
 

»ادب حضور« در محضر انسان کامل
 معارف  همزمان با بازگشایی حرم های مطهر و بقاع گفت وگو با نویسنده کتابی که به دیدگاه های رهبر انقالب اسالمی درباره زیارت می پردازد

متبرکه، کتاب »ادب حضــور؛ آداب زیارت از دیدگاه 
رهبر انقالب اسالمی« توسط انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شد. این اثر، عصاره ای از دستورها، رهنمودها و 

سخنرانی های حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره زیارت، 
آداب و احکام آن است. در جایی از این کتاب، از رهبر 
معظم انقالب نقل شده است: »قبولی زیارت معنایش 
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 سردار آزمون 

در گفت و گو با قدس:

گفت و گوی قدس با دکتر گلشنی صدرالحسینی از جنگ روانی آمریکا می گوید

 :jامام رضا
ایمان دارای چهار 
رکن است: توکل 
برخداوند، راضی 

بودن به قضای 
الهی،تسلیم دربرابر 

فرمان خدا و واگذاری 
کارها به خداوند. 

بحاراالنوار338/78
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از لیگ روسیه خواهم رفت
 برای ارزیابی های علمی

به خانه تکانی اساسی نیاز داریم
 تجربه و انگیزه 

برگ برنده سردار  قاآنی و یارانش

 ............ صفحه 3

 خبرهای سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری جاسوس در سپاه تا سقوط هواپیمای اوکراینی 

متخلفان در هر منصبی از حاشیه امن برخوردار نیستند

نماینده مشهد با اشاره به جلسه 
شورای عالی شهرسازی مطرح کرد

حفظ هویت 
 بافت اطراف 

حرم مطهر

 سیاست  غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به 
تالش ســرویس های جاسوسی دشمن برای مداخله در امور  داخلی جمهوری اسالمی 
ایران با تکیه بر جمع آوری اطالعات از طریق جاسوســی اظهار کرد: سربازان امام زمان 
و نیروهای هوشیار سپاه به خوبی  فعالیت های آن ها را رصد می کنند و بر آن ها اشراف 
دارند و عناصر فریب خورده ای که در دام این سرویس ها می افتند،  شناسایی و دستگیر 
می شوند و قوه قضائیه با قاطعیت به جرایم آن ها رسیدگی می کند. سید محمود موسوی 
مجد فرزند سیدکاظم که به دو سازمان جاسوسی سیا و موساد وصل شده بود و در قبال 
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 قدس خراســان  نماینده مردم مشــهد و 
کالت در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
جلسه جنجالی شورای عالی شهرسازی برای 
بافت اطراف حرم رضوی گفت: ســابقه ورود 
شورای عالی شهرسازی به بافت پیرامونی حرم 
رضوی به سال 93 بازمی گردد که در این سال 
در فرایند بررســی طرح جامع شهر مشهد با 
توجه به اهمیت بافــت پیرامونی حرم رضوی 
مقرر شد بررسی دقیقی نسبت به وضعیت این 

طرح صورت بگیرد...

اعتراض داخلی و بی اعتباری 
 خارجی ایاالت متحده 

از کجا نشأت می گیرد؟

 آمریکا 
 و تاوان

100 کودتا

گزارشی از فرایند تولید 
 پوش مضجع مطهر 

حضرت رضا)ع( 
 خدمت 

 حتی به قدر 
یک سر سوزن

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 8

 مالیات ستانی از خانه های خالی 
و خودروهای لوکس 

 پولدارها هم 
مالیات می دهند!
 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

ســال ها پیش به دیدار دوســتی رفته بودم که در اداره ای مهم عهده دار ریاست 
شده بود. دست بر قضا من به طور تصادفی از فساد یکی از مدیران زیردستش در 

اعطای مجوزهایی باخبر شده و به نیت خیر و اصالح، حین...

طبری؛ محاکمه فرد 
یا شبکه های فساد؟

 ............ صفحه 2

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عملیات مشروحه ذیل را به 
پیمانکار ذیصالح واگذار نمایید.

مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردیف
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار  به ریال

مناقصه

واگذاری حجمی پیمانکاری مرتبط با فعالیتهای آبرسانی سیار توسط 1
تانکر در سطح شهر و روستاهای شهرستان مشهد )بدون ارزیابی کیفی(

--- 1215/063/678/000518/000/000ماه
 1. واریز نقدی به حساب  
جاري شماره100050005

بانك پاسارگاد شعبه آبفای 
مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  
4 . چك تضمین شده 

بانکی

 2
اجرای عملیات اصالح شبکه و نصب انشعابات آب در سطح منطقه 

5 آب1212/948/893/215455/000/000 ماهیك آب و فاضالب مشهد )همراه با ارزیابی کیفی(

ارائه خدمات خودرویی سواری و عملیاتی در سطح شرکت آب و 3
7اداره کارامور اجتماعی در 1231/983/383/9481/026/000/000 ماهفاضالب مشهد)با ارزیابی کیفی(

رشته حمل ونقل

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد     2. محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی      3. تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/3/24 از محل دفتر 
قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

4. تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد مناقصه تکمیل شده ردیف اول : ساعت 14مورخ 1399/4/4  به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
مشهد ، تلفن 37008152.      5. تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده ردیف دوم و سوم : ساعت 14مورخ 1399/4/8 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، 

فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008124.    6. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
7. هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 99019865  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
20
53

تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است .

 . ))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای((

/ع
99
02
06
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

6،954،111،5722099003374000009اجرای پروژه فونداسیون کتابخانه سبزوار99/5

8،922،111،8542099003374000010اجرای پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جغتای98/39 نوبت دوم

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

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

کیفی  ارزیابی  با  عمومی همراه  های  مناقصه  دارد  نظر  در  خراسان رضوی  و شهرسازی  راه  کل  اداره 
زمانی  برنامه  و  مدارک   ، شرایط  طبق  دولت  الكترونیكی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  )فشرده( 

مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

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

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

/ع
99
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شرکت شبکه بازار رضوی)سهامی خاص( در نظر دارد مدیریت فنی، اجرایی و کارگزاری خرید 
و ف�روش فیزیک�ی و اینترنتی در س�امانه آهو 24 )فروش�گاه مج�ازی و فیزیک�ی( را تحت نظارت 
کامل خود در س�طح ش�هر تهران برای مدت دو  سال شمس�ی، با رعایت موازین و آئین نامه های سازمان 
اقتصادی آس�تان قدس رضوی و مطابق پیوس�ت های تعیین ش�ده به اش�خاص حقیقی یا حقوقی دارای 

صالحیت در این زمینه واگذار نماید.
ل�ذا از اش�خاص ذیص�الح دع�وت م�ی گ�ردد پ�س از واری�ز مبل�غ 1000.000 ریال به حس�اب ش�ماره 
7781818170 بانک ملت ش�عبه ش�ریعتی مش�هد به نام ش�رکت ش�بکه بازار رضوی جهت دریافت پاکات 
پیش�نهاد قیمت و پیوس�ت ها، به دفتر این شرکت واقع در مش�هد، بزرگراه آسیایی – میدان قائم – روبروی 
بیمارس�تان رضوی مراجعه و یا با ش�ماره تماس 31078 داخلی 116 تماس حاصل فرمایند. زمان ارس�ال 
پیشنهادات قیمت در پاکات دربسته به آدرس فوق الذکر حداکثر 7 روز از تاریخ انتشار آگهی است. بدیهی 
اس�ت از بررس�ی پیشنهادات مخدوش و خط خورده امتناع می گردد و مزایده گزار در رد یا پذیرش کلیه 

پیشنهادات مختار است.
تضمین شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال می باشد. 

آگهی مزایده واگذاری مدیریت فنی، اجرایی و کارگزاری خرید و فروش در سامانه 
آهو24 در شهر تهران ) فروشگاه مجازی و فیزیکی(

شرکت شبكه بازار رضوی

/ع
99
02
08
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شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 371/ش به تاریخ 99/2/14 شورای 
اس��المی ش��هر نظرآباد در نظر دارد جمع آوری و حمل زباله مخازن زباله را به 
ص��ورت مكانیزه تا دای��ره امانی با براورد اولی��ه 4/200/000/000 ریال را از 

طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و همچنین دریافت اوراق 
ش��رکت در مناقص��ه به واح��د مالی ش��هرداری مراجعه و مبل��غ 210/000/000 
ری��ال ب��ه عن��وان س��پرده ش��رکت در مناقص��ه به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
0104746757008 ن��زد بان��ک ملی واریز و یا معادل آن اس��ناد خزانه تهیه و 
ضمیم��ه پیش��نهادات خود نموده و حداکث��ر تا تاریخ 99/4/10 ب��ه واحد مالی 

شهرداری ارائه نمایند.
 بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات 
مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر 

نخواهد داد. هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 س��پرده نف��رات اول تا س��وم مناقصه تا زم��ان عقد قرارداد نزد ش��هرداری 
نگه��داری و ه��رگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند س��پرده آنان 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی

عسگری -شهردار نظرآباد 

گفت وگو با سعید تشکری به انگیزه انتشار »آرتیست« گفت وگو با سعید تشکری به انگیزه انتشار »آرتیست« 

رساله ادبیات داستانی رساله ادبیات داستانی با چاشنی فنون رزمی!با چاشنی فنون رزمی!
 ............ صفحه 12
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انتقاد امیرعبداللهیان از وعده های بی عمل اروپایی ها   تسنیم: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: تهران از پاریس انتظار دارد نگذارند دشمنان روابط تاریخی دو کشور، مناسبات دیرینه 
فیمابین را در جهت منافع نامشروع خویش مدیریت کنند. فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی و مدیرکل بین الملل دیدار و گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان 

در پایان این دیدار از وعده های بی عمل سه کشور اروپایی در قبال تعهداتشان به ملت ایران به تفصیل انتقاد کرد.

غالمحســین  خلیل خانــه: 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 
در نشســت خبری بــا اشــاره به تالش 
برای  ســرویس های جاسوسی دشــمن 
مداخله در امور  داخلی جمهوری اسالمی 
ایران با تکیه بر جمــع آوری اطالعات از 
طریق جاسوسی اظهار کرد: سربازان امام 
زمان و نیروهای هوشــیار سپاه به خوبی  
فعالیت های آن هــا را رصد می کنند و بر 
آن ها اشراف دارند و عناصر فریب خورده ای 
کــه در دام ایــن ســرویس ها می افتند،  
شناسایی و دستگیر می شوند و قوه قضائیه 
بــا قاطعیت بــه جرایم آن ها رســیدگی 
می کند. سید محمود موسوی مجد فرزند 
سیدکاظم که به دو سازمان جاسوسی سیا 
و موساد وصل شده بود و در قبال دریافت 
دالر برای آن هــا در حوزه های امنیتی و 
نیروهای مســلح از جمله سپاه پیروزمند 
قدس و محل اســتقرار و ترددهای سردار 
شهید سلیمانی اطالعاتی را جمع آوری و 
در اختیار دشــمن قرار داده 
بود، به اعدام محکوم شــد. 
دیوان عالی کشــور نیز این 
حکم را تأیید کرد و به زودی 
این فرد حکمــش اجرا می 
شــود و هم او بــه مجازات 
اربابانش  می رســد و هــم 
قاطعیت ایران را مشــاهده 

خواهند کرد.
البتــه بعد از این نشســت 
خبــری، مرکز رســانه قوه 
قضائیــه  در اطالعیــه ای 
اعالم کرد که این جاسوس 
ارتباطی با شهادت سردار سلیمانی نداشته 
است و پیش از این ترور دستگیر و محکوم 
شده بود. سخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری خود با تأکید بر اینکه امروز متخلفان 
در هر منصب و مقام و تحت پوشــش هر 
لباس و جایگاهی که باشند دیگر از حاشیه 
امن و حریم ممنوعه برخوردار نیســتند، 
گفت: خوشحالیم اعالم کنیم قوه قضائیه 
عمل گراست و به جای شعارزدگی گزارش 

عملکرد به مردم می دهد.

پرونده طبری دستمایه تسویه حساب »
شخصی با قوه قضائیه نشود

وی اضافه کــرد: برخورد قــوه با معدود 
عناصر فاسد درون خود هم جدی است و 
هم قاطع و عبرت آمــوز، اما الزم می دانم 

توصیه ای اخالقی و قانونی به اصحاب رسانه 
و اشــخاص و گروه ها داشته باشم. اینکه 
رسانه ها و جریان های سیاسی و اشخاص 
این پرونده را بهانه و دســت مایه ای برای 
تســویه حساب های شــخصی و گروهی 
قرار ندهنــد و از تخریب دیگران و اهانت 
به اشخاص اجتناب نمایند، حتی نسبت به 
متهمان اجازه دهند برابر موازین رسیدگی 

انجام شده و حکم قانونی صادر شود.

دولت بدون هماهنگی با ما وعده »
آزادی زندانیان خارجی را ندهد

اســماعیلی در بخشــی از این نشست با 
یادآوری و تأکید بر اینکه در موضوع تبادل 
زندانی و زندانیان متولی قوه قضائیه است و 
اصالً امکان پذیر نیست که بدون هماهنگی 
با قوه قضائیه درباره زندانیان مذاکره شود، 
چه برســد به تبادل آن هــا، گفت: اعالم 
می کنــم که آقایان در بخش های مختلف 
جایگاه خودشــان و جایگاه قوه قضائیه را 
بدانند و از ناحیه این ارگان بدون هماهنگی 
با آن وعده آزادی همه زندانیان را ندهند؛ 
چراکه تصمیم گیری با قوه قضائیه است. 
البته قوه قضائیه مسئله امنیت ملی کشور 
و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت و بخش های کارشناســی دولت را 

مورد بررسی قرار داده و خواهد داد.

۶ بازداشتی در پرونده سقوط »
هواپیمای اوکراین

ســخنگوی قوه قضائیه دربــاره آخرین 
وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 
و بازداشتی های آن هم با بیان اینکه بخش 
قضایی به عهده ما و مشــخصاً ســازمان 
قضایی نیروهای مسلح است، خاطرنشان 

کرد:  به محض وقوع حادثه دستور رئیس 
قوه برای رسیدگی جدی صادر شده و در 
دادسرای نظامی شــعبه ویژه ای تعیین و 
اقدام های متعددی در مورد معاینه محل 
حادثه و تحقیقات محلی و حفظ اشــیا و 

اموال باقیمانده در محل انجام شد.
 وی افزود: هفت گروه کارشناســی و ۱۲ 
گروه بررسی ســانحه کار تحقیق را آغاز 
کردند و  از سوی سازمان قضایی نیروهای 
مســلح اعالم شــد خانواده جان باختگان 
می توانند شکایت خود را مطرح کنند که  

۷۰ خانواده مراجعه کرده اند.
 عــالوه بــر ایــن گروه هایــی از خانواده 
جان باختــگان مالقات هایی با دادســتان 
نظامی و رئیس ســازمان قضایی نیروهای 

مسلح داشتند.
 وی گفت: در ایــن پرونده تاکنون ۶ نفر 
از عوامل ذی ربط بازداشــت شــده اند که 
در روزهای اخیر ســه نفر بــا قرار تأمین 
آزاد شــدند و سه نفر کماکان در بازداشت 
هســتند. تداوم بازداشت ۶ ماهه این افراد 
بیانگر اهتمام مراجع قضایی در رسیدگی 
به این پرونده است. بخش های دیگر باید 
توسط سازمان های مربوط انجام شود و قوه 
قضائیه با صالبت در جهت احقاق حقوق 

جان باختگان عمل خواهد کرد.

با عامل قتل رومینا عبرت آموز »
برخورد می کنیم

اســماعیلی در پاســخ به پرسش دیگری 
در مــورد پرونده قتل رومینــا و مجازات 
پــدر وی و اینکه قانون در این زمینه نیاز 
بــه اصالح دارد؟ تصریح کرد:  قتل رومینا 
اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگری از منظر 
قوانین جزایی ما در زمره جنایات هست و 

مستوجب مجازات سنگین. نوع قتل فرق 
نمی کند، ما قائل به حرمت نفس هستیم.

 قتل نفس چه خودکشی باشد، چه همسر 
و برادر و فرزند و والدین کشــی، جنایت 
می دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب 
این جنایت ها می شــوند، باید عبرت آموز 
برخورد کرد و در این پرونده نیز این گونه 
اقدام خواهد شــد. سخنگوی قوه قضائیه 
در ادامــه با تذکر اینکه برخی ها در اینجا 
دایه مهربان تر از مادر نشوند، گفت: کسانی 
که در داخل یادمان نرفته مخالف قصاص 
بودند و علیه الیحه قصاص راهپیمایی کرده 

و مقاله می نوشتند، امروز مدعی نشوند.
 وی بــا تأکید مجدد بر اینکه قوه قضائیه 
در این پرونده قاطع برخورد می کند، اظهار 
کرد: اگر مجازات فعلی تشــدید  شود، ما 
به قانون عمل می کنیــم، همان گونه که 
قوه قضائیــه در الیحه صیانت و کرامت و 
حفظ حرمت بانوان در بخش قتل عمدی 
بانــوان اگر به هر دلیــل منجر به قصاص 
نشود، پیشنهادتشدید مجازات داده است، 
اما باز هم قانون گذاری با نمایندگان محترم 

مجلس است. 

زنگ آخر دادگاه عیسی شریفی»
اســماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده 
عیسی شریفی، معاون شهردار اسبق تهران 
هم خاطرنشان کرد: تا امروز نزدیک به ۴۰ 
جلســه دادگاه این پرونده برگزار شده و با 
توجه به اطالعی که مــن گرفتم به زودی 
جلسات پایانی این پرونده در هفته های آتی 
برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور 

رأی خواهد رسید.
وی افــزود: در این پرونده دو نفر از متهمان 
کماکان در بازداشــت هســتند و ۹ نفر از 
متهمان با قرار تأمین آزاد هســتند، اما در 

جلسات دادگاه شرکت می کنند.

قالیباف اتهامی در پرونده شریفی »
ندارد

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که 
پرسید  اگر در پرونده »عیسی شریفی« قائم 
مقام قالیباف در شهرداری مشخص شود 
رئیس مجلس در فسادهای او نقش داشته 
اســت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟، گفت: ما 
دربــاره اما و اگرها حــرف نمی زنیم؛ این 
موضوع قبالً پرسیده شده است، محتوای 
پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور 

در زمره متهمان این پرونده نیست.

خبرهای سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری جاسوس در سپاه تا سقوط هواپیمای اوکراینی

متخلفان در هر منصبی از حاشیه امن برخوردار نیستند

 سازمان بازرسی و تعزیرات کجایند. هفته قبل هزینه تعویض شناسنامه ۴۷هزار تومان س
این هفته ۵۰هزار تومان. اعتراض می کنیم می گویند ما هم مانده ایم مرتب تابلو قیمت عوض 

می کنیم. 09150000763
 چرا حقوق کارمندان باید در دو مرحله بیش از ۶۵درصد افزایش پیدا کند، ولی حقوق س

بازنشستگان ۱۵درصد، کجای این عدالت است چراهمسان سازی حقوق بازنشستگان طبق 
قانون اجرا نمی شود؟ 09140006246

برای کنترل زادوولد موش های تهران و انبارهای سراسر کشور به جای تله موش دستگاه س
پرتو عقیم  ساز در مسیر آن ها قرار دهیم. قول می دهم که چینی ها زودتر بخوانند و بسازند. 

09150009278
صداوسیما به وضعی مبتال شده که از یک طرف در عرض دو سال چند فراری داشته!؟ از س

طرفی هم افرادی را دعوت به کار می کند که دوتابعیتی اند که هنگام زاییدن به زایشگاه های 
آمریکا و کانادا ســرازیر می شوند!عدم قاطعیت و نظم و عدالت در این سازمان سبب شده 
مجری قدیمی حاشیه ســاز بشود و یا حامیان فتنه عهده دار اجرای برنامه های پرطرفدار و 

پردرآمد بشوند. 09360006158
رئیسی اَحـسـنـت، َسرهاِی اژدهای فـسـاد را در مـمـلـکت اسالمی قـطـع ُکـن، خـدا س

حـافـظت باشد. 09370008044
تمام خودروسازان چون بنز، تویوتا، و صدها برند دیگر با التماس خودرو با کیفیتشان را س

می فروشند بعد اینجا با قرعه کشی و منت گذاشتن آشغال هاشان  را می فروشند! به خدا برای 
ایران زشت است. 09350000304

در ایران رؤسای سه قوه یک بار دست به دست هم بدهند تا شاخ غول را بشکنند. غول س
هم فقط دو خودروســازاند که ۴۰ سال اســت جوالن می دهند، البته مراقب باشید واقعاً. 

09350000304
 دولت قبل از عید اعالم کرد که قســط های بانک ها را فروردین ندهند ما هم پرداخت س

نکردیم، حاال که رفتیم بانک می گویند بایــد دو ماه باهم پرداخت کنید، این بی انصافیه، 
ما اگه قرض می کردیم بهتر بود که یک جا قســط رو بدیم، لطفاً پیگیری کنید، ممنون. 

09150005300
چراکارمندان بانک ها کرونا را بهانه کرده اند و وظیفه خود را انجام نمی دهند هیچ نظارتی س

نیست. 09150005203

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 

آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بود©
سیاســت: رئیس جمهور با بیــان اینکه 
آزادسازی ســهام عدالت اقدام بزرگی بود 
که پس از سال ها تالش دولت اتفاق افتاده 
اســت، گفت: امروز مــردم صاحب اختیار 
سهامی شــده اند که تا قبل از آن با وجود 
اختصاص ســهام، مالکیت روشنی نبود و 
اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

حجت االســالم حســن روحانی در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت دوازدهم گفت: دولت تالش کرده اســت در روندی کامالً شــفاف و 
ضابطه مند، مردم ســهامی را که قبالً به نام آن ها بوده، در دســت بگیرند و در عین 
حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود. روحانی بورس را نقطه 
امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم 
در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت الزم نمایند که این 
فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تالش کرد بازار بورس 
با قدرت به کار خود ادامه دهد. رئیس جمهور تصریح کرد: از افتخارات کشور این است 
در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت 
مردم رونق گرفته است. وی تأکید کرد: با روش های مناسب باید مانع آن شویم عده ای 
که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هستند، بتوانند این سهام را 
با ارزش کمتر خریداری کنند. روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
ســازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص  
کنند، افزود: نحوه اطالع رســانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در 
این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطالع رسانی درباره میزان سود و شرکت های 
مرتبط با این سهام بسیار مهم است. رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت 
به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری 
هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر 

را در بر می گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.

نامه الوروف به سازمان ملل درباره ایران©
مهر: وزارت خارجه روســیه کارزار فشــار آمریکا بر ایران را با »انگیزه سیاسی« 
خوانده و از جهانیان خواست تالش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
را محکوم کنند. »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرد. 
به نوشــته خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« الوروف در نامه ای به »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل و اعضای شــورای امنیت، گفت: ایاالت متحده به صورت 
یکجانبه از توافق هســته ای ایران و ۶ قدرت جهانی خارج شد و اکنون هیچ حق 
قانونی برای تالش جهت استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ برای تداوم نامحدود تحریم 

تسلیحاتی ایران ندارد.

قدردانی نماینده ونزوئال در سازمان ملل از رهبر انقالب©
فارس: نماینده ونزوئال در ســازمان 
ملــل بــا بیــان اینکــه اقدام های 
واشــنگتن علیه کاراکاس شکســت 
خــورده، از »اقــدام بشردوســتانه« 
دولــت و رهبــر ایــران در حمایت 
از ونزوئــال و اعــزام پنــج نفتکش 
قدردانی کرد. »خورخه والرو« ســفیر 
و نماینــده دائم ونزوئال در ســازمان ملــل در گفت وگویی با شــبکه »المیادین« 
اظهار کرد: کشته شــدن »جورج فلوید« از بحران انســانی در نظام سرمایه داری 
و نئولیبرالیســم در جهان پرده برداشــت و شکست ســختی برای دولت »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهــور آمریکا بــود. والرو در ایــن باره توضیــح داد: ترامپ به 
جای اینکه بــه مقابله با بیماری همه گیر )کرونا( بپــردازد، می گوید تظاهرات را 
ســرکوب خواهد کرد و هر کســی جرئت به اعتراض کند، ســرکوب خواهد شد.

  طبری؛ محاکمه فرد©
 یا شبکه های فساد؟

سال ها پیش به دیدار دوستی رفته بودم که 
در اداره ای مهم عهده دار ریاســت شده بود. 
دست بر قضا من به طور تصادفی از فساد یکی 
از مدیران زیردســتش در اعطای مجوزهایی 
باخبر شــده و به نیت خیــر و اصالح، حین 
گفت  وگوهایمان به این ماجرا نیز اشاره کردم. 
تصــورم آن بود که کمکــی می کنم به این 
دوست دلسوز تا آدم های زیر دستش را بهتر 
بشناسد و در کارش موفق تر باشد، اما در کمال 
حیرت من، ایشان آنچنان برآشفت که محفل 

نیمه تمام ماند و من جلسه را ترک کردم.
هنگام خــروج تنها این فکــر در ذهنم بود 
که یا ایــن بزرگوار چیزهایی می داند که من 
نمی دانم و تمام مســتندات مانند آفتاب که 
موجود بودند، باطل است و یا خدای ناخواسته 
خودش هم دســتی بر آتش دارد و از اینکه 
ماجرا چنین آشکار شود، خشمگین شده؛ اما 
هنگام خروج به شوخی و جدی گفتم: این قدر 
که شما به کارمندانت ایمان داری، اگر بسیاری 
از ما به خدا ایمان داشتیم، اوضاعمان خیلی از 

امروز بهتر بود.
در چند ماهه اخیر، خبرهــای خوبی از قوه 
قضائیه می رســد. محاکمه آقای طبری، نظر 
به مســئولیت مهم و نفوذی که در این قوه 
داشــت، اگرچه مردم را شوکه کرد، اما ثابت 
کرد ماجرای مبارزه با فســاد، ان شــاءاهلل بنا 
نیست یک حرکت نمایشی باشد. پیشتر هم 
در همین ستون و در ماجرای متهم اختالس 
یــک و نیم میلیــارد دالری تأکید کردم که 
این رفتارها اگر تداوم داشــته و همه شمول  
باشد، می تواند حداقل بخشی از اعتماد به فنا 
رفته مردم، نسبت به بسیاری از دستگاه ها را 
برگرداند و اگر نه، اعتماد باقیمانده را نیز سلب 
خواهد کرد و شــبیه ماجرای محکومیت آن 
سرباز برای سرقت یک ماشین ریش تراشی، 
برای سال های سال، دستمایه مزاح و مطایبه 
خواهد بود.مردم با شــنیدن دادگاهی شدن 
مقامات فاســد، آن هم در این سطوح امیدوار 
می شوند که دیگر کسی در هیچ سطحی برای 
فســاد کردن احساس امنیت نکند. بی گمان 
مفسدان تنها در ســطح مباشران و معاونان 
و مدیران رده ۲ و۳ نیســتند و مهم تر از آن، 
چنین افرادی تنها نیســتند. قوه قضائیه با 
هوشــمندی دریافته است وقتی پای یکی از 
این جماعت به میان آید، بیشتر شبکه های 
پشــت آن اســت که باید تمام اجزای  آن را 
یافت و به پای میز محاکمه کشــاند. مهم تر 
از آن شناسایی رویه ای است که قادر نیست 
راه را بــر متولد شــدن چنین شــبکه های 
فسادی ببندد. اگر این رویه ها اصالح نشوند، 
قضات و نیروهای دلســوز، هر تعدادی که از 
این مفسدان را بگیرند، در اندک مدتی، باند 
و شــبکه های دیگری سر بلند خواهند کرد. 
باید ازاین ســرنخ ها به راه حلی عملی دست 
پیدا کرد که سرچشــمه امکان ایجاد چنین 
گروه های مفسدی را مسدود کنند. حرکتی که 
گویا با تمام سختی و پیچیدگی اش، انگار قوه 
قضائیه عزم محقق کردن آن را دارد. ان شاءاهلل

عصبانیت آمریکا از کشتیرانی ایران 

تحریم ها به روز شد©

فارس: وزارت خزانه داری آمریکا فهرســت 
به روزشده ای از تحریم های مرتبط با خطوط 
کشتیرانی ایران منتشر کرده است. نام بیش 
از ۱۰۰ نفتکش، کشــتی باری و مســافری 
متعلــق یا مرتبــط با خطوط کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران در این فهرست در 
وب سایت »دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا« )اوفک( قرار گرفته 
است.وزارت خزانه داری آمریکا گفته تغییراتی 
را در فهرســت SDN )فهرســت افراد ویژه 
مشخص شده و بلوک شده( اعمال کرده و آن 
را به روزرسانی کرده است.وزارت خزانه داری 
آمریکا برای این کشــتی ها از سه برچسب 
»ایــران« ]IRAN[، »مقــررات تحریم هــای 
مربوط به اشــاعه سالح های کشتار جمعی« 
]NPWMD[ و »مقررات تحریم مالی ایران« 

]IFSR[ استفاده کرده است.
پیــش از این نیز پایگاه خبــری فری بیکن 
آمریــکا مدعی شــد برخــی از نمایندگان 
جمهوری خواه کنگره در روزهای آینده طرح 
جامعی برای تحریم ایران ارائه خواهند کرد. 
محمــود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در حســاب کاربری خود در توییتر، نوشت: 
جمهوری خواهــان کنگره آمریــکا به جای 
تهیه طرح جامع تحریم علیــه ملت ایران، 
بــه فکر تهیه طرحی بــرای رفع بی عدالتی 
و نژادپرستی ســاختاری در آمریکا و ایجاد 
آرامش و امنیت برای ملت این کشور باشند.

صدای مردم   

احزاب

شماره پیامک: 30004567

 قتل نفس چه 
خودکشی باشد، چه 
همسر و برادر و فرزند 
و والدین کشی، جنایت 
می دانیم و معتقدیم با 
کسانی که مرتکب این 
جنایت ها می شوند، 
باید عبرت آموز 
برخورد کرد

بــــــــرش

 سیاست/مینا افرازه   پس از شهادت سردار 
راهبردهای  کردند  عنوان  بسیاری  سلیمانی 
جمهوری  فعال  نقش آفرینی  و  منطقه ای 
اسالمی ایران در خصوص تحوالت منطقه با 
ضعف و چالش های فراوانی روبه رو شده است 
و خأل حضور سردار سلیمانی به نوعی موجب 
تردید و تغییر جدی رفتار ایران خواهد شد؛ اما 
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران 
این موضوع را رد کرده و  داخلی و خارجی 
کماکان  ایران  راهبردهای  که  باورند  این  بر 
نشریه  به طوری که  می شود،  پیگیری  باقوت 
فارین پالیسی آمریکا در گزارشی در این باره 
نوشت ایران پس از شهادت سردار سلیمانی، 
راهبرد نظامی منطقه ای خود را با موفقیت دو 
برابر کرده است. برای بررسی این موضوع و 
و  قاآنی  سردار  روی  پیش  چالش های  نیز 
رضا  سید  با  عراق  و  سوریه  جبهه  تحوالت 
منطقه ای  مسائل  کارشناس  صدرالحسینی، 
ادامه  در  را  آن  که  داشته ایم  گفت وگویی 

می خوانید.

از تحــوالت و میزان  ارزیابی تــان   
ایران در  تأثیرگذاری جمهوری اسالمی 
معادالت منطقه ای پس از شهادت سردار 

سلیمانی چیست؟
مقاومــت  فرماندهــان  از شــهادت  پــس 
به خصوص ســردار ســلیمانی، فضایی علیه 
ایــران و توانمندی هــای آن پدید آمد که در 
همین راستا محور تمام تالش های رسانه ای 
و عملیات روانی دشــمن روی عقب نشینی و 
کاهش نفوذ ایران در منطقه معطوف شــد. 
پس از شــهادت سردار سلیمانی، در حقیقت 
هدف رســانه های منتسب به نظام سلطه چه 
رســانه های غربی و چه رسانه های منطقه ای 
این بود که چنین القا کنند تمام اقتدار و نفوذ 
منطقه ای ایران متمرکز بــر یک فرد آن هم 
سردار سلیمانی بود و چون ما او را به شهادت 
رسانده ایم توان ایران هم به پایین ترین سطح 
رسیده اســت. درحالی که واقعیت این است 
که امام به عنوان بنیان گذار انقالب اســالمی 
فرمودند من هم به عنــوان عضوی از اعضای 
انقالبی نظام جمهوری اســالمی هســتم و 
اگر روزی من را هم بکشــند و در بین مردم 
نباشــم، آن ها باید بدانند کــه مردم راه خود 

را پیداکرده انــد. در حقیقت موضوع مقاومت 
به عنوان ســتون اصلی ایران مسیر خود را در 
منطقه پیداکرده و متمرکز بر یک فرد نیست 
و نخواهد بود. جدای از تأثیر فراوان ســردار 
سلیمانی در حوزه مسائل منطقه ای ایران، اما 
باید بگوییم که انقالب اسالمی مسیر خود را 
در رســیدن  به قله های موفقیت پیداکرده و 
فرماندهان بسیاری هستند که با افتادن پرچم 
از دست یک فرمانده ارشد، بالفاصله با کمترین 
زمان ممکن پرچم را بلند کنند و مسیر قبلی 
را بپیماینــد. رهبری نیز در معرفی و انتصاب 
جانشین سردار سلیمانی این واقعیت را تصریح 
کردند که منبع و منشأ حرکت مقاومت همان 
مسیری است که سردار سلیمانی ریل گذاری 
کرده و این مسیر باید با قدرت هر چه تمام تر 
پیموده شود، چنان که پس از شهادت ایشان 
نیز ما این موضــوع را در زمینه های مختلف 

مشاهده می کنیم.

 با توجه به شرایط کنونی منطقه، چه 
چالش هایی را پیش روی ســردار قاآنی 

می بینید؟
تصورم این است که چالش جدیدی در برابر 
سردار قاآنی وجود ندارد و همان مسائل قبلی 
که پیش از ایشــان به عنوان جانشین سردار 
ســلیمانی مطرح بوده، در حــال حاضر نیز 
در جریان اســت. البته باید گفت با توجه به 
تجربیات و انگیزه فراوانی که ســردار قاآنی و 

همراهانشان در حوزه مقاومت کسب کرده اند، 
قطعاً عبور از این مسائل بسیار آسان خواهد 
بود و چالش جدیدی که موجب توقف حرکت 
ایشان در دســتیابی به اهداف و راهبردهای 

تعیین شده باشد، وجود نخواهد داشت.

 شاهدید در چند وقت اخیر خبرهایی 
منتشر می شود مبنی بر اینکه سوریه و 
روســیه درصدد کنار گذاشتن ایران از 
عرصه معادالت کشور سوریه هستند و 
به خصوص موضوع تمام شدن مناقشات 
بناست  نیز مطرح می شود و  در سوریه 
ایران در مســئله آبادانی سوریه حضور 
نداشته باشــد، این موضوع تا چه حد 
صحت دارد و آیا ایران برای نقش آفرینی 
بازسازی ســوریه تالش هایی  فعال در 

دارد؟
واقعیت امر این است که به دلیل به بن بست 
رســیدن راهبردهــای غــرب در منطقه و 
به خصوص در موضوع تحوالت سوریه، جنگ 
روانی شــدیدی در این رابطه آغازشده تا بین 
ایران و روســیه اختالف افکنی کنند و برای 
دســتیابی به این هدف، موضوع بازســازی 
ســوریه را مطرح می کنند تا در واقع تحریک 
کنند و بگویند ایران در بازسازی سوریه نقش 
چندانی نخواهد داشت. بااین حال، مسئوالن 
عالی رتبه ســوریه و در رأس آن بشــار اسد 
چندین بار اعالم کرده اند کسانی که در زمان 

بحران در کنار ملت ســوریه ایستاده بودند، 
جزو کشورهایی هستند که اولویت اول را در 
بازسازی سوریه دارند و نام ایران را نیز برده اند.

یکی از عوامــل قدرت ایــران، افزایش توان 
اقتصادی است و امروز ظرفیت های فراوانی در 
کشور وجود دارد که امکان صادرات آن وجود 
دارد و مسئوالن مربوط باید در این خصوص 

برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
قطعاً دولت ایران و اتاق بازرگانی که مسئول 
هماهنگی بین بخش خصوصی ایران و کشور 
ســوریه      اند باید فعال تر عمل کنند و احتماالً 
برای این موضــوع اعتبار قابل توجه در دولت 
در نظر گرفته شــود. امیدواریــم که پس از 
فروکش کردن بحران کرونا، همه مسئوالن به 
وظایف خودشان در این رابطه عمل کنند؛ چرا 
که باید بــرای تقویت قدرت اقتصادی و نفوذ 
منطقه ای ایران از کانال اقتصاد کمال استفاده 
شــود و ظرفیت های مازاد موجود در کشور 
می توانند به این مسئله کمک کنند. چنان که 
در حوزه تولید بنزین داخلی، توانستیم بنزین 
مازاد بــر نیازمان را تحت طراحی مقتدرانه و 
هوشمندانه به ونزوئال صادر و وجوه آن را قبل 

از رسیدن کاال به ونزوئال دریافت کنیم.

 عنوان می شــود نخست وزیر جدید 
عراق فردی نزدیک به آمریکاست و بنا 
دارد در آینده ارتباطات گسترده ای را با 
آمریکایی ها برقرار کند، با این شرایط به 
نظرتان نتیجه مذاکراتی که ماه آینده دو 
طرف درباره خروج نیروهای آمریکایی از 
عراق خواهند داشت، تا چه حد بر روابط 

بین ایران و عراق تأثیرگذار است؟
قطعاً اجــرای مصوبه پارلمان عــراق که به 
تصویــب اکثریــت اعضای پارلمان رســید، 
بر ایــن موضوع تصریح کــرده  که نیروهای 
مداخله گــر آمریکایی باید هرچه ســریع تر 
از عراق خارج شــوند و هیچ نخســت وزیری 
نمی توانــد از این مصوبه اســتنکاف کند؛ اما 
از ســوی دیگر، طبیعی است که این موضوع 
به نوعی نشان دهنده جهت گیری دولت جدید 
عراق در حوزه سیاست خارجی خواهد بود و 
هرچه فرایند خروج نیروهای آمریکایی از عراق 
سرعت یابد، قطعاً موجب تحکیم روابط ایران و 
عراق و گسترش ارتباطات دو ملت خواهد شد.

خبر

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

 محمدحسین جعفریان
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صدرالحسینی از جنگ روانی آمریکا در القای اختالف بین ایران و روسیه می گوید

تجربه و انگیزه، برگ برنده سردار  قا  آنی و یارانش
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رونمایی از گزینه ایده آل کارگزاران در انتخابات 1400©
ایرنا: محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این پرسش 
که آیا کارگزاران، ممکن است در انتخابات آینده با نیرویی مانند علی الریجانی پا 
به میدان بگذارد، گفت: ما در کارگزاران در هیچ مصاحبه و ســخنرانی صحبت از 
رئیس جمهوری آقای علی الریجانی نکرده ایم. من در مصاحبه با نشــریه مثلث 
گفتم انتخابات ریاســت جمهوری برای ما ایده آل است که ما بتوانیم فردی مانند 
آقای جهانگیری یا آقای محسن  هاشمی را نامزد کنیم و طیف مقابلمان هم آن قدر 
عاقل باشد که الریجانی را نامزد کند. اگر این اتفاق بیفتد یک رقابت هدفمند در 

کشور رخ می دهد.

پیشنهاد سخنگوی حزب ندا به جریان اصالحات©
مهر: شــهاب الدین طباطبایی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان در گفت وگو با مهر 
درباره وضعیت تشــکیالتی اصالح طلبان گفت: یکی از پیشنهاددهندگان طرح 
پارلمان اصالحات حزب نداســت و تفاوت آن با شورای عالی سیاست گذاری این 
اســت که اعضا در استان ها بیشتر درگیر می شوند؛ یعنی این طور نیست که فقط 

نظرات احزاب مرکز ترتیب اثر داده شود. 
وی افزود: در طرح پارلمان اصالحات نظرات اصالح طلبان کل کشــور در تصمیم 
گیری ها لحاظ می شــود و از این جهت تفاوت آن با شورای عالی سیاست گذاری 
کامالً مشخص است. سخنگوی حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این پرسش که آیا 
شورای عالی سیاست گذاری ساز و کار مناسبی برای ادامه کار اصالح طلبان دارد، 
گفت: هر ساز و کاری که بتواند فارغ از بحث انتخابات و معرفی نامزدها مطالبات 
مردم و اولویت های کشور را تشخیص دهد و برای حل مشکالت و مسائل مبتال به 

مردم برنامه داشته باشد، می تواند مفید باشد.



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

سومین همایش آموزشی ویژه خادمیاران سامانه پاسخگویی ملی 138 برگزار شد    آستان: به همت اداره ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی، سومین همایش آموزشی ویژه خادمیاران سامانه 
پاسخگویی ملی 138 برگزار شد. این همایش عصر 19 خردادماه با حضور 300 نفر از خادمیاران در مرکز همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد. عمار خسروجردی؛ رئیس اداره ارتباطات مردمی آستان قدس 
رضوی و علی امینی گازار؛ مدیر پشتیبانی سازمان حرم مطهر رضوی سخنرانان این مراسم بودند. در این مراسم خادمیاران پرسش های خود را از بخش های مختلف حرم مطهر رضوی مطرح و پاسخ های الزم را دریافت کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر عامل مؤسسه این منطقه از افزایش سرمایه گذاری ها خبر داد

جهش تولید در منطقه آزاد سرخس ©
آغاز ســال جهش  با  هدی زاهدی: 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  تولیــد، 
ســرخس شــاهد روند رو به رشــد 
ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
بوده اســت. چندی پیــش با مصوبه 
مجلس شــورای اسالمی، منطقه ویژه 
اقتصادی ســرخس به منطقــه آزاد 
تبدیل شد که این مسئله، نقطه عطف 

و در واقع ســرآغاز تحولی در خور توجه در توسعه بیش از پیش این منطقه و 
رونق صادرات کشــور خواهد بود.این منطقه با توجه به ظرفیت های راهبردی 
به ویژه در ارتباط با حوزه cis توانایی تبدیل شــدن به قطب تجاری و صنعتی 
شرق و شــمال کشــور را دارد که با تصویب مصوبه مجلس مبنی بر تبدیل 
شــدن به منطقه آزاد تجاری، این موضوع قوت بیشتری گرفته است. همین 
امر موجب شــد تا با احمد صادقی گلمکانی؛ مدیر عامل مؤسسه منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس در خصوص روند سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال 

جاری، ظرفیت های منطقه، زیرساخت های موجود و... به گفت وگو بنشینیم.

 تاکنون چه مقدار سرمایه گذاری در این منطقه انجام شده است؟
کل ســرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از خارجــی و داخلی بیش از ۵۰۰ 
میلیارد تومان به صورت ریالی و 3۰ میلیون یورو به صورت ارزی بوده اســت. 
همچنین کل سرمایه گذاری آستان قدس رضوی از سال 137۵ تاکنون برای 
آماده سازی زیرســاخت های موجود در منطقه ویژه بیش از یک هزار میلیارد 
تومان است که از نظر برخورداری از زیرساخت ها این منطقه را جزو برترین و 

موفق ترین مناطق ویژه و آزاد در سطح کشور معرفی کرده است.

 سرمایه گذاری هایی که از گذشته تاکنون در منطقه انجام شده در 
چه زمینه هایی بوده است؟

این سرمایه گذاری ها در حوزه های صنایع مواد غذایی، صنایع شیمیایی، مینی 
فاینیری، مصالح ساختمانی، انبارها، ریلی، زیرساخت های همجوارسازی با ریل 
و صنایع مرتبط با گوگرد بوده اســت و سرمایه گذاری آستان قدس رضوی به 
عنوان متولی در ایجاد زیرساخت ها همچون فرودگاه، آماده سازی سایت بزرگ 

۵هزار و 2۰۰هکتاری، انبارها و راه آهن است.

 در ســال جهش تولید با افزایش روند ســرمایه گذاری در منطقه 
روبه رو بوده اید، کمیت این سرمایه گذاری ها به چه شکل بوده و در چه 

زمینه هایی صورت خواهد گرفت؟
از ابتدای ســال 1394 تاکنــون روند ســرمایه گذاری های منطقه به صورت 
جهشــی بوده و تا آخر سال 98 مجموع ســرمایه گذاری به 8۰ واحد تولیدی 
رســیده و از ابتدای سال  1399 با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید 
و مصوبه اخیر مجلس شــورای اسالمی مبنی بر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس به آزاد تجاری، حدود ۵۰ سرمایه گذاری جدید مطرح شده که بیشتر 
در حوزه های مواد غذایی، صنایع فلزی، شــیمیایی و نیروگاه shp اســت. با 
جذب این تعداد در ســه ماهه نخست امســال به میزان 3۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت که این مهم به نوبه خود، گواه ایجاد حدود 

هزار شغل جدید در منطقه است.

 در این منطقه چند واحد فعال مشغول به کار و چند واحد در حال 
ساخت هستند؟

تعداد واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس در حال حاضر بیش از 
18 واحد و تعداد واحدهای در حال ساخت نیز حدود 22 واحد است که انتظار 
می رود بــه زودی در مراحل بهره برداری قرار گیرند و با ســرمایه گذاری های 
جدید انتظار می رود در طول سه سال آینده تعداد واحدها به 2۰۰ مورد برسد.

 منطقــه ویژه اقتصادی ســرخس بــرای جذب بیــش از پیش 
سرمایه گذاری در سال جاری چه برنامه هایی را در دستور کار دارد؟

منطقــه ویژه اقتصادی ســرخس تمامی زیرســاخت های الزم اعم از ریلی و 
جاده ای را برای حضور سرمایه گذاران در منطقه فراهم کرده است، ضمن اینکه 
برنامه هایی همچون واگذاری زمین به میزان درخواست سرمایه گذار با اقساط 
بلندمدت، صدور انواع مجوزهای تولید، پروانه های ســاختمانی و پایان کار در 
منطقه در کوتاه ترین زمان ممکن را در دست اقدام دارد. عالوه بر این با اتمام 
پروژه مهم و حیاتی جاده ترانزیت و تجمیع گمرکات در این منطقه روندهای 

خدمات رسانی به صاحبان صنایع و تاجران سرعت بیشتری خواهد گرفت.

 ایــن منطقه چــه ظرفیت ها و زیرســاخت هایی بــرای جذب 
سرمایه گذاران دارد؟

منطقه ویژه اقتصادی ســرخس کوتاه ترین راه ارتباطي به کشورهای آسیاي 
مرکزي، روســیه و چین و همچنین کوتاه ترین مســیر ترانزیتی محور شرق 
کشور را دارد. این منطقه همچنین با برخورداری از منابع عظیم گازی و آبی 
و داشتن زیرساخت هاي جاده اي، هوایی، ریلی، انرژي و مخابراتي، زمینه بسیار 
مناســبی را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است. ایجاد 4۰ 
کیلومتر خطوط ریلی و ســکوهای عظیم و دوگانه تخلیه، بارگیری، فضاهای 
انبارداری، فرودگاه بین المللی الماس سرخس، سردخانه دومداره 4هزار تنی، 
مخــازن ذخیره ســوخت و... از جمله اقدام های منطقه ویــژه برای رفاه حال 

سرمایه گذاران است.

 لطفاً در خصوص محورهای اصلی ســرمایه گذاری در منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس توضیح بفرمایید.

بهره گیری از ظرفیت ترانزیتی محور شــرق و دسترسی به ریل عریض آسیای 
میانه، استفاده از ظرفیت صادرات مجدد برای کشورهای منطقه، بهره گیری از 
تصمیم سیاسی دولت برای ایجاد صنایع، استفاده از تمایل کشورهای همسایه، 
چین و پاکســتان برای توسعه تجارت و ســرمایه گذاری در منطقه مبتنی بر 
زنجیره ارزش اعم از پتروشیمی، مصالح ساختمانی، چای، برنج، خشکبار و… 
از جمله این محورها به شــمار می رود. ضمن اینکه استان های شرقی کشور 
به همراه افغانســتان و آســیای میانه به عنوان شبکه توزیع منطقه ای و هاب 
ترانزیتی مواد و کاال به حساب می آیند و همچنین با پیوستن ایران به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و ارتباط مستقیم منطقه تا مهم ترین مراکز کشورهای حوزه 

اوراسیا زمینه تولید و تجارت با این حوزه مهم اقتصادی فراهم شده است.

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس چه مزیت های رقابتی در مقایسه با 
سایر مناطق ویژه دارد؟

تخفیف در هزینه های انبارداری و استفاده از تجهیزات انبارداری، سردخانه ای 
و ترانسشیپ و… از جمله مزیت های این منطقه است. ضمن اینکه در هزینه 
انبارداری کاالهای صادراتــی و ترانزیتی ورودی به منطقه نیز تخفیف لحاظ 
می شــود. این منطقه عالوه بر ارائه تســهیالت مناســب برای واردات کاال به 
صورت تجاری، نزدیک ترین مسیر به کشــورهای آسیای میانه برای ترانزیت 
کاالســت. ارائه مشوق های صادراتی و وارداتی برای صنایع تولیدی، دسترسی 
آســان به مواد معدنی گوناگون در شــرق ایران، معافیت مالیاتی به مدت 13 
سال، دسترسی به سردخانه 4 هزار تنی و انبارهای بزرگ مسقف، همجواری 
با پاالیشــگاه شهید هاشمی نژاد و امکان استقرار صنایع پایین دستی و مرتبط 
با گوگرد، قابلیت های منطقه در زمینه دامداری و کشــاورزی و امکان استقرار 
صنایع و صنایع تبدیلی، قرار داشــتن در نقطه صفر مرزی و امکان گسترش 
تجارت، بخشــی دیگر از این مزیت ها به شمار می رود. از طرفی دیگر تمامی 

تعرفه ها در مقایسه با سایر مناطق مشابه پایین تر بوده است.

 دسترسی به امکانات حمل و نقل هوایی و زمینی در منطقه و اطراف 
آن به چه صورت است؟

منطقه ویژه اقتصادی ســرخس مهم تریــن دروازه ورود به حوزه CIS ایران از 
طریق دسترســی به راه های ریلی، هوایی و زمینی شــناخته می شود. در این 
راستا می توان به دسترســی به امکانات حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه 
چابهار، وجود فرودگاه بین المللی ســرخس با مرز هوایی، دسترسی و اتصال 
ریل عریض آســیای میانه به منطقه و صرفه جویی فراوان هزینه و وقت برای 
تجار و همچنین دسترسی مناسب به زیرساخت ها از جمله حمل و نقل ریلی، 

جاده ای، زیرساخت های برق، گاز و فیبر نوری اشاره کرد.

بزرگی  کار  صالحی    سارا  آستان/   
است و فرصت برای به سرانجام رساندن آن 
محدود؛ قرار است بار دیگر بانوان هنرمند 
شهر بهشت سهمی در گسترش فرهنگ 

رضوی داشته باشند.
چند روزی اســت که بساط کارگاه تولید 
پوش مضجع مطهر حضــرت رضا)ع( به 
دســت جمعی از بانوان مشــهدی به راه 
افتــاده و فقــط تا شــب والدت حضرت 
ثامن الحجــج)ع( برای رســاندن آن زمان 
دارنــد. پس وقتی برای تلف کردن ندارند، 
هر دقیقه خــود را به رشــته منظمی از 
ســوزن و کوک گره می زننــد تا بلکه به 
قدر یک ســر ســوزن در شکل گیری این 
حرکت باعظمت نقش داشته باشند. تالش 
می کنند با معرفت و البته با وضو پای  کار 
بنشــینند. برخی در حین کار ذکری هم 
زمزمه می کنند، هر چند ممکن است نیات 
متفاوت باشد، ولی به گفته زهرا عنابستانی، 
مدیر کارگاه؛ »آمده اند تا از مســیر دوخت 
یک پــوش به نام نورانی امام هشــتم، در 
جامعه جریان ساز شــوند و به بهانه تولید 
یک اثر فاخر هنری، دل ها را به نور عترت و 

اهل بیت )ع( پیوند بزنند«. 
با اینکــه تنها چنــد روز از کلید خوردن 
این طرح معنوی می گذرد ولی در همین 
مــدت کوتاه، هر یــک از ایــن بانوان به 
طریقی ماجرایی از عنایت حضرت رضا)ع( 
برای تعریف کــردن دارند. کارگاه از تعداد 
محدودی از بانوان هنرمند سرپا شده؛ 24 
نفر در رشته های سوزن دوزی، گلدوزی و 
سرمه دوزی تا هویه کاری و طراحی دوخت. 
با این  حال دل های شــیفته بســیاری با 
هر ســوزن و کوک به این بیرق سبز گره  
خورده اند. همه متفق القول معتقدند که از 
بین خیل هنرمندان رشــته دوخت، آن ها 
برای این کار بزرگ دعوت شده اند؛ دعوتی 

ویژه.

بزرگ ترین توفیق»
گوشــه ای از کارگاه نشســته و تنــد تند 
رشته ای از سرمه ها را به سوزن می کشد و 
پیش می رود. مرجان تقیان، یکی از بانوان 
دعوت  شده کارگاه اســت که 1۰ سال از 
نخستین باری که سوزن به دست گرفت 
و نقــش زدن را آموخت، می گذرد. تعریف 
می کنــد که از انواع هنرهای دوخت و دوز 
چیزی نیست که یاد ندارد؛ ابریشم دوزی، 
 ســرمه دوزی، منجوق و پولک دوزی و... . 
در این  همه سال، آثار هنری زیادی از زیر 
دســتش راهی بازار شده اما حضورش در 
ایــن کارگاه را بزرگ ترین توفیق در طول 

زندگی اش می داند و به آن مفتخر است.
حقیقتاً باور دارد، شاید بانوان دیگر لیاقت 
بیشــتری برای مشــارکت در این طرح 
باعظمت داشته باشند ولی از اینکه خدا نام 
او را در زمره خادمان این حرکت جای  داده، 
شکرگزار است. از خود حضرت تمنا می کند 
که روســپید از این آزمون بیرون بیاید. از 
کیفیت رســاندن کارهای ســوزن دوزی 
تعریف می کند: به  غیر از انجام امور ضروری 

زندگــی مثل پخت وپز غذا برای همســر 
و فرزندان، تمام وقت شــبانه روز را صرف 
رســاندن تکه دوزی ها کرده ام. مثل همه 
خانم های کارگاه سعی دارم، کاری تمیز و 
فاخر ارائه کنم. امیدواریم از کنار توسل ها 
به صاحب این پوش مقدس، بیماران لباس 
عافیت بپوشــند و جوانان عاقبت  به  خیر 

شوند.
از ایــن جمع هنرمنــد، ندا فــرزان هم 
هشت ســال از عمر خود را پای فراگیری 
و به کارگیری هنر سوزن دوزی گذاشته. او 
با بُغضی در گلو و چشــمانی خیس اشک 
تعریف می کند؛ پیش از دعوت شــدن به 
این گروه، در عالــم رؤیا نوید حضور خود 
را دریافت می کند و آن را با خانواده اش در 

میان می گذارد. 
وقتی مدیــر کارگاه برای حضور در کارگاه 
دوخت پوش مرقد منور رضوی با او تماس 
می گیرد تــازه تعبیر خوابش را درمی یابد. 
هنوز باور نمی کند که لیاقت حضور در این 

جمع نورانی را یافته.
این بانوی هنرمند سوزن دوز از روند اجرای 
کار می گوید: حدود 18 ساعت در روز روی 
تکه دوزی ها کار می کنم. در مدت انجام کار، 
همسر و فرزندم با خلوص نیت همراهی ام 
می کنند و هر کاری برایم انجام می دهند و 
این کار خود را به  عنوان خدمت به بارگاه 

منور رضوی در نظر می گیرند.

ماجرای یک عنایت»
سپیده صفری تنها جوان هنرمند در جمع 
بانوان حرفه ای این کارگاه است که کمتر از 
دو سال از ورودش به هنرهای دوخت و دوز 
می گذرد، با وجود این به دعوت استادش 
با شور و اشــتیاق در حالی  که بلیت سفر 
به شهر تبریز در دســتش بود، نامش در 
زمره نقش آفرینان این پوشش متبرک ثبت 
می شود. ماجرای عنایت حضرت رضا)ع( به 
این بانوی 2۵ ســاله شنیدنی تر از سایران 

است.

خودش این  طور موضوع را بازگو می کند: 
هر شب باید 1۰ تکه ســوزن دوزی شده 
را تمام کــرده و روز بعــد تحویل کارگاه 
بدهیم. یک  شــب وقتی در اثر خستگی 
تنهــا هفت تکه را کامل کرده بودم، کار را 
با دل شــوره نیمه کاره ماندن تعهدم، رها 
کردم ولی وقتی صبح به ســراغ مجموعه 
تکه دوزی هایــم رفتم، در کمــال ناباوری 
شــاهد معجزه عنایت امام هشــتم بودم. 
تمــام 1۰ تکه حاضر و آمــاده بودند. این 
بانوی هنرمند اضافه می کند: در هر نوبت  
کار دســتانم را با گالب متبرک می کنم و 
سعی می کنم با خلوص نیت دست  به  کار 
شــوم تا ان شاءاهلل نتیجه کارم مورد قبول 

واقع شود.

معامله پرمنفعت»
اعظم فرطانی، کارشــناس ارشــد دوخت 
سنتی با 2۰ سال سابقه فعالیت در رشته 
تخصصی ســوزن دوزی، ابتدا اشاره ای به 
جزئیــات اجرای طرح تولید پوش مضجع 
منور رضوی می کند و می گوید: دوخت این 
کار از نوع مرصع دوزی با تلفیق سبک های 
ســنتی و مدرن در نظر گرفته  شــده که 
شامل 4۰ تکه سوزن دوزی و سرمه دوزی 
روی یک پارچه اصلی اســت. البته حدود 
4 هــزار و ۵۰۰ قطعه از کنار این کار برای 
تولید دکمه برای هدیه دادن تهیه  شــده 
است. این قطعات طوری آماده می شوند که 
پس از استفاده شدن روی مضجع مطهر، به 
سهولت قابلیت جداسازی و اهدا شدن در 

قالب تابلو را دارند.
این کارشناس امور هنری تأکید می کند: 
تالش من و همراهانم در این طرح معنوی 
به انجام رساندن کاری 6 ماهه در عرض یک 
ماه است. البته با تولید کاری فاخر و ارزنده 
با مواد درجه  یک و در شأن ارائه به ساحت 
نورانی امام هشتم)ع(.خانم فرطانی همانند 
دیگر هنرمنــدان دخیل در پروژه، عنایات 
ریز و درشت زیادی را از روز پیوستنش به 

این گروه شاهد بوده. در این فضای روحانی 
خطاب به بانوان می گوید: هر ســوزنی که 
می زنید و زحمتی که در این مسیر متقبل 
می شــوید، با خدا و خود حضرت رضا)ع( 
معامله  کنید تا ان شاءاهلل در بن بست های 
حیات دنیوی و اُخروی فریادرستان باشند.
وی در خاتمــه بــا ابراز امیــدواری بیان 
می کند: نیت  تک تک خانم ها، تداوم تولید 
این پوش  متبرک به  شــرط تداوم توفیق 

کار  این  امیدواریم  اســت. 
ادامه داشته باشد و به تولید 
یک پوش ختم نشود و به جز 
حرم مطهــر رضوی، روزی 
پوش مراقد عتبات عالیات 
و به خصوص باالپوشی برای 

کعبه را دست بگیریم.
الزم به ذکر اســت، در این 
از  مجموعه ای  فاخــر،  کار 
آیات شــریف قرآن کریم و 
به  سلســلة الذهب  حدیث 
شکلی هنرمندانه جانمایی 
شــده  تا از مســیر یک اثر 

هنری، مفاهیم ناب دینی و مذهبی تجلی 
پیدا کند.

این پوش به ابعاد مکعبی شــکل مضجع 
مطهر با طول و عرض 92 سانتیمتر و ارتفاع 
192 ســانتیمتر در نظر گرفته  شــده که 
متشکل از یک پارچه زیرین اصلی و اجزای 
سوزن دوزی شــده ظریف است که روی 
تنه اصلی کار نصب می شود.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.این کار به  
صورت تکه دوزی و با حدود 4هزار و ۵۰۰ 
قطعه دیده  شده که روی پارچه اصلی نصب 
می شود و پس از استفاده شدن، به  راحتی 

قابلیت جداسازی و اهدا دارد.

در هر نوبت  کار 
دستانم را با گالب 

متبرک می کنم 
و سعی می کنم با 

خلوص نیت دست 
  به  کار شوم تا

 ان شاءاهلل نتیجه 
کارم مورد قبول 

واقع شود

بــــــــرش

گزارشی از فرایند تولید پوش مضجع مطهر حضرت رضا)ع( در کارگاهی که همین هفته افتتاح شد

تولیت آستان قدس شــما را به خدا قسم  خدمت ، حتی به قدر یک سر سوزن
می  دهیم فکری به حال خانه به دوشانی که 
زمین های مسکونی مشکل دار در بولوار الهیه 

را خریده اند، بکنید. آوارگی تا کی؟ 
09150005741

جهاد خادمیاران نجف آبادی ©
برای شکست کرونا  

آستان: مســئول دفتر مرکزی خادمیاران 
نجف آباد اظهار کرد: خادمیاران نجف آباد در 
دوران شــیوع ویروس کرونا و در طول ســه 
ماه با اقدام های گسترده و تمام وقت، تالشی 
جهادگونه ارائه دادند.حجت االســالم مهدی 
سلطانی؛ مســئول دفتر مرکزی خادمیاران 
نجف آباد در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز 
گفت: 7 هزار وعــده غذای گرم و همچنین 
888 بسته غذایی حمایتی به مدت یک هفته 
میان بیماران کرونایی، کادر پزشکی، گروه های 
جهادی و انتظامات گیت های ورودی شهر در 
طرح فاصله گذاری اجتماعی توزیع شــد.وی 
ادامه داد: خادمیاران  رضوی این شهرســتان 
عالوه بر ضدعفونــی معابر عمومی و تهیه و 
توزیع مواد ضدعفونی کننده بین شهروندان از 
تعداد زیادی از بیماران در زمینه های مختلف، 
حمایت مالی و دارویی کردند.سلطانی اضافه 
کرد: خادمیاران رضوی در ماه مبارک رمضان 
نیز 32 هزار وعده غذای افطاری متبرکه تهیه 
و طــی 12 روز میــان خانواده های نیازمند 
شهرستان نجف آباد توزیع کردند و 17 سری 
جهیزیه کامل نیز به زوجین نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اقدام های انجام  شده توسط 
خادمیاران در کمک رســانی به سیل زدگان 
استان سیســتان و بلوچستان تصریح کرد: 
خادمیــاران رضــوی به  منظــور کمک به 
سیل زدگان این استان موفق به جمع آوری 
کمک هــای مردمی بــه ارزش بیش از 1۰ 
میلیارد ریال شدند. سلطانی افزود: به  منظور 
توزیع کمک های مردمی و خدمت رسانی به 
مردم و ساخت کپر برای خانواده های نیازمند 
در مناطق سیل زده شهرستان نیک شهر و 
شــهر بنت، 4۵ نفر از خادمیاران به مدت 
1۵ روز در این مناطق حضور یافته و اقالم 
جمع آوری شــده را میان سیل زدگان توزیع 
کردند.مســئول دفتر مرکــزی خادمیاران 
نجف آباد افزود: این کانون در راستای کمک 
به اشتغال تعداد زیادی از سرپرستان خانوار 
نیــز از طریق کارخانه ها و صنعتگران اقدام 
کردند.وی اضافه کرد: همچنین در بازدید و 
سرکشی از خانواده های شهدای مدافع حرم 
و تیپ فاطمیون بسته های ارزاق و هدایا به 
آنان اهدا و از مقام واالی خانواده ها، پدران و 

مادران این شهدا تجلیل شد.

 به همت کتابخانه
 و موزه ملی ملک انجام شد

انتشار فیلم های آموزش ©
هنرهای سنتی در فضای مجازی

آستان: مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک 
فیلم برخی از کارگاه ها و دوره های آموزشــی 
خــود را در حوزه هنرهای ســنتی در فضای 

مجازی منتشر کرد. 
این فیلم ها با هدف زمینه سازی برای آموزش 
مجازی اهل هنر، اشاعه فرهنگ و هنر اسالمی- 
ایرانی در دوران رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و آشنایی عالقه مندان با ظرفیت های آموزشی 
کتابخانه و موزه ملی ملک، زیر نظر مدرسان 
و هنرمندان برجســته در فضای مجازی قرار 
گرفت.کارگاه سه روزه »ساخت کاغذ ابر و باد« از 
جمله این برنامه های آموزشی مجازی کتابخانه 
و موزه ملی ملک اســت که با تدریس مهدی 
سهرابی نصر، شهریار پیروزرام و محمدحسین 
قربانی در گذشــته در این موقوفه برگزار و در 
آن شیوه ها، تکنیک ها و ریزه کاری های ساخت 
کاغذ ابری به ســه سبک و روش گوناگون به 
هنرجویان آموزش داده شده بود.فیلم کارگاه 
»رنگ آمیزی سنتی کاغذ« نیز با آموزش شهریار 
پیروزرام در چهار بخش پیش روی اهل هنر در 
بستر مجازی قرار گرفته است.سه فیلم کوتاه 
آموزشی از دوره »نقاشی پشت شیشه و آینه« 
نیز به عنوان یکی از دوره های جذاب آموزشی 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک که چندین 
سال پیاپی در این مؤسسه با آموزش مهرنوش 
بشــارت برپا شــده بود، به منظور آشــنایی 
عالقه مندان با این هنر در بستر مجازی منتشر 

شده است .
عالقه منــدان بــرای دانلود ایــن فیلم های 
آموزشــی می توانند به حســاب اینستاگرام 
بــه  ملــک  ملــی  مــوزه  و  کتابخانــه 
نشــانی )malek_museum_library(  یا به 
پایگاه اینترنتی آپارات با استفاده از کلیدواژه  

»کتابخانه و موزه ملی ملک« مراجعه کنند.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

رو نمایی از بازوبند پهلوانی جهان پهلوان تختی در گنجینه رضوی

آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی به مناســبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، 
پنجاه و پنجمین برنامه سه شنبه های فرهنگی خود را به رونمایی 
از »طرح تاریخ شفاهی و بازوبند پهلوانی جهان پهلوان تختی« 

اختصاص داد.گنجینه رضوی یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی- 
معنوی ایران و جهان اســالم است که بیشتر منابع و آثار آن از 
طریق ســنت حسنه وقف و اهدا به این مجموعه افزوده شده و 
در بیــن آن ها آثاری به فرهنگ پهلوانی و ورزش تعلق دارد که 
این آثار در گنجینه مدال موزه مرکزی آســتان قدس رضوی 

نگهداری می شود.
موزه مدال آستان قدس رضوی که افتخارآفرینی های ورزشی و 
علمی افراد زیادی در عرصه های جهانی زینت بخش آن است، با 
به نمایش گذاشتن بازوبندهای پهلوانی و کمربندهای قهرمانی و 
مدال های اهدایی پهلوانان نامداری چون جهان پهلوان غالمرضا 
تختی، برای ورزش اول کشور یعنی کشتی، اهمیت ویژه ای قائل 

شده است.
جهان  پهلوان غالمرضا تختی ســه ســال متوالی در سال های 
133۵، 1336 و 1337 صاحــب بازوبنــد پهلوانی شــد تا به 

اســطوره ای بی بدیل در ورزش ایران تبدیل شود.بخش تاریخ 
شفاهی گنجینه رضوی نیز با توجه به اهمیت تاریخی، سیاسی 
و اجتماعــی این ورزش و ترس از بین رفتن اطالعات معمرین 
و پیشکســوتان، انجام پروژه تاریخ شفاهی ورزش های پهلوانی 
و زورخانه ای را از اواخر ســال 1394 در دســتور کار خود قرار 
داد که تا پایان ســال 139۵ ادامه داشت و در این مدت 148 
ساعت مصاحبه با ۵4 نفر در 12۰ جلسه مصاحبه مرتبط با این 
موضوع انجام شد.گفتنی است، آثار رونمایی شده به دلیل عدم 
امکان برگزاری مراســم حضوری در موزه آستان قدس رضوی، 
در پنجاه و پنجمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضــوی« در روز سه شــنبه 2۰ خرداد مــاه 1399، در پورتال 
 digital.aqr.ir کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به آدرس
و همچنین درگاه اینترنتی موزه آستان قدس رضوی به آدرس 

museum.razavi.ir در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

گزارش خبری
به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای انجام شد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خبر

گفت وگو
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آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در اولین نشســت کارکنان این سازمان در سال جدید، 

راهبردهای ده گانه فعالیت در شرایط کرونایی را ارائه کرد.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در آغازین روزهای بازگشــایی ایــن کتابخانه پس از 
شــیوع ویروس کرونا و در نخستین نشست عمومی کارکنان 
این سازمان در سال جدید، به تبیین راهبردهای ده گانه برای 
شرایط کرونایی پرداخت.حجت االسالم  والمسلمین سیدجالل 
حســینی با بیان اینکه خدمات کتابخانه ها و موزه های آستان 

قــدس رضوی در تعطیالت کرونایی به  صــورت مجازی ارائه 
 شــده و هم تراز با دوران پیش از کرونا بوده اســت، بر ضرورت 
تغییر تاکتیکی نوع اقدام ها و خدمات در سال 99 و در شرایط 
کرونایی تأکید کرد.وی تشــکیل گروه و انجام کارهای تیمی، 
حفظ امنیت در ســطوح و الیه های مختلف، زندگی با فضای 
مجازی و فناوری، مخاطب محوری و نیازسنجی مخاطبان در 
شرایط کرونایی، تغییر راهبرد در سبک مدیریت منابع انسانی، 
مدیریت منابع، توجه جدی به صنعت فرهنگی یا صنعت مولد 
در راســتای اقتصاد مولد، تغییر و تحول در ساختار سازمانی، 

تمرکز بر طرح های عام المنفعه وقف و نذر و به روزرســانی هرم 
مدیریت دانش متناسب با شرایط کرونایی را راهبردهایی عنوان 

کرد که در شرایط جدید پیش روی سازمان قرار دارد.
حســینی همچنین بر ضرورت مدیریت شرایط تأکید کرد و 
گفت: اگر همچنان با همان ساختار پیش از کرونا رفتار کنیم، 

نمی توانیم متناسب با شرایط زمان حرکت کنیم.
وی همچنین کارکنان حوزه های مختلف سازمان یاد شده را به 
صرفه جویی، کار تیمی، هم افزایی، همکاری و روزآمدسازی به 

 ویژه در حوزه خدمات مجازی سفارش کرد.

راهبردهای ده گانه سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی در روزهای کرونایی
حجت االسالم   سیدجالل حسینی تشریح کرد

خبر



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

زنان بهترین مدل برای مدیریت بحران کرونا را ثبت کردند اندیشه: خانواده ها که زنان در آ ن ها نقش تعیین کننده دارند، در مواجهه با کرونا بهترین مدل برای مدیریت بهداشت و درمان و به ویژه 
پیشگیری از کرونا را در عملکرد خویش ثبت نمودند. به عبارت دیگر اگر ما در ایران، در شرایط کرونایی موفق عمل می کردیم و نهادهای دیگر نیز فعال بودند، اما خانواده ها همکاری نمی کردند و زنان تمام قد به 

میدان نمی آمدند و در مدیریت بحران ایفای نقش نمی کردند، اوضاع فوق العاده از آنچه هست وخیم تر می شد. 

بشری آینده دارد که آرمان داشته باشد©
متن زیر یادداشتی از اصغر طاهرزاده 
اســت که در ادامه بخشــی از آن را 

می خوانید.
1. آیــا آینده ای را کــه خداوند برای 
ما اراده کرده اســت و امثال شــهید 
قاسم ســلیمانی آن را می شناسند و 
غرب زده هــا از آن غفلت دارند، برای 
ما روشــن اســت چه آینده ای است؟ مگر جز این اســت بشری آینده دارد 
که آرمان داشته باشــد؟ و امروز انقالب اسالمی روشن کرده است آینده ما 
از یک طرف به خودآمدنی اســت در راستای نظر به میدان فرهنگِی دینی 
خود و از طرف دیگر مواجهه با تمدن غربی بدون اصالت  دادن به اومانیســم 

سکوالریته.
2. کافی است ما بنیاد و هستی خود را با آهنگی غیر از آنچه با باورهای خود 
روبه رو هســتیم، بخوانیم. یعنی بر آنچه بر جانمان اشراق شده، توجه کنیم. 
در این حالت به تفاوت آنچه ما را در برگرفته و ما خود را در آن احســاس 
می کنیم، با آنچه بیروِن ما و در برابر ماست، پی خواهیم برد. در این صورت 
اســت که در جهان بودنِی خود، هستی خود را در بودن در تاریخی احساس 
می کنیم که با انقالب اسالمی ظهور کرده و در بستر این تاریخ همه  ما قاسم 
ســلیمانی بودن خود را احساس می کنیم، گویا او در این تاریخ، خوِد ماست 

که با ظهوری برتر آشکار شده.
3. درک هســتِی خود و احســاس تاریخی که برای ما تقدیر شده، آنچنان 
نیســت که اندیشیدن به آن کافی باشــد، بلکه چیزی است که خود را طی 
فرایندی نشــان می دهد. فراینــدی که با پیروزی انقالب بــه ظهور آمد و 
همچنــان پیش آمد تا دفاع مقدس و بــاز همچنان پیش آمد تا در دفاع از 
حریم اهل البیت)ع( و ظهور در آینه  وجود حاج قاســم که با ظهوری خاص 
بــا ما به گفت وگو آمد تا بیش از پیش هســتی خود را در فرایندی تاریخی 
احساس کنیم و باز از خود بپرسیم ما در هستی خود، چگونه »بودنی« داریم 
و چگونــه باید در این زمانه به بی کرانگِی خود فکر کنیم؟ به »یوم الفصلی« 
که از ابتدا میقات ما بوده است و با به بلوغ آمدِن خود به آن می رسیم. یعنی 

»إّن یَوم الَفصل کاَن میقاتا«.
4. اگر حقیقتاً متوجه شــدیم که هستی، خود را از طریق یک فرایند به ما 
نشــان می دهد، آیا به این نتیجه نمی رسیم که هستی و حوالت تاریخی ما 
در هر کدام از مراحِل خود، معنای متفاوتی از ما را به ما نشــان می دهد؟ و 
حضور تاریخ انقالب اسالمی در شــخصیت حاج قاسم، مرحله ای از حوالت 
تاریخِی ما در انقالب اسالمی بود که در او به ظهور آمد تا ما به خود آییم که 
چه کسی هستیم؟ فهمیدیم حقیقتاً همه ما - زن و مرد- حاج قاسم بوده ایم.

5. همان طور که اگر شیطان نبود، عظمت و درخشش اولیای الهی به ظهور 
نمی آمد و باید شــیطانی باشد تا با مقابله و مخالفت با آن، شخصیت اولیای 
الهی به ظهور آید، اگر آمریکا و داعش نبود، حاج قاســم هم به عنوان حاج 
قاسم نبود و اگر ما همه حاج قاسم هستیم، تنها با مقابله با استکبار است که 
آن نوع »بودن« را احساس خواهیم کرد و آن »بودن« از آِن ما می شود. زیرا 
حقیقت باید در جایی بدرخشد. اگر حاج قاسمی نباشد که با شیطاِن بزرگ 

مقابله کند، حقیقت در کجا خواهد درخشید؟
6. وقتی به ســوی بنیاد تاریخی خود هدایت می شــویم که راِه رسیدن به 
تفکری را بیابیم که آن تفکر می تواند به ندای هســتی گوش بســپارد و با 
نظر به حضور تاریخی خود در رخداِد تجلیل از شهادت حاج قاسم سلیمانی 
معلوم شــد به نوعی از جهش نیاز داشــتیم تا به ساحتی دست یابیم که با 
آشــکارگِی ذاتی خود آنچه را باید به وسیله  آن ساحت آشکار شود به میان 
آورد، تا در عین آشــکارگی، همواره نهان بماند. زیرا قصه  آن عبارت است از 
اینکه بگوییم: »نهان ز چشــِم جهانی ز بس که پیدایی«. انقالب اسالمی آن 
روشنی گاهی از هستی اســت که خداوند خود را در آن می نمایاند و پنهان 
می کند. با شهادت مردانی همچون حاج قاسم سلیمانی خود را می نمایاند و 
همه  قلب ها را منور می کند و باز پنهان می شود تا تنها در آن مرحله نمانیم. 
بایــد با قدمی بس بلندتر به آینده ای دقیق تر قدم برداریم که در آن آینده، 

سهل انگاری های دیروز و امروز نباشد.
7.  تا زمانی که جهشــی به سوی هســتِی خود انجام نداده ایم، نمی توانیم 
تقدیر هستی خود را احساس کنیم و سخن هستی خود را بشنویم. آن طور 
که با یاد حاج قاســم در درون ما آن حالت به صدا درآمد، آن حالت چیزی 
جز ســخن هستِی ما نبود، هرچند در همان حالت هم باز هستی، ذاِت خود 
را از ما دریغ می دارد تا راه ادامه یابد و ندای »کال ســیعلمون« همچنان به 

گوش برسد و آگاه شویم همه  ما قاسم سلیمانی بودیم.
8. خداوند، مطابق ظرفیت انســان ها در تاریخی که هستند، به صورت اسما 
حســنایش در تجلی است تا انســان ها را آماده کند، نســبتی بین خود و 

پروردگار خود برقرار کنند. این است معنای زمان شناسِی واقعی.
9. فهم شــأن خدا در هســتی به این معناست که انسان به اقتضای ذاتش 
که وجودی است گشــوده، می تواند تجلیات انوار الهی را در خود احساس 
کند و با همه  موجودات که بهره ای از وجود دارند رابطه برقرار کند و آن ها 
را بفهمد و نســبت به وجوِد آن ها فکر کند و با موجودات گفت وگو نماید. 
در این حالت است که انسان می یابد چگونه تشییع کنندگان سردار، مظهر 

انوار الهی بودند.
10. از آنجایی که حقیقتاً عشــق و دوست داشتن غیر از آنی است که دنیای 
مدرن مدعی آن است، ما در جهانی زندگی می کنیم که به جهت غرب زدگی 
هیچ کس، هیچ کس را دوســت نمی دارد. حال با حضور تاریخی مان کنار آن 
ســردار بزرگ، معنای دوست داشتِن گمشــده را با ابراز عالقه به او احساس 
کردیم و این یعنی جهاِن دیگری در حاِل شــروع اســت تا به جای تنفر و 
تکبر که حاصل فرهنگ اســتکباری است؛ دوست داشتن و عشق ورزیدن به 

جامعه برگردد.

 اندیشــه/ افتخاری  با وقوع بحران، 
بخش های مختلف یک جامعه زنده اعم از 
دولتی و غیردولتی به میدان می آیند تا به 
حل مشکالت ناشی از آن بحران بپردازند. 
در ایران نیز مانند بسیاری از نقاط جهان، 
سازمان های مردم نهاد دینی و اجتماعی 
به عنوان یکی از بازو های خدمت رســان، 
ایفای نقش می کنند. اما به نظر می رسد 
در بحران های اخیر از جمله شیوع کرونا 
رنگ تر  پر  تشــکل های مذهبی  ســهم 
از ســایر سازمان هاســت. در گفت وگو با 
دکتر محسن ردادی، عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی 
به بررســی ابعاد مختلف مشــارکت های 
 مردمی در قالب ســازمان های مردم نهاد
دینــی و اجتماعــی در زمــان بحــران 

پرداخته ایم.

مشــارکت    اگرچه  ردادی!  آقای 
مردم در تمــام مدل های حکمرانی 
دنیا امری بدیهی است اما همواره این 
مهم در البه الی امور سیاسی کمرنگ 
شده است. آیا می توان وقوع بحران 
شــدن  پررنگ  و  کرونا 
نقش مــردم در مهار آن 
را به عنوان فرصتی برای 
در  مردم  نقش  بازتعریف 
حکمرانی در نظر گرفت؟ 
ابتدا باید بحــران را تعریف 
کنیم؛ هر بحــران دو رکن 
اساسی دارد، یک رکن نیاز 
به اقدام فوری است که این 
اقــدام را نمی توان به تأخیر 
انداخت و دوم اینکه مسئله 
به قدری حیاتی اســت که 
بقــای سیســتم و اجتماع 
مــورد تهدید قرار می گیرد. 
بــا ایــن تعریــف می توان 
گفت همه گیری کرونا یک 
بحــران به شــمار می رود. 
بحران  این  اتفاقی کــه در 
و در بحران هــای پیــش از 
این  داشــت  آن هم وجود 
ملی  دولت های  که  اســت 
معموالً بــه تنهایی از عهده 
آن برنمی آیند. در کل دنیا وقتی بحرانی 
رخ می دهد بدون حضور مردم نمی توانند 
بحــران را کنترل کننــد. اتفاقی که در 
این بحــران رخ داد و در چند دهه اخیر 
بی سابقه بود بحث جهانی بودن آن است، 
تا حدی که نهادهــای بین المللی هم از 
عهده مهار آن برنیامدند و به همین دلیل 
ضرورت مشــارکت مردم بیش از گذشته 
درک شد. قباًل تصور ما این بود اگر در یک 
نقطه سیل یا زلزله ای رخ دهد دولت های 
دیگر به کمک می آیند تا مشکل رفع شود 
پس به گونه ای نظم جهانی و قدرت غالب 
جهانی وجود دارد که می تواند کمک کند. 
بحران کرونا نشان داد وجود نظم و قدرت 
جهانی یک توهم اســت. مشارکت مردم 
در سراســر جهان مؤثر بود، اما ما چون 
مردم ایران را می بینیم فکر می کنیم فقط 
در ایران اســت. در تمام دنیا مردم بسیار 
توانمند حاضر شدند و این نشان می دهد 
ما به سمتی می رویم که کم کم دولت ها 

نسبت به مردم و قدرت آن ها دچار افول 
می شــوند و آنچه بیشتر در نظام جهانی 
می تواند مؤثر باشــد حضور مســتقیم و 
مشــارکت مردم اســت و این باید مورد 
توجه آینده پژوهان و سیاست گذاران قرار 
گیرد که ما در دنیای آینده بیش از اینکه 
به دولت ها و به شــرکت های چندملیتی 
قدرتمند تکیه داشته باشیم، با خود مردم 
مواجه هســتیم و این خود مردم هستند 

که قدرت را در دست دارند.

در بحران کرونا به نظر می رســد   
مشــارکت در قالب ســازمان های 
مردم نهاد دینی پررنگ تر از ســایر 
سازمان هاســت، چــه تفاوت هایی 
بین ســازمان های مردم نهاد دینی 
موجب  که  دارد  وجــود  دیگران  با 

مشارکت بیشتر می شود؟
در کل دنیا حتی در کشــورهای غربی، 
ســازمان هایی کــه بــر پایه دیــن قرار 
بوده اند؛  تأثیرگــذار  و  موفق  داشــته اند 
در ســابق هم خیریه هــای مذهبی اعم 
از یهودی، مســیحی و سایر ادیان بسیار 
موفق بوده انــد. در ایران نیــز به همین 
شکل سازمان های مذهبی بسیار موفق تر 

هســتند. اگر برگردیم به علت موفقیت 
تشکل های مذهبی در ایران )تشکل هایی 
که در مقابل ســازمان های مــردم نهاد 
غیرمذهبی که عمدتاً از نگاه های لیبرال 
و ســمن هایی که در جامعه مدنی غربی 
تعریف شده نشأت گرفته اند( می خواهم 
روی کلیدواژه ســرمایه اجتماعی تأکید 
کنم؛ تشکل های مذهبی به دلیل اینکه از 
سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار بودند 
موفق تر بودند. سرمایه اجتماعی هم سه 
رکن دارد؛ رکن نخســت شبکه ارتباطی 
است، ســازمان ها و تشــکالت مذهبی، 
شــبکه های غیررسمی بسیار قدرتمندی 
دارنــد، چه در مســجد و هیئت، چه در 
ارتباطی کــه بین مؤمنان وجــود دارد. 
این شبکه ارتباطی در مواقع بحران فعال 

می شود و به ارائه کمک می پردازد. 
رکن دوم هنجارهایی اســت که ســبب 
می شــود مردم به هم کمــک کنند. در 
جامعه ای که این هنجارها فعال باشــد، 
گروه و جامعه، سرمایه اجتماعی بیشتری 
دارد. در این مورد هم ســرمایه اجتماعی 
تشکل های اسالمی نسبت به سازمان های 
هم عرض که نگاه هــای غیردینی دارند، 
بیشتر است. چرا؟ چون دقیقاً هنجارهای 

متقابل دینــی در این گروه ها وجود دارد 
که در گروه هــای غیردینی وجود ندارد، 
هنجارهایی مثل صدقه، احساس برادری 
و اخوت و... به اضافه اینکه این تشکل های 
مذهبی یک ریشه دینی و ایرانی دارند که 
باز هم سازمان های مردم نهاد که به تقلید 
از غرب درست شدند فاقد آن هستند. در 
این ریشه های بومی یکسری هنجارهای 
ایرانــی وجود دارد که موجب می شــود 
ارتباطات قوی ایجاد شود، مثل همیاری، 
جوانمــردی و... نمونه اش در بحران اخیر 
اینکه یک کاسب ســعی می کند با پول 
خود وسایل بهداشــتی را تهیه کند و به 
صورت صلواتــی جلو مغازه اش قرار دهد. 
رکن آخر، اعتماد ریشه داری است که بین 
مردم و این ســازمان های مذهبی وجود 
دارد؛ چراکه این ها در بطن جامعه هستند 

و ارتباط خوبی با مردم برقرار کرده اند. 

این اعتماد بیشتر به افراد مذهبی   
است یا نهادهای مذهبی؟ 

آمارهای دولتی نشــان می دهد روحانیت 
یکی از قشرهایی است که به شدت مورد 
اعتماد مردم اســت. برای مثال در خیلی 
از ایــن هیئت ها روحانیت وجود دارد که 
از دیرباز مورد اعتماد مردم بوده اند. فارغ 
از بحث هایــی که علیــه روحانیت گفته 
می شــود، تشــکل های مذهبی به دلیل 
اینکه در این ســه رکن قوی تر هســتند 
توانسته اند نســبت به سازمان های مردم 
نهاد غیردینی موفق تر حاضر شــوند. در 
همین جریان کرونا هم می توانیم ببینیم 
که تشــکل های مذهبــی خیلی موفق تر 
بودند؛ با اینکــه کمتر مورد حمایت های 
دولتی بودند. در وزارت کشــور معاونتی 
داریــم کــه مســئول رســیدگی بــه 
سازمان های مردم نهاد است، در حالی که 
هیچ بخشی مسئول رسیدگی به هیئت ها 
نیست. به این نکته هم باید توجه داشت 
تجربه نگاری که می توانســتیم در مورد 
هیئت ها و تشکالت مذهبی انجام دهیم 
تــا در بحران هــای بعدی بــرای تقویت 
سازمان ها استفاده شود مورد غفلت قرار 
گرفته شــده اســت. اگر قرار است برای 
بحران های بعدی درســی از بحران کرونا 
بگیریم این اســت که نقش نهاد مذهب 
و مــردم را جدی بگیریم. ترکیب این دو 
می شــود مردم مذهبی مؤمن در جامعه، 
مؤمنان به صــورت مطلق عرض می کنم 
مؤمنان مســلمان و مســیحی باید مورد 
توجه دولت ها قرار گیرنــد و اگر دولتی 
می خواهــد بــرای آینــده برنامه ریزی و 
آینــده را تا حدی پیش بینــی کند باید 
بداند که آینده در دســت مؤمنان است. 
چرا؟ چون این مؤمنان هســتند که بین 
خودشــان پیوســتگی دارند، به یکدیگر 
اعتماد دارند، حاضر به ایثار برای جامعه 
هســتند و بــه عنوان گروه هــای مرجع 
جامعه در هر جامعه مسلمان و مسیحی 
و یهودی قــرار می گیرند. البته گروه های 
متشکل و منسجم از مؤمنان، نه پراکنده 
می توانند بــه دولت ها در بحران ها کمک 
کنند. بنابراین بایــد مورد توجه دولت ها 
قرار گیرند چون در این گروه ها انباشــت 

سرمایه اجتماعی نیز وجود دارد.

گفت وگو با دکتر محسن ردادی درباره دالیل اعتماد مردم به تشکل های مذهبی در بحران ها

سرمایه اجتماعی تشکل های مذهبی و بازیابی اعتماد سیاسی  معرفی و بررسی کتاب ©
»مدرنیته و دیگری آن«

کتــاب »مدرنیته  ایبنا: 
مواجهه  آن؛  دیگــری  و 
تفســیر  بــا  انتقــادی 
هابرمــاس از مدرنیته به 
ناتمام«  مثابه پــروژه ای 
اثری است به قلم حسین 
مصباحیان، عضو هیئت 
تهران  دانشــگاه  علمی 
که به مواجهه انتقادی با 

تفسیر هابرماس از مدرنیته به عنوان پروژه ای 
ناتمام پرداخته است. این کتاب تالش می کند 
»پروژه سنت« و به تبع آن »تنوع مدرنیته« را 
در مقابل نظریه هابرماس مبنی بر همه شمولی 
مدرنیتــه تک صدایی قرار دهد. کتاب در چهار 
فصل چهــار ابتدایی، حوزه های مهم فلســفه 
یورگن هابرماس شــامل »مسئله دیالکتیک 
روشــنگری«، » میراث هگلی سوبژکتیویته به 
مثابه بنیاد فلســفی مدرنیته«، »میراث وبری 
عقالنیت غربی« و در نهایت ادعای »همه شمولی 
مدرنیته از طریق آزادســازی توانش های ایده 
پروژه ناتمام مدرنیته« را مورد ارزیابی انتقادی 
قرار می دهــد و در فصل پنجم و پایانی تالش 
می کند از طریق شناســایی معضالت فلسفه 
هابرماس تالشــی برای ارائه ایده ای جایگزین 
ارائه دهد. همان طور که از ساختار و فصل بندی 
کتاب برمی  آید داشــتن شــناخت پیشینی از 
فلســفه قرن بیســتم و نظام فکری هابرماس 
و متفکران مکتب فرانکفــورت برای پیگیری 
مباحث کتاب ضروری اســت. در ادامه نگاهی 
اجمالی به »مدرنیته و دیگری آن« می اندازیم.

پس از درآمدی کوتاه، فصل نخســت کتاب 
با عنــوان »دیالکتیک روشــنگری جدید؟« 
آغاز می شــود. نویسنده در این فصل به شکل 
مبسوط و گام به گام، نخست به توضیح کلی 
مفهوم »نظریه انتقادی« از طریق صورت بندی 
شاخصه های نقیض آن یعنی »نظریه سنتی« 
می پردازد و در ادامه تمرکز خود را بر ارزیابی 
ایده هابرماس از رابطه بین نظریه و عمل که 
یکی از اصلی ترین شاخص های نظریه انتقادی 
است، متمرکز می کند. این بخش در پی نشان 
دادن این است که هابرماس چگونه می خواهد 
از طریــق نظریه انتقــادی خود بــر جهان 
تأثیر بگــذارد. عالوه بر این نویســنده تالش 
می کند به تبیین رابطه و نسبت میان نظریه 
انتقادی مارکسیستی و نظریه انتقادی مکتب 
فرانکفورت با هدف شناسایی آنچه هابرماس 
زیرســؤال برده اســت، بپردازد. »هابرماس« 
تالش می کند فرمول بندی از عقل ارائه دهد و 
آن را به گونه ای تفکیک کند که وجه ارتباطی 
آن بتواند در مقابل وجه ابزاری مقاومت کند و 
به تبع آن پروژه روشنگری به پیام مرکزی خود 
یعنی رهایی از ســلطه وفادار بماند. هابرماس 
معتقد است علم باوری است که سرکوبگر است 
نه عقل«.نویســنده در فصل اول کتاب بیان 
کرده نکته کلیدی چرخش هابرماس این است 
که او در دانش و عالیق بشــری، همزمان هم 
بر سنت مارکسیستی نظریه انتقادی و هم بر 
سنت خاص نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت 
تأکید می کند. در فصل دوم ابتدا نویسنده به 
بیان فهرســت وار دوره های تاریخی مدرنیته 
می پــردازد و در ادامه تالش می کند از طریق 
ارجاع به مفاهیم بنیادینی چون »مدرنسون«، 
»مدرنیته« و »مدرنیزاســیون« به چارچوبی 
مفهومی دست یابد تا از طریق آن نشان دهد 
این مفاهیم با چه تعریفی به کار گرفته شده اند. 

ما در دنیای آینده 
بیش از اینکه 
به دولت ها و به 
شرکت های چند 
ملیتی تکیه داشته 
باشیم با خود مردم 
مواجه هستیم و 
این خود مردم 
هستند که قدرت 
را در دست دارند

بــــــــرش
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نسبت میان مشارکت مردم در بحران و اعتماد سیاسی
اعتماد سیاسی در میزان مشارکت مؤثر 
است. دولتی که مورد اعتماد باشد وقتی 
می گوید در خانه بمانید، فاصله اجتماعی 
را رعایــت کنید، مغازه هــا را باز نکنید، 
مردم با آن همراهــی می کنند. درحالی 
که آمار های نهاد های مختلف دولتی مثل 
افکارسنجی دانشــجویان نشان می دهد 
اعتماد به دولت در چندسال اخیر به شدت 
کم شده و با این کم شدن، انتظار می رود 
مشارکت مردم کاهش پیدا کند؛ اما جالب 
اینجاســت مشــارکت افزایش هم یافته 
است! این امر دالیل متعددی دارد که به 
برخی از آن ها اشــاره می کنم؛ یک اینکه 
مردم خطر را خیلــی جدی می دیدند و 
می گفتند اگر در این مقطع با دولتی که به 
آن اعتماد نداریم همراهی نکنیم کسی که 
متضرر می شود خود ما هستیم. علت دیگر 
می تواند همین سازمان های مذهبی باشد؛ 
 وقتی این ها وارد عرصه شدند خود به خود

 سبب شد اعتماد مردم به دولت تقویت 
شود، به طوری که یک نوع جهش موفق 
و نه مــداوم افزایش اعتماد سیاســی را 
در مقطع خاص داشــته باشیم که البته 
کســی هم پیش بینی نمی کند ادامه دار 
باشد. علت بعدی اینکه یک اجماعی در 
بین همــه جناح ها صورت گرفت و دیگر 
کسی، کســی را متهم نکرد که تو داری 
دزدی می کنی یا سوءاســتفاده می کنی، 
همه با وحدت پشت دولت ایستادند. این 
باز نشدن پای رقابت های سیاسی به این 
مسئله موجب شد اعتماد مردم نیز جذب 
شود و نکته آخر گفت وگوی مداوم دولت با 
مردم بود. سخنگوی ستاد مدیریت بحران 
کرونا هــر روز با مردم صحبت می کرد و 
گزارش مــی داد. البته اگر دولت بتواند از 
این فرصت استفاده کند این ارتباط تبدیل 
به یک اعتماد مداوم می شــود و می تواند 

ادامه پیدا کند. 

س���ند کمپانی وبرگ س���بز خ���ودرو س���واری پژو206 
نق���ره ای م���دل 85 به ش���ماره انتظامی 79 – 315 
وش���ماره  موت���ور13085041806  وش���ماره   73 ص 
شاس���ی 10866841 مفقود گردی���ده وازدرجه اعتبار 

س���اقط می باش���د.)قزوین(
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ب���رگ سبز،س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودروی 
کامی���ون تانکر آب تیپ ال 52/1921 مدل 1362 رنگ 
نارنجی به شماره انتظامی 178ع55 ایران 32  شماره 
موتور 10038377 و ش���ماره شاس���ی 55022814 به 
مالکیت ش���رکت س���اختمانی راه مکان ثامن مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو سواری پژو 405GLXمدل 1389 
رنگ سفید روغنی  به شماره موتور 12489018717 
ب���ه   NAAM01CA2AE866216 و ش���ماره شاس���ی
ش���ماره انتظام���ی 428 ن 15 ای���ران 65 به مالکیت 
حس���ین جعفری شیبکوه  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار س���اقط می باش���د.  دی
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ب���رگ س���بز موتور س���یکلت پیش���تاز م���دل 1393 به 
ش���ماره انتظام���ی  19356   792   و ش���ماره موت���ور 
  NEG***125f9300022  0124  و شماره تنهneg200122
متعلق به آقای مسعود دستی گردی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ سبز پراید به ش شهربانی 87-465ج65 
شاس���ی ش  ب���ه   2768012 موت���ور  ش  ب���ه 
s1422287052312 بن���ام مصطفی حس���ینی 

مفقود ش���ده و از درجه اعتبار س���اقط اس���ت.
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برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو س���واری پراید مدل 
1381 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره موت���ور 00391842 و 
شماره شاسی S1412281856859 به شماره انتظامی 
458 ل 31 ایران 14 به مالکیت خلیل سیامی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
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اینجانب هاشم محمدی مالک خودروی سواری پژو 
پ���ارس به ش���ماره ش���هربانی 943 و 41 ای���ران 74 و 
ش���ماره بدن���ه NAAN21VE1GK310823 و ش���ماره 
موتور 124K0878092 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده 
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوقی 
س���ازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طب���ق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ سبز،س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودروی 
کامیون کمپرس���ی بنز تی���پ ال 52/1921 مدل 1981 
رنگ آبی روغنی به ش���ماره انتظامی 133ع86 ایران 
12  شماره موتور 35598300232172 و شماره شاسی 
14763348 به مالکیت محمدرضا شریعتی نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند  کمپانی خودروی س���وزوکی ویتارا م���دل 1390  
رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 42 ایران 183 و 48 
و ش���ماره موت���ور J24b1154628 و ش���ماره شاس���ی 
NAAS39SE022805 متعلق به آقای   عباس مسگرپور 
طوسی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
05
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت جوانه خراسان به شماره ثبت 

5777 و  شناسه ملی 10380216125
بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
مذک��ور دعوت می ش��ود ک��ه در مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه ک��ه در س��اعت 16 روز ش��نبه 
99/03/31 در مح��ل ش��رکت برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- ارائه و اس��تماع گزارش 
هئی��ت مدی��ره و ب��ازرس ، تصوی��ب عملکرد 

هیئت مدیره و صورتهای مالی سال 98 
 2 –انتخاب بازرسان 

 3 – تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
4 – سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد  

رئیس هئیت مدیره   ع 9
90
20
52

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت صنایع غذایی نیکو تولید 

مشهد به شماره ثبت 13242
و شناسه ملی 10380289041

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مذکور 
دعوت می شود که در مجمع عمومی عادی سالیانه  
که در س��اعت 19 روز ش��نبه 99/03/31 در محل 

شرکت برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1- ارائه و استماع گزارش هئیت 
مدیره و ب��ازرس ، تصویب عملکرد هیئت مدیره 

و صورتهای مالی سال 98  
2 – انتخاب اعضای هیئت مدیره

 3 - انتخاب بازرسان – 
4 – تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

5 – سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد  
رئیس هئیت مدیره ع 9

90
20
45

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت جوانه خراسان پارس 

به شماره ثبت 479618 و شناسه ملی 
10360052194

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
مذک��ور دعوت می ش��ود ک��ه در مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه که در س��اعت 18 روز ش��نبه 
99/03/31 در مح��ل ش��رکت برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- ارائه گزارش و اس��تماع 
هئی��ت مدی��ره و ب��ازرس ، تصوی��ب عملکرد 

هیئت مدیره و صورتهای مالی سال 98 
2 –انتخاب بازرسان 

3 – تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
4 – سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد  

رئیس هئیت مدیره   ع 9
90
20
46

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان 

به شماره ثبت 57424 و شناسه ملی 
14005648344

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
مذک��ور دعوت می ش��ود ک��ه در مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه که در س��اعت 17 روز ش��نبه 
99/03/31 در مح��ل ش��رکت برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- ارائه و اس��تماع گزارش 
هئی��ت مدی��ره و ب��ازرس ، تصوی��ب عملکرد 

هیئت مدیره و صورتهای مالی سال 98 
2 –انتخاب بازرسان 

 3 – تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
4 – سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد  

رئیس هئیت مدیره   ع 9
90
20
51

/ع
99
02
03
4

برگ سبز و سند و برگ کمپانی خودرو سواری ال ایکس 
مدل 1377 رنگ سفید  به شماره موتور 00063238 و 
شماره شاسی S1412277549817 به شماره انتظامی 
334 ن 94 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت امی���ر فات���ح خو

مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن���گ   1396 م���دل   131SE خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
ای���ران 74   انتظام���ی 882د46  ب���ه ش���ماره  س���فید 
ش���ماره موت���ور M13/5969392 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H3390374 ب���ه مالکی���ت غ���ام محمد 
لش���گری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
02
07
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خودرو س���واری ام وی ام م���دل 1395 به 
نام محمد حس���ین ش���فیعی نی���ا فرزند عل���ی اکبر و 
ش���ماره موت���ور MVM484FBDF004915 و ش���ماره 
شاسی  NATGBAYL6F1004772به شماره انتظامی

 57 م 263- ایران 99مفقود گردیده واز درجه اعتبار 
ساقط می باشد . ,ع

99
02
07
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز  خ���ودرو کامیون ولوو م���دل 1385 به نام 
یوس���ف رس���تمی  فرزند حس���ین ب���ه  ش���ماره موتور 
104631و شماره شاسی  YV2JHV.C65T858203به 
ش���ماره انتظامی 14 ع794- ای���ران 18مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
02
07
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی خ���ودرو وانت پی���کان م���دل 1375 به 
ن���ام یوس���ف عل���ی بش���یر فرزند حس���ین به ش���ماره 
موتور1517507653و ش���ماره شاسی 75907923به 
ش���ماره انتظامی 61م 822ایران 11مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
02
08
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب�ا توجه به ماده 6 اساس�نامه ش�رکت ثمی�ن بیهق و آگهی تاس�یس آن و توافق ش�رکت ثمین بیهق با 
ش�هرداری س�بزوار مورخ 1376/07/23 ، قرارداد ش�ماره 32107 و قرار بر تسلیم سه قطعه  زمین به 
ش�رکت ثمین بیهق از س�مت شهرداری س�بزوار در قبال تملک 80 هزار س�هم از شرکت ثمین بیهق 
و امتناع از انتقال س�ند دو قطعه از این زمین ها که معادل 592 هزار س�هم می باش�د و همچنین رد 
درخواس�ت ش�رکت ثمین بیهق از دادگاه به ش�ماره 9309975183201678 مبنی بر انتقال س�ند دو 
قطع�ه زمین و همچنین نامه مورخ 1394/08/20 به ش�هرداری س�بزوار تا این تاریخ بخش س�رمایه 
پرداخت نش�ده از س�مت شهرداری س�بزوار به این ش�رکت پرداخت نشده اس�ت، همچنین تعداد 
91000 سهم متعلق به موسسین شرکت تا این تاریخ وصول نگردیده است. فلذا طبق ماده 7 اساسنامه 
و وفق ماده 35 و 36 اصالحیه قانون تجارت به سهامداران شرکت )شهرداری سبزوار معادل 592000 
س�هم و موسسین شرکت معادل 91000 سهم جمعا 683000 سهم( از تاریخ نشر آگهی حداکثر 15 روز 
مهلت داده میش�ود تا نسبت به پرداخت مبلغ اسمی س�هام پرداخت نشده و خسارت دیر کرد مطابق 

ماده 7 اساسنامه و ماده 35 قانون تجارت اقدام نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم پرداخت مبلغ اسمی و خسارت دیرکرد از طرف سهامداران ، سهام آنها 
از طریق مزایده عمومی و با رعایت مفاد ماده 35 و 36 قانون تجارت به س�ایرین انتقال قطعی داده 

میشود.
سهامداران محترم شرکت جهت پرداخت تعهد سهام با شماره 05138704114 تماس حاصل فرمایند 

یا به آدرس شرکت مراجعه کنند.

آگهی تادیه بخش تعهدی سرمایه شرکت ثمین بیهق ) سهامی عام(
با شماره ثبت 722 وشناسه ملی 10380088145

/ع
99
02
07
0

هیات مدیره شرکت ثمین بیهق

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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شیطان همواره برای غفلت انسان توجیه درست می کند ایکنا: حجت االسالم  مهدی ماندگاری که به مناسبت شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا)ع( در جنگ احد، در حرم مطهر حضرت معصومه)س( سخنرانی 
می کرد، گفت: در جنگ احد به خاطر غفلت سپاهیان مستقر شده در تنگه، جنگ غالب تبدیل به جنگ مغلوب شد و خسارت های بسیاری به سپاه اسالم وارد شد. شیطان همواره برای غفلت انسان توجیه درست می کند؛ 

رشوه، ربا، حرام خواری، احتکار، گران فروشی و... همه به خاطر تسلیم نشدن به  حکم خدا و توجیه به وجود می آید. تمامی فتنه های تاریخ و انقالب مانند  کربال و... نیز از این مسئله نشأت می گیرد.

برگزیدگان رویداد ملی »فهما« معرفی شدند©
هنری  فرهنگی-  کانون های  تسنیم: 
مســاجد که در نخستین رویداد ملی 
»فهمــا« )فرهنگی- هنری مســاجد 
ایران( موفق به کسب رتبه برتر شدند، 
معرفی شدند. این برگزیدگان عبارتند 
از: کانــون »غدیر« از اســتان یزد در 
رشته ســرود و آواهای انقالبی، کانون 

»صاحب الزمان)عج(« از استان یزد در رشته پاسداشت اربعین حسینی، کانون 
»شــهید علی گرائیلی« از استان مازندران در رشته گفتمان سازی شعار سال، 
کانون »حضرت خدیجه کبری)س(« از اســتان قم در رشته فضای مجازی و 
رســانه، کانون »تبیان« از استان قم در رشته طرح های بومی خالقانه، کانون 
»آیت اهلل حائری میبدی« از اســتان یزد در رشــته فعالیت های قرآنی، کانون 
»عصر انتظار« از اســتان تهران در رشــته پاسداشــت دهه امامت و والیت، 
کانون »امام علی)ع(« از اســتان چهارمحال و بختیاری در رشته ساماندهی و 
شبکه سازی، کانون »امام المنتظر)عج(« از استان هرمزگان در رشته پاسداشت 
دهه کرامت، کانون »قدس« از اســتان گلســتان در رشته فیلم کوتاه، کانون 
»محمد رســول  اهلل)ص(« از اســتان قم در رشته ترویج امر به معروف و نهی 
از منکر، کانون »آرمان شــهر مهدوی« از اســتان فارس در رشته غنی سازی 
اوقات فراغت، کانون »شــهید عالیی« از استان اردبیل در رشته ترویج کتاب 
و کتاب خوانی، کانون »انصار الزینب)س(« اســتان گیالن در رشته پاسداشت 
دهه فجر انقالب اسالمی، کانون »والیت« از استان آذربایجان شرقی در رشته 
ایده های مسجدی، کانون »منهاج« از استان مازندران در رشته ترویج فرهنگ 
اقامه نماز، کانون »شــهید حسن عبداللهی« از استان کرمان در رشته ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و کانون »سیدالشهدا)ع(« از استان هرمزگان در رشته 

نمایش.
نخســتین رویداد طرح ملی »فهما« به منظور کشف و شناسایی استعدادهای 
مردمی در کانون های مساجد، در 18 رشته برگزار شد و بیش از 24هزار کانون 
در آن شرکت کردند که در نهایت 18 کانون در 18 رشته به عنوان کانون برتر، 
18 کانون نیز به عنوان کانون شایســته تقدیر ویژه و 97 کانون نیز به عنوان 

شایسته تقدیر شناخته شدند.

»کانون های مساجد« مردمی، خالص و بی تکلف هستند»
گفتنی اســت؛ برگزیدگان این رویداد، 
صبح دیــروز با ســیدعباس صالحی؛ 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی دیدار 
کردنــد. صالحی در ســخنانی در این 
نشست با اشــاره به برخی ویژگی های 
کانون های مســاجد گفت: نخســتین 
ویژگی کانون های مساجد مردمی بودن 

آن هاست که خالص، بی تصنع و بی تکلف هستند؛ مردم خالص و زالل هستند 
و کانون های مســاجد به دلیل برخاستن از مردم دارای این روحیه هستند. وی 
ویژگی دوم کانون ها را           بُعد دینی آن ها دانســت و گفت: کانون های فرهنگی و 
هنری در مهم ترین پایگاه های دینی یعنی مساجد فعالیت های خود را           اجرایی 

می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اضافه کرد: سومین ویژگی کانون ها در فراگیری 
آن ها در ایران اســت. کمتر مجموعه ای را           در کشــور شاهد هستیم که شبکه 
وسیعی در شهرهای بزرگ و کوچک، روستاها و محالت داشته باشد؛ این ترکیب 
ســه گانه به کانون ها ویژگی خاصی می دهد. وی بــا بیان اینکه از دو زاویه باید 
به بازسازی مســیر حرکتی کانون ها بپردازیم، تصریح کرد: محور اول در حوزه 
کارکردهــای درونی و محور دوم در حوزه کارکردهای بیرونی اســت. در حوزه 
کارکردهای درونی مهم ترین نکته شبکه سازی است که باید از طریق فعالیت های 
پیش بینی  شده، مجموعه ها را           به یکدیگر مرتبط کنیم تا انتقال تجربیات صورت 
گیرد. در مرحله دوم ایجاد شــبکه اجتماعی درونی باید در دستور کار باشد تا 
در نهایت بتوانیم به ارتقای فرم و محتوا در کانون های مساجد دست پیدا کنیم.

صالحی الگوســازی را           ســومین کارکرد درونی کانون ها برشمرد و گفت: امروز 
برگزیدگان طرح ملی فهما باید دست یاری و کمک خود را           به سمت کانون های 
متوسط و پایین دراز کنند و موجب ارتقای آنان شوند. وی درباره حوزه فعالیتی 
کارکردهای بیرونی کانون های مســاجد نیز تصریح کرد: نخســتین کارکرد در 
این حوزه تصویرســازی درست از کانون ها و مساجد است. ایده دوم در این کار 

پیوندسازی است. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی سومین کارکرد بیرونی کانون ها را           جریان سازی 
توصیف و تصریح کرد: جریان فرهنگی- هنری، فرهنگی- ورزشــی، فرهنگی- 
اقتصادی و فرهنگی- تفریحی مسجدی می تواند بخش های زندگی ما را           متحول 
کند که این رویکرد باید در جامعه نشــر و گسترش یابد. وی در پایان خالقیت 
را           بعــد از جذب نقطــه دوم تالش های آینده کانون ها توصیــف کرد و گفت: 
مجموعه های اســتانی باید به این جایگاه برسند که اگر ایده خالقی دیدند آن 

را           به کار ببندند.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
همزمان با بازگشــایی حرم های مطهر و 
بقاع متبرکه، کتــاب »ادب حضور؛ آداب 
زیارت از دیدگاه رهبر انقالب اســالمی« 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
این اثر، عصاره ای از دســتورها، رهنمودها 
و سخنرانی های حضرت آیت اهلل خامنه ای 
درباره زیارت، آداب و احکام آن اســت. در 
جایی از این کتاب، از رهبر معظم انقالب 
نقل شده است: »قبولی زیارت معنایش این 
است که آن فیضی که از مالقات این ولی 
خدا به مالقات کننده می رســد، آن فیض 
زیارت به شما برســد. این معنای قبولی 

زیارت اســت. اگر بخواهید این 
فیض به شــما برســد، شرط 
اول این اســت کــه با حضرت 
مالقات کنیــد؛ یعنی رفتن به 
حرم و آمــدن، صرف رفتن به 
یک مکان و بیرون آمدن نباشد. 

آنجا یــک موجودی و یک 
روح واالیی حضور دارد. به 
این حضور توجه بکنید؛ ولو 
حاال شما آن شخص زیارت 
شده را یعنی آن کسی که 
مالقات  او  بــا  می خواهید 
نمی بینید.  به چشم  کنید 
لیکن به چشــم دیدن که 
او  نیســت؛  مالقات  الزمه 
هســت و سخن شــما را 
می شــنود، حضور شما را 
را  می بیند، شــخص شما 
با او حرف بزنید؛  می بیند، 

این شد زیارت«.
حجت االســالم محمد رستمی، نویسنده 
این کتاب در گفت وگو با ما ضمن اشــاره 
به شــخصیت جامع رهبر معظم انقالب 
می گوید: منش و سیره حضرت آقا و بُعد 
عرفانی و اخالقی ایشان مورد غفلت واقع 
شــده و کمتر به آن پرداخته شده است؛ 
با  بررســی روحیات ایشان درمی یابیم در 
عین اینکه ایشــان در تمام زمینه ها و به 
ویژه در زمینه سیاسی حکیم هستند، در 
زمینه اخالقی و دینی نیز به معنای واقعی 
کلمه عــارف هســتند. او اضافه می کند: 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در زمینه زیارت 
صحبت های خاصی دارند که نشان دهنده 
دلباختگی ایشان به مکتب اهل بیت)ع( و 

اهمیت زیارت در نظر ایشان است.

 هنگام زیارت باید »
متوجه حضور امام بود

نویسنده کتاب »ادب حضور« بیان می کند: 
در این کتاب بیانات ایشــان پس از دوره 
رهبری در مورد زیارت را بررســی کردیم. 

ایشان در بیانات متعدد خود در این سال ها 
به اصل زیارت و آثار آن در اسالم، معنای 
زیارت حرم های مطهــر، اینکه آیا زیارت 
مختص به شیعیان است یا نه و نیز اثرات 
زیارت بر انسان رهنمودهایی ارائه کرده اند. 
او یادآور می شود: از این رهنمودها حدود 
16 ادب زیارت اســتخراج شده است؛ به 
طور نمونه از نکاتی که ایشان بر آن تأکید 
دارند این اســت که فرد هنــگام زیارت، 
آداب را رعایت کنــد؛ متوجه حضور امام 
باشد و بداند در محضر چه شخصی حاضر 

می شود.
حجت االســالم رســتمی اضافه می کند: 
ادب بعــدی حــرف زدن 
با امام)ع( اســت. حضرت 
آقا بــه جزئیات هم دقت 
کرده اند   عنــوان  و  دارند 
که اگــر می خواهید این 
حرف زدن وجود داشــته 
باشد باید با چه زبانی 
باشد؛ آیا زبان خاصی 
خیر؟  یــا  می خواهد 
سالم دادن به محضر 
امام)ع(، حرف زدن با 
دل، متصل بودن دل 
زیارت کردن  امام،  به 
با هر زبان، حرف زدن 
از طریق  امــام)ع(  با 
خواندن  زیارت نامــه، 
ائمه  زیارت نامه هــای 
اطهار)ع( مثل جامعه 
و...  امیــن اهلل  کبیره، 
بخشــی از آداب مورد 

تأکید ایشان است.
او ادامه می دهد: هنگام خواندن زیارت نامه 
بایــد متوجــه مخاطب آن باشــیم. نماز 
خواندن، ذکر گفتن داخل حرم ها و مقید 
بودن به شرکت در نمازهای جماعت حرم 
بخشی دیگر از آداب زیارت از دیدگاه مقام 
معظم رهبری است. ایشان تأکید بسیاری 
دارند که زیارت را فدای کارهای بی ارزش 
نکنیم؛ به تعبیر ایشــان هنگامی که قصد 
زیارت می کنیــد، وقتی برای بازار و خرید 
نداشــته باشــید و تأکید می کنند برخی 
فرصت ها بعداً قابل دســترس است ولی 
وقتــی به زیارت اماکن متبرکه و بقاع و یا 
حج مشرف شدید باید وقت بیشتری برای 

زیارت گذاشته شود.

 زائر باید از احکام زیارت »
اطالع داشته باشد

این کارشــناس دینی تصریــح می کند: 
نکته مهم دیگر این اســت که این موارد 
و تأکیدات برای رعایت آداب زیارت تنها 

مختص به زیارت امام هشــتم)ع( نیست 
بلکه تمام بقاع متبرکه را شــامل می شود 
و صرف زیــارت و هر جا که به انســانی 
برتر توســل پیدا کنیم کاربــرد دارد. او 
بیان می کند: متأسفانه در دنیای امروز با 
بدعت هایی در زمینه زیارت روبه رو هستیم 
و شاهد کارهای خالفی هستیم که برخی 
گروه ها انجام می دهند؛ در حالی که رهبری 
به شــدت با این اقدام هــا برخورد کرده و 
عنــوان می کنند اگر ایــن حرکات خوب 
اســت، چرا انجام آن ها را در سیره بزرگان 
خود نمی بینیم؟ ایشان توصیه های بسیاری 
هم درباره زیارت در ماه های پرفضیلت سال 

نیز داشته و بارها تذکر داده اند.
حجت االسالم رســتمی در پایان با تأکید 
بر استفتائات از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
می گوید: خألهایی در زمینه احکام زیارت 
احساس می شــد؛ به همین دلیل موارد و 
کمبودهای موجود را یادداشــت و از دفتر 
ایشان اســتفتا کردیم و پاسخ آن را برای 

اطالع مخاطبان منتشر کردیم. 

این پرسش ها دامنه وسیعی دارند و شامل 
احکام عبادی زیارت مانند غســل و نماز 
زیارت، تعظیم و نیابت، ســجده در مقابل 
قبور امامزادگان، بســتن گــره، قفل و...، 
بوســیدن ضریح، خوابیدن در حرم های 
مطهــر و... طهارات و اموال و نذورات حرم 
مطهر است. یک زائر پیش از ورود به حرم 
مطهر و مشــاهد مشرفه باید تکلیف خود 
را هنگام نجس شدن و عذر شرعی، وضو 
گرفتن با آب سردکن های حرم و... بداند. 
همین طور باید آگاه باشــد که با اموال و 
نذورات حرم مطهر چه رفتاری کند و برای 
خارج کردن مهــر، کتاب های ادعیه، آب 
شــرب به عنوان تبرک، خسارت به اموال 
حرم مانند شکستن سهوی یک مهر یا پاره 
کردن پالستیک کفش چه وظیفه ای دارد. 
به  طور کلی با اطالع از چنین رهنمودهایی 
درباره زیارت، آداب و احکام مورد نیاز آن 
می توان برای داشــتن زیارتی مقبول گام 

برداشت.

گفت وگو با نویسنده کتابی که به دیدگاه های رهبر انقالب اسالمی درباره زیارت می پردازد

ادب حضور« در محضر انسان کامل «

بیانات رهبر 
معظم انقالب در 

زمینه زیارت، 
نشان دهنده 

دلباختگی 
ایشان به مکتب 

اهل بیت)ع( و 
اهمیت زیارت در 

نظر ایشان است

بــــــرش

حجت االسالم علوی تهرانی:
 عقل، زندگی را ©

ارزشی و انسانی می کند

سیدمحمدباقر  حجت االسالم  شبستان: 
علوی تهرانی در جلســه اخالقی تهذیب 
نفس- در قالب فضای مجازی- در سخنانی 
گفت: یکی از اقدام ها در راســتای تهذیب 
نفس، معاقبه اســت. وی دربــاره مفهوم 
معاقبــه تصریح کــرد: معاقبه یعنی کیفر 
دادن؛ در معاقبــه باید نفــس را مجازات 
کرده و او را به آنچه مطلوبش نیست، وادار 
کرد. در شرع مقدس، این کیفر دادن یعنی 
نفس را به سختی های عبادت وادار کردن 
و به ازای هر گناهی که شخص کرده روزه 
بگیرد، نماز بخواند و ســایر اعمال خیر را 

انجام دهد.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شیعیان 
در معاقبه مرتکب خالف شــرع نمی شوند، 
اظهار کرد: یکی از مرزهای تشیع و تصوف، 
همین  جاســت؛ متصوفه در معاقبه خالف 
شــرع هم عمل  می کنند. وی با بیان اینکه 
در معاتبــه و معاقبه جهاد با نفس شــکل 
می گیرد، ابراز کرد: امیرمؤمنان امام علی)ع( 
می فرمایند: در تداوم جهاد با نفس، مالک 

نفس خود بشوید.
حجت االســالم علوی تهرانی با بیان اینکه 
نام مبارزه با نفس در زبان شرع جهاد اکبر 
است، گفت: رســول خدا)ص( سپاهیانی 
را به مقصدی فرســتادند؛ پس از بازگشت 
آنــان، فرمودند مرحبا به قومی که از جهاد 
کوچک تر بازگشــته اند، در حالی  که جهاد 
بزرگ تر بــرای آنــان باقی مانده اســت. 
پرسیدند جهاد بزرگ تر چیست؟ حضرت 
فرمودند: جهاد بــا نفس، برترین جهاد آن 
است که انسان با نفس خود مبارزه کند. وی 
با بیان اینکه در جهاد با نفس عقل به جنگ 
با نفس می رود، عنوان کرد: اگر عقل حاکم 
بر انسان باشد، زندگی را از جهات طبیعی به 
جهات ارزشی می کشاند؛ از غریزه به تعقل 

و از طبیعت حیوانی به انسانیت می کشاند.
این اســتاد اخالق افــزود: ســالک، باید 
شــرایطی را فراهم کند کــه در آن بتواند 
مراتب مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و 
معاقبه را طی کند، این شرایط مرابطه است؛ 
مرابطه یعنی مرزبانی، در مرابطه، مرزبان ما 
عقل اســت. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
انسان عارف، حقیقت وجود خود را به یک 
مملکت تشــبیه می کند و خود را موظف 
بــه دفاع از تمامیــت و حریم این مملکت 

می کند.
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اخالق

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 و 101 آیین نامه اجرا پرونده اجرایی کالسه 9707009
بدین وسیله به آقای جواد اسمعیلی اول نام پدر: عبدالحسین تاریخ تولد: 1366/02/18 شماره ملی: 0946613966 
شماره شناسنامه: 13309 ابالغ می گردد پالک ثبتی 1784 فرعی از 256 اصلی بخش 9 متعلق به شما در قبال 
طلب مهین فاضل محمدیه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً 
هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. و در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/10/24 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، 
پالک ثبتی مذکور به مبلغ 4/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/360/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد 

یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9902056 م.الف 808
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9801857
بدینوس��یله به ش��ما محس��ن مرادی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1352/05/13 ش��ماره ملی: 0941833471 
ش��ماره شناس��نامه: 293 ابالغ می گردد که خودرو به ش��ماره انتظامی 391 ب 97 ایران 36 مدل 1388 به مبلغ 
450/00/000 ریال ارزیابی گردیده است که مورد بازداشت کالسه 9801857 علیه شما میباشد. چنانچه به مبلغ 
فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی مهلت دارید 
اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ-9902057 م.الف 809
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9808754
بدینوسیله به آقای سیروس لطفی نام پدر: سیدعبدالرحیم تاریخ تولد: 1314/09/26 شماره ملی: 0859104702 
ش��ماره شناس��نامه: 133 ابالغ می گردد که بس��تانکار پرونده متعهدل��ه: علی کافی نام پدر ابراهی��م: تاریخ تولد: 
1314/01/02 شماره ملی: 5229067977 شماره شناسنامه: 1019 مستند به شماره چک: 201364، تاریخ چک: 
1398/11/16 شرح: مبلغ 1/690/500/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و نود میلیون و پانصد هزار ریال( میباشد 
و پرونده اجرائی به کالسه 9808754 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده است و چون برابر اعالم مأمور ابالغ 
پست بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند ابالغ میسر نگردیده است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ و عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی به شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ-9902058 م.الف 810

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ماده 87 و 101 پرونده اجرایی کالسه 9804285
بدینوس��یله به آقای فرزاد خردمند نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1355/03/10 ش��ماره ملی: 1249482615 شماره 
شناسنامه: 58 ابالغ می گردد: خودرو سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 168 ن 71 ایران 74 و موتورسیکلت 
بهمن- همراهان بنا به شماره 57244 ایران 766 متعلق به شما در قبال طلب خانم شبنم نظرپورخمسه بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت 
بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین برابر صورتجلسه مورخ 1399/02/28 مأمور اجرا 
خودرو سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 168 ن 71 ایران 74 و موتورسیکلت بهمن همراهان بنا مدل 
1384 به ش��ماره انتظامی 657242 ایران 766 متعلق به ش��ما بازداش��ت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب 
خودرو پراید به مبلغ 250/000/000 ریال و موتورسیکلت به مبلغ 20/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر جهت هر یک به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. آ-9902059 م.الف 811

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9804285
بدین وس��یله به آقای فرزاد خردمند نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1355/03/10 شماره ملی: 1249482615 شماره 
شناس��نامه: 58 ابالغ می ش��ود که خانم شبنم نظرپورخمسه جهت وصول یکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 9680- 1395/04/20 دفترخانه ازدواج 2 و طالق 4 شهر مشهد استان 
خراس��ان رضوی علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9804285 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1398/06/12 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9902061 م.الف 812
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 908572 
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9808572 خانم زهرا مطبوعی نام پدر: حسینعلی شماره ملی: 0923656871 
به استناد سند نکاحیه به شماره 9711 مورخ 1388/08/27 دفتر ازدواج 26 مشهد اجرائیه ای جهت وصول مهریه 
خود به تعداد 114 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه: مصطفی ش��جری کلوخی نام پدر: علی اوس��ط شماره ملی: 
0920462421 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 1398/11/14 حس��ب درخواس��ت بس��تانکار وارده به شماره 
65611- 1398/11/26 خودرو س��واری س��ایپا مدل 1396 به ش��ماره انتظامی 57 د 658- 74 متعلق به مدیون 
مذکور بازداش��ت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره 

وارده 70848 مورخ 1398/12/19 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسیله نقلیه:

خودرو سواری سایپا مدل 1396 به شماره انتظامی 57 د 658- 74 رنگ: سفید سوخت بنزین مدل 1396 شماره 
شاسی 3397576 شماره موتور 13525 شماره موتور 5991080

کارشناسی و ارزیابی: 
خراشیدگی و خوردگی بدنه دارد درب عقب راست خوردگی گلگیر جلو راست و درب عقب چپ ابروئی خطر عقب 

راست تایرها 50 درصد
خطر عقب راست شکسته آینه بغل راست شکسته. ارزش پایه خودرو 400/000/000 ریال معادل چهل میلیون تومان

با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ 
س��یس آباد 2 متوقف می باش��د و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در 
محل ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد واقع در خ امام خمینی 28 روز دوشنبه مورخه 1399/4/9 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر از مبلغ پایه 400/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته 
خواهد شد ضمناً مبلغ 20/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 24/000/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق 
ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. آ-9902062 م.الف 813
تاریخ انتشار: 1399/3/21

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ ماده 101 آئین نامه اجراء کالسه 9803976
بدین وس��یله به آقای س��یداحمد خردپیشه هاش��می نام پدر: س��یدعلی تاریخ تولد: 1338/03/01 شماره ملی: 
0934429911 ش��ماره شناسنامه: 2857 ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، برابر صورتجلسه 
9791- 99/1/31 وارده بشماره 2720- 99/2/1 کارشناس رسمی دادگستری تمامی ششدانگ پالک ثبتی 254 
فرعی از 146 اصلی بخش 10 مشهد متعلق به مدیون به مبلغ 8/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک ثبتی معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه 
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. آ-9902063 م.الف 814

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9705317
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9705317 مطروحه در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم ملیحه 
جمالی بجس��تانی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1358/09/24 ش��ماره ملی: 0930838025 شماره شناسنامه: 
86443 باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 51363- 1390/02/04 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 97 ش��هر مشهد 
جهت وصول مهریه به تعداد 250 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه آقای حس��ین جمالی نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 
1345/01/01 شماره ملی: 0933650450 شماره شناسنامه: 5198 اجرائیه ای به کالسه 9705317 صادر که پس 
از ابالغ اجراییه 1397/7/21 حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 37495- 1397/09/17 مالکیت مدیون از 
عرصه و اعیان پالک ثبتی 0 فرعی از 3852 اصلی )که برابر استانداردسازی به پالک 1 فرعی از 3852 اصلی تبدیل 
ش��ده( بخش 1 مش��هد در قبال تعداد 249/5 عدد س��که تمام بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش وارده بشماره 

46168 مورخ 1397/11/07 کارشناس رسمی دادگستری:
پالک ثبتی فوق واقع در مش��هد خیابان ش��یرازی بین ش��یرازی 20 و 22 پالک 626 مغازه مانتو فروشی- که در 

وضعیت موجود فاقد پالک شهرداری میباشد. بازدید و نظریه کارشناسی بدین شرح میباشد:
محل مذکور یکباب مغازه یک طبقه با طول حاشیه خیابان 3/70 و مساحت داخلی تقریبی 71 مترمربع با دیوارهای 
بار برقطور قدیمی و سقف گنبدی )قوسی( آجری و قدمت حدوداً 80 ساله و دارای 24/26 مترمربع بالکن است، 
مغازه دارای س��قف کاذب به ارتفاع 3/70 متر و قس��مت بالکن بدلیل قوسی بودن سقف دارای ارتفاع 1/56 متر در 
طرفین و 2/65 متر در وسط بالکن است، کف مغازه سرامیک و دیوارها گچ است و دارای انشعابات آب و برق و گاز 
اس��ت. با توجه به قدیمی بودن ملک و محتویات پرونده حدود اربعه و مس��احت دقیق و مستندی از پالک 3852 
بدست نیامد لیکن تنها اطالعات تحدید حدود مربوط به ششدانگ دو دربند مغازه متصل به هم پالک های 3851 
و 3852 است که بدون اندازن و مساحت است لذا پیشنهاد میشود جهت اطمینان از وضعیت ثبتی ملک مذکور 
نظر کارش��ناس امور ثبتی اخذ گردد. به دلیل اینکه بدون اندازه و مس��احت است به کارشناس ثبتی ارجاع و برابر 

گزارش وارده 10214- 98/3/1 کارشناس ثبت: ششدانگ دو دربند دکان پالک های 3851 و 3852 اصلی بخش 
یک مش��هد به مس��احت 128 مترمربع ذیل صفحه 367 دفتر 16 بنام اکبر جمالی ثبت و س��ند مالکیت صادر و 
تس��لیم نامبرده گردیده است سپس نامبرده فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: محسن؛ طاهره؛ طیبه؛ 
اکرم؛ زهره؛ حسین و فاطمه شهرت همگی جمالی و صدیقه وحیدیان همسر متوفی سپس به میزان 30/50 سهم 
مشاع از 1/16 دانگ مشاع از ششدانگ از سهم االرث آقای حسین جمالی به موجب سند انتقال اجرائی به شماره 
122754 مورخ 1391/3/2 دفتر اس��ناد رس��می 49 مش��هد خارج و به نام سیما توکلی ثانی ثبت و سند مالکیت 

صادر و تسلیم نامبرده گردیده است.
ارزیابی ملک: لذا با توجه به موقعیت مکان و منطقه ای، معابر و دسترسی ها و کیفیت و قدمت اعیان، میزان عرضه 
و تقاضا، مقایسه امالک مشابه، مشاع بودن، ارزش ششدانگ مغازه بانضمام انشعابات منصوبه و بدون در نظر گرفتن 
هرگونه بدهی احتمالی به مراجع حقیقی و حقوقی و احیاناً واگذاری سرقفلی، مبلغ 11/000/000/000 ریال برآورد 
و میزان 8/45 س��هم از 60 س��هم به مبلغ 1/549/166/666 ریال معادل یکصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و 
شانزده هزار و ششصد و شصت و شش تومان اعالم گردید. در زمان بازدید مغازه توسط کارشناس ارزیاب مغازه در 
اختیار مستأجر است. و طی گزارش وارده به شماره 1398/12/21- 71303 مأمور محترم اجرا مغازه فوق را آقای 
مجتبی بخشی به مبلغ پنجاه میلیون تومان رهن و ماهیانه سه میلیون تومان اجاره نموده و تاریخ انقضا قولنامه: 

1399/12/30 می باشد.
حدود اجمالی ملک برابرنامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه 1 مش��هد وارده به شماره 3999- 
1399/02/06 بر اس��اس پرونده ثبتی بدین ش��رح میباش��د: به حدود: شماالً: در س��ه قسمت که قسمت دوم آن 
غربی اس��ت. اول دیوار بدیوار بطول )7/30( هفت متر و س��ی س��انتیمتر به 3850 3849 اصلی دوم دیوار بدیوار 
بطول )4/80( چهار متر و هشتاد سانتیمتر به 3850 3849 اصلی سوم درب و دیوار بطول )7/10( هفت متر و ده 
سانتیمتر به خیابان شیرازی شرقاً: در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول )4/70( چهار متر و هفتاد سانتیمتر به سه 
 3858B3858 هزار و هشتصد و پنجاه و سه اصلی دوم دیوار بدیوار بطول )7/00( هفت متر به شماره یک فرعی از
اصلی جنوباً: دیوار بدیوار بطول )13/50( سیزده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره یک فرعی از 3858B3858 اصلی 

غرباً: دیواریست بطول )7/00( هفت متر به کوچه متروکه
و س��ه مورد بازداشت دائم به موجب دستور ش��ماره 139705806092010392- 97/10/3 صادره از اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد به نفع بازداشت می باشد و به موجب دستور شماره 139805806092002253- 98/3/1 صادره 
از اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به نفع بازداشت می باشد و به موجب دستور شماره 139805806092002662- 

98/3/18 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به نفع بازداشت می باشد.
و س��هم مدی��ون میزان 8/45 س��هم از 60 س��هم آن مبل��غ 1/549/166/666 ریال اعالم می گ��ردد. ضمناً مبلغ 
61/966/666 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 77/458/333 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه 
اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 1/549/166/666 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در روز شنبه مورخه 1399/4/7 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نشده بعهده برنده 
مزایده اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز 
بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اس��ناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی 

است. آ-9902064 م.الف 815
تاریخ انتشار آگهی: 1399/3/21

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
پیرو اجرائیه صادره کالسه 9805359 متعهد: علیرضا جلیلی اصل- متعهدله: مصطفی نوروزی به اطالع میرساند، 
علیرضا جلیلی اصل نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1343/05/01 شماره ملی: 0944546072 شماره شناسنامه: 3 میزان 
سه سهم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 26300 فرعی از 5- اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 4/100/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید به استناد ماده 101 آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ 5/460/000 ریال علی الحساب بابت هزینه هر 
کارشناس )سه کارشناس( به این شعبه تحویل دهید ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه 

کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9902065 م.الف 816
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای/خانم سیما کریمی دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 9900134 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا کریمی به شناسنامه 819497657 

در تاریخ 95/10/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ثریا سربوزی فرزند حاجی مصطفی به ش ش 217 ت ت 1328 همسر متوفی

2- سهیال کریمی فرزند غالمرضا به ش ش 4 ت ت 1357 فرزند متوفی
3- محمدرضا کریمی فرزند غالمرضا به ش ش 2855 ت ت 1364 فرزند متوفی

4- علیرضا کریمی فرزند غالمرضا به ش ش 8620 ت ت 1366 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9902023
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان سرخس- محمد نجف زاده

اصالحیه آگهی مزایده تلفن همراه
پیروآگه��ی تجدید مزایده خط تلفن همراه کالسه9600120منتش��ره دوش��نبه م��ورخ99/3/12 صفحه5 تاریخ 
انتش��ارآگهی 99/3/12 وتاریخ مزایده99/3/25ونظریه کارش��ناس مورخ98/12/3صحیح می باشد که بدینوسیله 

تصحیح می گردد.آ-9902043
رییس اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای نورمحمدجوادی فرد فرزند موس��ی به ش ش 394به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اس��ناد رسمی شماره 26شیروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت ششدانگ یک دس��تگاه آپارتمان بشماره پالک4879 فرعی  از11 اصلی واقع 
درقطعه  س��ه ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان جمهوری پالک64که متعلق به ایش��ان می باش��د بعلت 
نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره064549ذیل  صفحه 
287دفتر395وش��ماره ثبت 71533به نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده است  سپس برابر اسناد رهنی شمارات 
9630- 93/05/13و21056- 94/10/26 دررهن بانک س��په وصندوق پژوهش فناوری غیردولتی خراسان شمالی 
قرارگرفته اس��ت لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگرددهرکس نس��بت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د 
بایس��تی ظرف ده روز ازتاریخ انتش��ارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائید بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند 
مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد  تاریخ 

انتشار:99/03/20  آ-9902042
صمدابراهیم زاده

رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه آقای مجید ابراهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 074045228 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/9900009ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدسعید 
ابراهیمی  به شناس��نامه 2 در تاریخ 1398/12/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مجید ابراهیمی ش ش 074045228 متولد 1379/5/31 محل صدور تایباد فرزند متوفی 
2- حمید ابراهیمی ش ش 0740686437 متولد 1386/7/14 محل صدور تایباد فرزند متوفی
3- ریحانه ابراهیمی ش ش 0740307886 متولد 1375/5/28 محل صدور تایباد فرزند متوفی

4- فریبا عصمتی ش ش 904 متولد 1355/11/13 صادره از تایباد همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/03/21  آ-9902017
قنبر مرزانی

قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                         
نظر به اینکه خانم فریبا  مرش��دلو  دارای شناس��نامه   5749216683 به ش��رح دادخواست به کالسه   76 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین رحیمی   به شناسنامه   
5749747255  در تاری��خ  1399/3/8 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  فریبا مرشدلو   فرزند  محمد  کد ملی 5749216683  ت. ت 1359/12/20  نسبت همسر  مرحوم
2. زهرا رحیمی   فرزند   حسین  کدملی 5740111552  ت.ت  1377/12/18   نسبت فرزند  مرحوم

3. امیر رضا رحیمی   فرزند حسین  کد ملی 5740176931  ت.ت   1385/3/28   نسبت فرزند مرحوم  
4. ابوالفضل رحیمی  فرزند محمد ابراهیم کد ملی 5749619168  ت..ت  1331/6/1 نسبت پدر مرحوم

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902015
سید حسن سامقانی   قاضی شورا شعبه   هفتم  دشورای حل اختالف شهرخرو 
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پنج سال گذشته دولت است 
تولید مســکن نیاز و ضرورت هر جامعه ای به شــمار می رود. وقتی  دولت آقای 
روحانــی از زمــان روی کار آمدن،  طرح مســکن مهر را بــه راحتی و به دلیل 
سیاسی کاری و جناح بازی از دستور کار خارج کرد و پرونده مسکن مهر را برای 
همیشه کنار گذاشت و دست قشر متوسط و ضعیف جامعه را از مسیر کوتاهی 
برای خانه دار شــدن کوتاه کرد، قطعاً انتظار افزایش قیمت مسکن در سال های 

آینده دور از انتظار نبود. 
یقیناً در  فضای ایجاد شده که نیاز به تولید مسکن مورد سهل انگاری جدی دولت 

قرار گرفت، زمینه برای حضور فعال دالالن در بخش مسکن باز شد. 
دالالن و واســطه گران با استفاده ازعدم توازن بین عرضه و تقاضا دست به خرید 
و فروش و داللی واحدهای مســکونی زدند و از عدم تولید مسکن و نبود نظارت 
درآمدهای قابل توجهی کسب کردند، در حالی که فضا برای خانه دار شدن مردم 

به شدت سخت تر از قبل شد. 
ماحصل سیاست های غلط دولت در سال های گذشته، دست دالالن و سفته بازان 
را برای حضور حداکثری و منفعت های آن چنانی از بازار مسکن بازگذاشته است. 
هنگامی که ساالنه جامعه نیازمند تولید یک تا 2 میلیون واحد مسکونی است و 
تولید مسکن پنج سال به طور کامل کنار گذاشته می شود، مسلم است که توقف 
ساخت مسکن، طبقه متوسط و فقیر جامعه را تحت فشارهای شدید قرار می دهد. 
بی برنامه گی دولت و عدم ارائه طرحی برای خانه دار کردن مردم، امروز فشار مالی 

زیادی به قشر بزرگی از مردم جامعه وارد کرده است. 
گرانی مسکن و عدم توانایی مردم در خرید مسکن با قیمت های آن چنانی، ناشی 
از عدم تولید مسکن در پنج سال گذشــته است. اثر عدم برنامه ریزی پنج ساله 
گذشــته در بخش مسکن، امروز منجر به گرانی آن شده است. موضوع مهم در 
بخش مســکن برنامه ریزی میان مدت برای تولید است، چرا که تأثیرات ساخت 
مسکن در میان مدت معلوم می شود. همان طور که در پنج سال گذشته دولت هیچ 
برنامه ای برای تولید مسکن نداشته است، امروز اثر میان مدت کوتاهی دولت در 
تولید مسکن را در خانه به دوشی مستأجران و گرانی مسکن و اجاره بها  مشاهده 
می کنیم. بنابراین عدم تولید مسکن موضوع مهمی است که اگر با برنامه ریزی های 
بلندمدت برای تولید مسکن حل نشود، قطعاً چالش های این بازار عالوه بر حوزه 
اقتصادی، حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار 

می دهد و فقیرتر شدن مردم را به دنبال خواهد داشت.

عزم مجلس و دولت برای مالیات ستانی از خانه های خالی و خودروهای لوکس جدی تر شده است

پولدارها هم مالیات می دهند!
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  براساس اعالم مجلس 
و دولــت، اخذ مالیات از ســود ســهام بورس و 
سپرده های بانکی فعالً منتفی است، اما چتر مالیات 
به زودی خانه های خالــی و لوکس و خودروهای 

گران قیمت را دربرخواهد گرفت.
در روزهای اخیر خبر اخذ مالیات از ســود سهام 
بورس کــه این روزها و ماه هــا یکه تازی می کند، 
تالطم هایی در این بازار خلق کرد تا اینکه امیدعلی 
پارســا، رئیس سازمان امور مالیاتی صراحتاً گفت: 
الیحه مالیات مستقیم بر خودروها، امالک لوکس 
و گران قیمت به دولت رفتــه، اما افزایش مالیات 
ســهامداران و سهام شــرکت های بورس در قالب 
هیچ طرحی در دستور کار نیست. ضمن اینکه اخذ 
مالیات از عایدی ســرمایه سود سپرده های بانکی 
را هــم مدنظر ندارد، چرا که به گفته وی، مضرات 
اجرای آن از مزایا بیشــتر است. دیروز همچنین 
وزارت  راه و شهرســازی هم از اجرای قریب الوقوع 
اخــذ مالیات خانه های خالی خبــر داد.در همین 
حال برخی نمایندگان هم از عــزم پارلمان برای 
مالیات ســتانی از حوزه امالک و مســتغالت و نه 
بورس سخن گفتند و این در حالی است که سال 
گذشته، اخذ مالیات از سهام بورس و سپرده های 
بانکی رد شده بود و حاال طرح مجدد آن در مجلس 
منجر به نگرانی صاحبان سهام و سپرده شده بود.
منتفی  شدن اخذ مالیات از سود سهام و سپرده های 
بانکی در حالی است که رقم کسری بودجه دولت 
در ســال جاری از 100 تا 360هزار میلیارد تومان 
برآورد می شــود و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم 
از عدم تحقق 140هزار میلیارد تومان از درآمدهای 

دولت در بدبینانه ترین حالت سخن گفته است.

 دریافت مالیات دوباره از سهام، خالف »
سیاست های نظام است

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، متوسط 
نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در 

کالنشهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ 
تورم ساالنه کشور اســت و اولویت در مالیات بر 
عایدی ســرمایه، بخش امالک و مستغالت است 
و بحث سود سهام و ســپرده فعالً در دستور کار 

ما نیست. 
محمدرضــا  پورابراهیمی ادامــه می دهد: علت 
اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی، دولت بوده 
اســت، زیرا مخالف این طرح بــود. این مالیات از 

فعالیت های سوداگری جلوگیری می کند. 
وی بر ضرورت تقویت بازارسرمایه تأکید و اضافه 
می کند: اگر از سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم، 
بازارهای مــوازی را تحریک می کنیــم، بنابراین 
مجلس هم بنا ندارد تا بر ســهام و ســپرده های 
بانکی، مالیات وضع شــود و تقویت بازارسرمایه، 
اولویت مجلس اســت.عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیــز دریافت مالیــات دوباره از ســهام را خالف 

سیاست های کلی نظام  می داند 
و می گویــد: هدایت نقدینگی 
مردم به ســمت بازارسرمایه با 
تأمین ساز و کار مناسب برای 
شفاف ســازی بیشتر معامالت 

آن، راهکار اصولی است.
ادامه  فیروزجایی  کریمی  علی 
می دهــد: هم اکنــون از محل 
بــورس، فروش ســهام و اخذ 
مالیــات بر ســهام ) که حین 
معامله دریافت می شود( درآمد 
مناسبی نصیب کشور می شود 

و سیاست ها نباید به التهاب آفرینی در این عرصه 
منجر شود.

به باور وی، دولت می تواند با فراهم آوردن بســتر 
اطمینان بخش در بازارســرمایه، رونــق تولید و 
افزایش بازدهی در فعالیت های اقتصادی را تضمین 
کند. وی از بررســی و تصویب طرح اخذ مالیات 
بر عایدی سرمایه با هدف کنترل روند سوداگری 

در بازار معامالت ملک و خودرو و 
نیز طرح یکپارچه سازی دیتاهای 
دستگاه های حمایتی برای تفکیک 
کد ملــی ایرانیان در مجلس خبر 

می دهد.

  بازدهی 118درصدی »
بورس در کمتر از سه ماه

الزم به ذکر است، بازار سرمایه در 
سال گذشته رشدی 180درصدی 
به خود دیده و ســود سرشاری را 
نصیــب بورس بازان کرده اســت.  
رشد شاخص بورس در دو سه ماهه ابتدایی امسال 
هم بنا بــه اذعان تحلیلگران در 50 ســال اخیر 
بی سابقه بوده است، به گونه ای که بازدهی این بازار 
از ابتدای ســال تاکنون حدود 118درصد گزارش 
شــده و گفته می شود سهامداران در این ماه ها به 
طور میانگین بر مبنای نرخ بهره مرکب روزی 1/6 
درصد سود کسب کرده اند و روند سودگیری از این 

بازار حداقل تا پایان امسال ادامه دار خواهد بود. 

 300هزار میلیارد تومان سود ساالنه »
سپرده ها

در همیــن حــال و بنا بــه اذعان کارشناســان 
اقتصادی، تا پیش از اصالح اخیر نرخ سود بانکی 
توسط بانک ها و با احتساب نرخ سود 20درصدی 
سپرده ها، سیستم بانکی ساالنه 300هزار میلیارد 
تومان سود به صاحبان سپرده پرداخت می کرد 
که این رقم در رســیدن نقدینگی بــه 2هزار و 
400هزار میلیارد تومانی نقش اصلی را بازی کرده 
و آن طــور که بانک مرکزی به تازگی اعالم کرده 
مانده ســپرده ها در پایان بهمن ماه سال گذشته 
در مقایسه با مدت مشابه سال 97 افزایش 27/5 

درصدی به خود دیده است.

  مالیات ۴هزار و 600میلیارد تومانی »
خانه های خالی و خودروهای لوکس 

در خصوص آمار خانه هــای خالی هم اظهارات 

غیررســمی زیادی شنیده می شود، اما بر مبنای 
آخرین سرشماری نفوس و مسکن که سال 95 
انجام شــده، حدود 2میلیون و 600 هزار خانه 
خالی در کشور وجود دارد که سهم تهران از این 

عدد 500 هزار واحد است. 
اخذ مالیات از خانه های خالی که باید از ســال 
94 اجرایــی می شــد، حاال در  حالــی به اجرا 
نزدیک شــده که بودجه امســال در راســتای 
دریافت مالیــات از ثروت های غیرمولد درآمدی 
4هــزار و 600میلیارد تومانــی از محل مالیات 
بر این خانه ها، خانه هــای لوکس و خودروهای 

گران قیمت پیش بینی کرده است.

 مجلس، دولت و چشمپوشی از درآمد »
1۴هزار میلیاردی 

گفتنی است، صاحبنظران راهکارهای متعددی 
برای جبران کســری بودجه دولت که در ســال 
جاری حداقل 100هزار میلیــارد تومان برآورد 
شده پیشنهاد می کنند که یکی از این راهکارها، 
اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی است که در 
قانون مالیات های مستقیم، این سود از پرداخت 
مالیات معاف شده، حال آنکه این پایه مالیاتی در 
دیگر کشورها یکی از مهم ترین پایه های مالیاتی 
اســت و برآورد شــده اگر از  محل مالیات سود 
سپرده های حقوقی )شرکت ها( مالیات 25درصد 
اخذ شــود، حدود 10هزار میلیارد تومان درآمد 

برای دولت خلق خواهد شد.
 در همین حال کاهش مالیات بر خرید و فروش 
سهام و افزایش سهم دولت  و به تعبیری افزایش 
مالیات نقــل و انتقال ســهام و کاهش کارمزد 
کارگزاری های بورســی هم راهکاری دیگر است 
که حدود 4هزار میلیارد تومــان به درآمدهای 
دولت افزوده خواهد کرد که در کنار شــیوه های 
دیگر قادر اســت کسری بودجه کشور را جبران 

کند.

علت اجرایی نشدن 
طرح مالیات بر 
عایدی، دولت بوده 
است، زیرا مخالف 
این طرح بود. این 
مالیات از فعالیت های 
سوداگری جلوگیری 
می کند

بــــــــرش

 سال ۱۴۰۰ کل نیاز لوازم خانگی کشور 
از داخل تأمین می شود

 افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی
 قیمت تلفن همراه

دستیابی ایران به دانش طراحی قطعات 
هواپیماهای بوئینگ و ایرباس 

نسبت به ۱۰ سال پیش ۳۴۰هزار واحد 
در ساخت مسکن عقب هستیم

ایرنا: محمدرضا کالمی، سرپرست 
معاونــت امــور بازرگانــی داخلی 
وزارت صمت گفت: نیاز بازار داخل 
به لوازم خانگی حــدود 12میلیون 
دستگاه در ســال است که در سال 

جاری قرار است از این میزان 11/6میلیون دستگاه را تأمین 
کنیم و در ســال 1400 کل نیاز بازار داخل را با تولیدات 
داخلی پوشش دهیم. وی گفت: قرار است بسته پیشنهادی 
شیوه های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت 
خرید اعتباری، پیش فروش و یا حتی پرداخت تسهیالت 

ارزان قیمت به طرف تقاضا را بررسی کنیم.

مشرق نیوز: ابراهیم درستی، رئیس 
تلفن همراه  فروشــندگان  اتحادیه 
گفت: اکنــون قیمت تلفن همراه به 
طور میانگین 30 تا 35 درصد افزایش 
یافته اســت. واردکنندگان گوشی 

تلفن همراه تا 18 درصد سود حاصل می کنند و در این بین 
مغازه دار کمترین سود را می برد. به دلیل اینکه وضعیت ارز 
در نوسان است و امکان واردات سخت شده  و قیمت ها روند 
افزایشی گرفته است. در حال حاضر 70 تا 75 درصد بازار 
متقاضی گوشی با قیمت 3/5تا نهایت 5 میلیون تومان است، 
25 درصد هم گوشی های گران قیمت خریداری می کنند.

فارس: معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه شرکت های بوئینگ و 
ایرباس قطعات یدکی هواپیماهای 
ایرانی را تعمیــر نمی کنند، گفت: 
به توان طراحی این قطعات دست 

یافته ایم و می توانیم این قطعات را به خوبی، با شناسنامه و 
حساب  شده بسازیم. عابدزاده افزود: در آینده ای نه چندان 
دور به انقالب مهندسی و تکنیک در حوزه هوایی می رسیم. 
به گفته عابدزاده، هماهنگی های الزم با کشــور ســازنده 
هواپیما، موتور و یا کشــورهایی که بــه هر دلیلی در این 

موضوع نامی از آن ها هست، انجام شده است.

حســینعلی  اقتصــادی:  نــود 
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیســه 
مجلس گفت: تولید ســاالنه مسکن 
کاهش یافته اســت. ایــن در حالی 
است که 3میلیون ازدواج عقب افتاده 

و ســاالنه 600 هزار ازدواج جدید صورت می گیرد و باید 
برای تأمین مسکن آن ها ساالنه 1/2میلیون واحد مسکونی 
ساخته شود تا کسری مسکن رفع شود. ظرفیت هم وجود 
دارد و ســه پارامتر مشخص شــامل زمین که  60 درصد 
قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد و همچنین پول 

برای ساخت و ساز و نیز زیرساخت و خدمات وجود دارد.

چهره ها
عضو هیئت رئیسه مجلس :معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردرئیس اتحادیه فروشندگان این کاال خبردادسرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت:

در بدبینانه ترین شرایط ۱۴۰هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه محقق نمی شود    فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: عبارت کسری بودجه که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشش آورده درست 
نیست، زیرا این کسری زمانی انجام می شود که هزینه ها بر منابع و درآمد ها پیشی گرفته باشد. اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش بینی تحقق نیافتن مطرح است و براساس پیش بینی ما عدد اعالمی 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی صحیح نیست. برآورد ما درباره تحقق نیافتن درآمد ها طی امسال آن هم در بدبینانه ترین شرایط ۱۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن

 چهارشنبه 2۱ خرداد ۱399  ۱8شوال ۱۴۴۱ ۱۰ژوئن 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9265

شیرینی جات  ۱۵ تا ۲۰ درصد گران می شود©
نود اقتصادی: جمشــید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و 
شکالت ایران گفت: قیمت شکر از 4هزار و 50تومان به 6هزار و 300 تومان، گندم از  
یک هزار و 850 تومان به 2هزار و 700تومان و آرد از 2هزار و 200 تومان به 3هزار و 
200تومان افزایش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و همچنین 
برخی مواد اولیه وارداتی که با افزایش نرخ ارز باال رفته در سال جاری، قیمت تمام شده 
شکالت افزایش یافته است. در مقطع کنونی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق 
کارگران، قیمت محصوالت این صنف احتماالً 15 تا 20درصد افزایش خواهد داشت.

پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده©
ایسنا: با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها در کنار سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی و اخالل در زنجیره تأمین، بانک جهانی نه تنها انتظار دارد عملکرد 
اقتصادی امســال ایران به مراتب از سال گذشته بهتر باشد، بلکه این سال را آخرین 
ســال رشد منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه می داند و معتقد است، سال  آینده 
اقتصاد ایران با رشــد مثبت 2/1درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه 
می دهد.اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی 8/2درصد کوچک 
شــد، امسال نیز رشد منفی 5/3 درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از شیوع کرونا، 
بانک جهانی رشــد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.

ناتوانی مرغ داران در خرید نهاده ها به دلیل کمبود نقدینگی©
ایرنا: دبیر کانون مرغ داران گوشــتی کشــور گفت: اکنون مرغ داران به دلیل کمبود 
نقدینگــی توان خرید نهاده ها با نرخ های مصوب را از ســامانه بازارگاه ندارند.  پرویز 
فروغی به ضرر بیش از 2هزار و 500 میلیارد تومانی صنعت مرغ گوشــتی در هشت 
ماه اخیر اشــاره کرد و افزود: استفاده از یک بانک برای خرید از بازارگاه مشکالتی را 
برای مرغ داران ایجاد کرده به طوری که بانک مربوط مبلغ واریزی بابت خرید نهاده ها 
از بازارگاه را بابت بدهی فرد از حسابشان برداشت می کند.وی اظهار کرد: اکنون برخی 
از تولیدکنندگان برای تأمین نهاده ها ناچارند به ســراغ دالالن بروند تا دالل با پول 
خود خرید را انجام دهد و بعد نهاده را با قیمت باالتر به مرغ داران بفروشد. این بدان 
معناست که نهاده های طیور با نرخ های مصوب دولتی از طریق سامانه بازارگاه هم به 

دست تولیدکنندگان نمی رسد.
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   اداره کل راه و شهرس�ازی استان زنجان در نظر دارد عملیات حفاظت و مراقبت از 
اراضی س��ازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان زنجان را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکار واجد ش��رایط - موسس��ات خدمات حفاظتی و مراقبتی - ترجیحا بومی دارای مجوز فعالیت و 
رتبه یک از پلیس پیش��گیری ناجا و حداقل 3 س��ال سابقه كار مرتبط) ارائه تاییدیه كتبی كارفرمای 

قبلی( واگذار نماید. 
1. مبلغ برآورد اولیه: 10/800/000/000 ریال

2.  مدت قرارداد: یک سال
3. تضمی��ن ش��ركت در مناقصه: مبل��غ تضمین ش��ركت در مناقصه 540.000.000 ریال می باش��د كه 
بایستی تهیه و در مهلت مقرر عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی داخل پاكت مهر و 

موم شده، تحویل و رسید دریافت نمایند.
4. مهلت تهیه اسناد مناقصه از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21 تا ساعت 19 روز دوشنبه 
م��ورخ 1399/03/26 م��ی باش��د. كلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از مرحله دریافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهادات و بازگشایی پیشنهاد قیمت، از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل��ی، مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. 
5. مهلت ارسال پاكت تضمین شركت در مناقصه و پیشنهاد قیمت  تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 

1399/04/07 می باشد.
6. محل تحویل پاكت تضمین ش��ركت در مناقصه و اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: به آدرس: 
زنجان، خیابان خرمش��هر، جنب اداره كل امور اقتصادی و دارایی، س��اختمان ش��ماره 2، دفتر معاونت 

امالک و حقوقی اداره كل. 
شماره تلفن جهت پاسخگویی در مورد مناقصه؛ اداره پیمان: 9-33037248-024  اداره حفاظت از 

اراضی: 13-33774811-024 دورنگار: 33781249-024 كدپستی: 4515813139
7. زمان گشایش پاكت ها:  ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1399/04/08        

پرداخت هزینه های چاپ آگهی روزنامه ها و سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی 872744               

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )872117(

آگهی تغییرات شرکت رایان همراه پدیده ایرانیان ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14228 و شناسه ملی 14006093485

به شماره ملی  میثم کریمی  : آقایان  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398,11,20 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
4324193207 و حامد مهاجری به شماره ملی 4324349721 هر یک با پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال به 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ پنج میلیارد ریال افزایش یافت وماده 4-اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید و سهم الشرکه 
شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد : آقایان میثم کریمی و حامد مهاجری هر یک مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 

سهم الشرکه. 
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آگهی تغییرات شرکت مسن خدمات شرکت 
و   93946 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10101380385

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1396,07,12 مورخ  العاده  فوق 
تاریخ  در  مذکور  شرکت   : شد  اتخاذ  ذیل 
اله  نصرت  آقای  و  گردید  اعالم  منحل  فوق 
به   0559458134 ملی  کد  دارای  رضایی 
شاه  خیابان   ، محسنی  میدان  تهران،  نشانی 
نظری ، برج ناهید ، طبقه 6، واحد 4 کد پستی 
به عنوان  1644939375 برای مدت دو سال 

مدیر تصفیه تعیین گردید. 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
تهران )872564( غیرتجاری  و موسسات  ها  شركت 
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آگهی تغییرات شرکت مسن خدمات شرکت 
و   93946 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10101380385

بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1396,07,12 مورخ  العاده  فوق 
سال  زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه   : شد  اتخاذ 
مالی منتهی به 1395,12,30 به تصویب رسید. آقای 
به  ملی 0054832225  به شماره  قاضی  مهدی  سید 
سمت بازرس اصلی و خانم مرجان کیشان فراهانی 
بازرس  سمت  به   0063943328 ملی  شماره  به 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار  روزنامه  عنوان  به  قدس  االنتشار  کثیر 
شد.  انتخاب  شرکت  های  آگهی  درج  جهت 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
تهران )872565( و موسسات غیرتجاری  شركت ها 
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سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )872600(

آگهی انتقال شرکت سامان کشت میهن سهامی خاص به شناسه ملی 10380483657

به موجب نامه شماره 27,98,4973 مورخ 98,9,6 اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی و مستند به صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,22 مرکز اصلی شرکت سامان کشت میهن سهامی خاص به نشانی استان تهران - 
منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صادقیه ، بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ، خیابان 
مرودشت ، پالک 10 ، طبقه سوم ، واحد شرقی کد پستی: 1451613546 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری تحت شماره 551002 به ثبت رسیده است . 
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دینا  اطلس  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   345858 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10103903211

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,02,20 مورخ  العاده  فوق 
و  تهیه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
تولید انواع مصنوعات فلزی از جمله 
پالت به موضوع شرکت الحاق و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )872636(
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بازگشایی مهدهای کودک از ۲۴ خرداد تسنیم: سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، گفت: با توجه به شرایط موجود و بازگشایی مهدهای کودک از روز شنبه ۲۴ خرداد، 
تمهیداتی برای حضور کودکان در مهدهای کودک پیش بینی شده است که با تصویب آن، این موارد را اعالم خواهیم کرد. بابایی افزود: بر این اساس مهدهای کودک می توانند حداکثر یک سوم تا 50 درصد کودکان 

را پذیرش کنند. همچنین اولویت با کودکانی است که والدین آن ها شاغل هستند. حضور در مهد کودک اجباری نیست.

در پی افزایش بحران تنهایی رخ داد

 کشف پیکر ۷۰۰ قربانی کرونا در انگلستان ©
دو هفته پس از مرگ!

مهر: بنابر اعالم پزشــکان انگلستان، پیکر 
۷۰۰ نفر از قربانیان ویروس کرونا به دلیل 
بحران تنهایی، چندیــن روز پس از مرگ 

یافت شده اند.
به گــزارش گاردین، بنابر اعالم پزشــکان 
کشور انگلستان، بحران تنهایی در این کشور 
موجب شده پیکر شماری از قربانیان کرونا 

چندین روز پس از مرگ در خانه آن ها یافت شود.
به گفته پزشکان این کشور، پیکر این افراد چندین روز پس از مرگ توسط همسایگان یا 
اقوام و بر اثر انتشار بوی نامطبوع اجساد یافت شده و پیکر برخی از آن ها نیز پس از یافت 

شدن، دچار فساد شده است.
مایک آزبورن، رئیس کمیته تحقیقات مرگ و میرهای کالج سلطنتی انگلیس در این باره 
گفته است: افزایش تنهایی به ویژه میان سالمندان موجب شده پیکر برخی از افراد ۷ تا 

۱۴ روز پس از مرگ یافت شود.
کروالین آبروهام، مدیر مؤسسه خیریه سالمندان انگلستان نیز گفته است: پیش از شیوع 
کرونا، همواره این نگرانی را داشتیم که سالمندان تنها در منزل خود از دنیا بروند و کسی 
از مرگ آن ها مطلع نشــود. حال با شیوع کرونا مشاهده کردیم که این موضوع واقعاً در 
کشور وجود دارد و این اتفاق جای تأسف دارد.بنابر اعالم پزشکان، هنوز هم افرادی وجود 
دارند که در خانه هایشان جان باخته اما کشف نشده اند و احتماالً در روزهای آینده پیدا 

خواهند شد.

 پیش بینی مرگ ۱۴۵ هزار آمریکایی مبتال به کووید۱۹ ©
تا دو ماه آینده

ایســنا: محققان دانشــگاه واشــنگتن 
پیش بینی کردند تا مــاه اوت حدود ۱۴۵ 
هزار و ۷۲۸ نفر در ایاالت متحده بر اثر ابتال 
به بیماری کووید۱۹ جان خود را از دست 
می دهند که این تعداد بیش از ۵هزار مورد 
بیشتر از رقم پیش بینی شده قبلی از تعداد 

قربانیان تا این تاریخ است.
خبرگزاری رویترز نوشــت: پیش از این مؤسســه ارزیابی و سنجش سالمت این کشور 
پیش بینــی کرده بود تا ماه اوت ۱۴۰ هزار و ۴۹۶ نفر در آمریکا بر اثر ابتال به کووید۱۹ 
جان خود را از دســت می دهند. محققان در خصوص علــت افزایش ناگهانی این آمار 

توضیحی ارائه نداده اند.

 ادعای تولید اسپری تنفسی واکسن کرونا ©
توسط دانشگاه آکسفورد

ایرنا: روزنامه انگلیسی سان اعالم کرده واکسن کرونا ممکن است به شکل اسپری تنفسی 
تا ماه آینده میالدی در دانشگاه آکسفورد آماده شود.

به گزارش تارنمای روزنامه ســان، آزمایش ها روی این واکسن تولیدی در جریان بوده و 
پیش از این هدف گذاری اولیه برای آماده شدن در ماه سپتامبر)شهریور-مهر( برای عموم 
بود. براساس اعالم شرکت داروسازی »آسترا زنکا« زمانی که تأیید نهایی انجام شود، تولید 
این واکسن اجرایی خواهد شد؛ هدف تولید ۲ میلیارد ُدز به لطف بودجه رسانی از سوی 
بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت است. براساس گزارش روزنامه سان،  تیم دانشگاه 
آکسفورد ۸۰ درصد اطمینان دارد که این واکسن کرونا در افراد جوان تر عمل می کند؛  
همچنین معتقد است می تواند در ماه جوالی)تیر-مرداد( این واکسن به صورت اسپری 

همچون اسپری آسم مورد استفاده قرار گیرد.

کرونا با جذامی ها چه کرد؟

هیچ کسی حواسش به آن ها نبود©
جامعه: کرونا کــه آمد گروه های مختلفی 
برای کمک به اقشار آسیب پذیر کمر همت 
بستند. یکی غسال اموات شد و یکی در کنار 
پرستاران و کادر پرستاری به بیماران مبتال 

به کرونا در بیمارستان ها کمک می کرد.
خبرگزاری فارس به سراغ روحانی جوانی 
رفته که مدت هاست همنشین کسانی شده 

که عمریست فراموش شده اند و همه از آن ها فراری هستند.
 حجت االســالم صادق عباسی به محله جذامی ها در مشهد می رود. آن هایی که با بار 
سنگین غم، سال های جوانی را گذرانده و حاال به سالمندی رسیده اند. بخشی از گزارش 

فارس را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

کروناشبیهیکشوخیخندهدار!»
حجت االســالم عباسی می گوید: کرونا که آمد مبتالیان به جذام تنهاتر از قبل شدند. 
جذامیان از کرونا چیزی نمی دانســتند. در این محله حدود ۱۰۰ خانوار هســتند که 
همگی ســالمندند. داروندارشــان یک اتاق رنگ و رو رفته و محقراست و یکی در میان 
در خانه هایشــان یا تلویزیون ندارند یا تلویزیون کوچکی دارند و بی خبر از همه دنیا و 
اتفاقات دور و برشــان هفته ها و ماه ها را می گذرانند. کرونا برای وارثان جذام شــبیه به 
یک شوخی بود. به آن بی تفاوت بودند. جدی اش  نمی گرفتند. اما سن باال، بیماری های 
زمینه ای، ضعف جســمانی، احتمال گرفتار شــدن جذامیان به ویروس کرونا را بیشتر 
می کرد و حساسیت مراقبت ازاین افراد را بیشتر. از عمر همنشینی من با جذامیان در 
این محله دو ســالی می گذرد. وقتی کرونا آمد خودم دست به کار شدم. با شهرداری و 
آستان قدس رضوی و خیران رایزنی کردیم و ماسک و مواد ضدعفونی برای آن ها تهیه 
کردیم. بسته های معیشتی را میان خانواده ها توزیع کردیم، غذای گرم هم برایشان بردیم 

و خالصه کاری کردیم که اصالً از خانه بیرون نروند. 

پیرزنمجذومزبالهگردوهمهدغدغههایمن»
عباسی ادامه می دهد: بهزیستی ماهانه مبلغ کمی به حساب مبتالیان به جذام می ریزد. 
این مســتمری در برابر هزینه های زندگی و خورد و خــوراک و درمان، جوابگوی آن ها 
نیست. اگر کمک خیران نبود این بنده های خدا سر گرسنه بر بالین می گذاشتند. حتی 
من پیرزن ۶۸ ساله ای را می شناسم که جذام یکی در میان انگشتان دستش را خورده 
اســت. این پیرزن هیچ کسی را ندارد و در شرایط بدی زندگی می کند. گاهی شب ها از 
خانه بیرون می زند و زباله گردی می کند تا با فروش زباله های خشک درآمد کمی داشته 

باشد. من سعی کردم بار تنهایی این مجذومان را با دادن اطالعات به مردم کم کنم.
 روحانی جوان این توضیحات را چاشنی دغدغه هایش می کند و می گوید: حاال شما تصور 
کنید با همه این اوضاع و احوال، ویروس کرونا هم در میان جذامیان دست به دست شود 
و آن ها را آلوده کند. از همان روزهای اول اسفند به خودم قول دادم اجازه ندهم پای کرونا 

به خانه های جذامیان باز شود.

مصائباهالیخیابانوحیدومعجزهروحانیجوان»
روایت های عباســی از مصائب و مشــکالت مجذومان مشــهد، تلخ و دردناک است. او 
می گوید: فرزندان جذامیان برای ازدواج هم مشکل دارند. فقط کافی است خانواده دختر 
یا پســر بفهمند پدر و مادر پسر یا دختری که قرار است داماد یا عروسشان شود جذام 
داشته، بدون آنکه برای کسب اطالعاتی در مورد بیماری تالشی کنند، جواب رد می دهند. 
من حتی مواردی را دیدم که دو ســه روز مانده به مراســم عروسی، خانواده عروس یا 
داماد مراسم را بر هم زدند. وقتی به محله جذامی ها آمدم، پس از مدت کوتاهی متوجه 
شدم چقدر این خانواده ها رنج دیده اند و هیچ کسی حواسش به آن ها نیست. وانتی های 
دستفروش می آمدند و حاضر نبودند حتی برای پنج دقیقه در خیابان وحید بایستند، مبادا 
یک وقت سالمند جذامی بخواهد از آن ها خرید کند. جذامی ها بیمار می شدند، کسی در 

بیمارستان نبود که به داد آن ها برسد.

قدرترسانهوکمکهایبینالمللیبهجذامیان»
عباسی در کنار گالیه ها، از مهر مردم هم در کمک به بیماران جذامی می گوید: یک روز 
در مسجد بودم که مردی حدود۴۰ ساله آمد و گفت: اینجا مسجد محله جذامی هاست. 
گفتم: بله. گفت: من در منچستر انگلیس زندگی می کنم. پس از آنکه گزارشی از محله 
جذامی ها خواندم آن قدر تحت تأثیر قرار گرفتم که به خودم قول دادم به محض آمدن به 
ایران، اولین جایی که بیایم، مشهد و محله جذامی ها باشد.آن بنده خدا گفت می خواهم 
به شما کمک کنم و همان روز مبلغ قابل توجهی پرداخت کرد و گفت برای رفع مشکالت 

بیماران مبتال به جذام هر زمان که نیاز باشد حاضر است کمک کند... .

 جامعه/ اعظم طیرانی   موضوع از جایی شروع 
تصمیم  ایرانی  پسران  و  دختران  بیشتر  که  شد 
گرفتند دکتر شوند؛ فرقی نمی کند که دکترای چه 
رشته و چه گرایشی، مهم آن است که به آن ها خانم 
دکتر یا آقای دکتر بگویند. در حقیقت فقط داشتن 
یک مدرک دکترا کفایت می کند؛ آغاز ماجرا دقیقاً 
از همین جا کلید خورد. تب مدرک گرایی باال رفت 
و نگرشی در بین دانشجویان به راه افتاد که هرچه 
مدرک تحصیلی باالتری داشته باشند، ارج و ارزش 
بیشتری را می توانند در بین دوستان، آشنایان و 

اطرافیان کسب کنند.
مدرک گرایی از آفت های بزرگی است که نه تنها برای 
نظام آموزشــی بلکه برای کل جامعه آسیب جدی 
محسوب می شود. اگر زمانی عالقه جوانان برای ادامه 
تحصیل عمدتاً منحصر به گرفتن لیسانس بود اکنون 
کار به جایی رسیده که به قول معروف فوق لیسانس 
هم از بورس افتاده و بیشتر دانشجویان عشق مدرک، 
به دنبال قبولی در دکترا هســتند. بیراه نیست اگر 
بگوییم اکنون تب دکترا در جامعه فراگیر شده است. 
یک دلیل این ادعا هم این است که هر سال به تعداد 
متقاضیان شرکت در آزمون دکترا افزوده می شود و 
این اتفاق تلنگری به مسئوالن است که چرا بیشتر 
جوانان تحصیلکرده ما آمــال و آرزوهای خود را در 

گرفتن مدرک دکترا می دانند؟ 

معیارهایمصنوعیعلم»
دکتر مهدی گلشــنی، عضو شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در خصوص روند فزاینده متقاضیان تحصیل 
در مقطع دکترا می گوید: تب مدرک گرایی به عنوان 
یــک پدیده تلخ اجتماعی از دیرباز بر افکار عمومی 
جامعه ما سایه افکنده و به عنوان یک آسیب مطرح 
است، به طوری که اکنون در مملکت ما علم مفهوم 
خود را از دســت داده، درحالی که اسالم از علم به 
عنوان نور نام برده، یعنی نوری که روشنی بخش فهم 

شخص است. 
بنیان گذار گروه فلســفه علم می افزاید: متأســفانه 
فرهنگ علمی که اکنون بر دانشــگاه های ما حاکم 
اســت نه فرهنگ اسالمی محســوب می شود و نه 
فرهنگی کامالً غربی؛ اما اگر فرهنگ اسالمی کاماًل 
حاکم نیست، مشمول نکات مثبت فرهنگ غرب هم 
نمی شود؛ به همین دلیل مردم فقط به مدرک و مقام 
توجه می کنند و هدف از کسب علم، فهم جهان و یا 

رفع نیازهای کشور نیست، بلکه انگیزه اصلی کسب 
مدرک است. وی با اشاره به معیارهای مصنوعی  که 
امروزه به مدرک گرایی دامن زده می گوید: چاپ مقاله 
در مجله های ISI یکــی از این معیارهای مصنوعی 
است، در حالی که چاپ مقاله در این مجالت کمکی 
به رفع نیازهای کشــور نمی کند و اگر مقاله ای این 
ویژگی را داشته باشد در مجله های مذکور منتشر 
نمی شود. ضمناً اگر دانشجویی نابغه باشد و بخواهد 
کار تــازه ای در حــوزه علم انجام دهــد با مقررات 
محدودکننده دانشــگاه ها و بنیاد نخبگان که اغلب 
مقاله محور هستند امکان این موضوع نیست. بنابراین 
اساس دانشگاه های ما مدرک گرایی شده و این برای 
آینده کشــور ما خوب نیســت؛ زیرا علم در کشور 
ما هویت خود را از دســت داده و دانش آموختگان 
دانشــگاهی به جای اینکه به رفع مشکالت کشور 
بیندیشند به افرادی متوقع تبدیل شده اند. به نظر 
می رسد اگر فرهنگ مدرک گرایی تغییر نکند هرچه 
به تعداد دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی افزوده 
شود به همان نسبت بر موانع رشد و پیشرفت کشور 
 افزوده خواهد شــد، زیرا افزایش سطح تحصیالت 
به رغم مزایایی که می تواند برای کشور داشته باشد، 
پیامد هایی را نیز به همراه دارد که مهم ترین آن ها 
باال رفتن سطح انتظار جوانان و نبود شغل متناسب 

با رشته و مقطع تحصیلی آن هاست.
 
گرفتنمدرکبرایتفاخر»

اجتماعی
به گفته دکتر گلشنی، مسئله دکترا 
و گرفتن این مدرک برای جامعه ما 

یک تفاخر اجتماعی محســوب 
می شود. در واقع نگاه جامعه به 
کســی که عنوان دکترا را یدک 
می کشد متفاوت است. بسیاری 
از افراد جامعه ما ادامه تحصیل 
را نه برای کســب دانش واقعی 
بلکه برای بدست آوردن عنوان و 
لفظ دکتر پیش از اسم خودشان 
انتخــاب کرده انــد و ایــن یک 

بیماری عمومی است. 
این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه می دهد: تب دکترا 
به هیچ وجه جدا از تب تحصیالت دانشگاهی نیست. 
البته صرف اینکه تعداد دانش آموختگان دانشگاهی 
یا دانش آموختگان دکترا باال باشد چیز بدی نیست، 
اما علم فاقــد نوآوری عاقبت خوبی ندارد. به عنوان 
نمونه ژاپن در نیمه نخست قرن ۱۹ وضعیت مناسبی 
نداشت، اما با عزم ملی و تقویت هویت ملی در جوانان 

ژاپنــی، آن ها علم را از غرب کســب 
کردند و با نــوآوری در علم درصدد 
رفع نیازهای خــود برآمدند. بنابراین 
مشــکل اساسی ما در این حوزه نبود 
فرهنگ مناسب است، به طوری که از 
همان دوره دبستان، به جای آنکه روی 
پرورش ذهن خــالق دانش آموز 
و تشــویق او به نوآوری کار شود 
مدام در گوش او و والدینش انواع 
و اقسام کالس های تقویتی و فوق 
برنامه تبلیغ می شــود و همین 
دانش آموز وقتی به مقاطع باالتر 
تحصیلی در مدرسه می رسد تمام 
فکر و ذکرش کنکور خواهد بود و 
این ماجرا وقتی فرد وارد دانشگاه 
شود تشدید می شــود و پس از 
لیســانس، به دنبال فوق لیســانس و سپس دکترا 
خواهد بود و تا زمانی که این تفکر تغییر نکند، تب 

مدرک گرایی در کشور پایین نخواهد آمد. 

جایخالیمهارتآموزی»
وی با اشاره ای به اهمیت علم در گذشته می گوید: 
سال ها پیش وقتی ما دوره های دبستان و دبیرستان 

را می گذراندیــم تا حد زیادی با فرهنگ، طرز تفکر 
دانشمندان بزرگ کشور و میراث فرهنگی مان آشنا 
بودیم و این توجه به فرهنگ، ِعرق هویت ملی را در 
ما تقویت می کرد و موجب می شد در برابر مشکالت 
جامعه احساس مسئولیت کنیم و برای رفع نیازهای 
جامعه بکوشیم. بنابراین اگر برای کسب علم بیشتر 
تالش می کردیم هدف، فهم بیشــتر جهان و رفع 
نیازهای کشــور بود. ضمن آنکه ساختار آموزشی 
کشــور به گونه ای بود که دانش آموزان متوسط به 
باال وارد دانشگاه ها می شدند و سایر دانش آموزان به 

کسب مهارت می پرداختند. 
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در بیشتر کشورهای 
توسعه یافته جهان نیز دانش آموزان متوسط به باال 
وارد دانشگاه می شوند، ضمن آنکه همه دانشگاهیان 
 هــم دنبال مدرک دکترا نمی روند و با لیســانس و 
فوق لیســانس هــم جذب صنعــت و بخش های 
خصوصی می شوند، عالوه بر این، برنامه دانشگاه ها 
در راســتای مهارت آموزی و رفع نیازهای اساســی 
کشــورها تدوین شده است. اما ما به رغم راه اندازی 
دانشــگاه پلی تکنیک و دانشــگاه علم و صنعت و 
دانشــگاه های فنی و حرفه ای که هدف از تأسیس 
آن ها مهارت آموزی و رفع نیازهای اساســی صنعت 
و جامعه بود، آن ها را به دانشگاه های معمولی تبدیل 
کردیم که بخــش عمده خروجــی آن ها پرورش 
دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی بی مهارت است. 

نیازمندیکانقالبفکریهستیم»
دکتر گلشــنی با تأکید بر کم کاری وزارت علوم و 
کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسالمی در 
این زمینه، می گوید: برای تغییر فرهنگ مدرک گرایی 
نیازمند یک انقالب فکری هستیم که البته این مهم 
مســتلزم شایسته ساالری در کشــور است و امید 
می رود با روی کار آمدن مجلس جدید که بسیاری 
از افراد آن مدعی نوآوری در کشــور هستند، شاهد 
تغییر فرهنگ از مقطع پیش دبستانی تا تحصیالت 
تکمیلی و الیه های مختلف جامعه باشیم.وی با بیان 
اینکه ما برای ارزیابی های علمی در کشور نیازمند 
خانه تکانی اساسی هستیم، می افزاید: تا زمانی که 
فرهنگ شایسته ساالری در کشور نهادینه نشود و 
معیارهای ارزیابی علم تغییر نکند ما از این وضعیت 
که در واقع مخالف فرهنگ اســالمی اســت خارج 

نخواهیم شد. 

انتقاد یک عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از گسترش تب مدرک گرایی در جامعه:

برایارزیابیهایعلمیبهخانهتکانیاساسینیازداریم

برای تغییر فرهنگ 
مدرک گرایی نیازمند 

یک انقالب فکری 
هستیم که البته 

این مهم مستلزم 
شایسته ساالری در 

کشور است

بــــــرش
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دستچین

دالیل بی اعتمادی به پیام رسان های داخلی©
فارس: رسول جلیلی، کارشناس فضای مجازی درباره شبکه های 
پیام رســان داخلی گفت: اعتماد نسبت به پیام رسان ها در وضعیت 
خوبی نیست. مدیران به مردم نشان ندادند که به شبکه های داخلی 
اعتماد دارند و فعالیت خود را در این حوزه متمرکز نکرده اند. مردم به 
کافه بازار و شبکه های بانکی اعتماد دارند، اما اتفاق ناگوار این است 

که بی اعتمادی به پیام رسان های داخلی در بوق و کرنا رفته است.

آتش سوزی های جنگل ها غیرطبیعی است©
ایسنا: هادی کیادلیری، رئیس سابق انجمن جنگل ها در واکنش به 
دیدگاه کالنتری که آتش سوزی ها به شکل طبیعی و بدون دستکاری 
انسان است، گفت: آتش سوزی شاید جزو اکوسیستم باشد اما برای 
کدام جنگل ها؟ آتش ســوزی  در جنگل هایی با گونه های »سوزنی 
برگ« و »اکالیپتوس« که آتش می گیرند تا زادآوری کنند، طبیعی 

است اما آتش سوزی در سطح گسترده در ایران طبیعی نیست. 

نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسید©
تسنیم: امیرحسین بانکــی پور، نماینده مجلس گفت: در ۶ سال 
گذشته آمار ازدواج کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. ما به 
یک آمار عجیب در زمینه جمعیت دست پیدا کرده ایم و آن رسیدن 
به نرخ رشد زیر یک درصد است! وظیفه قانون گذاران و مسئوالن این 
است که پیش از وقوع بحران ها، برای پیشگیری از آن ها اقدام کنند.

بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت منصوب شد
 ماجرای برکناری 

دکتر جهانپور
 جامعه   وزیر بهداشــت، با صدور حکمی سیما 
سادات الری را به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت 

منصوب کرد.
اندکی پس از این انتصاب برخی از شــبکه های 
اجتماعی با انتشار توییتی از دکتر کیانوش جهانپور، 
این جابه جایی را برکناری از مسئولیت سخنگویی 
وزارت بهداشت عنوان کردند. این در حالی است 
که ســعید نمکی، در حکم سیما سادات الری به 
 عنوان ســخنگوی وزارت بهداشــت آورده است: 
»...الزم به ذکر است قبالً هیچ کدام از همکاران به 
عنوان سخنگوی وزارت بهداشت منصوب نشده اند 
و دکتر جهانپــور به عنوان رئیــس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی در طول مدیریت بیماری 
کرونا از طرف روابط عمومی خبررســانی بیماری 
کرونا را به عهده داشته اند که از زحمات صادقانه و 

برادرانه ایشان قدردانی می شود«.
شایان ذکر است سیما سادات الری در حال حاضر 
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت است.

حج و زیارت

سخنگوی جمعیت هالل احمر خبر داد
 آغاز واکسیناسیون 

برای حج ۹۹
 برنا   محمــد نصیری، ســخنگوی جمعیت 
هالل احمر در خصوص حج ۹۹ اظهار کرد: تمامی 
اقدامــات الزم مربوط به حج آماده شــده و قابل 

اجراست. 
وی در خصــوص اعزام افراد بــه حج ۹۹ گفت: 
در موضــوع مبارزه با کرونا پیرو مصوبات ســتاد 
ملی مقابله با کرونا هستیم. در ادامه نیز اگر آمار 
مبتالیان به کرونا افزایش پیدا کند و ســتاد ملی 
مقابله با کرونا نیاز به غربالگری را در دســتور کار 
قرار دهد هالل احمر در این زمینه ورود پیدا خواهد 

کرد.
ســخنگوی جمعیت هالل احمر همچنین گفت: 
واکسیناســیون افرادی که به حج اعزام خواهند 
شــد در دســتور کار قرار گرفته و آغاز شده اما 
هیچ خبر رسمی از سوی مقام های عربستانی در 
راستای برگزاری حج اعالم نشده است. مجموعه 
هالل احمر کامالً در این خصوص آماده است و در 

حال انجام مقدمات الزم هستیم.

علم و فناوری

یک مسئول حوزه فناوری بیان کرد
ارسال نمونه های تست تشخیص 

کرونا به بیش از ۱۰ کشور
 مهر   مهدی قلعــه نوی، رئیس مرکز تعامالت 
بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
اظهار کرد: بحث صــادرات محصوالت مرتبط با 
کوویــد ۱۹ از این حیث مهم شــده که در حال 

حاضر بسیاری از کشورها امکان صادرات ندارند.
قلعه نوی با اشــاره به موضوع صادرات کیت های 
تشخیص کووید ۱۹ که توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان به تولید رسیده و مجوز صادرات دارد، 
گفت: نخســتین محصوالتی که در این زمینه به 
مرحله صادرات رســیده، کیت های تشــخیص 
کروناست که اکنون نمونه های تست آن به بیش از 

۱۰ کشور ارسال شده است.
اگر در بیمارســتان ها و آزمایشــگاه های هدف 
مورد تأیید قرار بگیرد آن ها ســفارش می دهند و 

شرکت ها به آن کشور صادر می کنند.
قلعه نوی بیان کرد: مقصد صادرات این دستگاه ها 
عموماً کشورهای همسایه هستند و تمایل دارند در 

همان کشور تولید مشترک با ایران داشته باشند.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داد 
اجرای طرح تلویزیون تابستانی 

حول محور مهارت آموزی 
 ایسنا   رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تداوم آموزش 
از طریق شبکه شاد و رسانه ملی در تابستان اظهار 
کرد: طرح تلویزیون تابستانی را با شبکه آموزش 
پیش می بریم و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه 

داده ایم که به زودی نهایی می شود.
وی افزود: بر این اساس، یکی از پیشنهادهای ما این 
است که تلویزیون تابستانی برنامه هایی حول محور 
مهارت آموزی داشته باشد و بتواند به غنی سازی 

اوقات فراغت دانش آموزان نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه کســب اطمینــان از فراگیری 
مهارت های خواندن، نوشــتن و حساب کردن در 
کالس اول برای ما بسیار مهم و یک دغدغه است، 
گفت: به صورت خاص آموزش خواندن و نوشتن 

برای کالس اولی ها ادامه می یابد.
حکیم زاده گفت: در حــال نهایی کردن طرح 
تلویزیون تابستانی برای پخش از شبکه آموزش 

هستیم.

حوادث

معاون فنی پلیس فتا ناجا خبر داد
بررسی ابعاد دسترسی غیرمجاز 

به اطالعات کاربران»رایتل«
 ایسنا   معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: پلیس 
فتا در حال بررســی دقیق ابعاد انتشار غیرمجاز 

اطالعات کاربران شرکت رایتل است.
سرهنگ علی نیک نفس اظهار کرد: در پی رصد 
فضای مجازی توســط کارشناسان این پلیس و 
ارزیابی صورت گرفته توســط مرکز فوریت های 
ســایبری پلیس فتا در خصوص انتشار اطالعات 
۵/۵ میلیون نفر از کاربران شرکت رایتل، بررسی 
ابعاد موضــوع در ۱۴ خرداد ۹۹ در دســتور کار 
پلیس فتا قرار گرفت. وی همچنین افزود: در این 
خصوص تیم های واکنش سریع سایبری بالفاصله 
با هماهنگــی مرجع قضایی برای جمع آوری ادله 
دیجیتال، بررســی میزان آســیب وارده و برآورد 

حجم اطالعات افشا شده، وارد عمل شدند.
معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: پس از بررسی های 
اولیه، پرونده قضایی در پلیس فتا فاتب تشــکیل 
شده و رسیدگی دقیق به موضوع در دست اقدام 

و پیگیری است.

فراسو

برداشت آزاد
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تأسیس دانشگاه در زمین کشاورزی©
برنا:  محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا در مجلس 
دهم می گوید: نماینده ای در کمیسیون آموزش دو دانشگاه را در دو 
روســتا آن هم در زمین کشاورزی تأسیس کرد که این دو دانشگاه 
پیام نور هیچ دانشجویی ندارد و مردم نمی دانند این ها را چه کنند؟

 نماینده باید ملی فکر کند. انقالبی بودن یعنی ببینیم چه چیزی 
برای مردم و انقالب مؤثر است. 

دانش آموزان بی رغبت به کالس های آنالین ©
برنا: علیرضا کمره ای، معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش، می گویــد: ارائه آموزش ها از طریــق تلویزیون از اهمیت 
برخوردار است، هرچند چون در این نوع آموزش تعامل وجود ندارد، 
دانش آموزان رغبتی به آن نشــان نمی دهند. اگرچه آموزش ها در 
راستای تحقق عدالت آموزشی است اما دانش آموزان ارزیابی مثبتی 

از نوع آموزش ندارند.

کرونای ایران با دیگر کشور ها تفاوتی ندارد©
برنا: مینو محرز، کارشناس سازمان جهانی بهداشت، با رد اخباری 
که می گوید ویروس کرونای ایران با دیگر کشورهای دنیا تفاوت دارد، 
گفت: این اطالعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی کذب است. 
مقوله ای با عنوان ویروس ضعیف شده، مستند نیست و این موضوع 

در هیچ یک از تحقیقات دنیا تأیید نشده است.

اپیدمی کرونا تابستان خاموش نمی شود©
ایرنا: آسایی اردکانی، مشاور بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه 
در پاییــز نیز احتماالً آنفلوانزا و کرونا را با هم خواهیم داشــت، 
افزود: واقعیت موجود نشان می دهد خیلی نباید روی خاموشی 
اپیدمی کرونا در تابستان حساب باز کنیم. وی همچنین گفت: 
شایعه افزایش موارد بیمارستانی کرونا و بازگشایی بخش های تعطیل 

شده کرونایی درست نیست.

طرح تربیت جنسی در کتاب های مدارس©
ایلنا: حســن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
درســی در خصوص امکان پرداختن به موضوع تربیت جنسی در 
کتاب های درسی، گفت: ممکن است در کتاب درسی به آن پرداخته 
شود یا حتی امکان دارد نکاتی را به معلم انتقال بدهیم و معلم آن را 
تدریس کند، ولی به دانش آموز نگوییم. اصطالحاً به این گونه درس ها 

برنامه درسی پنهان می گوییم.

هیچ زندانی بر اثر کرونا فوت نکرده است©
ایلنا: علی اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندان ها در آخرین 
گفت وگوی خود در کســوت ریاســت این ســازمان با اشــاره به 
اقدام های این سازمان در جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها گفت: 
خوشبختانه در سه ماه اخیر حتی یک مورد فوتی بین زندانیان به 

دلیل کرونا در زندان های سراسر کشور گزارش نشده است.
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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 حی یا قیوم

»جاوید فیصل« سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با 
بیان اینکه تاکنون ۳ هزار زندانی طالبان آزاد شده اند، تأکید 
کرد کابل برای آغاز مذاکرات بین االفغانی آمادگی کامل دارد.

»آنتونی گاردنر« ســفیر پیشــین آمریکا در اتحادیه اروپا 
ضمن تأکید بر شباهت های بسیار دونالد ترامپ رئیس جمهور 
این کشــور با »بنیتو موسولینی« رهبر فاشیست و دیکتاتور 
ســال های ۱۹۱۹ تــا ۱۹۴۵ ایتالیا، به مواضــع او در قبال 

اعتراض های سراسری در محکومیت نژادپرستی تاخت.

»رووین ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی در سخنانی به 
مناســبت هالکت نظامیان این رژیم در جریان جنگ لبنان 
اذعان کرد قدرت حزب اهلل لبنان هر روز در حال افزایش است.

»برنی سندرز« ســناتور ایالت ورمونت آمریکا در پیامی در 
توییتر نوشت: در حالی که میلیون ها آمریکایی در دوران کرونا 
شغل خود را از دست داده و در تکاپو برای دستیابی به غذای 
روزانه خود هستند میلیاردرهای آمریکایی در این دوران ۵6۵ 

میلیارد دالر ثروتمندتر شده اند.

»طه المتوکل« وزیر بهداشت یمن با انتقاد از انفعال سازمان 
ملل در قبال اوضاع انســانی این کشور گفت اظهار دلسوزی 
نهادهای ســازمان ملل نسبت به شــیوع کرونا در یمن در 
شرایطی که دربرابر فجایع جنگ بی تفاوت بودند، معنا ندارد. 

سازمان ملل به جای کمک به یمن اشک تمساح می ریزد.

اعتراض داخلی و بی اعتباری خارجی ایاالت متحده از کجا نشأت می گیرد؟

آمریکا و تاوان 100 کودتا
  جهان/ مهدی خالدی  اعتراض های مردمی 
علیه نژادپرســتی نهادینه شده در ساختار نظام 
سیاســی آمریکا دومین هفته خود را هم پشت 
ســر گذاشــته. در روزهای اخیر هم نه تنها از 
دامنه راهپیمایی ها کاســته نشــده بلکه هر دم 
بر ابعاد آن افزوده می شــود. آمریــکا انگار دارد 
تاوان اشــتباه های گذشته خود را پس می دهد؛ 
اشــتباه ها در حوزه داخلــی و ماجراجویی های 
خارجی. مســئله ای که ســخنگوی وزارت امور 
خارجه روســیه هم بــه آن اشــاره دارد. ماریا 
زاخارووا، در واکنش به اعتراض های گســترده 
در آمریکا گفته: »آن ها دقیقاً آنچه را کاشته اند، 
برداشت می کنند. کاخ ســفید اکنون با عواقب 
همان اعمال و اقدام هایی رو به رو اســت که در 
دیگر نقاط دنیــا دنبال می کرد؛ اعمالی از قبیل 
بی ثبات کردن اوضاع و بازی و سوءاســتفاده از 

اختالفات درونی دیگر کشورها«. 

100 کودتای آمریکایی »
واقعیت آن اســت در طول ســالیان گذشــته به 
 اعتراض هــای گاه و بی گاه جامعه رنگین پوســت

 ایاالت متحده علیه بی عدالتی موجود توسط حاکمان 
سفیدپوست با حربه های مختلف سرپوش گذاشته 
شــده و هیچ گاه برای رفع ریشه ای آن چاره جویی 
نشده. از سوی دیگر، پول مالیات دهندگان آمریکایی 
به جای هزینه شدن در داخل برای رفع بی عدالتی و 
شکاف طبقاتی و ایجاد زیرساخت های بهتر، صرف 
توهمات و ماجراجویی های خارجی مستأجران کاخ 

سفید شده است. 
ایــاالت متحده در طول ســال های پس از جنگ 
جهانی دوم همواره بر دامنه سیاست های استعماری 
خارجی خود افزوده که این چیزی جز هدررفت هر 
چه بیشتر سرمایه های این کشور به دنبال نداشته. 
تنها در نیمه دوم قرن بیستم، ایاالت متحده آمریکا 
حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومت ها 
را طراحی و رهبری کرده اســت و ده ها بار به طور 
مســتقیم دست به اشــغال نظامی کشورها زده و 
یــا آن ها را تهدید به مداخله نظامی کرده اســت. 
»میخائیــل اولیانــوف« نماینده دائم روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین نیز چندی 
پیش در پیامی توییتری نوشــت: آمریکا در دوران 

جنگ ســرد، 7۰ مــورد عملیات آشــکار و نهان 
برای تغییر رژیم  در کشور های مختلف انجام داده 
 است. وی در عین حال، تعداد عملیات های آشکار 
ایاالت متحده بــرای تغییر رژیم در کشــور های 
مختلف را 6 مورد و تعداد عملیات های نهان را 6۴ 

مورد عنوان کرد«. 

 مروری بر پرونده»
 مداخله های خارجی آمریکایی ها 

در حالی کــه اعتراض های مردمی در آمریکا ادامه 
دارد بیراه به نظر نمی رســد به بهانه اظهارات مقام 
روس، مــروری بر مهم ترین مداخــالت خارجی 
یانکی ها داشته باشیم. عریضه مداخله های یانکی ها 
در امور داخلی دیگر کشــورها طوالنی اســت. اما 
در ادامه به اختصار بــه مهم ترین آن که در قالب 
مداخله مســتقیم نظامی، حمایت از جریان های 
سیاسی وابسته در قالب کودتا و در نهایت براندازی 
نرم از طریق انقالب های رنگی صورت گرفته اشاره 

می شود.
 ســال ۱۹۵۰، آمریکا در برافروختن جنگ کره 
شــرکت داشت که تا سال ۱۹۵۳ نیز ادامه داشت. 
در جریان جنگ کره، نیروی هوایی ایاالت متحده 
6۳۵هزار تن بمب روی شــبه جزیره کره ریخت. 
تلفات وارده بر قوای آمریکایی در این جنگ، تقریباً 

به ۳6۰هزار نفر رسید.
 در ۱۰ مــارس ۱۹۵2 آمریکا یی هــا اقــدام به 
حمایت از ژنرال »باتیستا« و او را به کودتا در کوبا 
تشویق کردند و پس از اینکه وی قدرت را در کشور 
به دست گرفت، دیکتاتوری وابسته به آمریکای خود 

را در این کشور به اجرا گذاشت.
 در ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ ســازمان سیا کودتایی 
را علیــه دولت »مصدق« بــه راه می اندازد که به 
کودتــای »2۵ مــرداد« در ایران معروف اســت. 
طــراح و برنامه ریز این کودتای آمریکایی کســی 
نبود جــز »کیم روزولت« نوه »تئــودور روزولت« 
که در ســال های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ میالدی ریاست 

جمهوری آمریکا را برعهده داشت.
  ۱۵ جوالی ۱۹۵8 لبنان عمالً به واسطه ناوگان 
ششــم نیروی دریایی آمریکا به اشغال نظامی این 
کشور در می آید تا کاخ سفید رسماً حمایت خود از 
کمیل شمعون را به دنبال انقالب عراق که روز پیش 

از آن در این کشور )عراق( روی داده بود، اعالم کند.
 در ســال۱۹6۰ آمریکا حمله به ویتنام را آغاز 
کرد. این جنگ طوالنی ترین و پر هزینه ترین جنگ 
آمریکا بود که تا سال ۱۹7۵ به طول انجامیده و در 
نهایت به خروج خفت بار یانکی ها از این کشور منجر 
شد. همزمان جنگ های نیابتی در الئوس و کامبوج 
بین نیروهای آمریکایی  در برابر نیروهای کمونیستی 
به شکست سیاست های واشنگتن و روی کار آمدن 

دولت کمونیست در همه این کشورها انجامید.
  سال ۱۹6۰ پاتریس لومومبا رهبر جنبش ملی 
کنگو که نبرد را برای دستیابی به استقالل رهبری 
کرد، در ســال ۱۹6۳ اولین نخست وزیر منتخب 
مردم این کشور شــد. اما او در کودتای آمریکایی 

»جوزف موبوتو« از قدرت خلع شد. 
 در ۱۱ ســپتامبر ۱۹7۳ ســازمان اطالعات و 
جاسوسی آمریکا کودتایی علیه »سالوادور آلنده« 
رئیس جمهور وقت شیلی به اجرا می گذارد که در 
نتیجه آن نه تنها آلنده کشته می شود که این کودتا 
اعدام ۳۰ هزار نفر و بازداشت و زندانی شدن ۱۰۰ 

هزار نفر را در شیلی به دنبال دارد. 
 در 26 آوریل ۱۹8۰، جیمی کارتر رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا دستور داد با اجرای عملیات 
پنجه عقــاب، گروگان های آمریکایــی در تهران 
آزاد شــوند. این عملیات در طبس شکست خورد.

 2۰ ســپتامبر ۱۹8۹ نظامیان آمریکایی کشور 
پاناما را به دستور »جرج بوش« رئیس جمهور وقت 
آمریکا به اشــغال خود در آوردند تا ژنرال »مانوئل 
نوریگا« رهبر وقت پاناما را بازداشــت و در آمریکا 
محاکمه کنند. در این اشــغال، بیش از 2 هزار نفر 

کشته شدند.
  در ســال ۱۹۹۵ )پس از سکوت سؤال برانگیز 
 آمریــکا در مورد کشــتارهای منطقــه بالکان و 
نسل کشی توسط صرب ها از سال ۱۹۹۱(، آمریکا 
در کنار دیگر نیروهای حفظ صلح وارد بالکان شد، 
اما پس از مدتی به شــکل مبهمــی از این منطقه 
خارج شد و عرصه را برای نسل کشی )به خصوص 
مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوزوو( فراهم نمود.

  در7 اکتبر 2۰۰۱، پس از وقایع ۱۱ ســپتامبر، 
نیروهای آمریکایی با عنوان مبارزه با تروریسم و ریشه 
 کردن سازمان القاعده، به رهبری اسامه بن الدن،

به افغانستان حمله کردند و تا کنون در آنجا حضور 

دارند. 
  در آوریل 2۰۰2 کابینه جرج بوش فرمان انجام 
کودتا در ونزوئال علیه )هوگو چاوز( رئیس جمهور 
این کشــور را صادر کرد. پس از دو ماه اعتصابات 
سراســری مــردم در طرفداری از هوگــو چاوز و 
محکوم شــدن کودتا از طرف ۱۹ کشور آمریکای 
التین، کودتا با شکست مواجه شد و چاوز به قدرت 

بازگشت. 
 در ۱۹ مــارس 2۰۰۳، پــس از اتهامــات و 
پرونده های ســاختگی جرج بوش و کابینه او علیه 
عراق از قبیل تهیه و تولید سالح های کشتار جمعی، 
رابطه رژیم صدام با القاعده و فاجعه ۱۱ ســپتامبر 
و...  و بدون توجه به افکار عمومی جهان، آمریکا و 

متحدانش به عراق حمله ور شدند.
  از ســال 2۰۰۳ تا 2۰۰۵ ایــاالت متحده با 
حضور در کشــورهای آســیای میانه و منطقه 
قفقاز با برهم زدن معادالت سیاســی به بحران 
در ایــن منطقه دامن زد و بــا طراحی و اجرای 

انقالب هایی رنگین یا مخملی حکومت های این 
منطقه )گرجســتان، اوکراین، قرقیزســتان( را 
سرنگون و حکومت های دســت نشانده طرفدار 

خود را بر سر کار آورد. 
 کودتای ســال 2۰۰۹ در هنــدوراس جدا از 
ابعاد سیاسی آن، تلفات جانی فراوانی را به این 
کشــور وارد کرد که در آن بسیاری از مخالفان 
سیاسی، روزنامه نگاران و فعاالن اتحادیه ها جان 
خود را از دســت دادند. اســنادی که در ویکی 
لیکس افشــا شــد نقش آمریکا در این اتفاق را 

آشکار کرد.
 دو ســال پــس از انقالب ســال 2۰۱۱ مصر و 
 روی کار آمــدن دولت مردمی »محمد مرســی« 
رژیم صهیونیستی و آمریکا که می دیدند با روی کار 
آمدن عضوی از اعضای اخوان المسلمین منافعشان 
در منطقه با خطر رو به رو شده است، از ارتش مصر 
و فرمانده آن عبدالفتاح السیسی برای انجام کودتای 

نظامی حمایت کردند. 
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 یک نظرسنجی جدید
 از پیشتازی 10 درصدی »بایدن« نسبت به »ترامپ« خبر می دهد

عبور »االغ ها« از »فیل ها« ©
هیل: نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد معاون رئیس جمهور سابق آمریکا 
و نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری 2۰2۰ نســبت به 

رئیس جمهور فعلی آمریکا ۱۰ درصد پیشتاز است.
بر اســاس این گــزارش، ۴7 درصد شــرکت کنندگان در این نظرســنجی که 
طــی روزهــای اول تا چهارم ژوئن انجام شــده، گفته اند از بایــدن در انتخابات 
ریاســت جمهــوری نوامبــر حمایــت خواهند کرد کــه این رقم نســبت به 
نظرســنجی ماه مــی  حدود ۵ درصد بیشــتر بوده اســت.در مقابــل تنها ۳7 
درصــد رأی دهنــدگان آمریکایــی گفته اند از ترامــپ در انتخابات ریاســت 
 جمهوری حمایت می کنند که این رقم نســبت به نظرســنجی ماه می ۴ درصد

کاهش داشته اســت.تنها ۱2 درصد سیاه پوســتان آمریکایی گفته اند از ترامپ 
حمایت خواهند کرد و این رقم برای بایدن به بیش از 7۴ درصد رسیده است.

 امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل ©
با حضور سران برگزار نمی شود

ایسنا: رئیس مجمع عمومی سازمان ملل 
اعالم کرد رهبران جهان، امســال برای 
حضور در نشست ساالنه مجمع عمومی 
در نیویــورک که اواخر ســپتامبر برگزار 

می شود، حضور نخواهند داشت.
این برای نخستین بار در تاریخ 7۵ ساله 
ســازمان ملل اســت که نشست ساالنه 

مجمع عمومی سازمان ملل بدون حضور فیزیکی سران برگزار می شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل در نامه ای بــرای رئیس مجمع عمومی 
پیشــنهاد کرده سران کشورها پیام های ضبط شــده خود را برای یک دیپلمات 
مستقر در نیویورک بفرستند و به این ترتیب یک نماینده از هر ۱۹۳ کشور عضو 

سازمان ملل در سالن اجالس حضور داشته باشد.

یک اکانت سعودی افشا کرد

رد پای صهیونیست ها در »نئوم«©
فارس: صفحه »العربیه االن« در توییتر 
که عمدتاً اقدام به نشــر اخبار ســفارت 
ســعودی در آمریکا می کنــد، از حضور 
شرکت معروف اسرائیلی »چک پوینت« 
در پروژه »نئوم« در شمال شرق عربستان 
پرده برداشــت.مرکز این شرکت که در 
 بخش امنیت ســایبری فعالیت دارد، در 
تل آویو است و برای تعدادی از کشورها خدمات امنیتی ارائه می دهد.پس از انتشار 
این خبر در این حساب توییتری، جنجال بسیاری در میان کاربران عربستانی به 
وجود آمد و حساب کاربری مذکور، ساعاتی بعد مجبور به حذف توییت خود شد و 
»سعود کایلی« مدیر دفتر اطالع رسانی سفارت ریاض در واشنگتن نیز مدعی شد 

این صفحه توییتری دیگر از سوی سفارت مدیریت نمی شود.

پس از ورود جنگنده ها به آسمان تایپه اتفاق افتاد

تقابل هوایی تایوان و چین©
یورونیوز: وزارت دفاع تایوان اعالم کرد 
نیروی هوایی تایوان به چندین جنگنده  
سوخو۳۰ که پیشرفته ترین جنگنده های 
چین هستند، درباره حضورشان در منطقه 
هوایی شناســایی دفاعی تایوان و نقض 
حریم هوایی اش هشــدار کالمی دادند. 
طبق اعالم ایــن وزارتخانه، به دنبال این 
هشــدار و پرواز جنگنده های نیروی هوایی تایوان، جنگنده های چینی منطقه را 
ترک کردند. در هفته های اخیر تنش ها میان تایوان و پکن به ویژه پس از سخنان 

رئیس جمهور تایوان و مواضع مداخله جویانه آمریکا تشدید شده است.

مقاومت در یمن شهرستان »مدغل« را تصرف کرد

یک گام دیگر تا رهایی مأرب©
فارس: نیروهای ارتــش و کمیته های 
مردمی باوجود تشدید همزمان حمالت 
هوایــی و حمالت کشــتی های جنگی 
ســعودی توانستند شــهر »مدغل« در 
شــرق صنعا را آزاد کننــد. حمله های 
سعودی در سه ماهه گذشته بی سابقه 
بوده اســت. باوجود این، جنگنده های 
ســعودی بیش از هر منطقه ای اســتان مأرب را با هدف ممانعت از پیشروی 
نیروهای ارتش و کمیته های مرکزی یمن در شهرستان »مدغل« و »صرواح« 

بمباران می کنند.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳768۴۰۰۴  )۰۵۱(
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  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76282۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
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اخبار چهره ها

تسلیت تلفنی سید حسن نصراهلل به زیاد النخاله
تسنیم: سید حسن نصراهلل با دبیرکل جهاد اسالمی 
فلسطین تلفنی گفت وگو کرد. نصراهلل در این گفت وگو 
درگذشت رمضان عبداهلل شلح، دبیرکل پیشین را به 
زیاد النخاله دبیرکل فعلی جهاد اسالمی تسلیت گفت.

سفر ناگهانی فرمانده ارتش پاکستان به کابل
جهان: ژنرال قمرجاوید باجواه، فرمانده ارتش پاکستان 
در سفری پیش بینی نشده به کابل با مقام های بلند پایه 
افغانستان دیدار کرد. این سفر در حالی انجام می شود 
که روز دوشنبه »زلمی  خلیل زاد« فرستاده ویژه آمریکا 
برای صلح افغانســتان با ژنرال »اسکات میلر« فرمانده 
آمریکایی نظامیان خارجی در اســالم آباد درباره صلح افغانستان با طالبان، 
دیدار و گفت وگو کرده بود. این سفر نخستین سفر هیئت نظامی پاکستان 
پس از انتخابات افغانستان است و قرار است باجواه با عبداهلل نیز مالقات کند. 
ژنرال قمر جاوید باجوا هم روز دوشنبه در پاکستان با زلمی خلیل زاد دیدار 
کرده بود. تغییرات در رأس هرم قدرت طالبان این روزها به بحث داغ محافل 
افغانستان تبدیل شده و بسیاری معتقدند پاکستان تالش دارد رهبران پا به 
سن گذاشته این گروه را با رهبران جوان از جمله مال یعقوب، فرزند کوچک 
مالعمر جایگزین کند.بــا وجود این، در دیدار فرمانده ارتش پاکســتان با 
مقام های افغانستان، بر تداوم همکاری در راستای تحقق صلح افغانستان تأکید 
شد. موضوعات مورد عالقه طرفین و وضعیت کلی امنیت منطقه ای از جمله 
فرایند صلح افغانســتان از دیگر موضوعات مطرح شــده در این دیدار بود. 
پناهجویان افغان و مدیریت مرزهای مشترک نیز از دیگر موضوعاتی بود که 

در این دیدار به آن پرداخته شد.

پیشنهاد لیبرمن به نتانیاهو
بی سر وصدا »الحاق کرانه باختری« را اجرا کن

جهان: آویگدور لیبرمن، وزیر پیشــین جنگ رژیم 
صهیونیستی با بیان اینکه نخست وزیر این رژیم فقط 
حرف می زند ولی عمل نمی کند، از نتانیاهو خواست 
بی ســروصدا طرح اشغال بخش های بزرگی از کرانه 
باختری را اجرا کند. لیبرمن طی پیغامی در صفحه 
فیس بوک خود با توصیــه به نتانیاهو برای اجتناب از جلب توجه و غوغا 
درباره طرح اشــغال، نوشــت: »وقتی باید عمل کنید، عمل کنید، حرف 
نزنید«.لیبرمن همچنین اظهار کرد نتانیاهو نقشه های مناطقی که پس از 
اجرای اشغال کرانه باختری به فلسطین اشغالی ضمیمه می شود را مخفی 
می کند و همین مسئله نشان می دهد این طرح چندان هم جدی نیست و 

فقط برای کمک به نتیجه بهتری برای نتانیاهو در انتخابات پیشین بود.

هشدار فرمانده ارتش صهیونیستی درباره وضعیت اسرائیل در منطقه
گول آرامش پیش از طوفان را نخوریم

جهان: آویــو کوخاوی، رئیس ســتاد کل ارتش رژیم 
صهیونیستی هشدار داد وضعیت امنیتی کنونی که در 
منطقه برقرار اســت، آرامش پیش از طوفان اســت و 
صهیونیست ها نباید به آن دلخوش باشند.این اظهارات را 
می توان نخســتین نشانه از آغاز جنگ در کابینه جدید 
تل آویو بر سر بودجه نظامی دانست. کوخاوی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی 
نباید نیازهای امنیتی را کوچک بشمارد، توضیح داد: »]مقابله ارتش اسرائیل با 

تهدیدها را[ نباید بدیهی شمرد، زیرا خود به خود انجام نمی شوند«.

ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله  ای به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصه
فرآیند ارجاع کار )ریال(

واگذاری اداره امور عملیات کنترل موجودی باک های خودروهای متردده 
به بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود ) ورود و خروج ( و خودروهای 

خروجی از مرز در پایانه مرزی ماهیرود 
9.163.615.808459.000.000یکسال شمسی
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فراخوان مناقصه عمومی)یك مرحله ای(  نوبت اول
شماره مناقصه: 2099092126000006- مجوز شماره: 1399.1245

"قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد«
توضیح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاكات از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د. لذا الزم اس��ت كلیه مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت  نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
آدرس مناقصه گذار:  بیرج�ند - خیابان جمهوری اس���المی 6 - ش��رك�ت 
مل��ی پخ�ش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان جنوب��ی - طبقه دوم- 

اتاق 215 
مبل�غ و نوع تضمین ش�ركت در فرآیند ارج�اع كار: یك��ی از تضامین 
 معتب��ر در آیین نام��ه تضمی��ن معام��الت دولت��ی ب��ه مبلغ یاد ش��ده در
ج��دول ف��وق و در صورت واریز س��پرده نقدی به ش��ماره حس��اب جام 
 9200071107 بان��ك مل��ت ب��ا شناس��ه 12492324 ب��ه نام ش��ركت ملی

پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/03/21 لغایت 

ساعت 16 روز یكشنبه مورخ 99/04/01
تاریخ برگزاری جلسه توجیهی:  روز دوشنبه مورخ 99/04/02 ساعت 10 

صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ 99/04/11

تاریخ و محل گشایش پیش��نهادها : روز شنبه مورخ 99/04/14  ساعت 
10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت

مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكات
حداقل ش�رایط پیمانكاران :    1- ارائه گواهی تأیید صالحیت معتبر و 

مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی
2-  ارائه گواه��ی تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
3- ارائه تصویر كلیه صفحات اساسنامه شركت، آگهی تأسیس شركت ، 

آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، كد اقتصادی و شناسه ملی
4-  ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی 

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت
5- ارائ��ه گواهی نمونه امضاء و گواهینام��ه ثبت نام در نظام مالیات بر 

ارزش افزوده
6- كسب امتیاز قابل قبول در ارزیابی HSE و احراز توانایی مالی پیمانكار
اص��ل  می بایس��ت  ش��ده  ارائ��ه  مس��تندات  و  م��دارک  كلی��ه  تذك�ر: 
اس��ناد رس��می( )از طری��ق دفات��ر  باش��ند  اص��ل ش��ده  براب��ر  ی��ا   و 

بازگشایی پاكات با هر تعداد شركت  كننده میسر خواهد بود.  
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 99/03/21

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز  شن�به مورخ 99/03/24
شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150   

   روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان جنوبی

 شركت توس��عه كش��اورزی میثاق پایدار 
شمال )سهامی خاص( در نظر دارد  نسبت 
به فروش زعفران خش��ک سرگل سالجاری 
به می��زان )ن��وزده كیلو و دویس��ت گرم(  
اقدام نمای��د متقاضیان م��ی توانند جهت 
ارائ��ه  پیش��نهاد قیمت از تاریخ انتش��ار 
آگهی به مدت  7 روز  با ش��ماره های ذیل 

تماس حاصل نمایند .
شماره دفتر مركزی :

09119651892-09190442678
آدرس  جهت  بازدید :

• مشهد – شهرستان چناران – بلوار شهید 
انف��رادی – جنب ش��ركت برق – س��ردخانه 

چناران 
آدرس جهت ارسال پاكات :

• گیالن – چابكسر – روبروی اردوگاه شهید 
مطهری – دفتر مركزی 
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 آگهی مزایده  فروش زعفران
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