
نورافکن مالیاتی 
روی طبقه اعیان

یـــادداشــت  روز
جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین

ســه روز پیش بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی از مسدود 
شدن 6/5 تا ۹ میلیارد دالر از دارایی های ایران در بانک های کره جنوبی خبر داد. 
حســین تنهایی با اشاره به کارشکنی  سئول به ویژه در آزادسازی این دارایی های 
کشــورمان از کاهش چشــمگیر روابط تجاری میان دو طرف در یک سال و نیم 

گذشته خبر داد. رقم اعالم شده از سوی مقام ایرانی...

راهزنی به سبک نوادگان »جومونگ«

چرا آمریکا دنبال فرافکنی از شکست هایش در عراق است؟

آوار »تهران« برآمال »واشنگتن« در بغداد

 اقتصاد  براساس اعالم رئیس سازمان امور 
مالیاتی 4هزار ثروتمند پردرآمدی که مالیات 
اندک می پردازند، زیر ذره بین این سازمان 

قرار گرفته اند تا به گفته وی، با مستندات 
قطعی و بدون جنجــال و هیاهو به زودی 
زیر چتر مالیاتی کشــور قــرار گیرند. در 

حال حاضر 40 تا 50 درصد اقتصاد کشور 
)معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی 2هزار 
و 500 هزار میلیارد تومانی(، از مالیات معاف 

هستند و مجموعاً سه چهارم اقتصاد کشور 
مالیات نمی پردازند که در این میان گفته 

می شود بین 25 تا...

 ............ صفحه 2

پلیس آمریکا 
با روش های جدید 

مردم را به قتل می رساند

قتل سیاهان 
با کلت برقی!

نژادپرستی در فوتبال؛ 
ساخت استادیوم های قطر 

جان هزاران کارگر را گرفته است

مجسمه جام جهانی 
را پایین بکش!

 3 هزار میلیارد تومان مالیات در بخش مسکن محقق می شود 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 11

 

ماجرای توسل آیت اهلل سیستانی در صدور فتوای جهاد علیه داعش
 معارف   مقرر شده بود جمعی از فعاالن بسیج مردمی روایت حجت االسالم حمیدرضا غریب رضا،  نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در سوریه

عراق )حشدالشعبی( در سفر به قم در مراسم روضه خوانی 
منزل حجت االسالم والمســلمین شهرستانی، نماینده  

 ............ صفحه 5آیت اهلل سیستانی شرکت کنند...

 ............ صفحه 6

12 4 2
گفت وگو با  مازیار بیژنی به بهانه نمایشگاه 

»نمی توانم نفس بکشم«درباره نژادپرستی در آمریکا

داستان خواندنی زندگی »حسین داستان نما« 

که بیش از 30 سال برای حیوانات آبرسانی کرده است

جعفر قادری در گفت وگو با قدس از جزئیات 

قانون پیشنهادی نظارت بر نمایندگان می گوید

: jامام صادق
غیبت نکن، که از 
تو غیبت می شود 

و برای برادرت چاه 
مکن که خود در 

آن می افتی، زیرا به 
هر دست بدهی، 

با همان دست 
پس می گیری. 

بحار، ج 75، ص 249
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با کاریکاتور علیه دیکتاتور سّقای طبیعت »میان رود« باید و نبایدهای بهارستان نشینی

      صفحه 1
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آگهی مزایده

روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

موسس�ه عمران و توس�عه رضوی وابس�ته به آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد 29 باب مغ�ازه و 1 واحد 
اداری ب�ه ش�رح ذیل را از طریق مزایده به مدت یک س�ال ب�ه پیمانکار واجد ش�رایط به صورت اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان می بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر یک هفته پس از درج 
آگهی نس�بت به مراجعه به آدرس دفتر مرکزی س�ازمان واقع در تقاطع بلوار س�جاد و خیام – نبش بولوار 

ش�هید دس�تغیب – واحد دبیرخانه اقدام نمایند.    تلفن تماس:  37684764و051-32240414     
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باش�د .

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

آدرسموقعیتردیف

دو باب مغازه بازار امام رضا)ع( به  پالک های12/457و 12/455 1
بازار اول طبقه اول 

واقع در بازار امام رضا )ع( بازار اول از طرف 
17 شهریور طبقه اول 

خیابان نواب صفوی بین نواب صفوی 2و 4کافی شاپ بازار امین2

میدان عدالت سرخس 1 بازار جمدو باب مغازه )البی فاز یک و البی  فاز دو بازار جم(  3

خیابان نواب صفوی 2 جنب پیر پاالندوزشش باب مغازه بازارچه هدایت به پالکهای 44-9-12-34-36-41

هجده باب مغازه طبقه اول بازار بزرگ غدیر به پالکهای              5
خیابان شیرازی حرم مطهر جنب صحن غدیر18-21-22-24-34-47-50-53-55-56-89-93-94-95-97-109-118-120

یک واحدآپارتمان اداری به پالک 602 در طبقه ششم 6
مجتمع تجاری اداری سرو

بلوار قرنی، بلوارموسوی قوچانی 1 
مجتمع سرو

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول( 

ش��هرداری پیش��وا باس��تناد مجوز شماره 
99/64ش ص99/2/14شورای اسالمی شهر 
براساس ردیف 20101002درنظردارد نسبت 
ب��ه برگزاری مناقص��ه عمومی جهت تکمیل 
پروژه پ��ارک بان��وان )دیوارکش��ی،جدول 
وکفپ��وش کل مجموعه،تکمی��ل س��رویس 
بهداش��تی واجرای تاسیسات( اقدام نماید 
لذاازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی 
دع��وت ب��ه عمل می آی��د به م��دت ده روز 
پس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت کسب 
اطالع بیش��ترو دریافت فرم شرایط شرکت 
در مناقصه وارائه قیمت ب��ه معاون اداری 
ومالی وامور قراردادها ی شهرداری مراجعه 

نمایند.
 تلفن تماس : 

 36721802و36734420- 021
 غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا
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مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت فروش الش�ه های 
سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو تلیسه حذف مدیریتی، 
جوانه پرواری و تلیس�ه آبستن و گوساله های نر سبک وزن واحدهای 
مش�هد100،000،000 ری�ال و شهرس�تانها مبل�غ 50،000،000 ریال، 
بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کشاورزی 
ش�عبه مش�هد بنام موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش�د.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید.تلفن: 051-38492710-12 
داخلی 126- 119

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، گاو و تلیسه حذف 
مدیریتی، جوانه پرواری زنده،گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن  

))تاریخ مزایده  مورخ 1399/03/31 ساعت 14:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

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

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در مناقصهفرآیند ارجاع کار  به ریال

انجام عملیات ویدئومتری و بهسازی آزمایش 
پمپاژ چاههای شرکت آب و فاضالب مشهد .

 12
8/838/000/000330/740/000ماه

1. واریز نقدی به حساب  جاری شماره100050005
بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  

4 . چك تضمین شده بانکی

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی

3. تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقصه:  از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/3/27 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 ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : ساعت 14مورخ 1399/4/11 به آدرس مشهد، خیابان 
فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008124.

5. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6.. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد  
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تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است .
))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((

پشت پرده مسدود شدن دارایی های ایران در کره جنوبی چیست؟

پاییز »پدرساالر«پاییز »پدرساالر«
استاد محمدعلی کشاورزاستاد محمدعلی کشاورز
آقای خاص تلویزیون  و سینمای  ایران درگذشتآقای خاص تلویزیون  و سینمای  ایران درگذشت

 ............ صفحه  ............ صفحه 99
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ناشناخته بودن کرونا مقابله با آن را سخت کرده است  ایلنا: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح گفت: آنچه تاکنون 
در مواجهه با بیماری کرونا استنباط شده، این است که این ویروس، ناشناخته، مرموز و غیر قابل پیش بینی است. وی با بیان اینکه این ویروس همواره می تواند خود را با شرایط مختلف وفق دهد، افزود: ناشناخته 

بودن این ویروس، کار را برای مقابله با آن دشوارتر می کند؛ همچنان که تجربه تاکنون نشان داده نمی توان به پیش بینی ها در این رابطه اتکا کرد.

 سیاســت/ مینا افرازه   قرار است هفته 
جاری طرح اصالح قانون نظارت مجلس بر 
رفتار نمایندگان کــه طراح اصلی آن جعفر 
قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس است، 
اعالم وصول شود. »قانون نظارت مجلس بر 
رفتار نمایندگان« که در سال 91 در صحن 
علنــی مجلس تصویب و اجرایی شــده، بر 
نظارت و رصــد عملکرد منتخبــان مردم 
در طول چهار ســال دوره نمایندگی شــان 
می پردازد. در همین راستا، در روزهای اخیر 
طرح اصالح قانــون نظارت مجلس بر رفتار 
نمایندگان توسط تعدادی از نمایندگان تهیه 
شده تا برخی مواد را به قانون الحاق کند و به 
شفاف سازی برخی موضوعات 

مطرح شده در قانون بپردازد.
اهمیت و ضرورت مطرح شدن 
این طرح از آن جهت است که 
نمایندگان بــه عنوان وکالی 
مــردم و در راســتای انجام 
هرچه بهتــر وظایف و دوری 
از هرگونــه رانــت اطالعاتی 
و اقدام هــای شــائبه دار، باید 
به شــفاف ســازی اقدام های 
خودشان در حوزه های مختلف 
از جمله در حوزه رفت و آمد، 
و  حقوق  دریافتــی،  هدایای 
مزایا، قراردادها و نیز سفرهای 
خارجــی بپردازند که همین موضوع یکی از 
مطالبات و دغدغه های اصلی جامعه از مجلس 
یازدهم است. بنابراین، این طرح تالش دارد 
تا درخصوص حیطه فعالیت های نمایندگان 
که پیش از این قانون نظارت مجلس بر رفتار 
نمایندگان مواردی را برای آن درنظر گرفته 

است، شفاف سازی بیشتری انجام دهد.

تعیین مصادیق ممنوعیت برای اشتغال »
به کار نمایندگان در برخی مشاغل

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در طرح، 
تعیین مصادیق ممنوعیت برای اشتغال به کار 
نمایندگان در برخی مشاغل همچون وکالت، 
طبابت یا تدریس بیش از چهار واحد درسی 
در هفته است که ممکن است برای انجام آن 
نیاز به تمرکز بیشتری باشد. همچنین یکی 
از نقاط قــوت طرح را می تــوان ممنوعیت 
نمایندگان از اشتغال در سمت مدیر عاملی 
و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، بانک ها، 
نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی غیر دولتی 
و خصوصی و یا داشتن مسئولیت های اداری 
دســتگاه های دولتی، عمومی غیر دولتی و 
بخش خصوصی دانست که تصویب و اجرای 
این بخش از طرح می تواند موجب بسته شدن 
راه سوء استفاده از برخی رانت های اطالعاتی 
نمایندگی برای تأمین منافع شخصی در دیگر 
مشاغل در دستشان شود، یا آن ها را از نظارت 
مؤثر و مفید بر عملکرد نهادها و شرکت هایی 

که خود در آن مشغول به کار هستند، باز دارد.

طرح روز سه شنبه اعالم وصول شود»
در همین رابطه، طــراح طرح اصالح قانون 
نظــارت مجلس بــر رفتار نماینــدگان در 
گفت و گو با قدس درباره جزئیات طرح اظهار 
کرد: طرحی که من ارائه دادم مربوط به باید 
و نبایدهایی است که بر موضوعات مرتبط با 
نمایندگان باید حاکم باشد، اینکه نمایندگان 
چه مسئولیت هایی را می توانند در کنار کار 
نمایندگی داشته باشــند و در چه مشاغلی 
همزمان با کار نمایندگی نباید مشغول به کار 
شوند. ابهام ها و نقاط محل اختالف درباره کار 
نمایندگان در دوره نمایندگی شان باید تعیین 
تکلیف شود تا هم جامعه از آن آگاهی یابد و 

هم بعد نظارتی مجلس افزایش یابد.
جعفر قادری تصریح کرد: در این طرح سعی 
شده تمامی اقدام های نمایندگان به صورت 
شفاف برای مردم و نیز خود نمایندگان تبیین 
شود. به طور مثال در قانون نظارت مجلس 

بر رفتار نمایندگان آمده گرفتن هدیه ممنوع 
است، اما مصادیق هدیه را تعریف نکرده، در 
حالی که ممکن اســت نماینده به مراسمی 
دعوت شــود که در مراسم به وی هدیه داده 
شود؛ بنابراین باید مصداق هدیه و میزان یا 
نوع آن مشخص شــود. همچنین در قانون 
گفته شده هدیه غیر متعارف دریافت نکنند، 
اما باید تعریف متعارف و غیر متعارف در این 
زمینه مشخص شود.  درخصوص معامالتی 
که نمایندگان انجــام می دهند؛ اگر مکلف 
شــوند که نسخه رونوشــتی از معامالت و 
اسناد خودشان درباره خرید و فروش یا اجاره 
خانه را  به مجلس ارسال کنند، این موضوع 
منافاتی با حسن انجام وظایف نمایندگی شان 
ندارد، اما اگر در کار تجارت و خالف وظایف 
نمایندگی مشغول باشند، قطعاً مجلس باید 
از آن اطالع پیدا کنــد و پیش از اینکه این 
موضوع موجب مشــکل و اختالل در کلیت 
کار مجلس شود و آن را زیر سؤال ببرد، خود 
مجلس بتواند نسبت به ماجرا ورود کند و به 

نماینده تذکر بدهد.
وی همچنیــن افزود: حتی در طرح موضوع 
سفرهای خارجی نمایندگان نیز آورده شده 
است. این طرح در واقع تکمیل کننده قانون 
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اســت و 
ابهام ها را شفاف سازی می کند. در این طرح، 
تغییرات ساختاری درنظر گرفته نشده، بلکه 
حوزه قدرت و نظارت هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان کمی وسیع تر می شود تا از طریق 
آن بتــوان نظارت بهتری بر رفتار و عملکرد 
نمایندگان داشت. قادری اظهار کرد: این طرح 
که بیش از20 نماینده آن را امضا کرده اند به 
اداره قوانین مجلس ارائه شده و فکر می کنم 

روز سه شنبه در مجلس اعالم وصول شود. 

جعفر قادری در گفت وگو با قدس از جزئیات قانون پیشنهادی نظارت بر نمایندگان می گوید

باید و نبایدهای بهارستان نشینی

اگر چند ســال پیش در فرمایشات رهبری اشاره شــده ما باید چاه های نفت را س
ببندیم و از خام فروشی هر چه در کشورمان ایران وجود دارد، جلوگیری کنیم و یا از 
فرمایشات سرلشکر محسن رضایی که گفته بود اقتصاد و نیروی نظامی دو بال هواپیما 
هستند که با هم به پرواز در می آیند، خوب گوش می کردیم و اجرا می نمودیم امروز 
این دشمنان پنهان و خطرناکمان آمریکا را یاری نمی کردند که قرارداد برجام را زیر 

پا بگذارد . 09150001280
آقای روحانی فرمودند: قیمت مســکن باشاخص های اقتصادی دولت همخوانی س

ندارد! احتماالً منظور ایشان این است که قیمت مسکن که حدود 100درصد گران 
شــده درمقایسه باسایر کاالها که بیش از200درصد گران شده؛ افزایش محسوسی 
پیدا نکرده و در نظر دارد کاری کند که قیمت مســکن هم با شاخص سایر کاالها 
هماهنگی داشته باشد! خداوند ایشان و همه تصمیم گیرندگان را محافظت نماید. 

09020009961
ما بازنشستگان کشوری تقاضا داریم قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با س

شاغالن همترازشــان، که در مجلس دهم هم به تصویب رسیده اجرا گردد. به داد 
بازنشستگان برسید. بازنشستگان عضو ابرگروه بازنشستگان کشوری. 09120000127

 اینجانب بازنشسته تأمین اجتماعی حقوق خرداد دریافت کردم، حقوق ها اضافه س
نشده، در یک کشور یک بام و دو هوا. 09150003911

پشت پرده مسدود شدن 9 میلیارد دالر از دارایی های ایران در کره جنوبی چیست؟

راهزنی به سبک نوادگان »جومونگ«©
ســه روز پیش بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی از مسدود شدن 
6/5 تا 9 میلیارد دالر از دارایی های ایران در بانک های کره جنوبی خبر داد. حسین تنهایی 
با اشــاره به کارشکنی  سئول به ویژه در آزادســازی این دارایی های کشورمان از کاهش 
چشــمگیر روابط تجاری میان دو طرف در یک ســال و نیم گذشته خبر داد. رقم اعالم 
شــده از سوی مقام ایرانی باالترین میزان پولی است که تهران در کشورهایی دارد که با 
آن ها مبادله اقتصادی داشته است. با این حال مقامات کره جنوبی، در دوسال گذشته به 

درخواست ایران برای آزاد کردن این پول توجهی نکرده اند. 
واقعیت آن اســت که در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از توافق جامع 
هسته ای موسوم به برجام و درپی آن اعالم تحریم های یکجانبه کاخ سفید علیه کشورمان 
بســیاری از متحدان واشنگتن بر خالف میل خود مجبور بودند درباره دو گزینه موجود 
یعنی پیروی کورکورانه از سیاســت های کاخ ســفید و یا ادامه رابطه با تهران دست به 
انتخاب بزنند. این موضوع مختص کره جنوبی نبود. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی 
همسایگان ما نیز در این وضعیت دوگانه انتخابی قرار داشتند. در این میان آنچه عجیب به 
نظر می رسید همراهی کامل سئول با سیاست های ضد ایرانی واشنگتن بود. در حالی که 
بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان بر حفظ روابط حداقلی با ایران تأکید داشتند، این 
نوادگان جومونگ بودند که به سرعت به سمت تعدیل روابط با کشورمان حرکت کردند. 

هر چند سئول قلباً راضی به همراهی با گام های ضد ایرانی ایاالت متحده نیست، اما به 
نظر می رسد در میدان عمل مجبور به همراهی با واشنگتن بوده و در واقع تاوان وابستگی 
خود به یانکی ها را پس می دهد. کره جنوبی که با همسایه همزبان و هم نژاد شمالی خود 
در نزاع دیرین قرار دارد، در ترتیبات امنیتی خود روی واشنگتن حساب ویژه ای باز کرده و 
به شدت در تأمین امنیت خود به آن وابسته است. آمریکا در کره جنوبی حدود ۸0 پایگاه 
و نزدیک به 30 هزار نظامی مستقر کرده است. همین مسئله عمق وابستگی نظامی سئول 
به واشنگتن را نشان می دهد. این وابستگی ترامپ را بر آن داشته همان گونه که با ادعای 
تأمین امنیت، عربستان سعودی را تلکه کرده و به قول خودش می دوشد، به سراغ سئول 
هم رفته و خواستار دریافت پول بیشتر از این کشور در قبال تأمین امنیت آن شود. در 
سیاست های بین المللی و از جمله نوع رابطه با ایران هم همین مسئله سئول را به تبعیت 

از سیاست های بی محابای واشنگتن واداشته است.
رویکرد نادرست سئول در بلوکه کردن دارایی های کشورمان در حالی است که دو کشور 
پیشینه خوبی از روابط دو جانبه را تجربه کرده اند. در سال 200۸ ایران و کره جنوبی رابطه 
اقتصادی دوطرفه و مستحکمی به ارزش 10 میلیارد دالر داشتند. با این وجود تنش های 
ایجاد شده میان ایران و آمریکا در سال های اخیر بر این مناسبات اثرگذار بوده است. اگرچه 
کره جنوبی نیز همانند تمامی کشورها در محیط بین الملل و رابطه با دیگر کشورها همواره 
تأمین منافع ملی خود را در اولویت قرار می دهد، اما نباید از کم کاری دستگاه سیاست 
خارجی کشورمان در موضوع بلوکه شدن چندین میلیارد دالر در این کشور غافل ماند. 
حداقل کار ممکن در شرایط حاضر مد نظر قرار دادن تحریم اقتصادی کاالهای ساخت 
این کشور است. در این زمینه البته جدیتی در میان دولتمردان دیده نمی شود. ما حتی 
تحریم آمریکا را هم جدی نگرفته ایم. واقعیت آن اســت که روابط تجاری میان تهران و 
سئول در دو دهه گذشته همواره به نفع این کشور جنوب شرق آسیا جریان داشته است. 
کره جنوبی در سالیان اخیر و در حالی که کشورمان تحت تحریم های ظالمانه غرب قرار 
داشته، هیچ گاه حاضر به انتقال فناوری، اعطای اعتبار مالی و پشتیبانی از بازار صادراتی 
ایران نشد، بلکه در راستای رویکرد منفعت جویانه، بازار کشورمان را به جوالنگاه کاالهای 
مصرفی خود تبدیل کرد. گام دیگر که ایران در شرایط کنونی می تواند مد نظر قرار دهد، 
اســتفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی در جهت احقاق حقوق حقه خود است. این 
موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم به آن اشاره کرده 
است. عبدالناصر همتی با بیان اینکه »بانک های کره ای تصمیم گرفته اند وارد بازی سیاست 

شوند«، هشدار داده بود ایران این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد. 

ظریف نامزد ریاست جمهوری می شود؟©
سیاست: وزیر خارجه در یک گفت و گوی اینستاگرامی گفت: من به خاطر مردم حاضرم 
فدای آنان شوم اما از خطبه متقین حضرت علی یاد گرفتم که »هر کسی خودش را بهتر 
از دیگران می شناسد« و از موالنا یاد گرفتم که »هر کسی را بهر کاری ساختند«. پس بهتر 
است در همین مسئولیتی که بلد هستم باشم. درس دادن و دیپلماسی را بلدم. وی افزود: 

خود را دارای صالحیت برای رئیس جمهور شدن نمی دانم. 

تکذیب مذاکره احمدی نژاد با شورای نگهبان©
نامه نیوز: بهمن شریف زاده از نزدیکان سیاسی احمدی نژاد درباره رایزنی محمود احمدی 
نژاد با شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نامه نیوز گفت: 
این خبر دروغ است و صحت ندارد. هیچ رایزنی صورت نگرفته است.  شریف زاده اظهار 
کرد: آقای احمدی نژاد بدون مطالبه مردم هیچ تصمیمی برای آمدن در انتخابات ریاست 

جمهوری ندارد.

کاندیدای اجاره ای گور اصالح طلبان را می َکند©
باشگاه خبرنگاران جوان: اسفندیار عبداللهی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت 
گفت: علی الریجانی و بحث کاندیدای اجاره ای موضوعی اســت که این روز ها دوستان 
اصول گــرا تالش دارند به ریش اصالح طلبان ببندند. در این رابطه معتقدم تا زمانی که 
احزاب اصالح طلب برای آینده خود و کشور در تنظیم و تعریف رابطه خود با نهاد قدرت 
و نسبتشــان با مردم به نسخه ای واحد، عملیاتی و قابل اجرا نرسند، سخن گفتن از هر 
انتخاباتی بی فایده اســت؛ بنابراین اگر اصالح طلبان در 1400 سراغ کاندیدای اجاره ای 

بروند، گور خود را برای همیشه در افکار عمومی کنده اند.

سردار حاجی زاده: 

 روحیه جهادی عامل اصلی پیشرفت و خودکفایی ©
صنعت موشکی است

فارس:  فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با 
بیان اینکه روحیه جهادی اصلی ترین عامل 
پیشرفت و رسیدن به خودکفایی در صنعت 
موشکی بود، گفت: دانشمندان و متخصصان 
جوان ما مخلصانه پای کار آمدند و در مدت 
کوتاهی به دانش موشک نقطه زن دست پیدا 
کردند. سردار حاجی زاده در نشست صمیمی 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( که روز گذشته برگزار شد به 
شاخصه های پیشرفت صنعت دفاعی اشاره کرد و اظهار داشت: تلفیق رشته های تخصصی 
در صنعت دفاعی همواره برای ما دستاوردهای بزرگی به بار آورده است، شما نیز با ورود به 
حوزه های میان رشته ای می توانید سدهای پیش روی توسعه و پیشرفتتان را بشکنید.

 قانون چسبندگی ©
در مدیریت های ارشد!

چنانچه از مخاطبان فضای مجازی باشــید 
یا شــغلتان در ارتباط با مردم باشــد، حتماً 
دیده اید که این روزها همین میزان مواجهه 
دستگاه قضا با فساد و مفسدان تا چه اندازه 
مردم را خشــنود کرده اســت. کاش همین 
قدم های اولیه را یک دهه پیش برمی داشتیم 
که در آن صورت دچار بسیاری از مشکالت 
امروزی نبودیم و کاش این حرکت در همین 
قدم ها متوقف نشود و آن ها که منافعشان در 
این حرکت مبارزه با فســاد به خطر افتاده 

است، چوب الی چرخ آن نگذارند.
باری تا ســخن از فساد می شــود، اغلب ما 
ذهنمان به سمت دزدی های کالن از جیب 
مردم و رانت خواری ها و سوءاستفاده از مقام و 

منصب و مواردی نظیر این می شود.
اما این قصه ســر دراز دارد. یکی از مشکالت 
مدیریتی کشــور که تا امروز عواقب ناگواری 
داشــته و پــس از این هم خواهد داشــت، 
چسبندگی مقامات به پست های ارشد، گاه 
برای ســال ها و حتی دهه هاست. یا داشتن 
همزمان چندین پست و سمت مهم که نتیجه 
آن اغلب آشوب در همه آن بخش هاست؛ چه 
پدران ما گفته اند یک ده آباد به ز صد شــهر 
خراب. عده ای دلسوز با امید به راه یافتن نسل 
جدید به سطوح باالی مدیریتی کشور، کلی 
خون دل خوردند تا قانون عدم به کارگیری 
بازنشســتگان در پست های عالی مملکت را 
تهیه و تنظیــم و تصویب کنند، اما در عمل 
دیدیم چه شد! مثالً شهردار محترم مشهد با 
استناد به این قانون برکنار شد و چند روز بعد 
در تهران به مقامی همسطح یا باالتر، یعنی 

معاونت یک وزارتخانه مهم دست یافت.
اینکه شما برای بستن دهان منتقدان یک وزیر 
جوان بیاورید و میانگین سنی مابقی وزیران 
و مدیرانتــان در کالس پدربزرگ ها باشــد، 
یک کار ویترینی اســت. دقت کنید این همه 
به معنای حذف تجربه موسفیدان در عرصه 
مدیریت کشور نیست؛ چه اگر عمل و تجربه 
آن ها نبود ما به اینجا نمی رسیدیم. اما عاقبت 
کی نوبت به نسل فعلی می رسد؟ طرف چند 
دوره وزیر بوده، اما همین که دیگر پستی به او 
نمی دهند، باز می رود نامزد شهرداری شهرش 
یا وکیل مردم در مجلس و غیره می شود؛ یعنی 
حاضر است چند رده مدیریتی پایین تر بیاید، 
اما بی خیال قدرت نشود! بزرگوار! شما خیلی 
هم بیشتر از تکلیفت خدمت کردی. به خاطر 
خدا کمک کن تا هوایی تازه در مدیریت کالن 
مملکت وزیدن گیرد. طرف نتیجه هایش دارند 
عروس و داماد می شــوند. رکورد وزیر بودن را 
زده، 16 سال وزیر بوده، قبلش نماینده مجلس 
بــوده، بعدش 30- 20 تا ریاســت فوق مهم 
داشــته و دارد، طبابت هم می کند، صاحب 
بیمارستان خودش هم هست و هنوز ماشاءاهلل 
عشــق خدمت دارد و الی ماشــاءاهلل از این 
نمونه ها داریم. شما را به خدا فرصت خدمت 
به دیگر دلســوزان نظام، اسالم و انقالب هم 
بدهیم، اگر نه چه پاســخی برای نسل جوان، 
انقالبیون و باورمندان بــه آرمان های انقالب 

خواهیم داشت؟

رئیس مجلس: 
انتقاد را جایگزین کار مؤثر و ©

رفع مشکالت مردم نکنیم

ایسنا: رئیــس مجلس شورای اسالمی گفت 
انتقاد را جایگزین کار مؤثر و رفع مشــکالت 
مردم نکنیم. محمدباقــر قالیباف در مطلبی 
در صفحه توییتر خود نوشت: »ما حق نداریم 
در تریبــون از آنچه وظیفه ماســت، انتقاد 
کنیم. بســیاری از بایدهایــی که گاه مطرح 
و مطالبه می شــود برعهده خود مســئوالن 
اســت.  وظیفه ما این اســت که مشکالت را 
با برنامه ریزی حــل کنیم و به مردم گزارش 
دهیم . انتقــاد را دومرتبه جایگزین کار مؤثر 
و رفع مشــکالت مردم نکنیم«. دیروز نیز در 
جلســه علنی مجلس پــس از صحبت های 
حجت االسالم قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اســالمی، قالیباف خطاب به او گفت: من هم 
مانند شما یک خدمتگزار در مجلس شورای 
اسالمی هستم. از نظر بنده ما که مسئولیتی 
برعهــده داریم، حق نداریم از خودمان انتقاد 
کنیم؛ در جایی که وظیفه برعهده ماســت. 
همه بایدهایی که شما به آن اشاره داشته اید، 
مسئولشان خودتان هستید. همه باید دست 
به دســت هم داده و مشکالت را با هم حل 
کنیم. به نکاتی که شــما اشــاره کردید، چه 
کســی باید بپردازد؛ همه ما مسئول هستیم 
که وظایفمان را به درســتی انجام دهیم. اگر 
مردم از مســئوالن نیز نقد بشنوند، پس چه 

کسی باید مشکالت را حل کند؟

صدای مردم   

احزاب

خبر

شماره پیامک: 30004567

قرار است در هفته 
جاری طرح اصالح 
قانون نظارت 
مجلس بر رفتار 
نمایندگان که طراح 
اصلی آن جعفر 
قادری، نماینده 
مردم شیراز در 
مجلس است، اعالم 
وصول شود

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین

 سیاست/ مهدی خالدی  فوبیای مقامات آمریکایی در نوع رابطه 
و ضدیت با کشــورمان را به بهترین شکل در این تک جمله ژنرال 
جوزف وتل، بلندپایه ترین مقام نظامی آمریکا در خلیج فارس می توان 
یافت؛ جایی که دو سال پیش در پاسخ به نمایندگان کنگره که از 
وی پرسیدند بزرگ ترین تهدید علیه ایاالت متحده در خاورمیانه را 
چه می داند؟ به این چند کلمه بســنده کرد؛ ایران، ایران و باز هم 

ایران. 
واژه ایران این روزها بیش ازپیش از زبان مقامات واشنگتن شنیده 
می شود. انگار تمام هم وغم یانکی ها مهار قدرت روزافزون کشورمان 
بوده و شــبانه روز برای آن نقشه می کشند. بر این اساس مقامات 
آمریکایی و در رأس آن ها دونالد ترامپ، رئیس جمهور و مایک پمپئو، 
وزیر خارجه این کشور از هر تریبونی برای ضربه زدن به کشورمان 
بهره برداری می کنند. در حوزه میدانی هم سیاست های ضد ایرانی 
ایاالت متحده ملغمه ای از تحریم و محدودیت های اقتصادی تا حتی 
مانورهای نظامی را  دربرمی گیرد. در بخش منطقه ای نیز آمریکا با 
اجرایی کردن قانون تحریمی سزار که به اعتقاد کاخ سفیدنشینان 
علیه دولت سوریه طراحی و اجراشده، اما در واقع قرار است تهران 
را هدف بگیرد و گلوگاه های تنفسی اقتصادی کشورمان را ببندد، 
گام های ضد ایرانی خود را به اوج رسانده است. این سیاست امروز 
در رابطه ایران و عراق به طور جد مورد توجه مقامات واشنگتن قرار 
گرفته است؛ چیزی که »القدس العربی« هم به آن اذعان می کند. این 
روزنامه عربی چاپ لندن با اشاره به سایه سنگین »ایران« بر مذاکرات 
واشنگتن و بغداد می نویسد: ما در برابر یک هدف سیاسی آمریکایی 
قرار داریم که تغییری اساسی در نظام عراق ایجاد نمی کند و هیچ 
استقالل و حق حاکمیتی به آن نمی دهد، واشنگتن تنها به دنبال 

گرفتن عراق از ایران است تا نتواند از امکانات انسانی و اقتصادی آن 
به عنوان ریه تنفسی برای مقابله با تحریم ها استفاده کند.

عراق به بلوغ سیاسی در درک منافعش رسیده است»
اما یک کارشناس مسائل منطقه در گفت وگو با قدس تمام هم وغم 
مقامات آشوبگر واشنگتن را مقابله با اقدام های کشورمان که رسوایی 
جهانی آن ها را به دنبال داشته، ذکر کرده و می گوید: ایاالت متحده 
در غرب آسیا چند راهبرد توأمان را دنبال می کند که تک تک آن ها 
با شکست مواجه شده است. حسن عابدینی تصریح کرد: نخستین 
هدف مدنظر یانکی ها تجزیه عراق بود و حتی در مقطعی همه پرسی 
جدایی اقلیم کردستان عراق هم اجرایی شد. توطئه تجزیه منطقه 
البتــه منحصر به عراق نبوده و قرار بــود در گام های بعدی دیگر 
کشــورهای خاورمیانه را هم شامل شود. وی افزود: دومین تالش 
آمریکا ایجاد فتنه مذهبی مستمر در منطقه با ایجاد داعش بود که 
با فروپاشــی این گروهک تروریستی ناکام ماند؛ اما سومین تالش 

آمریکایی ها ایجــاد یک ائتالف ضد ایرانی بود که محورهای آن از 
ترکیه تا قطر گرفته تا ســعودی، امارات و حتی سودان و مصر در 
شمال آفریقا را دربرمی گرفت. اکنون شاهد فروپاشی این ائتالف 
هستیم؛ چراکه ترکیه و قطر اساساً وارد تقابل جدی با محور سعودی 
شــده و از سوی دیگر امارات هم با عربستان در یمن به مشکالت 
جدی برخورد کرده است. آمریکا تمام این ناکامی ها را از چشم ایران 

می بیند و به دنبال انتقام از کشورمان است.

ترس عمیق ایاالت متحده از نزدیکی تهران و بغداد»
حسن عابدینی با اشــاره به ترس عمیق ایاالت متحده از نزدیکی 
تهران و بغداد ادامه داد: 15 دی 9۸ پارلمان عراق در اقدامی کاماًل 
ملی و در پاســخ به تجاوز آشکار یانکی ها مصوبه اخراج اشغالگران 
آمریکایی را از خاک کشــورش تصویب کرد. این موضوع به دیگر 
کشورها ارتباطی ندارد. وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی بارها اعالم 
کرده مردم، مرجعیت، سیاستمداران و حشدالشعبی به عنوان چهار 
رکن مهم و تأثیرگذار در عراق به بلوغ سیاسی رسیده اند که بتوانند 
درک درستی از منافع ملی خود داشته باشند؛ اما در طرف مقابل 
مقامات کاخ سفید همواره تالش دارند با فرافکنی تمام شکست های 
خود را به ایران نســبت دهند. عابدینی در انتهــا افزود: ترامپ و 
رفقایش در کاخ سفید در اوهام خود مدعی مقابله با نفوذ ایران در 
عراق هستند، درحالی که این دو کشور همسایه دارای مشترکات 
فرهنگی و تاریخی و روابط دیرینه     اند و می توانند مشکالت و نوع 
تعامل میان خود را مدیریت کنند؛ اما این پرسش را باید از مقامات 
کاخ سفید پرسید که 7هزارو500 مایل )بیش از 12 هزار کیلومتر( 

دورتر از ساحل خود و در بین النهرین به دنبال چه هستند؟

میزان: در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اجرایی سابق 
حوزه ریاست قوه قضائیه، نماینده دادستان از روش های کسب ثروت 
اکبر طبری و ارتباط با متهمان دیگر این پرونده پرده برداشــت و 
رشــوه های میلیاردی از مشایخ، نجفی و واحد اداری- تجاری سانا 
را فاش کرد. مواردی که توســط طبری تکذیب شد و یا متهم از 
پاسخ به اتهامات طفره رفت. نماینده دادستان در بخشی از دادگاه 
بیان کرد: قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پولشویی 
بوده اســت، یک کارشناس رسمی دادگستری می تواند این کار را 

انجام دهد؟

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که مبلغ ۸ میلیارد و 400 میلیون 
تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده، اتفاقات لواسان 
رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی 

لواسانات نیز که از قوه قضائیه اخراج شد، بازداشت شده است.
وی افزود: شما اقدام  های غیر قانونی زیادی در لواسان رقم زده اید 
و آقای منصوری را وارد موضوع کرده اید. در ادامه نماینده دادستان 
گفت: شــما در ســال ۸4 تا ۸6، مبلغ ۸ میلیارد و 400 میلیون 
تومان را گرفتید و تا سال 90 از این پول استفاده کردید، اما حسب 
اظهارات مشایخ در سال 90 سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با 

آقای مشایخ حساس شده و درباره آن سؤال می کند. بنابراین آقای 
طبری ســال 90 این صورتجلسه را تنظیم و در آن عنوان می کند 
بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته ام و 4 میلیارد و 200 میلیون تومان 
نیــز به او تحویل داده و مابقی مبلــغ را نیز در برج روما واحدی را 
برای او خریداری می کنم. وی ادامه داد: مشایخ برای طبری سهمی 
می خرد که اکنون این سهم نجومی شده است، عقل کدام انسان 
اقتضا می کند با پول خودش برای دیگری سهام بخرد. متهم پاسخ 
داد: از خود آقای مشایخ سؤال کنید. نماینده دادستان گفت: شما 

چه پاسخی دارید؟ متهم طبری گفت: من آن را قبول ندارم.
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مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

سیاست خارجی

قوه قضائیه

چرا آمریکا دنبال فرافکنی از شکست هایش در عراق است؟

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات این مقام ارشد قضایی برگزار شد

آوار »تهران« بر آمال »واشنگتن« در بغداد

افشای روش های ثروت اندوزی »طبری«

دفاعی - امنیتی
جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: 

 آمادگی پدافند هوایی 
خاری در چشم دشمنان است

ایســنا: امیر ســرتیپ علیرضا 
الهامی، جانشــین فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، با حضور در 
منطقه پدافند هوایی شمال کشور 
و بازدید  از سایت پدافندی گروه 
شهید حبیبی گفت: هوشیاری و 

آمادگی نیروهای مسلح به خصوص چشم های همیشه بیدار 
پدافند هوایی ارتش، موجب ناکامی دشمنان انقالب اسالمی 
شده است. وی افزود: امنیت آسمان کشور نتیجه آمادگی و 
دالورمردی های کارکنان نیروی پدافند هوایی اســت و این 

آمادگی خاری در چشم دشمنان است.

دولت
خط و نشان روحانی برای مسئوالن و فعاالن بازار

 کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها 
پذیرفته نیست

ایرنا: حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی، رئیس جمهور در 
جلسه ســتاد اقتصادی دولت با 
بیان اینکه اولویت نخست دولت 
در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، 
مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار 

به ویژه اقشــار کم برخوردار است، گفت: نظارت و مراقبت 
دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف 
خطیر همه مسئوالن، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان 
است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته 

نیست.

 سیاست خارجی
واکنش امیرعبداللهیان به گزارش ادعایِی سازمان ملل

 ریشه ناامنی منطقه 
در »تل آویو« و »ریاض« است

سیاست: حسین امیرعبداللهیان، 
مشــاور رئیس مجلــس در امور 
بین الملــل در صفحه شــخصی 
خود در توییتر خاطرنشــان کرد: 
بیانیه دبیرخانه ســازمان ملل و 
ادعای ایرانی بودن موشــک های 

اصابت شده به شرکت نفتی آرامکو، اقدامی سیاسی و ادعایی 
 از پایه بی اساس اســت. ریشه ناامن سازی منطقه را باید در 
تل آویو و رفتار ریاض جســت وجو  کرد. جمهوری اسالمی 
ایران سازنده ترین نقش را در استقرار امنیت پایدار منطقه ای 

و جهانی دارد.
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شهادت امام جعفر صادق)ع(؛ موضوع جلسه مجازی شعر   آستان: جلسه مجازی شعر با موضوع »شهادت امام جعفر صادق)ع(« به همت انجمن ادبی رضوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس برپا می شود. 
anjoman_ هشتمین جلسه از سری جلسات مجازی انجمن های شعر رضوی در قالب ارتباط با انجمن شعر رضوی اصفهان، دوشنبه 26 خرداد 99 از ساعت 18 به  صورت پخش زنده در اینستاگرام و پیام رسان بله به نشانی

adabi_razavi@ برگزار خواهد شد. این محفل ادبی مجازی با حضور محمدکاظم کاظمی؛ مجری کارشناس، محمدجواد غفورزاده)شفق(؛ استاد جلسه و همچنین ارتباط ویژه با محمدعلی مجاهدی)پروانه( از قم برپا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
ستاد برگزاری سیزدهمین دوره این جشن های مردمی اعالم کرد 

 الزام رعایت پروتکل  های بهداشتی ©
در جشن های زیر سایه خورشید

آستان: ستاد برگزاری سیزدهمین دوره 
جشــن های مردمی زیر سایه خورشید، 
پروتکل های بهداشتی برگزاری برنامه های 

فرهنگی این جشن ها را ابالغ کرد.
پروتکل های بهداشتی برای برگزاری هر 
چه بهتر برنامه های ســیزدهمین دوره 
جشن های مردمی زیر سایه خورشید به 

مدیران تشــکل های برگزارکننده این جشن ها در استان های سراسر کشور، مدیران 
کاروان ها، روحانیون و خدام اعزامی به این جشن ها ابالغ شد.

این ابالغیه به تفکیک برای اعضای کاروان ها و تشکل های میزبان پروتکل هایی را ارائه 
کرده است که رعایت آن در طول دهه کرامت الزامی است.

انجام تست کرونا، استفاده از ماسک در طول سفر، ممنوعیت هر گونه معانقه و دست 
 دادن، ضدعفونی روزانه لباس های اعضای کاروان، عدم ابتالی اعضا به هر گونه بیماری، 
ضدعفونی مکرر پرچــم و جعبه آن، اجرای فاصله گذاری اجتماعی در مراســمات، 
ممنوعیــت هر گونه مالقات و گعده، ممنوعیت هر گونه لمس پرچم و اســتفاده از 

دستکش در زمان توزیع متبرکات از پروتکل  های ابالغی به اعضای کاروان هاست.
کنترل ورود و خروج به محل اســکان، ضدعفونی هر روز محل اسکان، استقرار یک 
شخص به  عنوان مسئول بهداشت، تعیین ظرفیت برای هر خودرو، ضدعفونی پی درپی 
خودروها، تأمین ماســک و موادضدعفونی کننده در محل اسکان و محل مراسمات، 
بررسی شــرایط محل برگزاری پیش از ورود کاروان، عدم برگزاری برنامه استقبال، 
ایجاد تونل ضدعفونی در مراســمات و استفاده از ماسک توسط تمامی کادر اجرایی 
مراســم ها از پروتکل های ابالغی به مدیران تشکل های برگزارکننده این جشن  ها در 

سراسر کشور است.

کشت  و صنعت اسفراین در مدار تکمیل زنجیره ارزش ©
آستان: بزرگ ترین کشت و صنعت استان 
خراسان شــمالی در مهر ســال 1370 
تشکیل شــد. پس  از آن کشت و صنعت 
اسفراین؛ که به تازگی با شرکت کشاورزی 
رضوی ادغام  شده است فعالیت خود را در 
زمینه های کشاورزی و دامداری آغاز کرد 
و به تدریج حــوزه فعالیت های خود را در 

زمینه های صنایع تبدیلی و شیالت توسعه داد.
این مجموعه در 40 کیلومتری جنوب غربی اسفراین واقع  شده و دارای 4 هزار و 500 
هکتار زمین و 27 حلقه چاه عمیق است. از کل اراضی در اختیار این مجموعه حدود 
2هزار هکتار آن قابل  کشت است و تنها برای 650 هکتار آن آب آبیاری وجود دارد. به 
مناسبت بیست و پنجم خردادماه؛ سالروز تأسیس مجتمع کشت و صنعت، دامداری و 
دامپروری اسفراین، به فعالیت های این مجموعه و نقشی که در راستای رونق تولید و 

جهش تولید داشته است، پرداخته ایم.

تولید ساالنه 4 هزار تن محصول کشاورزی»
کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی دارای 58 هکتار باغ 
پســته، 2 هزار هکتار زمین زراعی و 27 حلقه چاه عمیق است که فقط از 20 حلقه 
آن بهره برداری می شود و مابقی چاه ها بسیار شور و فاقد قابلیت بهره برداری است که 
مطالعات الزم در زمینه تولید ماهی قزل آالی آب شــور و تولید گیاهان شوردوست 
به منظور اســتفاده از سایر منابع آبی در دست اقدام است. یکی از زمینه های فعالیت 
کشت و صنعت اسفراین، بخش کشاورزی است که در این سال ها با تولید محصوالت 
متنوع زراعی در ســبد تولیدات خود، توانســته کارنامه درخشانی را از خود بر جای 
بگذارد. حمید برکی؛ مدیر کشت و صنعت اسفراین درباره تولید ساالنه این مجموعه 
می گوید: »در این واحد از 650 هکتار سطح زیر کشت ساالنه به طور میانگین یک هزار 
و 600 تن گندم و جو، 140 تن پنبه، 500 تن خربزه، بیش از 100 تن دانه هندوانه 
آجیلی و 55 تن یونجه خشــک برداشت می شــود«. وی گستره فروش محصوالت 

کشاورزی این واحد را در سطح خراسان بزرگ عنوان می کند.

تأمین گوشت مصرفی مهمانسرای حضرت رضا)ع(»
یکی دیگر از زمینه های فعالیت کشت و صنعت اسفراین، بخش دامپروری است که این 
مجموعه با رویکرد اقتصادی و ســود منطقی در راستای تأمین بخشی از گوشت قرمز 
مصرفی مهمانسرای حضرت رضا)ع( و فروش قوچ حاوی ژن دوقلوزا به دامداران استان و 
خارج از استان فعالیت می کند. برکی می گوید: »در حال حاضر تعداد 4 هزار و 200 رأس 
دام سبک در این واحد پرورش داده می شود که شامل نژاد مغانی و بروال افشار است«. 

دامدار نمونه خراسان شمالی»
این کشت و صنعت طی چند سال اخیر به موفقیت های متعددی دست پیدا کرده 
است که از جمله این موارد می توان به  عنوان دامدار نمونه استان خراسان شمالی و 
کسب عنوان مدیرعامل برتر در حوزه دام سبک اشاره کرد که به ترتیب در سال های 
1397 و 1398 کسب  شــده است. مدیر کشت و صنعت اسفراین درباره مهم ترین 
اقدام های انجام  شــده توســط این مجموعه در بخش دام ســبک تصریح می کند: 
»پیشگیری، درمان و واکسیناسیون با رویکرد تولید گوشت و فروش دام اصالح نژادی 
بخشــی از این اقدام ها به شمار می رود که در این راستا به تازگی با تلقیح مصنوعی 

بهره وری فعالیت ها افزایش  یافته است«. 

تجهیز 100 درصدی باغ ها به سامانه آبیاری نوین»
بحران کم آبی به ویژه طی چند سال اخیر تأثیر جدی منفی بر روند تولید محصوالت 
کشاورزی در سطح کشور گذاشته است و همین امر اهمیت توسعه سامانه های آبیاری 
نوین را در حوزه کشاورزی به عنوان بخشی که بیشترین آب مصرفی در کشور را به 
خود اختصاص داده است، دوچندان می کند. جالب است بدانید 100 درصد باغ ها و 
5 درصد زمین های زراعی کشــت و صنعت اسفراین با استفاده از سامانه های نوین 
آبیاری می شود. مدیر کشت و صنعت اسفراین در این باره می گوید: »به دلیل شوری 
آب  و خاک معموالً اجرای ســامانه های تحت  فشار توصیه نمی شود و در پروژه های 
آبیاری نوین این کشت و صنعت از سامانه آبیاری کم فشار استفاده می شود«. وی درباره 
برنامه های این مجموعه برای توســعه سامانه های آبیاری نوین در سال جهش تولید 
تصریح می کند: »فاز نخست این کار در سال های 1398 و 1399 به ترتیب در سطح 
518 و 312 هکتار عملیاتی شــده و در حال مطالعه برای اجرای سامانه های آبیاری 

نوین در سطح 202 هکتار هستیم«. 

اشتغال زایی برای 750 نفر»
موضوع اشــتغال زایی مقوله بسیار مهمی اســت که رهبر معظم انقالب در بندهای 
اقتصــاد مقاومتی به آن تأکید کرده اند. این مجموعه بــرای حدود 100 نفر به  طور 
مستقیم شامل 45 نفر بیمه  شده و 55 نفر مزارعه کار و همچنین 650 نفر نیز به  طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

پیشرو در حوزه شیالت»
کشت و صنعت اسفراین به  منظور پرورش ماهی قزل آال در آب های بسیار شور طی 
چند سال گذشته نسبت به ساخت استخر مدرن ژئودوکامون و همچنین استخرهای 
هشت ضلعی اقدام کرده است. این کشت و صنعت به دلیل استفاده از آب های شور در 
پرورش ماهی از دارو و آنتی بیوتیک و مواد شیمیایی استفاده نمی کند بنابراین محصول 
تولید شده تقریباً ارگانیک است. ضمناً این مجموعه در سال گذشته برای نخستین بار 
در منطقه نسبت به تولید بچه ماهی اقدام کرد و بدین ترتیب حلقه جدید تحت عنوان 
تولید بچه ماهی به زنجیره تولید ماهی اضافه شد. هم  اکنون حدود 800 هزار قطعه 
بچه ماهی قزل آال در هفت باب استخر در حال پرورش است. کشت و صنعت اسفراین 
عالوه بر پرورش ماهی قزل آال، پرورش ماهی کفال را نیز در دستور کار خود قرار داده 
است و در این رابطه بچه ماهی کفال در سال 1393 از چابهار وارد این کشت و صنعت 
شد. برکی در این باره می گوید: »این مجموعه در حال همکاری تحقیقاتی مشترک 
با مرکز تحقیقات آب های داخلی گرگان با هدف تجاری سازی تولید بچه ماهی کفال 
است که نخستین پروژه در سطح کشور است و امید می رود به نتایج خوبی در زمینه 
تکثیر مصنوعی ماهی کفال دست پیدا کنیم«. وی ادامه می دهد: »این کشت و صنعت 
به دنبال آن است که با افزایش و تقویت تولید دام سبک دوقلوزا، توسعه کمی و کیفی 
واحد شیالت و تکمیل زنجیره ارزش نسبت به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید 

اقدام کند«.

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی 
شرکت آرایه های معماری رضوی از ادغام دو 
شرکت کاشی سنتی قدس رضوی و صنایع 
چوب آســتان قدس رضوی در سال گذشته 
تشکیل شــد. این شــرکت مجری، مشاور، 
طراح و تولیدکننده انواع مصنوعات در زمینه 
هنرهای چوبی بــا معیارهای اصیل ایرانی و 
اسالمی شــامل طرح های هنری سنتی گره 
چینی و معرق مخصوص اماکن مذهبی، انواع 
پنجره و در های چوبی، تجهیزات و مصنوعات 
چوبی استاندارد کتابخانه ای و مراکز آموزشی 
و... است. از طرف دیگر انجام کاشیکاری های 
سنتی، ارائه و اجرای نماهای سنتی، مرمت و 
بازسازی ابنیه و نماهای تاریخی، رفع نیازهای 
کاشیکاری اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی 
و... از جمله اقدام های دیگر این شــرکت به 
شــمار می آید. مدیرعامل شرکت آرایه های 
معماری رضوی معتقد است انجام فعالیت های 
مرتبــط با صنایع چوب و کاشــیکاری های 
سنتی با رعایت نکات فنی و معماری و توجه 
به اصالت هنرهای اسالمی و ایرانی از جمله 

اهداف مورد توجه در این شرکت است.
گفت وگــوی خبرنــگار قدس بــا مهندس 

محمدجواد طبسی را در ادامه دنبال کنید.

شرکت آرایه های رضوی با چه هدفی   
شکل گرفته است؟ 

حدود 30 ســال پیش ســازمان عمران و 
توســعه حریم حرم حضرت رضــا)ع( در 
مجموعه حرم مطهر رضوی تشکیل شد که 
برای توسعه این بارگاه منور فعالیت خود را 
آغاز کرد. در این راستا برآوردهای اولیه برای 
انجــام و اجرای این طرح، حدود 100 هزار 
مترمربع عملیات کاشیکاری و افزون بر 10 
هزار مترمربع ساخت و نصب در های چوبی 
سنتی منقوش به گره چینی، آالت چینی، 
معرق و... بوده است. به همین دلیل مدیریت 
کالن و ارشد آســتان قدس رضوی در آن 
زمان تصمیم به تشــکیل شــرکت کاشی 
ســنتی قدس رضوی و کارخانجات صنایع 
چوب آستان قدس رضوی می گیرد تا به این 
صورت نیازهای اشاره شده در زمینه تأمین 
کاشــی و صنایع چوبی طرح توسعه حریم 

حرم حضرت رضا)ع( تأمین شود.
از طرف دیگر یکی دیگر از دالیل تشکیل دو 
شرکت کاشی سنتی قدس رضوی و صنایع 
چوب آستان قدس رضوی این بود که با توجه 
به امکانات و تجهیزات روز کارگاهی مستقر 
در کارگاه های اقماری واقع در محدوده حرم 
مطهر امــام رضا)ع(؛ بــرای انجام طرح های 
مربوط به کاشیکاری و تهیه و نصب در های 
چوبی مربوط، حدود 100 ســال زمان الزم 
بود تا این عملیات با موفقیت به اتمام رسد و 
این مهم، ضرورت تشکیل شرکت های مزبور 
)کاشی سنتی و صنایع چوب( را بیش از پیش 

جلوه گر می کرد. به هر حال با توجه به اینکه 
رسالت این دو شرکت در سالیان اخیر انجام 
پذیرفته است و مأموریت اصلی و جدید تعریف 
شده برای این دو شرکت، تعمیر و نگهداری 
کاشیکاری های نماها و در های چوبی نصب 
شــده در اماکن متبرکه رضوی است، برای 
مدیریت هزینه های سربار، سازمان اقتصادی 
رضوی تصمیم گرفت در سال گذشته نسبت 
به ادغام این دو شرکت اقدام کند به گونه ای 
که با انحالل شــرکت کاشــی سنتی قدس 
رضوی، شــرکت کارخانجات صنایع چوب 
آستان قدس رضوی هم تغییر نام دهد و با نام 
جدید شرکت آرایه های معماری رضوی که 
شرکت کاشی سنتی قدس رضوی هم در آن 

ادغام شده است به فعالیت خود ادامه دهد.
بــه عنوان نمونه ما در دوران بســته بودن 
رواق هــای مبارکــه حرم مطهــر رضوی 
اقدام های فراوانی را برای مرمت آثار نفیس 
چوبی موجــود در رواق های متبرکه حرم 

مطهر انجام دادیم. 

مشخصاً چه آثاری؟   
با توجه به اینکه به لحاظ رعایت مســائل 
و دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله 
با شــیوع و گســترش ویــروس کرونا از 
سوی مسئوالن آســتان قدس رضوی و با 
هماهنگی ســتاد ملی مدیریت و مقابله با 
بیماری کرونا، در های رواق های مبارکه حرم 
مطهر رضوی و روضه منوره حضرت رضا)ع( 
روی زائران و مجاوران بسته است، این عامل 
فرصت مغتنمی بود تا با هماهنگی مسئوالن 
مربوط و با همکاری معاونت اماکن متبرکه 
و امور زائران آستان قدس رضوی و سازمان 
فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی نسبت به 
مرمت و تعمیر و رنگ آمیزی در های چوبی 
به کار رفته در رواق های اطراف روضه منوره 
رضوی اقدام شــود و پرداختن به این مهم 
از فروردین سال 1399 در دستور کار این 

شرکت قرار گرفت.
در همین راستا نســبت به مرمت، تعمیر و 
رنگ آمیزی در های به کار رفته در رواق های 

اطراف روضه منوره حضرت رضا)ع( به اختصار 
و به شــرح ذیل در این مدت اقدام شــد: در 
ریلی باالی ســر مبارک حضرت، در طالی 
پیــش روی مبارک، در طــالی پایین پای 
مبارک، در طالی توحیدخانــه، در قاب دار 
کفشداری شــماره4 رواق اهلل وردی خان، در 
گره دار کفشداری شــماره5 رواق اهلل وردی 
خــان، در منبــت کاری رواق اهلل وردی خان 
به رواق دارالفیض، در های معرق شیشــه دار 
رواق دارالذکر، در های معرق شیشه دار رواق 
دارالســرور، در طــالی رواق دارالحفاظ، در 
گره دار اتاق قرآن های نفیس رواق دارالسیاده، 
در لوال پاشنه باب الســالم صحن آزادی، در 
طالی رواق دارالســالم، در قــاب دار ورودی 
رمــپ کفشــداری شــماره12، در قاب دار 
 . ورودی رواق اهلل وردی خان به دارالسعاده و...
گفتنی است، حدود 26 مورد تعمیر، مرمت 
و رنگ آمیزی در های رواق های اطراف روضه 
منوره در این مدت انجام شــده است که به 

اختصار به بخشی از آ ن ها اشاره شد.

همه مأموریت این شرکت صرفاً در   
جغرافیای حرم مطهر تعریف شده است؟ 
خیر؛ شــرکت آرایه های معماری رضوی در 
ســال جاری در دو زمینــه صنایع چوبی و 
کاشیکاری سنتی پروژه های متعددی را در 

دست انجام دارد. 
اگر بخواهم برخی از این پروژه ها را نام ببرم، 
به اختصار به موارد ذیل می توانم اشاره کنم: 

برخــی از پروژه های مربوط به صنایع چوب 
شــامل  تهیه و اجرای در ها و مبلمان هتل 
امام رضا)ع( وابســته به بنیاد کوثر در شهر 
مشــهد در زمینه تهیه و نصب حدود 660 
عدد در و افزون بر 600 واحد مبل و صندلی، 
پروژه تهیه و نصب کابینت ها و کمدهای برج 
مسکونی مثلث در شهر شیراز و برج مسکونی 
بوتیا در شهر کرمان؛ تهیه و اجرای کمدها و 
کابینت های برج مسکونی رویال کوثر مشهد؛ 
تجهیز دکوراتیو ســالن اجتماعات پردیس 
دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( مشــهد؛ 
تأمین باقیمانده در های چوبی صحن مبارک 

حضــرت فاطمه زهــرا)س( در حرم مطهر 
ابیطالب)ع(  امیرالمؤمنین علی بن  حضرت 
در شهر نجف اشرف؛ تجهیز اتاق کنفرانس 
شرکت داروسازی ثامن و سالن کنفرانس قوه 
قضائیه در تهران؛ اجرای دکوراتیو پروژه هتل 
قدس مشهد در نزدیکی حرم مطهر رضوی؛ 
بازســازی اقالم چوبی هتل قصر الضیافه در 
نزدیکی حرم مطهر و تجهیز اقالم چوبی مورد 

نیاز هتل گلشن شهر طبس و... .
و برخــی از پروژه های مربوط 
به کاشــیکاری سنتی شامل: 
بیرونی  نمــای  کاشــیکاری 
بست های غربی و شرقی صحن 
جامع رضــوی حرم مطهر در 
و  باب الکاظــم)ع(  محل های 
باب الهــادی)ع( در مجمــوع 
حدود یــک هــزار مترمربع 
و کاشــیکاری کتیبه هــای 
باب الکاظم)ع(  داخلی  نمای 
و باب الهــادی)ع( در صحن 
جامــع رضــوی بــه متراژ 
حــدود 250 مترمربع؛ ادامه 
کاشــیکاری نمای روبه روی 
موزه مردم شناســی در حرم 
مطهر رضوی به میزان حدود 
200 مترمربع؛ کاشــیکاری 
نمای توسعه کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی در محل 
ورودی بســت طبرسی حرم 
امام رضا)ع( به میزان حدود 
200 مترمربع؛ رفع نواقص و 

تعمیرات کاشیکاری های صحن جامع رضوی 
به میزان حــدود 5 هزار مترمربع؛ تحقیق و 
توسعه نحوه اجرای کاشیکاری گنبد مصالی 
جزیره کیش؛ کاشیکاری پروژه های مجتمع 
رفاهی میان راهی امام رضا)ع( واقع در مسیر 
میرجاوه در اســتان سیستان و بلوچستان و 
مجتمع میان راهی در استان گلستان و پروژه 
گنبد ورودی ســاختمان افالک نما در شهر 
نیشــابور در مجموع هر سه پروژه به میزان 

حدود هزار و 200 مترمربع.
ایــن را هم اضافــه کنم کــه تمامی این 
پروژه های صنایع چوب و کاشیکاری سنتی 
در ســال 1399 در راســتای تحقق شعار 
سال یعنی جهش تولید انجام می شود که 
اشــتغال زایی و حمایت از صنعت داخلی 
و کاالی ایرانــی و توجه به هنرهای اصیل 
اســالمی- ایرانی و... در اجرای این پروژه ها 
مورد توجه قرار دارد. البته پروژه های چوبی 
و کاشیکاری دیگری هم در دستور کار این 
شرکت قرار دارد که به اختصار به موارد فوق 
در سال جاری اشــاره شد که در مجموع 
ارزش ریالــی پروژه هــای صنایع چوبی و 
کاشیکاری این شرکت در سال جاری حدود 

300 میلیارد ریال برآورد می شود.

 در دوران بسته 
بودن رواق های 

مبارکه حرم مطهر 
رضوی اقدام های 

فراوانی را برای 
مرمت آثار نفیس 
چوبی موجود در 
رواق های متبرکه 
حرم مطهر انجام 

دادیم

بــــــــرش

بسیاری از آثار نفیس چوبی در دوران بسته بودن حرم، مرمت شده اند

توزیع یک هزار بسته گوشت ©بازآفرینی هنرهای ایرانی- اسالمی در معماری حرم رضوی
سفید در حاشیه زاهدان

آســتان: یک هزار بســته گوشــت مرغ بین 
نیازمندان حاشیه شهر زاهدان توسط خادمیاران 

رضوي توزیع شد.
به همت خادمیــاران رضوی و نیروهاي جهادي 
ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( در مرکز 
ابوذر غفاري شهرســتان زاهدان یک هزار بسته 
گوشت مرغ بین نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی 

از ویروس کرونا توزیع شد.
در راســتای اجرای طرح »احســان« و کمک به 
آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا، خادمیاران 
رضوی با همکاری ســتاد اجرایــي فرمان امام 
خمینی)ره( شــهر زاهدان اقدام به تهیه و توزیع 
یک هزار بســته گوشت مرغ در محالت حاشیه 

شهر زاهدان کردند.
این اقدام با تأسی به سیره ائمه اطهار)ع( به  ویژه 
سیره حضرت رضا)ع( و با هدف کمک رسانی به 

محرومان جامعه انجام شد.

تأکید بر شناسایی دقیق ©
نیازمندان در مناطق محروم 

آستان: رئیس کانون مرکزی خادمیاران آستان 
قدس رضوی شهرستان تفت، بر اهمیت شناسایی 
دقیق نیازمندان و ارائه خدمات مختلف در مناطق 

محروم شهرستان تفت تأکید کرد.
علی شبانی در گردهمایی مسئوالن کانون های 
تخصصی شهرســتان تفت که عصــر دیروز در 
حسینیه ثاراهلل این شهرستان برگزار شد، ضمن 
تشکر از اقدام های خوب و مؤثر خادمیاران در ماه 
مبارک رمضان اظهار کرد: رسیدگی به نیازمندان 
صرفاً منوط به توزیع سبدهای معیشتی نیست 
بلکــه در زمینه ها و عرصه های مختلف از جمله 
اهدای جهیزیه به نوعروسان، بهداشت و درمان 
نیازمنــدان و تعمیر منازل و لــوازم  خانگی نیز 

می توان گام های مفیدی برداشت.
وی استفاده از حمایت های مالی خیران را یکی 
از راه هــای تأمین بودجه مورد نیاز در این زمینه 
عنــوان کرد و گفت: در حــال حاضر 18 کانون 
خدمت با مشارکت خیران در مراکز دهستان ها 
و محالت شــهر تفت مشــغول ارائه خدمت به 

نیازمندان و محرومان هستند.
همچنین مسئول خادمیاران شهرستان تفت در 
این جلسه با توجه به عدم افتتاح رسمی چند 
کانون باقی مانــده، از راه اندازی آن ها در آینده 

خبر داد.

 ۵ برنامه محوری ویژه ©
دهه کرامت در بهشهر 

آستان: مدیر کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
بهشهر از اجرای پنج برنامه محوری ویژه دهه 
کرامت بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی در 

بهشهر خبر داد.
علی طاطیان با اشــاره به برگــزاری برنامه های 
محوری روزهای دهه کرامت امسال در بهشهر، 
اظهار کرد: آزادی زندانیان، حضور در بیمارستان ها 
و عیادت از بیماران کرونایی، تجلیل از خادمیاران 
و فعاالن مقابله با کرونا، تجلیل از تیم های تغسیل 
و تدفین اموات کرونایــی و تالش برای ایجاد و 
توســعه پویش خادمین در آذین بندی منازل و 
کوچه ها در دهه کرامت از برنامه های مهم ما در 

دهه کرامت است.
مدیر کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان 
بهشــهر گفت: با توجــه به اینکه بســیاری از 
برنامه های ملی و مذهبی در سطح کشور تحت 
تأثیر ایــن پدیده منحوس بــا محدودیت های 
فراوانی رو به رو هســتند در بهشهر هم با توجه 
به محدودیت های موجود و بسته به شرایط هر 
منطقه طرح های گوناگون در قالب های خانگی، 
فضای مجازی و با حضور خادمان برگزار می شود.

وی افزود: اجرای پویش جشــن های خانگی 
و آذین بنــدی خیابانــی از برنامه های مهمی 
اســت که امیدواریم در قالب این پویش شاهد 
برگزاری جشن ها در منازل و مناطق مختلف 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضوابط اعالم  
شــده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و 
دهه کرامت امسال به شایستگی مورد تکریم و 

تجلیل قرار گیرد.

 آمادگی کرمانشاه برای ©
برنامه  »زیر سایه خورشید«

آستان: فرماندار کرمانشاه در جلسه شورای 
سیاســت گذاری برنامه های دهــه کرامت و 
جشــن های بین المللی زیر ســایه خورشید 
اســتان برای برپایی برنامه های حائز اهمیت 
دهه کرامت و »زیر سایه خورشید« در استان 

اعالم آمادگی کرد.
فضــل اهلل رنجبر؛ فرماندار کرمانشــاه در این 
جلسه که ظهر دیروز در دفتر امام جمعه برگزار 
شد، ضمن تشکر از خدمات خادمیاران رضوی 
گفت: دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
و خادمیاران کرمانشــاهی، همواره در برپایی 
مراسم های مذهبی پیشــگام، پیشرو و مؤثر 
هستند. وی برپایی جشن های دهه کرامت و 
زیر سایه خورشید را حائز اهمیت و سرشار از 
خیر و برکت توصیف کرد و افزود: با توجه به 
وضعیت استان پرهیز از اجتماعات، برگزاری 
مراسم ها و جشن های محله ای ضرورت دارد 
و بهتر اســت به  جای تمرکــز در یک نقطه، 
شــادی پیمایی را در محالت و نقاط مختلف 
شــهر به  منظور ایجاد فضای معنوی، شور و 

شادی دهه کرامت اجرا کرد.

پیشرفت 60 درصدی تولید پوش مضجع منور رضوی
 آستان  مدیــر اجرایی پروژه تولید پوش مضجع مطهر حضرت 

رضا)ع( از پیشرفت 60 درصدی این پروژه هنری خبر داد.
زهرا عنابستانی در گفت وگو با آستان نیوز در خصوص جزئیات این 
طرح توضیحاتی ارائه داد و گفت: از آغاز این پروژه حدود یک سال 
می گذرد و طرح این پوش از میان حدود 100 طرح اولیه برگزیده 

شده است.
وی بــا بیان این نکته که پارچه این پوش از جنس مخمل ونوس 
سبزرنگ انتخاب  شده اســت که تکه دوزی روی آن دشواری های 
زیــادی دارد، گفت: مرحلــه دیگر اجرای پروژه پــس از طراحی 
سوزن دوزی اســت؛ در این مرحله کار در اختیار گروهی از بانوان 
سوزن دوز قرار گرفت تا انواع مدل های سنتی و مدرن سوزن دوزی 
از جمله مرصع دوزی، زنجیره دوزی و سرمه دوزی روی آن کار شود.

مدیر تولیــد پوش مضجع مطهر رضوی همچنین افزود: اســتاد 
عبدالحسین مهدوی مقدم آیات و روایات کار را روی پارچه به سبک 
زنجیره گلدوزی کرده است؛ ایشان دو پوش پیشین مضجع مطهر 

رضوی را نیز آماده کرده است.
عنابستانی ابراز کرد: در مرحله بعد، با تهیه آستری و اضافه شدن 
یک تیم هویه کاری، گلدوزی ها همراه با آستری هویه کاری شد تا 

یک پوش یکپارچه را شکل دهد.
به گفتــه وی، کار هنرمندان از پنجم خردادمــاه روی این طرح 

آغاز شــده و بیش از 60 درصد کار پیش رفته است. بانوان کارگاه 
حدود 18 ســاعت در شبانه روز ســوزن دوزی می کنند. به دلیل 
محدودیت های شــیوع بیماری، کارگاه اصلی در محل باغ اردوگاه 
خاتون قرار دارد ولی هنرمندان بخش عمده کار را در منزل به انجام 
می رسانند. مدیر تولید پوش مضجع حرم مطهر ادامه داد: پس از 
آماده شدن، همه قطعات سوزن دوزی شده روی یک پارچه یک تکه 
زیریِن هشت متری از جنِس مخمل سوار می شود تا شکل مکعبی 
مضجع مطهر را کامالً پوشش دهد و کار آماده شده در موعد مقرر، 

یعنی میالد پربرکت حضرت رضا)ع( رونمایی شود.

وی بیان کرد: این طرح متشکل از 4 هزار قطعه اعم از 360 قطعه 
بزرگ تر با قابلیت تفکیک و بســته بندی و 3 هزار و 500 تکه در 
قالب دکمه های سوزن دوزی شده است تا این دکمه ها در کنار هم 

تداعی کننده عنوان پروژه یعنی »زنجیره طال« باشد.
عنابستانی با اشاره به اهداف اجرای طرح یادآور شد: از آنجایی  که 
قرار اســت پس از هر دوره غبارروبی، پوش جدیدی برای مضجع 
مطهر تولید شــود، عنوان پروژه »زنجیره طال« است که برگرفته از 
حدیث معروف سلسلةالذهب از امام رضا)ع( است. روایت این حدیث 
با تلفیق هنر در مرکز این کار طراحی  شــده است. وی همچنین 
اظهار کرد: پس از یک دوره استفاده از این پوش و غبارروبی مضجع 
منور رضوی، با کشیدن ساده نخ ها از پشت  کار، تکه دوزی ها قابلیت 
جدا شدن و اهدا در قالب بسته بندی های خاص با آرم آستان قدس 

رضوی و تاریخ استفاده شدن در حرم مطهر را دارد.
عنابستانی تأکید کرد: مراحل مختلف کار با صرف دقت و ظرافت 
کامل در حال انجام است. کاری که باید در مدت 6 ماه انجام می شد، 
در بازه یکماهه با حضور 20 نیروی مســتقیم و حدود 30 نیروی 
غیرمستقیم در حال پیشرفت و تولید شــدن است. مدیر اجرای 
این پروژه در پایان ابراز امیدواری کرد که این کار بتواند شــمه ای 
از عظمت امام هشتم)ع( را به منصه ظهور بگذارد و بانوان هنرمند 

مشهدی به این وسیله به محضر امام رئوف ادای دین کرده باشند.

گزارش خبری
مدیر اجرایی این پروژه خبر داد

گنجینه رضوی میزبان آثار نفیس مرتبط با امام جعفرصادقj می شود
 قــدس/ مروج کاشــانی  پنجــاه و ششــمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی« فردا با رونمایی 
و معرفــی »مجموعه نســخه های خطی نفیــس امام جعفر 
صادق)ع(« موجود در گنجینه رضوی به صورت غیرحضوری 

در فضای مجازی برگزار می شود.
دبیــر رونمایی از آثار نفیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی با اعالم این خبر افزود: به 
دلیل عدم امکان برگزاری مراســم سه شنبه های فرهنگی به 
صورت حضوری در موزه آستان قدس رضوی، برنامه مذکور 
در پورتال کتابخانه دیجیتال آســتان قدس رضوی به آدرس 
digital.aqr.ir و همچنین درگاه اینترنتی موزه آستان قدس 
رضــوی بــا آدرس museum.razavi.ir   در فضای مجازی 

رونمایی و منتشر می شود. 
مهدی قیصری نیک افزود: گنجینه رضوی یکی از مهم ترین 

مراکز فرهنگی- معنوی ایران و جهان اسالم است که بیشتر 
منابع و آثار آن از طریق ســنت حســنه وقف و اهدا به این 
مجموعه افزوده شــده اســت. در حال حاضــر در گنجینه 
رضوی، بیش از 106 هزار نســخه خطــی، 65 هزار کتاب 
چاپ ســنگی، 13میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی و 
هزاران شــیء موزه ای و بیش از 2 میلیون نشریات ادواری 

نگهداری  می شود. 
وی افــزود: از بین آثار و منابع موجــود در گنجینه رضوی 
تعدادی از آثار و منابع به مناســبت شــهادت رئیس مذهب 
جعفری حضرت امام جعفر صادق)ع( شناســایی و رونمایی 

خواهد شد که به معرفی آن ها پرداخته می شود.
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان ادامه داد: در 
حال حاضر در گنجینه رضوی 143 نسخه خطی در رابطه با 
امام جعفر صادق)ع( به زبان های عربی و فارسی با موضوع های 

اخبار، احادیث، ادعیه، عقاید، اخالق و کالم نگهداری می شود.
وی گفت: یکی از نسخه های خطی نفیس موجود در گنجینه 
رضوی کتاب »مصباح  الشریعه و مفتا ح الحقیقه« است که قرن 
11 هجری قمــری روی کاغذ نخودي و حنایي آهارمهره در 

62 برگ کتابت شده است.
مهدی قیصری نیک گفت: نسخه خطی نفیس دیگر که در 
ل«  گنجینه رضوی نگهداری می شــود، کتاب »توحید مفضَّ
است که به خط نسخ خوش 14 سطری در قرن 11 هجری 
قمــری روی کاغذ حنایی آهارمهــره در 106 برگ کتابت 

شده است.
وی افزود: ســومین نسخه نفیس موجود در گنجینه رضوی، 
کتاب »االهلیلِْجه« اســت که به خط نســخ 15 ســطری در 
قــرن11 هجری قمری روی کاغذ حنایــی آهارمهره در 39 

برگ کتابت شده است.

خبـر

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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روزنامـه صبـح ایـران 4

به خاطر حیوانات سفرم را کوتاه می کنم  من حتی وقتی سفری هم می روم و قرار است 10 روز بمانم پنج روزش می کنم؛ چون تاب نمی آورم و باید زود برگردم. این کبک و این پرنده ها مثل بچه های من هستند و دوستشان دارم. من خودم این کار را قبول کردم، باید تاب بیاورم. کسی من را مجبور 
به این کار نکرده است، برای همین اگر االغم را مار می زند یا مشکلی پیش می آید باید تاب بیاورم. بعضی وقت ها همین حیوانات به خوابم می آیند. آرزو دارم خداوند آبرویم را همان طور که تا امروز حفظ کرده حفظ کند. اگر به جای این االغ یک قاطر داشتم می توانستم راحت تر برای حیوانات آب بیاورم. دلم 

می خواهد مسئوالن تشخیص بدهند کدام آدم برای جامعه بیشتر زحمت می کشد. من باید برای پرنده ها گندم بخرم، برای االغم جو یا یونجه بخرم. خالصه همین آمد و رفتن ها برای من هر روز خرج دارد و من هم دست تنها هستم.

 مردم/ عباســعلی ســپاهی یونسی  حتی 
نمی دانســتم میانرود کجاســت، امــا کار خوب 
حسین داســتان نما مردی که حاال 70 سالگی را 
گذرانده، ســبب شــد تصمیم بگیرم هزار و 400 
کیلومتر تا میانرود در مرودشت شیراز بروم تا این 
مرد بزرگ روستایی را ببینم. وقتی ماجرا را برای 
محمد درویش، یار و یاور همیشــه محیط زیست 
ایران بازگو می کنــم، می خواهد برایش فیلمی از 
داستان نما بگیرم و ارسال کنم. اگر شما آن فیلم 
را در فضای مجازی ندیده اید، با من همسفر شوید 
تا ببینید حســین داستان نما چقدر بزرگ است و 
چه نگاه نابی دارد. با من همســفر شوید تا ببینید 
یک انســان تا چه اندازه می تواند عاشق طبیعت 
باشــد و چگونه 33 سال راه خانه تا آبشخورهایی 
که در کوه درســت کرده اســت را طی می کند و 
برای پرنده، چرنده و حتی خزنده ها آب می برد تا 
تشنه نمانند. من که سر تعظیم فرود می آورم در 

مقابل مردی این همه بزرگ.

هرروز4صبحمیآیم»
ساعت 9 صبح 19 خرداد است و من نشسته ام صندلی 
جلو یکی از سواری های مسیر شیراز به مرودشت که 
از قضا پراید است. چند دقیقه بعد، حرف زدن من و 
راننده گل می کند و از این می پرسد چرا به مرودشت 
می روم. من از همشــهری آن ها حســین آقا حرف 
می زنم و برایش ماجرا جالب تر  می شود. راهنمایی ام  
می کند و در این بین، با حسین آقا تماس می گیرم تا 
بدانم دقیقاً باید کجا پیاده  و کجا سوار شوم. گوشی را 
می دهم دست راننده و با حسین آقا حرف می زند. نیم 
ساعت بعد رسیده ایم به مرودشت؛ از مسیری که هر 
دو طرف جاده دشت های گندم است که حاال طالیی 

شده اند و درختانی سرحال در آخرین روزهای بهار.
پیاده می شوم و دوباره مسافر سواری دیگری می شوم 
و از بخــت بد من باز هم پراید که همیشــه خدا با 
ترس سوارش می شوم و حاال داریم می رویم به سمت 
ـِــرد که البته بیشــتر از دهان مردم می شنوم  راْمج
کوشــکک، که نام قدیمی شهر است. 40 دقیقه بعد 
نزدیک کوشــککیم که حســین آقا زنگ می زند و 
می گوید کجا ایستاده است. پنج دقیقه بعد، من و او 
حال و احوال می کنیم. دوباره پراید سوار می شویم و 
یک ربع بعد دوباره سر دوراهی پیاده می شویم. داغی 
آفتــاب حاال آدم را اذیت می کنــد و ما باید منتظر 
بمانیم تا ماشینی برســد و ما را تا میانرود ببرد. 10 
دقیقه ای معطل می شویم و سرانجام چهارمین پراید 
را در یک روز سوار می شوم و 10 دقیقه بعد رسیده ایم 

به خانه حسین آقا.
خانه ای با صفا که صاحبش مهربان است و همان اول 
چشــمم می افتد به چند دبه 20 لیتری آب که زیر 
سایه درخت خرمالو کنار هم گذاشته شده اند و کوهی 
که کنار روستا قد کشیده است.آن طرف تر و باز هم 
زیر سایه درخت، دو االغ بسته شده اند و آن طرف تر 

چند سگ که جزو زندگی روستایی است.
ساعتی با هم حرف می زنیم و حسین آقا از زندگی اش  
می گوید و از سال های دور تا ناهار آماده شود و بخورم 
و موقع حرکت برســد. گوشــی همراهم ساعت 14 
را نشــان می دهد و برای حسین آقا که ساعتش را 
جلو نکشیده ساعت 13 است؛ این رسمی است که 
بین خیلی از روستاییان وجود دارد؛ یعنی به ساعت 
خودشان در زمان تغییر ساعت ها دست نمی زنند و 
می شــود از آن ها اصطالح قدیم و یا جدید را شنید. 
حســین آقا بلند می شــود و با کمک همسرش 20 
لیتری ها را ســوار دو االغ می کنــد که یکی از آن ها 

امانت است.

آفتابداغکمرکشکوه»
بعد از ناهار راهی می شویم. آفتاب داغ است. اما حرف 
زدن حسین آقا رفتن را ساده می کند. می گوید: »من 
هر روز ســاعت 4 صبح راهی می شــوم؛ تا ظهر هم 
برمی گردم. بعضی وقت ها هم کارم طول می کشد و 
عصر برمی گردم یا حتی تا شب توی کوه می مانم تا به 
خرابی آبشخورها برسم. اگر فردا می آمدیم دلم شور 
می زد که شــما فردا شب به موقع به شیراز نرسی و 
کارت به مشکل بخورد برای همین گفتم امروز بیاییم 
که خیالمان از بابت فردا راحت باشــد. وقتی می آیم 
اینجا دلم باز می شود. در خانه و در روستا این حال را 

ندارم برای همین این جا را دوست دارم«. 
حسین آقا حرف می زند و همزمان هر دو االغ را با هی 
گفتن و تکان دادن دست هدایت می کند و االغ ها راه 
می روند؛ اما معلوم است این راه رفتن برایشان ساده 
نیســت؛ هر چه باشد بار هر االغ دو گالن 20 لیتری 
آب اســت و کشــیدن 40 لیتر آب برای االغ ها در 

گرمای کمرکش کوه راحت نیست.

برایکبکهاجوکاشتهام»
دو ســاعت بعد داریم می رسیم به اولین آبشخور. نه 
نسیمی می وزد و نه ابری آن باال هوایمان را دارد که 
سایه ای شود بر سرمان و جلو تابش مستقیم آفتاب 
را بگیرد؛ اما باالخره می رســیم؛ بــا گلویی که انگار 
از پایین شــروع کرده است به خشک شدن. بطری 
کوچک آبی را که انداخته ام توی کوله ام، نرسیده به 
آبشخور درمی آورم تا گلویی تر کنم، اما آبش گرم شده 
است. حسین آقا می گوید: آب باشد، گرم باشد. بیا آب 

خورجین گرم نیست.
می رسیم. یا علی می گوید و 20 لیتری ها را از االغ ها 
پایین می آورد. می رود سراغ تانکر که آبش کم شده 
و یکی از دبه ها خالی می شود توی تانکر. شیر آب را 
باز می کند تا آب بریزد توی آبشخور و بشود شادی 
حیوانات کوهستان. حسین آقا دور و بر آبشخور هم 
عدس کاشــته، هم جو، هم نعنا و هم چند درخت 
از جمله توت و کاج و... درباره چیزهایی که کاشــته 
می گویــد: »هوا که داغ می شــود علفی نمی ماند تا 
کبک ها بخورند. این جو و عدس را کاشــته ام برای 
آن ها؛ این بوته های نعنا هم برای درمان خوب است 
و هم وقتی می آیم اینجا و فقط نان همراهم دارم دو 
برگ می توانم بکنم و با نانم بخورم«. حسین آقا این 
را می گوید و از توی سایه بانی که درست کرده است 

بطری را درمی آورد که گندم دارد و مقداری می پاشد 
دور و بر آبشخور تا پرنده ها هم آب داشته باشند و هم 
دانه و من می مانم که حسین آقا چقدر مهربان است 

و این همه مهربانی او رشک برانگیز است.
حســین آقا از طایفه ششبلوکی است. این طایفه از 
پرجمعیت ترین طوایف ایل قشــقایی است که از 6 
طایفه بزرگ تشــکیل شــده و یکی از آن ها همین 
طایفه ششبلوکی اســت که در پرورش و نگهداری 
دام مهارت فــراوان دارند و به گفتــه خودش حاال 
سال هاســت که دیگر کوچ نمی کند و در روســتای 
میانرود ساکن شده است. پسرها و دخترها را فرستاده 
به خانه خودشان و حاال تنها او مانده است و خانمش 

و البته یکی از پسرها.

نردبانیبرایخرسها»
20 دقیقه بعد باز هم می رویم و این بار بدون االغ ها. 
ارتفاع بیشتر می شود و سختی راه هم بیشتر، چون 
هنوز نه نسیمی اســت و نه فرصتی برای نشستن. 
یکی دو کیلومتر باالتر به آبشــخور بعدی می رسیم. 
دوباره حسین آقا ظرف گندم را از میان تنه درخت 
بنه یا همان پسته وحشی برمی دارد و برای پرنده ها 
بر ســفره زمین دانه می پاشد و البته از آبی که قباًل 
ذخیره کرده، یک دبه می ریــزد توی تانکر. تانکر را 
که روی بلندی اســت با طناب مهــار کرده. وقتی 

دلیلش را می پرسم، می گوید برای آنکه خرس نتواند 
آســیب بزند و آن را جابه جا کند. در بین راهِ رفتن 
به ســومین آبشــخور، نگاهم می افتد به کفش های 
کتانی حســین آقا که هیچ تناسبی با سنگ و خار 
و خاشاک کوهســتان ندارد و با خودم فکر می کنم 
حسین آقا باید کفش مناسبی داشته باشد تا پاهایش 
از خارهای تیز در امان بمانند. آبشخور بعدی را هم 
روی تخته سنگی درست کرده و نردبانی هم ساخته 

و به تخته ســنگ تکیه داده است. می گوید:»این را 
هم در ارتفاع درست کرده ام که وقتی گله گوسفندی 
به این منطقه می آید گوسفندها به آن آسیب نزنند. 
نردبان برای این است که هم خودم بتوانم باال بیایم 
و هم خرس«. کیف می کنــم از این همه توجه. باز 
هم فرصتی می شود برای شنیدن:»همه جور حرف 
درباره من هســت. بعضی ها می گویند مگر پرنده ها 
خودشان پر ندارند که برای آب خوردن از کوه پایین 
بیاینــد؟ این ها فکر می کنند من فقط برای پرنده ها 
 آب می بــرم، نمی دانند من بــرای پلنگ و خرس و 
جوجه تیغی و مار و هر چیز دیگری که در این کوه ها 
زندگی می کنند آب می بــرم. این ها هم نمی توانند 
پرواز کننــد. دلم نمی آید فکر کنم این ها در گرمای 

تابستان تشنه مانده اند، خدا را خوش نمی آید«.

برایآدمهاهمآبمیگذارم»
در راه رفتن به آبشــخور بعدی درباره این با حسین 
آقــا حرف می زنم که اصالً چه شــد که او فکر کرد 
به حیوانات آب برســاند و او می گوید:»چوپان بودم. 
بــا گله ام توی همیــن کوه بودم. حدود 33 ســال 
پیش. اســتکانم را شستم تا چایی برای خودم بریزم 
و آب اســتکان را ریختم روی زمین. دیدم پشــه و 
مگس و یک زنبور آمدند نشســتند و شروع کردند 
به آب خوردن. با خودم گفتم این ها تشــنه اند پس 

حتماً حیوانات هم تشــنه اند. رفتم به زرقان نزدیک 
مرودشت. سفارش یک مشک دادم تا برای حیوانات 
آب بیاورم. مشک که آماده شد آن را آب می کردم و 
راهی این کوه ها می شدم. مشک را در سنگاب یعنی 
همین ســنگ هایی که به وســیله آب گود شده اند 
خالی می کردم. یواش یواش بلد شدم که چه کارهای 
دیگری باید بکنم. به خانواده ام گفتم امروز صحنه ای 
دیدم که باید برای حیوانــات کاری بکنم. آن وقت 

جوان تر هم بودم و زور بازویم هم بهتر بود. حتی اگر 
کسی به من می گفت این کار را نکن باز هم همین راه 
را می رفتم. آن وقت ها ما مردم به شهر کم رفت و آمد 
می کردیم. ماهی سالی یک بار به شهر می رفتیم و تازه 
وسیله من هم االغ بود. من هرگز ماشین و موتوری 

نداشتم برای همین این رفت و آمدها ساده نبود. 
کم کم به جای مشــک از 20 لیتری استفاده کردم 
و بعد هم رفتم سراغ تانکر. این را هم بگویم که من 
اصالً از رادیو و تلویزیون سر در نمی آورم برای روشن 

و خاموش کردن...«.
به آبشــخور بعدی می رسیم که یک فالسک است. 
حســین آقا آب را چک و شیر را باز می کند و ادامه 
می دهد: »به نظرم رسید تانکر آب بیشتری می گیرد و 
تمام نمی شود، برای همین اولین تانکر را از پول خودم 
خریدم. البته قبل از خرید تانکر من از یک بشکه برای 
ذخیره آب اســتفاده کردم. بشکه را با االغم بردم به 
یکی از روستاهای نزدیک به اسم بیدگل که یک نفر 
آنجا جوشکاری می کرد. موضوع را به جوشکار گفتم و 
خواستم درست و حسابی شیرش را جوش بدهد که 
کنده نشود. برایش جالب بود. گفت این کار حسنه 
زیادی دارد و خدا خیرت بدهد. بعد با االغ بشــکه را 
آوردم تــا این ارتفاع و جاگیرش کردم. برای پرنده ها 
هم دانه ریختم. 10 روز دیگر در این کوهستان اثری 
از آب نیست. آدم هالک می شود چه رسد به پرنده. 

بعضی وقت ها آن هایی که به کوه می آیند و آب تمام 
می کنند زنگ می زنند به مــن و آدرس جاهایی را 

می گیرند که آب برای خوردن گذاشته ام«.

بعضیوقتهاحیواناتبهخوابممیآیند»
می رسیم به آبشخور آخر و حاال ساعت 19 عصر را 
نشان می دهد. حسین آقا درختی را نشان می دهد و 
می گوید زیر آن درخت می نشینیم. نوبت استراحت 

و چای درست کردن است. می پرسم: چرا دور و بر 
درخت این همه تمیز است و حسین آقا می گوید: 
»من علف هــا را تمیز کرده ام که یک وقت موجب 
آتش سوزی نشوم. من مسئول هستم در برابر این 
درخت ها. االن هوا گرم اســت، اگر مواظب نباشم 
ممکن است خســارت به بار بیاورم؛ بعد همه این 
آبرســانی ها از بین می رود«. با خودم فکر می کنم 
اگر همه آن هایی که به کوه و جنگل می روند تا این 
اندازه حواسشان به طبیعت باشد، این همه شاهد 
آتش سوزی جنگل های کشورمان نبودیم. چای که 
آماده می شود سفره نان و خیار و سبزی و گوجه باز 
می شود. حاال نسیمی شروع به وزیدن کرده است 
و از دورترهــا، صدای کبک ها به گوش می رســد. 
حسین آقا می گوید:»من هم روزی می روم، اما دلم 
می خواهد بعد از من بچه هایم با آبرســانی به این 
حیوانات روحم را شاد کنند. من حتی وقتی سفری 
هم می روم و قرار اســت 10 روز بمانم پنج روزش 
می کنم؛ چون تاب نمی آورم و باید زود برگردم. این 
کبک و این پرنده ها مثل بچه های من هســتند و 
دوستشــان دارم. من خودم این کار را قبول کردم، 
باید تاب بیاورم. کســی مــن را مجبور به این کار 
نکرده اســت، برای همین اگر االغم را مار می زند 
یا مشــکلی پیش می آید باید تــاب بیاورم. بعضی 
وقت ها همین حیوانات به خوابم می آیند. آرزو دارم 
خداوند آبرویم را همان طور که تا امروز حفظ کرده 
حفظ کند. اگر به جای این االغ یک قاطر داشــتم 
می توانستم راحت تر برای حیوانات آب بیاورم. دلم 
می خواهد مســئوالن تشــخیص بدهند کدام آدم 
برای جامعه بیشتر زحمت می کشد. من باید برای 
پرنده ها گندم بخرم، برای االغم جو یا یونجه بخرم. 
خالصه همین آمد و رفتن ها برای من هر روز خرج 

دارد و من هم دست تنها هستم.

من33سالبهمارهاآبدادم»
 حــاال بعد از دیــدن چندین آبشــخور داریم به 
سمت اولین آبشخور برمی گردیم. بین راه حسین 
آقا می گوید: »من 33 ســال بــه مارها آب دادم، 
بــه خرس ها، به کبک هــا، به زنبورهــا. اذان که 
می گوینــد از خانه بیرون می زنــم. چون دبه ها را 
پسین آماده کردم)شب قبل( دبه ها را آب کردم، 
طناب و ریســمان آماده کرده ام و حتی چوبم را 
بــه دیوار تکیه داده ام که همه چیز آماده باشــد، 
بعد راهی می شــوم و می آیم بــاال. توی راه خطر 
هم هســت. تــوی تاریکی ممکن اســت االغ از 
پاکوب خارج شــود و دبه ها بخورند به ســنگی و 
بشــکنند، ممکن اســت ماری االغ یا من را بزند. 
یک بار االغم را مار زد. دیدم دســتش ورم کرد و 
همین جا سقط شد. باز رفتم االغ دیگری خریدم. 
چاره ای نداشــتم باید به حیوانات آب می رساندم. 
یکی از االغ هایم هم خود به خود ســقط شــد. 5 
میلیون تومان پولش بود. یک بار هم پلنگ یکی از 
گوسفندهایم را خورد. رفتم به اداره محیط زیست 
هم گفتم. گفتم من اسلحه هم داشتم ولی آسیبی 
به پلنگ نزدم. تشکر کردند و گفتند خدا عوضت 
بدهــد. خب پلنگ حتماً گرســنه بوده و طبیعت 
پلنگ همین شــکار کردن اســت. یک بار هم به 
خاطر بارندگــی زیاد، خانواده یــک خرس آواره 
شــده بودند، من بچه هایش را پیدا کردم. یکی از 
بره هایــم را نذر آن ها کردم تا بتوانند زنده بمانند. 
این وسایل و تانکرها را من از جیب خودم خریدم. 
یک بار فقط یک بنده خدای مقدم نامی از تهران 
برای من 2 میلیون تومان پول فرســتاد. من هم 
تانکر خریدم، هم سیمان و بیل و کفش. آدمی که 
می خواهد به این کوه ها بیاید باید کفش مناســب 
داشته باشد؛ توی این خار که نمی شود با پای پتی 
بیایی. باید چیزی برای خوردن داشــته باشی. با 
شکم گرسنه که نمی شود بیایی کوه. اگر مسئوالن 
کار مــن را دیده اند آن ها هــم بعد از من این کار 
را ادامه می دهند. بعضی وقت ها فکر می کنم بعد 
از من این پرنده ها و چرنده ها چکار می کنند. من 
االن 6 تانکر توی این کوه دارم از این تعداد دو تا 

را دیگران کمک کردند. 

وقتی چهار دقیقه با حسین آقا حرف زدم و فیلم 
آن را به محمد درویش رســاندم تا در صفحه 
شخصی اش به اشتراک بگذارد فکر نمی کردم 
تا این اندازه هم بنده و هم مهندس درویش به 
خاطر این چهار دقیقه و مجموعه استوری هایی 
که در صفحه شــخصی ام به اشتراک گذاشتم 
بازتاب بگیریم. فیلم در صفحه شخصی محمد 
درویش بیش از 30 هزار بازدیدکننده داشت و 
این عالوه بر بازنشر فیلم توسط دنبال کنندگان 
ایشان و دنبال کنندگان صفحه شخصی بنده 
بود. خوشحالیم که توانستیم آدم های فراوانی 
را با حسین داستان نما آشنا کنیم. در زیر بخش 

کوچکی از این بازتاب ها را می خوانید.

چطورداستاننماهاروتکثیرکنیم؟»

دمش گرم. خدا قوت و ســالمتی بده بهش و 
حافظش باشه. باید مجسمه شو طال بگیرن.

چطور می تونیم داستان نماها رو تکثیر کنیم؟ 
چطــور ایــن سرگذشــت ها و الگوهــا رو به 

دانش آموزان بشناسانیم؟
شخصیتش برام جالب شد. باید توی چند گروه 

محیط زیستی معرفیش کنم. 
کاش بعضی آدم ها رو میشد برای همیشه تاریخ 
نگه داشت... ممنونم که ما رو به این سفر بردین.

واقعاً نامشون برازنده شونه چون این مهربانی ها 
مال داستان هاست.

من نمی دونــم قیمت یه قاطر چقــدره ولی 
حاضرم در حد توانم کمک کنم.

بعداز30سال»
نهایتانتظارشونیهقاطره

دســتمریزاد. تنشــون ســالم که بــی هیچ 
چشمداشتی این همه سال عاشقانه و بی صدا 

کار کردند. 
بعد از 30 سال نهایت انتظارشون یه قاطره.

خیابون شــلوغ ذهن رو چه ســاکت کرد این 
وجدان بیدار. چقدر بعضی دغدغه ها ارزشمنده 
و فکر کردن بــه دغدغه هــای روزمره چقدر 

خنده دار.
بخشی از این داستان خوشحالم کرد و بخشی 

از آن ناراحت.
چــه گزارش خــوب و البته غم انگیــزی بود. 
امیدوارم مشکل ایشان و البته همه داستان نماها 
حل شود و همه ما نسبت به این رسالت مهم 

بی تفاوت نباشیم.

دستهایاینمردبزرگواررو»
بایدبوسید

امیدوارم برای این مرد طبیعت یک اتفاق خوب 
بیفتد و ایشــون هم خوشحال و با انگیزه تر به 

این کار برسند.
دســت های این مرد بزرگوار رو باید بوسید که 
این قدر مهربان هستند و طبیعت دوست و این 

همه پشتکار دارند.
قبالً هنــوز محیط زیســت به ایــن صورت 
در نیامــده بود و مردم بــا طبیعت مهربان تر 
بودند و در حقیقت زندگی انســان و طبیعت 
عجین بودند. در حال حاضر انســان به خاطر 
منفعت طلبی در حال نابود کردن طبیعت است.

درود بر همه مهربان ها. فقط من نگران اون االغ 
پیر هستم که چه سرنوشتی خواهد داشت بعد 

از این همه سختی که کشیده؟

کاراینمردقابلتقدیروستایشه»

من برای کمــک در خدمتم آقــای درویش. 
ممنون از شما، ممنون از روزنامه قدس، ممنون 
از حسین داستان نما و ممنون از همه اون هایی 

که بین بودن و نبودنشان تفاوت هست.
کار این مرد بسیار قابل تقدیر و ستایشه. لطفاً 
چنین افرادی رو بیشتر معرفی کنید تا یاریشان 

کنیم. 
ای جان توی فیلم گفت قاطر که دیگه خوردنی 
نیست. خدا حفظش کنه. چقدر دلم می خواست 
در موردش بیشتر بدانم. اینکه این همه احساس 

مسئولیت درباره طبیعت از کجا میاد؟

مردممردم
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قبض های آب 500 هزار تومانی!
حسین آقا این را می گوید و من را به طرف درخت 
بادامی می برد که وسط تنه آن یا به قول خودش 
قفل درخت، آب برای خوردن گذاشته است. آن را 
نشانم می دهد و می گوید: »زمانی برای آب تانکر 
می آوردند و توی روستا می فروختند. با خودم فکر 
کردم باید تانکری بخــرم و برای حیوانات به کوه 
ببرم. من آدم پولداری نبودم که اضافه پولم را خرج 
طبیعت کنم. آن زمان هم تعداد کمی گوســفند 
داشتم. کشاورزی و چاه و تلمبه ندارم. قبض آب 
خانــه ما 300 تا 500 هــزار تومان می آمد؛ برای 
همین وقتی من را به تلویزیون دعوت کردند قبض 

آبم را که 500 هزار تومان شده بود نشان دادم، نه 
برای اینکه بگویم آب مجانی به من بدهند، برای 
اینکه سندی داشــته باشم که این کارها را انجام 
می دهم. از آن زمان که سال قبل بود، آب خانه ام 
را مجانی کردند، چون هر روز باید 40 یا 80 لیتر 
آب ببرم و پولش زیاد می شود«. اینجا که می آیم 
دوباره یاد جوانی ام  می افتم. دلم باز می شود. بچه 
که بودیم می رفتم ســر آن قله ها. حاال که به این 
سن رســیده ام کمی آمده ام پایین تر. حتماً چند 
وقت دیگر باید باز هم بروم پایین تر. انسان است 

دیگر همیشه یک جور نیست.

چه آدمی است حسین داستان نما!
هوا دارد کم کم تاریک می شــود و باید از کوه 
پایین بیاییم. باید از کوه حســین داستان نما 
پایین بیاییــم. حاال و در تاریکی، ســر و کله 
حیوانات دور و بر آبشخورهای سقای طبیعت 
جمع می شود. می آیند و گلویی تازه می کنند 
و با خودشان فکر می کنند آدمی مثل حسین 
داستان نما چه نعمتی است و چقدر حضورش 
برای آن ها آرامش می آورد. از ســینه کش کوه 
چراغ های روســتا در آن دور سو سو می زنند و 
ما شــیب کوه را پایین می رویم؛ بعد از هشت 

ساعت ماندن در کوه.

داستان خواندنی زندگی »حسین داستان نما« که بیش از 30 سال برای حیوانات آبرسانی کرده است

سّقایطبـیعت»میانرود«
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انسان برای رسیدن به کمال نیازمند صبر است©
رسا: آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت 
مدرســه علمیه مروی در جلســه شرح 
کتاب چهل حدیث امام خمینی)ره( که به 
 صورت مجازی برگزار شد، گفت: انسان با 
استقامت و مقاومت می تواند مراحل کمالی 
خویش را با موفقیت طی کند. وی با بیان 
اینکه انسان برای رسیدن به کمال نیازمند 

صبر و شکیبایی است، ادامه داد: انسان در مسیر رسیدن به کمال با شئونات گوناگونی 
در صحنه عمل روبه رو می شود.

آیت اهلل تحریری در خصوص نتایج و مراتب صبر، ابراز کرد: انسان زمانی که یک امری 
را درک می کند، پیش از آنکه مطلوب و یا نامطلوب بودن آن را تجربه کند، می خواهد 
از نتیجه و اثر آن آگاه شود و این امری فطری است؛ بر همین اساس اسالم به آثار و 
نتایج اعمال اشاراتی می کند و توصیه دارد انسان ها اهل صبر و شکیبایی باشند. وی 
با بیان اینکه صبر در معصیت ها منشأ تقوای نفس می شود، اظهار کرد: انسان اگر در 
معصیت ها حالت مقاومت داشته باشد و نفس خویش را از آلودگی نگاه دارد به تقوای 

نفس دست می یابد.
تولیت مدرسه علمیه مروی در خصوص صبر در طاعت، گفت: کسی که می خواهد 
به صبر در طاعات دست یابد، باید با حق انس داشته باشد و چون در مراتب ابتدایی 
نفس مشکالتی را برای آدمی ایجاد می کند بحث تکلیف مطرح می شود. وی ادامه داد: 
اگر انسان در مسیر طاعت صبر پیشه کند، کم کم آن حالت انس در وجودش ایجاد 

می شود؛ بنابراین او نباید توقع داشته باشد آثار این انس را درک کند.
آیت اهلل تحریری با بیان اینکه انسان با صبر در امور ناگوار عالم دنیا می تواند به مقام رضا 
و قضای الهی برسد، عنوان کرد: مقام رضا و قضای الهی از مقامات باالی اهل عرفان 
است و این رسیدن یک مسئله ذهنی نیست بلکه حقیقت محض است. وی با تأکید 
بر اینکه به مسئله صبر و آثار آن باید توجه خاص شود، خاطرنشان کرد: رابطه صبر با 

ایمان همانند رابطه سر با جسد است.

 آیت اهلل ابوالقاســم علیدوســت 
موضوعی که در این یادداشت مورد اشاره قرار 
می گیرد، گرچه از زمان آن قدری گذشــته 
است، اما با توجه به زنده بودن و تکرارش در 
هر سال، مجالی موجه و موسع برای یادداشت 
دارد و البته به دالیلی حقیر مصلحت در تأخیر 

آن می دید.
 در بسیاری از سال ها مراجع عظام تقلید 
نســبت به رؤیت هالل شــوال )عید فطر( 
اختالف پیدا می کنند؛ و در حالی که بعضی 
از ایشــان روزی را به عنوان عید فطر اعالم 
می کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید 
می دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر 

همان روز اول، عید فطر را اعالم می کنند.
 منشأ این اختالف سه امر است:

الف. اعتبار رؤیت هالل با چشــم مسلح که 
برخــی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور 

ندارند.
ب. اشــتراط اتحاد افق و عــدم آن؛ با این 
توضیح که برخــی از مراجع معتقدند رؤیت 
هــالل در یک منطقه تنها کافــی برای آن 
منطقه و اطراف آن است در حالی که جمعی 
از ایشــان اتحاد در شب )با اختالفی که باز، 
در مقدار زمان اتحاد در شب دارند( را کافی 
می دانند؛ بنابراین رؤیت هالل در بسیاری از 
مناطق دوردســت از ایران )مثالً( برای ایران 

کافی است.
ج. آیا اعالم فطر و روز اول شــوال مثل سایر 
روزهاســت که صرفاً تعیین مصداق است و 
مجالی برای دخالت فقیــه به عنوان حاکم 
شــرع ندارد یا از حوزه  هایی است که حاکم 
شــرع باید )یا می تواند( در مورد آن دخالت 

و حکم حکومتی صادر کند؟
 بر کسانی که نسبت به فرایند اجتهاد آشنا 
نیستند گاه این ابهام و پرسش رخ می نماید 
که چرا مراجع تقلید با هم نمی نشینند این 
اختالف ها را حل کنند؟ در حالی که آشنایان 
به فرایند استنباط می دانند که فقیهان امامیه 
در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت 
مطالعــه می کنند حتی گاه با هم مباحثاتی 
دارند ولی بنا نیست همه اختالف های نظری 
با نشست و مذاکره حل شود همان گونه که 

دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر 
علوم هم با هم اختالف هایی دارند بدون اینکه 

یکی بتواند دیگری را قانع کند.
 سوگمندانه باید گفت: فرایند اجتهاد هر 
چه باشد بازتاب منفی اختالف در عید فطر 
چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و 
از کنار آن به راحتی گذشت. مالحظه کنید 
)بدون اینکه خواســته باشیم بزرگ نمایی یا 
ســیاه نمایی شود( در عید فطر امسال چه ها 
گفته شد؛ اوالً توده مؤمنان سرگردان بودند 
بدون اینکه نسبت به این اختالف ها توجیه 
باشند. ثانیاً سایت ها و صداهای بیگانه و ضالل 
چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل هایی حتی 
گاه سیاســی را تبلیغ کردنــد؛ در حالی که 
آشنایان به امر اســتنباط می دانند ذره ای از 
تقابــل در کار نبود ولی به هر حال تبلیغات 
بی اثر نیست. ثالثاً گروهی از داخل هجمه هایی 
را به ســاحت برخی مراجــع الزم االحترام 
داشــتند؛ حتی صحبت از عدول از مسئله 
تقلید را مطرح کردنــد؛ امری که به زعم ما 

بدعتی بس ناصحیح است.
 به نظر می رسد اینکه مسئله هالل شوال 
بزرگ نمایی نشــود و هر یک از متدینان از 
مرجع تقلید خویش پیــروی کند هر چند 
راه حلی دلســوزانه و قابل احترام است ولی 
جلو برخی ســرگردانی ها و سوءاستفاده ها 
را نمی گیرد؛ و به نظر می رســد بتوان برخی 
راه حل هــا ارائه کرد که ضمن موجه بودن و 
برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از آسیب 

کمتری برخوردار باشد بلکه به شرط اجرای 
کامل آن بدون آسیب است.

 راه مــورد نظر این اســت :مراجع عظام 
ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعالم 
فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند 
و پرسشگران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع 
دهند. با این توضیح که اگر مبنای فقهی فرد 
ارجاع دهنده با مبنای فقهــی مرجع اعالم 
عید موافق باشد که مسئله حل است؛ و اگر 
اختالف در مبنا دارند و مرجع اعالم عید بر 
مبنایی اعالم کرده که شخص ارجاع دهنده 
قبول نــدارد، در صورتی کــه ارجاع دهنده، 
اعالم عید را امری حکومتی بداند )اعالم عید 
را داخل در گستره حکم حکومتی بداند چنان 
که از برخی از روایت ها اســتفاده می شــود( 
همگان می دانیم که در این صورت تا قطع به 
خالف واقع بودن نداشته باشد حق مخالفت 
ندارد؛ البته به شرطی که مرجع اعالم، حکم 
حکومتــی کند )در این بــاره به کتاب های 
فقهی قضا مراجعه شــود(؛ و واضح است که 
مسائل اختالفی مورد اشاره، یک طرف آن به 
قدری واضح نیست که قطع به خالف در آن 
باشد؛ و اگر آن را امری حکومتی نداند یا )بر 
فرض بعید( قطع به مخالف واقع بودن مبنای 
مرجع اعالم کننده عید داشته باشد یا حکم 
حکومتی در این باره صادر نشــود، مصلحت 
عامه اتفاق همگان بر اعالم عید و عدم تشتت 
در این باره و جلوگیری از سوء استفاده هایی 
که متأسفانه شــاهد آن بوده ایم مجوز بلکه 

ملزم ایــن توافق و ارجاع اســت. اینکه امام 
صادق)ع( در برخی روایت ها امر اعالم هالل 
را به مرجعی غیرمعتبر واگذار می کنند و به 
صراحت می فرمایند : »ای واهلل افطر یوما من 
شهر رمضان احب الي من أن یضرب عنقي« 
یا می فرمایند: »کان افطــاری یوما و قضاوه 
ایسر علی من ان یضرب عنقي و الیعبد اهلل« 

می تواند الهام بخش، در این باره باشد.
 چنان که مالحظه کردید این پیشنهاد به 
صدد بحث های ماهوی راجع به اختالف های 

مورد اشاره نیست به دلیل اینکه 
نخواسته ایم پیشنهاد خود را بر 
مبنایی خاص بنا کنیم؛ در واقع 
پیشنهاددهنده معتقد است توجه 
به عنصر مصلحت مورد نظر شارع 
و دفع مفســده می تواند آنچه را 

یک بن بست فقهی می نمایاند 
حل کند. مگر نه این اســت 
کــه امــروزه در جمهوری 
اســالمی ایران دادگاه ها- به 
حق- براســاس برخی انظار 
فقهــی )فتوای معیــار( به 
اصدار رأی می پردازند بدون 
اینکه درگیر نظر مرجع تقلید 
محکوم علیه  یــا  محکوم له 
باشند و مگر نه این است که 

بزرگان فقه- به حق- با اعالم 
روزهای عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر 
نمی پردازند و کار را به دیگران- که نظر آن ها 
حجیت برای ایشان ندارد- واگذار می کنند؛ 
و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشــته 
شود، به نظر قابل دفاع نیست؛ البته تصمیم 
نهایی در این  باره با بزرگانی اســت که زعیم 
این امر هستند و هر آنچه تصمیم بگیرند باید 
به آن احترام گذاشت لکن زعامت این اعاظم 
نسبت به این امر مهم مانع بحث و گفت وگوی 

منضبط دیگران در این  باره نیست.
 بسیار بجا- بلکه بایسته- است که رسانه ها 
به  ویژه ســیمای جمهوری اسالمی ایران با 
اختصاص برنامه هــا و ترجیحاً میزگرد هایی 
کامالً علمی مردم را نسبت به این امر به ویژه 
آنچه در امر دوم و سوم بیان شد توجیه کنند.

پیشنهاد استاد سطح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم برای رفع اختالف های فقهی در رؤیت هالل

وفاقی مبارک و ضروری

پیشنهاد می شود 
مراجع عظام ضمن 
حفظ مبنای فقهی 

خویش امر اعالم 
فطر را به یک 

شخصیت یا نهاد 
واگذار کنند

بــــــرش

شماره جدید دوفصلنامه ©
»مطالعات اسالمی زنان و 

خانواده« منتشر شد

 معــارف: یازدهمیــن شــماره دوفصلنامــه 
علمــی- پژوهشــی »مطالعات اســالمی زنان 
پژوهــش  معاونــت  ســوی  از  خانــواده«  و 
جامعه الزهرا)س( منتشــر شــد. در این شماره 
مقاالتی با عناوین »الگوی ساختاری روابط بین 
ادراک از دینداری والدیــن و دینداری فرزندان 
با توجه به نقش میانجی گر ســبک دلبستگی، 
ویژگی های شخصیتی و سبک فرزندپروری« به 
قلم حمیده قاسمی و اسماعیل هاشمی، »مقایسه 
رویکرد معروف گرا و حقوق گرا در انعطاف بخشی 
به روابط همســران و حقوق زنان )تأکید بر آیه 
۳۲۸ ســوره بقره(« نوشته معصومه حافظی و 
طیبه حسام پور و »واکاوی مفهوم ریاست شوهر 
در روابط حقوقی زوجین« به همت محدثه کامیار 

و لیال ثمنی به چاپ رسیده است.
»بررسی تأثیر حدوث اختالف دین بین زوجین 
در ثبوت و ســقط وجوب نفقــه زوجه« به قلم 
فراست محمدی بلبان آباد و امیرحمزه ساالرزایی، 
»الزامات سیاست خانواده جمهوری اسالمی ایران 
با مروری کوتاه بر سیاســت خانواده در جهان« 
نوشــته محدثه معینی و »نقش ســبک های 
فرزندپروری ادراک شده و سبک های دلبستگی 
در پیش بینــی صمیمیت زناشــویی زنان« به 
قلم طیبه الســادات صالحی و حسین رضاییان 
بیلندی، دیگر مقاالت منتشر شده در این شماره 
نشــریه اســت. دوفصلنامه »مطالعات اسالمی 
زنــان و خانواده« به ســردبیری نرجس رودگر 
و مدیرمسئولی  ســیدمحمود مدنی بجستانی 
منتشر می شود و تاکنون ۱۱ شــماره از آن به 
چاپ رسیده است. عالقه مندان می توانند مقاالت 
پژوهشــی خود در موضوعات زنان و خانواده با 
 رویکرد اسالمی را به ســامانه نشریه به نشانی 

http://pubs.jz.ac.ir  ارسال کنند.
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روایت
 حجت االسالم حمیدرضا غریب رضا
 نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در سوریه

 ماجرای توسل آیت اهلل سیستانی ©
در صدور فتوای جهاد علیه داعش

حوزه: مقرر شده بود جمعی از فعاالن بسیج مردمی عراق )حشدالشعبی( در سفر به 
قم در مراسم روضه خوانی منزل حجت االسالم والمسلمین شهرستانی، نماینده  آیت اهلل 
سیستانی شرکت کنند و پس از مراسم دیداری با ایشان داشته باشند. به همراه گروه 
در مراسم شرکت کردم. آقای نظری منفرد منبر غرایی رفت. سخنرانی به زبان فارسی 
بود. از یکی از میهمانان پرسیدم از سخنرانی چیزی متوجه شدید؟ گفت آیه و روایت 

و اشعار عربی زیاد داشت؛ ۴۰ درصد سخنرانی را فهمیدم!
پس از مراســم، شام خوردیم و آقای شهرســتانی در جمع دوستان عراقی حاضر و 
جلسه  انسی برقرار شد. در ضمن سخنان خوبی رد و بدل شد؛ ایشان به تناسب حضور 
اعضای حشدالشعبی عراق، خاطره ای را از آیت اهلل سیستانی و خاطره  دیگری را از امام 
خامنه ای درباره فتــوای جهاد کفایی در عراق تعریف کردند که تا به حال در جایی 

منتشر نشده بود؛ از ایشان اجازه گرفتم که خاطره را نقل کنم.
حجت االسالم والمسلمین شهرستانی گفت: در دیداری که با آیت اهلل سیستانی داشتم، 
از ایشان شنیدم که پیش از صدور فتوا با امام زمان)عج( نجوا کردم و به ایشان توسل 
کردم؛ خطاب به حضرت گفتم: »من از خودم هیچ ندارم؛ هر چه دارم از شما دارم؛ شما 
در انجام این وظیفه من را یاری کنید«. پس از این توسل فتوای مشهور جهاد کفایی 

را علیه حمالت داعش صادر فرمودند.
خاطره  دوم را آقای شهرستانی در همان جلسه از دیدار خود با مقام معظم رهبری نقل 
کردند. گفتند: جلسه ای با رهبر انقالب دیدار داشتم؛ بدون اینکه مسئله  توسل آیت اهلل 
سیســتانی را برایشان تعریف کنم، فرمودند: »در قضیه  فتوای جهاد کفایی، حضرت 
بقیه اهلل)عج( به آیت اهلل سیستانی توجه داشتند و این تأثیرگذاری نتیجه عنایت امام 
زمان)عج( به ایشان بوده است«. سپس من هم داستان توسل آیت اهلل سیستانی را به 

ایشان عرض کردم.

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای مس��عود خامنۀ دارای شناس��نامه شماره 90 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 9900366 / 1 ش از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله خامنۀ میاندوآب به شناسنامه شماره 
338 در تاریخ 1394/07/29 در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1 – 
داریوش خامنۀ فرزند عبداله به شماره شناسنامه 44 متولد 1331 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 2 – سیامك 
خامنۀ فرزند عبداله به شماره شناسنامه 23 موالید متولد 1334 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 3 – فرهاد خامنۀ 
فرزند عبداله به شماره شناسنامه 28371 متولد 1339 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 4 – مسعود خامنۀ فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 90 متولد 1343 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 5 – فریبرز خامنۀ میاندوآب فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 122 متولد 1345 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 6 - کامبیز خامنۀ میاندوآب فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 133 متولد 1347 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یك نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد .آ-9902282
خلیل نقی پور - رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای علیرضا طالبی ولی آباد دارای کد ملی شماره 2960370708 به شرح دادخواست به کالسه 9900370 / 1 ش 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاور طالبی ولی آباد به شناسنامه 
شماره 441 در تاریخ 1399/02/24 در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به 
: 1 – علیرضا طالبی ولی آباد فرزند یاور به شماره کد ملی 2960370708 متولد 1374 صادره از میاندوآب ) پسر 
متوفی ( 2 – مهسا طالبی ولی آباد فرزند یاور به شماره کد ملی 2960594045 متولد 1380 صادره از میاندوآب ) 
دختر متوفی ( 3 – شهناز رستمی فرزند غالم به شماره شناسنامه 2201 متولد 1351 صادره از میاندوآب ) همسر 
متوفی ( 4 – معظم اس��ماعیلی تورچی فرزند نصرت به ش��ماره شناسنامه 700 متولد 1328 صادره از میاندوآب ) 
مادر متوفی ( 5 – جمشید طالبی ولی آباد فرزند محمود به شماره شناسنامه 55 متولد 1315 صادره از ملكان ) پدر 
متوفی ( اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ-9902283
خلیل نقی پور - رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینكه آقای س��عید مهری صنوبری باس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالكیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالكیت تمامت چهاردانگ مشاع 
از شش��دانگ پالک 5 مجزی ش��ده از یك فرعی از 3825 اصلی واقع در بخش یك تربت حیدریه که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق دفتر امالک تربت حیدریه سند مالكیت مقدار فوق ذیل 
ثبت 20630 دفتر 110 صفحه 370 به نام آقای سعید مهری صنوبری صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک 
بیش از این حكایتی ندارد لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالكیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9902285
تاریخ انتشار: 99/3/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینكه آقای محسن مهری صنوبری باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالكیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالكیت تمامت دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ پالک 5 مجزی ش��ده از یك فرعی از 3825 اصلی واقع در بخش یك تربت حیدریه که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق دفتر امالک تربت حیدریه سند مالكیت مقدار فوق ذیل 
ثبت 20631 دفتر 110 صفحه 373 به نام آقای محسن مهری صنوبری صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک 
بیش از این حكایتی ندارد لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالكیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9902286
تاریخ انتشار: 99/3/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای خسرو رجبی دارای شناسنامه شماره 0740256092 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900051 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا صارمی به شناسنامه 1106 

در تاریخ 1397/3/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد حسن صارمی فرزند ابراهیم به ش ملی 0749177251 متولد 1311/12/4 پدر متوفی
2- لیال پاشائی قلعه نوئی فرزند رضا به ش ملی 0749179325 متولد 1324/2/15 مادر متوفی

3- خسرو رجبی فرزند مرتضی به ش ملی 0740256092 متولد 1344/3/1 همسر متوفی
4- احسان رجبی به ش ملی 0749793112 متولد 1366/2/26 فرزند متوفی

5- ایمان رجبی به شماره ملی 0740070436 متولد 1369/6/30 فرزند متوفی
6- نرگس رجبی به شماره ملی 0740122061 متولد 1370/6/30 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9902287
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضایی منفرد

==

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای خس��رو رجبی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740256092 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 3/9900053 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان معصومه رضائی به شناس��نامه 582 در تاری��خ 1391/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مرتضی رجبی فرزند رجبعلی ش ش 546 متولد 1311/7/7 صادره از تایباد همسر متوفی فوت 

شده در تاریخ 97/3/23
2- ایرج رجبی فرزند مرتضی ش ش 3 متولد 1339/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- خس��رو رجب��ی فرزن��د مرتض��ی ش ش 0740256092 ص��ادره از باخرز فرزن��د متوفی متولد 
1344/3/1

4- فاطم��ه رجبی فرزن��د مرتضی ش ش 0749183195 متولد 1345/1/9 ص��ادره از باخرز فرزند 
متوفی

اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
آ-9902288

قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای محمدجواد دشتبان دارای شناسنامه شماره 0748424091 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4/9900069 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غفور دشبان به شناسنامه 1247 در تاریخ 1399/3/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مریم پیش پور فرزند عیسی به ش ملی 0749344946 متولد 1338/11/7 همسر متوفی
2- محمدجواد دشبان فرزند غفور به ش ملی 0748424091 متولد 1358/3/1 فرزند متوفی

3- حسین دشبان فرزند غفور به ش ملی 0749795115 متولد 1366/4/13 فرزند متوفی
4- حسن دشبان فرزند غفور به  ش ملی 0749388064 متولد 1360/6/20 فرزند متوفی

5- علی محمد دشبان فرزند غفور به ش ملی 0748393099 متولد 1348/1/10 فرزند متوفی
6- کبری دشبان فرزند غفور به ش ملی 0748406190 متولد 1355/6/3 فرزند متوفی
7- لیال دشبان فرزند غفور به ش ملی 0748411925 متولد 1356/10/1 فرزند متوفی

اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
آ-9902289

قاضی شورا- شعبه 4 چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینك��ه آق��ای خس��رو رجب��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740256092 ب��ه ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 9900052 3/ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و 
چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان مرتض��ی رجبی ب��ه شناس��نامه 546 در تاری��خ 1397/3/23 
در اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفت��ه و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- ایرج رجبی فرزند مرتضی ش ش 3 متولد 1339/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- خس��رو رجب��ی فرزن��د مرتض��ی ش ش 0740256092 ص��ادره از باخرز فرزن��د متوفی متولد 

1344/3/1
3- فاطمه رجبی فرزند مرتضی ش ش 0749183195 متولد 1345/1/9 صادره از باخرز فرزند متوفی

اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9902290
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه 9709975170000637 صادره از ش��عبه یك دادگاه عمومی و حقوقی شهرس��تان 
تایباد محكوم علیه محمود ش��اکری کالته ئی محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 80/108/872 ریال بابت 
محكوم به در حق خانم راحله عظیمی و مبلغ 3/850/443 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده 
اجرایی ش��ماره 970313 که بعلت عدم پرداخت یكدس��تگاه کامیونت نیس��ان بش��رح ذیل توقیف و به 
قیمت 280/000/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت. بدینوسیله جهت فروش ش��روع مزایده ساعت 11 الی 
12 روز 1399/04/21 در مح��ل اجرای احكام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت 
کارشناس��ی شروع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل 
متقاضی��ان می توانن��د 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده 
ش��ود الزم به ذکر اس��ت 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی 
ظرف یك ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیكه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را 
نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل 

باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. 
مش��خصات خودرو: کامیونت نیس��ان تیپ 2400 مدل 1387 رنگ آبی 4 س��یلندر و بنزین سوخت- 2 
مح��ور- چهارچ��رخ- و وضعی��ت اتاق و بدنه خودرو بدین ش��رح که اطراف خ��ودرو دارای چندین نقطه 
تورفتگی و از جلو نیز به دلیل برخورد با جس��م س��خت جمع گردیده و کاپوت جلو ندارد و موتور س��الم 
بوده ولی رادیات نیازمند تعویض بوده- گیربكس نیازمند تعمیر و تعویض قطعه می باش��د شیشه ها سالم 
و صندلی پاره و داش��بورد دارای شكس��تگی جزئی بوده و جلو پنجره بر اثر ضربه جمع گردیده و شكسته 
می باشد- الستیك ها حدود 30 درصد می باشد- چراغ جلو سمت راست و خطر عقب سمت چپ شكسته 
و نیازمند تعویض است- آیینه سمت راست شكسته و برف پاک کن ها سالم می باشد و در مجموع خودرو 

درای اصالت بوده و نشان می دهد که قباًل تصادف از ناحیه جلو با شیء داشته است.آ-9902291
مدیر دفتر اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- امین اله همه چیزفهم رودی

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مجتبی جعفری فرزند رجب   محمد اسكندری فرزند عزیزاله فعال مجهول المكان 
ابالغ می ش��ود که اقای محس��ن تنگ دست فرزند عبدالستار دادخواس��تی به خواسته تنظیم سند 
اتومبیل س��واری ریو به شماره پالک 27ل511-32بطرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف 
باخرز ارائه وبه کالسه 99,108ثبت و برای روز شنبه مورخه99,4,21ساعت5/5عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اس��ت لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یك نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج 
می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش��ورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
باخرز به نشانی بلوار امام خمینی جنب دفتر نماینده مجلس شورای اسالمی مراجعه وبا ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شوید در صورت عدم حضور غیابارسیدگی خواهدشد.آ-9902229
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف باخرز خدادادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
محكوم علیه حمیدرضا صادقی فرد فرزند اسماعیل مجهول المكان

محكوم له باب الدین فیروزکوهی فرزند جالل ساکن باخرز روستای کمرسبز
بموجب دادنامه ش��ماره 5مورخه99,2,8صادره از حوزه 2ش��ورای حل اختالف باخرز محكوم علیه 
محكوم اس��ت به حضور دریكی از دفاتر اسناد رس��می و تنظیم وامضاء سندرسمی انتقال خودروی 
وان��ت مزدا به ش��ماره پالک73ب919-12درحق محكوم له وپرداخت مبل��غ 269هزار تومان بابت 
هزینه دادرس��ی در حق محكوم له وپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا بموجب این 
آگهی به محكوم علیه ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز پس از تاریخ نشر این آگهی نسبت به انجام 
مفاد آن اقدام وگرنه از طریق قانونی و قضایی نس��بت به انتقال س��ند خودرو در حق محكوم له برابر 

مقررات قانونی قضایی اقدام خواهدشد.آ-9902260
دبیرح2شورای حل اختالف باخرز خدادادی

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 287-98خانم روضه گل س��بزی فرزند رحیم درشش��دانگ یك باب س��اختمان  
مس��كونی به مس��احت 129/21  متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره 7فرعی از5  اصلی میرزا بیگ  

خریداری از مالك رسمی آقای سعید ابراهیم نیا میالنی احدی
2-کالس��ه پرونده 396-98 آقای ستارشفقی فرزنداماموردی  در ششدانگ یك باب منزل مسكونی 
به  مساحت224/20 متر مربع  قسمتی ازپالک  1425 فرعی از13  اصلی خریداری ازمالك رسمی 

تمامی مالكیت مشاعی 
3-کالس��ه پرونده 399-98  آقای قربانعلی گواهی    فرزند عباس��علی در ششدانگ یك باب منزل 
مسكونی به مساحت  176/50 متر مربع قسمتی ازپالک 3511فرعی از2اصلی مزرعه حصارخریداری 

ازمالك رسمی از تمامی مالكیت مشاعی 
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالكین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یك 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

آ-9902262
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/04/11
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004620 � 1398/12/20 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض خانم زهرا بهدانی  فرزند 
س��ید رضا بش��ماره شناسنامه 559  و ش��ماره ملی 0650625706  نسبت به ششدانگ یك قطعه 
زمین مزروعی مش��جر که بر اثر عبور رود خانه و غیره به 3 قس��مت تبدیل ش��ده است به مساحت 
ه��ای )6836/76 و 409 و 818 مت��ر مربع( به پالک 661 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت 
فاطمه قیطاسی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.آ-9901656
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004679 � 1398/12/26 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض خانم زهرا 
بهدانی  فرزند س��ید رضا بش��ماره شناسنامه 559  و ش��ماره ملی 0650625706  نسبت به 
شش��دانگ یك قطعه زمین مزروعی مشجر که بر اثر عبور رود خانه و غیره به 2 قطعه تبدیل 
ش��ده اس��ت به مس��احت های ) 2766/66 و 380 (متر مربع به پالک 1496� اصلی وصل به 
661  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت رجبعلی قیطاس��ی محرزگردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.آ-9901657
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001000433 � 1399/02/29 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض خانم سیده 
سكینه حسینی   فرزند سید غالمحسین بشماره شناسنامه 6 وشماره ملی 06520477742   
نس��بت به شش��دانگ یك قطعه محوطه مشتمل بر س��اختمان به مساحت 180 متر مربع به 
پ��الک 3447 فرعی از 247 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت امیررضا و امیر حس��ام 
خزیمه  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9901658
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- ششدانگ یكباب خانه از پالک 70 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 255/79 متر مربع 
ابتیاعی آقای اس��ماعیل جوانوشی از محل مالكیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 

2683-98 مورخه 1398/12/13- کالسه 98-0050
لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالكین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید 
ظرف یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در 
مهل��ت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9901625
م الف 293

تاریخ انتشارنوبت اول1399/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/26

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یك بجنورد
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3 هزار میلیارد تومان مالیات در بخش مسکن محقق می شود

نورافکن مالیاتی روی طبقه اعیان
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  براســاس اعالم رئیس 
سازمان امور مالیاتی 4هزار ثروتمند پردرآمدی که 
مالیات اندک می پردازند، زیر ذره بین این سازمان 
قرار گرفته اند تا به گفته وی، با مستندات قطعی و 
بدون جنجــال و هیاهو به زودی زیر چتر مالیاتی 

کشور قرار گیرند.
در حــال حاضر 40 تا 50 درصد اقتصاد کشــور 
)معادل نیمــی از تولید ناخالــص داخلی 2هزار 
و 500 هــزار میلیارد تومانــی(، از مالیات معاف 
هستند و مجموعاً سه چهارم اقتصاد کشور مالیات 
نمی پردازند که در این میان گفته می شود بین 25 
تــا 60هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و اگر 
بتوان مانع این فرار شد، حدود 200هزار میلیارد 
تومان بدون فشــار به اقشار ضعیف به درآمدهای 

مالیاتی کشور اضافه می شود.
بودجه سال جاری درآمد 170هزار میلیارد تومانی 
برای حــوزه مالیات پیش بینی کرده که  این رقم 
سهمی 8درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد، 
اما از نگاه صاحبنظران و در مقایسه با سهم باالی 
30 درصدی مالیات در اقتصادهای توســعه یافته، 
ناچیز توصیف می شــود و قابلیــت افزایش چهار 

برابری دارد.

 3هزار و 900میلیارد تومان مالیات »
خانه های خالی و خودروهای لوکس

در روزهای اخیر که دولت عزمی جدی بر کنترل 
بازار مسکن هر چند با رفتارهای قضایی و امنیتی 
از خود نشــان داده، اخباری هم از اجرایی شدن 
مالیات بر خانه های خالی در آینده نزدیک به گوش 
رسیده اســت  و البته اخذ مالیات از خودروهای 
لوکس، که بودجه سال جاری به میزان حدود ۹00 

میلیارد تومان روی آن حساب کرده است.
 نگاهی به جداول بودجه سال جاری نشان می دهد 
درآمد مالیاتی دولت از محل مســتغالت امسال 
رشــدی 180 درصدی به خود دیده و از  یک هزار 
و 600میلیــارد تومــان به حدود 4هــزار و 600 
میلیارد تومان افزایش یافته است که بناست حدود 
3هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات بر 

واحدهای مسکونی خالی محقق شود.
به گفته رئیس ســازمان امور مالیاتی، به محض 
ارائه اطالعات خانه های خالی از ســوی وزارت راه 
و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات 

از خانه های خالی هم اجرایی می شود. حال آنکه 
این مقام دولتی معتقد اســت هر چند 50درصد 
درآمــد اجاره تخمینی خانه های خالی در ســال 
دوم و 100درصد درآمد اجاره آن در ســال سوم، 
مشمول مالیات می شــود، اما این میزان بازدارنده 

نیست و باید تشدید شود.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم از 
وضع مالیات سنگین بر زمین های خالی در تهران 
و شهرســتان ها سخن گفته است. بنا بر اظهارات 
مصطفی قلی خســروی مقرر شده در صورتی که 
ســاخت و سازی در زمین های بایر صورت نگیرد، 
مالیات های سنگینی از مالکان آن ها دریافت خواهد 

شد.

ثروت؛ بیش از پیش زیر ذره بین مالیات»
تحلیلگران، اقتصاد ایران را بهشت فراریان مالیاتی 
می داننــد. برخی از گروه های فــراری عبارتند از 
دارنــدگان کارت های بازرگانی اجــاره ای و یکبار 
مصرف که فرار مالیاتــی 28هزار میلیارد تومانی 
دارند. پزشکان و وکال که به ترتیب  6هزار و 800  
و 12هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، 4هزار 
ثروتمند که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی 
300 هــزار نفر از آنان درآمد میلیــاردی دارند و 
بیش از 50 درصدشان مودی نیستند، مالکان 2/6 
میلیون خانه خالی و هنرمندان و سلبریتی هایی که 
بعضاً و با وجود کسب درآمدهای میلیاردی هنوز 

در تور مالیات نیفتاده اند.
مشمول مالیات شدن خانه های باالی 10میلیارد 
تومــان و خودروهای باالی یک میلیارد  تومان در 
راستای تمرکز بیشــتر دولت بر مالیات گیری از 
ثروت به تصویب رســیده و براساس اعداد و ارقام 
بودجــه ای بیشــترین افزایــش را در بخش های 
مختلف مالیاتی به خود دیده اســت. مالیاتی که 
گفته می شــود کمترین تبعات منفی اقتصادی 
و بیشــترین تأثیر در کاهش اختالف طبقاتی و 

گسترش عدالت اجتماعی را در پی دارد.

  کنترل تورم »
به جای رفتارهای پلیسی در بازار مسکن

در حالی که براســاس آمار قیمت مسکن در شهر 
تهران در دو سال گذشــته مجموعاً 130 درصد 
رشد کرده  و این رقم در سه ساله ۹6 تا ۹8 بیش 

از دو برابر گزارش شــده و بازار اجاره بها هم توانی 
برای مستأجران باقی نگذاشته، برخی کارشناسان 
رفتارهای اخیر دولت در کنترل بازار مســکن از 
قبیل وضع مالیات بر خانه ها  را پلیسی می دانند که 
قادر نیست آرامش را به بازار برگرداند و قیمت ها 

را متعادل سازد.
ایســنا به نقل از یک کارشــناس اقتصاد مسکن 
می نویســد: بازار مســکن مثل بــازار خودرو که 
در دســت دولت قــرار دارد، نیســت. قیمت در 
بازارهای انحصاری مثل خودرو می تواند توســط 
عرضه کننده های عمده کنترل شود؛ هر چند دیدیم 
که در همین حوزه انحصاری نیز مداخالت دولت 
منجر به کنترل قیمت خودرو نشــد و در نهایت 
از طریق قرعه کشی  یک هزار و 200میلیارد تومان 
رانت بین برنــدگان توزیع کرد، اما مصرف کننده 
نهایی قطعاً مجبور اســت با نرخ روز بازار، خودرو 
را خریداری کند. حال تصور کنید بازار مسکن با 
آن حجم گســترده و بازیگران کثیری که دارد با 
صدها هزار نفر عرضه کننده و متقاضی در سراسر 
کشور چگونه می تواند کنترل شود. نقش دولت ها 
همواره در عرضه مســکن 5درصد بوده اســت؛ 
بنابراین مداخله امنیتی در بازار مسکن نمی تواند 

کارساز باشد.
مهدی سلطان محمدی، تنها راهکار ایجاد آرامش 
در بازار مســکن را کنترل نرخ تورم می داند که 
ابزار آن در دست دولت و بانک مرکزی است. وی 
ادامه می دهد: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی 
است. رشــد نقدینگی هم ناشی از عدم انضباط 
پولی و مالی است. متوســط تورم دنیا 4درصد 
است و کشــورهای اندکی هستند که تورم دو 
رقمی دارنــد؛ بنابراین کنترل تورم شــاید کار 
سختی باشــد، اما نشدنی نیســت. کافی است 
دولت انضباط پولی و مالی را سرلوحه اقدام های 

خود قرار دهد.
بــه بــاور وی، عامل دیگر افزایــش قیمت خانه، 
کمبــود عرضه در ســال های اخیر بوده اســت. 
ســلطان محمدی می گوید: اوایل دهه ۹0 تولید 
ســالیانه مســکن در کشــور بین 800 هزار تا 
یک میلیون واحد بود و هم اکنون به 300 تا 400 
هزار واحد رسیده است. اگر همین دو اقدام یعنی 
کنترل تورم و افزایش تولید مســکن انجام شود، 
بازار به تعادل می رســد و نیازی به پلیسی کردن 

فضا نیست. امنیتی کردن فقط 
موجب می شود عرضه مسکن در 
فشار قرار گیرد؛ زیرا سازنده اگر 
روبه رو  با محدودیت هایی  ببیند 

است از بازار خارج می شود.

درآمد ناچیز دولت حتی با »
گسترش تور مالیات

یک کارشناس اقتصادی دیگر هم 
اخذ مالیات از خانه های خالی و 
خودروهای لوکس را به فال نیک 
می گیرد و می گویــد: این طرح 
اولین ســال مطرح شده،  برای 

اما از خودروها و خانه های لوکس میزان اندکی به 
عنوان مالیات دریافت می شود و به نسبت قیمتی 
که تعیین شــده، درآمد زیــادی را نصیب دولت 
نخواهد کرد. مثالً یــک خانه 10 میلیارد تومانی 
باید ساالنه 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کند. 
همچنین برای خودرو یک میلیارد تومانی 5میلیون 

مالیات ساالنه در نظر گرفته شده است.
به گفته وحید عزیزی برای قیمت گذاری مسکن 
بهترین راه این است که طبق قانون  مالیات های 
مستقیم یک ضریب برای ارزش منطقه ای خانه ها 
تعیین شود. اگر تنها ارزش منطقه ای مورد محاسبه 
قرار بگیرد به دلیل به روز نبودن سیستم، بسیاری از 

خانه ها مشمول این مالیات نمی شوند.

  نظام   مالیاتی پلکانی»
 به عدالت نزدیک است

یک حقوقدان و پژوهشــگر تأمین اجتماعی هم 
به خبرگزاری ایلنــا می گوید: نظام های مالیاتی 
مدرن حتماً بر سرمایه طبقات ثروتمند جوامع 
نورافکــن می اندازند و ریز به ریــز دارایی ها و 

حســاب های بانکــی افــراد را 
رصد می کنند. به این واســطه 
آن ها اعمال قدرت را در جهت 
عدالت به کار می گیرند نه علیه 
آن. نخستین گامی که دولت به 
اجرایی حاکمیت  بازوی  عنوان 
بایــد بردارد، اعمــال قدرت بر 
طبقات ثروتمند است؛ چرا که 
مبارزه  توان  ضعیف  دولت های 
با فقر و فساد را نخواهند داشت 
و مقهور آن می شــوند؛ چنین 
جوامعی مأمن خشونت و پایین 
اقتصادی می شوند. آمدن رشد 

به باور فرشــاد اســماعیلی، گرچه تحت فشار 
گذاشــتن ثروتمندان برای دولت و در رأس آن 
حاکمیت هزینه هایی دارد، اما در نهایت تنها این 
گونه می توان امنیت اجتماعی را حفظ و جامعه 

را از افتادن در پرتگاه خشونت حفظ کرد. 
به گفتــه وی، الزم اســت برای تحقــق عدالت 
اجتماعی و مالیاتی دو کار انجام شــود. نخســت 
ایجاد ســاز و کارهــای جدید برای تشــخیص 
دارایی های افراد و دیگری ســخت گیری در مورد 
مالیات بر ارث و افزایش پلکانی آن. همچنین باید 
نسبت به افزایش پلکانی مالیات بر خانه  و خودرو 
دوم و سوم و خانه ها و خودروهای قیمتی که از یک 
سقف به باال قیمت دارند، به صورت بسیار جدی 
فکر کرد. باید بر خانه های خالی مالیات بیشتری 
وضع کرد. قابلیت های اســتفاده از بخشــودگی 
مالیاتی برای گروه های ثروتمند باید محدود شود 
و اینکه درصد نرخ هــای مالیاتی برای درآمدهای 
مالیاتی تصاعدی تعیین شود. ضمناً فاصله مالیاتی 
گروه هــای کم درآمد و پردرآمد نباید تا این اندازه 

کم و معنادار باشد.

از خودروها و 
خانه های لوکس 
میزان اندکی به 

عنوان مالیات 
دریافت می شود و 

به نسبت قیمتی که 
تعیین شده، درآمد 

زیادی را نصیب 
دولت نخواهد کرد

بــــــــرش

مستأجران تسهیالت حمایتی می گیرند  تسنیم: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیالت 
حمایتی دریافت کنند. به همین منظور کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده 

شود. وی افزود: برای مستأجران با اتحادیه مشاوران امالک جلسات مفصلی داشتیم تا اجاره بها در مناطق مختلف تهران کنترل شود. از موجران نیز می خواهم انصاف داشته باشند.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانش��گاه فردوسی مش��هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( یک مرحله ای خدمات مشاوره ای 
و پش��تیبانی واحدهای س��طح پردیس دانشگاه فردوسی مش��هد به شماره )2099091579000013( را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت برگ��زار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه درسامانه تاریخ 1399/03/25 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 مورخ 1399/03/31 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9 مورخ 1399/04/10
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 مورخ 1399/04/10

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

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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آگهی ابالغ اتهام به استناد ماده 73 آیین دادرسی مدنی خانم شهرزاد ناصری
       پرونده شما به اتهام ارتکاب غیبت غیر موجه در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارتخانه 
متبوع مطرح می باش��د، لذا با توجه به عدم دسترس��ی مراتب به موجب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی فقط یکبار جهت 
اطالع شما آگهی می شود. چنانچه پس از سی روز از درج این آگهی دفاعیه، به نشانی تهران � خیابان آزادی � تقاطع یادگار 
امام )ره( � وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی �  اداره امور اداری و کارگزینی تسلیم ننمائید طبق ماده 18 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.    شناسه آگهی877204/م الف837
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شعبه دو 

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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گرانی مسکن یک شبه نیامده است...©
رفع محدودیت های کرونایی تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن را افزایش داده است، همین 
مسئله سبب شده دوباره نوک کوه یخ ِ گرانی مسکن از زیر آب بیرون بزند و توجه افکار 
عمومی را به خود جلب کند و مثل همیشه موجی از دستورات مقام های دولتی، مجلسی 
و قضایی برای تنظیم بازار صادر شود، اما این تنها نوک کوه است و مابقی آن از چشم ها 
پنهان می شود.برای همین جدا از عوامل مختلف مقطعی که بر قیمت مسکن تأثیر دارد، 
اما نگاهی عمیق تر به موضوع باید داشت و پرسید آیا مشکالت گرانی مسکن یک شبه به 

وجود آمده است که یک شبه و با دستور رفع بشود؟
اهمیت این پرسش در شرایط سیاسی یک سال آینده است، دولت در سال آخر فعالیت 
خود قرار دارد و بر اساس ادوار گذشته »سال آخر« معموالً سال بی انگیزگی یا انگیزه های 
ســوء بوده است، از سوی دیگر مجلس جدید در حال استقرار است و تا رابطه مشخصی 
بین پاستور و بهارستان شکل بگیرد، چندین ماه زمان خواهد برد. عالوه بر آن با چشم بر 
هم زدنی ماه های انتخاباتی 1400 خواهد رسید و فکر همه جریان های سیاسی متمرکز بر 
انتخاب گزینه ریاست جمهوری سیزدهم و سهم بری از دوران جدید سیاسی خواهد بود. 
همچنین شرایط کرونا و رقابت پیچیده و نفس گیر ایران و آمریکا مزید بر علت خواهد شد 

تا فرصت ها اندک و تهدیدها فراوان باشد.
در چنین شرایطی اولویت بندی و داشتن نگاه کارشناسی به مسائل از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت، بی توجه به این عوامل می توان به راحتی همانند رئیس جمهور یا معاون 
اولش دستور داد تا عوامل گرانی مســکن و راه حل های برون رفت گزارش داده شود، اما 
مســکن میوه یا مواد ضدعفونی کننده نیست که با یک دستور در مدت یک یا دو هفته 
بتوان آن را وارد کرد یا تولید را افزایش داد، برای همین ابتدا دولت و شخص رئیس جمهور 

نقش خود را در به وجود آوردن چنین شرایطی بپذیرند و سپس به ارائه راهکار بپردازند.
نگاهی به آمار تولید مسکن نشان می دهد که از سال ۹2 با تولید 820 هزار واحد ساالنه 
مسکن، در سال ۹6 به حدود 300 هزار واحد ساالنه رسیده است، در واقع این آمار یک 
پیام روشن دارد، دولت یازدهم از سال ۹2 تا سال ۹8 عمالً مسکنی تولید نکرده است و از 
سال گذشته با استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، ابر پروژه مسکنی دولت، یعنی ساخت 
400 هزار واحد، تازه راه افتاد! مسکن هایی که طبق وعده تا سال 1400 تکمیل خواهند 
شد و اگر مقایسه با نیاز ساالنه 2میلیونی مسکن شود، این تعداد آن قدر ناچیز است که 

تأثیری بر شرایط عرضه و تقاضای مسکن ندارد.
طبیعی اســت که وقتی عرضه یک کاال کم شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا هم آن کاال 
گران خواهد شد. حال در نظر بگیرید در سال های اخیر تقاضای سرمایه ای به 70 درصد 
رســیده است! یعنی 70 درصد افراد خانه می خرند نه برای اینکه بی خانه هستند، بلکه 
می خرند تا سرمایه شــان حفظ شود یا سود بیشتری ببرند که خود این مسئله داستان 
مفصلی دارد؛ اینکه چگونه مسکن و زمین در 40 سال اخیر یا حتی بیشتر از آن، از یک 
کاالی مصرفی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای و پر از سود شده است؟ و آیا گرانی مسکن 

عامدانه است و دولت ها خانه دار شدن مردم را قربانی کنترل تورم و نقدینگی کرده اند؟
بدون شک شرایط سیاسی یک سال اخیر را نمی توان نادیده گرفت و به خاطر کندی بدنه 
اجرایی حتی اگر دولت تمام عزم خود را هم جزم کند، امکان ساخت انبوه مسکن و بهبود 
وضعیت »عرضه مسکن« سخت است. بنابراین دولت و مجلس باید عزم خود را در یک 
سال اخیر بر اصالح قسمت »تقاضا« و حذف تقاضاهای سرمایه ای داشته باشند. بی شک 
ایــن هدف با مقاومت های ذی نفعان خاص روبه رو خواهد شــد؛ از خود نهادهای دولتی 
گرفته تا بانک های دولتی و خصوصی. مقاومت هایی که تالش می کنند گرفتن مالیات از 
تقاضاهای سرمایه ای و سوداگران را عامل گران تر شدن مسکن نشان دهند و جنجال راه 

بیندازند که مردم از مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می شوند!
عالوه بر این اگر حتی از عباس آخوندی، وزیر ســابق مسکن در زمینه تولید مسکن یا 
حذف نگاه های سوداگران مطالبه ای نشود، ولی باید برای راه نینداختن سامانه ملی امالک 
و اســکان کشور حتماً بازخواست شود. او و مســئوالن مافوقش با عدم راه اندازی چنین 
سامانه ای دست حاکمیت را برای سیاست گذاری در پوست خالی گردو گذاشته اند و هیچ 
شفافیت اطالعاتی درباره واحد های مسکونی، تجاری و... موجود در کشور شامل مشخصات 
هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن ها، ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه 
یا خانه دوم بودن فراهم نکرده اند. اگر دولت و مجلس اراده ای برای حل مشــکل مسکن 
دارند، باید این دو موضوع را در صدر اولویت های خود بگذارند و قوانین مربوط را طوری 
وضع کنند که همه دولت ها و مجلس های بعدی در راستای حذف تقاضاهای سوداگران 
و بهره مندی از سامانه جامع اطالعات امالک و اسکان باشند و سپس برنامه کالنی برای 

تولید انبوه مسکن و افزایش عرضه آن داشته باشند.
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 بررسی احتمال بازگشایی مدارس در اواخر تابستان   ایرنا: علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در صورت بهبود شرایط و کاهش آمار مبتالیان به کرونا می توان شرایط بازگشایی مدارس 
را در اواخر تابستان با توجه به احتمال شیوع کرونا به همراه آنفلوانزا در پاییز و تعطیلی مدارس بررسی کرد.اگر شرایط اواخر مرداد یا اوایل شهریور به شکلی باشد که مدارس و دانشگاه ها بتوانند کار خود را یک 

ماه زودتر آغاز کنند، این پیشنهاد را ارائه می دهیم تا هم جبران سال گذشته شود و هم وضعیت احتمالی تعطیلی پاییز یا زمستان را از پیش جبران کنیم.

 عربستان سعودی ©
به دنبال لغو برگزاری مراسم حج تمتع امسال

تسنیم: رسانه های عربستان سعودی 
از تصمیــم ایــن کشــور بــرای لغو 
برگزاری حج امســال خبر دادند.این 
نخســتین بار پس از تأسیس دولت 
سعودی اســت که عربستان تصمیم 
گرفتــه برگزاری مراســم حج تمتع 
را لغــو کند.مقام های ســعودی این 

تصمیم را در پی افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در این کشــور به بیش از 
100هزار نفر گرفته اند.

این خبر را رسانه های عربستان سعودی به نقل از وزیر حج و عمره دولت عربستان 
سعودی مخابره کرده اند.

نتایج یک بررسی در آمریکا نشان داد

تبعیض نژادی در اپلیکیشن های تاکسی !©
مهر: نتایــج یک بررســی علمی در 
آمریکا نشــان می دهد اپلیکیشن های 
تاکســی یاب این کشــور مانند اوبر، 
لیفت و غیره از الگوریتم هایی استفاده 
می کننــد که موجب ایجــاد تبعیض 

میان مسافران می شود.
پژوهشــگران  ونچربیت،  گــزارش  به 

با اســتفاده از یک روش آماری موســوم بــه IESB به این نتیجه رســیده اند 
کــه تمامــی برنامه های تاکســی یاب مذکور در صورت ســوار و پیاده شــدن 
مســافر در مناطقی به شــرح زیر، پول بیشتری از مســافران طلب می کنند:

 1- مناطقی که در آن ها تعداد افراد باالی ۴0 سال کم است.
 ۲- مناطقی که در آن ها تعداد افراد تحصیلکرده کم است.

 ۳- مناطقی که در آن ها قیمت خانه ها از میانگین قیمت خانه ها در شهر شیکاگو 
کمتر بوده و نواحی فقیرنشین شهر محسوب می شوند.

بر همین اســاس برنامه های تاکسی یاب از افراد فقیر، با سطح تحصیالت کمتر 
و جوان تر مبالغ بیشــتری طلب می کنند و در این شرایط افراد رنگین پوست در 
مقایسه با افراد سفیدپوست باید پول بیشتری بدهند، زیرا به طور کلی در آمریکا 

بخش اعظم افراد فقیر و کم درآمد را سیاهان تشکیل می دهند.
بررســی مشابهی که در سال ۲01۶ در شــهرهای بوستون و سیاتل صورت 
گرفته بود نشــان می داد راننــدگان اوبر و لیفت در مواجهــه با افرادی که 
اســامی آفریقایی - آمریکایی دارند این افراد را ۳۵ درصد بیشتر از مسافران 
سفیدپوست معطل می کنند و سه برابر بیشتر احتمال دارد مسافرت ذخیره 

شده آن ها را لغو کنند.

مدیر خدمات حمایتی مؤسسه خیریه محک تشریح کرد

آثار روانی سوِگ ناتمام در دوران کرونا ©
جامعه: برای کاهش تأثیر عدم برگزاری 
مراسم سوگ برای درگذشتگان کرونا 
اجتماعــی  فاصله گــذاري  دوران  در 
می توان راه حل هــای مؤثر همدلی را 

پیشنهاد کرد.
مدیر خدمات حمایتی مؤسسه محک 
در این خصوص می گوید: خسارت های 

ظاهری، ملموس ترین پیامد در هنگام بروز بالیای طبیعی چون زمین لرزه، سیل 
و آتش سوزی هستند. بســیاری از آحاد مردم، سازمان های امدادی، مؤسسات 
مردم نهاد و خیریه ها نیز برای جبران همین خسارت های ظاهری، به کمک افراد 
آسیب دیده می شتابند. حتی در بسیاری از موارد، متخصصان روان شناس نیز در 
مراحل وقوع آسیب روانی یا برای جلوگیری از آن وارد عمل می شوند و مداخالت 

مؤثری را شکل می دهند.
در همه گیــری کرونا نیز بیشــتر تیم های مردمی و داوطلــب بر رعایت اصول 
بهداشتی و تأمین نیازهای بیمارســتانی تأکید دارند و در مرحله بعدی نیز بر 
مســئله کمک معیشتی خانواده های آسیب دیده در بحران اقتصادی کرونا گام 
برمی دارند، ولی متأســفانه آنچه ممکن است کمتر به آن توجه شود، ضرورت 
مداخالت تخصصی در بدو حادثه و بازسازی روانی آسیب دیدگان در زمان شیوع 

این بیماری است. 
بهناز آســنگری می افزاید: یکی از شایع ترین اختالالت برای بازماندگان پس 
از بروز بالیای طبیعی که دامنه اثرات آن کم شباهت با شیوع بیماری کرونا 
در جامعه نیســت، اختالل سوگ اســت. اختالل سوگ در ساده ترین معنی 
خود، زمانی به وجود می آید که افراد بنا به شرایطی نظیر خودکشی، مفقود 
شدن، حادثه رانندگی و... نتوانند مراحل طبیعی را که در نهایت به پذیرش 
این فقدان کمک می کند طی کنند. همزمان با بیماری کرونا هم متأســفانه 
افرادی که عزیزان خود را به علت این بیماری یا هر علت دیگری از دســت 
دادند از برگزاری مراسم خاکســپاری وعزاداری که تأثیر بسزایی در تخلیه 
روانی و پذیــرش مرگ دارد محروم بودند. به همیــن دلیل معتقدیم برای 
مواجهه بــا اثرات مخرب و در پاره ای مواقع اثــرات غیر قابل جبران پدیده 

اختالل سوگ، باید به بازسازی روانی افراد آسیب دیده پرداخت.
وی ادامه می دهد: حمایت، همبســتگی و همدلی که در مراسم سوگواری از 
اطرافیان می گیریم آنچنان مهم و ضروری اســت که به ما در عبور از مرحله 
نخست سوگ یعنی گذار از انکار کمک می کند. مراحل خاکسپاری و تشییع 
کمک می کند بپذیریم عزیزمان دیگر نیســت. در خاکسپاری به راحتی و به 
کفایت گریــه و از عزیزمان خداحافظی می کنیم. با حمایتی که از اطرافیان 
دریافت می شــود کم کم نیروی از دســت رفته خود را بازیافته و به زندگی 

باز می گردیم.
دانشــمندانی ماننــد ملینا اســمیت معتقدند مهم ترین عامل بــرای التیام 
ســوگواری، حمایت دیگران است و توصیه می شود حتی چنانچه فرد عادت 
به ابراز احساسات و عواطف خود با دیگران ندارد، درباره مصیبت پیش آمده 
و احساســات خود صحبت کند و آن ها را در خود نریزد. مهم ترین کاری که 
شما به عنوان یک دوســت می توانید انجام دهید آن است که فقط در کنار 
فرد ســوگوار بمانید. حال که امکان حضور در کنار یکدیگر کمتر شده بهتر 
اســت با اســتفاده از ابزارهای موجود در فضای مجازی، بودن و همدلی با 
عزیزانمان را امکان پذیر کنیم. ممکن اســت دقیقاً ندانید چه بگویید یا چه 
کاری انجــام دهید، این چندان مهم نیســت. اجازه ندهید این احساســات 
مانع حضور )مجازی و تلفنی( شــما در کنار فرد سوگوار شود. حمایت شما 
در این دوران بیش از هر زمان دیگری ضروری اســت. مهم آن است بدانید 
شــما قرار نیست راه حلی برای مشکالت او بیایید یا به پرسش هایش پاسخ 
دهید؛ این کار صرفاً با کمک متخصصان این حوزه قابل انجام اســت. شــما 
فقط باید گوش شــنوایی برای او باشید، بدون آنکه بخواهید حضور خود را 
به وی تحمیل کنید. یادتان باشــد هرگز غم و اندوه او را کوچک نشــمارید 
و بگذارید در مورد فقدانش با شــما صحبت کند و اگر دوســت داشت گریه 

کند. شما فقط باشید.
وی در خصوص تجربیات مؤسسه محک در این خصوص می گوید: محک ۲9 
سال اســت در زمینه حمایت از کودکان مبتال به سرطان فعالیت می کند و 
در این ســال ها تجربه های بسیاری در زمینه روش های همراهی و همدلی با 
خانواده هایی دارد که کودکان خود را از دســت داده اند. از دست دادن فرزند 
برای خانواده ها غیرقابل باور و ســخت اســت و محک در این مسیر می داند 
که در غم نمی شــود تنها ماند. در همین راســتا این مؤسسه با کمک واحد 
روان شناســی و مددکاری اجتماعی، کمیته سوگ را تشکیل داده است. در 
این کمیته با توجه به اهمیت و ضرورت سوگ، از نظر تخصص روان شناختی 
به خانواده هایی که دچار فقدان فرزند خود شــده اند کمک می شود و تالش 
دارد آن ها بتوانند با کمترین آســیب روانــی به زندگی خود ادامه دهند. در 
واقع زندگی خانواده ها با از دســت دادن فرزند دچار ایســتایی می شــود و 
دغدغه این کمیته این اســت که این خانواده ها به خط پایه زندگی پیش از 
فوت کودک خود که همان پویایی پس از فقدان است، برسند. امیدواریم در 
آینده با گســترش فعالیت هایمان در کمیته سوگ بیشتر از پیش بتوانیم به 

توانمندی خانواده ها پس از یک فقدان کمک کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی   کمیسیون بهداشت و 
از مهم ترین  درمان مجلس شورای اسالمی، یکی 
تصمیماتش  که  است  پارلمان  کمیسیون های 
مستقیم بر سالمت مردم، وضعیت جامعه پزشکی 
و  اجتماعی  تأمین  بهزیستی،  امداد،  پرستاری،  و 
بیمه های اجتماعی و هالل احمر و به طور کلی حوزه 
بهداشت و درمان تأثیر می گذارد؛ تصمیماتی که باید 

مبتنی بر تأمین منافع مردم باشد.
از این رو مدیریت و سیاست گذاری نظام سالمت به 
رغم اهداف و کارکردهای آن، بیش از هر چیز، نیاز 
به دانش حوزه های سیاست گذاری، مدیریت، اقتصاد، 
علوم اجتماعی و حقــوق دارد. بنابراین، حاکمیت 
پزشکانی که بیشتر اوقات تحصیل و تجربه خود را در 
بحث بالینی طی کرده اند، به معنی رهاسازی بخش 
عمده مدیریت و سیاست گذاری نظام سالمت، اتالف 
هزینه ها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص ۲0 
نفر از وزرای بهداشــت و سالمت کنونی یا پیشین 
در 10 کشور توســعه یافته نشان می دهد تنها سه 
نفر آن ها پزشک بوده و بیشتر وزرا، دانش آموختگان 

رشته های مدیریت، حقوق و اقتصاد بوده اند.
این روند تجربه شــده در دنیا در کشــور ما کاماًل 
برعکس بوده و به  نوعی شاهد تسلط و احاطه کامل 
پزشــکان بر ارکان نظام سالمت هستیم؛ به طوری 
که تمامی وزیران بهداشت در ۴0 سال اخیر پزشک 
بوده اند و تنها وزیر غیرپزشــک سعید نمکی، وزیر 
فعلی اســت که آن هم در رشته مرتبط با پزشکی 

)داروسازی( متخصص است.
بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین 
موضوع را تأیید می کند. براین اســاس، تنها دو نفر 
از اعضای کمیســیون بهداشــت در سه دوره اخیر 
غیرپزشک بوده اند. با تشکیل مجلس یازدهم ضروری 
اســت در خصوص تولیت نظام سالمت اصالحات 
چشــمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه 
و بهداشــت و مدیریت واحد آن توســط جمعی از 
پزشــکان، اقتصاددانــان، حقوقدانان و متخصصان 
مدیریت و امور اجتماعی، تعارض منافع به عنوان گره 

کور حوزه سالمت باز شود.

ضرورت ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت »
محمد شریفی مقدم، دبیرکل 
خانه پرستار کشور در همین 
خصوص می گوید: اصل ۲9 
قانون اساسی برخورداری از 
خدمات بهداشتی درمانی و 

مراقبت های پزشکی را حقی همگانی برمی شمارد و 
دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای همه آحاد 
جامعه می داند. سالمت یک حق بشری است که به 
هر کس اجازه می دهد به همه خدمات بهداشــتی، 
درمانی، تشــخیصی، دارویی و درمانی، در ســطح 
مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید 
حق سالمت را به پزشکی محدود کرد. کمیسیون 
بهداشــت مجلس در دوره های گذشــته در تسلط 
تام و تمام پزشــکان قرار داشــته و همین موضوع 
زمینــه تعارض منافع را فراهم آورده بود که نه تنها 
حقوق سایر کادر درمان - از پزشکان عمومی گرفته 
تا پرســتاران و ســایر گروه های درمانی- در سایه 
پزشک ساالری این کمیسیون و تبانی بعضی از اعضا 
با برخی از مسئوالن وزارت بهداشت نادیده گرفته 
می شد بلکه در اغلب مواقع توجهی به نیازهای مردم 

خارج از حوزه های انتخابی نمایندگان نمی شد. 

وی معتقد اســت: چالش های امروز نظام سالمت 
ازجمله کمبود پزشــک به ویژه پزشک متخصص، 
پرونــده الکترونیک ســالمت، گایدالین ها، اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، طرح پزشک 
خانواده و نظام ارجاع، کارآمدسازی بیمارستان های 
دولتی و... معلول مجموعه تصمیمات ناشی از تعارض 
منافع در این بخش بوده اســت؛ دلیل این موضوع 
پزشک ساالری در وزارت بهداشت و تعارض منافع 
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره های 
پیش بوده اســت. این مهم مورد تأکید کارشناسان 
حوزه ســالمت نیز هســت و اکنون ادغام دو حوزه 
رفاه و بهداشت و همچنین مدیریت واحد آن توسط 
جمعی از کادر درمــان، اقتصاددانان، حقوقدانان و 
متخصصان مدیریت و امور اجتماعی ضروری است. 

تعارض منافع وجود دارد، اما...»
شریفی مقدم ادامه می دهد: متأسفانه تعارض منافع 
در همه حوزه ها وجود دارد اما با توجه به سهم ۳۵ 
میلیارد دالری نظام سالمت از تولید ناخالص ملی 
کشــور، می توان گفت به دلیل اینکه پول بیشتری 
در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه ها وجود دارد 
تعارض منافع بیشــتری نیز در این حوزه مشاهده 
می شــود. البته در این بین باتوجه به اینکه اعضای 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس به عنوان 
سیاســت گذاران این حوزه از جایگاه حساس تری 
برخوردارند ضــرورت دارد تا حد امکان اعضای این 
کمیسیون دانش آموختگان و متخصصان غیرپزشک 

اما مرتبط با حوزه سالمت باشند.
وی با اشــاره به اینکه در دنیــا هیچ یک از اعضای 
پارلمان نمی توانند عضو هیئت علمی دانشگاه و یا 
به کار دیگری مشغول باشند، می گوید: متأسفانه در 
کشور ما این منع قانونی وجود ندارد به همین دلیل 
بیشتر مســئوالن وزارت بهداشت و درمان مشغول 
طبابت هستند و یا نمایندگان مجلس عضو هیئت 

علمی و یا هیئت امنای بیمارستان ها هستند. 
شریفی مقدم ادامه می دهد: اگر گذشته کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس را بررسی کنیم، خواهیم 
دید برخــی از قوانین در حوزه بهداشــت و درمان 
با اینکه به نفع مــردم بوده، با ورود به صحن علنی 
مجلس، از ســوی این کمیســیون رد شــده و در 
مواقعی هم که به تصویب رسیده، اجرا نشده است. 
به عنوان نمونــه می توان به قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری اشاره کرد و یا از قانون نظام ارجاع 
ســالمت نام برد که باوجود تأثیرگذاری در کاهش 
هزینه های نظام ســالمت، اجرا نشــده و در نهایت 
نتیجه آن می شــود که تا کنون تنها ۲7 درصد از 
قوانین برنامه های توسعه که مرتبط با حوزه بهداشت 
و درمان بوده، اجرا شده و یکی از مهم ترین دالیل آن 

را می توان تعارض منافع عنوان کرد. 

کمیسیون بهداشت نمی تواند یا نمی خواهد؟!»
مهدیار سعیدیان، پزشک و 
پزشکی  حوزه  صنفی  فعال 
نیز در این خصوص می گوید: 
نهادهای حاکمیتی باید توجه 
باشــند که سالمت  داشته 

مردم در تمام جوامع، خط قرمز امنیت ملی اســت 
و باید توجه ویژه ای از سوی مسئوالن هر سه قوه به 

این موضوع شود.
وی ادامه می دهد: آنچه در سال های گذشته شاهد 
آن بودیم این اســت که اساساً کمیسیون بهداشت 
نمی تواند یــا نمی خواهد به دغدغه های ســالمت 
مردم و جامعه پزشکی و پیراپزشکی رسیدگی کند. 
متأسفانه شایسته ساالری در این کمیسیون وجود 
ندارد و بزرگ ترین ضربه را به وجهه جامعه پزشکی 

همین سیاستمداران پزشک نما زده اند. 
دکتر سعیدیان می افزاید: الزمه حضور در کمیسیون 
بهداشت و درمان داشتن حداقل اطالعات در مورد 
مشکالت سالمت کشور است؛ اما نمایندگان حتی 
پزشــک دوره کنونی به جای برگزاری جلســات 
مشاوره با افراد دغدغه مند سالمت، با افراد عوامفریب 
که حتی آگاهی و تحصیالت کافــی در این حوزه 

ندارند مشورت می کنند. البته نباید از مسیر انصاف 
خارج شد. مســئله فروش صندلی در دانشگاه های 
علوم پزشکی برجســته کشور و رسیدگی به فساد 
متخلفان جمعیت هالل احمــر از معدود کارهای 

مثبت کمیسیون بهداشت در دوره گذشته بود.
وی ادامه می دهد: این پرســش مطرح است که در 
شرایط مبارزه با کرونا و احتمال پیک دوم، کدام یک 
از اعضای این کمیسیون به فکر سالمت کادر سالمت 
کشــور بوده اند؟ به طور حتم این جنجال آفرینی ها 
درباره تعارض منافع یک اقدام پوپولیســتی است؛ 
یعنی هجمه به کادر درمان که اکنون کامالً فرسوده 
اســت که اگر چنین نبود باید دید اعضای مجلس 
جدید که سابقه نمایندگی در دوره های قبل را دارند 
آیا طی این مدت برای جبران زحمات کادر بهداشت 

و درمان کوشیده اند؟ دریغ از یک خداقوت!

اولویت کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم »
وی با اشــاره به ضرورت حضور و یا استفاده از نظر 
متخصصان اقتصاد ســالمت و مدیریت بهداشــت 
و درمــان در این کمیســیون می گوید: مســئله 
نگران کننده ای که به نوعــی باج گیری نمایندگان 
مجلس از وزارت بهداشــت محســوب می شــود، 
پرداختــن به امــور جزئــی و محبوبیت های آنی 
اســت. نمونه بارز آن هم فشار برخی نمایندگان بر 
وزارت بهداشــت برای تأمین پزشک متخصص و 
فوق تخصص و حتی وسایل تشخیصی پاراکلینیکی 
در حوزه انتخابیه شان با جمعیت بسیار اندک است 
که این مسئله با اقتصاد سالمت و مدیریت صحیح 
نظام سالمت در تعارض است. بنابراین ساده اندیشی 
اســت که فکر کنیم پشت سر این کارشناس نماها 

حمایتی از جانب برخی گروه ها و جناح ها نیست. 

قربانیان سیاسی کاری های حوزه  درمان »
ســعیدیان ادامه می دهــد: در خصوص تعرفه های 
پزشکی نیز که آن را به عنوان شاخص ترین تعارض 
منافع اعضای کمیسیون می دانند، اساساً کمیسیون 

بهداشت مجلس کار مثبتی انجام نداده است. وضع 
تعرفه ها قرار بود بر عهده شورای عالی بیمه باشد که 
نمایندگان دولت اکثریت را در آن دارند و نمایندگان 
صنف علوم پزشــکی در اقلیت هستند؛ در دو سال 
پیش هم گام مفیدی برای بهداشت و درمان کشور 
برنداشته است. بسیار نگران سیاسی کاری در دولت و 
سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس 
هســتیم که در نهایت مردم و کادر درمان قربانی 

خواهند شد.
به گفته این فعال صنفی در حوزه پزشکی، آزموده 
را آزمودن خطاســت. به طور حتم برخی از اعضای 
کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم همان اعضای 
قبلــی این کمیســیون خواهند بــود. اکنون این 
پرسش مطرح اســت که این اعضا در زمان تصدی 
این مســئولیت در دوره یــا دوره های قبل چه گام 
مفیدی برای بهداشت و درمان برداشته اند، البته به 
جز اقدام هایی که برای حوزه های انتخابی خود انجام 

داده و موجب شده بار دیگر به مجلس راه یابند!

ضرورت استفاده از دیدگاه های مختلف »
دکترای  جانفــدا،  حســن 
مدیریت بهداشــت و درمان 
نیــز ضمن تأییــد ضرورت 
کارشناســان  از  اســتفاده 
مختلف حوزه ســالمت در 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: این 
کمیســیون یکی از کمیســیون های مهم مجلس 
محســوب می شــود زیرا نقش مهمی در تدوین و 
تصویــب آیین نامه ها و قوانیــن حوزه های مختلف 

سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد. 
این کارشــناس حوزه ســالمت می افزاید: در بین 
نماینــدگان مجلــس دوره یازدهــم گرایش ها و 
تخصص های مختلف پزشکی حضور دارند و عالوه 
بر پزشــکانی که در حوزه بالینی و درمان تخصص 
دارنــد ممکن اســت دانش آموختگان متخصص و 
فوق تخصص در ســایر حوزه های مرتبط با پزشکی 
نظیر اقتصاد ســالمت، مدیریت بهداشت و درمان، 
ســالمت در حوادث و بالیا، پزشکی اجتماعی و... 
نیز باشند که شایســته است از تجربه و دانش این 
نمایندگان نیز به عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و 

درمان استفاده شود.
وی با بیان اینکه آینده حوزه ســالمت پیچیده تر از 
گذشته و حال خواهد بود، ادامه می دهد: پیچیدگی 
حوزه سالمت نیازمند تخصص های همه جانبه گرایی 
است و به عنوان یک مطالبه عمومی می توان انتظار 
داشــت ترکیب اعضای کمیسیون بهداشت و دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی به شکلی باشد که 
متخصصان سایر حوزه های مرتبط با پزشکی نظیر 
اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و حقوق نیز بتوانند 

در آن عضو شوند.
به گفته دکتر جانفدا تجربه موفق ســایر کشورها 
نشــان می دهد در حوزه بهداشت و درمان باید از 
دیدگاه های مختلف اســتفاده کــرد. بنابراین اگر 
همه اعضای این کمیسیون پزشک باشند، مانند 
دوره هــای قبل کــه عمده تمرکز روی مســائل 
بهداشــتی و درمانی بود و ســایر شــاخص ها و 
پارامترهای این حوزه  در حاشــیه قرار گرفت، این 
دوره نیز اعضای کمیســیون بهداشــت و درمان 
نمی تواننــد در همه موضوعــات، نظر تخصصی 

کارشناسانه فارغ از تعارض منافع بدهند. 
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دستچین

هیچ عزل و نصب سیاسی در آموزش و پرورش نداشتم
ایسنا: حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش می گوید: کمتر از یک 
سال پیش رأی اعتماد گرفتم و گفتم کوچک ترین مأموریت سیاسی 
ندارم و اقدام سیاسی نمی کنم. همکارانم را هم منع کردم، زیرا اینجا 
نهاد تعلیم و تربیت است.هیچ عزل و نصبی در آموزش و پرورش در 

دوره من با انگیزه سیاسی انجام نشده و نمی شود.

معلمان تکریم نمی شوند
ایرنا:حجت االســالم جواد نیک بین، نماینده کاشمر در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: چرا باید حقوق یک بازنشسته فرهنگی 
کمتر از یک کارگر باشــد. متأسفانه معلمان تکریم نمی شوند. 
معلمی که بعد از ظهر در اسنپ کار می کند نمی تواند معلم خوبی 
باشد. معلمان غیرانتفاعی با ۵00 هزار تومان کار می کنند و این 

در حالی است که ما 197 هزار معلم کم داریم.

محیط زیست

 فرمانده ناجا تأیید کرد
 عمدی بودن آتش سوزی 

در برخی جنگل ها 
ایسنا: فرمانده ناجا با اعالم عمدی بودن برخی از 
حریق های رخ داده در جنگل ها و فضاهای سبز، 
از شناسایی و دستگیری چندین نفر در این زمینه 
خبر داد.سردار حسین اشتری در حاشیه رزمایش 
ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور ناجا در 
پاسخ به پرسشی در مورد آتش سوزی در جنگل ها 
نیز گفت:  نیروی انتظامی و دستگاه های مسئول 
در این حوزه حضور پیدا کردند و اقدام های خوبی 
هم صورت گرفت. در مورد حریق ها هم بخشــی 
به صورت غیرعمد بوده و البته بعضی هم عمدی 
هم بود که در این خصوص تعدادی شناسایی و 
دستگیر شدند و ان شاءاهلل نتایج اقدام ها به مردم 
اعالم می شــود. وی اظهارکرد:  بحث الکترونیکی 
کردن خدمات و هوشمندسازی ارائه خدمات در 
اولویت برنامه های نیروی انتظامی اســت و ما در 
پلیس راهور ناجا هم گام های خوبی در این مورد 

برداشته ایم.

بهداشت و درمان

عضو کمیته کشوری کرونا خبر داد
 افزایش تعداد 

کودکان کرونایی
مهر: عضو کمیته کشوری کرونا، با اشاره به افزایش 
تعداد کودکان مبتال به کرونا، گفت: در حال حاضر 
حضور کودکان در مکان های اجتماعی بیشــتر 
شده به همین دلیل تعداد مبتالیان به بیماری نیز 

افزایش یافته است.
مســعود مردانی گفت: باید به فرزنــدان خود و 
نوجوانــان و جوانان کــه در محیط هایی مانند 
مهدکودک، پارک و کالس های آموزشــی حضور 
پیدا می کنند، آموزش هــای الزم را در خصوص 
رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی داد تا از 

شیوع آن در بین کودکان جلوگیری شود.
وی در ادامه افزود: کرونا از بین نرفته بلکه تا آخر 
سال با ماست و باید زندگی با کرونا را برنامه ریزی 
کنیم. در محیط های کاری و اجتماع، فاصله گذاری 
اجتماعی حتماً رعایت شود و افرادی که نمی توانند 
فاصله گذاری را رعایت کنند، ماسک بزنند؛ زدن 
ماسک  احتمال انتقال بیماری را کاهش می دهد.

حقوقی و قضایی

رئیس سابق شوراهای حل اختالف:
48 درصد پرونده های شوراهای 

حل اختالف منجر به مصالحه شد
فارس: حجت االســالم حکمــت علی مظفری، 
رئیس سابق شوراهای حل اختالف و معاون جدید 
قضایی قوه قضائیه گفت: در طول این چند سال 
گذشته دولت هیچ گاه به موضوع اختصاص حقوق 
و درآمد مشخص به شوراهای حل اختالف توجه 
نکرده بود، اما به تازگی موضوع درآمد اختصاصی 

مد نظر قرار گرفت.
وی گفت: در حوزه مصالحــه هم در این 11 ماه 
گذشته اتفاق های خوبی افتاد و حرکت به سمت 
مصالحه توانســت بار رسیدگی ها را در شوراهای 
حل اختالف کاهش دهد. این موضوع همچنین 
سبب کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه شد و 
میانگین مصالحه از ۲9 درصد به ۴۸ درصد رسید.

وی افزود: امروز میانگین کشور در حوزه کیفری و 
حقوقی به عدد ۴۸ درصد و در برخی استان ها به 
70 درصد رسیده است اما در برخی استان ها هم 

کمبودهایی داریم.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال تشریح کرد
نحوه اعطای تابعیت به فرزندان 

حاصل از ازدواج با مردان خارجی
سخنگوی سازمان  باشگاه خبرنگاران جوان: 
ثبت احوال کشــور از اعطای تابعیــت ایرانی به 
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان 
خارجی خبر داد.سیف اهلل ابوترابی اظهار کرد: بر 
اســاس الیحه ای که به مجلس شورای اسالمی 
ارسال شــده، آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به 
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان 

خارجی به تصویب هیئت دولت رسیده است.
او با بیان اینکه با تأیید مجلس، این قانون تابعیت 
برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها تصویب شد، 
گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی می توانند با مراجعه به استانداری ها خود را 
معرفی کنند تا در خصوص مدارک و تابعیت آن ها 
استعالم گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: پس از 
استعالم استانداری ها و نتایج استعالم ها با مراجعه 
به دفاتر ثبت احوال برای این افراد شناســنامه و 

مدارک هویتی صادر خواهد شد.

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس راهور:
مسئولیت پلیس در کاهش 

حوادث کمتر از ۱۹ درصد است
ایرنا: رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: 
پلیس راهور که مسئولیت خطیر کاهش تلفات 
و ســوانح رانندگی را دنبال می کند، کمتر از 19 
درصد در این زمینه سهم دارد، در حالی که نقش 
سازمان های مسئول در این زمینه ۸1 درصد است.

ســردار ســیدکمال هادیانفر افزود: به منظور 
اجرای فرمایــش رهبری، نظام و تحقق آن، در 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کاهش ۳1 
درصدی جان باختگان به ازای هر 10 هزار وسیله 
نقلیه در کشــور وجود دارد. با حمایت فرمانده 
نیروی انتظامی، دولت، سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، وزارتخانه های کشور و بهداشت، 
هالل احمر و معاونان ناجا پس از دو سال روند 
افزایش جان باختگان در کشــور، شاهد کاهش 
متوسط 1.7 درصدی در سال 9۸ بودیم، یعنی 
روند صعــودی افزایش جان باختگان به کاهش 

1.۴ درصد رسید.

فراسو

سالمت روان
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4هزار کودک زباله گرد داریم!
ایسنا: محمدرضا جوادی یگانه، معاون شهردار تهران در پاسخ به این 
پرسش که چه برآوردی از تعداد کودکان زباله گرد دارید، بیان کرد: 
برآوردی از تعداد آن ها نداریم اما بر اساس برآوردهای آماری ناشی از 
زباله های شهر تهران، توان کودک در حمل پسماندهای خشک و... 

عنوان می شود حدود ۴هزار کودک زباله گرد داریم.

پرسنل شوراهای حل اختالف، شهروند درجه 2 نیستند
فارس: هادی صادقی، رئیس جدید مرکز توســعه حل اختالف 
قوه قضائیه گفت: متأســفانه در سال های پیش همکاران ما در 
شــوراهای حل اختالف را شهروند درجه دوم قلمداد می کردند. 
حال آنکه همکاران ما در شوراهای حل اختالف نه تنها شهروند 
درجه دو در میان سایر همکاران قوه قضائیه نیستند بلکه این ها 

شهروند ممتاز هستند.

تکذیب شایعه پول گرفتن معتادان برای آتش سوزی
مهر: سردار هداوند، جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
در پاسخ به این پرســش که گفته می شود برخی از معتادان 
پول گرفته اند و اقدام به آتش ســوزی کرده اند، گفت: تکذیب 
می کنم. از بین معتادانی که دستگیر کرده ایم، هیچ کدام به این 
موضوع اعتراف نکرده اند و البته قابل تشخیص است که چنین 

موضوعی کذب است چون وضعیت معتادان مشخص است.

»تله جمعیتی« در کمین کشور است
ایرنا: حامد برکاتی، مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت و خانواده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رشد جمعیت به 
زیر یک رسیده، پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است و اگر نرخ 
جایگزینی جمعیت از 1.7 کنونی به 1.۵ برسد به تله جمعیتی 

می افتیم و دیگر امکان جبران از بین می رود.

آیا بهارستانی ها به پزشک ساالری در کمیسیون آیا بهارستانی ها به پزشک ساالری در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس خاتمه خواهند داد؟بهداشت و درمان مجلس خاتمه خواهند داد؟

قانون نویسی دکترها قانون نویسی دکترها 
به ضرر بیماران!به ضرر بیماران!
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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 قاضی الحاجات

پلیس آمریکا با روش های جدید، مردم را به قتل می رساند

قتل سیاهان با ُکلت برقی!
  جهان  پلیس شهر آتالنتا آمریکا با شلیک یک کلت الکتریکی 
بار دیگر یک سیاه پوست 27 ساله ساکن این شهر به نام ریچارد 
بروکس را به قتل رســاند. به گزارش فارس، در حالی که هنوز 
تظاهرات علیه قتل »جورج فلوید« سیاه پوســت آمریکایی که 
چندی قبل به دست مأموران پلیس شهر »مینیاپولیس« کشته 
شد، ادامه دارد، رسانه ها از قتل یک سیاه پوست دیگر در این کشور 
خبر می دهند. به نوشته وبگاه روت، اداره پلیس شهر آتالنتا اعالم 
کرد پس از تالش پلیس برای انجام یک آزمایش خواب آلودگی از 
فرد کشته شده و ممانعت وی، پلیس از کلت الکتریکی استفاده 
کرد که فرد پس از جراحت و انتقال به بیمارســتان، درگذشت. 
این اتفاق، منجر به شعله ور شدن دوباره اعتراض ها شد که طی 
آن چندین ساختمان به آتش کشیده شدند. سخنگوی نیروهای 
امنیتی و پلیس آتالنتا ضمن دستگیری تعدادی از معترضان، از 
گاز اشک آور برای متفرق کردن آن ها استفاده کردند. در همین 
زمینه، به نوشته پایگاه خبری هیل، شهردار آتالنتا در نشست 
خبری با اعالم اســتعفای رئیس پلیس این شهر، اخراج فوری 
مأموری که موجب قتل شــهروند مذکور شده بود را خواستار 
شــد. یک مرد اسپانیایی تبار هم در شــهر سن برناردینو ایالت 
کالیفرنیا با شلیک گشتی پلیس کشته شد. به گزارش سی ان ان، 
پلیس کالیفرنیا اعالم کرده تحقیقات در این باره ادامه دارد. به 

موازات تشدید اعتراض های سراسری آمریکایی ها، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور بارها معترضان را »حامیان خشونت«، 
»هــرج و مرج طلب« و حتی »تروریســت های داخلی« خواند 
که با انتقادهای فراوانی روبه رو شــد.برخالف ادعاهای ترامپ، 
مقام های ارشــد کنونی و ســابق این کشــور به مسالمت آمیز 
 بــودن این اعتراض هــا اذعــان کرده اند. ژنرال مــارک میلی،

رئیس ستاد مشــترک نیروهای مســلح آمریکا در سخنرانی 
ویدئویی اخیر خود خطاب به اعضای دانشگاه دفاع ملی آمریکا 
اذعان کرد: بخش اعظم اعتراض ها در کشــور، مســالمت آمیز 
بوده اســت. باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور نیز در 
یادداشتی در این باره نوشته است: اکثریت شرکت کنندگان در 
اعتراض های آمریکا، مسالمت آمیز و الهام بخش بوده اند و شایسته 
دریافت حمایت و احترام ما هستند نه اینکه محکوم شوند. وی 
افزود: ســیل اعتراض ها در سراسر کشــور تجلی سرخوردگی 
واقعی و مشــروع به خاطر چند دهه ناکامی در انجام اصالحات 
واقعی در رویه های پلیس و همچنین اصالحات گســترده تر در 
 سیستم عدالت کیفری در ایاالت متحده است. روزنامه آمریکایی 
»یــو اس ای تودی« هم در گزارش خــود اذعان کرد: داده های 
اطالعاتی نشــان می دهند تظاهرات در محکومیت قتل جورج 

فلوید بیش از هزار شهر و همه 50 ایالت را دربرگرفته است.

الوروف:جهان تک قطبی را ©
فراموش کنید

راشــاتودی: ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه در مقاله ای برای یک روزنامه 
فرانســوی نوشــت: قاره اروپــای متحد به 
شــکل واقعی به وجود نیامــده و توان بالقوه 
همکاری های گسترده بین روسیه و اتحادیه 
اروپا در تمامی زمینه هــا، هم متوقف مانده 
است. الوروف تأکید کرد: واقعیت های کنونی 
در عرصه روابط بین الملل به گونه ای اســت 
که ظهور نظام جهانی چندقطبی، عادالنه تر 
و دموکراتیک تر اجتناب ناپذیر اســت و همه 
کشورها باید فلســفه قدیمی سلطه گری و 

جهان تک قطبی را فراموش کنند.

اکونومیست مطرح کرد
 اروپا می خواهد ©

راه خودش را برود
جهان / زارع: نشریه اکونومیست در تحلیلی 
در شماره اخیر خود با نگاهی به روابط چین 
و اروپا گفته اســت: قاره سبز می خواهد راه 
خودش را به ســمت چین برود. وقتی بحث 
سیاســت خارجی اروپا دربــاره چین مطرح 
می شود نگرانی اول ما باید این باشد که قربانی 
دعواهای آمریکا با این قدرت شرقی نشویم. به 
همین دلیل بسیاری از کارشناسان سیاست 
خارجی اروپا موافقند اتحادیه باید رویکردهای 

مستقل خود را درباره چین تدوین کند.
اکونومیست افزوده است: با وجود این، مسائلی 
مثل کرونا و هنگ کنگ سبب شده رسیدن 
به اتحاد در قبال چین ســخت باشد. موضع 
دولت های اروپایــی در قبال چین، موضعی 
واحد نیســت. حتی در سال 2019 اتحادیه 
اروپا، چین را یک رقیب سیســتماتیک در 
نظر گرفت. اما امروز اروپایی ها به این نتیجه 
رسیده اند چین می تواند یک شریک قوی در 

بسیاری از موارد باشد.
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توسط گروه های ناشناس صورت گرفت افشاگری یک رسانه لبنانیبا موافقت طرفین در افغانستانتهدید مؤثر خواهر کیم!
 کره جنوبی ارتش را 

به حالت آماده باش درآورد
 دولت و طالبان بر سر 

میز مذاکره می نشینند
برادر حریری، پشت پرده 

اعتراض های خشن
 حمله موشکی دوباره

 به پایگاه »التاجی«
جهان: به دنبال تهدید خواهر رئیس کره 
شــمالی مبنی بر قطع کــردن ارتباطات 
فرهنگی با سئول، شورای عالی امنیت ملی 
کره جنوبی تشکیل جلسه داده و آماده باش 
اعالم کرد. خواهر کیــم پس از آنکه کره 
جنوبی حاضر نشــد توزیع بروشــورهای 
تبلیغاتی را در مناطق مرزی متوقف کند، 
گفته بود: دفتر ارتباطات خود در ســئول 
را تعطیل و معاهده نظامی ســال 2018 
را لغو می کنیم. این موضع گیری منجر به 
دستپاچگی جنوبی ها شده و ضمن تأکید 
بر اجرای معاهده، از پیونگ یانگ خواست 

از پیمان  نظامی بین دو کره پیروی کند.

بی بی سی: نماینده ویژه وزارت امور خارجه 
قطر اظهار کرد: دولت افغانستان با مذاکرات 
بین االفغانــی به میزبانــی دوحه موافقت 
کرده اســت. مطلق بــن ماجد القحطانی 
که به تازگی در ســفر به کابل با »عبداهلل 
عبــداهلل« رئیس شــورای عالی مصالحه 
افغانســتان دیدار کرده بود به »الجزیره« 
گفت: رئیــس جمهور غنی بــا برگزاری 
مذاکــرات با طالبان در قطر موافقت کرده 
اســت. پیش از این نیز رسانه ها از موافقت 
رهبر طالبان با آغاز مذاکرات بین االفغانی 
و تأکید این گــروه بر میزبانی قطر از این 

گفت وگوها خبر داده بودند.

تسنیم: شــبکه الجدید فاش کرد گروه 
وابسته به بهاء حریری، برادر سعد حریری 
عامل بروز بارزترین اقدام های خشونت آمیز 
در مرکــز بیروت بود. این افراد ســاکنان 
منطقه طریق الجدیــده )منطقه طرفدار 
حریری( بوده و از بهاء حریری برادر سعد 
حریری پول گرفته بودند. الجدید اشــاره 
کرد 10 موتورســوار را زیر نظر داشــته و 
مشــخص شــد هرکدام از آن ها در ازای 
دریافت 50 هزار لیره و بنزین، دســت به 
اقدام های خرابکارانه در بیروت زدند. لبنان 
در چنــد روز اخیر شــاهد تظاهرات های 

خشن بوده است.

یورونیوز: خبرگزاری دولتی عراق گزارش 
داد دو راکت کاتیوشــا بــه پایگاه نظامی 
تاجی در این کشور شــلیک شده است. 
پایگاه نظامی تاجی در ماه های پیشــین 
هم چندین بار مورد اصابت موشــک ها و 
راکت هــای مختلف قرار گرفته اســت. با 
اینکه گزارشی از خسارت های احتمالی این 
حمله منتشر نشده، اما مقام های عراقی، 
تلفات جانــی در این حمله را رد کرده اند. 
این دو کاتیوشا از نزدیکی تأسیسات النصر 
واقع در شــمال شهر بغداد پرتاب شد. در 
این پایگاه آموزش و تربیت نیروهای عراقی 

برای مبارزه با تروریسم انجام می شود. 

بایسته های تشخیصی در رفتار آیت اهلل سیستانی©
پس از ســقوط موصل به دست داعش و جدی تر شدن تهدید تحرکات این گروه 
در عراق، آیت اهلل سیستانی در اقدامی بی سابقه، فتوای جهاد کفایی علیه گروه های 
تروریســتی را اعالم کرد. سالگرد صدور این فتوا فرصت خوبی به منظور بررسی 
ابعاد کنش ورزی فقهی آیت اهلل سیستانی در حوزه سیاست فراهم می کند. توجه به 
چند نکته در این باب به منظور دستیابی به چارچوبی جامع برای تحلیل اقدام های 

ایشان ضروری به نظر می رسد.
1. فقه سیاســی آیت اهلل سیستانی شــباهت ها و تفاوت هایی با فقه سیاسی امام 
خمینی)ره( و رهبر انقالب داشته که منبعث از مکاتب متفاوت آن هاست؛ اما باوجود 
تفاوت ها، هر دو طرف به شدت طرف مقابل را قبول داشته و برای یکدیگر عمیقاً 
احترام قائل هستند. این احترام، ریشه های علمی، اخالقی و غیر فرمایشی دارد.

2. برخی معتقدند برخی تصمیمات ایشــان در صحنه های مختلف اجتماعی و 
سیاسی عراق، ناشی از عدم اطالع دقیق ایشان از ظرافت های صحنه است. حال 
آنکه افراد مشــغول در فضای عراق به این واقعیت اذعان دارند که ایشــان تبحر، 
شناخت و اشرافیت بیشتری از مسئوالن ایرانی بر محیط سیاسی فرهنگی مضلع، 

در هم تنیده و تودرتوی عراق دارند.
3. آیت اهلل سیســتانی یک مهاجر غیرعراقی است و خود اذعان داشته اند سرمایه 
اجتماعی الزم را برای ایفای نقشی تمام کننده در عراق ندارند. نگاه ایشان دارای 

خاستگاه های متفاوت اما مقاصد نسبتاً مشابهی با جمهوری اسالمی است.
4. آیت اهلل سیســتانی دوران طلبگی تا مرجعیــت را در محیط پیچیده عراق با 
تکثر مذهبی و قومی فراوان طی کرده که کنش ورزی در این محیط، بایسته های 
دشواری داشته و مقبولیت یافتن در آن امری تقریباً محال است. حال چه چیزی 
می تواند نفوذ کالم و ســیطره معنوی یک فــرد را از ارتش قدرتمند آمریکا و یا 
هیئت حاکمه عراق مؤثرتر کند؟ چنین اســت که آیت اهلل به اشتراک مواضع در 
تمام اجزای متنوع موزائیک عراق توجه داشــته و کسی نمی تواند این اتهام را به 
ایشان وارد کند که گرایش خاصی به فالن موضوع یا بهمان تفکر دارد. این مسئله 
ضروری ترین الزام فعالیت در عراق تلقی می شود؛ امری که راهبردی ترین نتیجه 

آن، اعطای قابلیت به صحنه آوردن مردم در حوادث گوناگون است.
5. در رفتار سیاســی مردم ساالر آیت اهلل سیستانی، نشــانه های فراوانی از رفتار 
سیاســی قابل توجه و بررسی است. توجه به امنیت و رفاه، مبارزه با فساد اداری، 
توجه به نقش زن در جامعه، رصد سرنوشت کالن جهان اسالم، نگاه ویژه به مسائل 
فلسطین، قانونمداری و تقریب گرایی از مؤلفه های حائز اهمیت در رفتار آیت اهلل 
اســت. مرجعیت از نگاه سید سیستانی بسان یک نهاد مدنی است که حدفاصل 

دولت و ملت رفتار می کند.
 بــا در نظر گرفتن این موارد می توان تا حدودی به خاســتگاه معرفتی ایشــان 
پی برد و ســپس بر اساس آن، خطاهای تحلیلی و انتظارات غیرواقعی را کاهش 
داد. انتظارات ما از ایشــان معموالً منبعث از نگاه ایرانی و با رهیافتی برخاسته از 
فقه سیاســی امام خمینی)ره( شکل گرفته و المحاله با واقعیت ناهمخوان است. 
این ناهمخوانی عموماً عصبیت هم در ما تولید می کند؛ اینجاست که به اصطالح، 
تئوری ما عاجز از تبیین این الگو است. اما با همه این احوال، آیت اهلل سیستانی به 
صورت راهبردی با انقالب اسالمی کامالً هماهنگ هستند و اصلی ترین دغدغه هر 

دو طرف، شکل دهی به الگویی مشترک حول الزامات منطقه ای است.
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تقاص برده داری پس از تقاص برده داری پس از 8585 سال سال
ایتالیایی های معترض در میالن، مجسمه یک خبرنگار این کشور 
را که در دوره تســلط ایتالیا بر کشورهای آفریقایی در اریتره کار 
می کــرده، تخریب کردند. ایندرو مونتانلی، در ســال 1935 و در 
26سالگی به اریتره سفر کرده و اخبار مربوط به جنگ را پوشش 
می داده اســت. او در این دوره یک دختربچه 12ساله اریتره ای را 
خریده و ســپس با او ازدواج کرده اســت. این سابقه سبب شده 
معترضان ایتالیایی او را یک نژادپرســت بدانند و پس از 85 سال 

مجسمه او را قرمز کنند.
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      صفحه 8

ب���رگ س���بز و س���ند دس���تگاه موت���ور س���یکلت تیپ 
125CDI م���دل 93 به رنگ قرمز آلبالوئی به ش���ماره 
 0125N3N007662 پالک 97817 - 771 و شماره موتور
و شماره تنه N3N***125T9343423 به نام مرتضی 
زه���دی نژاد مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط  

میباشد . ,ع
99
02
26
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری س���پند تیپ پ���ی کی 
آی،رنگ مش���کی متالیک،مدل1383 با شماره موتور
m13896227 و با ش���ماره شاس���ی 3035333 و با 
ش���ماره ش���هربانی524 ب 35 ای���ران 12  بن���ام خانم 
ریحان���ه فرهمند حس���ینی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
02
26
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  تاریخ انتشار 1399/3/26
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم ش��رکت تعاونی مس��کن آزاد تعاونگران فتوح توس در س��اعت 9 
صبح روز جمعه  1399/04/06 به آدرس قاس��م آباد ، ش��ریعتی 45، فرهنگس��رای ش��هر زیب��ا و ایمن ، برگزار 
می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در جلسه حضور به هم 
رس��انند. طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور 
نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت 
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر یک رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطاء 
نمایندگی با در دس��ت داش��تن کارت ملی و برگ س��هام به همراه وکیل مورد نظر خود باید تا تاریخ 1399/04/03 
به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.   دستور جلسه : تمدید مدت فعالیت تعاونی.
/ع هیئت مدیره 
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای ارائه 
خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای ارائه خدمات حمل ونقل 
درون شهری و برون شهری دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2099091579000012( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگ��زار نمای��د .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها ازطریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه درسامانه تاریخ1399/03/25 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9مورخ1399/03/31

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9مورخ 1399/04/10
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10مورخ1399/04/10

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

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.   هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.    
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برگ س���بز خودروی کامیونت ون نیس���ان مدل 1381 
رن���گ آب���ی روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 231س55 
ایران 12  ش���ماره موتور 00179000 و ش���ماره شاس���ی 
C77895 ب���ه مالکی���ت حس���ین رمضان ف���ر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودروی س���ایپا131SL م���دل 1390 رنگ 
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 729ج99 ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   3990936 موت���ور  ش���ماره    12
محمدعل���ی  مالکی���ت  ب���ه   S1412290735757
فرزین فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ کمپانی  نوع س���واری   سیستم پراید  تیپ صبا 
)ج���ی تی ایکس( مدل 1380 ش���ماره پالک 58ایران 
443ج17 ش���ماره موت���ور 216931 ش���ماره شاس���ی 
S1412280690380 ن���ام مالک عبداالرس���ول بهروزی  

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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آگهی مفق���ودی پالکت تراکتور  فرگوس���ن به 
رنگ قرمز، شماره موتور LFW2686E ،شماره 
شاس���ی67337   ب���ه نام عل���ی اصغر عامری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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کارت خ���ودرو پی���کان وان���ت م���دل 1386 به ش���ماره 
ب���ه ش���ماره موت���ور  ای���ران 74  ش���هربانی 123م71 
بن���ام  ش���ماره شاس���ی 31617143  و   11486010668
فاطم���ه ظهوری���ان کوهی مفق���ود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط است.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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آگهی مناقصه شماره 16-99  نوبت دوم
• مناقصه گذار :

 شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله ای

• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید 
ان��واع پنجاه هزار عدد میله س��ردرب ش��مالی )علمک( 
زم��ان , مهل��ت ,مبلغ و نح��وه دریافت اس��ناد مناقصه :

متقاضی��ان می توانن��د ازتاری��خ 1399/03/27 لغایت 
1399/04/01 به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن:    31137340-054  و 31137348 
فکس:    054-31137050  
پیام کوتاه:   9307280200 

sbepdc@gmail.com   : پست الکترونیک
www.sbepdc.ir  : وب

مبل��غ و ن��وع تضمین ش��رکت در مناقص��ه: ضمانتنامه 
بانک��ی یا واری��ز مبل��غ 1,078,000,000 ریال به حس��اب 
ج��اری103403815002 بان��ک ص��ادرات  ش��عبه ب��رق 
زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروی برق 

سیستان وبلوچستان
زم��ان و محل تحوی��ل تضمین ش��رکت در فرایند کار : 
پیش��نهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر 
کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی 
دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1399/04/14 نسبت 
به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد 
مناقصه در پاکات الک و مهر ش��ده تا مهلت تعیین شده 
فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان 
دانش��گاه حدفاص��ل دانش��گاه 37و39ش��رکت توزیع 

نیروی برق سیس��تان وبلوچس��تان اقدام نمایند. الزم 
بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق س��امانه تدارکات 

دولت )ستاد( صورت می پذیرد. 
تاری��خ  و محل بازگش��ایی  پ��اکات :  پیش��نهادات ارائه 
ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
در س��اعت 10 روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/04/15 در 
س��الن کنفرانس ش��رکت توزیع نیروی برق سیستان و 

بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در 
س��امانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی 
اقدام نمایند جهت اطالعات بیش��تر در این خصوص می 
توانید با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.

مدت قرارداد : 4 ماه  
اطالع��ات  کس��ب  جه��ت  توانن��د  م��ی  متقاضی��ان 
بیش��تر ب��ه س��ایت معام��الت صنع��ت ب��رق به نش��انی

Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت شرکت توزیع نیروی 
 www.sbepdc.ir برق سیستان و بلوچستان به نشانی
آدرس ب��ه  مناقص��ات  مل��ی  پای��گاه  همچنی��ن 

 www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این 
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .» سایر 
اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پیش��نهاداتی ک��ه فاقد س��پرده یا امضاء ، مش��روط 
ومخ��دوش و س��پرده های کمت��راز میزان مق��رر ، چك 
ش��خصی و نظایرآن و پیش��نهادهایی که پس از انقضاء 
مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد . 
امور تداركات و قراردادها

   شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
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