دیه در پرونده کالسه 726، دو سوم از یک دانگ 
پالک ثبتی شماره 733 فرعی از 1 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی بلوار ابوطالب هدایت غربی پالک 56 دارای عرصه 
به مساحت حدود 263/25 مترمربع شامل دو طبقه با زیربنای هر طبقه حدود 120 مترمربع با قدمت 30 سال که 
همکف آن دارای دو باب مغازه )تجاری موقت( با دسترسی معبر شمالی در اختیار مستأجرین بوده و سایر قسمت های 
همکف و محوطه بعنوان دفتر کار و کارگاه س��اخت و مونتاژ دوربین مداربس��ته توسط مالک در حال بهره برداری و 
طبقه اول بعنوان واحد مسکونی با مبلغ رهن چهارصد میلیون ریال و مبلغ اجاره ماهیانه چهار میلیون ریال تا تیرماه 
99 در اختیار مس��تأجر است توقیف گردیده و به مبلغ 27/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 
99/04/08 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع 
قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 )واحد مزایده( و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. قیمت پایه 

ششدانگ 27/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9901759
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 14 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظ��ر ب��ه ضمانت برات اهلل محمدپور به پرداخ��ت مبلغ 1/000/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 471 مزایده 
یک پنجم از یک دانگ پالک ثبتی ش��ماره B3457 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد به نش��انی مشهد- بلوار 
امامت- امامت 34 پالک 38/10 به مس��احت حدود 250 مترمربع ش��امل ملک موصوف با قدمت 25 س��ال 
موقوفه آس��تان قدس رضوی در دو طبقه ش��امل همکف و اول و دوم که همکف دارای یک واحد مس��کونی دو 
پارکینگ به مساحت 150 مترمربع و دارای حیاط اختصاصی در تصرف مالک و طبقات اول و دوم هر کدام دو 
واحد مس��کونی که هر واحد 75 مترمربع در اختیار مس��تأجر است که ساختمان با سازه اسکلت فلزی و سقف 
طاق ضبی و دارای 2 انشعاب آب و گاز و 5 انشعاب برق میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 30/000/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/04/07 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری 
مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه ششدانگ 30/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9901761
دادیار شعبه 14 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه خروی   دارای شناس��نامه  5749718379 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  71  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حمی��ده خروی    به 
شناس��نامه   12   در تاری��خ  1399/3/5  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه خروی      فرزند محمد کد ملی 5749718379  ت.ت  1346/1/5  نسبت فرزند مرحومه 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی 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-9901811
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 13996030800100392 � 1399/02/26 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قاس��می  فرزند عباس  بش��ماره شناس��نامه 7 صادره از 
بیرجندو شماره  ملی 0652747061 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 96/80 متر مربع 
قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور   محرزگردیده اس��ت . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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-9907110
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/13                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/29                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی  تربت حیدریه 

پیرو آگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده  اینک 
بر حسب درخواست واصله مستند  به ماده مذکور وماده 61 آئین قانون  ثبت تحدید حدود یکقسمت

  از امالک واقع در بخش  یک شهر حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر: 
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک 2194- اصلی جواد وظیفه دوست 

اسکندری یک قطعه زمین 
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک 2949- اصلی عزت ظفری نیا وغیره 

یک باب منزل 
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه 

از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231- اصلی 
4119 متصل به 1934 فرعی نرجس خاتون یزدیان رباطی  یک قطعه زمین

 محل جوی متروکه 
در روز 1399/04/08 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر 
ب��ه وس��یله این آگهی  اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر ب��اال در محل حضور بهم 
رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت  به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  که 
در موقع مقرر  حاضر نبوده اند  مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
ح��دود  پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند . آ-9901812    تاریخ انتشار  99/03/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه -  محمدکاظم باقرزاده



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©! پرداخت یارانه نقدی به متولدان جدید مشروط شد

تابناک: آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در جلســه هیئت 
دولت تصویب شــد که بر اساس آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و 
در صورت وجود منابع به  تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها، مشمول دریافت 

یارانه خواهند بود.

رکورد مصرف روزانه  آب در ۵۰ سال اخیر زده شد ©
ایرنا: محمدرضــا بختیاری، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
با شروع ویروس کرونا ما شاهد افزایش 
بی رویه مصرف آب بودیم به طوری که 
در فروردین و اردیبهشت امسال مصرف 
آب از ۱۱درصد به ۲۵درصد تغییر پیدا 
کرده است و در سه روز گذشته مصرف 
آب ۲۰درصد افزایش یافته اســت. این میزان مصرف آب در ۵۰ ســال گذشته 
بی سابقه بوده است. بختیاری اضافه کرد: در هر شست و شوی ۳۰ ثانیه ای دست، 
۱۵ لیتر آب مصرف می شــود. از این رو اگر در روز هر فردی ۱۰ مرتبه شست و 

شوی دست داشته باشد ۱۵۰ لیتر آب مصرف می شود.

کارت سهام عدالت فاقد اعتبار است©
انتخاب: حسن عالیی، معاون سازمان 
خصوصی ســازی گفت: مالک سهامدار 
بــودن افــراد فقط وجود کــد ملی در 
سامانه سهام عدالت است و کارت سهام 
عدالت فاقد اعتبار اســت.عالیی تأکید 
کرد: مــالک مورد عمل در ســهامدار 
بودن افراد اکنون ســامانه سهام عدالت 
به نشانی www.samanese.ir  است. دعوت نامه های قبلی سهام عدالت و حتی 
کارت سهام عدالت که روی آن ارزش ۱۰ میلیون ریالی هم نوشته شده از نظر 
سازمان خصوصی سازی اعتباری ندارد و فقط وجود کد ملی مشموالن در سامانه 

سهام عدالت مالک عمل است.

افت ۲۰ تا ۳۵درصدی قیمت خودروهای داخلی©
رئیس  مؤتمنی،  ســعید  ایران:  عصر 
گفت:  نمایشــگاه  داران خودرو  اتحادیه 
قیمت خودروهای داخلی از زمان اعالم 
قیمت های جدید خودروها حدود ۲۰ تا 
۳۵ درصد کاهش یافته است. به  طور نمونه 
خــودرو پراید که در آن ایام ۹۰ میلیون 
تومان روی کاغذ قیمت گذاری می شد، 
این روزها به ۷۰ میلیون تومان، تیبا از حدود ۹۰ میلیون تومان به ۷۴ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۶۰ به ۱۱۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۱۵۴ به ۱۱۲ میلیون 
تومان و سمند ال ایکس از حدود ۱۵۵ به ۱۱۴ میلیون تومان کاهش یافته است.

مردم سهام عدالت خود را نفروشند©
نبض بازار: محمدمهدی مؤمن زاده، کارشــناس بازارســرمایه بــا بیان اینکه 
شــرکت های سبد ســهام عدالت جزو ۵۰ شــرکت باالی بورس و اوراق بهادار 
محســوب می شوند، گفت: مردم از فروش سهام خود در شرایط فعلی خودداری 
کنند. شــرکت های بزرگ و ســودده در سهام عدالت هستند که قطعاً در آینده 
ارزش باالتری پیدا خواهند کرد. به گفته وی، نســبت سهام عدالت به کل سهام 
بازارسرمایه کم است و با توجه به نقدینگی موجود در اقتصاد و بازارسرمایه، ورود 
سهام عدالت به بازار اثر سویی نخواهد داشت و بیشتر جو روانی این موضوع است 

که احتمال دارد بحران ایجاد کند.

قدس راهکارهای ساختاری برای تحقق دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب را بررسی می کند

الشخور مافیا  درکمین صنعت  نحیف خودرو
 اقتصاد/ فرزانه غالمی   شــکاف بین قیمت 
خودرو در مسیر کارخانه تا بازار آزاد از تابستان سال 
گذشته تاکنون به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
که این اختالف قیمت، رانت های طالیی بی دردسری 
را نصیب عده ای معدود کرده و دســت متقاضیان 
واقعی خودرو صفر کیلومتــر را به این محصوالت 
کوتاه و کوتاه تر کرده اســت.در این بازه زمانی و از 
آن جایی که تحریم های غرب، محدود شدن تولید 
خودروسازان را در پی داشته، با افزایش شدید نرخ 
ارز و سرک کشیدن بی محابای نقدینگی سرگردان 
به بازارهای مختلف، بازار خودرو هم از این هجوم در 
امان نماند تا جایی که تعادل عرضه و تقاضا کاماًل 
از بین رفت که این بی تعادلی همچنان ادامه دارد.

در حدود یک سال گذشته عواملی از قبیل کاهش 
۵۰درصدی تیراژ تولید سال در مقایسه با سال ۹۶ و 
وجود تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای، کاهش عرضه  
و افزایــش تقاضا در نهایت افزایش شــدید قیمت 

خودرو را در بازار در پی داشته است.      
به باور صاحبنظران هر چند این روزها دو خودروساز، 
مکانیزم قرعه کشی را برای فروش محصوالت خود با 
اعمال محدودیت هایی برای مشتریان فعال کرده اند، 
اما تضییع حقوق عامه مردم به دلیل عدم دسترسی 
به خودرو صفر کیلومتر باکیفیت و با قیمت منطقی 
ومناســب همچنان ادامه دارد، چرا که ســاختار 
صنعت خودرو به قدری مشکل دار است که امکان 
ایجاد عدالت در بازار وجود ندارد و بر همین اساس 
اصالح ساختار صنعت و کمک به جهش تولیدات 
خودروسازان به تنهایی قادر است بازار را سامان دهد 
و عدالت در کیفیت و قیمت را برای مصرف کنندگان 

واقعی محقق سازد. 

 بورس کاال؛ محلی برای کشف عادالنه »
قیمت خودرو

برخی کارشناســان بازار خودرو با اشــاره به وجود 
متقاضیان متعدد برای دســتیابی به امتیاز خرید 
خودرو صفر کیلومتر معتقدند، این امتیاز متعلق به 
همه مردم است و نه خواص و یا خودروسازان. حال 
آنکه با عرضه محدود این محصوالت به افراد خاص، 
نارضایتی عمومی در میان مردم شــکل گرفته و 
حتی گزارش های غیررسمی هم مؤید این است که 
برخی مجریان فروش در خودروسازی ها در راستای 
منافع خود اقدام به اعطای این امتیاز به افراد خاص 

می کنند، اما اگر این دست تخلفات هم به صفر برسد 
باز هم وجود تقاضای زیاد، امتیاز دریافت خودروهای 
صفر کیلومتر در نهایت نصیب گــروه ناچیزی از 
متقاضیان می شود که این عین بی عدالتی و مصداق 

تضییع حقوق عامه است.
آنان عرضــه حواله خــودرو در بــورس کاال را از 
شــیوه های مؤثر در حفظ حقوق مــردم برای به 
حداقل رساندن فســاد و سوداگری و ایجاد مرجع 
برای قیمت خــودرو در بازار آزاد می دانند و بر این 
عقیده اند که با عرضه حواله خودرو صفر در بورس 
کاال قیمت واقعی این خودروها در فضایی شــفاف 
کشف می شود و با قیمت سازی کاذب در بازارهای 
غیرشفاف مقابله خواهد شد و قیمت کاهش خواهد 
یافت و تفاوت قیمت کشــف شده با قیمت تعیین 
شده برای خودروساز نیز به عنوان مالیات اخذ شده 
و برای توسعه حمل ونقل عمومی استفاده شود. این 
گروه از صاحبنظران به منابع ۴۰هزار میلیارد تومانی 

حاصل از این اقدام اشاره می کنند.

  تمرکز بر بازار؛ اشتباه مدیران دولتی»
 در دوران تحریم

دو کارشناس دیگر اما به اعمال راهکارهای بنیادی تر 
برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خودروهای 
باکیفیت و قیمت منطقی اشاره می کنند که اصالح 
ساختار صنعت خودروسازی را مدنظر دارد و با اعمال 
آن، بــازار خود به خود از انگیزه های ســوداگری و 
بی عدالتی خالی می شود. به گفته امیرحسن کاکایی 
در دو سال گذشته و با وجود تحریم ها به جای تمرکز 
بر توسعه تولید، تمرکز مدیران بر بازار بود که نتیجه 
این اشــتباه وضعیت فعلی اســت که خودروسازان 
تولیدشان به ۸۰۰هزار دستگاه در سال کاهش یافته 
و  امسال با وجود ادعایشان برای تولید یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه اگر بنا باشد استانداردهای یورو ۵  
و نظرات محیط زیست را رعایت کنند، قطعاً تولید به 
زیر ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.به گفته 
وی، در دو ســال گذشته و بدون اطالع مردم، رانتی 
۴۰هزار میلیارد تومانی )رقمی باالتر از یارانه نقدی که 
بین ۵۸ میلیون نفر توزیع می شود( بین یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفــر در بازار خودرو توزیع و در واقع به 
خودروساز زیان وارد شده که معلوم نیست این رقم از 

چه منبعی جبران می شود.
 کاکایــی ادامه می دهد: به نام عدالت و ارزان کردن 

خودرو با این شــیوه قیمت گذاری، 
حقوق مردم را بیش از پیش تضییع 
کرده اند. واقعیت این اســت که کل 
فروش دو خودروساز اصلی ما در سال 
۹۶ حدود ۷۰ هــزار میلیارد تومان 
بوده اســت و زیان ۴۰هزار میلیارد 
تومانی از جیب آنان و قطعه ســازان 
رفته است که  این رقم جدای از سود 

دالالن محاسبه شده است.
وی می گوید: تاکنون ۵میلیون نفر 
در قرعه کشی خودروسازان شرکت 
کرده اند که این عدد می تواند دو برابر 

شود. با  این شیوه غلط، فردی که پراید ۴۷ میلیون 
تومانی می خرد شانســی بزرگ بــرای فروش ۹۰ 
میلیون تومانی آن دارد که نوعی ظلم علی السویه 
است، هر چند ظاهراً مسئوالن ما ظلم علی السویه را 

نوعی عدالت می دانند!
وی معتقد است: به جای توجه به بازار باید به تولید 
توجه کرد و اگر فناوری خودروسازان و قطعه سازان 
ارتقا یابد، شاهد جهش تولید به یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار دستگاه خواهیم بود.

راه حل چیست ؟ »
این کارشناس خودرو می گوید: راه حل منطقی برای 
درمان این صنعت این است که یا قیمت گذاری بر 
اســاس ۵ درصد حاشیه سود بازار باشد و یا قیمت 

تمام شــده به عالوه ۵درصد 
سود که با شیوه اول پراید ۴۷ 
میلیونی  ۸۵ میلیونی می شود 
و با روش دوم ۶۵ میلیونی، که 
خودروســازان می توانند از این 
طریق روند ســرمایه گذاری و 
جهش تولید را تسریع بخشند. 
شیوه اول قطعاً شوک برانگیز و 
زیادی  اجتماعی  تبعات  دارای 
خواهد بود و قابل اجرا نیست، 
هــر چند پــول خوبی نصیب 
واقعیت  می کند.  خودروسازان 
این است که چرخ خودروسازان امروز از کار افتاده 

و  با شیوه دوم می توان مانع زمین خوردنشان شد.
وی تأکیــد می کند: باید مانع مرگ صنعت شــد، 
چرا که با مرگ صنعت، دالالن و واردکنندگان که 
ارزها را در آن سوی مرزها ذخیره کرده اند و منتظر 
آزادسازی واردات هستند، مانند عقاب بر این صنعت 

و بازار خیمه خواهند زد.

 مافیا در کمین صنعت خودرو»
علی علیلو هم به خبرنگار ما می گوید: شــیوه های 
فعلی و قدیمی خودروسازان برای دسترسی مردم 
به خودرو صفر، مســکنی مقطعی است و شاید در 
حال حاضر برای ترمیم وجهه خودروسازان و کاهش 
داللی کمی مؤثر باشد، اما علمی نیست و از عدالت 

دور است. این کارشناس خودرو که ریاست هیئت 
تحقیق و تفحص از خودروســازان در مجلس نهم 
را هم در ســوابق خود دارد، بر این عقیده است که 
عرضه حواله خودرو در بورس هم هر چند تاکنون 
در کشور تجربه نشــده، اما مگر چند درصد مردم 
ایران قواعد بورس را بلدند و قرار اســت چه میزان 

حواله در برابر این تقاضای انبوه عرضه شود؟
وی ادامه می دهد: صنعت خودرو کشــور نیازمند 
اقداماتی در میان مدت ) دوره ۴ تا ۵ ســاله( است. 
ساختار مالی، فنی، سهامداری، مالکیتی و تشکیالتی 
خودروسازان باید اصالح شود، اما به این اصالحات 
تن نمی دهند و با شــیوه هایی مانند قرعه کشــی 
به دنبال ســرگرم کردن مردم هستند! هیچ مقام 
مســئولی به ایــن معضل بزرگ صنعــت خودرو 
نمی پردازد. عدالت را که نمی توان از کیسه درآورد 
و مشــت مشت به مردم داد! عدالت با کار علمی و 

اصولی محقق می شود و قاعده مشخصی دارد.
به گفته وی، بازار به قدری تشــنه شده که ثبت نام 
چند میلیونی مردم را در قرعه کشی رقم زده و نباید 
با این کار سر مردم منت گذاشت، چون این شیوه با 

این ساختار بیمار، تحقیر مردم است.
علیلو ادامه می دهد: به دنبال تزریق آرامش کاذب 
به بازار و مردم هستند، اما وضعیت اسفبار ساختار 
صنعت خودرو با تغییر دولت ها هم آش و کاســه 
را تغییر نمی دهد! این عملکرد عین خیانت اســت 
و تــا وقتی صنعت، تولید، بازاریابی و عرضه اصالح 
نشده و ابزارهای الزم برای عرضه سالم وجود ندارد، 
شاهد محدود کردن هستیم.وی از وجود انحصار در 
صنعت خودرو کشور انتقاد و اضافه می کند:  خط 
تولید خودروسازان خصوصی را خوابانده اند.  اگر به 
آن ها اجازه تولید در قبال پرداخت داده شود، بخش 

زیادی از تقاضای بازار سیراب خواهد شد.
علیلو با انتقاد از مدافعان خصوصی ســازی در این 
شرایط می گوید: عده ای ســوداگر، صاحب ثروت 
و قدرت و دارای نفوذ مافیایی هر بالیی خواســتند 
سر صنعت خودرو آوردند و خودشان می گویند این 
صنعت چون دولتی است، درست کار نمی کند. در 
واقع این ها منتظرند صنعت خودروسازی ورشکست 
و  مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود تا در نقش 
ناجی وارد شــوند و پس از خصوصی سازی دقیقاً 
همان راه های تنفس صنعت را که خودشان بسته 

بودند باز کنند و به قدرت برسند.

  اگر به 
خودروسازان 
خصوصی  اجازه 
تولید در قبال 
پرداخت داده 
شود، بخش زیادی 
از تقاضای بازار 
سیراب خواهد شد

بــــــــرش

آغاز پرداخت وام اصناف از ۲۰ خرداد   ایلنا: ابراهیم درستی، نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف کشور گفت: به احتمال باال، تسهیالت اصناف از بیستم خرداد ماه به تمام کارفرمایانی که از اسفند 
ماه کارگر خود را بیمه و حفظ کرده باشند از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان با بهره ۱۲درصد و با تنفس سه ماهه تعلق خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط اصناف حوزه تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه های 

سنتی و گرمابه داران مجاز به ادامه فعالیت نیستند، گفت: به دنبال کسب اجازه برای فعالیت تاالرها هستیم. 

خـــبر

 سه شنبه ۱3خرداد ۱399  ۱۰شوال ۱44۱ ۲ ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲۶۰
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 هر خانه یک پایگاه سالمت می شود  ایرنا: علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت در مراسم گسترش کشوری طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« گفت: اجرای طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« که در چهار 
استان پایلوت شده بود، در همه استان ها اجرایی می شود. یکی از حسرت های ما این است که ای کاش چهار یا پنج ماه پیش از کرونا طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« را اجرا می کردیم. در سمنان، کرمانشاه، همدان 

و کاشان که این طرح اجرا شد موفقیت مدیریت کرونا بهتر از جاهای دیگر بود.

با توجه به گرمای هوا مواظب نحوه نگهداری مواد ضدعفونی کننده باشید

خطر انفجار در خودرو©
باشگاه خبرنگاران جوان: بسیاری از 
ما  لوازمی را در خودرو خود نگه می داریم 
که روزانه بــه آن ها احتیاج داریم. یکی 
از این وســایلی که این روزها با شیوع 
ویروس کرونا در بیشتر خودرو ها یافت 
می شود، مواد ضد عفونی کننده حاوی 

الکل است.
برخی از اقالم بدون آنکه بدانیم ممکن 

است مخاطراتی داشــته باشند در خودرو ها رها شــده اند، اما آیا کسی می داند 
رهاسازی این اقالم در خودرو ها ممکن است خطر انفجار به همراه داشته باشد؟

هر ساله خبر های متعددی مبنی بر انفجار اسپری، فندک و... در خودرو ها بر اثر 
تابش نور خورشــید منتشر می شود، اما امسال عالوه بر این اقالم، خطر بیشتری 

بر اثر نگهداری مواد ضد عفونی کننده در خودرو ها جان افراد را تهدید می کند.
با افزایش دما و فرا رسیدن فصل تابستان، اشعه خورشید به دلیل قدرت و گرمایی 
که در ساعات اولیه روز دارد به راحتی می تواند یک فندک، خودکار، اسپری و مواد 
حاوی الکل را منفجر یا مشــتعل کند که به دنبال آن خطرات غیر قابل جبرانی 
برای خودرو و افراد اتفاق می افتد، چراکه امکان انفجار این اقالم در اثر گرما و تابش 
نور مستقیم خورشید و اکسیژن موجود در فضا در خودرو وجود دارد، بنابراین هر 

نوع ماده قابل اشتعال نباید در معرض گرما و به خصوص نور خورشید قرار گیرد.
درباره همین مسئله جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به 
خطر نگهداری از الکل و محلول های ضدعفونی کننده در خودرو ها اظهار کرد: با 
شیوع ویروس کرونا تعداد زیادی از هموطنان مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را 

در خودرو های خود نگهداری می کنند.
او با اشــاره به اینکه با گرم تر شدن هوا خطر نگهداری از این مواد در خودرو ها نیز 
افزایش پیدا می کند، گفت: هر چند این مواد خود به خود آتش نمی گیرند، اما اگر 
تحت شرایط خاصی در معرض نور خورشید قرار بگیرند امکان آتش گرفتن آن ها 
وجود دارد. بر این اساس اسپری های ضدعفونی کننده، بطری ها و ظروف حاوی الکل 

که در خودرو نگهداری می شوند، ممکن است منفجر یا دچار آتش سوزی شوند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: الکل قدرت انفجار زیادی ندارد، 
اما در شــرایط خاص موجب آتش سوزی می شود، اما اگر الکل در فضای بسته ای 
مثل خودرو زیر تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد، سرعت تبخیرش افزایش پیدا 
می کند و ترکیب قابل اشتعالی را ایجاد می کند. در این شرایط اگر از منبعی حرارتی 

مثل فندک و کبریت استفاده شود بخار الکل موجب وقوع حریق می شود.
او بیان کرد: در شــرایطی که مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل داخل خودرو در 
معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرند، شیشه ها مثل ذره بین عمل می کنند و 
حرارت را چندین برابر افزایش می دهند، پس خطر این دســته از آتش سوزی ها 

وجود دارد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تأکید کرد: شهروندان مواد ضدعفونی کننده را تا 
حد امکان در داخل خودرو ها رها نکنند، همچنین همان طور که پیش از این هشدار 
داده بودیم نباید این مواد در دسترس کودکان قرار داده شوند و زمانی که شهروندان 
قصد دارند دســت های خود و ســطوح داخل خودرو را ضدعفونی کنند بهتر است 
پنجره ها باز باشند یا در صورت امکان این اقدام را خارج از فضای خودرو انجام دهند.

با وجود خطرات احتمالی، صاحبان خودرو باید به این موضوع توجه داشــته 
باشــند که در فصل تابستان به هیچ وجه اقالمی چون مواد ضدعفونی کننده 
حاوی الکل، فندک، باتری، بنزین، اســپری خوشــبو کننده، عطر و ادکلن و 
نوشــیدنی های گازدار در خودرو نگهداری نکنند و به هشدار های آتش نشانی 

در این زمینه نیز توجه کنند.

حدود 672 میلیون کودک در معرض خطر »فقر«©
ایسنا: به گزارش سایت خبری فرانسه 
۲۴، تعداد کودکانی که در خانواده های 
فقیر زندگی می کنند می تواند ۱۵ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
ایــن آمــار بر اســاس یــک مطالعه 
 مشترک توسط سازمان های غیردولتی

Save the Children و آژانس سازمان 
ملل متحد یونیسف اعالم شده است.

در بیانیه مطبوعاتی که از طرف دو سازمان ذکر شده منتشر شد، درمجموع، ۶۷۲ 
میلیون کودک تحت تأثیر فقر قرار می گیرند که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد 
افزایش یافته است. تقریباً دو ســوم این کودکان در کشورهای جنوب صحرای 

آفریقا و آسیای جنوبی زندگی می کنند.
افزایش تعداد کودکان آســیب دیده به دلیل بیماری همــه گیر که در معرض 
 فقر هســتند عمدتاً در اروپا و آســیای میانه اتفاق می افتد؛ این آمار براســاس 
پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و داده های جمعیتی حدود 

۱۰۰ کشور جهان صورت گرفته است.

 استرالیایی ها برای پرداخت قبض هایشان ©
سراغ صندوق های بازنشستگی رفتند

تسنیم: اســترالیایی ها برای پرداخت 
قبوض خود بــه اندوخته صندوق های 

بازنشستگی رو آورده اند.
پایگاه خبری SBS نوشت: نزدیک به سه 
نفر از هر پنج نفری که در استرالیا مجبور 
به دریافت پول از صندوق بازنشستگی 
خود شده اند، قصد دارند از این پول برای 

پرداخت قبوض خانگی، وام، اجاره و سایر بدهی های خود استفاده کنند.
از ابتدای بحران ویروس کرونا در استرالیا، بیش از ۱3 میلیارد دالر از ۱.۶۲ میلیون 
حساب پس انداز بازنشستگی استخراج شده است؛ حدود یک سوم از افرادی که 

این پول را برداشت کرده اند کمتر از 3۰ سال سن دارند.
گفتنی است دولت اســترالیا به عنوان بخشی از اقدامات خود با هدف مبارزه با 
تأثیرات منفی همه گیری ویروس کرونا، به اســترالیایی ها اجازه داده است تا در 
سال مالی کنونی تا سقف ۱۰ هزار دالر و ۱۰ هزار دالر دیگر در سال مالی بعدی 

از صندوق های بازنشستگی خود، برداشت کنند.

رئیس قوه قضائیه: اگر با دانه درشت ها برخورد شود جرایم جزئی هم جمع می شود

 انتقاد از تخریب آلونک ها ©
به جای برخورد با کاخ سازی های غیرقانونی

تســنیم: آیت اهلل رئیســی در جلسه 
مســئوالن عالی قضایی کشــور گفت: 
شــاخص های اصلی در تحقــق جامعه 
مطلوب در مکتب امام، عدالت، عقالنیت، 

معنویت و اخالق است.
وی ادامه داد: بی عدالتی در توزیع امکانات 
و ظرفیت هــای کشــور، کم توجهی به 

معیشت و اقتصاد مردم و دوری از اخالق و معنویت زمینه بروز آسیب های اجتماعی 
مثل حادثه گیالن است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جهاد کشاورزی و شهرداری ها هم در اجرای قانون به 
اولویت ها توجه کنند، گفت: بی توجهی به اولویت ها در اجرای قانون نتیجه اش می شود 
تخریب آلونک ها به جای برخورد با کاخ ســازی های غیرقانونی در مناطق خوش آب 
و هوای کشــور. اگر با دانه درشــت ها برخورد شود جرایم جزئی هم جمع می شود، 

کمااینکه اگر با قاچاق کانتینری برخورد شود قاچاق خرد هم جمع می شود.
وی ادامه داد: بهترین شاخص در اجرای عدالت، عمل به قانون است. هیچ کس در هیچ 
جایگاهی نباید به خود اجازه قانون گریزی بدهد. اجرای قانون باید بدون تبعیض و با 
اولویت سنجی انجام شود. اگر اولویت سنجی درست نباشد نتیجه اش می شود برخورد با 

کوله بری به جای برخورد با قاچاق سازمان یافته و حرفه ای.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  از افزایش مالیات 
به عنوان مهم ترین راهکار جهانی و سیاست محوری 
و  دخانیات  مصرف  کاهش  و  کنترل  در  کشورها 
بیماری های ناشی از آن ها یاد می شود؛ چرایی آن 
هم تقریباً برای همه مشخص است، چون افزایش 
مالیات بر سیگار و توتون و تنباکو، زمینه ساز افزایش 
قیمت این مواد است و افزایش قیمت نیز احتمال 
قطع مصرف در اقشار کم درآمد و کاهش مصرف در 
قشرهایی با درآمد باالتر را سبب می شود و این گونه، 

سالمت جوامع بهتر تأمین خواهد شد. 
از این رو بســیاری از کشــورها به ویــژه ملت های 
توســعه یافته جهان، از اعمال نــرخ مالیات باال بر 
دخانیات به شدت دفاع می کنند. به عنوان نمونه در 
استرالیا و نیوزیلند که قیمت هر پاکت سیگار حتی 
به 3۰ دالر هم می رسد 9۰ درصد این قیمت مربوط 
به مالیات است. البته این موضوع به هیچ عنوان در 
مورد ایران صدق پیدا نمی کند و خرید سیگار و مواد 
دخانی در کشور ما بســیار ارزان و بی دردسر تمام 
می شود. دلیلش هم این است که در کشور ما مالیات 
بر ارزش افزوده سیگار تنها ۱۲ درصد تعیین شده 
است. موضوعی که موجب شد با اتخاذ تمهیداتی، 
عالوه بر اخذ عوارض و مالیات ارزش افزوده به نرخ 
عمومی، مالیات اختصاصی بر کاالهای آسیب رسان 
از جمله سیگار اعمال شود. مطابق تبصره ۷ الیحه 
بودجه سال 9۶ از ابتدای این سال، مالیات هر پاکت 
ســیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و سیگار 
وارداتی به میزان 3۰ درصد قیمت خرده فروشــی 
تعیین می شود. اما در مجموع میزان مالیات بر سیگار 
در ایران در خوشبینانه ترین  حالت به ۲3 درصد هم 
نمی رسد. این درحالی است که براساس کنوانسیون 
جهانی کنترل دخانیات که ایران نیز جزو آن است، 
مالیات بر سیگار باید معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت 

خرده فروشی آن باشد. 
بی تردید افزایش مالیات بر سیگار و مواد دخانی به 
دلیل آنکه موجب افزایش درآمد دولت و از ســویی 
امکان تخصیص بودجه بیشــتر به حوزه ســالمت 
می شود و بیماری ها و مرگ و میر ناشی از دخانیات 
هم کاهش می یابد باید مورد حمایت دولت باشــد، 
اما پرســش اساسی این است که چرا شاهد چنین 

رویکردی از سوی دولت نیستیم؟ 

چرا دولت پیگیر افزایش مالیات بر سیگار »
نیست؟

دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه 
با اســتعمال دخانیات کشــور در پاسخ به قدس 
می گوید: دالیل مختلفی وجود دارد که دولت به رغم 
برخورداری از پشــتوانه قوانیــن داخلی و معاهده 
جهانــی کنترل دخانیات، چنــدان پیگیر افزایش 
مالیات بر سیگار و مواد دخانی در کشور نیست. یک 
دلیلی که مطرح می شود به بدهی دولت به تأمین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی فوالد برمی گردد. به 

عبارت دیگر شرکت ملی دخانیات قبالً در اختیار 
دولت بود اما بعد در راستای خصوصی سازی واگذار 
شــد. اما به جای خصوصی سازی خصولتی سازی 
شــده، یعنی بخشــی از این شــرکت به سازمان 
تأمین اجتماعی و قسمت دیگر آن هم به صندوق 
بازنشســتگی فوالد واگذار شده اســت که این دو 
مجموعه از دولت طلب زیادی دارند در نتیجه دولت 
تالش می کند این مجموعه ها سودآوری بیشتری 
داشته باشــند تا از این طریق  بدهی اش کم شود. 
البته در این خصوص دالیل دیگری مثل تضعیف 
صنعت دخانیات و افزایش احتمالی قاچاق سیگار به 
کشور هم  بیان می شود که به نظرم این ها بهانه ای 
بیش نیستند.  یعنی نیاز کشور در طول سال بین 
۴۵ تا ۵۰ میلیارد نخ ســیگار اســت که براساس 
آمارهای رسمی، این تعداد سیگار در حال حاضر در 
ایران تولید می شود اما وزارت صمت نیاز ما را بین 
۷۰ تــا ۷۵ میلیارد عنوان می کند و برای راه اندازی 
تعداد بیشتر کارخانه های دخانیات و رساندن تولید 
به رقم یاد شده، اعداد و ارقامی را به دولت و مجلس 
ارائه می دهد که واقعی نیســتند و این گونه دولت 
و مجلــس را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های 

مربوط به  مقابله با دخانیات گمراه می کند. 

سوءاستفاده مافیا از مغلطه کاری یک سازمان»
وی اضافه می کند: سازمان امور مالیاتی مغلطه کاری 
می کند و همچنان از فرمولی معیوب برای محاسبات 
مالیات بر ســیگار بهره می برد که همین، شرایط را 
برای سوءاستفاده مافیای دخانیات فراهم کرده است.

مسجدی در پاسخ به این پرســش که قرار بود در 
الیحه بودجه ســال 99 مالیات بر ســیگار از محل 
فروش ســیگار ۲8 درصد و از محل مصرف سیگار 
33 درصد افزایش پیدا کند تا دولت درآمد۲۰ هزار 
میلیارد تومانی از مالیات بر سیگار داشته باشد، آیا 
این بند از الیحه به تصویب رسیده است، می گوید: نه 

تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه عکس آن رخ  داد. در 
واقع اوایل امسال و با مصوبه مجلس، ماده 9 قانون 
الحاق و ماده ۷3 قانون برنامه ششم توسعه که مربوط 
به مالیات بر ارزش افزوده مواد دخانی بود نسخ شد و 
بعد هم قرار بود روی مالیات بر خرده فروشی تمرکز 
شود که این اتفاق هم نیفتاد. بنابراین مالیات بر مواد 
دخانی در ســال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه 
کاهش هم داشــته اســت. یعنی مالیات بر اساس 
خرده فروشــی که حدود ۲3 درصد بوده امسال به 

حدود ۱9 درصد می رسد.
فوق تخصص بیماری های ریه با اشــاره به اینکه به 
اذعان بانک جهانی، ایــران بدترین فرمول مالیاتی 
را در خصوص ســیگار اجرا می کند و این گونه سر 
خودش را کاله می گــذارد و یک عده ای هم از این 
محل سود می برند، تصریح می کند: بازرسان سازمان 
جهانی بهداشت وقتی به ایران می آیند بابت اجرای 
برخی از مفاد معاهده کنتــرل و کاهش دخانیات 
به ما کارت ســبز می دهند، اما در خصوص اجرای 
بند ششم معاهده یاد شده که دولت ها را مکلف به 
افزایش مالیات بر سیگار به منظور کاهش مصرف آن 

می کند همواره کارت قرمز می دهند. 

ژاپنی ها هم کارخانه سیگار راه اندازی می کنند»
مسجدی با بیان اینکه طبق آخرین بازرسی انجام 
شده از ســوی بازرسان کنوانسیون کنترل مصرف 
دخانیات، ایران از بین بیش از ۱9۰ کشــور دنیا از 
آخر در جایگاه چهارم قــرار دارد، می افزاید: دولت 
باید مالیــات را از تولیدکننده و واردکننده دریافت 
کند. اما االن قیمت هر بســته سیگار در گمرک ۴ 
هزار تومان و همان بسته در مغازه  یا خرده فروشی 
9 هزار تومان اســت. یعنی در حال حاضر دوسوم 
سود حاصل از صنعت و تجارت دخانیات همچنان 
به جیب تولیدکننده، واردکننده و شرکای خارجی 
آن هــا می رود و بیت المال همچنــان از آن محروم 

اســت که همین، انگیزه حضور 
جدی سرمایه گذاران خارجی را 
برای احداث و توسعه کارخانجات 
تولید سیگار در کشــور در پی 
داشــته و باوجود تحریم دارو و 
کاالهای اساســی توسط دولت 
غاصــب آمریکا، همــواره چراغ 
ســبز برای این صنعت روشــن 
 اســت، به طوری که آبه شینزو، 
نخســت وزیــر ژاپن بــه ایران 
می آید و مــا به تصور اینکه این 
کشــور می خواهــد کمک های 
فنی و فنــاوری مفید ارائه کند، 
خوشحال می شویم؛  اما می بینیم 
در بندرانزلــی کارخانه ســیگار 
راه انــدازی می کند؛ در حالی که 
مهم ترین فناوری این کشور در 

حوزه خودروسازی است. 
تالش هــای  شکســت  از  وی 
جمعیت مبــارزه بــا دخانیات 
کشــور برای برگزاری جلسه ای 

با مسئوالن سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و 
دارایی خبر می دهد و می گوید: برای اینکه ببینیم 
چرا این دستگاه ها به راحتی از موضوع افزایش مالیات 
بر دخانیات می گذرند، سال گذشته بارها با نوشتن 
نامه و ارائه مستندات علمی، شرایط را برای وزارت 
اقتصاد و ســازمان امور مالیاتی تشــریح کردیم  و 
درخواســت برگزاری یک نشست را دادیم؛ حتی به 
معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم؛ اما همه این 

تالش ها بی فایده بوده است. 

 دولت در مقابله با دخانیات »
بسیار ضعیف عمل می کند

وی با اشاره به اینکه طبق مطالعات سازمانی جهانی 
بهداشــت هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار  8 
درصد مصرف سیگار را کم می کند، ادعای کسانی 
را که می گویند افزایش مالیات بر مواد دخانی موجب 
تضعیف صنعت دخانیات کشــور و افزایش قاچاق 
ســیگار می شــود، رد می کند و می گوید:  افزایش 
مالیات بر ســیگار پایه علمی دارد. سازمان جهانی 
بهداشــت یک مؤسســه مالی و اقتصادی نیست؛ 
بلکه مؤسسه سالمت است که برای کنترل مصرف 
دخانیات برنامه ریــزی می کند، همان طور که برای 
مقابله با کرونا این کار را می کند تا مردم بدانند در 
این زمینه چکار کنند تا سالمتشان به خطر نیفتد. 
این سازمان می گوید بزرگ ترین تهدید سالمت در 
جامعه بشری امروز دخانیات است، چون هر ۴ ثانیه 
یک نفر در دنیا به دلیل بیماری های ناشی از مصرف 
دخانیات فوت می کند. یعنی روزی ۲۱هزار و ۴۰۰  
نفر که این رقم معادل ۲۰ برابر فوتی ناشی از کرونا 
در هر روز است، یعنی  در حالی که از ضرورت مقابله 

با ویــروس کرونا حرف می زنیم، 
باید بدانیم امسال 8 میلیون نفر 
در دنیا بر اثر  بیماری های ناشی 
از دخانیات  فوت می کنند که این 
رقم در ایران حدود ۶۰ هزار نفر 
خواهد بود. یعنی در همین ســه 
ماه اخیر نزدیک به ۱۵ هزار نفر به 
دلیل بیماری های ناشی از سیگار 
در ایران فوت کرده اند که این رقم 
دو برابر فوتی های کرونا از ابتدای 

شیوع تا کنون بوده است.
اینکه قاچاق مواد دخانی  ضمن 
در همــه جای جهان وجود دارد. 
در واقــع هر جا رشــوه و رانت و 
نظارت ها و اعمال قانون ضعیف 
باشــد قاچاق در آن کشور رشد 
می کند، فرقی هم نمی کند چه 
کشــوری باشــد. بر این اساس 
افزایش مالیات بر دخانیات هیچ 
ربطی به تضعیف صنعت دخانیات 
و افزایش قاچاق مواد دخانی پیدا 
نمی کند.  دولت ما در مســئله  مقابله با دخانیات 
بســیار ضعیف عمل می کند و ما در ۶ سال اخیر از 
هفت واحد صنعتی تولید سیگار به ۱8 واحد صنعتی 
در کشور رسیدیم. این درحالی است که هیچ بخش 
صنعتی را  نمی بینیم که در این مدت رشد دو برابری  

داشته باشد.
مسجدی از افزایش شدید مصرف سیگار در جامعه 
به ویژه در بین جوانان، دانش آموزان و دانشــجویان 
خبر می دهد و می گوید: در ۱۰ سال گذشته مصرف 
سیگار حدود ۲8 درصد رشد داشته و از ۵۲ به ۷۰ 
میلیارد نخ سیگار در یک ســال رسیده است. این 
اعداد در خصوص تنباکو تا حدود زیادی فاجعه بارتر 
بوده و با رشــد ۷.۵ برابــری، مصرف تنباکو از ۲ به 
۱۵ هزار تن رسیده در حالی که میزان مصرف مواد 

دخانی در آمریکا روند کاهشی دارد.
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور با اشاره 
بــه اینکه روزانه ۲۰ میلیارد تومان و ســاالنه ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان برای سیگار هزینه می شود، به 
موضوع تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ سیگار 
و توتون می پردازد و می گوید: کاغذ سیگار و توتون 
در پنج ردیف نخســت تخصیص ارز واردات کشور 
قرار گرفته که مراجع تقلید نســبت به این موضوع 

انتقاد دارند.
مســجدی در خاتمه می افزاید: در مبارزه با مصرف 
دخانیــات دولت ضعیف عمــل می کند در نتیجه 
در این حوزه یکســره به عقب می رویم، بنابراین از 
مجلس شورای اسالمی انتظار داریم در زمینه مالیات 
بر سیگار و مقابله با مافیایی که همه جور صحنه سازی 
می کند تا به سود برسد و به سالمت جامعه آسیب  

بزند، از هیچ تالشی دریغ نکند.  

سود تعلل دولت در عدم افزایش مالیات سیگار در جیب دالالن داخلی و خارجی

صنعت دارو تحریم، ساخت کارخانه سیگارآزاد!

وزارت صمت برای 
راه اندازی تعداد 

بیشتر کارخانه های 
دخانیات و رساندن 

 تولید به رقم
 70تا 75 میلیارد 

نخ سیگار، اعداد و 
ارقامی را به دولت و 
مجلس ارائه می دهد 

که واقعی نیستند

بــــــرش
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دستچین

سهم صنایع دخانیاتی در اعتیاد جوانان
ایســنا: غالمرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و 
کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می گوید: 
افزایش مالیات صنایع دخانی، اصلی ترین راهکار برای پیشگیری از 
اعتیاد جوانان و نوجوانان است که متأسفانه کشور ما در این زمینه 
جزو ضعیف ترین کشــورهای منطقه است و صنایع دخانیاتی با 
استفاده از این ترفندها و قاچاق سیگار، نوجوانان را درگیر می کنند.

سازمان جنگل ها قدرتی ندارد!
مهر:هــادی کیا دلیری، دبیر کنوانســیون جنگل ها و مراتع 
کشــور می گوید: سازمان جنگل ها جرئت شــکایت از تعلل 
دســتگاه ها و عدم ارائه تجهیزات در زمان آتش ســوزی ها را 
ندارد. حتی یک بار هم این سازمان به دلیل قصور دستگاه ها 
از آن ها طرح شــکایت نکرده اســت، آن هم به این دلیل که 

قدرتی برای خود متصور نمی شود. 

حوادث

سازمان پزشکی قانونی گزارش داد
افزایش ۳6 درصدی تلفات 
غرق شدگی در سال گذشته

 ایرنا    یک هزار و ۲۷۵ نفر سال گذشته بر 
اثر غرق شــدگی جان خود را از دست دادند 
که این رقم در مقایســه با سال پیش از آن 
کــه آمار تلفات 93۵ نفر بــود، 3۶.۴ درصد 

افزایش یافته است.
از کل آمار تلفات غرق شــدگی در ســال 98، 
یک هزار و ۷۴ نفر مــرد و ۲۰۱ نفر زن بودند، 
این درحالی است که تعداد مردان فوت شده بر 
اثر غرق شــدگی در سال ۱39۷، 8۰۰ و تعداد 

زنان ۱3۵ نفر بود.
خوزســتان بــا ۱۵۱ فوتی در صــدر آمار 
تلفات بر اثر غرق شــدگی در سال گذشته 
قرار دارد. پــس از آن مازندران با ۱۰9 و 
گیالن با ۱۰8 متوفــی در رتبه های بعدی 

می گیرند. قرار 
ضمناً ســال ۱398، بیشترین آمار تلفات غرق 
شدگی ســال های ۱39۰ تا ۱398 را به خود 

اختصاص داده است. 

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد
محبوب ترین نام های سال 98 

نزد خانواده های ایرانی
 ایرنا    ســخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: 
»امیرعلی« و »فاطمــه« فراوان ترین نام انتخابی 

خانواده های ایرانی در سال 98 بوده است.
ابوترابی افزود: نام های انتخاب شده برای پسران 
بــا بیشــترین فراوانی در ســال 98به ترتیب: 
امیرعلی، محمد، علی، امیرحســین، حسین، 
ابوالفضل، امیرعباس، ســامیار، آراد و آریا بود و 
نام های انتخاب شده برای دختران با بیشترین 
فراوانی به ترتیب: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، آوا، 
مرسانا، یسنا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا و باران بود.

وی گفت: سال گذشته یک میلیون و ۱9۶ هزار 
و ۱3۵ نفر متولد شــدند که از این تعداد ۶۱۶ 
هزار و ۴9۴ نفر پســر و ۵۷9 هــزارو ۶۴۱ نفر 

دختر بودند.
ابوترابی افزود: در سال ۱39۷ هم یک میلیون 
و 3۶۶ هزار و ۴8۷ نفر متولد شدند که ۷۰۴ 
هزار و ۱۰ نفر پســر و ۶۶۲ هزار و ۴۷۷ نفر 

دختر بودند.

بهداشت و درمان

از نیمه تیرماه انجام می شود 
آغاز برنامه پیشگیری از تنبلی 

چشم کودکان ۳ تا 6 ساله 
 ایسنا   معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
بهزیستی از آغاز برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی 
چشم و سایر اختالالت بینایی ویژه کودکان 3 تا ۶ 

ساله در نیمه تیرماه خبر داد.
 مینو رفیعی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 
پس از شــیوع کرونا بــرای انجــام غربالگری و 
برنامه های پیشگیری از معلولیت این سازمان به 
طور جداگانه پروتکل هایی تهیه کرده است، گفت: 
پروتکل غربالگری شــنوایی کودکان از دو هفته 

پیش تهیه و فرایند آن دوباره آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 
و سایر اختالالت بینایی ویژه کودکان نیز هرساله 
در آبان انجام می شــد، گفت: به دنبال هشدار 
وزارت بهداشت در خصوص احتمال شدت یافتن 
شیوع کرونا در نیمه دوم امسال، تقویم اجرایی 
ایــن برنامه به طور کلی تغییر کرده و به تیرماه 
منتقل شد، به این ترتیب غربالگری یاد شده از 

۱۵ تیر آغاز می شود.

آموزش

با تصویب کتب قابل تدریس
تدریس جزوه توسط استادان 
معارف دانشگاه ها ممنوع شد

 مهر    مدیریت امور دروس معارف اســالمی از 
تصویب و ابالغ جدول کتب قابل تدریس دروس 
معارف و ممنوعیت تدریس به شکل جزوه توسط 

استادان معارف اسالمی به دانشگاه  ها خبر داد.
به گزارش نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، 
کمیسیون تخصصی محتوا و متن در اواخر سال 
98 براساس آیین نامه اجرایی شورای معارف در 

دانشگاه ها با وظایف مشخص شده تشکیل شد.
از وظایف این کمیســیون می توان به بررسی 
معــارف  دروس  ســرفصل  های  و  عناویــن 
اســالمی، تعیین شــاخص  های تدوین متن 
بر اساس ســرفصل  های مصوب و سیاست ها 
و رویکردهای شــورای معارف اسالمی، ارائه 
سیاست های پیشنهادی تولید و تدوین متون 
و محتــوای دروس معارف اســالمی و متون 
مکمــل، بررســی و تأیید متــون و محتوای 
پیشــنهادی برای دروس معارف اســالمی و 

متون مکمل اشاره کرد.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد
آغاز پذیرش معلوالن و سالمندان 

ترخیص شده در مراکز نگهداری
 تسنیم    مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی 
و مراقبتی ســازمان بهزیستی با اشــاره به ابالغ 
بخش نامه پذیرش مجدد گــروه هدف ترخیص 
موقت و شــرایط مالقات خانواده ها، گفت: مراکز 
موظف به پذیرش معلوالن و سالمندان ترخیص 

شده در مراکز نگهداری هستند.
مصطفی سراج افزود: بالغ بر ۵۱ هزار نفر از معلوالن 
و سالمندان در 9۰۰ مرکز شبانه روزی توانبخشی 
نگهداری می شوند که از این تعداد حدود 3 هزار 

نفر در ایام کرونا ترخیص موقت شده اند.
ســراج همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به 
بخش نامه اشاره شــده محدودیتی برای پذیرش 
مددجویانی که ترخیص موقت شده بودند، وجود 
ندارد و مراکــز موظفند در قالــب پروتکل های 
بهداشــتی اقدام به پذیــرش این افــراد کنند، 
همچنین این بخش نامه در مناطق ســفید و زرد 
در کشور قابلیت اجرا دارد و با رفع خطر در مناطق 
قرمز، این اقدام در این مناطق نیز انجام خواهد شد.

برداشت آزاد

فراسو

خبـر
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والدین و آزمون مجازی دانش آموزان
ایلنا: عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
با تأکید بر اینکه والدین نباید موجبــات تقلب دانش آموزان را 
به هنگام آزمون مجازی فراهم کننــد، گفت: وقتی خانواده ای 
می بیند دانش آموز در حال امتحان آنالین است، اگر بستر تقلب 
را فراهم کند، تخلف کرده است. این رفتار برای آینده جامعه و 

آن دانش آموز خطرناک است و اصالً خوب نیست.

بخش نامه تبعیض آمیز وزارت بهداشت درباره پرستاران
ایلنا: محمد شــریفی مقدم، دبیرکل خانه پرســتار در واکنش 
به ابالغ حق الزحمه یا پاداش ایام کرونا از ســوی معاونت درماِن 
وزارت بهداشت می گوید: این بخش نامه آن قدر تبعیض آمیز است 
که بین پزشکان متخصص، عمومی، انترن)کارورز پزشکی( فرق 
گذاشته، اما برای پرستاران کل کادر درمانی را در یک ردیف و با 

مبلغ ناچیز ۲۵ هزار تومان آورده است.

چه کسی خودروهای بدون پالک را به مردم داده است؟
ایلنا: سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا گفت: چرا 
نمایندگی های فروش، خودروها را بدون پالک بیرون می فرستند. 
امروز خودروهای کشف شده هیچ کدام پالک ندارند، چه کسی 
این خودروها را تحویل داده است؟! متأسفانه در گذشته بعضی 
افراد 3۰ تا ۴۰ خــودرو خریده اند و اکنون بدون پالک آن ها را 

نگهداری می کنند تا زمانی که خودرو گران شد، بفروشند.

مدیریت مصرف در کشور هوشمندانه نیست 
باشــگاه خبرنگاران جوان: حجت االسالم محمد قمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی گفت:مدیریت مصرف در کشور هوشمندانه 
و منطقی نیست. در کنار هزینه های سنگینی که برای قند و شکر 
و روغن نباتی مصرف می شود، برای درمان بیماری های ناشی از آن 
مانند دیابت هم اعتبارات هنگفتی اختصاص می دهیم، اما برای امور 

فرهنگی حاضر نیستیم اعتبار مناسبی تخصیص دهیم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

اعتراض ها به نژاد پرستی در آمریکا به محوطه کاخ سفید رسید

5 هزار بازداشتی و حکومت نظامی در 40 شهر
  جهان   هشــت شب شورش در شهرهای اصلی 
آمریکا، عنوانی بود که ســی ان ان روز گذشــته در 
سرخط اخبارش درج کرد. گفته می شود در تاریخ 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این نخستین بار 
است که سطح اعتراض ها و نارضایتی مردمی تا این 
اندازه باال رفته است. روز گذشته هم محوطه مقابل 
کاخ سفید شاهد درگیری بین اعضای گارد ملی و 
مردم بود. چندین خودرو در این درگیری ها به آتش 
کشیده شد و نیروهای امنیتی نیز تمام چراغ های 
بیرونی این ســاختمان را خاموش کردند. برخی 
شایعه ها حکایت از آن دارد که ترامپ شامگاه شنبه 
از شدت ترس، به مدت یک ربع در اتاق امن بتونی 

کاخ سفید پنهان شده است.

حکومت نظامی در 40 شهر»
حجم اعتراض ها آن قدر باالســت که به اســتقرار 
گارد ملــی در ۱۵ ایالت و منع تردد در ۴۰ شــهر 
منجر شده اســت. یورونیوز در همین باره نوشت: 
قوانین منع تردد در حدود ۴۰ شهر آمریکا اجرایی 
شــده، اما معترضان این قوانین را نادیده گرفته اند 
و این موضوع تنش های زیــادی را بین نیروهای 
پلیس و معترضان ایجاد کرد. پلیس ضد شــورش 
در نیویورک، شــیکاگو، فیالدلفیا و لس آنجلس با 
معترضان درگیر شــد و با اســتفاده از شلیک گاز 
اشــک آور و اســپری فلفل به دنبال متفرق کردن 
جمعیت بود، اما این اتفاق نیفتاد. شهردار واشنگتن 
دی سی گفته است: معترضان با خود غذا و ابزار الزم 

برای ادامه تجمع را به همراه آورده اند.
براساس اخبار رسمی، تاکنون دست کم هفت نفر در 
اعتراض های آمریکایی ها کشته شده اند که در بین 
آن ها نام یک پلیس هم دیده می شــود. همچنین 

تاکنون دست کم ۵هزار نفر دستگیر شده  اند.
تقریباً در همه شهرهای بزرگ آمریکا خودروهای 
پلیس در حال سوختن دیده می شوند. در شهرهایی 
مثل دنور، اوکلند، هوستون و مینیاپولیس حجم 

تخریب ها و خودروهای ســوخته به مراتب بیشتر 
از دیگر شهرهاست. همچون گذشته آمریکایی ها 
از این فرصت اســتفاده کرده اند و به فروشگاه های 
مطرح که اکنون بدون نگهبان رها شده  اند، یورش 

برده اند.
تاکنون ۵هزار نفر از اعضای گارد ملی برای کنترل 
اوضاع در شــهرها به کار گرفته شــده اند، هرچند 
توفیق چندانی نداشته اند. براساس گزارش نیویورک 
تایمــز، کمیته گزارشــگران آزادی مطبوعات هم 
تاکنون دست کم ۱۰ گزارش حمله و تهدید علیه 
خبرنگاران را در اعتراض های روزهای اخیر آمریکا 

دریافت کرده است.
باوجود این مقام های رسمی آمریکا از جمله ترامپ 
وعده خشــونت بیشتر داده اند. او که دیگر حسابی 
کالفه شــده، در سلسله توییت هایی از فرمانداران 
ایالت های کشورش خواست قاطعانه با خشونت ها 

مقابله کنند. 

در جست وجوی معرفی مقصر اعتراض ها»
ترامپ همچنین اصــرار دارد که معترضان، مردم 
آمریکا نبوده و عده ای آنارشیست سازمان یافته اند. در 
همین زمینه شایعه هایی از ارتباط معترضان با گروه 
»آنتی فا« منتشر شده است. گروه های آنتی فا که 
در اصل آلمانی هستند اما در دیگر نقاط جهان هم 
پیروانی دارند در حقیقت روحیات »ضد فاشیستی« 
و »ضد تبعیض نژادی« دارند. اگرچه آنتی فاها یک 
گروه رسمی هستند و هرساله در آمریکا راهپیمایی 
می کنند، اما تاکنون درباره اعمال نفوذ در اعتراض ها 
اعالم نظر نکرده اند. باوجود این ترامپ از قرار دادن 
این گروه در لیســت گروه های تروریســتی خبر 
داده اســت. پس از این توییت، وزارت دادگستری 
آمریکا هم با انتشــار بیانیه ای از عــزم خود برای 
شناسایی رهبران این جنبش و گروه های مرتبط 
با آن خبر داد. در پایان این بیانیه آمده است، برای 
شناسایی سازمان دهندگان جنایتکار و آغازگران این 

اغتشاش ها، نهادهای ایالتی و دولت فدرال از شبکه 
کارگروه تروریسم مشترک منطقه ای پلیس فدرال 

)JTTF( استفاده خواهد کرد.

فراتر از مرزهای ایاالت متحده»
معترضان به سیســتم های نژادپرســتی در دیگر 
نقاط جهان هم به خیابان ها آمده اند و از معترضان 
آمریکایی حمایت کرده اند. لندن، نیوزیلند، برلین و 
چندین شهر در استرالیا تاکنون شاهد این تجمعات 
بوده اســت. از طرفــی در میان ســکوت عمیق 
اروپایی ها، کشورهای شرقی نسبت به نژادپرستی 
در آمریکا موضع گرفته اند. سخنگوی وزارت خارجه 
چیــن نظام آمریکا را یک بیمار اجتماعی خواند و 
از این کشور خواست نسبت به رفع تبعیض نژادی 
شدید اقدامی کند. او همچنین از ترامپ خواست به 

میان مردم برود و حرف معترضان را بشنود.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم در نشستی 
خبری با قرائت بیانیه ای از آمریکایی ها خواســت 

حقوق معترضان را رعایت کنند.
مســکو هم اقــدام پلیس شــهر مینیاپولیس در 
استفاده از گاز اشک آور علیه خبرنگاران خبرگزاری 
»ریانووســتی« را تجلی وحشــیگری غیرموجه 

توصیــف کرده و اســتفاده از تســلیحات کنترل 
اغتشاش ها توسط پلیس آمریکا علیه خبرنگاران را 

غیرقابل قبول دانست.
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه 
 هم روز گذشــته در مطلبی در شــبکه اجتماعی

فیس بوک در پاسخ به ادعای سوزان رایس، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک 
اوباما علیه روســیه خطاب به وی نوشــت: خانم 
رایس دوســتان هم حزبی شما در گذشته اشتباه 
سرنوشت سازی کرده و نظریه متهم کردن روسیه 
در هر آنچه خوشــتان نمی آیــد را مطرح کردند. 
این اشــتباه را امروز هم تکــرار کردید و به همراه 
خبرنگاران شبکه تلویزیونی سی ان ان به شیوه های 
کثیف گمراه کردن افکار عمومی شامل بیانیه های 
بی اساس و عدم ارائه شواهد رو می آورید، مصاحبه 

شما با سی ان ان در واقع پروپاگانداست.
سوزان رایس، مشــاور امنیت ملی آمریکا در دوره 
ریاســت جمهوری باراک اوباما روز گذشته گفت 
روســیه ممکن است در پشــت صحنه اقدام  های 
اعتراضی در آمریکا و خشونت های این کشور باشد. 
وی برای اثبات ادعای خود علیه روســیه گفت به 

تجربه خود در این مورد تکیه می کند.

یک بازداشت ظالمانه©

ایسنا: رئیــس هیئت عالی اسالمی و خطیب 
مسجداالقصی بازداشت خود توسط نظامیان 
رژیم صهیونیستی را بازداشت ظالمانه خواند. 
شــیخ عکرمه صبــری، رئیس هیئــت عالی 
 اسالمی و خطیب مسجداالقصی در گفت وگو با 
ارم نیوز تصریح کرد: اسرائیلی ها می گویند من 
در راهپیمایی ها و تظاهرات ها شرکت کرده ام 
اما من که به دلیل شــیوع کرونا ســه ماه از 
خانه بیرون نرفته ام، در کدام تظاهرات شرکت 

کرده ام؟
خطیب مسجداالقصی در ادامه افزود: بازداشت 
مقام های فلسطینی در قدس توسط اسرائیل، 
در راستای تحمیل و گسترش »حاکمیت« این 
رژیم بر این شهر مقدس صورت می گیرد و هیچ 

فردی در قدس از مصونیت برخوردار نیست.
عکرمــه صبری ادامــه داد: اســرائیل مدعی 
دموکراسی اســت، اما در حقیقت یک دولت 
دیکتاتور علیه اعراب به شمار می رود. این رژیم 
برای یهودیان، دموکرات است اما برای اعراب، 
روش دیکتاتــوری وحشــی را دنبال می کند. 
اســرائیل از موضوع ویروس کرونا و مشــغول 
بودن جهان به اختالفات مختلف برای تحقق 
اهداف توسعه طلبانه خود در قدس و خارج از 

آن سوءاستفاده می کند.

اندیشکده کارنگی مطرح کرد

در نظام نوین جهانی، آمریکا ©
مجبور به عقب نشینی است

جهان: اندیشــکده آمریکایی »کارنگی« در 
گزارشی با اشــاره به تغییرات در مناسبات 
نظام جهانی به خصــوص پس از همه گیری 
کووید۱۹ نوشت: در دوران نوین، اولویت های 
آمریکا قابل اعمال و اجرا در دنیا نیســت و 
واشنگتن مجبور به عقب نشینی از آن هاست.

آرون دیوید میلر، نویســنده ایــن مقاله در 
ادامه نوشــت: در عوض الگوی اصلی روابط 
بین الملل بعید است به الگوی بهتری تغییر 
کند. این پاندمی )بیماری عالمگیر( به عوض 
تغییر شکل دنیا ممکن است روند هایی که از 
قبل وجود داشته اند را تعمیق کرده و آن ها 
را به سمت رقابت های بیشتر حرکت داده و 
فضای بین الملل را از حالت جهانی شده، دور 
و فضایــی ایجاد کند کــه در آن قدرت های 
بــزرگ و کوچک به جــای اینکه همکاری 
داشته باشند، در تقابل با هم قرار می گیرند. 
در این مقاله با اشــاره به وضعیت آمریکا در 
این فضا، نوشــت: مهم نیست چه کسی در 
ســال 2۰2۱ رئیس جمهور آمریکاســت. 
مسکو و پکن مفهوم مشترکی از نظم جهانی 
چندقطبی دارند و به دنبال محدودســازی 
ظرفیــت آمریــکا در اعمال نفــوذ در میان 
همســایگانی هســتند که چین و روسیه از 
آن ها به عنوان حوزه منافع خود یاد می کنند. 
هر دو کشــور مانع طرح هــای آمریکا برای 
حفظ هژمونی در این مناطق شده اند. چین 
و روسیه هر دو توسط رهبرانی اداره می شوند 
که بسیار ملی گرا هستند و نشان داده  اند به 
راحتی کنار زده نمی شوند و از مخالفت های 
آمریکا با خود برای افزایش مشروعیت خود 
و جلب احساسات ملی گرایانه و ضدآمریکایی 
اســتفاده می کننــد. اتحاد ایــن دو نیز کار 
واشنگتن برای شکل دادن به سیاست هایشان 
را دشوار می سازد، چه رسد به اینکه بخواهد 

اراده خود را بر آن ها حاکم سازد.

12/3013/02

23/3700/10 3/294/05

19/4420/16

5/155/49

20/0620/37

آمریکا تنها نژادپرست نیست
 کمپین بین المللی

 برای فلوید فلسطین
ایسنا: فعــاالن فلسطینی روز گذشته در 
کنار جنایت های آمریکا علیه سیاه پوستان 
به منظور برجســته کــردن جنایت های 
نژادپرستانه ای که رژیم اشغالگر صهیونیستی 
در حق فلسطینیان مرتکب می شود یک 
کمپین بین المللی راه انــدازی کردند. این 
فعاالن می گویند، اتفاقــی که برای جرج 
فلوید، سیاه پوست آفریقایی تبار در آمریکا 
افتاد و به دســت پلیس آمریکایی به قتل 
رسید همواره توسط اشغالگر صهیونیستی 
تکرار می شود که به قتل روزانه فلسطینیان 
عادت کرده  اســت؛ همان گونــه که ایاد 
الحالق، جوان معلول فلســطینی را چند 
روز پیش به شــهادت رساند. این کمپین 
بین المللی در توییتر به زبان انگلیســی با 
هشتگ های PalestinianLivesMatter  و 

BlackLivesMatter راه اندازی شد.

»عبداهلل عبداهلل« در بزنگاه شورای مصالحه ملی©
با ســپری شــدن دو هفته از اعالم توافق سیاســی میان عبداهلل عبداهلل و اشرف 
غنی، دو رقیب انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان، سرانجام شورای مصالحه 
ملی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان این توافق با کنفرانس خبری عبداهلل عبداهلل 
رئیس این شــورا به طور رســمی آغاز به کار کرد. اظهارات عبداهلل عبداهلل در این 
کنفرانس خبری و همچنین در مالقات با هیئت مذاکره کننده با طالبان که پیش 
از این تعیین شــده بودند، کاماًل امیدوارکننده به نظر می رسید. بر این اساس وی 
از عدم تغییر در فهرســت هیئت مذاکره کننــده خبر داده و تأکید کرد جمهوری 
اســالمی افغانستان در تعیین هیئت مذاکره کننده، نقشــه راه مذاکرات و شروع 
آن به دیدگاه واحدی دســت یافته اســت. در عین حال وی شورای مصالحه ملی 
را ترکیبی فراگیر از همه اقشــار، گروه های اجتماعی و اقوام توصیف می کند و از 
آمادگی کامل آن برای انجام مذاکرات مســتقیم با طالبــان خبر می دهد. با این 
حال اعالم نشــدن فهرســت نهایی اعضای شــورا و موکول کردن آن به یکسری 
مشــورت های مجدد و در کنار آن مطرح شدن بحث هایی در مورد مواضع مخالف 
حزب جمعیت اســالمی )متحد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل( نشان داد اوضاع حاکم 
بر شــورای مصالحه ملی آن گونه که رئیس آن توصیف می کند، مساعد نیست. در 
شــرایطی که عبداهلل عبداهلل کوشش بســیاری می کند تا اوضاع را عادی و طبق 
روال معمول نشــان دهد، مشخص است ابهامات و دشواری های زیادی بر سر راه 
این شــورا و عملکرد آن وجود خواهد داشت. در وهله نخست تازه تأسیس بودن 
این نهاد و به تبع آن روشن نبودن جایگاه و موقعیت دقیقش در ساختار سیاسی 
کشور و احتمال تداخل وظایف و مسئولیت های آن با سایر نهادهای دولتی، یکی 
از مهم ترین معضالت آتی را شکل می دهد. نمونه واضح این مسئله را می توان در 
اطالعیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان در زمینه مقام و جایگاه عبداهلل عبداهلل 
به عنوان رئیس شورای مصالحه ملی مشاهده کرد. در این اطالعیه تأکید شده بر 
اساس تشریفات و پروتکل های سیاسی،عبداهلل پس از رئیس جمهور جایگاه مقام 
دوم کشور را داراست، البته در مسائل مربوط به مصالحه ملی. در همین اطالعیه 
جایگاه معاون اول رئیس جمهور در قانون اساسی به عنوان نفر دوم کشور باز هم 
مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد این اطالعیه با روح و مبانی توافقات 
دو طرف چندان سازگاری نداشته باشد. قطعاً با شروع به کار شورای مصالحه ملی 

با نمونه های بیشتری از این دست مواجه خواهیم شد.
اما فرایند تکمیل ســاختار شورای عالی مصالحه ملی و سهم خواهی های سیاسی 
دومین معضل مهمی اســت که بر ســر راه عبداهلل عبداهلل وجود دارد. بر اساس 
توافق سیاسی انجام شده، شورای مصالحه ملی از ارکان سیاسی مختلفی همچون 
معاونان، مجمع عمومی، کمیته رهبری، دبیرخانه و هیئت مذاکره کننده تشکیل 
شده است. حامیان سیاسی عبداهلل، گروه های مدنی و اجتماعی، قومیت ها و حتی 
شخصیت های سیاسی توقع دارند در این ســاختار مشارکت داده شوند. پیش از 
این به نارضایتی حزب جمعیت اســالمی اشاره شــد، اما اگر صحبت های حبیبه 
ســرابی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده را مورد توجه قرار دهیم دشــواری 
تکمیل این شورا بیشتر روشن می شود: »هنوز هیچ زنی در هیئت رهبری حضور 
ندارد. امروز در نشستی که داشتیم بحث هم همین بود که باید در هیئت رهبری 
شورای مصالحه ملی حداقل دو زن حضور داشته باشد«. همه این ها حکایت از این 
دارد که رایزنی های کنونی بیشتر بر محور تصاحب مناصب و جایگاه های سیاسی 
می چرخد و بعید اســت در چنین شرایطی برنامه ای مشخص برای پیشبرد روند 
صلــح و چگونگی مذاکره با طالبان در حال تدوین و یا برنامه ریزی باشــد. معلوم 
نیست عبداهلل عبداهلل چگونه می خواهد با این شرایط دشوار روبه رو شود؛ کسی که 
ظاهراً همه مسئولیت و بار صلح را بر دوش می کشد اما در عمل و حتی بر اساس 
ساختار شــورای عالی مصالحه ملی، اختیارات و چارچوب های مبهم و محدودی 

برایش در نظر گرفته شده است.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰87 -3768۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 376۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       376۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    37662۵87   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   376282۰۵                                             
                                      فاکس: 376۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱73۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  3768۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱82   و   66۹37۹۱۹ )۰2۱(
 نمابر:                                     66۹38۰۱3  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

خیانت به آرمان فلسطینمذاکرات بی نتیجه در ریاضفیل ها، اژدها را رها نمی کنند
طرح کنگره علیه سرمایه گذاری 

مرتبط با ارتش چین
 اختالف ها در اردوی 

مخالفان یمن جدی است
صهیونیست ها و عربستان 

مذاکره محرمانه دارند
جهان: یک سند که به دست خبرگزاری 
رویترز رسیده نشــان می دهد گروهی از 
در  آمریکا  جمهوری خــواه  قانون گذاران 
حال برنامه ریزی برای رونمایی از قوانینی 
طــی روزهای آینده بــا هدف جلوگیری 
از ســرمایه گذاری هــای آمریکایی ها در 
شرکت های نظامی خارجی دارای ارتباط 
بــا ارتش چین هســتند. مایــک گلکر، 
جیم بنکــس و داگ المالفا، نمایندگان 
نماینــدگان  مجلــس  جمهوری خــواه 
آمریــکا هســتند که بــرای معرفی این 
طــرح برنامه ریزی می کننــد. 6 ماه پس 
از مطرح شــدن این گزارش، شــرکت ها 
و شــهروندان آمریکایی ملزم می شــوند 
سرمایه گذاری های خود را از این شرکت ها 
خارج کنند و هرگونه سرمایه گذاری جدید 
آن ها در این شرکت ها هم ممنوع می شود.

فارس: ســخنگوی گروه مــورد حمایت 
امارات در یمــن اعالم کرد، مذاکراتی که 
با دولت مستعفی در عربستان به منظور 
حل و فصل درگیری  هــای جنوب یمن 
داشته، بی نتیجه مانده است. »نزار هیثم« 
سخنگوی گروه یمنی »المجلس االنتقالی 
الجنوبی« )شــورای انتقالی جنوب( مورد 
حمایت امارات اعالم کرد، دولت مستعفی 
اجرای روند سیاسی را نمی پذیرد و حاضر 
به برکناری دولتی که »غیرقانونی« است، 
نیســت. وی همچنین بازداشت خانگی 
»عیدروس الزبیدی« رئیس شورای انتقالی 
جنوب در ریــاض را تأیید کرد. عیدروس 
الزبیدی حــدود ۱۰ روز پیش به دعوت 
عربستان ســعودی به این کشور رفت تا 
درباره تنش های کنونی و نیز بازگشت به 

توافق ریاض تبادل نظر کند.

از  تســنیم: یک روزنامه صهیونیستی 
مذاکرات محرمانه این رژیم و عربســتان 
با میانجیگری آمریکا در راســتای اجرای 
طرح سازش آمریکایی موسوم به معامله 
قرن خبــر داد. این روزنامه افزود: هدف از 
مذاکرات این است که عربستان جایگاهی 
برای خود در حرم قدســی به زیان ترکیه 
کسب کند. به نوشته اسرائیل الیوم، اردن 
با مذاکرات یاد شده برای تحقق این هدف 
موافق است. این روزنامه صهیونیستی فاش 
کرد: تماس های محرمانه بین اســرائیل و 
عربســتان از ماه دسامبر گذشته در سایه 
ابهام و بایکوت خبری در جریان بوده است.

به نوشــته ایــن روزنامه صهیونیســتی، 
تماس ها به واسطه یک تیم از دیپلمات ها و 
مراجع امنیتی بلندپایه اسرائیلی، آمریکایی 

و سعودی در جریان است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان

چهره

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 13 خرداد 1399  10 شوال 1441 2 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9260

 جهان  وزیر امور خارجه آلمان اظهار کرد کشورش نمی خواهد 
تنش های تجاری میان آمریکا و چین به سطح آشتی ناپذیری میان 
دو کشور برسد. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در حالی این 
صحبت را مطرح کرده که کشورش ماه آینده میالدی عهده دار 

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا می شود.
وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتش گفت: برلین خواستار کمک به 
حل تنش میان آمریکا و چین به هنگام رسیدن به ریاست دوره ای 

اتحادیه اروپا برای نیمه دوم سال جاری میالدی است.
او در مصاحبه با گروه رسانه ای فانکه که شبکه ای از نشریات آلمانی 
را زیر پوشــش قرار می دهد، تصریح کرد: جهان نمی تواند بین دو 
حوزه از منافع تقسیم شود. هایکو ماس در این مصاحبه خود تأکید 
کرد: به ویژه ما اروپایی ها نمی توانیم از منافع متعارض میان چین و 

آمریکا و رسیدن آن ها به سطح آشتی ناپذیری نفعی داشته باشیم.
کشــورهای اروپایی همواره از قدرت گرفتن دوباره بلوک شــرق 
هراس داشته اند و تالش دارند همچنان به عنوان تنها قطب قدرت 
در جهان باقی بمانند. اما حوادثی که در یک دهه گذشته رخ داده 
روز به روز از قدرت این بلوک به رهبری آمریکا کاســته و همزمان 

قدرت شرق را بیشتر کرده است.
چندی پیش هم جوزف بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی 
اروپا درباره قدرت گرفتن کشورهای شرقی به آمریکا هشدار داده 
بود و به طورتلویحی اشاره کرده بود که اروپا در نهایت باید یکی از 

طرفین دعوا بین چین و آمریکا را انتخاب کند.
این در حالی است که آمریکا و چین در تمام طول دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ با یکدیگر اختالف داشته اند. رئیس جمهور 

آمریکا عالوه بر دست زدن به جنگ تجاری علیه چین، این کشور 
را مقصر شیوع کرونا در جهان دانسته است. چند روز پیش دولت 
دونالد ترامپ از لغو وضعیت مالی و تجاری ویژه ای که کشــورش 

برای هنگ کنگ قائل بوده خبر داد.
وزیر امور خارجه آلمان خاطرنشان کرد کشورش در زمان تصدی 
ریاســت دوره ای اتحادیه اروپــا در تاریخ اول ژوئیه با چالش هایی 
روبه رو خواهد شد. او ادامه داد: نشست میان چین و اتحادیه اروپا 
که برای ماه سپتامبر برنامه ریزی شده مطابق برنامه برگزار خواهد 
شد. عناوین مهم زیادی وجود دارند که الزم است ما در خصوص 
آن ها با چین بحث داشته باشیم. اتحادیه اروپا به دنبال گرفتن تعهد 
از پکــن در قبال اهداف بلندپروازانه مربــوط به حوزه آب و هوا و 

همچنین رقابت جهانی عادالنه است.

آلمان و رؤیای  میانجیگری میان آمریکا و چین
گزارش خبری

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد نس�بت به واگذاری م�وارد ذیل از طریق مناقص�ه عمومی اقدام 
نماید.

1- نگهداری فضای سبز )پیمان ب( 
2- نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر کاشمر )تجدید(

3- کانال آبهای سطحی خیابان جمهوری حد فاصل میدان آمار تا میدان مادر
4- ساماندهی، نگهداری و امحاء سگهای ولگرد

5- تکمیل پروژه ساختمان فرهنگسرای بزرگ کاشمر
شرایط مناقصه: 1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- دریافت اسناد: از مورخه 99/3/19 لغایت 99/3/29
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

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

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یکشنبه مورخه 99/4/1
7- محل دریافت اس�ناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 

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

آگهی مناقصه) نوبت اول(

/ع
99
01
80
3

روابط عمومی شهردای کاشمر

موقوفه عبدا..رضوی در نظر دارد محصول س�ردرختی ش�امل گیالس فرنگی،انواع 
آلبالو مجاری،فرنگی ومعمولی باغ سوران را از طریق مزایده کتبی روز شنبه مورخه 
1399/03/17س�اعت10صبح ب�ه ف�روش برس�اند.متقاضیان محت�رم میتوانندجه�ت 
بازدی�د ودریاف�ت ف�رم ش�رکت در مزای�ده در،روزه�ای 99/03/15و99/03/16

)پنج شنبه وجمعه(به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
شرایط مزایده:

1-مبلغ ودیعه گیالس 600/000/000ریال
2- مبلغ ودیعه آلبالو 300/000/000ریال

2-مبلغ ودیعه باید بصورت چک بین بانکی یا فیش واریز به حساب موقوفه باشد.
4-مزایده گذار در رد وقبول هریک از پیشنهادات مختار است.

5-فرم شرایط عمومی مزایده همراه با فرم شرکت درمزایده تقدیم میگردد. 
آدرس:ج�اده ش�اندیز ام�ام رضا)ع(1)ج�اده س�وران(باغ موقوف�ه عبدا...رض�وی 

تلفن05132672635

آگهی مزایده محصوالت سردرختی

/ع
99
01
77
1

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد موارد زی�ر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک س�ال بصورت 
اجاره واگذار نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی به صورت اجاره ای
2- واحد های تجاری شماره 21 مجتمع سیدمرتضی به صورت اجاره ای )تجدید(

3- دو غرفه مسافربری واقع در پایانه مسافربری به صورت اجاره ای )تجدید(
4- واحد تجاری واقع در خیابان 17 شهریور روبروی حمام کارون به صورت اجاره ای )تجدید(

5- پارکینگ شماره 1 شهرداری کاشمر به صورت اجاره ای
شرایط مزایده: 1- دریافت اسناد: از مورخه 99/3/19 لغایت پایان وقت اداری 99/3/29 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

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

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 99/4/1
7- محل دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 

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

آگهی مزایده ) نوبت اول(

/ع
99
01
80
2

روابط عمومی شهرداری کاشمر

عکس نوشت

رئیس جمهور اسب سوار برزیل©
رئیس جمهور برزیل در اقدامی عجیب 
با اســب به میان معترضــان به دیوان 
عالی این کشــور رفت و از آن ها که به 
تحقیقات دادگاه برزیل علیه او معترض 
هستند حمایت کرد. اعتراض ها پس از 
آن شــکل گرفت که یک قاضی دیوان 
عالی این کشور با انتقاد از رویکرد رئیس 
جمهور این کشور، دولت بولسانورو را با دولت هیتلر مقایسه کرد. جائیر بولسانورو که 
با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه است به اتهام مداخله در امور پلیس و همچنین 

مداخله در دادگاه های برزیل مورد انتقاد دیوان عالی قرار گرفته است.

فارس: وزارت خارجه چین با انتقاد از برنامه آمریکا برای خارج شــدن از سازمان 
بهداشت جهانی، اظهار کرد دولت واشنگتن به خارج شدن از توافق ها و سازمان های 

بین المللی اعتیاد دارد.
 المســیره: عبــداهلل عســکر مجلــی، از عکاســان المســیره هنــگام انجام 
 »وظیفــه رســانه ای-جهادی« خــود در میــدان نبــرد در اســتان »الجوف« 

)در شمال یمن( به شهادت رسیده است.
رویترز: طوفان »آماندا« در السالوادور ۱۴ کشته برجای گذاشت.

جهان: همه پرسی استقالل »کالدونیای جدید« که قرار بود ششم سپتامبر آینده 
برگزار شود، بنا به پیشنهاد دولت فرانسه به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید۱۹ 

به اکتبر موکول شد.

بدون تیتر
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