
 

حمایت ازکاالی ایرانی با»سوغات فرهنگی زائر«
 آستان  شاید شما هم جزو زائرانی باشید که وقتی از گفت وگو با مدیر عامل انتشارات آستان قدس رضوی به بهانه روز صنایع دستی

طرف خیابان شیرازی مشهد به سمت حرم مطهر رضوی 
مشرف شده اید، چشمتان به فروشگاه بزرگی در طبقه 

 ............ صفحه 3همکف یک هتل خورده که پر از...

9 4 10
درباره بازگشت »دکتر مجید طاهری« به کشور روایت سیدجواد میری از کتاب جدیدش  نماینده مردم تهران در گفت و گو با قدس:

:aحضرت محمد
مراقبت بر وقت 

هر نماز برای شما 
الزم است، پس 

کسی که نماز را 
سبک بشمارد، از 

من نیست. 
 مستدرک الوسایل
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ساخت واکسن سرطان!
چگونه »عرف« قربانی گفتمان 

اروپامحور روشنفکران دینی شد؟
وزیر از مسئولیت قرارداد ویلموتس 

شانه خالی نکند!

 ............ صفحه 8

 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به پرسنل نفتکش های اعزامی به ونزوئال 

حرکت جهادی شما، کشور را سرافراز کرد

آلمان خواستار گسترش 
روابط اتحادیه با چین شد

»اروپا« 
رو به 

»پکن«

 سیاست  حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معّظم انقالب اسالمی روز گذشته در پیامی از 
زحمات پرسنل نفتکش های ایرانی اعزامی به ونزوئال قدردانی کردند. متن پیام حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بدین شرح است: »به همه شما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشتی خداقوت می گویم. 
کار بزرگی کردید. حرکت شما حرکتی جهادی بود. کشور را سرافراز کردید.ان شاءاهلل موفق 
باشید«. همزمان با این پیام رهبر معظم انقالب، »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در یک 
سخنرانی به تمجید از ایران، روسیه، چین و کوبا پرداخت. به نوشته خبرگزاری تاس،  مادورو 
در این سخنرانی که تلویزیون این کشور آن را پخش کرد، گفت: »کمک انسان دوستانه چین، 

 ............ صفحه 2روسیه، ایران و کوبا )به ونزوئال( در حال انجام شدن است...

  جهان  روابط آلمــان و آمریکا به نظر بیش 
از پیش شــکراب شده؛ مســئله ای که می تواند 
در نهایــت بر خالف میل ترامــپ، ژرمن ها را به 
چین و حتی روســیه به عنوان دو رقیب سنتی 
ایاالت متحده نزدیک کند. آنگال مرکل به تازگی 

درخواست رئیس جمهور...

بررسی نگاه مغرضانه هالیوود 
به تاریخ نژادپرستی در آمریکا

تاریخ رنج سیاهان 
به روایت سفیدها!

پای فناوری به مشکل 
جاماندگان سهام عدالت باز شد

مقصر پیدا شد:
»دایال آپ« !

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 6

آیت اهلل رئیسی به متهمان فراری 
پرونده های اقتصادی

تسلیم شدن 
در برابر عدالت 
به نفعتان است

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

روایـت  روز
حجت االسالم سید عبداهلل حسینی

 امســال ماه رمضان با همه ســال ها تفاوت داشت؛ کرونا نصف جمعیت جهان را 
خانه نشین کرده بود. ما هم در آفریقای جنوبی در قرنطینه بودیم. مرکز اسالمی هم 
برنامه هایش تعطیل بود. به فکر افتادیم به صورت آنالین کالسی تحت عنوان دوره 

فلسفه اسالم برگزار کنیم و فکر می کردیم اگر ۵۰ نفر...

تجربه ای متفاوت از 
تبلیغ عقاید اسالمی

 ............ صفحه ۵
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ش�رکت ش�هرک های صنعتی اس�تان ایالم در نظر دارند مناقصه عمومی خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه 
پیش��نهاد قیمت و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

رشته و رتبهنحوه پرداختنوع تضمینمبلغ تضمینمبلغ برآوردعنوان پروژهردیف

اجرای فعالیت های 1
خدماتی و 

پشتیبانی

5 درصد مبلغ -
پیشنهادی

ضمانتنامه 
بانکی

داخلی شرکت
امور تأسیسات و خدمات  
اداری پشتیبانی  و تأمین 

نیروی انسانی

تاریخ انتشار: روز سه شنبه 99/3/20               مهلت زمان دریافت اسناد: سه شنبه 99/3/27
مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت: 99/4/7       زمان بازگشایی پاکت ها: 99/4/8 ساعت 9 صبح

ضمن��ًا پاکت الف )ضمانتنامه( بعد از بارگذاری در س��امانه به دبیرخانه ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
استان تحویل گردد.

آدرس: ایالم- میدان نبوت- کوچه صبور- دفتر شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم 

این شرکت قصد دارد  تهیه و ساخت 
قطع�ات بتن�ی نیوجرس�ی و دیوار 
خود ایس�تای خ�ود ش�امل اجرای 
آرماتوربن�دی ، عملی�ات بتن ریزی 
و عمل آوری بتن را ب�ه پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضی�ان می توانن�د تا تاریخ 
اطالعات  کس�ب  جهت   99/03/24
بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با تلفن 
2-38481021-051 تماس حاصل 

فرمایند.

/ع
99
02
02
6

آگهی مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین
 قدس رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای انجام امور خدماتی، نظافتی و 
پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای سطح پردیس دانش�گاه فردوسی مشهد به شماره )2099091579000011( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکتها ازطریق درگاه س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی ، 
مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار مناقصه درس�امانه 

تاریخ1399/03/18 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11مورخ1399/03/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 11مورخ 1399/04/04
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 12مورخ 1399/04/04

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مش�هد، میدان آزادی، پردیس 
دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.     

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای انجام امور خدماتی، نظافتی 
و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت دوم(

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد فراخ�وان ارزیابی کیفی 
جه�ت برگ�زاری مناقصات عموم�ی دو مرحله ای خدم�ات پیمانکاری:عملی�ات اجرایی 
سیس�تم کنترل مرکزی تاسیسات آبرسانی شهر تربت حیدریه-فاز اول-به شماره فراخوان 
2099001446000017 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
ش�رکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/03/17 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصات عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/03/26

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/04/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالع�ات تماس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراح�ل عضویت در س�امانه : مرک�ز تماس 

27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب ارمغان آبادانی است، آبادانی را بیشتر کنیم
» فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
وب��ت دوم

ن
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آگهی فراخوان
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

آستان قدس رضوی آستان قدس رضوی 
پرچمدار توسعه ورزش پهلوانیپرچمدار توسعه ورزش پهلوانی

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایبه مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

 ............ صفحه های   ............ صفحه های  1010 و و1111
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت رمضان عبداهلل  سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت رمضان عبداهلل را تسلیت گفتند و تصریح کردند: درگذشت برادر مجاهد و 
مقاوم، آقای دکتر رمضان عبداهلل را به ملت عزیز فلسطین و به همه  مجاهدانی که دل در گرو مسئله  فلسطین دارند و سازمان فداکار »جنبش جهاد اسالمی فلسطین« تسلیت عرض می کنم. جریان مقاومت فلسطین عنصر 

بسیار صادق و ارزشمندی را از دست داد، امیدوارم با هدایت و کمک الهی، تالش های جهادی جانشینان شایسته  ای که راه مجاهدانی چون فتحی شقاقی و رمضان عبداهلل را دنبال می کنند، این ضایعه را جبران کند.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معّظم انقالب اسالمی روز گذشته در پیامی 
از زحمات پرسنل نفتکش های ایرانی اعزامی 
به ونزوئال قدردانی کردند. متن پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بدین شرح است: »به همه 
شــما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشــتی 
خداقوت می گویم. کار بزرگی کردید. حرکت 
شــما حرکتی جهادی بود. کشور را سرافراز 

کردید.ان شاءاهلل موفق باشید«.
همزمــان با این پیام رهبــر معظم انقالب، 
»نیکالس مــادورو« رئیس جمهور ونزوئال در 
یک ســخنرانی به تمجید از 
ایران، روســیه، چین و کوبا 

پرداخت. 

مادورو: ایران دوست »
واقعی ما بود، نه آمریکا

به نوشــته خبرگزاری تاس،  
مادورو در این ســخنرانی که 
تلویزیــون این کشــور آن را 
پخــش کرد، گفــت: »کمک 
انسان دوستانه چین، روســیه، ایران و کوبا 
)به ونزوئال( در حال انجام شدن است. آن ها 

دوستان واقعی )ونزوئالیی ها( هستند«.
نیکالس مادورو در این ســخنرانی از وعده 
قبلی آمریکا برای کمک ۲۰ میلیون دالری 
آمریکا به ونزوئال خبر داد و گفت: »اما حتی 
یک دالر هم )از طرف واشنگتن( کمک نشد«.

تمجید رئیس جمهور ونزوئال از حمایت های 
ایران، روسیه، چین و کوبا در شرایطی صورت 

گرفته که او پیشتر اعالم کرد به زودی برای 
امضای توافقات همکاری در بخش انرژی و 
دیگــر بخش ها به ایران ســفر خواهد کرد. 
مادورو در سخنرانی ای که یک روز بعد از ورود 
پنجمین و آخرین نفتکش حامل سوخت و 
تجهیزات ایران به بندر ونزوئال ایراد شده بود، 
گفت: »من موظف هســتم که شخصاً برای 

تشکر از این مردم به ایران سفر کنم«.

 قدردانی ونزوئال از ایران »
در نشست اوپک

با وجــود فشــارها و تهدیدهــای آمریکا، 
نفتکش های »کالول«، »فاکسون«، »فورچون«، 
»فارســت« و »پتونیا« به تازگی محموله های 
ســوخت و تجهیــزات ایران را بــه ونزوئال 
تحویل دادند و از همین جهت بود که وزیر 

نفت ونزوئال در نشست اوپک گفت: ما برای 
همیشــه قدردان ایران خواهیم بود؛ چرا که 
با ارســال بنزین، مواد افزودنی، تجهیزات و 
قطعات یدکی موجب اصالح پاالیشگاه های 
ونزوئــال و باالبردن ظرفیــت تولید و عرضه 

محصوالت آن شدند.

واشنگتن پست: فشار حداکثری ترامپ »
موجب اتحاد ایران و ونزوئال شده است

روزنامه آمریکایی »واشــنگتن پست« نیز در 
یادداشــتی در زمینه تأثیر منفی فشارهای 
حداکثری دولــت »دونالــد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا بر ایران و ونزوئال که منجر به 
نزدیک شدن بیشتر آن ها به هم شده است، 
نوشت، این فشار موجب اتحاد بیشتر آن ها 
برای شرمنده کردن آمریکا شد. این روزنامه 

با اشــاره به انتقال بنزین ایران از سوی پنج 
نفتکش ایرانی به ونزوئال در روزهای گذشته 
نوشــت: ایران عالوه بر این، قطعات یدکی و 
مهندسان خود را برای تعمیر پاالیشگاه های 
ونزوئــال به این کشورفرســتاد. در حالی که 
دولت ترامپ سعی در توقف این نفتکش ها 
با اســتفاده از تهدید به تحریم ها داشــت، 
اما ســپس تصمیم گرفت تــا مانعی برای 
نفتکش های ایرانی ایجاد نکند؛ زیرا ایران قول 
تالفی داده بود. به نوشته این روزنامه، توانایی 
ایران در واکنش نشان دادن در خلیج فارس 
در ماه های قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، برای بازداشتن ترامپ از یک چنین 
تصمیمــی کافی بــود. به گــزارش فارس، 
واشنگتن پست در ادامه نوشت: نتیجه این 
اقدام یک پیروزی تبلیغاتی برای حکومت های 
ایران و ونزوئال بود که هیچ نشانه ای از تسلیم 
برابر فشارهای ایاالت متحده یا تسلیم شدن 
برابر ناآرامی های داخلی نشــان نمی دهند. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال حتی 
گفتــه وی به زودی به تهران ســفر خواهد 
کرد. او به تازگی  نیز »طارق الیسامی« متحد 
اصلی ایــران را به عنوان وزیر نفت منصوب 
کرد. این روزنامه در خاتمه نوشت: مقام های 
آمریکا می گویند ارسال منظم بنزین ایران به 
ونزوئال را تحمل نمی کنند  و مشخص نیست 
که تهران توانایی ادامه این مســیر را خواهد 
داشت، اما اتحاد تقویت شده بین دو کشور 
نشان دهنده بی تأثیری سیاست های ترامپ 

در تغییر نظام در این دو کشور است.

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به پرسنل نفتکش های اعزامی به ونزوئال

حرکت جهادی شما، کشور را سرافراز کرد

از هموطنان گرامی فرهنگی )و ســایران( درخواست عاجزانه دارم مسائل خود را از س
طریق ادارات و وزارتخانه مربوط حل و فصل نمایند و از کشــاندن آن ها به مطبوعات 
خودداری کنند. مسئوالن ما، جز همین پیامک ها آرزوی دیگری ندارند و آبرو و اعتبار 
خویش را در بی آبرویی و ضعف فرهنگ و فرهنگیان کشور می بینند! 09150008863

لطفاً فکری به حال نیروهای قراردادی باسابقه باال بکنید که هیچ امنیت شغلی ندارند، س
خطاب به سران سه قوه. 09150007924

آقای ترامپ قمارباز! توکه داخل کشورها دخالت می کنی مثل ایران، تا شلوغ می شد س
دفاع از مردم شورشگر می کردی حاال ببین خدا چی به  سرت آورده ای آدم کش. درد و 
بالی رهبرمان بخورد تو سرت. روحت شاد شیر بیشه ایران حاج قاسم. 09330003998

پرستاران عزیز این ۲5 هزار تومان پاداشی که به شما عنایت فرمودند را خیلی قدرش س
را بدانید. چرا که حاصل چهار ماه تحمل پرستاری طاقت فرسا از بیماران کرونایی است. 
و آن را در محیطــی فوق تصور آلودگی، دوری از خانه و خانواده، داشــتن آرزوی یک 
شــب خواب راحت و بدون استرس و نفس کشیدن خارج از بیمارستان بدون ماسک 
و دستکش و آن لباس شبیه لباس فضانوردان و زبانم الل خطر جانی بدست آورده اید. 
برای تأمین بودجه کالن این مبلغ به قول مســئوالن چه سفرها کرده ایم. خون دل ها 
خورده ایم. امیدوارم خداوند منان فرصت خرج کردن و بریز و بپاش این مبلغ نجومی را 
هر چه زودتر به شــما که عزیز و چشم و چراغ و جان مردمید عنایت فرماید. بابا دیگه 
چی می خواهید؟ پول 1۰  تا سنگک کنجدی دو آتشه است بستون نیست؟ توقع هم 

حدی دارد. 09150002831
تمام دنیا در برابر خشــونت و توحش و نژادپرستی دولت آمریکا موضع گرفتند! اما س

صدایی از سلبریتی های دوتابعیتی و اصالح طلبان ایران درنمی آید چرا؟ چون می ترسند 
پاسپورت هاشــون خش بردارد؟ یا شرف ندارند؟ برده ها فقط سیاه پوست نیستند... این 

برده های غرب گدا، هم نمی توانند علیه اربابشون حرف بزنند. 09360006158

سردارحاجیزاده:

  تجربیات تحقیقاتی مان را به خودروسازان©
منتقل خواهیم کرد

فارس: فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با 
بیان اینکه تجربیــات تحقیقاتی مان را به 
خودروســازان منتقل خواهیم کرد، تأکید 
کرد: در بحث افزایش کیفی، ارزان سازی، 
کاهش مصرف ســوخت و بومی ســازی 
قطعات باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

 ســردار امیرعلی حاجی زاده در نشســت 
با سرپرســت و معاونان وزارت صنعــت، معدن و تجارت و مدیــران عامل صنایع 
خودروسازی کشــور با بیان اینکه دشمنان ما با برنامه، صنعت خودروسازی کشور 
را تحریــم کردند و ما تبعات آن را در ســال های ۹۷ و ۹۸ با دپو خودرو های ناقص 
در پارکینگ ها مشــاهده کردیم، اظهار کرد: اما حرکت خوبی که در وزارت صمت و 
صنایع خودروسازی برای قطع وابستگی صورت گرفت موجب شد امروز این مشکل 
را نداشته باشیم اگرچه هنوز در بحث کیفی و خلق ایده و تبدیل آن به محصول در 

صنعت خودروسازی مشکالتی داریم.

 در زمینه عکس های ماهواره ای می توانیم به بخش معدن کمک کنیم»
ســردار حاجی زاده با بیان اینکه هم افزایی و استفاده از داشته های یکدیگر موجب 
خدمت به تولید کشور می شود، گفت: در حوزه معدن تجهیزاتی داریم که در بخش 
اکتشاف کمک خواهد کرد ضمن اینکه در حوزه توانمندی های فضایی و عکس های 
ماهواره ای می توانیم به بخش معدن کمک کنیم به طور نمونه یکی از ســازمان ها 
برای نقشه برداری محدوده ای معدنی، ۶ تا ۷ ماه زمان پیش بینی کرده بود که ما با 

استفاده از امکانات پروازی 5 تا ۶ روز انجام دادیم.

 تجربیات تحقیقاتی مان را به خودروسازان منتقل خواهیم کرد»
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: در حوزه خودرو اقداماتی انجام شده که رو به 
جلو بوده و اخیرا تصمیم گیری شد کمیته هایی مشترک تشکیل شود از این رو در 
حوزه خودرو تجربیات خود را در بخش تحقیقات منتقل خواهیم کرد ضمن اینکه در 
بحث افزایش کیفی، ارزان سازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی قطعات باید 

اقدامات بیشتری صورت گیرد.

 در بعضی موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نیست»
وی افزود: در حوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه ما توانمند است و می تواند 
تجربیات خود را در رفع کاســتی های موجود ارائه کند البته شــاید در بعضی 
از موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباشــد و فقــط تجربیات و اطالعات خود را 

منتقل کنیم.
سردار حاجی زاده گفت: اگر قطعه ســازی  انحصاری شود این شروع فساد و اذیت 
کردن قطعه ساز خواهد بود ما در تجربه های دفاعی خود هیچ وقت کاری نکردیم که 

تأمین کننده و سازنده انحصاری شود.

توصیه های بورسی جلیلی©
سیاست: ســعید جلیلی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره عرضه سهام 
شرکت های دولتی در بورس نوشت: »فروش سهام شرکت های دولتی در بورس باید همراه 
با تدبیر برای ارتقای مدیریت و کارآمدی آن ها باشد. باید تدبیری به کار گرفته شود که 
روند زیان دهی شرکت های دولتی که در گزارش دیوان محاسبات آمده است، متوقف شود 
و سوددهی آن ها به شکل واقعی و با افزایش تولید محقق گردد. با توجه به ضعف هایی، 
چون تغییرات بیش از حد معمول در اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل برخی از این 
شرکت ها، باید مراقبت کرد پس از تأمین مالی با فروش سهام در بازار سرمایه؛ نقدینگی 
بدســت آمده در جهت خدمت به تولید و اقتصاد کشور باشد و صرفاً معطوف به هزینه 

جاری این شرکت ها نگردد«.

روحانی از خیلی اصالح طلب ها اصالح طلب تر است©
سیاست: محمد قوچانــی، سردبیر روزنامه سازندگی و عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران در گفت وگو با روزنامه وابســته به دولت گفت: افکار روحانی در سیاست 
خارجــی و داخلــی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی بازتر از بســیاری از دوســتان 

اصالح طلب است.
وی افزود: دوســتان اصالح طلــب ما می گویند دیگر نامزد اجــاره ای نمی خواهیم. 
حال آنکه به باور من آقای روحانی از خیلی از اصالح طلب ها اصالح طلب تر اســت. 

اصالح طلبی ژن نیست.

شرط شریف زاده درباره نامزدی احمدی نژاد©
سیاست: بهمن شریف زاده، از نزدیکان رئیس جمهور سابق کشورمان درباره نامزدی 
احمدی نژاد یا حمایت او از یکی از نزدیکانش برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری 
14۰۰ به نامه نیوز گفت: می تواند حالت ســوم باشد؛ یعنی اصالً وارد نشود. اگر بنا 
بر رد صالحیت باشــد، اصالً ورودی صورت نخواهد گرفت. فعال سیاسی نزدیک به 
محمود احمدی نژاد با بیان اینکه مردم باید بر سرنوشت خویش، انتخاب و عزل همه 
مسئوالن، قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی حاکم باشند، تأکید کرد: همه این  

امور تفکر بهار خواهان است.

4تشکلدانشجوییخطاببهعلیعسگری:

 رسانه ملی محملی برای توجیه نواقص مسئوالن ©
شده است

سیاست: بسیج دانشجویی دانشگاه های امــام صادق )ع(، خواجه نصیر، امیرکبیر و 
تشکل آرمان دانشگاه تهران طی نامه ای به علی عسگری نوشتند: رسانه ملی به جای 
اســتقبال از نقد مصلحانه  قوای ســه گانه به محملی برای الپوشانی و توجیه نواقص 

مسئوالن تقلیل یافته است. 
به گزارش فارس این چهار تشکل دانشجویی در نامه ای به علی عسگری رئیس سازمان 
صداوسیما نوشتند: متاسفانه سازمان صداوسیما نسبت به وظایف فوق الذکر عملکردی 

ناامیدانه داشته و دارد. 
در بخش دیگری از این پیام آمده اســت: جناب آقای علی عســگری! سازمان تحت امر 
جناب عالی وظیفه دارد در کنار به تصویر کشــیدن هنرمندانه پیشــرفت های نظام، در 
راستای برطرف کردن کاستی های امور جاری کشور، مسئوالن مربوط را مجبور به شنیدن 

مطالبات و پاسخگویی کند.

بررسیروابطایرانوعراقدرگفتوگوبا
حسنهانیزاده،تحلیلگرارشدمسائلمنطقه

 الکاظمی و سیاست ©
گرفتن عصا از وسط

آرش خلیل خانه: حسن هانی زاده، تحلیلگر ارشد 
مسائل منطقه در گفت وگو با قدس آنالین درباره 
مذاکرات عراق و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از این کشــور گفت: اوالً مصطفی الکاظمی 
یک کمیته پنج نفره را برای آغاز مذاکرات راهبردی 
با آمریکا تشکیل داده که وظیفه دارد براساس تجربه 
ایران در برجام مذاکرات خود را با هیئت های وزارت 

خارجه آمریکا آغاز کند.
وی بــا بیان اینکه هدف این مذاکرات ابتدا اجرایی 
کردن مصوبه پارلمان برای اخراج نیروهای آمریکایی 
از خاک عراق و تدوین یک راهبرد مشترک سیاسی 
بین واشنگتن و بغداد برای همکاری های سیاسی، 
امنیتی، نظامی و اقتصادی و ایجاد توازن بین روابط 
تهران و بغداد و واشــنگتن است، افزود: با توجه به 
ترکیب این کمیته کــه همه اعضای حاضر در آن 
دارای تابعیت دوگانه آمریکا هســتند و ســوابق 
مشخصی دارند، به نظر نمی رسد مذاکراتی که در 
فضای سیاسی و رسانه ای عراق بسیار مورد توجه 
قرار گرفتــه، در یک بازه زمانــی کوتاه به نتیجه 

مشخصی برسد.

راهبرد اتالف وقت تا انتخابات آمریکا»
این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: 
هدف الکاظمی دادن اطمینان کاذب به جریان های 
سیاسی و فراکســیون های پارلمان است تا وانمود 
کند در حال تالش برای اخراج نیروهای آمریکایی 
اســت، در حالی که نیروهای آمریکایی تحت هیچ 
شــرایطی حاضر نیســتند از عراق خارج شوند و 
اگر هم فشارها زیاد شــود، دولت ترامپ برگ ها و 
اهرم های دیگری را برای فشــار از جمله داعش و 
یا به کارگیری تحریم های اقتصادی استفاده خواهد 
کرد. به همین دلیل  این کمیته قطعاً تا انتخابات 
آمریکا به نتیجه مشخصی نخواهد رسید و بنا دارد 
زمان بخرد؛ زیرا اگر ترامپ دوباره برنده شــود این 
مذاکرات به بن بســت خواهد رســید و اگر بایدن 
برنده شود، مسیر آن باید کامالً تغییر کند. هانی زاده 
با یادآوری اینکه پارلمان عراق هم در آســتانه یک 
انتخابات زودرس است و تا ۶ ماه دیگر منحل خواهد 
شد، گفت: الکاظمی ضمن مذاکره با آمریکایی ها 
تالش دارد تا زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی را 
فراهم کند و در طول این مدت قطعاً آمریکایی ها  
هم از نفوذشان برای به پیروزی رساندن گروه های 
نزدیک به خودشان تالش می کنند. این تحلیلگر 
مســائل جهان عرب در مورد نقش و تأثیر حضور 
فؤاد حسن در وزارت خارجه و رأس کمیته عراقی 
مذاکرات بر روند این گفت وگوها نیز با اشاره به اینکه 
به دلیل گرایش های سیاســی وی حتی کردهای 
پارلمان عراق هم نسبت به انتخاب وی مالحظاتی 
داشتند، تصریح کرد: اعتقاد برخی از شخصیت های 
سیاســی کرد که دارای استقالل سیاسی هستند، 
این است که فؤاد حسین بر فراکسیون های پارلمانی 
تحمیل شــد و نمی تواند طرح پارلمان را به دلیل 

گرایش خود به غرب اجرایی کند.

شمشیر داموکلس داعش بر سر عراق»
هانی زاده در مــورد افزایش تحــرکات گروه های 
تروریستی داعشــی هم با بیان اینکه گزارش های 
دقیقی وجود دارد که در پنج ماه اخیر و با استعفای 
عادل عبدالمهدی و افزایش اعتراض ها، آمریکایی ها 
با سوء اســتفاده از فضای آشفته عراق، توانستند 
صدهــا تن از نیروهای خطرناک داعش را از پایگاه 
التنف سوریه به االنبار و موصل و صالح الدین منتقل 
و سازماندهی کنند، گفت: هدف آمریکا این است در 
صورت اصرار عراق بر خروج نیروهای این کشــور، 
از عناصر داعش برای ایجاد ناامنی اســتفاده کند، 
بــه ویژه آنکه این نیروها آموزش های ویژه دیده اند 
و آماده عملیات انتحاری و جنگی و خطرناک تر از 
 داعش گذشته هستند. اگراعتراض ها افزایش یابد و 
حشد الشــعبی ورود پیدا کند، قطعاً این نیروهای 
داعشــی برای ناامن کردن مناطق جنوب و فرات 

میانه عراق مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
هانی زاده خاطرنشان کرد: اکنون حشد الشعبی به 
شــدت از سوی برخی فراکسیون ها و دولت جدید 
تحت فشار است تا سالح خودش را تحویل دهد و 
همین موضوع سبب شد هادی العامری از پارلمان 
عراق استعفا دهد و بر امور حشد الشعبی متمرکز 
شــود. به نظر می رســد این اتفاق اوضاع عراق را 
پیچیده تر می کند و تقابل برخی گروه های سیاسی 
با حشد الشعبی تشــدید خواهد شد، اما حمایت 
مرجعیت دینی در عراق از این گروه موجب مقاومت 

آن خواهد شد.

سیاست گرفتن عصا از وسط»
وی درباره راهبرد توازن میان روابط بغداد با تهران و 
واشنگتن در برنامه نخست وزیر جدید عراق هم گفت:  
دیدگاه وی این اســت که عراق نباید کانون و عرصه 
تقابل ایران و آمریکا باشد و باید شرایطی فراهم شود 
که اختالف های این دو در عراق ناامنی ایجاد نکند. 
الکاظمی ســعی می کند فضا را بین ایران و آمریکا 
تلطیف و مناقشــات ایــن دو را کاهش دهد تا  یک 
توازن منطقی بین رفتار عراق با آمریکا و رفتار عراق 
با ایران ایجاد کند. تحلیلگران عراقی معتقدند او در 
رابطه با آمریکا و ایران، عصا را از وسط خواهد گرفت.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 حرکت شما 
حرکتی جهادی 
بود. کشور را 
سرافراز کردید.
ان شاءاهلل 
موفق باشید

بــــــــرش

 علــی ربیعی، ســخنگوی دولت روز گذشــته در 
نشست خبری با اشاره به تبادل زندانیان بین ایران 
و آمریکا و آزادی ســه تن از اســتادان دانشگاه و محققان 
ایرانــی در هفته اخیر، گفت: این اتفاق خوبی بود که موفق 
شدیم ســه دانشــمند را که تالش زیادی برای رفع موانع 
علمی کشور داشتند، آزاد کنیم. وی با ابراز امیدواری نسبت 
بــه اینکه این روند تا آزادی همه زندانیان در بند در آمریکا 
ادامه یابد، گفت: تهران برای این تبادل آمادگی کامل دارد 

و مسئولیت تعلل در این امر بر عهده دولت آمریکاست.

کاری به انتخابات آمریکا نداریم»
وی در پاسخ به پرسشــی درباره زمان انجام این تبادل که 
ســبب بهره برداری تبلیغاتی ترامپ برای اهداف انتخاباتی 
شــده و همچنین توییت های اخیــر رئیس جمهور آمریکا و 
درخواســت او برای مذاکره بین تهران و واشــنگتن نیز با 
تأکید بر اینکه ما کاری به انتخابات داخلی آمریکا نداریم و 
با توجه به منافع خودمان رفتار می کنیم، اظهار کرد: ما بنا 
نداریم بر مبنای حدس اینکه چه کســی ممکن است رأی 
بیاورد تصمیم بگیریم. نه خشونت به خرج دادن آن ها برای 
ما واهمه دارد و نه در باغ سبز نشان دادنشان اهمیت دارد. 
ربیعی با بیان اینکه ما عالئمی از واقعی بودن این توییت ها 
نمی بینیم، گفت: بارها اعالم کرده ایم اگر آمریکا مشــتاق به 
گفت وگو است با بازگشت به میز توافق قبلی وارد گفت وگو 
در قالب 1+5 شود. خوشبین نیستیم و این پیشنهاد مذاکره 

را نمایشی می دانیم.

تمدید تحریم تسلیحاتی عواقب وخیمی دارد»
ســخنگوی دولت تأکید کرد: آن ها )آمریکایی ها( خودشان 
واقف اند که باید چه کار کنند. اعتماد ما به واقعی بودن مذاکره 
از بین رفته و بــرای جلب اعتماد ما باید هر آنچه را تخریب 
کرده اند از نو بســازند. وی تصریح کرد: تهدیدشان به تحریم 
را هم ناقض قطعنامــه ۲۲۳1 می دانیم و حقی برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران قائل نیستیم و گوشزد می کنیم که هر 

گامی در این جهت، عواقب خطیری به دنبال خواهد داشت. 
ربیعی در پاسخ به پرسش دیگری درباره شایعه تصمیم دولت 
برای افزایش قیمت گازوئیل، با رد این موضوع یادآور شد در 
الیحه بودجه ۹۹ هیچ پیش بینی در این زمینه نشده و دولت 

هم چنین خیالی ندارد.

حداقل حقوق بازنشستگان»
وی درباره زمان تعیین و اعالم افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعی هم با یادآوری اینکه تصمیم گیری در این 
مورد منوط به تعیین حداقل مزد کارگران اســت تا جلسه 
بیــن تأمین اجتماعی با تشــکل های بازنشســتگان برگزار 
شــود، گفت: با پیش بینی من حداقل حقوق بازنشســتگان 
۲ میلیون و ۸5۰ هزارتومان خواهد شد. شاید امروز یا فردا 
یا حداکثر اول هفته بعد این جلســه تشــکیل شود. ربیعی 
خاطرنشــان کرد: ما امســال بنا داریم بحث همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی را هــم دنبال کنیم. 
شــرکت هایی که باید تأمین مالی شــوند، معرفی شده اند و 
باید در اختیــار تأمین اجتماعی قرار گیرنــد و این هم به 
حداقل دستمزد اضافه خواهد شد و بن خانوار و حق مسکن 
بازنشسته ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. وی در واکنش به 
انتقادها و شبهاتی که در مورد کاهش حق سنوات کارگران 
به ازای حق مسکن آن ها در ترمیم حقوق ها صورت گرفته و 
برخــی آن را بازی با حقوق کارگران عنوان کرده اند، با بیان 

اینکه آنچه صورت گرفته به نفع کارگران و مورد درخواست 
آنان بوده اســت، گفت: این موضوع به نفع کارگران به ویژه 
کارگران جدید اســت و در بازنشستگی، سنوات و اضافه کار 
به نفع آن هاست و سبب شد به طور متوسط حدود ۸ درصد 

به حقوق کارگران اضافه شود.

هنوز در موج اول کرونا هستیم»
ربیعی درباره احتمال موج دوم و ســوم شیوع ویروس کرونا در 
کشور و برنامه های دولت برای مقابله و جلوگیری از این مسئله 
ابراز داشت: نظر کارشناســان وزارت بهداشت این است که ما 
هنوز در موج اول کرونا هستیم. آن ها هیچ اعتقادی ندارند که 
ما وارد موج دوم شــده ایم. آنچه در برخی از استان های جنوبی 
مشاهده شد، استان هایی بودند که اساساً هیچ پیکی را تجربه 
نکردند؛ بنابراین ما این شــیوع را هیــچ پیک و موج جدیدی 

محسوب نمی کنیم.
وی بابیان اینکه متوســط نمودار ما یک شیب نرمال را نشان 
می دهد، عنوان کــرد: علت آنچه در آمارهــا از افزایش تعداد 
مبتالیان آمده و موجب برخی نگرانی ها شــده اســت ناشی از 
بیماریابی فعال ماست و اکنون تست های ما به روزی ۲5 هزار 

مورد رسیده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این 
افزایش به معنای موج دوم نیست، گفت: در استان خوزستان، 
مشارکت مردم و توصیه ها زیر 5۰ درصد بوده است. مراسم های 
شادی و عزای خود را جمعی برگزار کردند. اخبار زیادی در این 
رابطه داشتند و مراعات هم نکردند. وی خاطرنشان کرد: به ناچار 
بازگشایی را انجام دادیم که مسیر گریزناپذیر مقابله با کرونا است 
و هیچ کشوری سیستم های خود را تعطیل نکرده است. به نظرم، 
ما به موقع سیســتم ها را بسته و به موقع هم باز کردیم. مثلث 
رعایت نکات بهداشت فردی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک باید توسط همگان رعایت شود. وی با تأکید بر اینکه 
هر اســتانی که شبیه خوزستان شود، ما در آنجا به تصمیمات 
سخت گیرانه بازمی گردیم و محدودیت ها بیشتر می شود، بیان 
کرد: این راهبرد ماست که به سایر استان ها هم ابالغ شده است.

گفت وگو

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

خبـر

دولت

سخنگوی دولت در نشست خبری:

نهخشمآمریکاییهابرایمااهمیتدارد،نهدرباغسبزشان

 سه شنبه 20خرداد 1399  17شوال 1441 9 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9264

میزان: آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
شــورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به قاطعیت 
دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد 
اقتصــادی، یکی از مصادیــق ظلم و بی عدالتی 
را پناه  دادن غربی ها به مجرمان و مفســدان و 
غارتگران اموال مــردم و منافقین عنوان کرد و 
گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی 
که بــا پول های حرام فرار کــرده پناه بدهد، با 

هیچ یک از قواعد بین المللی سازگار نیست.
وی بــا بیان اینکه مبارزه با پولشــویی و جرایم 
سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات 
و میثــاق نامه ها تحقق نمی یابد، بلکه باید اراده 
جدی برای اجرای این میثاق نامه ها هم باشــد، 
دادســتان کل کشــور و معاون بین الملل قوه 
قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری 
پرونده های مفاسد اقتصادی کرد. آیت  اهلل رئیسی 
همچنین به کسانی که نام آن ها به عنوان متهم 
در پرونده های فساد اقتصادی مطرح است، اما از 
کشور خارج شده اند نیز هشدار داد که احساس 
نکنند می توانند از چنــگ عدالت فرار کنند و 
تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع 

خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
در این نشســت حجت االســالم و المسلمین 

منتظری، دادستان کل کشــور با ارائه گزارشی 
درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطالعات 
کاربران یکــی از اپراتور های تلفن همراه، اعالم 
کرد شناســایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که 
احتماالً در حفظ اطالعات کاربران قصور یا تقصیر 
داشته اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار 

گرفته است.
رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به این گزارش 
دادســتان کل کشــور تأکید کرد: حفظ حریم 
خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل 
اغماض است و دارندگان اطالعات کاربران فضای 

مجازی در صیانت از این اطالعات و تأمین امنیت 
داده ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطالعات 

مردم مورد تهدید قرار گیرد.
آیت  اهلل رئیســی متذکر شــد: دادســتان کل 
کشــور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت 
از اطالعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی 
آن ها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

غرب به بی عدالتی پایان دهد، سرکوب »
مردم بی نتیجه است

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 

با اشــاره به اعتراض های عمومی در غرب اظهار 
کرد: مستکبران ســال ها با کشتار و خون ریزی 
حقوق ملت ها و مستضعفان را تضییع کرده اند و 
اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل 
گرفت، فریاد آزادی خواهان جهان در برابر ظالمان 
است که با ســرکوبگری و برخورد های پلیسی 
خاموش نمی شــود. آیت  اهلل رئیسی با انتقاد از 
سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر 
در برابر ســرکوب معترضان در آمریکا و برخی 
کشور های اروپایی تصریح کرد: عجیب است که 
داعیه داران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی 
از یک زندان به زندانی دیگر یقه می درند، اما در 
برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر 
از مردم آمریــکا و اروپا دم نمی زنند. رئیس قوه 
قضائیه افزود: این فریاد عدالت خواهی که امروز در 
عالم برخاسته است، زمینه ساز یک نهضت جهانی 
علیه ظلم و بی عدالتــی خواهد بود و می تواند 

آغازی برای نابودی مستکبران باشد.
وی خشــم مردم به  پاخاسته در عالم را نتیجه 
زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفان 
دانست و به سردمداران غرب توصیه کرد به  جای 
سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی 

پایان دهند.

تسلیمشدندربرابرعدالتبهنفعتاناست
آیت اهلل رئیسی به متهمان فراری پرونده های اقتصادی

قوه قضائیه



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

برگزاری دوره مجازی تربیت استاد عقاید اسالمی با هزار و 200 شرکت  کننده   آستان: مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی از شرکت یک هزار و 200 نفر از طالب و دانشجویان سراسر 
کشور در دوره مقدماتی مجازی تربیت استاد عقاید اسالمی خبر داد.مجتبی مختاری با بیان اینکه سامانه آموزش مجازی، تنها بخشی از سامانه جامع ارتباط با مخاطب مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی است، گفت: 

نظام آموزشی تعریف شده برای این سامانه، مرحله محور بوده به طوری که شرکت کنندگان با گذراندن یک مرحله و شرکت در آزمون تستی آن اجازه ورود به مرحله بعد را پیدا خواهند کرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رئیس سازمان علمی و فرهنگی این آستان تأکید کرد

 ضرورت گسترش همکاری مشترک بین دانشگاه ©
امام رضا)ع( و سایر مجموعه های آستان قدس رضوی

آســتان: رئیــس ســازمان علمی و 
فرهنگی آســتان قدس رضوی تأکید 
کرد: تعامالت و ارتباطات بین دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( و سایر دستگاه ها 
به ویژه مجموعه های تابعه آستان قدس 
رضوی باید بیش از پیش گسترش یابد.

حجت االسالم والمسلمین محمدحسن 
مهدوی مهر ضمن حضور در دانشــگاه 

بین المللی امام رضا)ع( در جلسه با اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه با اشاره به 
ظرفیت های خوب آستان قدس رضوی در حوزه های مختلف از جمله کتابخانه 
مرکزی، موزه و مرکز اسناد، بنیاد پژوهش های اسالمی و دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تعامالت و ارتباطات بین دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( و سایر بخش های مختلف آستان قدس بیش از پیش گسترش یابد.

وی با اشاره به انتساب دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( به آستان مقدس رضوی 
بیان کرد: انتساب این دانشگاه به آستان مقدس حضرت رضا)ع( این اقتضا را ایجاد 

می کند که با سایر دانشگاه های غیردولتی کشور متفاوت باشد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به رشته های فعال در دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( عنوان کرد: وجود رشته های اسالمی در دانشکده علوم انسانی این دانشگاه 
بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است اما با توجه به تشکیل سازمان علمی و فرهنگی 
در آستان قدس رضوی با مراکز زیرمجموعه خود همچون دو دانشگاه امام رضا)ع( 
و علوم اسالمی رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی و کتابخانه غنی و مطرح این 

آستان مقدس که در دنیا شناخته شده است، ارتباط جدی پیدا می کند.

گسترشارتباطاتعلمیبینالمللی»
وی با اشاره به بین المللی بودن دانشگاه امام رضا)ع(، بر گسترش ارتباطات علمی 
به ویژه با کشورهای همسایه و مســلمان و بهره گیری از راهبردهای متنوع در 
سطح بین المللی تأکید کرد.وی ادامه داد: اینکه دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
جزو دانشگاه های جامع است به این معنا نیست که باید همه رشته های دانشگاهی 
را داشته باشد، بلکه باید بر اساس یک قاعده و منطق همچون نیازها و کمبودهای 
موجــود در جامعه و ضرورت های آســتان قدس رضوی در بعضی از رشــته ها 
بازنگری شود.رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به 
تأسیس اولین دارالشفا ایران توسط آستان قدس رضوی و در جوار مضجع شریف 
حضرت رضا)ع( خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مجموعه آستان قدس رضوی 
بیمارســتان های تخصصی و معتبر وجود دارد بنابراین باید نسبت به راه اندازی 

رشته های پزشکی در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( برنامه ریزی صورت گیرد.
وی افزود: برای ایجاد رشته  های پزشکی وجود بیمارستان جزو الزام ها است که این 
بستر در مجموعه آستان قدس رضوی فراهم است و می تواند راه اندازی رشته های 

پزشکی در این دانشگاه با پشتوانه علمی بیمارستان های آستان قدس باشد.

تأکیدبرگسترشوعملیاتیشدنتفاهمنامههایهمکاریبامراکز»
علمیودانشگاهی

مهدوی مهر در ادامه به ضرورت گسترش تفاهم نامه های همکاری با سایر دانشگاه ها 
و مراکز علمی به ویژه در حوزه بین الملل تأکید کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون 
تفاهم نامه های همکاری بین دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( و سایر دانشگاه ها به 
امضا رسیده است بنابراین باید تالش شود این تفاهم نامه ها به صورت عملیاتی اجرا 
شود.وی در ادامه سخنانش به ضرورت تأسیس شرکت های دانش بنیان اشاره کرد 
و گفت: برای ایجاد منابع مالی پایدار الزم است با همکاری بنیاد بهره وری موقوفات 

آستان قدس رضوی همکاری های بیشتری صورت گیرد.

راهبرددانشگاهامامرضا)ع(؛مزیتمحوري،نیازمحوريوآیندهنگری»
در ابتدای این جلسه دکتر مرتضی رجوعی؛ رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
به ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدام های دانشگاه در حوزه های مختلف پرداخت و 
با اشاره به مأموریت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: این دانشگاه 
با اتکا به سرمایه هاي انسانی فرهیخته و استفاده از فناوري هاي نوین، برنامه هاي 
خود را با رویکرد مزیت محوري، نیازمحوري و آینده نگري با بهره گیري از ظرفیت 

و رعایت اولویت هاي مجموعه آستان قدس رضوي راهبري می کند.

تحصیلدانشجویانغیرایرانیاز6ملیتدردانشگاهامامرضا)ع(»
به گفته این مقام مســئول در حال حاضر افزون بر 800 دانشجوی غیرایرانی از 
6 ملیت جهان از جمله کشــورهای عراق، افغانســتان، سوریه، نیجریه و تانزانیا 
در دانشــگاه امام رضا)ع( مشــغول به تحصیل هستند.وی افزود: با توجه به بُعد 
بین المللي دانشگاه امام  رضا)ع( و ضرورت ارائه آموزش هاي مقتضي به دانشجویان 
غیرایراني، مرکز آموزش زبان فارســي به غیر فارسي زبانان و دفتر امور کنسولی 
سال گذشته با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و راه اندازي شده 
اســت.وی با اشــاره به ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه بیان کرد: این مرکز سال 
1397 افتتاح شــد و در حال حاضر 26 شــرکت در این مرکز مشغول فعالیت 
هستند و تالش می شــود ضمن حمایت های مادی و معنوی، با کمک استادان 
و متخصصان ایده ها و طرح های دانشجویان به محصول نهایي تبدیل شودرئیس 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در ادامه سخنانش با اشاره به آماده سازی آیین نامه 
تأسیس شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: ایجاد شرکت های دانش بنیان 
می تواند مدل درآمدی خوبی برای دانشگاه ها باشد که درآمد مالی پایداری را به 

واسطه تجاری سازی محصوالتی که دانشگاه ها پردازش می کند، ایجاد می نماید.

 رونمایی از آثار موزه ای ورزش  پهلوانی©
 در سه شنبه فرهنگی 

قــدس: پنجــاه و پنجمیــن برنامه 
سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای، با رونمایی و معرفی 
»طرح تاریخ شــفاهی و آثــار موزه ای 
ورزش  پهلوانــی موجــود در گنجینه 
رضوی« به صورت غیرحضوری برگزار 

می شود. پنجاه و پنجمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ 
رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، امروز سه شنبه در پورتال کتابخانه 
دیجیتال آستان قدس رضوی به آدرس digital.aqr.ir و همچنین درگاه اینترنتی 
موزه آستان قدس رضوی با آدرس museum.razavi.ir  در فضای مجازی برگزار 

می شود.
گنجینه رضوی یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی- معنوی ایران و جهان اســالم 
است که بیشتر منابع و آثار آن از طریق سنت حسنه وقف و اهدا به این مجموعه 
افزوده شــده است. در حال حاضر در گنجینه رضوی، بیش از 106 هزار نسخه 
خطی، 65 هزار کتاب چاپ ســنگی، 13میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی 

و هزاران شیء موزه ای و بیش از 2 میلیون نشریات ادواری نگهداری  می شود.
از بین آثار و منابع موجود در گنجینه رضوی تعدادی از آثار و منابع به مناسبت 
روز فرهنگ پهلوانی و ورزش شناسایی که به معرفی آن ها پرداخته خواهد شد.   

بخشتاریخشفاهیگنجینهرضوی»
بخــش تاریخ شــفاهی گنجینه رضوی با توجه به اهمیت تاریخی، سیاســی و 
اجتماعی این ورزش و ترس از بین رفتن اطالعات معمرین و پیشکسوتان، انجام 
پروژه تاریخ شــفاهی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای را از اواخر سال 1394 در 
دستور کار خود قرار داد که تا پایان سال 1395 ادامه داشت. در این مدت 148 

ساعت با 54 نفر در 120 جلسه مصاحبه در این موضوع صورت پذیرفت.

موزهمدالگنجینهرضوی»
موزه مدال آســتان قدس رضوی که افتخارآفرینی های ورزشی و علمی فرزندان 
ایران زمین در عرصه های جهانی زینت بخش آن شده است؛ با به نمایش گذاشتن 
بازوبندهای پهلوانی و کمربندهای قهرمانی و مدال های اهدایی پهلوانان نامداری 
چون جهان پهلوان غالمرضا تختی، پهلوان رضا سوخته ســرایی، پهلوان محمود 
میران، پهلوان عبدالرضا کارگر، پهلوان جابر صادق زاده و پهلوان حسن یزدانی به 

ورزش اول کشور یعنی کشتی، ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شده است.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی 
که  باشید  زائرانی  جزو  هم  شما  شاید   
وقتی از طرف خیابان شیرازی مشهد به 
سمت حرم مطهر رضوی مشرف شده اید، 
طبقه  در  بزرگی  فروشگاه  به  چشمتان 
همکف یک هتل خورده که پر از اجناس 
و کاالهای مختلف است؛ »فروشگاه سوغات 
فرهنگی زائر رضوی« حاال جزئی از فضای 
پیرامونی حرم مطهر رضوی شده است؛ به 
هر حال خرید سوغات هم از آداب و رسوم 

سفرهای زیارتی است.
امروز بیستم خرداد ماه، روز صنایع دستی 
است و صنایع دستی یکی از ارکان سوغات 
فرهنگی زائر اســت. به همیــن بهانه در 
گفت وگو با مدیرعامل مؤسســه انتشارات 
آستان قدس رضوی که اداره این فروشگاه 
و دیگر فروشــگاه های سوغات رضوی، در 
حوزه مدیریت اوســت، از سوغات رضوی 

پرسیده ایم. 
حسین سعیدی معتقد اســت راه اندازی 
این فروشگاه ها، حمایت از کاالی ایرانی و 
ترویج خرید سوغات زائر از بین ساخته های 

داخلی است. 

 فروشگاه های سوغات زائر رضوی با 
چه هدفی راه اندازی شده اند؟ 

در ســال 1396 که از سوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی به عنوان ســال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده 
بود، به دســتور تولیت وقت آستان قدس 
رضوی قرار شد، انتشــارات آستان قدس 
رضوی)به نشــر( نســبت به ســاماندهی 
سوغات فرهنگی زائران از شهر مشهد در 
سطح فروشگاه های وابسته به این شرکت 
و همچنین نسبت به ذائقه سازی مخاطبان 
که عموم زائران و مجاوران هستند در زمینه 
تهیه سوغات فرهنگی زیارت از شهر مشهد 
اقدام کند. به همین منظور در ابتدا نسبت 
به شناسایی محصوالت و سوغات فرهنگی 
که قابلیت عرضه در فروشگاه های شرکت 
به نشر را داشته باشند اقدام شد. کارگروهی 
تشکیل شد که ســوغات عرضه شده در 
بازار مشــهد که توســط زائران خریداری 
می شود را رصد کند. در کنار این موضوع 
یک فراخوان و اعالم عمومی در شبکه های 
اجتماعی، مطبوعات و رسانه ها در زمینه 
ارائه ایده های مربوط به سوغات فرهنگی 
زیارت در سطح کشور داده شد که نتیجه 
آن ارسال ایده ها و محصوالت گوناگون از 

سراسر کشور به دبیرخانه کارگروه بود. 
در  کارشــناس  افــراد  کار،  ادامــه  در 
کارگروه های مربوط، بیشــترین سوغات و 
کاالهایی که زائران از ســطح شهر مشهد 
به عنوان سوغات و هدیه زیارت خریداری 
می کردند و به شهرهای مختلف می بردند تا 
حد امکان شناسایی شد و نتیجه اینکه پس 
از سه ماه و در تابستان سال 1396 حدود 
هشــت موضوع اصلی شامل: کتاب، آرایه، 
وسایل عبادی، لوازم کاربردی، سرگرمی، 
محتوای دیجیتال، پوشــاک و موضوعات 
دیداری و شــنیداری شناســایی شدند و 
شناسایی این هشــت موضوع سبب شد 
تا تمامی محصوالت و ســوغات زائران در 
سطح شهر مشهد در قالب این موضوع ها 
مورد نظر قرار گیرند. ضمن اینکه در کنار 
این موضوع، بسته های سوغات زائران که در 
داخل آن محصوالت متنوع مانند انگشتر، 

ســجاده، مهر و تســبیح، عطر، کتابچه 
و... بــرای موضوعات گوناگــون از جمله 
بســته های ویژه زوج های جوان، دختران، 
پسران، خانواده ها و... بسته آخرت )شامل 
خلعت آخرت )کفــن(، کتابچه مربوط به 
وصیت نامه، ادعیه مختلف و...( هم توسط 

این شرکت ارائه شد.
نخســتین فروشگاه ســوغات زائر رضوی 
24 آبان ســال 96 در خیابان شیرازی در 
بست باالخیابان در نزدیکی حرم مطهر امام 

رضا)ع( راه اندازی شد.
در حــال حاضر در محــدوده حرم مطهر 
رضوی 10 شــعبه ارائه کننده محصوالت 
ســوغات فرهنگی زائر رضوی و در سطح 
شهر مشهد 10 شــعبه و در سطح کشور 
7 شــعبه فروش و 10 نمایندگــی ارائه 
محصوالت سوغات زائر رضوی وجود دارد.

 اســتقبال زائران و مجــاوران از 
زائر رضوی  فروشگاه های ســوغات 

چگونه است؟
اوایل راه اندازی، زائران و مجاوران بیشتر به 
دیدن محصوالت و سوغات می پرداختند، 
اما آهسته آهسته در هفته های بعد نسبت 
به خرید ســوغات زائر اقــدام می کردند و 
فروشگاه اندک اندک شلوغ شد؛ به گونه ای 
که خود مــردم چه زائر و چــه مجاور به 
دوســتان، همکاران، اقوام و کسانی که با 
آنان مرتبط بودند، نشانی این فروشگاه را 
می دادند. حتی از ســوی زائران شهرهای 
مختلــف ایــران و یا زائــران خارجی نیز 
پیشنهاد می شــد که تعداد فروشگاه های 
ســوغات زائر رضوی در ســطح مشهد و 
برخی نقاط کشور اضافه شود؛ بعدها حتی 
جزیره کیش هم متقاضــی راه اندازی این 

گونه فروشگاه ها شد.
 می خواهــم بگویم که در بیــن زائران و 
مجاوران حتــی اگر خرید هم نمی کردند، 
فقط با دیدن سوغات زائر رضوی، آهسته 
آهســته ذائقه ســازی هم اتفاق افتاد؛ به 
گونه ای که سال گذشته بازخورد استقبال 
زائــران و حتی زائران خارجی از کشــور 
بحرین و کشــورهای عربی بسیار باال بود. 
سال گذشــته فقط در زمینه سوغات زائر 
رضوی حــدود 23 هزار نــوع محصول و 
کاالی فرهنگــی مرتبط با ســوغات زائر 
مشــتمل بر حدود 2 میلیون و 600 هزار 
قلم کاال و محصول فرهنگی به مخاطبان 

تحویل داده شده است.

 به نظر شــما دالیل این استقبال
 چه بوده؟

خب این از چند منظر قابل بررسی است؛ ما 
در فروشگاه های سوغات زائر رضوی تصمیم 
گرفتیم محصوالت و کاالهایی را ارائه کنیم 
کــه هم از نظر کیفی و هم از نظر ظاهری 
و بصری و خصوصیات قابل رؤیت توســط 
مخاطبان و خانواده ها جذابیت ویژه  داشته 
باشند. در کنار این موضوع به قیمت تمام 
شده برای فروش محصوالت و کاالها هم 
توجه داشته ایم که با قیمت مناسب و قابل 
رقابت با محصوالت خارجی)عموماً چینی( 
که در اطراف بازار مشهد برای زائران ارائه 

می شوند، عرضه شوند. 
مثــالً دفترچــه ای را با عکــس و تصویر 
کاشیکاری حرم مطهر کار کرده ایم که به 

شدت مخاطبان از آن استقبال کرده اند.
از دالیل دیگر این اســتقبال این بوده که 
به ذائقه ها و سبک و سلیقه و خواسته های 
مردم به ویژه کودکان و نوجوانان و خانواده ها 
توجه شــد، مثالً در زمینه تهیه زیورآالت، 
اشیای تزئینی که در گروه آرایه های فردی 
قرار می گیرد، پــس از جمع آوری نظرات 
مراجعه کنندگان و عموم مخاطبان و بعد از 
لحاظ کردن سبک و سیاق زندگی اسالمی 
و ایرانــی، از تولیدکنندگان محصوالتی را 
مطالبه کردیم که مطابق با شــرایط بیان 
شده باشــد مثالً تولید دســتبندهایی با 
تزئینات کاشــیکاری حرم مطهر رضوی، 
تولید انگشــتر با اسمای متبرک حضرات 
معصومین)ع(، تولید گردنبند با قسمتی از 
آیات قرآن کریم مانند آیه »ان یکاد...«، تولید 
قاب تلفن همراه مربوط به روکش موبایل 
با تصاویر شهدا، تصاویر حرم مطهر، تصاویر 
شــخصیت های فرهنگی، علمــی و... این 
گونه محصوالت آهسته آهسته جای خود 
را در ذائقه و ســلیقه نوجوانان، خانواده ها، 
جوانان و عمــوم مخاطبان باز کرد و تأثیر 
خوبی برای ترویج شعائر دینی، شعائر ملی 
و فرهنگی و ارزش های مربوط به هنرهای 
اسالمی و دینی و ایرانی به جای گذاشت.

 کاالها و محصوالت سوغات فرهنگی 
زائر رضوی چطور تهیه می شوند؟

اجناس، کاالها و محصوالت فرهنگی ارائه 
شده در این فروشگاه ها باید از مشخصات و 
خصوصیاتی مانند کیفیت مناسب، سازگاری 
با خصوصیات سبک زندگی ایرانی- اسالمی، 
هزینه تمام شــده مناســب و... برخوردار 

باشند، ضمن اینکه اولویت انتخاب همکاران 
تولیدکننــده این محصوالت، با اشــخاص 
کم برخــوردار جامعه، سرپرســتان خانوار، 
افرادی که زیر پوشــش نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد 
مستضعفان، سازمان بهزیستی و... هستند، 

اســت.در حال حاضر حدود 
اقــالم  تأمین کننــده   600
با  و محصــوالت فرهنگــی 
فروشگاه های سوغات فرهنگی 
زائر رضوی همکاری می کنند 
که بخشی از تأمین کنندگان 
و  خانوار  سرپرســتان  جزو 
افراد کم برخوردار هستند که 
با افراد زیر شاخه  خودشان 
خود در تهیه این کاالها در 
ارتباط هســتند. از سال 96 
تا خرداد 99 یعنی در مدت 
زمان حدود سه سال، بیش 
از 7 هزار نفر به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم در زمینــه 
تولید کاالهــا و محصوالت 
قابل عرضه در فروشگاه های 
سوغات زائر رضوی در سطح 

کشور در ارتباط هستند.

حاضــر  حــال  در   
به نشر  تمرکز  بیشترین 

ارائه محصوالت  و  تولیــد  در حوزه 
فرهنگی در چه زمینه ای است؟

و  سیاســت ها  مهم تریــن  از  یکــی 
موضوعات راهبردی محصوالت سوغات 
زائــر رضوی، خنثی ســازی هجمه های 
فرهنگی دشــمنان در ارائه محصوالت 
مبتذل فرهنگی که تناســبی با هویت 
ایرانی و اســالمی و سبک زندگی مردم 
ایران ندارد، اســت. مثاًل در شــبکه های 
اینترنت،  اجتماعی،  مجازی، کانال هــای 
شبکه های ماهواره ای و... همه روزه شاهد 
تبلیغ و ترویج کاالهای ضدفرهنگی برای 
مصرف نوجوانــان، جوانــان و خانواده ها 
هستیم که اثرات ناخوشایند و نامطلوبی 
بر زندگی خانواده هــای ایرانی و روحیات 
فرزنــدان دارد، در این زمینه ما در تالش 
هســتیم برای رفع نیاز خانواده ها، جوانان 
و فرزندان ایرانی نســبت به تولید کاالها 
و محصــوالت فرهنگی با ذائقــه ایرانی و 
اسالمی و با کیفیت و کمیت مناسب و در 
راستای سبک زندگی رضوی اقدام کنیم. 

در محدوده حرم 
مطهر رضوی 10 

شعبه ارائه کننده 
محصوالت سوغات 

فرهنگی زائر رضوی 
و در سطح شهر 

مشهد 10 شعبه و در 
سطح کشور 7 شعبه 
فروش و 10 نمایندگی 

ارائه محصوالت 
سوغات زائر رضوی 

وجود دارد

بــــــــرش

گفت وگو با مدیر عامل انتشارات آستان قدس رضوی به بهانه روز صنایع دستی

قصه گویی پدربزرگ ها و ©حمایتازکاالیایرانیبا»سوغاتفرهنگیزائر«
مادربزرگ ها در کرمان 

آســتان: با ابتکار کانون خادمیاری کتاب 
و کتاب خوانی واحد اســتانی آستان قدس 
رضوی در کرمان پویش سراسری »قصه گویی 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها« برگزار می شود.
مریــم حجت؛ مســئول کانــون کتاب و 
کتاب خوانــی آســتان قدس رضــوی در 
کرمان با اعالم این خبــر گفت: به منظور 
توســعه و ترویج فرهنگ اصیل قصه گویی 
به عنوان یکی از واســطه های تربیتی و ارج 
نهادن بــه تجارب، خاطــرات و توانمندی 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها پویش سراسری 
قصه گویی برگزار می شــود.وی پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــا را گنجینه ارزشــمندی از 
فرهنگ شــفاهی دانســت و تصریح کرد: 
یکی از بهترین روش ها برای انتقال تجارب 
به نســل جدید، قصه گویی است.مســئول 
کانون کتاب و کتاب خوانی واحد اســتانی 
آستان قدس رضوی کرمان و داور جشنواره 
بین المللی قصه گویی متذکر شد: متأسفانه 
هم قصه و هــم هنر قصه گویــی در حال 
فراموشی اســت که با توجه به کارکردهای 

مثبت آن، بایستی احیا شود.
وی افــزود: مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا 
می توانند قصه های خــود را برای مخاطب 
کودک، نوجوان و خانواده در قالب ویدئوهای 
15 دقیقه ای در قاب افقی با کیفیت مطلوب 
ضبط و از طریق پیام رسان بله و یا واتس آپ 

به شماره 09130511477 ارسال کنند.
این مدرس قصه گویی اظهار کرد: استفاده 
از نمادهــای فرهنگی و ویژگی های بومی و 
ســنتی ایرانی و اسالمی در اولویت انتخاب 
آثار برگزیده است و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را تا 30 تیر سال جاری ارسال کنند.

کمک های مؤمنانه ©
خادمیاران رضوی استان 

فارس در ماه خدا
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضــوی در فارس اظهار کــرد: خادمیاران 
رضوی استان فارس با تأسی از فرمان مقام 
معظــم رهبری در مجمــوع 55 میلیارد و 
100 میلیون ریال کمک های خود را در ماه 
رمضان تقدیم مستمندان و آسیب دیدگان از 

ویروس منحوس کرونا کردند.
جابر مهدیار گفــت: خادمیاران رضوی این 
استان با کمک خیران محلی در ماه مبارک 
رمضان در شــهرهای مختلف این اســتان 
کمک هــای مؤمنانه خود را به نیابت از امام 

رئوف تقدیم مستضعفان استان کردند.
وی افزود: 35 هزار وعده غذا به ارزش 500 
میلیون تومان در وعده افطار بین روزه داران 
مستمند توزیع شد. مهدیار، توزیع 16 هزار 
و 500 ســبد ارزاق شامل برنج، روغن، قند، 
حبوبات، رب گوجه فرنگی، قند، ماکارونی و... 
به ارزش 3میلیارد و 300 میلیون تومان بین 
مستمندان و قشر آسیب دیده از بیماری کرونا 
را از دیگر اقدام های این مجموعه عنوان کرد.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
فارس افزود: قربانی 69 رأس گوسفند به نیت 
ســالمتی امام زمان)عج( و توزیع بین قشر 
مستضعف و توزیع بسته های سالمت شامل 
ماسک، دستکش بهداشتی و مایع ضد عفونی 
کننده بــه تعداد 32 هزار بســته به ارزش 
780 میلیون تومان از دیگر خدمات است.

ایکوم از موزه های آستان ©
قدس رضوی قدردانی کرد

آســتان: ایکوم ایران در پیامی از سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی به دلیل فعالیت های مستمر 
مجازی در دوران کرونایــی قدردانی کرد. 
محمدجواد قوی، رئیس اداره ترویج و توسعه 
ارتباطــات فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی 
با اعالم ایــن خبر گفت: این ســازمان در 
روزهای کرونایی و تعطیلی موزه ها در سطح 
کشور، فعالیت خود را به صورت مجازی در 
حوزه های مختلف از جملــه موزه ها ادامه 
داده است و با برگزاری برنامه های گوناگون 
همچون نمایشــگاه های موضوعی مجازی، 
سه شنبه های فرهنگی و... به معرفی اشیای 
موزه ای در مناســبت های مختلف پرداخته 
که به این دلیل مورد قدردانی ویژه سازمان 
ایکوم ایران قرار گرفت.در بخشی از این پیام 
آمده اســت: »روز جهانی موزه سال 1399 
فرصتی اســت تا بــار دیگر به یــاد آوریم 
آنچــه امروز به عنوان هویت فرهنگی ایران 
می شناسیم و به آن افتخار می کنیم، حاصل 
سال ها تالش بی شائبه عزیزانی است که با 
مقاومت و پایداری در مقابل ســختی های 
طبیعی و انسانی همانند نسل های گذشته 
به حفظ و معرفی آثار فرهنگی این سرزمین 

کوشش ورزیده اند.
ایکوم ایران وظیفه خود می داند مراتب تقدیر 
و ســپاس جامعه موزه داری ایــران را برای 
تالش و همیاری ارزنده آن سازمان در جهت 
معرفی موزه ها و آثارشان در فضای مجازی و 
تحقق شعار »موزه ها زنده اند«، تقدیم نماید«.

»سالمت« و »شهادت سردار سلیمانی« محور برنامه های دهه کرامت 

افتتاح کارگاه تولید پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضاj  در باغ اردوگاه خاتون

 آستان  جلسه ستاد مناسبت های ویژه با موضوع هماهنگی 
برنامه ها و فعالیت های نهادها و ســازمان های مختلف آستان 

قدس رضوی در دهه کرامت رضوی سال 99 برگزار شد.
این جلســه صبح دیروز با حضور حجت االســالم  والمسلمین 
محمدحسن مهدوی مهر؛ رئیس ســازمان علمی و فرهنگی، 
مصطفی فیضی؛ سرپرست معاونت اماکن و امور زائران، مهدی 
رضوی کیا؛ مدیر مرکز ارتباطات و رســانه، مجتبی مختاری؛ 
مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و محمدحسین 
اســتادآقا؛ مدیرعامل بنیــاد کرامت رضــوی در محل بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد.
شــعار پیشــنهادی برای روزهای دهــه کرامت ســال 99، 
مناســبت های روزهای دهه کرامت رضوی اعــم از روز والدت 
حضرت معصومه)س( و روز دختر، تشکیل کمیته های مختلف از 
جمله فرهنگی- تبلیغی، اماکن حرم مطهر رضوی و خدمات زائر، 
کمیته اجتماعی، علمی- فرهنگی، عمرانی و اقتصادی و رسانه 
فضای مجازی و... از موضوعات مطرح  شــده در این جلسه بود.

امسال برنامه های دهه کرامت رضوی با دو محور جدید سالمت 
و شهادت سردار ســلیمانی برنامه ریزی  شده است و از این  رو 

دو روز از این روزها به موضوعات و مباحث یاد شــده اختصاص 
 یافته است.

در ادامه این جلسه اصول حاکم بر برنامه ها و فعالیت های دهه 
کرامت ســال 99 با توجه به شــرایط ویژه کشور و مالحظات 

مختلف پیرامون آن، مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
معرفت افزایی، نشــاط  آور بودن، هنر و رســانه، بهره مندی از 
نخبــگان، نوآورانه بودن، توجه به شــرایط کرونایی، هم افزایی 
حداکثری، فراگیری حداکثری و... نیز از مهم ترین اصول حاکم 

بر برنامه ها و فعالیت های دهه کرامت سال جاری معرفی شد.

آســتان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی، پروژه تولید پوش سنگ مضجع منور حضرت رضا)ع( 
برای نخســتین بار به دســت بانوان هنرمند مشهدی در باغ 
اردوگاه خاتون آغاز شــد.در مراســمی با حضور محمدحسین 
اســتادآقا؛ مدیرعامــل بنیاد کرامت رضوی و حجت االســالم   
والمسلمین حجت گنابادی نژاد؛ مشاور و معاون تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی، کارگاه تولید پوش سنگ مضجع شریف 
ثامن الحجــج)ع( آغاز به کار کرد.فاطمه دژبرد؛ مدیر مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در این مراسم با بیان اینکه 
ایده اصلی این طرح معنوی از سوی تولیت آستان قدس رضوی 
مطرح شده اســت، ابراز کرد: برای اجرای این طرح شماری از 

بهترین متخصصان امور طراحی و دوخت با مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس همکاری می کنند و پس از طراحی 100 
طرح اولیه و تأیید هنری مؤسســه آفرینش های هنری آستان 

قدس، یک طرح به تصویب نهایی رسید.
وی نــام طرح را برگرفته از حدیث سلســلة الذهب »دعوت به 
حریم حرم والیت اهلل« عنوان کرد و ادامه داد: در این کار فاخر، 
مجموعه ای از آیات شریف قرآن کریم و حدیث سلسلة الذهب 
به شــکلی هنرمندانه جانمایی شده  تا از مسیر یک اثر هنری، 

مفاهیم ناب دینی و مذهبی تجلی پیدا کند.
زهرا عنابستانی؛ مدیر اجرایی پروژه با تشریح مختصات این کار 
ارزنده هنری گفت: این پوش به ابعاد مکعبی شکل مضجع مطهر، 

طول و عرض 92 سانتیمتر و ارتفاع 192 سانتیمتر در نظر گرفته 
شده که متشکل از یک پارچه زیرین اصلی و اجزای سوزن دوزی 
شــده ظریف اســت که روی تنه اصلی کار نصب می شــود.

وی افزود: سبک دوخت مورد استفاده در این پروژه، مرصع دوزی 
با تلفیقی از دوخت های سنتی و مدرن است که همه مواد به کار 
رفته از نوع درجه یک انتخاب شــده اند و از دستگاه های مدرن 
چاپ برای حکاکی طرح اصلی روی پارچه مخمِل پوش استفاده 
شده است.عنابســتانی اضافه کرد: این اثر دست دوز هنری برای 
تکمیل شدن در حالت عادی حدود 6 ماه زمان نیاز دارد اما طبق 
برنامه ریزی انجام شده قرار است در دهه کرامت، همزمان با شب 
والدت حضرت رضا)ع( رونمایی و روی مضجع مطهر جانمایی شود.

خبر

خبر

جلسه هماهنگی ستاد مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی برگزار شد

به همت مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی انجام شد

سرزمین آفتاب

خبر

گزارش خـــبری

خـــبر
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 شیوع کرونا در شرایط افول مدرنیته؛ مقدمه تحوالت بزرگ اندیشه: سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در برنامه گفت وگوی فرهنگی اظهار کرد: 
وجه مهم اثرگذاری کرونا در این است که در شرایط افول و بحران مدرنیته اتفاق افتاده،  بنابراین شیوع کرونا در شرایط ناهنجاری و بی نظمی و فقدان اقتدار به مراتب می تواند اثرگذارتر باشد و تحوالت را سرعت 

بیشتری ببخشد. کرونا صرفاً یک ویروس بیولوژیک نیست، بلکه یک واکنش خاص تمدنی در این عصر با این امکانات است و به عبارتی دیگر، پدیده ای است که در این مقطع از تاریخ، هویتش را بروز می دهد.

نیازمند »الهیات زندگی« هستیم©
متن زیر گفتاری از حجت االســام محمد جعفری، دانشــیار مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( درباره الهیات کروناست که در ادامه از نظر شما می گذرد.

در قضیه کرونا برخی روشنفکران دینی ما، الهیات لیبرال غربی را بر الهیات دینی 
ترجیح دادند، با این توجیه که الهیات لیبرال غربی توانسته در مقام تبیین و توضیح 
آموزه های دینی موفق تر عمل کند و پاســخ های درخور و بهتری برای مســئله و 

دغدغه های این چنینی بشر بیاورد.
پس ما در واقع با دو مســئله مواجهیم. اول اینکه واقعاً الهیات مسیحی و الهیات 
معاصر غربی در مواجهه با مسئله کرونا چقدر کارآمد است؟ مسئله دیگر در اینجا 
این است که آیا باید در الهیات دینی خود تغییر ایجاد و آن را از نو بازسازی کنیم یا 

اینکه نظام الهیات موجود )توحیدی و دینی( نظامی جامع و وافی است؟
اما در مورد مسئله اول بهتر است مروری دقیق بر تاریخ اندیشه داشته باشیم. ما اگر 
به ســه چهار قرن اخیر نگاه کنیم، در ابتدای دوره رنسانس و ورود به دوره مدرن، 
تلقی از خدا ابتدا به شکل اصاح شده ای درمی آید با عنوان »خدای ساعت ساز«؛ 
خدایی که فقط در مقام خلقت این عالم نقش دارد و در مقام بقا و مقام تدبیر عالم 
دخالتی نداشته و کاری به این عالم ندارد. آرام آرام جلوتر که می رویم و هر چقدر 
علم پیشرفت می کند، می رسیم به خدای رخنه پوش)God of gaps(  که علم هر 
چقدر رشد کرده می بینیم خدای ادیان، عقب نشینی می کند و انسان ها با تکیه بر 
تفکر خودشــان، حوادث و اتفاقاتی که قباً به اراده و علم خدا ارجاع می دادند، بر 
اساس درک علمی خود حل می کنند و هر جا احیاناً ابهامی در تبیین پدیده های 
طبیعی وجود داشته باشد، خدا را مطرح می کنند که از آن به خدای رخنه پوش 

تعبیر می شود.
از ابتدای قرن ۱۹ به بعد آرام آرام می بینیم دین به تجربه دینی فروکاسته می شود 
و باورها و گزاره های دینی عماً به محاق می رود. در قرن ۲۰ و در الهیات پویشی، 
خدایی تصویر می شــود که این خدا جان جهان است و البته ناقص است؛ خدایی 
که همتراز انسان و همتراز عالم، رشد و تکامل می کند؛ قدرت و علم محدود دارد 
و از کماالت مطلق برخوردار نیست و حتی مانند انسان ها متألم و دچار احساسات 
  Open Theology می شــود. وقتی جلوتر می رویم در دهه ۸۰ و ۹۰ همین قرن با
)الهیات گشــوده( مواجه می شویم که جالب است در الهیات گشوده برای تبیین 
اراده انســان و دفاع از جایگاه خدا، علم الهی و اراده و قدرت خدا را کاماً به شکل 
 مطلق زیر ســؤال برده و خدا را محدود می دانند. توجیهی که درنهایت نسبت به 
شر و باهایی که در عالم انسانی رخ می دهد این است که خدا سر جایش نشسته 
ولی قدرت و اراده الزم و تدبیر و ربوبیت کامل را نمی تواند نســبت به عالم داشته 

باشد ولو اگر بخواهد هم توانایی این کار را ندارد!
اما نگاه فلسفه اسامی و نگاه قرآنی، مبتنی بر تبیینی عقلی، تصویری از خدا رقم 
می زند که واجب الوجود و دارای همه کماالت است و ربوبیت و قدرت او مطلق است 
و اتفاقاً شرور در عالم دقیقاً و تنها با این نگاه توحیدی، قابل پاسخ است. اوالً همه 
این شرور ذیل اراده الهی تعریف می شود و به خدای دومی نسبت داده نمی شود آن 
گونه که در برخی از ادیان ثنوی دیده می شود و دوم تمام این شرور در ذیل ربوبیت 
حضــرت حق و مبتنی بر صفات خداوند که صفت عدالت، حکمت، علم، قدرت و 

خیرخواهی اوست، تبیین درخور پیدا می کنند.
در تفکر فلسفی و مبانی قرآنی که داریم حوادث عالم بر اساس سنت های مختلف 
الهی اتفاق می افتد و ما مبتنی بر جنبه های مختلفی که در ربوبیت خدا مطرح است، 
برای آن ها حیثیت های مختلف قائل می شویم، همین بایی که به عنوان بای کرونا 
از آن یاد می کنیم و بسیار هم آسیب زا و بحران زا بوده، یک حادثه بیشتر نیست ولی 
برای بعضی از انسان ها می تواند کفاره گناهان، بازخواست و جریمه گناهان باشد؛ 
همین حادثه برای عده ای ابتا و امتحان باشــد؛ همین حادثه برای عده ای از باب 
اضطرار باشد که به تعبیر قرآنی »لعلهم یرجعون« یا »لعلهم یتضرعون«؛ بدین معنا 
که گرفتاری ها و زندگی روزمره ما در جهان امروز و غفلت هایی که زندگی مدرن 
بر ما حاکم کرده اســت، ما را گرفتار روزمّرگی و روز مرگی نموده و خدا با حادثه 
کرونــا تلنگری می زند و زندگی عادی ما را دچار موج می کند و البته برای برخی 
مانند اولیای الهی، همین حادثه می تواند از باب ارتقای درجه باشــد. وقتی از این 
زاویه قرآنی و فلسفی به مسئله نگاه کنیم می بینیم چقدر این حادثه می تواند زیبا 
باشــد و در آن جهان بینی توحیدی مورد نظر ما که مبانی عقلی هم دارد، از این 

حادثه می شود کاماً یک تفسیر روشن و یک تبیین پازلی و منظومه ای ارائه کرد.
الهیات توحیدی ما نیاز به بازسازی ندارد بلکه الهیات توحیدی ما همه ظرفیت های 
الزم را دارد و این ظرفیت های وافر را می توانیم بازخوانی و باز ارائه کنیم به خصوص 

در الهیات رنج.
الهیات ما در بعد نظری و معرفتی نقصی ندارد اما در مورد الهیات رنج و شــر باید 
اذعان کرد الهیات ما باید چابک تر و کاربردی تر شــود. ما نیازمند الهیات زندگی 
هستیم، یعنی باید امتداد مباحث متافیزیکی را تا زندگی روزمره انسان در این دنیا 
بکشانیم. این مقوله وقتی به تحقق می رسد که الهیات صرفاً به جنبه های نظری و 
معرفتی بشر نپردازد بلکه ارتباط این عرصه ها را با دیگر ساحات وجودی انسان مانند 
احساسات و عواطف و نیازهای روحی و روانی او نیز در نظر گیرد. به عبارت روشن، 
الهیات ما نمی تواند نسبت به رابطه عقل و روان بی توجه باشد و خود را در محدوده 
مباحث انتزاعی و نظری محض، محبوس نماید بلکه باید داللت های مباحث نظری 

را تا حوزه مباحث روان شناختی، اجتماعی و رفتاری امتداد دهد. 

 اندیشه/ ســید جواد میری  برای آشنایی مخاطبان با 
ادبیات و بحثی که در کتاب »تمایز میان امر ســکوالر و امر 
عرفی؛ بازخوانی تفکر شــیعی-ایرانی در بســتر پساانقابی 
ایران« داشــته ام باید بگویم ما به این منظور نیازمند سامان 
دادن به یک مناقشه هستیم. شما در علم اگر صرفاً در خلوت 
خودتان مســائل را مطرح و نتوانید آن ها را انضمامی مطرح 
کنید، مناقشه ای شــکل نمی گیرد. از مشروطه به این سو و 
به خصوص در ایــن چهار دهه و از انقاب 57 به این ســو، 
بســیاری از علما و روشنفکران -چه روشنفکرانی که خود را 
روشنفکر دینی و چه سکوالر می خوانند- به گونه ای در این 
مناقشه شرکت کرده اند. آقای سروش و آقای کدیور شاید از 
شــاخص ترین افرادی بودند که به این مسئله ورود کردند و 
در نسبت میان مباحث سکوالر، سکوالریته و سکوالریسم با 
جامعه ایران صحبت کردند. کدیور در سخنرانی های گوناگون 
تاش می کند بگوید از منظر نواندیشی دینی سکوالریسم به 
چه معناســت و مقصود از سکوالریسم چیست. او می گوید 
سکوالریســم، به ســامت دولت می تواند کمــک کند چرا 
کــه امتیازات حقوقی دینداران را در ســاخت حکومت نفی 
می کنــد. کدیور می گوید برخاف نظــر عبداهلل نعیم اعتقاد 
ندارد حکومت پیامبر در مدینه ســکوالر بوده ولی از آنجایی 
که با انقطاع وحی روبه رو هســتیم در مقایســه با شخصیت 
پیامبر نمی توانیم حکومت دینی داشــته باشــیم. در نهایت 
نیز به این می رســد که ما به حکومت دموکراتیک ســکوالر 
نیــاز داریم و در ادامه می گوید بین دموکراتیک ســکوالر و 
الئیک باید تمایز قائل شد. او می گوید شخصاً الئیک نیست 
و به حکومت الئیک باور ندارد، ولی به حکومت سکوالر فکر 
می کند. وقتی از ایشان می پرسیم حکومت سکوالر یعنی چه، 
می گوید معنای سکوالر بودن رژیم این است که دین باوران 
و دیــن ناباوران هر دو در صورت برخورداری از رأی اکثریت 
حق دارند دولت یا قوه مجریه را شکل دهند و در نهایت نیز 
به این می رسد که دموکراسی و سکوالریسم و اسامیسم یا 
همان اسام سیاسی با همدیگر تضادی ندارند؛ یعنی ناگهان 

بحث سکوالریسم را به مفهوم عرفی بودن گره می زند.
 
بسیاری از متفکران ایران سکوالریسم را مساوی با »

مفهوم عرف می دانند
من این پیش زمینه را گفتم تا به این برســم که اول از همه 
ما باید یک مناقشــه را شــکل دهیم. مناقشه این است که 
چرا بســیاری از متفکران کنونی در ایران متوجه نیستند که 
ســکوالر و سکوالریسم مطابق یا مساوی و مترادف با مفهوم 
عرف نیست. به عنوان مثال آقای کدیور می گوید من بر خاف 
نظــر عبداهلل نعیم معتقد نیســتم حکومت پیامبر در مدینه 
ســکوالر بوده، ولی اعتقاد دارم چون اتصال پیامبر به وحی 
پیامبر قابل تکرار نیســت، اصوالً نمی توان به آن حکومت به 
جهت دینی بودن، تأســی کرد. اینجا سؤال مطرح می شود 
که آقای کدیور ســکوالر به چه معناســت و آن را چه معنی 
می کنید که از آن معنی به ترادف و تســاوق سکوالر با عرف 
می رســید؟ کدیور در یک دســته بندی، سکوالریسم را به 
سکوالریسم عینی و ذهنی یا سیاسی و فلسفی تقسیم بندی 
می کند و در تشــریح این دسته بندی می گوید سکوالریسم 
ذهنی یا فلســفی ضد اسام و هر نوع دیانت توحیدی است 
و معــادل الحاد و بی خدایی اســت. سکوالریســم عینی یا 
سیاســی نیز به معنای جدایی دولت از نهادهای دین است. 
سؤال اینجاســت آیا واقعاً این تقسیم بندی درست است؟ به 

نظرم مطالعاتی که در اروپا و آمریکا در مورد 
مفهوم ســکوالریته، سکوالریسم، سکوالر و 
الئیسیته و الئیک شــده مبانی ای دارد که 
آن مبانی اتفاقاً قابل خدشه است، ولی آقای 
کدیور آن مبانی را قبول کرده و بر اساس آن 
مبانی خواســته اسام، جهان اسام و اساساً 
دیانت های توحیــدی را در آن قالب تعریف 
کند. در حالی که مناقشــه من اینجاســت 
که این گونه نیســت سکوالریســم ذهنی یا 
فلســفی بر خاف ادعای ایشان ضداسام یا 
هر دیانت توحیدی باشــد. اول از همه باید 
بپرسیم این مفهوم سکوالر در نظام معنایی 
کدام جهان بینی قابل تبیین است و از کجا 
آمده است. مثًا وقتی شما از مفهوم »غیب« 
و مفهوم »شــهادت« صحبت می کنید، این 
مفاهیم در آیین بودایی نیست. حال اگر من 
این مفاهیم را در دین بودایی ببرم و بخواهم 
جهــان بینی بودایــی را بر اســاس مفهوم 
غیب و شهادت صورت بندی و مفصل بندی 
نظری کنم، جواب نمی دهد و دچار اشــکال 

می شــود. یک اشــکال دیگر نیز اینجا وجود دارد و آن این 
اســت که جهان سیاست یا هستی اجتماعی جامعه ایران را 
 بر اساس آن مفاهیم که در یک زمین دیگری شکل گرفته، 
صورت بندی کنم. آقای کدیور می گوید سکوالریسم ذهنی 
ضد هر مفهوم دینی است در حالی که من می گویم این طور 
نیست. سکوالر در برابر مفهومی چون spiritual یا روحانی 

قــرار می گیرد. یعنی در جهان بینی مســیحیت 
کاتولیک جهان به دو ســاحت بنیادین روحانی 
و جســمانی تقسیم می شــود. یک عده می آیند 
و خودشــان را وقف کلیســا می کنند این به آن 
معناست که کلیســا نمادی از بدن مسیح است. 
آن هایی که خود را وقف پیکر مسیح می کنند را 
روحانی خطاب می کنند و از این حیث مدارجی 
چون کشیش، اسقف، اســقف اعظم و در نهایت 
پــاپ یا همــان pontiff پیدا می کننــد. پاپ یا 
pontiff بــه معنــای نقطه اتصال عالــم معنا یا 

ساحت روحانی و ساحت جسمانی است. 

 با نگاه کدیور حکومت پیامبر هم »
سکوالر بوده است!

حال سؤال اینجاســت که در کنار این کلیسا و 
سلســله مراتب روحانی آن، جامعه و کسانی که 
خارج از این سلسله مراتب هستند ولی به مسیح 
باور دارند نمی توانند خود را وقف کلیســا کنند. 
نام این گروه در صورت بندی الهیات مســیحی 
و متافیزیک و فلسفه مســیحیت کاتولیک چه 
می شود؟ به این ها الئیک می گویند که به معنای 
ضددیــن و روحانیت نیســت، بلکــه به معنای 
افرادی است که نتوانســته اند خودشان را وقف 
کلیســای مســیحیت و پیکره مسیحیت کنند. 
این ها اعمالی انجام می دهند و دست به کارهایی 
می زننــد که ایــن کارها در الهیات مســیحی 
مفهومی دارد. این مفهوم، ســکوالر است. سؤال 
مطرح می شــود که این الئیک ها که ســکوالر 

هستند و روحانی نیستند چه می کنند. این 
دسته بر خاف روحانیت کاتولیک ازدواج و 
نیازهای تن خود را برآورده می کنند. این ها 
تجارت می کنند، بچه دار می شوند و دست به 
کارهای روزمره می زنند. این کارهای روزمره 
که دســتگاه مفهومی کلیسای کاتولیک، در 
برابر کارهای روحانــی صورت بندی کرده را 
کارهای ســکوالر می خوانند. برخاف گفته 
آقای کدیور اگر بخواهیم از مفهوم ســکوالر 
اســتفاده کنیم باید اتفاقــاً بگوییم حکومت 
پیامبر در مدینه و مکه اتفاقاً حکومت سکوالر 
بوده است، یعنی حکومتی که به امور تجاری 
و حقوق زن و بچه و تولید مثل می پرداخته و 
برای آن ها دغدغه داشته و صورت بندی کرده 
بوده اســت. بنابراین ایشــان مفهوم سکوالر 
را نفهمیده اســت. درواقع اگر شــما از نظر 
کلیسای مسیحی به اسام نگاه کنید، اسام 
دینی ســکوالر است، اما نه آن چیزی که در 
ذهن ما معادل ســکوالر به معنای ضددینی 
شکل گرفته است. در اسام مفاهیم دیگری 
غیر از ســکوالر و روحانی برای صورت بندی هستی انسان و 
جهــان وجود دارد که مثًا غیب و شــهادت یا دنیا و آخرت 
از این دســته از مفاهیم هستند که معادل روحانی و الئیک 
نیست. این گونه نیست که اگر شما به دنیا پرداختید به آخرت 

نپردازید بلکه دنیا در این منظر 

را باید مزرعه ای دید کــه در آن ازدواج کنید، تجارت کنید 
و زندگی را بســط دهید. این ها در نگاه مسیحیت به معنای 
سکوالر اســت، یعنی پیامبر از دیدگاه ارباب مسیحیت یک 
فرد سکوالر بوده و به همین دلیل دین اسام در همان اوایل 
ظهورش، مذهب هرتیکال یا بدعت مسیحی خوانده می شد و 

برای آن استقال و اصالت قائل نبودند. 

 تأثیر گفتمان اروپامحورانه »
در نگاه روشنفکران اسالمی 

حــال چرا آقای کدیــور دچار چنین خلط بنیادینی شــده 
اســت؟ در پس ذهن بسیاری از اندیشــمندان و فیلسوفان 
دین و گفتمان شرق شناســی به بیانی گفتمان اروپامحورانه 
شــکل گرفته است. کلیسا مساوی با مسجد یا معبد نیست، 
یعنی جایگاهی که مســجد در آیین اسام یا معبد در آیین 
بودایی دارد، مســاوی با جایگاه کلیسا نیست؛ کلیسا یعنی 

پیکر مسیح. 
فیلسوفان و جامعه شناسان دین وقتی می خواهند درباره دین 
صحبت کنند، ساختار دین مسیحیت را ماک قرار می دهند 
و بر اســاس آن ســایر ادیان را مطالعه می کنند. مثًا رابطه 
دولت از کلیســا را بحث می کنند. شــاید سؤال شود درست 
اســت که ما کلیســا نداریم ولی روحانیت کــه داریم و این 
روحانیون مدارجی دارند. این همان نکته تاریخی اســت که 

در مناقشه با کدیور یا سروش باید توجه کرد.

عرف در جهان ایرانی، فهم متعارف بشری است»
عــرف در جهان ایرانی جایگاهــی دارد که آن، فهم متعارف 
بشری اســت. فهم متعارف بشــری می تواند بدون توجه به 
دین یا شــریعت در تمدن های گوناگون وجود داشته باشد، 
یعنی شــما اگر سیر تطور تاریخی و تحول بشر را نگاه کنید 
می بینید که بشــر برخی مسائل را بدون مراجعه به وحی یا 

علم می فهمیده است. 
آن فهــم متعارف، ســاختار عرف را تشــکیل می دهد ولی 
ســکوالر در هســته بنیادی الهیات مســیحی شکل گرفته 
اســت و فهم جهان مســیحیت صورت بندی شــده است. 
شــما وقتی عرف که به مثابه ســاحتی از عقل است را ذیل 
سکوالر و در صورت بندی الهیات مسیحی محدود و محبوس 
می کنید، آن موقع نمی توانید از آن استفاده کنید و به همین 
دلیل یک انشــقاق در جامعه ایران در ۱۰۰ ســال اخیر رخ 
می دهد که ســبب شده برخی روشنفکران خود را روشنفکر 
 دینی و عده ای دیگر خود را روشــنفکر سکوالر بنامند. این 
تقسیم بندی که در نسبت با مفهوم عرف و شریعت قرار دارد 
به هیچ وجه ذیل مفاهیم قرآنی و شیعی قابل تبیین نیست. 
عرف و شریعت مکمل همدیگر هستند. شریعت مساوی با امر 
روحانی و عرف معادل امر سکوالر نیست. به عبارت صریح تر 
در جهان ایرانی و اســامی اساساً عرف یکی از ظرفیت های 
بســیار قوی ســاماندهی امر اجتماعی اســت و به گونه ای  
می تواند مقوم امر دینی باشد، چرا که عقل عینی انسان است 
و نمی تواند در تضاد با آن قرار بگیرد. اتفاقی که امروزه افتاده 
است و ریشــه تاریخی دارد و آن ریشــه تاریخی این است 
که روحانیون شــیعی پس از صفویه به واسطه کاتولیزه شدن 
الهیات شیعی به گونه ای در ذیل سنت کاتولیزه دارند اسام 
و تشــیع را صورت بندی می کنند و این خود سبب شده امر 
عرفی را در ذیل امر ســکوالر قرار دهند و تضادهایی را بین 

امرعرفی و سکوالر ببینند. 

روایت سیدجواد میری از کتاب »تمایز میان امر سکوالر و امر عرفی«

چگونه »عرف« قربانی گفتمان اروپامحور روشنفکران دینی شد؟

در پس ذهن 
بسیاری از 

اندیشمندان 
و فیلسوفان 

دین و گفتمان 
شرق شناسی به 

بیانی گفتمان 
اروپامحورانه شکل 

گرفته است

بــــــــرش
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    صفحه 6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )869578(

آگهی تغییرات شرکت اشتوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5878 و شناسه ملی 10380217130

کدملی  مقدم  روشنی  رضا  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0681676477 بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد اکبریانی کدملی 0680183418 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  بسمت   0902215442 کدملی:  خانی  محمدرضا  آقای  مدیره 
ء  امضا  با  اسالمی  عقود  عقد  و  بروات  و  ،سفته  چک   : قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  گردیدند. 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )869580(

آگهی تغییرات شرکت اشتوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5878 و شناسه ملی 10380217130

اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اکبریانی  محمد  آقای   0681676477 کدملی:  مقدم  روشنی  رضا  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
آقای   - گردیدند.  انتخاب  دوسال  مدت  برای   0902215442 کدملی:  خانی  محمدرضا  آقای   0680183418 کدملی: 
غالمحسن آرامی به شماره ملی 0680184635 به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمود ظریف امانیان جوین زاده کدملی: 

0939347318 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )869590(

آگهی تغییرات شرکت احیاگستر آراتای طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55067 و شناسه ملی 14005090740

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرعبدی فردکوعباسلو به سمت مدیرعامل 
و رییس هیئت مدیره کدملی: 0945030371 آقای الیاس کرباسفروشان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی: 0939089130 
و آقای علیرضا صنعت خانی به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی: 1287106315 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت و اوراق عادی 

واداری با امضاء منفردمدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )869422(

آگهی تغییرات شرکت کاغذنیل گرمسار سهامی خاص به شماره ثبت 1405 و شناسه ملی 10102545512

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت بدین شرح 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید : " تهیه ، تولید ، توزیع ، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کاغذ و کرافت 
و مواد اولیه آن و تاسیس کارخانه در جهت اهداف شرکت ، واردات اقالم و قطعات کارخانجات سلولزی و فروش آنها و اخذ وام و 
تسهیالت و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات دولتی و غیر دولتی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ 
" ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت  مجوزهای الزم و طبق مقررات جمهوری اسالمی ایران 

نمی باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )869466(

آگهی تغییرات موسسه حقوقی دادخواه حکیم بنیان)موسسه غیر تجاری(به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 14007043454

به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : به موجب نامه مرکزامورمشاوران حقوقی وکال و کارشناسان به شماره 20,45112 ,ث مورخه 1398,2,17محل موسسه ازآدرس 
قدیم:شاهرود-چهارراه باغزندان- بلوار ابن سینا-کوچه شهید موذن-پالک 18 به آدرس جدید:استان سمنان- شهرستان گرمسار-

بخش مرکزی-شهرگرمسار-بلوارشهید بهشتی-خیابان سپاه-بلوار شهید بهشتی- پالک 0-طبقه همکف کدپستی: 3581666456 انتقال 
یافت وماده مربوطه بدین نحو دراساسنامه اصالح گردید و در این اداره تحت شماره 274 به ثبت رسید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر )869468(

آگهی تغییرات شرکت عمارت ساز آهوان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10980027799

ملی  شماره  به  ذوالفقاریان  علی  1-آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,06 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
5309839720 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-آقای روح ا    هلل ذوالفقاریان به شماره ملی 5309876332 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-خانم نوشین 
ذوالفقاریان به شماره ملی 5300022551 به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای محسن موم دادی ثانی به شماره ملی 5309979980 به سمت عضو هیئت 
مدیره )خارج از شرکا( 5-آقای علی عسکریان به شماره ملی 5309477063 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل )خارج از شرکا( برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. همچنین جهت تعیین دارندگان حق امضاء مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار چک و سفته و برات و کلیه اوراق عادی به امضای رئیس 

هیئت مدیره )علی ذوالفقاریان( به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )869607(

آگهی تغییرات شرکت اترک آزمون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42008 و شناسه ملی 10380578235

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان مهدی نعیمی پور 
به شماره ملی4432694270 و محسن نعیمی پور به شماره ملی4432712155 و خانم متین عباسی مود به شماره ملی0937856630 
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای محمد رضا صبحی به شماره ملی0652241670 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عظیم زاده به شماره ملی0933267495 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 

1399,12,29 انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی انتخاب گردید . 
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آئینگی وحی؛ حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی اسالمی  معارف: دومین پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی »آئینگی وحی؛ حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی اسالمی« از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار می شود. در این نشست، احمدرضا یزدانی مقدم به  عنوان ارائه کننده وآقایان  پارسانیا، فیرحی، حقیقت و شاکر به  عنوان داور حضور خواهند داشت. نجف لک زایی، منصور میراحمدی، محمدحسن قدردان 

قراملکی و سیدعلی میرموسوی هم ناقدان این جلسه خواهند بود. این نشست ساعت 9 صبح پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه برگزار می شود و نام نویسی از طریق شماره تلفن 0۲۵۳۱۱۵۶۸۷۲ امکان پذیر است.

 پاسخ سه نفر از مراجع تقلید به استفتائات در زمینه ©
احکام مالی مدارس غیرانتفاعی

رسا: در پی شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی طوالنی مــدت پیش آمده برای مدارس،  
ابهام هایی در مورد وجه شرعی مسائل مالی مابین مدیران مدارس غیرانتفاعی،  معلمان، 
کارکنــان و اولیای دانش آموزان پیش آمده اســت. مراجع تقلید حضرات آیات صافی 
گلپایگانی، سیستانی و مکارم شیرازی به استفتائات واحد فقه و احکام پژوهشکده تبلیغ 
و مطالعات اســامی در زمینه احکام مسائل مالی مابین مدارس غیرانتفاعی و اولیای 

دانش آموزان، در روزهای شیوع ویروس کرونا پاسخ گفتند.

متن استفتا:»
1. آیا در روزهای کرونا که آموزش غیرحضوری اســت، قرارداد بین مدرســه و اولیای 
دانش آموزان فسخ می شود یا همچنان باقی اســت؟ 2. در صورت فسخ شدن قرارداد 
در روزهای کرونا و نبود وجود قرارداد جدید، آیا مدرســه و معلمان مســتحق دریافت 
اجرت المثل خدماتشان هستند؟ 3. آیا مسئوالن مدرسه ملزم هستند بخشی از شهریه 
دانش آموزان را در روزهــای آموزش غیرحضوری )با توجه به اینکه برخی هزینه های 
مدرسه را از قبیل اجاره مکان آموزش در هر صورت متحمل شده اند و برای برخی دیگر 
مانند تغذیه و سرویس هزینه نکرده اند( به اولیا برگردانند؟ 4. با توجه به اینکه قرارداد 
بین مدرسه و معلمان انصراف به آموزش حضوری دارد و حقوق آن ها متناسب با آموزش 
حضوری پرداخت می شــود، حقوق روزهای آموزش غیرحضوری چگونه باید محاسبه 
شود؟ )ممکن است در مواردی آموزش غیرحضوری نسبت به آموزش حضوری سختی 
بیشتری داشته باشد(. 5. با توجه به اینکه اجاره چند ماهه مکان آموزشی برخی مدارس 
در روزهای کرونا از سوی صاحب ملک )دولتی یا شخصی( بخشیده شده است، آیا الزم 
است مسئول مدرسه بخشی از شهریه دانش آموزان را که بابت اجاره بهای مکان آموزشی 
بوده به اولیا برگرداند؟ 6. با توجه به اینکه برخی از معلمان و کادر مدرسه که با مدرسه 
قرارداد یکساله بسته اند، در روزهای کرونا هیچ فعالیت آموزشی و خدماتی نداشتند، آیا 
مســتحق حقوق ماهانه خود هستند؟ 7. آیا دولت شرعاً می تواند مسئوالن مدرسه را 
ملزم به پرداخت کامل حقوق معلمین کند در حالی که آموزش آن ها غیرحضوری بوده 
و برخی از آنان نیز در این روزها فعالیت آموزشی نداشته اند؟ 8. آیا دولت شرعاً می تواند 
مســئوالن مدرسه را به بازگرداندن بخشی از شهریه دانش آموزان به آن ها ملزم کند یا 

اینکه اولیا را ملزم به پرداخت شهریه کامل نماید؟
پاسخ آیت اهلل سیستانی:  

پاســخ پرســش های 1 و 3: وقتی که عذر عام پیــش آید، عقد قــرارداد باطل 
می شود. پس نســبت به ماه های قبل از کرونا مستحق اجرت المثل هستند و نسبت 
 به بقیه معامله، اســتحقاق اجرتــی ندارند؛ مگر اینکه قرارداد جدیدی منعقد شــود.

پاسخ پرسش 2: کارمندان و مدرسه مستحق اجرت المثل نیستند مگر نسبت به ماه های 
 ســابق بر کرونا. پاسخ پرسش4: باید قرارداد جدید بسته شود و طبق آن عمل شود.

پاسخ پرسش5: الزم نیست ولکن تا مادامی که به خاطر کرونا معلمین تدریس ندارند، 
مستحق اجرت نیستند. پاسخ پرسش6: با توجه به عذرعام، عقد اجاره، باطل است و 
مستحق اجرت نیستند. پاسخ پرسش7: حق ندارد مگر برای آموزش غیرحضوری، 
قرارداد جدید منعقد شود. پاسخ پرسش8: با توجه به عذر عام، قرارداد باطل است و 

فقط نسبت به غیر ایام کرونا مستحق اجرت المثل هستند.
پاسخ آیت اهلل مکارم شیرازی:  

آن ها که آماده خدمت بوده اند و از وجود آن ها اســتفاده نشــده، باید حقوقشان داده 
شود و اگر شاگردان نتوانند استفاده کنند، پرداخت شهریه از سوی اولیا الزم نیست و 

خسارت ها را الزم است دولت جبران کند.
پاسخ آیت اهلل صافی گلپایگانی:  

به  طور کلی اگر آموزش و پرورش اجازه باز شــدن مدرســه را به مدیر نمی دهد اولیا 
موظف به پرداخت شهریه بالنسبه به مدت تعطیل نیستند و اما اگر اولیا فرزندان خود 
را به جهت ترس از بیماری نمی فرســتند باید هزینه را پرداخت کنند و در هر صورت 
بخشودگی اجاره بها به اولیا برنمی گردد اما هزینه اردوی انجام نشده را باید مسترد دارند 

و چنانچه اولیا از آموزش غیرحضوری استفاده کرده اند اجرت المثل آن را ضامن اند.
کارمندان و معلمینی که قرارداد یکساله یا 9 ماهه با مدرسه داشته اند و حاضر به حضور 
در محل کار بوده اند ولی مدرســه از آن ها کمک نخواســته، طلبکار حقوق هستند و 
احتیاط آن است که اولیای دانش آموزان و مدیران مدرسه در این امور مصالحه نمایند 

واهلل العالم.

حســینی*   امسال   حجت االســام سیدعبداهلل 
ماه رمضان با همه ســال ها تفاوت داشــت؛ کرونا نصف 
جمعیت جهــان را خانه نشــین کرده بــود. ما هم در 
آفریقای جنوبی در قرنطینه بودیم. مرکز اســامی هم 
برنامه هایش تعطیل بود. به فکر افتادیم به صورت آناین 
کاســی تحت عنوان دوره فلسفه اسام برگزار کنیم و 
فکر می کردیم اگر ۵۰ نفر جذب شوند کار بزرگی انجام 
شده اســت. یک گروه مجازی تشکیل دادیم و عناوین 
سخنرانی ها را برای حدود ۵۰۰ نفر ارسال کردیم. هنوز 
غروب نشده بود که ظرفیت گروه پر شد و مجبور شدیم 
گروه دوم را بسازیم. گروه دوم نیز با اطاع رسانی اعضا 
در مدت ســه روز پر شد. گروه سوم را ساختیم که آن 
هم طی چند روز تکمیل شــد و مجبور شــدیم گروه 
چهارم، پنجم، ششــم و هفتــم را بزنیم که همه تقریباً 
پر هســتند و به  تازگی گروه هشــتم نیز تأسیس شده 
که در حال حاضر حدود ۸۰ عضو دارد. براساس آخرین 
آمار دقیقاً 3هزار و 32۰ نفر از ۴۸ کشــور جهان عضو 

کاس ها شده اند.
این کاس های آناین از شــب اول رمضان آغاز شد و 
قرار بود در آخر ماه رمضان خاتمه یابد؛ از اعضای گروه 
نظرخواهی شــد و تقریباً همه رأی دادند که کاس ها 
پس از رمضان هم ادامه یابد که با کمی تغییر در زمان 
برگزاری کاس هــا ادامه یافت و تاکنون هم ادامه دارد 
و قرار است بعد از اتمام بحث »اصول عقاید« به »فروع 
دین« پرداخته شــود. کاس ها در طول سال فعًا برای 

دو روز در هفته ادامه خواهد یافت. 

عطش عجیب معرفتی حتی در میان غیرمسلمان ها»
برنامه کاس ها از این قرار اســت: ابتدا رأس ســاعت 
۱9 بــه وقت آفریقای جنوبی- بدون ثانیه ای تأخیر- به 
 مدت نیم ســاعت سخنرانی پخش می شود و پس از آن 
قفل تمام گروه ها در پیام رســان ها و شبکه های مجازی 
مختلف برای پرســش و پاسخ گشوده می شود. در سایر 
ساعات شــبانه روز گروه ها قفل است و کسی نمی تواند 

مطلبی در گروه ارسال کند. 
۱۴ نفر متصدی نظارت بر گروه ها هســتند که هر کدام 
مدیریت یک یا چند گــروه را به عهده دارند. این افراد 
هنگام  پرســش و پاسخ، پرسش های مطرح شده در هر 
گروه را به گروهی که ســخنران در آن مســتقر است 
می رسانند و پس از آنکه پاسخ داده شد، بافاصله جواب 
را همراه با پرســش به تمام گروه ها ارســال می کنند و 

بدین ترتیــب تمامی اعضا هم ســخنرانی ها را آناین 
می شنوند وهم پرسش و پاسخ ها را دریافت می کنند. 

منابع اســتفاده شده در این سخنرانی ها 
کتاب های مهم کامی شــیعه است که 
با زبان مدرن جهان پسند برای تشنگان 
معرفت بیان می شود. طیف گسترده ای 
از مسلمانان شیعه و سنی همراه با تعداد 

زیــادی از مســیحیان و یهودیان و حتی 
آتئیست ها در این کاس ها عضویت دارند 

و با اشتیاق فراوان مباحث را دنبال می کنند. 
پرســش ها و اظهارنظرهای رسیده از سراسر 

جهان نشانگر عطش عجیب جویندگان معرفت 
بشری  جوامع  در 
غفلت  خــواب  و 
و  علمی  مراکــز 
شیعیان  مذهبی 

و مســلمانان اســت که 
متأسفانه جوامع بشری و حتی شیعیان جهان 
را از ابتدایی تریــن مســائل کامی مربوط به 

اصول عقاید محروم نگه داشته ایم. 

 تأکید بر استفاده از زبان عقل و منطق »
در اثبات مطالب

بر اســاس آمار تفکیک  شــده حدود ۵۶درصد اعضای 
کاس را خانم ها و ۴۴درصد را آقایان تشکیل می دهند 
و حدود 7۵ درصد اعضا را جوانان بین ۱۵ تا 3۰ سال. 
جوان ترین عضو کاس ۱2 ســال دارد و پیرترین عضو 
کاس ۸2 سال. بیشترین استقبال از این دوره آموزشی 
از آفریقــای جنوبــی، نیجریه، ایران، کنیــا، انگلیس، 
استرالیا و هند بوده اســت. 2۴۱ نفر از اعضای کاس 
دارای تحصیــات عالیه دکترا یا دانشــجوی دکترا و... 

هستند.
با توجه به تنوع مذهبی، در ارائه مطالب ســعی شــده 
از زبان مشــترک استفاده شــود و کمتر از اصطاحات 
و واژگان عربی اســتفاده شود و به مسائل شیعی نیز به 
صورت گذرا پرداخته می شود. زبان دوره آموزشی صرفاً 
اســتفاده کامل از عقل و منطق است و سعی می شود 
کمتر از آیات و روایات برای اثبات مطالب استفاده شود. 
چند نفر از اعضا داوطلب شــده اند سخنرانی ها را پیاده 
کنند و یک تیم متشکل از سه استاد دانشگاه مسئولیت 
تدوین ســخنرانی ها را به زبان انگلیسی ادبی به صورت 

یک کتاب بــر عهده گرفته اند. همزمان 
بعضی از اعضا نیز به ترجمه ســخنرانی ها به 
زبان های فارسی، عربی و فرانسوی پرداخته اند. 
یکی از اعضا در برزیل یک گروه مســتقل به 
زبــان اســپانیایی تأســیس کــرده و هر روز 
ســخنرانی ها و پرسش و پاســخ ها را ترجمه 

می کند و در گروه قرار می دهد. 
تلویزیون هایــی در انگلیــس و آمریکا برای 
پخش سخنرانی ها اعام آمادگی کرده اند و 
دانشگاه ملبورن استرالیا هم برای برگزاری 
یک دوره فشــرده از مباحث خداشناســی 
اعام آمادگی کرده است. جامعه المصطفی 
العالمیه نیز این حرکت فرهنگی را به عنوان 
یــک دوره رســمی آکادمیک به رســمیت 
شــناخت و قرار شد به کسانی که بتوانند از 
عهده امتحان نهایــی از کتاب اصول عقاید 
آیــت اهلل مصباح یزدی که بــه عنوان متن 
آموزشــی در این دوره معرفی شــده است 

برآیند، گواهینامه رسمی اعطا کند. 

* مبلغ بین المللی و رئیس مرکز اسامی آفریقای جنوبی

روایتی از »بزرگ ترین  دوره آموزشی آناین فلسفه اسام در جهان« که رمضان امسال کار خود را آغاز کرد

تجربه ای متفاوت از تبلیغ عقاید اسالمی

طیف گسترده ای 
از مسلمانان شیعه 

و سنی همراه 
با تعداد زیادی 
از مسیحیان و 

یهودیان و حتی 
آتئیست ها در این 
کاس ها عضویت 

دارند

بــــــرش

 زندگی توحیدی ©
بدون والیت ممکن نیست

ایکنا: اگر کسی بخواهد توحیدی فکر کند، باید 
توحیــد را درک کند و بشناســد؛ یعنی بینش، 
گرایش و کنش توحیدی داشته باشد. روایت های 
زیــادی درباره توحید وجــود دارد؛ از جمله امام 
باقر)ع( در روایتی فرمودند: »بنا عبد اهلل و بنا عرف 
اهلل و بنــا وحد اهلل تبارک و تعالی...«؛ بنابراین اگر 
واقعاً قرآن های ناطق و صاعد نباشــند، نمی دانیم 
حقیقت توحید چیست و اوصاف وجودی و اسمای 

خدا کدام است؟
همچنین در کنار توحیــد خالقی، توحید ربوبی 
داریم، ولی آن رب کیســت؟ و چه اسما و اوصاف 
حســنایی دارد و چگونه ربوبیت می کند؟ این را 
معصومین)ع( برای ما روشن می کنند و اگر آن ها 
به ما نگویند درک ما درباره حقایق توحیدی بسیار 
محدود است. به همین دلیل است که در زیاراتی 
مانند جامعه کبیره و ادعیه دیگر تأکید می شود 
که ذوات قدسی و نورانی معصومان)ع( هستند که 
دســت ما را گرفته و باال می کشند یا در حدیث 
سلســله الذهب داریم: »ال اله اال اهلل حصنی فمن 
دخل حصنی امن من عذابی«، ولی تعبیر »انا من 
شروطها« هم وجود دارد؛ زیرا توحید منهای والیت 

معنا ندارد.
بدون والیت آن درکی را که به لحاظ معرفتی باید 
نسبت به توحید داشته باشیم نمی توانیم داشته 
باشیم، یا گرایش وجودی که باید به توحید در ابعاد 
مختلف پیدا کنیم، محقق نمی شود یا کنش های 
محققانه ای را که باید داشته باشیم، میسر نخواهد 
شــد. آن کســی که در عالــم حکومت می کند 
خداســت، ولی والیت اطاقیــه حق چگونه باید 
وارد زندگی ما شود؛ آیا جز از طریق معصومان)ع( 
ممکن اســت؟ توحید نباید صرفاً در ناحیه عقل 
و بینش باشــد، بلکه باید وارد زندگی و کاربردی 
شــود و برای کاربردی شدن نیاز به واسطه یعنی 
انســان کامل دارد. گفته می شود که پیامبر)ص( 
همه چیز را بیــان فرموده اند ولی پیامبر)ص( در 
عمر شریفشــان چنین فرصتی پیدا نکردند؛ ۱3 
سال در مکه بودند و بعد هم در مدینه بیش از ۸۰ 
جنگ در قالب غزوه و سریه بر پیامبر)ص( تحمیل 
شــد، حوادث متعدد سیاسی و اجتماعی در دوره 
پیامبر)ص( رخ داد، بنابراین ایشان فرصت تبیین 
همه مســائل را پیدا نکردند، پس کسانی بعد از 
ایشان باید بودند که بتوانند این کار را تکمیل کنند.

معارفمعارف
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 استفتا

یادداشت شفاهی
حجت االسام دکتر محمدجواد رودگر

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی زیرکوه
پيرو آگهي نوبتي منتشره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود شمارههاي 

زير:
بخش14 زيرکوه:

قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک 49-اصلی
1-پالک 632 فرعی مصطفی کاظمی ششدانگ يک باب منزل به نشانی شهر حاجی آباد- 

بلوار شهيد مطهری 
2-پالک 2805 فرعی حسن وندی خريداری از علی نادی آبيز به موجب سند انتقال قطعی 
غير منقول ش��ماره 16940 مورخه 1398/06/17 دفتراس��ناد رسمی شماره 3 حاجی آباد 
ششدانگ يک قطعه زمين زمين داير مزروعی به نشانی شهرستان زيرکوه-شهر حاجی آباد 

خيابان ارشاد.
تاريخ تحديد حدود چهار شنبه 1399/04/11 ساعت 8 صبح لغايت 9 صبح

3-پالک 2857 فرعی علی محمدی بمرود ششدانگ يک قطعه زمين داير مزروعی  به نشانی  
شهر حاجی آباد خيابان سردار زارعی .

4-پالک 2889فرعی  فاطمه خرم رو دالکه خريداری از مصطفی عابدينی  به موجب سند 
انتقال شماره 18091-1398/11/14 دفتر اسناد رسمی شماره 3 حاجی آباد ششدانگ يک 

قطعه زمين داير مزروعی به نشانی شهر حاجی آباد خيابان مطهری 9-
تاريخ تحديد حدود چهار شنبه 1399/04/11 ساعت 9:15 صبح لغايت 10 صبح

5- پالک 2897 فرعی حامد فيضی  شش��دانگ يک قطعه محوطه به نش��انی  شهر حاجی 
آباد  خيابان کشاورز.

6-پالک 2898 فرعی علی زمانی  ششدانگ يک باب منزل به نشانی شهر حاجی آباد بلوار 
جهاد –جهاد6 .

تاريخ تحديد حدود چهار شنبه 1399/04/11 ساعت 10:15 صبح لغايت 11 صبح
7- پالک 2904فرعی محمد حس��ن عليزاده شش��دانگ يک قطعه زمين داير مزروعی به 

نشانی  شهر حاجی آباد خيابان مطهری 22.
8- پالک 2905 فرعی محمد حس��ن عليزاده شش��دانگ يک قطعه زمين داير مزروعی به 

نشانی شهرحاجی اباد  خيابان مطهری 22.
تاريخ تحديد حدود چهار شنبه 1399/04/11 ساعت 11:15 صبح لغايت12 ظهر

9_پالک 2906 فرعی غالمحس��ين ياری آبيز  ششدانگ يک قطعه زمين داير مزروعی به 
نشانی  شهر حاجی آباد بلوار پيروزی خيابان ارشاد.

10- پالک 2907 فرعی محمد رازی شش��دانگ يک باب منزل و محوطه متصل به آن  به 
نشانی  شهر حاجی آباد بلوار مطهری نبش مطهری 5 .

تاريخ تحديد حدود چهار شنبه 1399/04/11 ساعت 12:15 ظهر لغايت13 ظهر
11- پالک 2908 فرعی  مرتضی نادی شش��دانگ يک باب منزل  به نش��انی  شهر حاجی 

آباد- خيابان  شهيد بهشتی 2.
12-پالک 2909 فرعی مجزا از پالک649 فرعی  اکبر احمدی ششدانگ يک قطعه زمين 

باير به نشانی حاجی آباد بلوار پيروزی –پيروزی4
تاريخ تحديد حدودپنج شنبه 1399/04/12 ساعت 8 صبح لغايت 9 صبح

13-پالک 2910 فرعی حس��ن عابدی ششدانگ يک قطعه محوطه به نشانی شهر حاجی 
آباد بلوار شاهد

14-پالک 2911 فرعی حميد رضا نوری ششدانگ يک قطعه زمين باير به نشانی  شهرحاجی 
آباد خيابان بهشتی 3 .

تاريخ تحديد حدودپنج شنبه 1399/04/12 ساعت 9:15  صبح لغايت 10 صبح
15-پالک 2912 فرعی حميد رضا حس��ينی شش��دانگ يک قطعه زمين داير مزروعی  به 

نشانی شهر حاجی آباد خيابان شهيدان موهبتی.
16-پالک 2913 فرعی فاطمه ش��بانی ششدانگ يک قطعه زمين  داير مزروعی به نشانی 

شهر حاجی آباد -نبش غفاری13 
تاريخ تحديد حدودپنج شنبه 1399/04/12 ساعت 10:15 صبح لغايت11 صبح 

17-پالک 2922 فرعی فرزانه دلباز شش��دانگ يک قطعه زمين باير به نشانی شهر حاجی 
آباد خيابان 20-ارديبهشت.

18-پالک 2923 فرعی اس��ماعيل چابک شش��دانگ يک باب منزل به نشانی شهر حاجی 
آباد بلوار مطهری.

19-پالک 2926 فرعی علی اکبر اس��کندری شش��دانگ يک قطعه زمين داير مزروعی  به 
نشانی شهر حاجی آباد خيابان شهيد بهشتی .

تاريخ تحديد حدودپنج شنبه 1399/04/12 ساعت 11:15 صبح لغايت 12 ظهر 
قطعات مفروزه مزرعه آبيز پالک 83-اصلی

20-پالک 3672 فرعی حسن صمدی و فاطمه صمدی  هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب منزل دو طبقه به نشانی  زيرکوه-شهر آبيز .

تاريخ تحديد حدود دو شنبه 1399/04/16 ساعت 9 صبح
قطعات مفروزه مزرعه فندخت پالک 87- اصلی

21-پالک 1910 فرعی محمد فلک حاجی زاده ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به نشانی 
زيرکوه- روستای فندخت . 

تاريخ تحديد حدود دو شنبه 1399/04/16 ساعت 11
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورين شمارههای فوقالذکر بوسيله اين آگهی اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها 
در موقع مقررحاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
ش��ده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش��د و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نيز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 
20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 
آييننامه اصالحی قانون ثبت، از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يکماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايند. در غير اينصورت متقاضی ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه ميدهد.آ-9902011
تاريخ انتشار: 1399/03/20        

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زيرکوه
غالمرضا  صادقيان 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين وتکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603000444مورخ 1399/01/27 هيئت موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحيه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای کاوه ايرانخواه نمينی فرزند نادر  به شماره شناسنامه 908 صادره ازاصفهان  در قريه شالکو  در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 291/50 متر مربع پالک فرعی 39196 از اصلی 77 مفروز مجزی از 
پالک 347 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خريداری از مالک رس��می آقای محمد علی هدايتی شالکوهی 

محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. م الف 452  آ-9901937
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/04 
حسين اسالمی کجيدی

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين وتکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603000441مورخ 1399/01/27 هيئت موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحيه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای کاوه ايرانخواه نمينی فرزند نادر  به شماره شناسنامه 908 صادره ازاصفهان  در قريه شالکو  در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 300/96 متر مربع پالک فرعی 39195 از اصلی 77 مفروز مجزی از 
پالک 347 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خريداری از مالک رس��می آقای محمد علی هدايتی شالکوهی 

محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. م الف 454 آ-9901943
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/04 
حسين اسالمی کجيدی

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو رشت

))آگهی اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه کالسه139804007141001428/1((
درخصوص پرونده اجرايی کالس��ه 139804007141001428/1 له مديريت ش��عب بانک سپه و 
علي��ه خانم زهرا نامور ن��ام پدر: محمد تاريخ تولد: 1375/06/25 ش��ماره مل��ی : 0670582131 
ش��ماره شناس��نامه: 0670582131- اش��عار می دارد مطابق نظريه ارزيابی انجام ش��ده به شماره 
93/383 مورخه 1399/02/29 کارش��ناس رسمی دادگس��تری پالک ثبتی 6959 فرعی از 1206 
مجزا از 169- اصلی واقع در بخش دو شهرس��تان بجنورد مورد وثيقه س��ند رهنی شماره 97807- 
1396/12/20 دفترخانه 24 بجنورد متعلق به آقای بهمن رس��تمی به مبلغ دو ميليارد و ششصد و 
پنجاه و يک ميليون و شش��صد و ش��صت هزار ريال)2/651/660/000 ريال( ارزيابی گرديده است 
و ب��ا توج��ه به اينکه ابالغ واقعی به ش��ما در آدرس اظهاری بجنورد- 32 متری ش��هربازی- کوچه 
ش��هيد حامدی- حامدی 5-آرايش مهياس)اظهاری( ميس��ر نگرديده اس��ت.لذا بدينوسيله به خانم 
زهرا نامور با مش��خصات ياد ش��ده ابالغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می 
باش��يد، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش��ار اي��ن اخطاريه به ضميمه فيش 
بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجديد نظر علی الحس��اب به مبلغ نه ميليون ريال به اين اداره تسليم 
نماييد. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد يا فاقد فيش بانکی دستمزد کارشناس تجديدنظر باشد 
ترتيب اثر داده نخواهد ش��د مراتب يکبار در روزنامه منتش��ر ش��ده و عمليات اجرائی بالفاصله پس 
از س��پری ش��دن مهلت مذکور ادامه خواهد يافت و بجز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد 

شد.م الف1515  آ-9902009
حميد عزيزی -    رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بجنوردر

آگهی اعمال ماده 149 قانون ثبت
نظر به اينکه طبق گزارش شماره 2781/  ه/99 مورخ 1399/3/17 تهيه شده توسط نماينده و نقشه 
ب��ردار اداره ثب��ت ناحيه 2 همدان از وضع موجود پ��الک 4829/10 اصلی واقع در بخش 1 همدان 
مس��احت پ��الک موصوف از 50 / 262 متر مرب��ع به 266 متر افزايش يافته اس��ت . لذا با توجه به 
اينکه بهاء ) اضافه مس��احت به مبلغ 665280 ريال ( طبق مقررات ماده 149 قانون ثبت به مالک 
اولي��ه پالک مذکور )آقای لطف اهلل حبيبی ( تعلق ميگيرد ، و از آنجايکه مالکين فعلی پالک مرقوم 
)محمد برزين و فاطمه زارع زادگان ( برابر نامه ش��ماره 2781/  ه /1399 مورخ 3/17 /1399 کتبا 
به اين اداره اعالم نموده اند که بدليل مجهول المکان بودن مالک اوليه ملک مزبور آقای )آقای لطف 
اهلل حبيب��ی( به وی دسترس��ی ندارند به همين دليل مراتب ي��ک نوبت آگهی ميگردد تا در صورت 
اطالع مالک اوليه نامبرده يا نماينده قانونی وی ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگهی جهت اخذ 
بهاء مازاد مس��احت مزبور به اين اداره مراجعه نمايند در غير اين صورت بهاء مزبور به صندوق ثبت 

توديع ميگردد .)م الف 371( آ-9902010
رئيس اداره ثبت واسناد ناحيه 2 همدان – موسی حنيفه

حصر وراثت
آقای سيدحس��ين هاش��م زاده اقدام به طرح دعوی بطرفيت ورثه مرحومه خانم جان هاش��م زاده 
بخواس��ته ص��دور گواهی حصر وراث��ت نموده و چنين اع��الم می دارد ک��ه آن مرحومه در مورخه 
1316/07/15 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حين الفوتش عبارتند از : 1- س��يد قاس��م 
هاش��م زاده متولد 1310/07/12 به ش ش 1949 فرزند ذکور متوفی   2- سيدهاش��م هاش��م زاده 
متولد 1313/08/04 به ش ش 1950 فرزند ذکور متوفی می باشند و به جز اين ها وارثی  ندارد لذا 
مراتب فوق طی يک مرحله دريکی از روزنامه های کثيراالنتشار نشر آگهی شده تا هر کسی نسبت 
به آن معترض بوده ويا وصيت نامه ئی دارد ظرف مدت يک ماه پس از نش��ر آگهی به ش��ورای حل 
اخت��الف باخرز مراجعه و گرنه گواهی حصر وراثت برابر مقررات قانونی وامور حس��بی صادر خواهد 

شد. آ-9901968
دبير حوزه دو شورای حل اختالف شهرستان باخرز    خدادادی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگه��ی موض��وع ماده3قانون وم��اده 13آيين نام��ه قانون تعيي��ن تکليف وضعي��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی//برابر رای ش��ماره 139860310004013360  هيئت موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
بابل تصرفات مالکانه بال معارض مصطفی حليمی فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه39592  
صادره ازبابل باکدملی2060378011  متقاضی کالس��ه 634شش��دانگ يک  قطعه زمين بابنای 
احداثی که در آن به مساحت 190/50 متر مربع قسمتی از پالک 820/27  اصلی واقع دربخش6 
باب��ل ثبت بابل واگذاری از ابوالفضل عبداله زاده گرديده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روز ازطريق روزنامه کثيراالنتش��ار ي��ا محلی آگهی ميگردد درصورتی که 
اش��خاص ذی نف��ع به رای صادره فوق اعت��راض دارند ميتوانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی ودر 
روس��تاها ازتاريخ الصاق بمدت دو  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��ليم 
ورسيد دريافت نمايند ومعترض بايد ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
نمايد در اين صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بديهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر وخواهدش��د صدور 

سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نميباشد.م الف 19901006////9901460
تاريخ انتشار نوبت اول 99/03/06
تاريخ انتشار نوبت دوم 99/03/20

 شهرام خسروی   - رئيس ثبت اسناد امالک بابل

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000708 � 1399/03/17 هيئت اول/دوم موضوع 

قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک بيرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اس��المی ايران بنمايندگی قوه 
قضائيه � سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور � اداره کل زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی 
اس��تان خراس��ان جنوبی نسبت به ششدانگ قسمتی از يک باب س��اختمان به مساحت 1287/77 متر 
مربع از پالک 4311 � اصلی بخش يک بيرجند از محل مالکيت ش��هرداری بيرجند محرزگرديده اس��ت 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. آ-9902019
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/07                          
علی فضلی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئين نام��ه قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره .........139960308001000457  � 1399/02/30 .. 
هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بيرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی کاسه سنگی 
فرزند محمد حس��ن  بش��ماره شناسنامه 4  و ش��ماره ملی 0652503160  نسبت به ششدانگ يکباب 
س��اختمان  )که متش��کل از 2 پالک می باش��د ( تمامت پالکهای 5 و 6 فرعی از 154 � اصلی بخش 2 
بيرجند از محل مالکيت حس��ن کاسه سنگی محرزگرديده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.آ-9902020
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئين نام��ه قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13986008001004614  � 1398/12/19 هيئت اول/

دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بيرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی کاس��ه سنگی فرزند 
محمد حس��ن  بشماره شناسنامه 4  و شماره ملی 0652503160  نسبت به ششدانگ يکباب منزل به 
مس��احت 97/80متر مربع قسمتی از پالک 154 � اصلی بخش 2 بيرجند از محل مالکيت حسن کاسه 
سنگی محرزگرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.آ-9902021
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئين نام��ه قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001000434  � 1399/02/29 
هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بيرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ين طوری   فرزند 
محمد حسن  بشماره شناسنامه 438  و شماره ملی 5239425760  نسبت به ششدانگ يکباب منزل 
مس��کونی  به مس��احت 106/20 متر مربع قس��متی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بيرجند از محل 
مالکي��ت رقيه مددی پور  محرزگرديده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس��ليم و پس 
از اخذ رس��يد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت 

صادر خواهد شد.آ-9902022
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

2

2
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 شفاف سازی تراکنش های بانکی©
 و مقابله با سوداگری 

مدیریت چرخه ریــال و تراکنش های درون بانکی به صورت دقیق مشــاهده 
نمی شود. حکمرانی چرخه ریال باید توسط دولت مدیریت شود.

بــه منظور جلوگیری از گردش نقدینگی در بخش غیرمولد و در نتیجه هدایت 
نقدینگی به ســمت بخش مولد، طرحی پیشنهاد شده تا بتواند با شفاف کردن 
تراکنش های بانکی، وضعیت معامالت اقتصادی را شفاف کرده و نقدینگی موجود 

در کشور را به سمت تولید هدایت کند.
وقتی فعالیت های مولد جذاب تر از فعالیت های غیرمولد باشند، نقدینگی به صورت 
خودکار در فعالیت  های مولد گردش می کند و موجب رشــد اقتصادی می شود. 
برای اینکه این اتفاق بیفتد، دولت باید همه فعالیت های تجاری را شناسایی کند 
و با وضع سیاست هایی مثل مالیات، نقدینگی را به سمت تولید ببرد. حتماً سؤال 
می شــود از چه طریقی؟ از آن جایی که بیشتر معامالت اقتصادی در کشور ما 
از طریق تراکنش های بانکی انجام می شــود، دولت باید با ایجاد »سامانه جامع 
شــفافیت تراکنش های بانکی« جریان پول در کشــور را رصد کند. این سامانه 
موجب می شــود براساس نقل و انتقال پول، جریان کاالیی در کشور هم شفاف 
شود، از این طریق دولت می تواند در فعالیت های اقتصادی، سیاست گذاری کند.

اگر در این سامانه حساب های بانکی افراد، در یکی از دو دسته شخصی و تجاری 
قرار بگیرد، شفاف سازی راحت می شود. حساب شخصی برای خرید و فروش های 
عادی یک شخص یا خانوار هست که معموالً در یک حد پایین و ثابتی هستند. 
حاال اگر کســی با حساب شــخصی اش کار تجاری می کرد یا سکه و ارز خرید 
و فــروش می کرد و بازار را به هم می ریخت، اگــر از یک حد مجاز )مثالً 100 
میلیــون تومان در ماه( مجموع تراکنش عبور کرد، باید تراکنش هایش را برای 
دولت شفاف کند؛ یعنی بگوید این تراکنش را بابت چه کاری انجام داده است. 
درباره حساب تجاری قضیه فرق می کند، در اینجا هر کسی حساب تجاری دارد 
می تواند بی نهایت تراکنش با حجم بزرگ انجام دهد، ولی دسترســی به کلیه 
گردش مالی حساب های تجاری، برای اخذ بهتر مالیات، در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار می گیرد.
اگر کسی حسابش را به نام تجاری ثبت کند یعنی شفاف  سازی همه تراکنش ها 
را برای دولت پذیرفته و در عوض امکان گردش مالی بدون محدودیت و تعداد 
تراکنش را دارد. پرداخت مالیات هم بر مبنای سود است. در این حالت سوداگری 
در بازارهای غیرمولد بســیار سخت و حتی ناممکن می شود، چون اگر کسی با 
حساب شخصی گردش مالی داشته باشد، نمی تواند تراکنش های بزرگ با سرعت 
باال انجام بدهد و اگر هم حسابش را تجاری کند، تراکنش هایش برای دولت کاماًل 

شفاف می شود.
با اجرای این طرح دولت می تواند جلو سوداگری در بازارهای ارز، سکه و مسکن را 
بگیرد. سالطین اقتصادی را به دام بندازد، جلو فرارهای مالیاتی را بگیرد و از همه 
مهم تر سرمایه ها را به سمت تولید مولد و رشد اقتصادی ببرد. این زیرساخت مستقیماً 
روی سه حوزه حکمرانی، پولی-بانکی به عنوان ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی، 
حوزه مالیاتی به عنوان ابزار شناســایی اخذ مالیات و حوزه مبارزه با پولشویی 
به عنوان غربالگری اولیه برای تعداد زیاد تراکنش های مشــکوک اثر می گذارد.

اختالف  سازمان خصوصی سازی وتعاونی ها، پای فناوری را به مشکل جاماندگان سهام عدالت باز کرد

مقصر پیدا شد :» دایال آپ« !
 اقتصاد/ زهرا طوسی   در حالی که برگه های 
طالیی ســهام عدالت در بازارسرمایه برای خود 
اسم و رسمی به هم  زده و سهامداران با اشتیاق 
اخبار نرخ های روزافزون آن را در رسانه ها دنبال 
می کنند، بخشــی از مردم که حاال موســوم به 
»جاماندگان ســهام عدالت« شده اند، به هر دری 
می زننــد تا ثابت کننــد در موعد مقرر ثبت نام 
کرده و حتی سود سهام عدالت هم به حسابشان 
واریز شــده، اما کسی ســهامداری آن ها را به 

رسمیت نمی شناسد.
حــدود 1/9هزار نفر در کشــور وجود دارند که 
در شــرکت های تعاونی ثبت نام شــدند، برگه 
ســهام دارنــد و یــک مرحله هم بــرای آن ها 
توســط ســازمان خصوصی سازی ســود واریز 
شده اســت، ولی در حال حاضر نام و اطالعات 
آن ها در سامانه ســازمان خصوصی سازی ثبت 
نشده اســت. همچنین مستنداتی قانونی وجود 
دارد که برای شــخص برگه رسید بانکی صادر 
شــده و او پولش را نیز از بانک گرفته است، اما 
سهامدار نیست. حتی در مواردی فرد موردنظر 
در افزایش سرمایه ای که هر سال اتفاق می افتد 
نیز مشارکت می کرده و نامش هم در شرکت ها 
ثبت شده اســت، اما وی نیز سهامدار شناخته 

نمی شود.
سازمان خصوصی سازی در واکنش به مشکالت 
جاماندگان می گوید بی تقصیر اســت و سیستم 
اطالعاتی »دایال آپ«  آن زمان موجب شــده  تا 
اطالعات بخشی از مشموالن وارد سیستم نهایی 
نشود. این سازمان تأخیر برخی از تعاونی ها برای 
ارسال اطالعات به ستاد مرکزی سهام عدالت را 
نیز بخشی از قصور تعاونی ها برشمرده که سبب 
شــده تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.  
شرکت های تعاونی اما سازمان خصوصی سازی 
را مقصر جاماندن برخی از سهامداران می دانند 
و اعــالم کرده اند در حال جمــع آوری مدارک 
برای اقدام قضایی علیه سازمان خصوصی سازی 

هستند. 
در این میان مجلسی ها که تازه به صندلی های 
بهارســتان تکیــه زده اند به شــدت پیگیر این 
هســتند که برای مردم در بحث ســهام عدالت 
قدمی بردارند. آن هــا از تدوین طرح دوفوریتی 

گرفته تا کشــاندن پای دیوان عدالت اداری به 
ایــن ماجرا  هم فروگــذار نکرده اند. آن ها حتی 
در نامه ای به حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی، رئیس جمهور، خواســتار تجدیدنظر 
دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در عرضه 

و توزیع سهام عدالت شده اند.

 ادعای شرکت های تعاونی »
درباره اختالف آمار

آن طــور که محمــد خزایی، سرپرســت کانون 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت می گوید 
آخرین بک آپ شــرکت های تعاونــی که پس از 

مشموالن  آخرین  ثبت نام 
در حدود سال 91 تکمیل 
شد، همین اآلن نیز موجود 
اســت و اگر کسی بخواهد 
را  بک آپ ها  کلیه  می تواند 
مشاهده کند که چه زمانی 
این اطالعات برای سازمان 
خصوصی سازی ارسال شده 
است. همچنین بنا بر این 
اطالعات مشخص است که 
از یک خانواده پنج نفره به 
عنوان مثــال دو نفری که 
در ســازمان کد ملی شان 

ثبت نشده، چه زمانی ثبت نام کرده اند و چه زمان 
اطالعات آن ها ارســال شده اســت. به گفته وی، 
درباره اختالفی که در آمار بین شرکت های تعاونی 
و سازمان خصوصی ســازی به وجود آمده، مقصر 
اصلی سازمان خصوصی سازی است که اطالعات را 

دریافت نکرده و یا بد دریافت کرده است.
وی می گوید: ســازمان خصوصی سازی تقصیر را 
گردن تعاونی ها می اندازد، اما از لحاظ قانونی، هر 
فرد پس از پذیرش اولیه وقتی برگه سازمان چاپ 
شده و روی آن مهر تعاونی درج می شود، سهامدار 
است، ولی متأسفانه سازمان خصوصی سازی زیر 
بار این موضــوع نمی رود. ما نیز هر تالشــی که 
کردیم نتوانســتیم کاری انجــام دهیم و در حال 
حاضر مدارک را برای اقدام قضایی علیه ســازمان 
خصوصی سازی جمع آوری کرده ایم و در این زمینه 

مدرک به اندازه کافی وجود دارد.

 تقصیر نقص فنی و تناوب»
 ارسال اطالعات است

ســازمان خصوصی ســازی این ادعا را نپذیرفته 
و مشــکل جاماندگان ســهام عدالت را به گردن 
فناوری اطالعات و تعاونی ها می اندازد. ســازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده است: در زمان ثبت نام 
و شناسایی مشــموالن سهام عدالت در دهه 80 
به  دالیل مختلف برخی از مشــموالنی که فرایند 
اولیه ثبت نام را انجام داده بودند، در لیست نهایی 
ســهام عدالت قرار نگرفتند. در آن زمان سیستم 
اطالعاتی استان ها به  صورت »دایال آپ« با سیستم 
مرکزی ارتباط داشت و همین نقص موجب شد 
تا اطالعات بخشــی از مشموالن وارد 
سیســتم نهایی نشــود. عالوه براین، 
تأخیر برخی از تعاونی ها برای ارسال 
اطالعات مشــموالن به ستاد مرکزی 
سهام عدالت نیز موجب شد تا تعدادی 

از افراد مشمول نهایی نشوند.
سازمان خصوصی سازی مدعی است: 
با توجه به اینکه اطالعات مشــموالن 
سهام عدالت از سال 1385 الی 1391 
از ســوی شــرکت های تعاونی سهام 
عدالت به صورت متناوب برای سازمان 
خصوصی سازی ارســال شده و بعضاً 
مراحل ثبت نهایی دنبال نشده است، 
برخی افراد از لیســت نهایی جامانده اند. سازمان 
خصوصی ســازی البته دریچه های امید را نبسته 
و به جاماندگان ســهام عدالت ایــن نوید را داده 
است که در حال رایزنی برای پوشش دوباره افراد 
جامانده است و در صورتی که دولت یا مجلس در 
این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب 
برسانند، امکان اعطای سهام عدالت به جاماندگان 

وجود خواهد داشت.
اما این قضیه به همین جا ختم نمی شــود و در 
حالی کــه ارگان های ذی ربط ســعی در تطهیر 
خود دارنــد و نمایندگان مردم در خانه ملت هم 
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را یکی از 
اولویت های مجلس یازدهم می دانند، وزیر اقتصاد 
خیلی صریح اعالم کرد: سهام عدالِت جدیدی در 

کار نیست. 
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرده اســت: در 

اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده که سهام 
عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شــود و 
ارائه ســهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون 
دیگر نمی تــوان برای جاماندگان ســهام عدالت 
کاری انجام داد. فرهاد دژپســند همچنین درباره 
نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام 
عدالت به جاماندگان آن گفته است: من این طرح 
را ندیده ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام 
عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا 
آن شرکت های دولتی موردنظر را در قالب سهام 
ارائه کرده ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال 
99 در حال واگذاری آن ها هستیم، بنابراین چنین 

چیزی امکان پذیر نیست.

 اعالم وصول طرح دوفوریتی مجلس»
 برای جاماندگان

با تمام این تفاســیر مجلس بی توجه به سیاست 
وزارتخانه و آنچه پیرامون آن می گذرد، در تکافوی 
طرحی دوفوریتی است تا دولت براساس مر قانون 
ســهام عدالت را به جامانــدگان واگذار کند. پور 
ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که 
پیشــتر گفته بود دولت می تواند به جاماندگان 
از محــل 50 درصد ســهام عدالتی که در بخش 
مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت 
واگذار کند، حاال اعالم کرده این طرح دوفوریتی 
اعالم وصول شده  و پس از تشکیل کمیسیون ها 
به کمیســیون مربوط برای بررسی بیشتر ارجاع 
خواهد شــد.طبق گفته های وی، این طرح در دو 
بخش، ساماندهی وضعیت موجود دارندگان سهام 
عدالت و ســاماندهی افرادی کــه از دریافت این 
سهام جامانده اند، تدوین شده است. در این طرح 

پیش بینی شده است از 50 درصد سهام دولت و 
یا واگذاری شرکت های جدید به مشموالن سهام 

عدالت داده شود.
در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه 
تقسیم می شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که 
در سال 84 جزو مشموالن دریافت سهام عدالت 
بودند، اما به  دالیل مختلف از لیست نهایی سازمان 
خصوصی سازی حذف شدند که تعداد آن ها حدود 
یک میلیــون و 800هــزار نفر تــا 2میلیون نفر 
است. مشاغل تعریف نشده که اطالعات جامعی 
از آن ها وجود ندارد، مانند کارگران ســاختمانی، 

دستفروشان و... نیز جزو گروه مذکور هستند.
دومین گروهی که در طرح ســاماندهی ســهام 
عدالت تعیین تکلیف می شــوند، افــراد کمتر از 
14 ســال هستند. از ســال 85 تاکنون بسیاری 
از خانواده هایی که ســهام عدالت دریافت کردند، 
صاحــب فرزند جدید شــدند که ایــن فرزند از 
سهام عدالت محروم است.سومین گروهی که در 
طرح ســاماندهی سهام عدالت، صاحب این سهام 
می شوند، افرادی هستند که در سال های گذشته 
به  دلیل بروز مشکالت اقتصادی، توان مالی آن ها 
کاهــش یافته و در حال حاضــر جزو دهک های 
کم درآمد محسوب می شوند.وی این وعده را داده 
اســت که تا یک ماه آینده افرادی که از دریافت 
سهام عدالت جامانده اند در مجلس تعیین تکلیف 
شــوند. حال باید دید واکنش دولتی ها به فشار 
نهاد مردمی مجلس چیست، آیا پای میز مذاکره 
به ارســال الیحه به مجلس رضایت می دهند یا 
منتظر می شوند تا نمایندگان از خانه ملت طبق 
قانون آن ها را مکلف به واگذاری ســهام عدالت به 

جاماندگان، بازماندگان و اضافه شدگان کنند.

تأخیر برخی از 
تعاونی ها برای 
ارسال اطالعات 
مشموالن به ستاد 
مرکزی سهام 
عدالت نیز موجب 
شد تا تعدادی 
از افراد مشمول 
نهایی نشوند

بــــــــرش

پرداخت تسهیالت کرونایی کسب و کارها از شنبه آینده    نود اقتصادی : عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بنگاه های اقتصادی متقاضی دریافت تسهیالت کرونایی 
که پرونده آن ها به بانک معرفی شده از شنبه آینده تسهیالتشان پرداخت می شود. ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی به طور جدی از شیوع بیماری کرونا آسیب دیدند که ۶ میلیون اشتغال را در برمی گیرد. از 
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سامانه پیامکی

               سرویس اقتـصـاد                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این پیامک به گروه  اقتصاد ارسال 
فرمایید      

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )867463(

آگهی تغییرات شرکت سپهر نیرو الماس شهر ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14160 و شناسه ملی 14005978902

ملی  کد  زاده  داود صالحی  آقای   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1398,06,20  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
2360024515 و خانم مهدیه سادات رضایی علیسرایی کد ملی 4310531539 هریک با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال )تمامی سهم 
الشرکه خود( از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. در نتیجه سرمایه از مبلغ پانصد و 
یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید و سهم الشرکه شرکا پس از 
کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای عادل صالحی زاده و خانم سمانه نیکنام هریک دارای مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 

سهم الشرکه. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )868042(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی سفینه النجاه قم سهامی خاص به شماره ثبت 11722 و شناسه ملی 10590037442

العاده مورخ 1398,09,09 ومجوز شماره 99,27,297 مورخ 99,02,10 مدیریت حج وزیارت  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
استان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2- آقایان محمد نعمتی به شماره ملی 
0384687555 به عنوان بازرس اصلی و مرتضی مصباحی نیا به شماره ملی0384090354 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
3- آقایان محمد حسین کوچک زاده به شماره ملی 0384079229 ، سید علی منتظری به شماره ملی0383622921 ، محمد خلیفه شوشتری به شماره 
ملی0384743935 ، سید رضا رضویان به شماره ملی0385066732 ، مجید اخوان زاده به شماره ملی0380895234 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند. 4- صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )868046(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی سفینه النجاه قم سهامی خاص به شماره ثبت 11722 و شناسه ملی 10590037442

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,09 ومجوز شماره 99,27,297 مورخ 99,02,10 مدیریت حج وزیارت استان قم 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمد حسین کوچک زاده به شماره ملی 0384079229 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، 
سید علی منتظری به شماره ملی0383622921 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد خلیفه شوشتری به شماره ملی0384743935 
به سمت عضو هیئت مدیره ، سید رضا رضویان به شماره ملی0385066732 به سمت عضو هیئت مدیره ، مجید اخوان زاده به شماره 
ملی0380895234 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 

، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء محمد حسین کوچک زاده و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )869469(

آگهی تغییرات موسسه حقوقی دادخواه حکیم بنیان)موسسه غیر تجاری(به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 14007043454

به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : به موجب نامه مرکزامورمشاوران حقوقی وکال و کارشناسان به شماره 20,45112 ,ث مورخه 1398,2,17محل موسسه ازآدرس 
قدیم:شاهرود-چهارراه باغزندان- بلوار ابن سینا-کوچه شهید موذن-پالک 18 به آدرس جدید:استان سمنان- شهرستان گرمسار-

بخش مرکزی-شهرگرمسار-بلوارشهید بهشتی-خیابان سپاه-بلوار شهید بهشتی- پالک 0-طبقه همکف کدپستی: 3581666456 انتقال 
یافت وماده مربوطه بدین نحو دراساسنامه اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )869470(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران دامغان به شماره ثبت 204 و شناسه ملی 10480015194

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,08,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی ناهیدی به کد ملی 4579241592 وعلی سبحانی به 
کد ملی 4579786165 و محمدرضاحسین نوری به کد ملی 4579722388 و امین سبحانی به کد ملی 4999689197 و محمدرضا ابراهیم آبادی به کد ملی 
4579004442 به اتفاق آراء برای مدت 3 سال به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و غالمحسین صالحین به کد ملی 4579634276 و علیرضا صالحین به کد 
ملی 4579653645 به اتفاق آراء برای مدت 3 سال به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و افراد مشروحه ذیل : حمید بابائی )بازرس اصلی(
به کد ملی 4579287916 و علی سبحانی )بازرس علی البدل( به کد ملی 4578918335 به اتفاق آراء برای مدت 1 سال مالی به سمت بازرسان شرکت انتخاب 

گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان و گزارش حسابرسی سال مالی 1397 شرکت تصویب شد. 
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برگ�زار کنن�ده مناقص�ه: ش�رکت توزیع نی�روی برق 
استان خراسان شمالی

موضوع مناقصه: خرید انواع مقره سیلیکونی کششی و اتکایی )عمومی 
دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
*  مهل�ت خری�د و مح�ل دریاف�ت اس�ناد : روزه�ای کاری از تاریخ 
99/03/20 ت�ا تاری�خ 99/03/26 از طری�ق س�ایتهای مربوط�ه و ی�ا 
بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س�اعت 13:00 روز س�ه ش�نبه مورخ 
99/04/10 و زم�ان گش�ایش پ�اکات س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 

99/04/14 می باشد.
س�پهر  حس�اب  ب�ه  واری�ز  ری�ال   500.000 اس�ناد  خری�د  مبل�غ 
0101806120009 بان�ک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از س�ایر 

درآمدها
*می�زان کل تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه )فرآین�د ارج�اع کار( مبلغ  

1.132.000.000 ریال می باشد که نحوه تهیه و ارائه آن در اسناد 

مناقصه اعالم ش�ده است. درصورتی که مناقصه گران تمایل به شرکت 
در هر یک از ردیفهای ذیل داشته باشند می توانند فقط ضمانت شرکت 
در فراین�د ارجاع کار مربوط به ردیف مذک�ور را تهیه و ارائه نمایند.

مقدار )عدد(شرح کاالردیف

20.000مقره سیلیکونی میانی )اتکایی(1

10.000مقره سیلیکونی انتهایی )کششی(2
به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی 
ک�ه بعد از انقض�اء م�دت مقرر در فراخوان واص�ل م�ی گردد ، مطلقًا 
ترتی�ب اثر داده نخواهد ش�د. س�ایر اطالعات و جزئی�ات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است.
* متقاضی�ان م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن 

31777413-0583 تماس یا به آدرس اینترنتي:
W W W.TAVANIR.ORG.IR -2         WWW.NKEDC.IR -1

WWW.IETS.MPORG.IR -3    مراجعه نمایند.

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

آگهی مناقصه عمومی ) دو  مرحله ای( شماره 99/304  )نوبت اول(

س
/9
90
20
38

آگهی تغییرات شرکت معدن آزمایان خاور قدر 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان 

46194 و شناسه ملی 10380621874 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سالیانه مورخ 1398,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه خدمات مدیریت آویژه ارقام امین 
به شماره ثبت4590و شناسه ملی14004883592 
محاسب  پیام  موسسه  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
ملی  شناسه  و   5982 ثبت  شماره  به  ایرانیان 
البدل  علی  بازرس  عنوان  14007466000به 
و  تعیین  به 1398,09,30  منتهی  مالی  برای سال 
انتخاب شدند - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )869574(
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آگهی تغییرات شرکت روستائی مجن
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 25 و

 شناسه ملی 10480002957 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,19 مورخ 
های  شرکت  اساسنامه  ماده5  بند4از   : شد 
حدود  و  موضوع  بر  مبنی  روستائی  تعاونی 
به  و  اصالح  ذیل  شرح  به  شرکت  عملیات 
تصویب مجمع رسید: بهره برداری جمعی و 
مشترک از امالک و مستغالت و اراضی ملکی 

یا استیجاری. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )869467(
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موضوع مناقصه: واگذاری عملیات برداش��ت و ثبت اطالعات GIS شبکه های توزیع نیروی 
برق )تجدید شده(

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
*  مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد : از تاریخ 1399/03/20 تا تاریخ 1399/03/26 از 
طریق سایتهای مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 و زمان 

گشایش پاکات ساعت 13:00 روز شنبه 1399/04/14 می باشد.
مبلغ خرید اس��ناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به 

نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها
*می�زان تضمین ش�رکت در مناقصه )فرآین��د ارج��اع کار( مبل��غ  473.834.709 ریال                       

می باشد که نحوه تهیه و ارائه آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.
ب��ه پیش��نهادهای فاقد س��پرده وامض�اء , مش��روط , مخدوش  و پیش��نهاداتی ک��ه بعد از 
انقض���اء م��دت مقرر در فراخوان واص���ل می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 058-31777413 

تماس یا به آدرس اینترنتي:
 WWW.IETS.MPORG.IR -3   W W W.TAVANIR.ORG.IR -2  WWW.NKEDC.IR -1

مراجعه نمایند.             روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 مناقصه عمومی ) یک  مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی( شماره 99/301
برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی )نوبت اول(
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افتتاح ۱۴ هزار کالس درس تا پایان سال مهر: مهراله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به اهمیت توسعه مشارکت های مردمی در گسترش فضاهای استاندارد آموزشی گفت: بر این 
اساس طرح آجر به آجر را رونمایی کردیم تا مشتاقان مدرسه سازی با هر سرمایه ای امکان مشارکت داشته باشند. وی درباره فعالیت ساخت مدارس برای سال تحصیلی آینده از افتتاح حدود ۱۴ هزار کالس درس 

تا پایان سال خبر داد و افزود: با الزام رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت ها در تمام استان ها ادامه دارد تا کالس های درس را به موقع تحویل دهیم.

مصرف پنیر کپک زده برای مقابله با کرونا©
ایسنا: به گزارش تک تایمز، محققان در 
یک مطالعه جدید مدعی شدند ویتامین 
کا )K( موجود در برخی پنیرها می تواند با 

ویروس کرونا مبارزه کند.
این ویتامین معموالً در تخم مرغ، اسفناج 
و پنیر سخت رگه آبی یافت می شود. پنیر 
رگه آبی یا بلوچیز نوعی پنیر اســت که با 

کپک آبی پرورده می شــود. محققان با بررسی بیمارانی که در بیمارستانی در هلند 
بستری شده بودند دریافتند تخریب بافت االستیک در ریه ها به دلیل لخته خون ایجاد 
 K می شود که به دلیل کووید۱۹ بروز پیدا می کند. در این پژوهش ادعا شده ویتامین
می تواند از ریه ها در برابر بیماری ویروسی محافظت کند، زیرا به تولید پروتئین هایی 
کمک می کند که در هنگام ورود به بدن به هنگام مصرف غذا و جذب در دســتگاه 

گوارش، فرایند لخته سازی را تنظیم می کنند.

استرالیا از موفقیت واکسن ضد کرونا خبر داد©
مهر: اســترالیا اعالم کــرد نتایج اولیه 
آزمایش هــای بالینی واکســن کرونا در 
دانشگاه کوئینزلند نشــان می دهد این 
واکسن می تواند آنتی بادی هایی در جهت 
خنثی سازی ویروس کووید۱۹ تولید کند.

به گزارش صدای استرالیا، استرالیایی ها از 
آزمایش ابتدایی واکسنی گزارش داده اند 

که در مدت زمان 6 هفته توسط محققان دانشگاه کوئینزلند و با استفاده از نخستین 
فناوری »گیره مولکولی« در جهان ساخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، این 
واکسن می تواند آنتی بادی هایی در جهت خنثی سازی ویروس کرونا تولید کند. فاز 

نخست آزمایش های انسانی این واکسن قرار است اوایل ماه جوالی انجام شود.

رئیس انجمن دیابت ایران مطرح کرد

در ایران ۸ میلیون دیابتی داریم©
ایسنا: دکتر اسداهلل رجب، رئیس هیئت 
مدیره انجمن دیابت ایران گفت: حدود ۸ 
میلیون مبتال بــه دیابت در ایران زندگی 
می کنند. وی بــا تأکید بر اینکه در حال 
حاضر در داروهای پایین آورنده قندخون 
تولید داخل چه به شکل تزریقی و چه به 
شکل خوراکی کمبودی نداریم، ادامه داد: 

اما درزمینه برخی از برندها و داروها ممکن است مشکلی وجود داشته باشد که دلیل آن 
هم به وجود تحریم ها بازمی گردد. رجب با تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی،  اظهار کرد: 
استفاده از داروهای خارجی هیچ اجباری ندارد و بیمار می تواند از تولیدات داخلی استفاده 
کند. پزشک باید پیش از هرچیزی به موضوع اقتصادی دارویی که تجویز می کند هم 
فکر کند؛ اگر می توانیم دارویی را با هزینه کمتر و با همان کیفیت قابل قبول برای بیمار 

تجویز کنیم، نباید کوتاهی کنیم. 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری خبر داد

پرداخت وام ۶میلیون تومانی به تاکسیرانان ©
ایسنا: مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشــور گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته و در راستای 
مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
و بــا هدف حمایت از کســب و کارهای 
آســیب پذیر، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به تاکسیرانانی که زیر پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی هستند تسهیالت 6 میلیون تومانی داده است.
وی افزود: فهرست رانندگان مشمول از طریق وزارت کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی تحویل داده شــده و متقاضیان می توانند با مراجعه با سایت کارا به نشانی: 
kara.mcls.gov.ir و طی مراحل ثبت نام تکمیلی نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

وی گفت: زمان پرداخت تسهیالت از اواخر خرداد با نرخ سود ۱۲ درصد و ۲۴ ماهه با 
دوره تنفس سه ماهه خواهد بود.

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش توضیح داد

چگونگی برگرداندن شهریه سرویس مدارس به خانواده ها ©
تسنیم: محمدرضا ولی زاده، رئیس اداره 
توســعه انجمن های اولیا و مربیان وزارت 
آموزش و پــرورش گفت: تعیین تکلیف 
نهایی ســرویس مدارس باید همزمان با 

پایان سال تحصیلی انجام شود.
ولــی زاده بیان کرد:  رانندگان ســرویس 
مدارس می گویند اســفند را آماده به کار 

بودند و هزینه سرویس را می خواهند، از سوی دیگر خانواده ها هم می گویند خدماتی 
دریافت نکرده اند؛ در اینجا مدیران مدارس باید خانواده ها را توجیه کنند و شرایطی پیش 

آید تا در راستای همدلی و درک متقابل همدیگر حرکت کنند.
وی افزود: مدارس توافق کنند اگر پیمانکار پول شهریه اسفند را دارد، برگرداند؛ برخی 
پیمانکاران می گویند پول را به راننده ها دادیم و در این صورت متضرر می شویم؛ در اینجا 
مدارس اگر می توانند با خانواده ها برای پرداخت شهریه اسفند توافق کنند و اگر خانواده ها 

رضایت ندارند باید شهریه سرویس اسفند به خانواده ها برگردانده شود.

یک نماینده مجلس خبر داد

طرح تشکیل وزارت امور روستایی در بهارستان کلید خورد©
خانه ملت: جلیل رحیمی جهان آبادی، 
نماینده مردم تربت جام با اشاره به طرح 
تشکیل وزارت امور روستایی که از سوی 
وی کلیــد خورده و در مرحله جمع آوری 
امضاســت، گفت: این طرح در راســتای 
حمایــت از اقتصــاد مقاومتی، توســعه 
روستایی و رونق مناطق محروم و روستایی 

در کشــور است به خصوص که یک چهارم جمعیت ایران یعنی جمعیتی افزون بر ۲0 
میلیون نفر روستایی هستند.

وی عنوان کرد: بر اساس این طرح، نهادها، مجموعه ها و سازمان هایی همچون معاونت 
امور روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون 
روستایی، بنیاد مسکن و بخش های مربوطه در وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و 
جهاد کشاورزی ادغام و وزارت امور روستایی تشکیل می شود؛ در همین راستا به دولت 6 

ماه فرصت مطالعه و شناسایی داده ایم تا این وزارتخانه تشکیل شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد عنوان کرد

 ایجاد بیش از ۱۷۵ هزار شغل ©
برای مددجویان در سال گذشته

مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد از ایجاد بیش از ۱۷۵ هزار شغل برای 
مددجویان کمیته امداد در سال گذشته 

خبر داد.
حجت اهلل عبدالملکی گفت: موفق شدیم 
۱۷۵ هزار و ۹00 فرصت شغلی را در تمام 
کشور اجرا کنیم که ۴0 درصد آن در سال 

گذشته است.
از سال ۹0 تا ۹6، کمیته امداد با یک میلیون و ۴00 هزار فرصت شغلی که ایجاد کرده 
بود، تقریباً ۲0 درصد برنامه اشــتغال کشور را عملیاتی کرد. در سال ۹۷ با ۱۴۸ هزار 
فرصت شغلی این عدد به حدود ۳0 درصد رسید و در سال ۹۸ از مرز ۴0 درصد عبور 

کرد.

 جامعه/  اعظم طیرانی   آمارها و مشاهدات از 
حجم باالی طالق در سال های نخست تشکیل 
خانواده، گســترش آن به شــهرهای کوچک و 
روســتاها و آمار مردانی که بــه دلیل ناتوانی در 
پرداخت مهریه در زندان به سر می برند، حکایت 
دارد. موضوعی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده 
نشــود ممکن اســت پیامدهای جبران ناپذیری 
به ویژه در خصوص تشــکیل خانــواده در میان 

جوانان در پی داشته باشد.
 دکتر بهزاد وحیدنیا؛ مدیرکل دفتر مشــاوره و 
امور روان شــناختی سازمان بهزیستی کشور در 
گفت وگــو با ما ضمن تحلیل وضــع موجود، به 
راهکارهای خود برای پیشــگیری از این پدیده 

اشاره می کند.

وضعیت طــاق در جامعــه را چگونه   
ارزیابی می کنید، آیا این پدیده رو به رشد 

است؟ 
تغییرات در یک سال نمی تواند مالک و شاخص 
درستی برای ارزیابی طالق باشد، اما نگاه کالن به 
آماری که از ســوی سازمان ثبت احوال در حوزه 
ازدواج و طالق از ســال های ۸۷ تا ۹۷ منتشــر 
شده، نشــان می دهد درصد تغییرات ازدواج در 
 ســال ۹۷ در مقایسه با ســال ۸۷ حدود منفی 
6 /۳۷ بــوده؛ یعنی میــزان ازدواج طی این ۱0 
ســال کاهش یافته است. این در حالی است که 
درصد جمعیت در ســن ازدواج کشــور در این 
ســال ها افزایش داشته و میزان طالق ها نیز طی 
این ۱0 ســال افزایش قابل توجهی داشته است. 
به طوری که نسبت ازدواج به طالق در سال ۸۷، 
یک به هشت بوده، یعنی به ازای هر هشت ازدواج 
یک فقره طالق به ثبت رســیده، اما در سال ۹۷ 
به ازای هر ســه ازدواج یک مورد طالق به ثبت 

رسیده است. 
بر اســاس آمار سال ۸۷ در کشــور ۸۸۱ هزار و 
۵۹۲ ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 
۹۷ به ۵۴۲ هزار و ۸6۱ ازدواج رسیده است. در 
حوزه طالق نیز در ســال ۸۷ تعداد ۱۱0 هزار و 
۵۱0 فقره طالق به ثبت رسیده که این رقم سال 
۹۷به ۱۷۴ هزار و 6۹۸مــورد افزایش یافته که 
نشان می دهد در مجموع در این ۱0 سال با سیر 
صعودی میزان طالق و سیر نزولی میزان ازدواج 

مواجه بوده ایم. 
براساس آمار به ثبت رسیده در سامانه طالق های 
توافقی سازمان بهزیســتی )تصمیم( که در ۱۹ 
استان کشور طی سال های ۹۷ و ۹۸ فعال بوده نیز 
می توان به نتیجه رسید که در میزان طالق های 
توافقی که در سال های ۹۷ و ۹۸ به ثبت رسیده 
تغییر محسوسی مشاهده نمی شود. البته با شیوع 
کرونا در کشــور میزان درخواســت های طالق 
کاهش یافته، اما این بــه معنای کاهش میزان 
تقاضای طالق نیســت، بلکه دالیل مختلفی از 
جمله منع تردد، کاهش فعالیت مراکز مشاوره و 
همچنین کاهش ورودی های مبادی دادگستری 
دارد، به طوری که در اســفند ۹۸ در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال ۹۷ کاهش ۳۷/۵ درصدی 
درخواست طالق مشاهده می شود و باید بررسی 
شــود که آیا این میزان به حجم درخواست های 

سال جاری افزوده خواهد شد یا خیر.

مهم تریــن دالیــل وقوع طــاق در   
خانواده های ایرانی چیست؟

بر اساس تقسیم بندهای کلی، عوامل مختلفی در 
بروز پدیده طالق تأثیرگذار اســت و در این بین 
عوامل فردی مهم ترین عامل محسوب می شود 
مثل مشکالت جسمی، روان شناختی، تربیتی، بی 

مسئولیتی و نرسیدن به بلوغ فکری، 
عاطفی و اجتماعی.

علــل فرهنگی یکی دیگــر از دالیل 
طالق اســت. مثل تفــاوت مذهبی، 
تفاوت میزان تحصیالت، تفاوت های 

قومی، نژادی و زبانی. 
عوامل اجتماعی را می توان یکی 
دیگر از عوامل بروز طالق برشمرد 
که شــامل اعتیاد، بــی توجهی 
بــه حریــم اجتماعــی و فردی 
زوجیــن، دخالت های اطرافیان و 
می شود  خانوادگی  خشونت های 
و در نهایــت چهارمیــن عامل 
طالق عوامل اقتصادی است، مثل 
بیکاری، فقر و مشکالت ناشی از 

آن. 
امــا آنچه در ســامانه تصمیم به 

عنوان عوامل اثرگذار در بروز پدیده 
طالق شناســایی شده شــامل ضعف مدیریت 
روابط بین فردی زوجیــن و ضعف مهارت های 
ارتباطی می شــود که نیازمند توجه ویژه در این 
حوزه اســت و در سطوح بعدی به ترتیب شامل 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی، نرسیدن به بلوغ 
فکری و اجتماعی زوج یا زوجه، مشکالت عاطفی 
زوجیــن - ناتوانی در پاســخگویی به نیازهای 
عاطفــی یکدیگر- و در نهایــت بحث اختالالت 
روان شناختی مطرح شده است که نشان می دهد 
اختالالت خلقی افراد در تقاضای طالق توافقی 

اثرگذار بوده است. 

متولی کاهش پدیــده طاق در جامعه   
کدام نهاد، سازمان و یا وزارتخانه است؟ 

با توجــه به اینکه طالق پدیــده ای چند بعدی 
است، جهت برنامه ریزی برای کاهش آن نیازمند 
همکاری نهادها و سازمان های اجتماعی متعددی 
در جامعه هستیم. مشارکت سیستم های نظارتی، 
سیســتم های برنامه ریزی و اجرایی یکی از این 
الزامات است و به تناسب قوانین و اسناد باالدستی 
دستگاه های متولی یا مشارکت کننده زیاد است 
که شامل شورای انقالب فرهنگی، وزارت کشور، 
ســتاد ملی زن و خانواده، قوه قضائیه، ســازمان 
بهزیســتی و مجموعه هایی اســت که هر کدام 
نقش هایــی را در حوزه سیاســت گذاری، برنامه 

ریزی و اجرا برعهده دارند.
امــا به اســتناد قانون برنامه ششــم توســعه، 
ســتاد ملی زن و خانــواده عهــده دار هدایت، 
ایجاد هماهنگی بین بخشــی، نظــارت کالن بر 

ارزیابی  و  اقدامــات  برنامه هــا، 
عملکرد مربوط بــه وزارتخانه ها 
و دســتگاه های اجرایی مربوط، 
تشــکل های  عمومی،  نهادهای 
مردمی و همچنین بســیج ملی 
برای جلب مشــارکت فراگیر در 
کلی  سیاســت های  تحقق 
ابالغی و رصد پایش تحوالت 
خانــواده و جمعیت خواهد 
بود و گــزارش آن را باید هر 
ارائه  6ماه یک بار به مجلس 
دهد. در حــوزه برنامه ریزی 
و اجرا نیز سازمان بهزیستی 
موظف اســت استانداردها و 
برنامه ریزی هــای مربوط به 
آموزش حوزه خانواده را قبل، 
حین و پس از ازدواج طراحی 

و اجرا کند. 
ضمــن آنکه بحث آمــوزش مهارت های زندگی 
نیــز برای نخســتین بار در کشــور از ســوی 
ســازمان بهزیســتی طراحی، استانداردسازی و 
اجرا شــد. بنابراین اگر بخواهیم زیرساخت ها و 
شبکه های اجرایی را بررسی کنیم، می توان گفت 
گسترده ترین سازمان تخصصی مردم نهاد سازمان 
بهزیستی کشور اســت که در بحث پیاده سازی 
ظرفیت های مربوط به آموزش ها فعالیت دارد. اما 
قانون در حوزه پیشگیری از طالق، دستگاه های 
مختلف را مسئول دانسته به طوری که در قانون 
برنامه ششــم توســعه، حمایت های معیشتی و 
پشــتیبانی نظیر بنگاه های زود بازده اقتصادی، 
مشــاغل خانگی و... با محوریت وزارت کار و رفاه 
و وزارت صمت مطرح شده است. همچنین این 
قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف ساخته 
در راستای سیاست های تحکیم خانواده در 6 ماه 
طرح الزم را برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان ارائه 

کند.
در ماده ۱0۴ این قانون نیز ذکر شده در راستای 
کنترل کاهش نرخ طالق به میزان ســاالنه ۲0 
درصد در ســال پایــه در طول اجــرای برنامه، 
زمینه ســازی الزم از ســوی مرکز فوریت های 
اجتماعی، خدمات مددکاری و مراکز مشــاوره 
خدمات روان شناختی انجام شود. یعنی قانون در 
این ماده ســازمان بهزیستی را متولی این مراکز 
شــناخته و برای کاهش طالق از این ســازمان 
انتظار دارد. ضمن آنکه صدا و سیما را مکلف به 
تولید برنامه هایی در زمینه ترویج ازدواج، کاهش 
طالق و آســیب های اجتماعی و فرهنگ سازی 

برای پایداری و تحکیم بنیان خانواده کرده است. 
بنابراین قانون پیش بینی های متعدد برای مورد 
توجه قراردادن ابعاد مختلف خانواده را داشــته 
و نمی توان تنها یک نهاد، دســتگاه یا سازمان را 

متولی پیشگیری از طالق معرفی کرد.
   
با این حال یکی از انتقاداتی که به این   

حوزه وارد اســت موازی کاری سازمان ها و 
نهاد های مختلف است.

همان طــور که اشــاره کردم طــالق یک پدیده 
اجتماعی چند بعدی اســت که بایــد نهادها و 
ســازمان های مختلــف برای پیشــگیری از آن 
همکاری الزم را داشــته باشــند. اما در این بین 
موازی کاری هایی در برنامه ریزی های کشــور چه 
در شورای عالی انقالب فرهنگی و چه در اسنادی 
که وزارت کشور درصدد تنظیم آن برای مدیریت 
کاهش آسیب های ناشی از طالق است، وجود دارد 
و به نظر می رســد برخی از این مصوبات از جمله 
مصوبات هیئت وزیران در سال ۹۷ که آموزش های 
خانواده را مورد خطاب قرار داده به تنظیم وظایف 
بر مبنای خاستگاه های قانونی دستگاه ها توجه الزم 
را نکرده است. زیرا براساس ماده ۵۷ قانون احکام 
دائمی، متولی سالمت اجتماعی سازمان بهزیستی 
اســت ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه نیز در 
بحــث کاهش طالق محور قانون اســت، در این 
مصوبه هیئت وزیــران نقش محوری ندارد و این 
نقش به سایر مجموعه ها واگذار شده است، که این 
یک نقص بسیار جدی است، زیرا زیرساخت های 
اجرایی آموزش های قبل، حیــن و بعد از ازدواج 
را ســازمان بهزیستی در کشور ایجاد کرده و این 
سازمان بر اســتانداردهای اجرایی این آموزش ها 
اشراف کامل دارد و می تواند نقش نظارتی داشته 
باشــد. بنابراین این موازی کاری ها وجود دارد و 

غیرقابل انکار است. 

آیا برای پیشــگیری و مقابله با طاق   
بودجه خاصی پیش بینی شده است؟

بله. به عنوان نمونه ســازمان بهزیســتی به تبع 
وظایف ذاتی خود از سال ها پیش اعتباراتی برای 
حوزه آموزش های معطوف به خانواده، مداخالت 
پیشگیرانه از طالق، مداخالت روان شناختی و... 
داشته است. اما آنچه در بودجه سازمان بهزیستی 
به عنوان یک مجموعه که نقش اساسی در حوزه 
پیشگیری از طالق دارد دیده شده، بسیار اندک و 

کمتر از نیاز واقعی است. 
طبیعی است بخشــی از بودجه ها نیز به تناسب 
کارویــژه ای که برای کاهش طالق دیده شــده 

توزیع می شــود. به عنوان نمونه وزارت کشــور 
بر اســاس مصوباتی که برای طرح های ویژه در 
کشور پیش بینی می کند، منابعی را در سازمان 
برنامه و بودجه نظیر طرح کاهش آســیب های 
اجتماعی،طرح ســامانه تصمیــم و... اختصاص 
می دهد و با اینکه این اقدامات با هدف تمرکز بر 
برنامه ریزی انجام می شود، ممکن است در برخی 
مواقع محدودیت هایی را برای دســتگاه ها ایجاد 
و مســیر خالقیت ها و کارهای الزم با محوریت 

پیشگیری از طالق را مسدود کند. 
بر اســاس گزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
نیز ارزیابی قوانین وضع شــده در زمینه کاهش 
طالق نشان می دهد ماهیت سیاست گذاری برای 
طالق در ایران هزینه ترمیمی است و قانون گذار 
پس از بروز مخاطرات و آســیب های اجتماعی 
چاره اندیشی می کند، درحالی که الزمه موفقیت 
در ایــن عرصه توجه و تمرکــز بر تحکیم بنیان 
خانواده و ارائــه آموزش های مهارت های زندگی 
اســت و نبود نگاه پیشگیرانه از سوی قانون گذار 

یک نقطه ضعف اساسی محسوب می شود. 
به عنوان نمونــه با اینکه در مــاده ۱0۲ قانون 
ششم توسعه پوشــش بیمه ای خدمات مشاوره 
روان شــناختی با هدف پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و طالق دیده شــده و بسته مورد نظر 
از سوی سازمان بهزیستی طراحی شده، تاکنون 

اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. 

آیا در بحث قوانیــن مربوط به خانواده   
به موضوع پیشگیری از طاق اشاره شده 

است؟ چقدر به این قوانین توجه می شود؟
توجهات ویژه ای در برنامه ریــزی، قانون گذاری 
و سیاســت های کالن کشور شده و توسعه نگاه 
پیشــگیری در این حوزه ظرفیت بسیار خوبی 
است که همواره مورد توجه و تأکید مقام معظم 
رهبری در حوزه خانواده است. بنابراین در قوانین 
حمایت و پشتیبانی از تحکیم بنیان خانواده به 
خوبی دیده شده است و تا جایی پیش رفته که 
مجلــس، قوه قضائیه را در حــوزه خانواده مورد 
خطــاب قرار می دهد. اما آنچه محقق می شــود 
به تناســب ظرفیت های اجتماعــی و اقتصادی 
دستگاه ها، منابع و بودجه کشور تأمین می شود. 
ممکن اســت نتایج دســتخوش تغییراتی شود 
که در بحث پیاده ســازی باید بیشتر تأمل کرد. 
بنابراین قوانین به عنوان ظرفیت هایی هستند که 
مجموعه دستگاه های کشور بر مبنای آن خدمات 
خود را توسعه می دهند، اما در برخی مواقع دچار 
تفاسیر بعدی می شوند که الزم است در این موارد 

توجه بیشتری صورت گیرد. 

راهکار دفتر مشاوره و امور روان شناختی   
سازمان بهزیستی برای پیشگیری و کاهش 

این پدیده چیست؟
عالوه بر فعالیت هایی که هــم اکنون در زمینه 
تحکیم بنیــان خانواده با محوریت پیشــگیری 
از طالق وجود دارد و در حال تقویت اســت، به 
نظر می رسد پیگیری جدی بسته بیمه خدمات 
مشــاوره و روان شناختی که از ســوی سازمان 
بهزیســتی تنظیم شــده و به تصویب شورای 
عالی بیمه سالمت رســیده راهکاری مؤثر برای 
اســتفاده مردم از خدمات روان شناختی پیش از 
وقوع طالق اســت. راهکار بعــدی اجرای برنامه 
ارتقای کیفیت زندگی خانواده شامل آموزش ها 
و مداخالت تخصصی روانی و اجتماعی در حوزه 
خانواده اســت که از اسفند ماه سال گذشته در 
چهار استان درحال اجراست و تالش می شود به 

سایر استان های کشور توسعه یابد. 

گفت و گوی قدس با مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی

تحکیمخانوادهوسازمانهایموازیکار

 ماهیت 
سیاست گذاری 

برای طاق در ایران 
هزینه ترمیمی است 

و قانون گذار پس 
از بروز مخاطرات و 

آسیب های اجتماعی 
چاره اندیشی می کند

بــــــرش
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دستچین

پولمیگیرند،گزارشنمیدهند
ایلنا: فرید براتی سده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیســتی گفت: اعتبار کاهش آســیب های اجتماعی از جمله 
اعتیاد مانند گوشت قربانی شده است و هرکسی یک تکه آن را 
برمی دارد و گزارشی نمی دهد و سازمان برنامه و بودجه باید برای 
آن تعیین تکلیف کند. در قانون، مسئولیت معتادان با بهزیستی 

است، اما اعتبارات آن در جای دیگری است. 

93درصدبودجهمانکهصرفحقوقپرسنلمیشود
ایلنا: عیســی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: بودجه ســازمان محیط زیســت بســیار محدود است و 
 حدود ۹۳ درصد آن، صرف حقوق پرسنل می شود. فقط 6 هزار 
محیط بان و جنگلبان داریم کــه باید از ۱۳0 میلیون هکتار از 
مناطق حفاظت شده حراست کنند، در حالی که در کشور بیش 

از ۱00 هزار نفر مأمور آتش نشانی داریم.

تکذیبپالسمادرمانیبرایقشرخاص
ایلنا: محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
درباره انتشــار اخبار انجام پالســما درمانی اقشار خاصی گفت: 
پالسما درمانی هزینه باالیی دارد، اما تمام ۱۲ مورد مبتال به کرونا 
که برای آن ها پالســما درمانی انجام شده از مردم عادی هستند 
و حتی یک مســئول و یک مدیر در حد کارشناس هم بین این 

افراد نیست. 

طرحمنطقهآزادچابهارمحیطزیستراتخریبمیکند
برنا: حســین آقاخانی، استاد دانشگاه تهران و متخصص محیط 
زیست، می گوید: طرح منطقه آزاد چابهار همان راه اشتباه پیموده 
شده در کیش و قشم است و بر خالف اهداف ترسیم شده صرفاً 
منجر به تخریب محیط زیست خواهد شد. باید در راستای توسعه 

از توانمندی های سنتی و ذاتی منطقه استفاده کرد. 

فراسو

خبر
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جایخالیدستفروشاندرطرحبهرهبرداریازپیادهروها
برنا: ســیدمهدی صادقی، مدرس دانشــگاه و فعال اجتماعی، در 
خصوص الیحه بهره برداری از پیاده روهای پایتخت با اشاره به نادیده 
گرفتن دستفروشــان در این طرح گفت: یکی از ایرادات جدی این 
طرح این است که می گویند قرار است شهرداری پیاده روها را بگیرد 
و به دستفروش ها بدهد درصورتی که اتفاقاً در این طرح دستفروشان 

نادیده گرفته شده اند.

300هزارتومان،شرطآزادیزنانزندانیباپابند
برنا: محمدرضا حسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق 
قانون، خانم هایی که به دلیل جرایم مالی غیرعمد در زندان هستند 
می توانند با پابند دوران محکومیتشان را کنار خانواده طی کنند، اما 
باید ساالنه ۳00 هزارتومان بابت خسارت احتمالی این پابندها به قوه 
قضائیه بدهند، بسیاری از خانواده ها در پرداخت این مبلغ ناتوانند و 

نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند.

فیلترینگدرشبکهملیاطالعاتبیشترمیشود؟
فارس: امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری می گوید: خیلی از مواقع 
سیاســیون برای منفعت های سیاسی خود آنچه برای مردم و ذهن 
آن ها جا انداختند این است که در شبکه ملی اطالعات کنترل بیشتر 
و فیلترینگ بیشتر انجام می شــود که این خطرناک است. اگر در 
ذهن مردم کلمه فیلترینگ و قطع اینترنت متبادر می شــود یعنی 

راه اشتباه بوده است.

هشتسالهدیپلمبگیرید
فارس: شاپور محمد زاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از طرح 
آموزش بزرگساالن و ادامه آموزش تا دوره دیپلم گفته و ادامه می دهد: 
اگر مأموریت آموزش در دوره متوسطه اول و دوم بزرگساالن به این 
سازمان داده شود، آماده هستیم و طرح داریم و فکر می کنیم به جای 

۱۲ سال، می توان حدود هشت ساله دیپلم گرفت.

مقاومتمدیرانرسانهملیدربرابرهشدارهایجمعیتی
تسنیم: دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت می گوید: 
در حال حاضر متأسفانه تا حدی در ایران فرزند آوری، بی کالسی 
محسوب می شــود اما تک فرزندی و بی فرزندی باکالس است! 
هنوز مدیران رسانه ملی ما دربرابر هشدارهای جمعیتی مقاومت 
می کنند! اما ملکه بریتانیا که نهایت الیف استایل غربی است، جلو 
دوربین زنده، پوشک نوه خود را عوض کرده و به آن شیرخشک 

می دهد! 

اخراجمادرانازسرکار
تسنیم: دکتر حریرچی، جامعه شناس می گوید: در سوئد، اگر زن 
شاغلی فرزندی به دنیا بیاورد، دو سال مرخصی با حقوق به او تعلق 
می گیرد! اما در ایران هنوز ســر ۹ ماه مرخصی زایمان زنان شاغل 
مسئله وجود دارد و گاهی منجر به اخراج مادران از سر کار می شود، 
حتی برای دو ساعت مرخصی مادران شیرده نیز مقاومت وجود دارد.

چراانبارهایهاللاحمرخالیاست؟
میزان: محمد نصیری، سخنگوی جمعیت هالل احمر در پاسخ به 
این پرسش که چرا انبار های هالل احمر خالی است، گفت: سیل های 
اخیر که در فاصله زمانی کوتاه و در چند استان اتفاق افتاد موجب 
نصف شدن ذخایر انبار های هالل احمر شد. پیگیری های الزم برای 
تأمین این اقالم که بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شــده، انجام 

شده است.

اگربتوانیمزادوولدموشهاراکنترلکنیم،هنرکردهایم
 میزان: علی مفاخریان، مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و 
مشــاغل شهر تهران معتقد اســت: موضوع موش در تهران از بین 
نمی رود چرا که زاد و ولد آنان بسیار است. وی تأکید می کند: اگر ما 
بتوانیم زاد و ولد موش ها را کنترل کنیم، هنر کرده ایم و تالش ما هم 

این است که جمعیت آنان را کنترل کنیم.
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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

آلمان، چین را ابرقدرت آینده خواند و خواستار گسترش روابط اتحادیه با این کشور شد

»اروپا« رو به »پکن«
  جهان/ مهدی خالدی  روابــط آلمان و آمریکا به نظر بیش 
از پیش شــکراب شده؛ مسئله ای که می تواند در نهایت بر خالف 
میل ترامپ، ژرمن ها را به چین و حتی روسیه به عنوان دو رقیب 
سنتی ایاالت متحده نزدیک کند. آنگال مرکل به تازگی درخواست 
رئیس جمهور آمریکا برای شــرکت در نشست G7 را رد کرده و 
دســت او را در پوست گردو گذاشت! این نشست قرار بود با هدف 
بررسی ابعاد بحران کرونا در واشنگتن برگزار شود. اقدام صدراعظم 
محبوب ژرمن ها البته از چشم دونالد پنهان نماند و وی در اقدامی 
کــه بســیاری آن را انتقام ترامپ از مرکل تعبیر کردند دســتور 
کاهش نظامیان این کشور در آلمان را صادر کرد. اما داستان تقابل 
 پینگ پنگی دو کشــور به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در سخنانی که مطمئناً با واکنش 
ترامپ روبه رو خواهد شد چین را »ابرقدرت آینده« دانست. او حتی 
پا را از این هم فراتر گذاشــته، اعالم کرد اتحادیه اروپا نباید روابط 
خود با این کشور را به حوزه اقتصادی و تجاری محدود کند. برلین 
یکی از مهم ترین شرکای اروپایی واشنگتن محسوب می شود. آلمان 
در شرایط کنونی از مواضع خصمانه ترامپ در قبال اتحادیه اروپا و 
تالش برای نابودی آن نگران است. این نگرانی به حدی رسیده که 
مقام های برلین ایده ایجاد »ارتش واحد اروپایی« با هدف استقالل 
امنیتــی اتحادیه از آمریکا را دنبال می کنند. ژرمن ها همچنین از 
رویکرد ترامپ در موضوع ناتو، بحران کرونا و نزدیکی به روســیه 

هم دلخور هستند. 
دیگر موضوعی که به تنش میان دو متحد انجامیده نوع رابطه 
با چین اســت. اژدهای زرد در ســالیان اخیر از خواب ناز بیدار 
شــده و گام های بلندی برای تبدیل شــدن به قدرتی جهانی 
برداشــته است. این مسئله برای یانکی ها غیرقابل قبول بوده و 
برای جلوگیری از آن هر کاری که از دستشــان برآید می کنند. 
در ایــن بین آن ها برای به خاک مالیدن پوزه حریف چغر خود 
روی متحدان اروپایی حساب ویژه ای باز کرده اند؛ مسئله ای که 
اروپایی ها مســلماً از آن استقبال نخواهند کرد. نادیده گرفتن 
تقاضای واشنگتن برای تحریم شرکت ارتباطی هواوی چین از 
ســوی بسیاری از دولت های اتحادیه از جمله انگلیس، آلمان و 
فرانسه نمونه ای از این اختالف دو رویکرد است. اروپا و در رأس 
آن آلمان ها، چین را رقیب و نه دشمن می دانند و خواهان تعامل 
با آن هستند نه تقابل. با وجود همه اختالف های اخیر، آلمان و 
ایاالت متحده همچنان دو متحد مهم محسوب می شوند اما نوع 
سیاســت و رویکرد آتی آن ها در قبال پکن در نوع رابطه بعدی 
آن ها اثرگــذار خواهد بود. آمریکا همچنان خواهان کوبیدن بر 
طبل اختالف با چین است مسئله ای که مسلماً مورد استقبال 
مقام های آلمانی واقع نشــده و این رویه بعید نیست آن ها را به 
بازنگری در سیاســت خارجی و نــوع رابطه با آمریکا و انتخاب 

متحدان جدید ترغیب کند.

فراخوان »هنیه« برای اتخاذ یک راهبرد 
ملی برای آزادی فلسطین

مقاومت، شرط اول و آخر ©
رهایی از بند اشغالگر

جهان: رئیس دفتر سیاسی جنبش فلسطینی 
حماس، اتخاذ یک راهبرد ملی بر پایه چهار 
محور از جمله تقویت مقاومت مســلحانه را 
پیشنهاد کرد تا قابلیت مقابله با چالش های 
خطرناک کنونی را که فلســطین را تهدید 
می کند، داشــته باشــد. بر اســاس گزارش 
خبرگزاری »ســما«، »اســماعیل هنیه« در 
نشســت مجازی »من النکبه إلی النکسه... 
العوده القرار والخیار« )از اشــغال فلسطین تا 
جنگ ۱۹۶7... بازگشت به تصمیم و گزینه ها( 
برای این راهبرد ملی چهار محور معرفی کرد: 
نخست: توافق بر یــک برنامه ملی خارج از 
توافق اســلو و پایان کامل اســلو و ملحقات 
امنیتــی و اقتصــادی آن. دوم: راه انــدازی 
پــروژه مقاومت فراگیر علیه رژیم اشــغالگر 
صهیونیســتی و تقویت مقاومــت مردمی، 
رسانه ای، سیاســی، اقتصادی و در رأس آن 
مقاومت مسلحانه. سوم: توافق بر سر بازنگری 
در ساختار ســازمان آزادی بخش فلسطین 
»ســاف« به نحوی که شامل همه گروه های 
ملی و اسالمی فلسطین شود. چهارم: ایجاد 
ائتالفی منطقه ای در بعد عربی و اسالمی آن 
که »شــبکه ایمنی« موضع فلسطین بر پایه 

اصول ثابت را تشکیل دهد.
هنیه ادامــه داد: در ســایه چالش هایی که 
مسئله فلسطین با آن روبه رو است سه نقطه 
مشترک میان ما و اردن وجود دارد: نخست: 
النکبه« )ســالروز اشــغال  پیامدهای »یوم 
فلسطین( و »یوم النکســه« )جنگ ۱۹۶7( 
که هنوز متوجه فلسطین و اردن است. دوم: 
تهدیدهای راهبردی علیه مسئله فلسطین، 
همــان تهدیدهای راهبردی اســت که اردن 
با آن روبه رو اســت. سوم: موضع مشترک و 
ثابت فلسطینی-اردنی و عربی در رد معامله 
قرن، اســکان دائمی آوارگان در کشــورهای 
میزبان و واگذاری حقوق فلســطینی.رئیس 
دفتر سیاسی حماس سپس تأکید کرد قصد 
رژیم صهیونیستی برای اشغال اراضی جدید 
در کرانه باختری، همان طور که فلســطین را 
تهدید می کند تهدیدی علیه اردن و بسیاری 
از کشورهای همجوار با فلسطین نیز هست، اما 
اردن در مرکز این تهدید قرار دارد، همان گونه 
که برای مسئله فلسطین نیز اینچنین است. 
 هنیه در ادامه گفت هماهنگی فلسطینی-عربی

و اســالمی به ویژه با اردن در این مرحله برای 
گرفتن تصمیم هــای بزرگ بــرای مقابله با 
خطرات واقعی را درک می کند و این موضوع 

نیازمند ترسیم یک راهبرد متکامل است. 

12/3113/04

23/3700/11 3/264/02

19/4820/19

5/135/48

20/1020/41

 گردان های حزب اهلل عراق خواستار شد
 یک فرمانده حشدالشعبی 

در تیم مذاکره با آمریکا
العالــم: در حالی که مذاکــرات راهبردی بر ســر خروج 
اشــغالگران آمریکایی از عراق قرار اســت از فردا آغاز شود، 
مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق بر ضرورت حضور 
یکی از فرماندهان حشدالشــعبی در تیم مذاکره با دشمن 
آمریکایی تأکید کرد. »ابوعلی العسکری« در موضعی انتقادی 
گفت: ما از دیدن اســامی تیم مذاکره کننده که بیشتر اعضا 
طرفدار حضور آمریکایی ها در کشورمان هستند شگفت زده 
شــدیم. ما خواهان آن هستیم که اسامی سه تن از اعضای 

این تیم تغییر کند.

اسالم آباد و تغییرات در رهبران طالبان©
در شــرایطی که جنب و جوش سیاســی در افغانستان برای تحقق گفت وگوهای 
صلح میان دولت و طالبان به نقطه اوج خود رســیده و انتظار می رود در روزهای 
آینده شــاهد آغاز گفت وگو میان دو طرف باشیم، به نظر می رسد این موضوع در 
پاکستان هم تحرکات سیاسی پیدا و پنهان خاص خود را ایجاد کرده است. انتصاب 
محمد صادق خان، دیپلمات کهنه کار و کسی که سابقه ۶ سال سفارت در کابل و 
همچنین عضویت در شورای امنیت ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد،به عنوان 
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بخشی از همین تحرکات آشکار به شمار 
می آید. منصوب شدن یک نماینده ویژه آن هم پس از نزدیک به یک دهه، حکایت 
از آن دارد که اســالم آباد شرایط کنونی را بســیار حساس ارزیابی کرده و درصدد 
نقش آفرینی هر چه بهتر در تحوالت افغانستان و در عین حال ایجاد هماهنگی هر 

چه بیشتر میان نهادهای مرتبط با این موضوع در داخل پاکستان است. 
اما صرف نظر از انتصاب این نماینده ویژه، گویا اســالم آباد تحرکات سیاسی مهم و 
تقریباً پنهانی را در قبال گروه طالبان نیز در پیش گرفته است. بر همین اساس در 
روزهای اخیر شــایعه های زیادی درباره بیماری و حتی مرگ هبت اهلل آخوندزاده، 

رهبر گروه طالبان پخش شده است. 
غیبت سه هفته ای رهبر طالبان از انظار عمومی و انتشار پیام مکتوب وی به مناسبت 
عید فطر به این شایعه ها دامن زده و حتی به پخش خبرهایی در مورد جانشینی 

مال یعقوب، فرزند مالمحمد عمر، رهبر سابق و مؤسس طالبان منجر شده است. 
در عیــن حال اخباری هم در مورد تغییر اعضای دفتر سیاســی طالبان در قطر و 
تیم مذاکره کننده این گروه به گوش می رســد. با اینکه صحت و سقم این اخبار و 
شــایعه ها تا کنون روشن نشــده و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان تمامی این 
مسائل و حتی اختالف نظر میان رهبران و فرماندهان این گروه را قاطعانه رد کرده، 
اما شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد در هفته های اخیر بدنه رهبری طالبان 
با وقایع و تغییرات قابل مالحظه ای مواجه شــده است. بر همین اساس حدود سه 
هفته پیش اخباری در زمینه برکناری ســردار ابراهیم از مسئولیت کمیته نظامی 
طالبان و جایگزینی مال یعقوب در این مقام منتشر شد. در همان هنگام نیز بسیاری 
فشار اسالم آباد را دلیل این جابه جایی عنوان کردند؛چرا که روابط سردار ابراهیم و 
پاکستانی ها از زمان ترور مال اختر محمد منصور، رهبر سابق طالبان تیره و تار شده 
بود و این فرمانده نظامی دستگاه اطالعاتی پاکستان را عامل هدف قرار گرفتن رهبر 
طالبان به وسیله پهپادهای آمریکایی تلقی می کرد. برکناری سردار ابراهیم این نکته را 
روشن کرد که اسالم آباد قصد دارد زمینه حذف عناصری از کادر رهبری طالبان را که 
با سیاست های اسالم آباد دچار مشکل هستند، فراهم کند. اما این موضوع نمی تواند 
تنها دلیل برای پافشاری اسالم آباد برای ایجاد تغییر در هرم قدرت این گروه باشد. 
برخی بر این نظر هستند که پاکستانی ها درباره گسترش روابط طالبان با کشورهای 
دیگر، به ویژه ایران و روسیه نگرانی دارند. گویا سردار ابراهیم، مسئول سابق نظامی 
طالبان از جمله کســانی بوده که روابط نزدیکی با تهران برقرار کرده بود. قطعاً این 
برای مقام های پاکستانی غیرقابل تحمل است که پس از نزدیک به سه دهه هزینه 
سیاسی و اقتصادی، گرایش طالبان را به سوی کشوری غیر از پاکستان شاهد باشند. 
 اما در کنار همه این ها، منسجم ســازی و ایجاد هماهنگی میان ســطوح مختلف 
رهبری سیاسی و نظامی طالبان، هدف عمده دیگری است که مورد توجه اسالم آباد 
قرار دارد. پس از مرگ مالعمر انسجام سیاسی و نظامی طالبان تا حد زیادی از میان 
رفت؛ هر چند شرایط جنگی مانع از به چشم آمدن این اختالف ها و شکاف ها شده 
بود. مذاکرات صلح با آمریکا و به خصوص بحث پذیرش آتش بس این شــکاف ها را 
تا حد زیادی آشکار کرد و زمینه ساز پیوستن برخی اعضای طالبان به داعش شد. 
اکنون در آستانه مذاکرات صلح با دولت، این مشکل باز هم به چشم آمده و دقیقاً 
به همین علت اســت که مقام های پاکستان می کوشند به فردی چون مال یعقوب 
بیشــتر میدان دهند. مالیعقوب با توجه به نزدیکی خانواده مال عمر با پاکستان و 
برخورداری از کاریزمای بهتر در میان طالبان، شاید بتواند تا حدی انسجام را به این 

گروه بازگردانده و فصل جدیدی را در روابط طالبان و پاکستان رقم بزند.

هیالری کلینتون، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، دونالد ترامپ را 
فردی »بی توجه و بی کفایت« توصیف کرد و گفت، هنجارشکنی های 
رئیس جمهــور آمریــکا از آنچه تصورش را می کــرد، فراتر رفته و 
خشــونت طلبی و تهدید، به تاکتیک های واقعی او تبدیل شده اند 

طوری که ترامپ حتی در حد تظاهر هم حس همدردی ندارد.
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جورج فلوید روی دیوار حائلجورج فلوید روی دیوار حائل
 یک نقاش ناشــناس تصویر جورج فلوید را بر دیوار حائل در شهر 
بیت اللحم در کرانه باختری ترسیم کرد. منذر عمیره، هماهنگ کننده 
کمیته های مقاومت مردمی که مخالف با شهرک سازی ها و دیوار 
حائل اســرائیل در بیت اللحم اســت، اعالم کرد این نقاشی، پیام 
همبستگی مردم مظلوم فلسطین با افراد ستمدیده در آمریکاست. 
این فعال فلسطینی در خصوص هویت این نقاش گفت: این تصویر 

شبانه رسم شده و نقاش آن ناشناس است.

 مقام آمریکایی:  خنثی شدن توطئه آشوب در لبنان
دست کم چهار شبکه تروریستی 

متالشی شد
 فرایند سیاسی در سوریه

شاید به تغییر نظام منجر نشود
ایسنا: نقشه گروه های تروریســتی برای شعله ور کردن 
آتش فتنه در لبنان خنثی شد. خبرگزاری »لیبانون فایلز« 
نوشــت: عناصر آشوبگر قصد داشــتند با ورود به صفوف 
معترضان لبنانــی در مرکز بیروت پایتخــت لبنان، این 
اعتراض ها را به آشوب بکشند. این منابع آگاه اعالم کردند 
که در روزهای گذشته، دست کم چهار شبکه تروریستی 
در لبنان متالشی شد. گفتنی است، پیش از این، حزب اهلل 
لبنان و جنبش أمل درباره فتنه انگیزی دینی و طایفه ای در 

لبنان هشدار داده بودند.

فارس: نماینده ویژه ایاالت متحده در امور سوریه کاهش 
واحد پول ســوریه در چند روز اخیر را به دلیل اقدام های 
آمریکا خواند. »جیمز جفــری« در توییت خود در مورد 
تحوالت ســوریه همچنین آورده است: »ما خواهان یک 
فرایند سیاسی هستیم که ممکن است به تغییر نظام در 
سوریه منجر نشود، در حالی که ما زیر چتر سازمان ملل 
کار می کنیم«. این موضع گیری متناقض در حالی اســت 
که تمام تالش کاخ سفید برای سرنگونی دولت حاکم بر 

دمشق تاکنون به بن بست خورده است. 
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جهان / زارع: سی ان ان روز گذشته در گزارشی تحلیلی آماری 
به میزان خشــونت پلیس در آمریکا پرداخته است. عنوان این 
گزارش که به قلم پیچتا و پترسون، دو خبرنگار ارشد سی ان ان 
نوشته شــده چنین اســت: پلیس آمریکا در مقایسه با دیگر 
کشورهای توسعه یافته به شهروندان بیشتری شلیک می کند، 

مردم بیشتری را می کشد و عده  بیشتری را زندانی می کند.
به گزارش ســی ان ان، نرخ مرگ ومیر شهروندان آمریکایی که 
در بازداشت پلیس آمریکا یا حین آن مرده اند دوبرابر کشوری 
مثل استرالیا و ۶ برابر بریتانیاست. به ازای هر ۱00هزار نفر از 
افرادی که پلیس آمریکا بازداشت می کند ۱2 نفر و در مجموع 
هزار و 348 نفر در ســال یعنی ۱۱2نفــر در ماه و 3.7 نفر در 
روز می میرند. این عدد در اســترالیا ساالنه پنج نفر به ازای هر 

۱00هزار بازداشتی و در انگلیس ساالنه دو نفر است.

باوجود این ســی ان ان می افزاید این حداقل آمار مرگ ومیر به 
دست پلیس اســت که نهادهای قضایی با اســتفاده از اخبار 
رسانه ای جمع آوری کرده اند و آمار دقیق قابل ردگیری نیست.

در ادامه این گزارش، آماری هم از شــلیک های مرگبار پلیس 
آمریکا ارائه و گفته شــده: پلیس آمریکا در سال 20۱8 هزار 
شلیک مرگبار )3۱شلیک به ازای هر ۱0میلیون نفر( داشته که 
این چندین برابر همه کشورهای توسعه یافته است. این عدد در 
آلمان ۱۱نفر )یک نفر در ۱0میلیون(، استرالیا هشت نفر )سه 
نفر در ۱0میلیون(، سوئد ۶ نفر )۶نفر در ۱0میلیون(، بریتانیا 
سه نفر )کمتر از یک میلیون نفر(، نیوزیلند یک نفر )دو نفر در 
۱0میلیون( است. در 20۱۹ اما این عدد رشد داشته و به هزار 

و ۹۹ نفر رسیده است.
براساس این دو شاخص پلیس آمریکا در روز هفت شهروند را 

)چهار نفر حین بازداشت و سه نفر با شلیک گلوله( می کشد.
سی ان ان نگاهی هم به تبعیض نژادی در عملیات های پلیس 
آمریکا انداخته و نوشــته است: افسران پلیس در آمریکا در 
قبال مظنونان سیاه پوست چهار برابر مظنونان سفیدپوست 
از زور اســتفاده می کننــد. برمبنــای آماری که در ســال 
20۱۶منتشر شــد، به ازای هر ۱00هزار شهروند آمریکایی 
پلیــس در قبال 273شــهروند سیاه پوســت به خشــونت 
غیرموجه متوسل شده اســت. این عدد در قبال شهروندان 

سفید 7۶مورد است.
آمریکا همچنین بیشترین جمعیت زندانی را در بین کشورهای 
توسعه یافته دارد. برپایه آمار سال 20۱8 به ازای هر ۱00هزار 
شهروند آمریکایی، ۶55 نفر زندانی هستند. این عدد در بریتانیا 
۱40نفر، در کانادا ۱۱4نفر، در فرانسه ۱00نفر، در ایتالیا ۹8نفر، 
در آلمان 75 نفر و در ژاپن 4۱ نفر است. در مجموع 2میلیون و 
200هزار نفر در آمریکا زندانی هستند که به تنهایی از جمعیت 
واشنگتن دی سی بیشتر است. اگر هرکدام از ایالت های آمریکا 
را به عنوان یک کشور در نظر بگیریم 3۱ کشور اول دنیا از نظر 

تعداد زندانیان در ایاالت متحده هستند.

امنیت به سبک آمریکایی
هر روز هفت شهروند ایاالت متحده توسط پلیس کشته می شوند!

گزارش

      صفحه 8

کارت س���بز خ���ودرو پ���ژو پ���ارس م���دل 1396 به رنگ 
سفید روغنی  به شماره پالک 199ص35   ایران 74 
و ش���ماره موتو ر BM15L*F115418  و شماره شاسی 
NAPH330ABH 1020240 ب���ه ن���ام اینجانب طیبه 

شجیعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، نس�بت به 
خری�د تجهیزات و اجرای فوندانس�یون دکل ، فن�س ، outdoor ، نصب 
دکل ، اجرای گراند و Ti   بیس�ت س�ایت در س�طح اس�تان را بر اس�اس 
مش�خصات موجود در اسناد و دستورالعملهای اجرایی از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
ل�ذا از کلیه اش�خاص حقوقی واجد ش�رایط، جهت ش�رکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر ب�ه پرتال این منطق�ه به آدرس 

)FARS.TCI.IR( مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم شماره 99/7 

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه 
و عمومی فوق العاده شرکت پاریز شرق به شماره 

ثبت 6855 و شناسه ملی10380226650
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر 
دعوت میگ��ردد تا در مجامع عمومی عادی س��الیانه 
و عموم��ی فوق الع��اده که به ترتیب در س��اعت 8 و 
10 صب��ح روز یکش��نبه 1399/04/01 در محل اصلی 
ش��رکت واق��ع در بل��وار هفت تیر، نب��ش هفت تیر 
هش��ت، برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن،ط5 واحد 
505 و   کدپس��تی 9178772903 برگ��زار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسات به ترتیب :

• مجمع عمومی عادی سالیانه
1- انتخاب بازرس     2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

3-  تصویب صورتهای مالی
• مجمع عمومی فوق العاده    1- افزایش سرمایه

ع هیئت مدیره شرکت پاریز شرق  9
90
20
33

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل 1386 رنگ مشکی 
به ش���ماره انتظامی 193ج41 ایران 88  شماره موتور 
ب���ه  و ش���ماره شاس���ی 51003133   12686002344
مالکی���ت فرزین خطیب���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی فراخوان

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد جهت شناس�ائی و ارزیابی پیمانکاران حقوقی واجد صالحیت و ذیصالح به 
منظور دعوت در مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای کلیه امور مربوط به ابنیه ، تاسیس�ات برقی و مکانیکی برروی س�ازه قاب س�بک 
ف�والدی ) LSF ( در پ�روژه ای از مجموعه ح�رم مطهر با زیربنای کل حدود 1100 مترمربع در چهار طبقه بر مبناي فهرس�ت بهاي پایه 
س�ال  1399 س�ازمان برنامه و بودجه اقدام نماید ، لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای تجهیزات و تجربه کافی در زمینه 
اجرای عملیات بر روی سازه قاب سبک فوالدی ) LSF ( هستند دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل سوابق و رزومه خود را به شرح ذیل همراه با اعالم 
آمادگی جهت ارزیابی توان فنی و اجرایی حداکثر تا تاریخ  99/03/29 به نشانی : مشهد – خیابان شهید اندرزگو – ورودی باب الجواد )علیه السالم( – واحد 

دبیرخانه )تلفن 32257085-051 و 31305243-051( به صورت چاپی یا لوح فش�رده )CD( ارس�ال و یا حضورًا تحویل نمایند.
ضمنا متن فراخوان نیز درآدرس اینترنتی س�ازمان به نش�انی http://sem.aqr-harimeharam.org   قابل مش�اهده می باش�د .

شایس�ته یادآوریس�ت ش�رکت کنن�دگان در ای�ن فراخ�وان م�ی توانن�د جه�ت دریاف�ت اطالع�ات بیش�تر ب�ا سرپرس�ت کارگاه آق�ای مهن�دس باهم�ت ب�ه                                                                
ش�ماره تلفن :  31305403 -  051  تماس حاصل فرمایند  .

مدارک موردنیاز : - نام شرکت/آدرس/ش�ماره تماس/ش�ماره فکس/پس�ت الکترونیکی/کپی اساس�نامه/آگهی تاس�یس/کد اقتصادی/آخرین تغییرات
- لیس�ت کامل و س�وابق هیئت مدیره ، مدیران ، و کارشناس�ان فنی ش�اغل در ش�رکت

- ش�رح کامل کارهای انجام ش�ده مرتبط با موضوع عملیات ) احجام و ریالی ( و کارهای در دس�ت اجرا
- لیس�ت قراردادهای مرتبط و س�وابق بهمراه اطالعات کامل

- تراز مالی ش�رکت      - گواهی حس�ن انجام کار و تاییدیه از کارفرمایان قبلی
- س�ایر مدارک و اطالعات الزم که در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر می باش�د

») LSF ( لطفا بر روی پاکت درج ش�ود » جهت فراخوان شناس�ائی پیمانکاران دارای صالحیت در زمینه اجرای عملیات بر روی س�ازه قاب س�بک فوالدی

   
ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید  لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1399/03/19  لغایت  
1399/03/22 در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200.000 ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد . کارفرما رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
زمان  بازگشائی پاكتهازمان تحویل پاكتهانوع ضمانتنامهتضمین شرکت در مناقصه )ریال (عملیات )ریال(مصالح )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

199/106/603
انجام فعالیتهای   اصالح و بهینه سازی  در حوزه عمل 

مدیریت برق شهرستان خاتم 1399
1.021.937.800660.432.930170.000.000

1- بانکی .    2-چک بانکی.        
3- مطالبات. 4- ضمانتنامه از 

شرکتهای بیمه گر

ساعت 13 پنجشنبه

مورخ 1399/03/29

ساعت 11  شنبه

مورخ 1399/04/01

1- مدت اجرا : سه ماه       2- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.      3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.    
 داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .        م الف:270                                                                                                      
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ) نوبت دوم (

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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