
 

پرچم های طرح »زیر سایه خورشید« با مضجع نورانی رضوی متبرک شدند
در آستانه دهه کرامت 
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انتقاد پرویز شیخ طادی ازکوتاهی رسانه ملی 

برای ساخت سریال های عمیق تاریخی و فرهنگی

گفت وگوی قدس با داریوش سجادی، روزنامه نگار مقیم آمریکا وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه شورای عالی شهرسازی: 

 :aحضرت محمد
مؤمنان با هم 

برادرند و خونشان 
برابر است و 

در برابر دشمن، 
یکپارچه اند.

کافی، ج1، ص 404

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 29 خرداد 1399  26شوال 1441 18ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9271 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

وی
ض

س ر
عک

  /
ی 

سن
د ح

حم
س: ا

عک

پرکردن آنتن به هر قیمت!
از تمدن آمریکایی 

تنها قدرت نظامی اش باقی مانده
قدس خراسان/ فرمان رهبری درخصوص 

پیرامون حرم نادیده گرفته شده است

 ............ صفحه 6

 انگلیس، فرانسه و آلمان از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان استقبال کردند 

خوش رقصی اروپا در زمین آمریکا

افسار گرانی لوازم خانگی 
کشیده می شود؟

مالک قیمت؛ 
سامانه ۱۲۴

 سیاست   سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان که دنباله روی کامل آن ها در توطئه های 
ضدایرانی دولت ترامپ بر کسی پوشیده نیست، بار دیگر وابستگی تام خود به آمریکایی 
را به اثبات رســاندند. تروئیکای اروپایی که در مدت دو ســال گذشــته و در پی خروج 
یکطرفه و غیرقانونی کاخ سفید از توافق نامه هسته ای با ایران کمترین واکنشی از خود 
نشــان نداده اند، حال با ابراز نگرانی در مورد آنچه عدم همــکاری ایران با آژانس انرژی 
اتمی خوانده اند در بیانیه ای مدعی شــده اند اقدام آن ها در کلید زدن سازوکار موسوم به 
»مکانیسم حل اختالف« در برجام از روی حسن نیت بوده است. سه کشور اروپایی در آغاز 

 ............ صفحه 2این بیانیه که با موضوع ادعایی »راستی آزمایی و نظارِت ایران...

 اقتصــاد ســامانه 124 که سال هاســت 
مسئولیت دریافت شــکایت های مردمی در 
زمینــه فــروش، تقلب و احتــکار و عناوین 
دیگــری از جنس انتقادات و پیشــنهادها را 
یدک می کشید، حاال به مرجع قیمت گذاری 
کاالها و لوازم خانگی مبدل شــده است.این 
سامانه که سازمان حمایت سال هاست حیطه 
وظایفش را به ثبت و رســیدگی به شکایات 
مردمــی در زمینه فروش و اختفای کاالهای 
قاچاق، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، 

عدم اجرای...

علیرضا دبیر:  1.5 میلیون 
کشتی گیر را از دست دادیم

کشتی به ورزش 
سوم وچهارم ما
تبدیل می شود!

چه فیلم هایی از اول تیر 
درسینماها  اکران می شوند؟

»خروج« 
از بحران با 

»شنای پروانه«
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 11

رویترز خبر داد

محموله جدید 
بنزین ایران 

در راه ونزوئال
 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

»شیپور جنگ، نهیب مردانگی و شرف است... لحظه ای که مرد را از نامرد تشخیص 
می دهند، لحظه ای که فداکاری و شخصیت انسانی... بگذریم«؛ این فراز از سخنان 
آن اسطوره جهاد و انسانیت و تقوا را همه حفظیم. به باور این قلم در هر حوزه ای 
تا این لحظه فرا نرسد و شیپور نواخته نشود، ما قادر نیستیم دوستان و دشمنان 

واقعی خویش را بشناسیم؛ قادر نیستیم حتی خود...

 »خون شریکی« خاری در چشم 
دشمنان دو ملت ایران و افغانستان

 ............ صفحه 8

      صفحه 1

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

شبکه بهداشت و درمان
 شهرستان چناران 
شرح در صفحه 4
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آگهی مناقصه
 تهیه و تحلیل ابزار دقیق رفتارسنجی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8
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اداره کل  راه و شهرس��ازی اس��تان خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 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 س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا اس��ناد مناقصه به شرح 

خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

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

آخرین مهلت ارائه پاکت 
پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/3

انجام امور مربوط به حفاظت 
و نگهداری از اراضی 

شهرستان های استان 
خراسان جنوبی

700/000/000--12 ماه14/000/000/000

 ساعت10 روز  پنج شنبه  مورخ 
99/03/29 الی  ساعت 14 روز

دو شنبه 
مورخ 99/04/02

ساعت 13 روز
پنج شنبه 

مورخ 99/04/12

ساعت 9صبح روز
شنبه

مورخ 99/04/14

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

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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99
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35
7

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
 www.setadiran.ir پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی
 ثبت        نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه 

مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت   13:30   روز پنجشنبه  مورخ 99/04/05  .       
4-قیم�ت اس�ناد مزایده و نح�وه واریز وجه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه واریز: 

297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
 5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا ساعت :  15:30  روز دوشنبه  مورخ  99/04/16  -درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  

نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

8- ش��رکت کننده در مزایده  می بایس��تی مجوزهای الزم) مجوز کانون آگهی و تبلیغات رس��می( را از مراجع ذیصالح )اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
اتحادیه، پروانه کسب و ...( اخذ و مجوز را به همراه اسناد در پاکت ))ب((  ارائه نماید. 

تبصره: موضوع کانون آگهی و تبلیغات رس��می می بایس��ت در مجوز ارائه ش��ده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی، اتحادیه و پروانه کسب صراحتًا 
قید شده باشد.

9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت :  11  روز سه شنبه مورخ  99/04/17  .
10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  44.607.500  )چهل و چهار میلیون و  شش��صد و هفت  هزار و پانصد ( ریال  مطابق با تضامین 
معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز 

نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهي  تجدید مزایده شماره 3-37-99 « ( نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی - نوبت اول

 اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به واگذاری کامل پروژه تکمیل محور خوسف -سه راهی راهداران 
-دیهوک - طبس ، س��ه راهی ش��هید زارع -بش��رویه  واقع در  شهرستانهای  طبس، بش��رویه و خوسف اقدام نماید. لذا ازکلیه 
س��رمایه گذاران حقیقی/حقوقی که دارای رتبه از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های 
مذکور با معرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی  فوق دعوت بعمل می آید  درس��اعات  اداری  جهت دریافت اطالعات بیش��تر به 
واحد انتش��ارات اداره کل به آدرس: بیرجند- انتهای خیابان ش��هید آوینی -میدان راه و شهرس��ازی -روبروی صدا و سیما - 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مرکزی، مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اطالعات بیشتر : از روز شنبه 99/3/31 لغایت روز سه شنبه 99/4/17

3- آخرین مهلت اعالم آمادگی : پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/04/19  
 اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی
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رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 
پروتکل ها در حرم رضوی به دقت رعایت می شوندپروتکل ها در حرم رضوی به دقت رعایت می شوند

زیارت درسایه سالمتزیارت درسایه سالمت
 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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توافق جدید مالی تهران- بغداد   سیاست: عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با علی محسن اسماعیل العالق؛ رئیس کل بانک مرکزی کشور عراق از به کارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع 
در تأمین کاالهای اساسی کشورمان خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در عراق در این دیدار گفت: ایران منابع مالی قابل توجهی در عراق دارد که توافق شد از این منابع برای خرید کاالهای غیرتحریمی و اساسی 

استفاده کنیم. بیشتر منابع مالی ایران در عراق مربوط به صادرات گاز و برق است.

 سیاست   سه کشــور انگلیس، فرانسه 
و آلمان کــه دنباله روی کامــل آن ها در 
توطئه های ضدایرانی دولت ترامپ بر کسی 
پوشیده نیست، بار دیگر وابستگی تام خود 
به آمریکایی را به اثبات رساندند. تروئیکای 
اروپایی که در مدت دو سال گذشته و در 
پی خروج یکطرفه و غیرقانونی کاخ سفید 
از توافق نامه هســته ای بــا ایران کمترین 
واکنشــی از خــود نشــان 
نداده اند، حال با ابراز نگرانی 
در مورد آنچه عدم همکاری 
ایران بــا آژانس انرژی اتمی 
خوانده اند در بیانیه ای مدعی 
شده اند اقدام آن ها در کلید 
زدن ســازوکار موســوم به 
»مکانیسم حل اختالف« در 
برجام از روی حســن نیت 

بوده است.
سه کشور اروپایی در آغاز این 
بیانیه که با موضوع ادعایی 
»راســتی آزمایی و نظــارِت 
ایران در شورای حکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی« 
منتشــر کردند، آورده اند: »فرانسه، آلمان 
و پادشاهی متحده مایل اند از جدیدترین 
گــزارش مدیــرکل ]آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی[ و همچنین برگزاری نشست 
توجیهی فنی توسط معاون مدیر کل تشکر 
کنند!« سه کشــور اروپایی در ادامه ضمن 
متهم کردن ایران به »نقض« برجام مدعی 
شده اند که از این توافق حمایت می کنند. 
آن ها البته با اشــاره به »خــروج آمریکا از 
برجام« هم تنها به ابراز تأسف در این زمینه 

بسنده کرده اند.
پیش  از این رافائل گروسی، مدیرکل این 
نهاد در سخنانی با مطرح کردن اتهام هایی 
علیــه کشــورمان گفت که ایــران اجازه 
دسترسی بازرسان را به دو مرکز حساس 
در ارتباط با فعالیت های احتمالی گذشته 
در این اماکن نداده و این مســئله موجب 

نگرانی جدی آژانس شده است.

تهران گزارش آژانس را رد کرد»
رویکــرد ضدایرانی آژانس و کشــورهای 
اروپایی البته با پاسخ مقام های کشورمان 
روبه رو شــد. نماینده دایم ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در نشست فصلی 
شــورای حکام که از طریق ویدئواجالس 
برگزار شد ضمن زیر سؤال بردن گزارش 

اخیر گروســی وضعیت برجام را در میانه 
بی عملی اروپا در قبال اقدام های ضد ایرانی 
ایاالت متحده وخیم خوانــده و گفت: در 
رابطه با اجرای برجام، باید اذعان کرد که 
نه  تنها پیشرفت مثبت محسوسی وجود 
نداشته، بلکه وضعیت حتی بدتر شده است. 
کاظم غریب آبادی ضمن اشــاره به خروج 
آمریکا از توافق نامه هســته ای و در پی آن 
اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورمان 
افزود: تحریم ها و سیاست های بدخواهانه 
آمریکا، موجــب جلوگیری از اجرای مفاد 
مرتبط هسته ای قطعنامه ۲۲3۱ )۲۰۱۵( 
شورای امنیت توســط دولت های عضو از 
جمله جمهوری اسالمی ایران شده است. 
غریب آبادی تصریح کرد: اعضای آژانس باید 
به مسئولیت های خود عمل کنند و نسبت 
به رفتار غیرقانونــی آمریکا که همکاری 
بین المللــی در زمینه انــرژی و فناوری 
هســته ای را به خطر می اندازد، رسیدگی 
و واکنش مناسب نشــان دهند. نماینده 
دائم ایران در آژانس در ادامه با اشــاره به 
33 دسترسی تکمیلی آژانس به سایت های 
هسته ای ایران فراتر از پروتکل الحاقی که 
در سال گذشته صورت گرفته، گفت: این 
بدان معنا نیســت که هر درخواست را آن 
هم بر مبنای ادعاهای واهی دشــمنانمان 

اجابت  کنیم.

 علت مخالفت اخیر ایران »
با درخواست  آژانس

نشست شــورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی در حالــی در ویــن ادامه 
دارد که گــزارش این نهــاد در خصوص 
ایران دارای ابهام های اساســی اســت. به 
نظر می رســد اندیشــکده »بنیاد دفاع از 

دموکراسی های)FDD(« که توسط ایران نیز 
تحریم شده در این میان خط دهنده اصلی 
بوده است. از سویی مقاالت »دیوید آلبرایت« 
بازرس سابق آژانس و »اولی هاینونن« معاون 
پیشین آژانس که پیش تر مبنای اظهارات 
ضدایرانی بنیامین نتانیاهو بــوده در این 
گزارش دیده شده است. پیش تر سیدعباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
با اشاره به اینکه مبنای گزارش آژانس انرژی 
اتمی اطالعات جاسوسی رژیم صهیونیستی 
است این رویه را غیرقابل قبول و آژانس را به 

سیاسی کاری متهم کرده بود.
آژانس اتمــی در گزارش اخیــر خود دو 
درخواســت را بر اســاس ادعــای رژیم 
صهیونیســتی مطرح کرده است. پذیرش 
این درخواســت ها، جدای از اینکه سنگ 
بنای درخواســت های غیرمبنایی آینده را 
می گــذارد، آژانس را به محلی برای ایفای 
نقش سیاســی تبدیل می کند؛ بنابراین، 
موضــع و منطق ایــران، فراتــر از بحث 
دسترسی به دو مکان است. تهران در اصل 
مانع ایجاد ریلی می شــود که آژانس را از 
مســیری فنی به سمت مقصدی سیاسی 

سوق می دهد.
اصل ماجرا و ادعای مطرح شــده شاید با 
کمی تأمل قابل  فهم و  هضم ناپذیر باشد. 
دارندگان و اســتفاده کنندگان بمب های 
اتمــی، به شــکایت از برنامه هســته ای 
بی سابقه ترین  که  برخاســته اند  کشوری 
نظام بازرسی های آژانس را پذیرفته است. 
درمجموع، ۲۲ درصد بازرســی های انجام 
 شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران 
انجام می شوند. همچنین به  طور متوسط 
هر روز ۶ بازرس در ایران حضور دارند. پس 
اگر ایران بنای مخالفت با دسترسی آژانس 

داشــت، بعید بود که چنین ســطحی از 
بازرسی های آژانس را بپذیرد. َعلَم کردن دو 
مکان ادعایی بیشتر به بهانه ای برای فشار 
یا امتیازگیری سیاسی از تهران می ماند تا 

درخواستی فنی و حقوقی.

رایزنی ظریف در مسکو»
همزمان بــا این تحــوالت ظریف که در 
مســکو به دیدار همتای روسی خود رفته 
بود، در بدو ورود به این کشور تأکید کرد: 
آمریــکا و برخی از کشــورهای غربی هم 
در شــورای حکام و هم در شورای امنیت 
مشغول تالش هایی برای بر هم زدن نه  تنها 
مبانی برجام، بلکه بر هم زدن مبانی روابط 

بین الملل هستند.
جمهوری  دیپلماســی  دســتگاه  رئیس 
اســالمی عنوان کرد: مواضع ما، روسیه و 
چین و تعدادی دیگر از کشــورها در این 
زمینه کامالً همسان است. اروپایی ها هم تا 
حد زیادی همراهی دارند اما آن ها تاکنون 
نتوانســتند در برابر آمریکایی ها سیاست 
مســتقلی را دنبال کنند بنابراین ضرورت 

دارد همه با هم مشورت ها را ادامه دهیم.
ســرگئی الوروف؛ وزیر خارجه روسیه نیز 
در دیدار با محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه 
ایران در مســکو تأکید کرد که روسیه در 
برابر تالش ها برای استفاده از شورای امنیت 
سازمان ملل برای ضربه به توافق هسته ای 

ایستادگی خواهد کرد.
ظریف همچنین با اشــاره بــه اقدام های 
آمریکا در شــورای امنیت افــزود: یکی از 
طنزهای تلخ تاریخ اســت؛ کشوری که از 
برجام خارج  شــده و رسماً مانع از اجرای 
قطعنامه ۲۲3۱ شــده، اکنون می خواهد 
از محمل این قطعنامه اســتفاده کند. وی 
گفت: در این زمینه موضع ایران، روســیه 
و بقیه کشورها مشابه است، متأسفانه دبیر 
کل ملل متحد گزارش کامالً غلط، بیجا و 
خــارج از اختیارات خود را صادر کرده که 
کامالً مشهود است تحوالتی که در آژانس و 
دبیرخانه سازمان ملل اتفاق افتاده، به دلیل 
اینکــه کرونا موجب کمتر شــدن حضور 
کشورها در این ســازمان ها شده، آمریکا 
توانسته با اســتفاده از فشارهای نامربوط 
خودش، این ســازمان ها را منحرف و در 
راســتای اهداف خودش حرکت دهد. در 
این زمینه ایران و روسیه موضع مشترک 
برای ضرورت مقابله با این حرکت ها دارند 
و در این زمینه صحبت های خوبی کردیم.

انگلیس، فرانسه و آلمان از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان استقبال کردند

خوش رقصی اروپا در زمین آمریکا

گردش نخبگان گردش مدیریت :قانونی در ایران تصویب بشه که فعال سیاسی س
نتونه بیش از دو دوره چهار ساله ریاست جمهور/ نماینده مجلس شورا/ عضو شورای 

شهر و روستا و نماینده مجلس خبرگان رهبری شود. 09150003660
در صفحه معارف چند بزرگوار از امام صادق)ع( ســخن گفتند اما تکراری بود یا س

چیدمان کلمات نامناسب. عالوه بر این از زمان امام نگفتند، مگر امام زمان خودش 
نبوده اینجا زمان غایب است از ارتباط امام با شیعیانشان در ایران نگفتند که برای ما 

مهم است از حلقه اصحاب و یاران امام نیز در سکوت برگزار شده. 09150001032
سالم. حاال که مسکن به باالترین قیمت رسیده آقای رئیس جمهور به فکر حل س

مشکل مسکن افتاده! هر ُگلی که درباره قیمت سایر کاالها به سِر مردم بدبخت زدید 
برای مســکن هم همین گونه خواهد شد، اغنیا غنی تر و ضعفا ضعیف تر مهم ترین 

نماد دولت الکترونیک. 09020009961
طرز برخورد طبری با قاضی و ادعای داشــتن دوســتانی که با اشاره او تمام س

لواســان را به پایش می ریزند و به قاضی هم میگه دلت بســوزه تو که نداری که 
کمتر پیامبری در رابطه با امتش این طور قوپی اومده. حاال جعبه سیاه این ماجرا 
کیســت؟ یعنی یکی همین طوری بیاد در کلیدی ترین پست به نام دادگستری 
ملجأ مظلومان و حامی ستم دیدگان بنشیند و با این جرم و جنایت کسی متوجه 

نشود؟ 09150002831
با عرض ســالم و خسته نباشــید. ما به عنوان تولیدکننده گوشت سفید، مرغ س

گوشــتی در حال حاضر برای تهیه خوراک طیور مشکل جدی داریم. قیمت سویا 
۶هزار تومان اعالم کردند، با این وضعیت خیلی از مرغداری ها به سمت ورشکستگی 

و تعطیلی می روند. تقاضای رسیدگی داریم. 09120006149

پاسخ اژه ای به یک شبهه

 آیا مسئوالن وقت قوه قضائیه ©
از فساد طبری خبر داشته اند؟

اژه ای،  محســنی  حجت االسالم  تسنیم: 
معاون اول قوه قضائیه در نشســت خبری، 
برنامه هــای این قوه در هفته قوه قضائیه را 
تشــریح کرد. در بخشی از این نشست وی 
درباره پرونده اکبر طبری و سابقه اقدام های 
وی توضیــح داد: یک پرســش جدی این 
اســت که آیا ایشان فســادش آشکار بوده 
اســت؟ مقدار زیادی ایشان پیچیده عمل کرده است و بدون این تحقیقات مفصلی 
که در این یک ســال انجام گرفته است بروز و ظهوری نداشته است. همیشه برخی 
شــایعات وجود داشــته اما هیچ گاه آن قدر جدی نبوده که بشود منجر به تشکیل 
پرونده شــود. در همه تاریخ انقالب افرادی بودند که نفوذی بودند مثل کشمیری و 
کالهی ها اما کی از نفوذ این ها مطلع شــدیم؟ در همه زمان ها نســبت به این افراد 
تردیدهایی بود و شــایعاتی مطرح می شــد اما پس از گذشت زمانی این موضوعات 
برمال شــد. در خصوص طبری هم شایعاتی بود اما پس از یک کار جدی تحقیقاتی 
موضوعات برمال شد. معاون اول قوه قضائیه گفت: حتی من از آقای رئیس قوه قضائیه 
هم پرسیدم ایشــان گفتند من تا زمانی که فساد این فرد برمال شود واقعاً خودم به 
این موضوع نرسیدم که طبری فسادی داشته است. البته زمانی برخی آمده بودند که 
 موضوعاتی را در قالب شــایعه مطرح کردند اما چیزی در آن زمان برای رئیس وقت 
قوه قضائیه ثابت نشــده بود. وی افزود: در سال ۹۷ وقتی سازمان اطالعات سپاه به 
میدان آمد و با همکاری وزارت اطالعات بررسی های همه جانبه صورت گرفت مشخص 
شد یک رد پایی از آقای طبری وجود دارد. برای مثال در پرونده دانیال زاده رد پایی از 
طبری پیدا شد. اژه ای گفت: در پرونده حسین فریدون هم سرنخ هایی از طبری دیده 
شد و با اتکا به آن سرنخ ها و شایعات قبلی موضوع بررسی شد و نخستین اقدام این 
بود که ایشــان از سمتش برکنار شد. وی ادامه داد: پس از آن این فرد مورد تعقیب 
قرار گرفت و دستگیر شد. البته در خصوص متهمان دو جور متهم وجود دارد؛ بعضی 
هستند که می آیند و پس از دستگیری اعتراف می کنند و زود به پرونده شان رسیدگی 
می شود اما برخی هم صداقت ندارند و اعتراف نمی کنند به همین دلیل رسیدگی به 
پرونده طوالنی می شود. نکته مهم این است که رئیس وقت قوه، آیت اهلل رئیسی و بنده 
و خیلی از مدیران از این فساد مطلع نشدیم. شایعاتی بود ولی هیچ گاه قطعیت پیدا 
نکرده بود و این گونه نبود که مدیران ارشد وقت قوه قضائیه از این فساد مطلع باشند.

رویترز خبر داد

محموله جدید بنزین ایران در راه ونزوئال©
فارس: رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی 
شد که یک نفتکش دیگر با محموله بنزین 
ایران راهی ونزوئال شــده و تهران احتماالً 
ماهانه دو تا ســه محموله بنزین به ونزوئال 
بفروشــد. ایران از مــاه آوریل تاکنون پنج 
نفتکش که در مجموع حدود ۱.۵ میلیون 
بشکه بنزین حمل می کردند به ونزوئال که به 
شدت به سوخت نیازمند است، ارسال کرده و این محموله ها اندکی از صف های طوالنی 
در پمپ های بنزین این کشور کاسته است. بر اساس آمارهای تنکرترکرز، کشتی حامل 
این محموله با پرچم ایران به سمت ونزوئال حرکت کرده است و تجهیزات پاالیش نیز 
حمل می کند. بر اساس وب سایت رهیابی ریفینیتیو ایکون، این کشتی با نام »گلسان« 

)Golsan( با ترک بندرعباس در حال حرکت به سمت غرب اقیانوس اطلس است.
عالوه بر این ســردار سرلشکر باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در جلسه 
غیرعلنی مجلس نیز گفته است: در جریان اعزام نفتکش های ایرانی به ونزوئال، آمریکا 
ابتدا به دنبال تطمیع و بعد به دنبال تهدید ناخدا و کادر فرماندهی این کشتی ها بود 
که توفیقی کســب نکرد. در دریای آتالنتیک تعدادی از شناورهای جنگی آمریکا با 
تهدید به دنبال ایجاد تنش بودند که با مدیریت این شرایط توسط شناورهای ایرانی، 

آمریکایی ها نتوانستند به هدفشان برسند.

 صداوسیما اجازه پخش ©
مذاکرات ستاد ملی مبارزه با کرونا را نداشت

سیاست: روزهای گذشته خبری با عنوان »فشار دولت به صداوسیما برای جلوگیری 
از پخش مذاکرات هیئت دولت« در خبرگزاری ها منتشر شد که روابط عمومی ریاست 
جمهوری پاسخی درباره آن منتشر کرد. در این پاسخ آمده است: پوشش رسانه ای 
 جلســات رسمی و غیرعلنی کشور- همچون جلســات ستاد ملی مبارزه با کرونا یا 
نشســت شــورای عالی امنیت ملی و مواردی از این قبیل- تابع ضوابط و روال های 
روشنی است و انتشار محتوا و مباحث این جلسات از قواعد خاصی پیروی می کند 

و رسانه های رسمی کشور به ویژه رسانه ملی به این ضوابط اشراف دقیقی دارند. 
این نامه ادامه می دهد: در نامه به ریاســت محترم سازمان صداوسیما درخواست شده 
تا نسبت به تخلف مسئوالن بخش خبری که برای دومین بار محتوای جلسه را بدون 
هماهنگی پخش کرده اند رسیدگی شود و معلوم نیست از کجای این نامه خبرگزاری 
فارس استنتاج کرده که دولت صداوسیما را برای سانسور حداکثری جلسات دولت تحت 
فشــار قرار داده است. در بخشی از نامه تأکید شده است: عدم پخش تصاویری که به 
عنوان تست صدا و تصویر ضبط شده، به معنای سانسور یا ایجاد محدودیت نیست؛ بلکه 
اصرار بر ادامه تخلف و درز دادن مکاتبات اداری، اقدام هایی زشت و قابل پیگیری است.

 دست رد ظریف ©
به درخواست دیدار حضوری هوک در زوریخ 

سیاســت: »برایان هوک« نماینده آمریکا 
در امور ایران مدعی شــده در ماه دسامبر 
خواستار دیدار با »محمدجواد ظریف« وزیر 
خارجه ایران شده اما درخواست او از طرف 
ایرانی ها رد شــده است. وی در ادامه گفت 
مایل است شخصاً با مقام های ایران دیدار و 
در خصوص مسائل کنسولی و آزادی زندانیان 
رایزنی کند. به نوشته رویترز، هوک گفت: »ما دوست داریم برای گفت وگوهای کنسولی 
دیدار شخصی ]با مقام های ایران[ داشته باشیم تا بتوانیم سریع تر پیش برویم«. این در 
حالی است که »سیدعباس موسوی«، سخنگوی وزارت خارجه ایران چند روز پیش 
گفته بود برایان هوک در مبادله زندانی میان طرف های ایرانی و آمریکایی کارشکنی 
کرده است. اشاره موسوی به مبادله »مایکل وایت«، جاسوس آمریکایی بازداشت  شده 

در ایران با »مجید طاهری«، پزشک ایرانی مقیم آمریکا بود.

حمله توپخانه ای و موشکی ©
سپاه در غرب کشور

علیه  پاســداران  ســپاه  خبر آنالیــن: 
عناصر ضدانقالب در شــمال غرب دست 
بــه عملیــات گســترده زد. بــه گزارش 
نورنیوز، ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
بــا انجام حمالت توپخانه ای گســترده به 
کوهســتان های آالنــه و حاجی عمران در 
مرز اقلیم کردســتان عراق عناصر مسلح 
ضدانقالب مستقر در مناطق فوق را مورد 
هدف قرار داد. در این گزارش آمده است: 
گروه هایی از حــزب دموکرات و کومله در 
این ارتفاعات مخفی شــده اند. روز گذشته 
هم ســپاه پاســداران مناطق کوهستانی 
مرزی کردستان را هدف حمالت موشکی 

و توپخانه ای قرار داد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

تحریم ها و 
سیاست های 
بدخواهانه آمریکا، 
موجب جلوگیری 
از اجرای مفاد 
مرتبط هسته ای 
قطعنامه 2231 
توسط دولت های 
عضو از جمله 
جمهوری اسالمی 
ایران شده است

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   دونالد ترامپ تالش 
دارد با به سرانجام رساندن و دستیابی به نتیجه 
دلخواه در پرونده هسته ای ایران و توافق برجام، 
از آن به  عنوان یک برگ برنده و دســتاوردی 
مهم حداقل در حوزه سیاست خارجی آمریکا 
نام ببرد. حاال برنامه هسته ای کشورمان شتاب 
و ابعاد پیچیده ای به خود گرفته اســت و هر 
یک از اعضای درگیر در توافق برجام ســعی 
دارند با توجه به منافع، شرایط، امکانات و نیز 
در نظر گرفتن قدرت و واکنش های احتمالی 
ســایر اعضا بهترین رویکرد را در این زمینه 
اتخاذ کنند. در همین راستا، جمهوری اسالمی 
ایران نیز با توجه به مجموعه اقدام های آمریکا 
و دولت هــای اروپایی باید ســعی کند با در 
پیش گرفتن راهبردی همه جانبه و کم هزینه، 
به  نوعی مســیر پرونده هسته ای کشورمان را 
از کشیده شدن به شــورای امنیت یا اجماع 

بین المللی در برابر ایران دور سازد.
در همین رابطــه، در گفت وگویی با امیرعلی 
ابوالفتح، کارشناس مسائل هسته ای به بررسی 
امکانات و راهبردهای ایران در قبال اقدام های 
آمریکا پرداخته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

ایران برای  س تحلیلتان درباره امکانات 
پاســخ به لغو معافیت های هســته ای 
همکاری های  عدم  صورت  در  چیست؟ 
هسته ای چین و روســیه با ایران، این 
موضوع چه تأثیــری در روند کار ایران 

خواهد داشت؟
ایران در حال انجام اقدام های خود اســت و 
بر اســاس توافق برجام برخی تعهداتی دارد 
که البته تــا پیش از برقــراری تحریم های 
نفتی کاماًل موبه مو انجــام می داده و آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی هــم در بازدیدهای 
خــود آن ها را به  صــورت فصلی تأیید کرده 
است. پس از اینکه آمریکا تحریم های نفتی را 
اعمال کرد ایران طی پنج گام تعهدات خود را 
کاهش داد و این کاهش تعهدات نیز در حوزه 
فنی بود یعنی به تعداد سانتریفیوژها، میزان 
خلوص اورانیوم، میزان ذخایر آب ســنگین و 

اورانیوم غنی شده مرتبط بود.
بحث های نظارتی از طرف ایران نقض نشده 
بود و معافیت هایی کــه آمریکایی ها درباره 
همکاری هسته ای برخی کشــورها با ایران 
اعمــال می کردند حول بحــث اطمینان از 

سالمت برنامه هسته ای و صلح آمیز بودن آن 
بود، به همین دلیل هم معافیت های هسته ای 
نزدیک به دو ســال ادامه داشت و در داخل 
آمریکا توجیه می شد که این معافیت ها الزاماً 
کمک به ایران نیست و اطمینان از صلح آمیز 
بودن برنامه های هســته ای ایران است و به 
همین دلیل ادامه پیدا می کرد. آمریکایی ها 
بنا به دالیلی تصمیم گرفتند این معافیت ها را 
پایان دهند. با اجرایی شدن لغو معافیت های 
هسته ای، اگر آمریکایی ها بخواهند مجازات 
و تحریمــی اعمال بکنند باید کشــورهای 
طــرف مقابل مانند چین از توافــق با ایران 
و همــکاری در زمینه هایی مانند ســاخت و 
بازطراحی رآکتور آب ســنگین خارج شوند. 
این نگرانی هم در داخل آمریکا، هم در اروپا 
و هم میان چین و روسیه وجود دارد که قطع 
همکاری ها به دلیل لغو معافیت های هسته ای 
بــه  نوعی زمینه نظارت کامــل بر صلح آمیز 
بودن هســته ای ایران را زیر سؤال می برد و 
مقصر آمریکایی ها هستند که دارند عالوه بر 
لطمه بر بخش های فنی برجام بر بخش های 
نظارتی برجام هم آسیب می زنند. ایران هیچ 
قصد و نیتی برای تالش و دستیابی به سالح 
اتمی ندارد اما کشــورهای غربــی، اروپایی 
و آژانس بین المللی انــرژی اتمی می توانند 
راســتی آزمایی کنند و در ایــن راه اگر لغو 
معافیت های هسته ای توسط آمریکا مانع این 
راستی آزمایی شود مقصر آمریکایی ها هستند 
نه ایــران؛ بنابراین ایران کار خودش را انجام 
می دهد و تاکنون هم این  گونه بوده و از این 

به بعد هم همین  طور اســت و طرف مقابل 
مانند روســیه، چین، فرانســه یا حتی خود 
آمریکا بر اساس معافیت ها در حال همکاری 
با ایــران بودند بنابراین آن هــا باید تصمیم 
بگیرند که می خواهند این همکاری را ادامه 

بدهند یا به آن خاتمه ببخشند.

 با توجه به اینکه غنی سازی 20 درصد  س
به  عنوان یکی از گزینه های ایران برای 
پاسخ به اقدام های آمریکا در قبال پرونده 
هسته ای ایران مطرح است، به نظرتان تا 
چه حد امکان دارد ایران غنی سازی 20 
درصد را آغاز کند؟ واکنش طرف مقابل 

چه خواهد بود؟
ایران اعالم کــرده که تعهدات فنی برجام را 
کاماًل کنار می گــذارد، یکی از تعهدات فنی 
ایران در برجام این بوده که اورانیوم را بیش 
از 3.۶۷ درصد غنی سازی نکند و متقاباًل هم 
طرف مقابل توافق یعنی ۱+۵ متعهد شــده 
بودنــد که نیاز ایران بــه اورانیوم ۲۰ درصد 
را به منظور تأمین ســوخت نیروگاه رآکتور 
تحقیقاتی تهران تأمین بکنند. این توافق جزو 
برجام بوده اما اگــر معافیت هایی که آمریکا 
آن را لغــو کرده امکان تأمیــن نیاز ایران به 
اورانیوم ۲۰ درصد را از بین ببرد چه بسا ایران 
چاره ای نداشته باشد که مانند دوره پیش از 
برجــام و در زمان دولت آقای احمدی نژاد به 
سمت تولید اورانیوم ۲۰ درصد حرکت کند. 
تاکنون هیچ تصمیمی اعالم  نشــده اما ایران 
در ایــن زمینه خــودش را متعهد به حفظ 

غنی ســازی 3.۶۷ نیز نمی دانــد. به لحاظ 
عملیاتی ایران میــزان اندکی از 3.۶۷ عبور 
کرده کــه گزارش های آژانس می گوید ایران 
حول وحــوش ۵ درصد در حال غنی ســازی 
اســت اما حرکت از ۵درصد بــه ۲۰ درصد 
بســتگی به این دارد که اقدام های خصمانه 
آمریکا مانع دسترســی ایران به اورانیوم ۲۰ 
درصد شود یا نه. اگر آمریکا مانع این امر شود 
ایران برای خودش این حق را قائل است که 
به سمت غنی سازی ۲۰ درصد حرکت کند 
که قطعاً با اعتراض و ســروصدای کشورهای 

اروپایی و آمریکا مواجه خواهد شد.

با  س آمریکا  کــه  اقدام هایی  مجموعه 
شدت و سرعت هر چه  تمام تر در حال 
انجام آن علیه ایران است، به نظرتان تا 
چه حد برای مجاب و همراه کردن سایر 
اعضای توافق برجام برای فعال ســازی 

مکانیسم ماشه مؤثر است؟
آمریکایی هــا دو هدف  دارند؛ یکی به حداکثر 
رســاندن فشــار حداکثری یا هر چیزی که 
فکر می کننــد قابلیت اجرا علیه ایران را دارد. 
نکته دوم اینکه با لطمه زدن به بخش نظارتی 
برجــام، قصد دارند ایران را به این ســمت و 
واکنش بکشانند که همان  طور که بخش ها و 
تعهدات فنی برجام را کنار گذاشته تحت این 
فشارها بخش های نظارتی را هم کنار بگذارد 
و اعالم بکند که دیگر پروتکل الحاقی را اجرا 
نمی کند یا از ان پی تی خارج می شود، در این 
صــورت آمریکا امید دارد کــه با این موضوع 
بتواند اجماع جهانی را علیه ایران راه بیندازد 
و به بهانه اینکه ایران در آستانه ساخت سالح 
اتمی قرار دارد تمامی تحریم ها را برگرداند و یا 
فشارهای دیگری را برای تغییر رفتار وارد کند 

تا ایران به قبول خواسته های آن مجاب شود.
در بین آمریکایی ها یک تحلیلی وجود دارد 
مبنــی بر اینکــه ایران درنهایت به ســمت 
ساخت سالح اتمی می رود چون چاره دیگری 
بــرای ایران نمانده اســت و همکاری درباره 
نظارت ها را کنــار می گذارد، آن  وقت آمریکا 
می تواند تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی علیه 
ایران راه بیندازد. آن ها این دو هدف را دنبال 
می کنند تا شاید این اتفاق بیفتد و اروپایی ها 
قانع شوند که مکانیسم ماشه را علیه ایران به 

کار بیندازند.
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 تحریم تسلیحاتی؛ ©
عبور از خط قرمز ایران 

با نزدیک شــدن به موعد برداشــته شــدن 
تحریم های تسلیحاتی ایران )۲۷ مهر ۱3۹۹(، 
واشــنگتن تالش دارد با مانع تراشی در این 
مسیر به هر راه ممکن جلو این اتفاق را بگیرد. 
به عنوان یکی از آخرین تیرهای در چله، کاخ 
ســفید بار دیگر به حربه گذشته خود یعنی 
توســل به آژانس بین المللی انــرژی اتمی و 
شورای امنیت سازمان ملل متحد چنگ زده 
تا با طرح اتهام های واهی سیاست های پلید 
خود علیه کشورمان را پیش برد. اظهارات چند 
روز پیش »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل در مورد ایرانی بودن موشک استفاده شده 
در حمله به شرکت نفتی آرامکو سعودی و یا 
ادعای »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس اتمی 
در مورد اجازه ندادن تهران به بازرسان آژانس 
برای دسترسی به دو مکان در همین چارچوب 
می گنجد. این رویکرد در راســتای سیاست 
فشار حداکثری مورد نظر واشنگتن علیه تهران 
قابل تفسیر و بررسی است که اهداف خاصی 
را دنبال کرده و کاخ سفید هم آن را به صورت 
شــفاف بیان کرده است؛ اینکه تهران به میز 
مذاکره درباره موضوعات مطرح شده نه تنها 
در برجام، بلکه در تمام مســائلی که مد نظر 
مقام های ایاالت متحده است، بازگردد که یکی 
از مهم ترین آن ها مهار قدرت نظامی و موشکی 

کشورمان است. 
این رؤیا پردازی کاخ سفید در حالی است که 
ایران از باب ایدئولوژی حاکم بر رفتار و گفتار 
کنشگران سیاسی خود به هیچ وجه مذاکره با 
واشنگتن را به رسمیت نشناخته و عالقه ای به 
آن نشــان نمی دهد. گرچه برخی تبادل یک 
پزشک ایرانی با جاسوس آمریکایی که چند 
هفته پیش اتفاق افتــاد را گامی در نزدیکی 
دیدگاه های تهران و واشنگتن تعبیر کرده و 
آن را دریچه ای بر آغاز گفت و گو خواندند، اما 
این خوش بینی محض است؛ چراکه با توجه به 
اتفاقات رخ داده و به ویژه حماقت یانکی ها در 
به شهادت رساندن سردار سلیمانی، رهبری 
هرگونه مذاکره با آمریکایی ها را ممنوع اعالم 
کرده اند. استقبال نکردن ایران از گفت وگو، 
برای طــرف غربی محرز اســت و بر همین 
اساس اســت که آن ها در برآوردهای خود بر 
اعمال حداکثر فشــار اقتصادی و سیاسی بر 
ایران برای تســلیم ایران حساب باز کرده اند. 
در این میان موضوع بستن راه های دسترسی 
ایران به تسلیحات خارجی هم مطرح است و 
تالش دارند این امیال خود را از طریق اعمال 
فشــار بر نهادهای بین المللی عملی سازند. 
البته مخالفت روســیه و چین در مقابل این 
منفعت طلبی و زیاده خواهی آمریکا و تبدیل 
نهادهای بین المللی به ابــزاری برای تأمین 
منافعش، به سد راهی در مقابل سیاست های 

ضدایرانی واشنگتن بدل شده است.
ایران هم برای پاســخگویی به این اقدام های 
ســوء واشنگتن دست بســته نیست. تهران 
می تواند در واکنش به این توطئه ها اقدام هایی 
نظیر محدود کردن بازرسی ها و حتی خروج 
از معاهده منع گسترش سالح های هسته ای 
)NPT( و برجام را مدنظر قرار دهد. البته هر 
کدام از این گام های ذکر شده برای کشورمان 
تبعاتی هم خواهد داشت که یکی از مهم ترین 
آن ها بهانه دادن به دســت یانکی ها در ایجاد 
اجماع بین المللی ضد ایرانی به بهانه های واهی 
خواهد بود. مقام های کشــورمان همزمان با 
اعالم خروج یکجانبه دولت ترامپ از توافق نامه 
جامع هسته ای موسوم به برجام، خروج گام 
به گام از ایــن توافق را مد نظر قرار دادند. در 
آن مرحلــه موضوع خرید زمان بــرای ایران 
مهم بود تا شاید بتواند در همکاری با اتحادیه 
اروپا منافع حداکثری خود را تأمین کند. گذر 
زمان اما نشــان داده است اروپا بازیگر چندان 
تأثیرگذاری نبوده و در نهایت ایســتادن در 
کنار ایاالت متحده را به ماندن با ایران ترجیح 
می دهد. پایان تحریم تسلیحاتی حقی است که 
بر مبنای برجام به ایران داده شــده و رعایت 
نکردن آن عبور از خط قرمز تهران محسوب 
می شود؛ بنابراین مسلم است که کشورمان در 
مقابل آن اقدامی مقابله ای خواهد داشت که 
البته نوع و وزن آن به تصمیم گیری مدیریت 

کالن بستگی دارد.



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

اهدای 200 هزار نسخه زیارت نامه به زائران حرم مطهر رضوی  آستان:  مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی از اهدای بیش از 200 هزار نسخه زیارت نامه به زائران بارگاه منور 
رضوی در روزهای کرونا خبر داد. مسعود فرزانه با اعالم این خبر عنوان کرد: با توجه به محدودیت هایی که در حرم مطهر رضوی اعمال می شود و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در راستای حفظ سالمت زائران 

و مجاوران، زیارت نامه های جدیدی در چندین نوبت بین زائران توزیع شد و در حال حاضر نیز توزیع این زیارت نامه ها بین زائران حرم مطهر رضوی ادامه دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
دیروز در میان حزن زائران به صورت استودیویی برگزار شد  

 آیین عزاداری حرم رضوی ©
در سوگ شهادت امام صادق)ع(

آســتان: همزمان با فرارسیدن 25 
مناسبت ســالروز شهادت  به  شوال، 
تشــیع  مذهب  رئیــس  مظلومانــه 
ویژه برنامه  ای  صــادق)ع(  جعفر  امام 
به صورت اســتودیویی در حرم مطهر 

امام هشتم)ع( برگزار شد.
با ســالروز شهادت صاحب  همزمان 

مکتــب جعفری بــارگاه مطهر امام رضا)ع( غرق در ســوگ و ماتم شــد و 
ویژه برنامه روز شهادت این امام همام به صورت استودیویی برگزار شد.

ایــن آیین معنوی که از طریق نمایشــگرهای پهن پیکــر در اماکن متبرکه 
پخش می شــد، از ساعت ۱۱ صبح با قرائت قرآن و زیارت امین اهلل آغاز شد. 
در ادامه این مراسم حجت االسالم  والمسلمین محمدحسین رجایی خراسانی 

درباره سیره اجتماعی امام صادق)ع( به ایراد سخنرانی پرداخت.
این برنامه ها با مرثیه ســرایی ســیدحمید کهربایی در سوگ رئیس مکتب 
شــیعه ادامه پیدا کرد و صدا و تصویر آن از طریق نمایشــگرهای پهن پیکر 
در صحن های حرم پخش شــد تا زائران حاضر از ســخنرانی و مرثیه سرایی 

بهره مند شوند.

پخش ویژه برنامه های شهادت امام جعفر صادق)ع( ©
برای زائران غیرایرانی

آستان: همزمان بــا سالروز شهادت 
امام جعفر صــادق)ع(، مدیریت امور 
زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی 
ویژه برنامه هــای متنوعی با محوریت 
معرفی ســیره و اقدام های امام جعفر 
صادق)ع( از حرم مطهر رضوی ویژه 

زائران بین الملل اجرا کرد.
سیدمحمدجواد هاشمی نژاد، مدیر امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی 
اظهــار کرد: امام جعفر صــادق)ع( دارای فعالیت هــای فرهنگی و مذهبی 
بســیاری بوده و از ســوی دیگر نیز عصر وی زمان جنبش فرهنگی و فکری 
و برخورد فرق و مذاهب گوناگون در جهان اســالم اســت و به همین دلیل 

مذهب تشیع به نام ایشان، مذهب جعفری نام  گرفته است.
وی ادامه داد: در همین زمینه و همزمان با ســالروز شــهادت رئیس مذهب 
جعفــری، گفت وگوی ویــژه ای با ســخنرانی حجت االســالم اکبر جدی، 
حجت االســالم علی علیزاده و مداحی پیمان همرنگ همراه با تالوت قرآن 

کریم برای آذری زبانان برگزار شد.
هاشــمی نژاد عنوان کرد: این برنامه چهارشنبه 28 خردادماه از ساعت 2۱ برای 
عموم مخاطبان آذری زبان کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان، 

ترکیه و... از طریق شبکه های مجازی به آدرس imamrezaaz@ پخش شد.
مدیر امور زائرین غیرایرانی آســتان قدس رضوی همچنین از اجرای وبینار 
تخصصی با موضوع »امام صادق)ع( و احیای اندیشــه اســالمی با تأکید بر 
دو محور علم و سیاســت« برای عرب زبانان خبــر داد و گفت: این برنامه با 
حضور آیت اهلل محمدحســن اختری و با موضوع تبیین شخصیت واالی امام 
صادق)ع( برگزار شــد و مخاطبان مجازی این برنامه توانســتند نســبت به 

آموزه های اخالقی امام جعفر صادق)ع( آشنایی یابند.

مدیر کشت و صنعت سرخس:

 کشت پنبه، توسعه اشتغال ©
و کاهش وابستگی به واردات را در پی دارد

آســتان: مدیــر کشــت و صنعت 
ســازمان  زیرمجموعــه  ســرخس 
اقتصادی رضوی گفت: کشــت پنبه، 
توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به 

واردات را در پی دارد.
با  گفت وگو  در  عرب محمدی  حسین 
آســتان نیوز بیان کرد: پنبه از جمله 

محصــوالت مهم، راهبردی و اقتصادی بــوده که تولید آن در داخل موجب 
تأمین نیاز داخلی کشور و کاهش وابستگی به واردات آن خواهد شد.

وی ادامه داد: این محصول همچنین یکی از محصوالت سودده و درآمدزاست 
که زمینه ساز ایجاد اشتغال در منطقه سرخس و کشور شده است.

مدیر کشــت و صنعت ســرخس، پنبه را از جمله محصوالت با نیاز آبی کم 
عنوان کرد و افزود: این محصول همچنین مقاوم به شــرایط خشــکی و تا 
حدودی شــوری بوده و از همه مهم تر با اقلیم شهرســتان که از نوع گرم و 

خشک است، متناسب است.
وی ادامــه داد: ضمــن اینکه با توجــه به باال بودن آمار بیکاری در ســطح 
شهرســتان و مشکالت اقتصادی قشر ضعیف، کشــت این محصول که نیاز 
به نیروی کارگری زیادی دارد، ســبب اشتغال زایی، کاریابی و کمک به قشر 
ضعیف و کم درآمد و روستانشــین شــده اســت. عرب محمدی با اشاره به 
اختصاص 74 هکتار از اراضی کشــت و صنعت ســرخس به کشت پنبه در 
سال زراعی 99-98 تصریح کرد: امسال از رقم ورامین برای کشت محصول 

استفاده شده است.
وی ادامه داد: ورامین از ارقام پرمحصول و اقتصادی بوده که انشعابات ساقه 
و شاخ و برگ آن زیاد و همچنین متناسب با اقلیم شهرستان سرخس است.

عــرب محمدی افزود: آبیــاری این محصول نیز به صــورت ردیفی )جوی و 
پشــته( انجام می شــود. وی درباره نحوه کاشــت بذرهای پنبه خاطرنشان 
کرد: کشــت این محصــول به صورت کف کار یعنی کشــت در کف جوی و 
با اســتفاده از دســتگاه های پنوماتیک تک ردیفه صورت گرفته است. مدیر 
کشت و صنعت ســرخس گفت: از جمله مزیت های این دستگاه می توان به 
توزیع یکنواخت بذر در واحد ســطح، کشــت بذر در کف جوی و همچنین 

صرفه جویی در مصرف و میزان بذر اشاره کرد.

 آستان   مدیر کتابخانه دیجیتال آستان 
قدس رضوی از بازدید بیش از 377هزار 
کاربر از پایگاه های اطالعاتی این کتابخانه 
و بهره مندی از خدمات دیجیتال آن طی 

تعطیالت کرونایی خبر داد.
علی ضرابی با اعالم این خبر گفت: عالوه 
بر دانشــجویان و پژوهشــگران داخلی، 
محققان 25کشــور دنیا نیــز از خدمات 
کتابخانه دیجیتال ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
در سه  ماهه تعطیالت کرونا که از اسفند 
ســال گذشــته تا پایان اردیبهشت سال 

جاری به طول انجامید، بهره مند شدند.
وی بیشــترین آمــار بازدید از ســایت 
کتابخانه دیجیتال آســتان قدس رضوی 
را در این روزها به ترتیب از کشــورهای 
ایــران، ایــاالت  متحده آمریــکا، امارات 

متحده عربی و افغانستان عنوان کرد.
ضرابی بــه بخشــی از اقدام هــای این 
مجموعه در روزهای قرنطینه اشاره کرد و 
گفت: با توجه به تعطیلی کتابخانه و عدم 
امکان استفاده حضوری از منابع، خدمات 
تحویل مدرک و پرسش از کتابدار مانند 
گذشته و با شــتاب بیشتر در این روزها 

انجام گرفت.
وی همچنیــن راه اندازی پایــگاه امانت 
منابع دیجیتال در اسفند سال گذشته را 
با بیش از ۱0 هزار منبع برای دســتیابی 
ســریع به کتاب ها، از دیگــر اقدام های 
کتابخانه دیجیتال عنوان کرد و گفت: این 
پایگاه در مدت فعالیت خود پاســخگوی 
بیــش از 20 هــزار درخواســت امانت 

دیجیتال بوده است.
آســتان قدس  کتابخانه دیجیتال  مدیر 
رضوی ایجاد پایگاه معرفــی منابع را از 
دیگر خدمات ایــن کتابخانه عنوان کرد 

و گفــت: این پایگاه برای شناســاندن و 
معرفی بهتــر منابع اطالعاتــی مفید و 
مناسب موجود در سازمان ایجاد شده و 
منابع موجود پس از سازماندهی در پایگاه 

مربوطه وارد شده است.
وی منابع این پایگاه را مشتمل بر کتاب، 
مقالــه، نرم افزار، پایــگاه و... به زبان های 
فارســی، عربی و انگلیسی عنوان کرد و 
افزود: مخاطبان این خدمت، پژوهشگران 
و عموم مردم جهان هســتند که با ورود 
به کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی 
در فضای وب می تواننــد از معرفی های 

مربوطه استفاده کنند.
ضرابی با تأکید بر اینکه کتابخانه دیجیتال 
آستان قدس رضوی از نظر تعداد و تنوع 
منابع دیجیتال، رتبه نخست کتابخانه های 
دیجیتال ایران را به خود اختصاص داده 
است، ابراز کرد: منابع با توجه به وضعیت 

حقوقی از طریق اینترنت و نیز به  صورت 
حضوری در محل کتابخانه در دســترس 

پژوهشگران قرار می گیرد.
آســتان قدس  کتابخانه دیجیتال  مدیر 
رضوی تصریح کرد: حدود 20هزار نسخه 
خطــی در ســازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در 

دسترس مستقیم کاربران قرار دارد.
ضرابی تصریح کرد: دیگر منابع دیجیتال 
موجود با توجه به ضرورت رعایت قانون 
حق مؤلــف، از طریق ســامانه خدمات 
تحویل مدرک ایــن کتابخانه به  صورت 
محدود به اشخاص حقیقی ارائه می شود 
و سازمان ها نیز در قالب اشخاص حقوقی 
با استفاده از اشتراک IP، امکان دسترسی 

به این اطالعات را دارند.
مدیر کتابخانه دیجیتال آســتان قدس 
رضوی بــه راه اندازی ایــن کتابخانه در 

سال ۱390 اشــاره کرد و گفت: منابع 
دیجیتال موجــود این کتابخانه در تمام 

موضوعات دانش بشری با 
تأکید بر موضوعات مرتبط 
رضوی،  قدس  آســتان  با 
اهــل بیت)ع(، اســالم و 
ایــران گــردآوری شــده 
اســت و توانسته نیازهای 
اهل علــم و پژوهش را به 
 صورت مجازی و از راه دور 

برطرف کند.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
برای  می توانند  عالقه مندان 
دریافــت اطالعات بیشــتر 
از خدمــات  بهره منــدی  و 
آســتان  دیجیتال  کتابخانه 

قدس رضوی به وب ســایت این کتابخانه به 
نشانی »digital.aqr.ir« مراجعه کنند.

مخاطبان این 
خدمت، پژوهشگران 

و عموم مردم 
هستند که با ورود 

به کتابخانه دیجیتال 
آستان قدس 

رضوی در فضای 
وب می توانند از 

معرفی های مربوطه 
استفاده کنند

بــــــــرش

در سه ماه گذشته ارائه خدمات علمی آستان قدس رضوی به پژوهشگران ادامه داشته است 
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چرا در ورودی های حرم ماســک توزیع س
نمی شود و داخل صحن ها هم خدام مردم را 

به استفاده از ماسک اجبار نمی کنند؟
09150005492

لطفاً استفاده از ماسک در حرم اجباری شود.س
09150003802

لطفاً مسئوالن آستان قدس افرادی را به س
عنوان آمــران به معروف به کار گیرند تا به 
زائرانی که حرمت حرم مطهر را به هر نحوی 
)با حجاب نامناســب و با خنده های بلند( 

رعایت نمی کنند تذکر دهند.
09150003660

تجلیل خادمیاران از کارگران ©
فصلی ماهشهر  

آستان: به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی از کارگران فصلی شهرستان بندر ماهشهر 

تجلیل شد.
حجت االســالم جلیــل علی نژاد، مدیــر دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در خوزستان 
با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اجرای رزمایش کمک مؤمنانه اظهار کرد: در 
مراسمی که با حضور خادمیاران شهرستان بندر 
ماهشهر در مصالی این شهرستان برگزار شد از 

کارگران فصلی تجلیل و قدردانی شد.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
خوزستان تصریح کرد: در این مراسم همچنین 
یک هزار و 600 بسته  معیشتی به ارزش هر بسته 
4میلیون ریــال بین این افراد در مناطق محروم 

شهرستان توزیع شد.
وی با اشــاره به نحوه توزیع این بســته ها افزود: 
این کارگران به منظور کار به منطقه ای از شــهر 
منتقل شدند و بسته های معیشتی با رعایت شأن 

و کرامت این افراد تقدیم آن ها شد.

 برپایی جشن های دهه کرامت©
 از سه شنبه آینده

آســتان: سرپرســت معاونت فرهنگی و امور 
جوانان استان گلستان گفت: در آستانه برگزاری 
جشن های بزرگ دهه کرامت، برنامه های متعدد و 
باشکوهی نسبت به سال های گذشته اجرا خواهد 
شد. قاسم مارزلو در جلسه ای که با حضور مسئول 
کانون خادمیاران ورزشی استان برگزار شد، در این 
خصوص اظهار کرد: بــا توجه به در پیش بودن 
میالد فرخنده حضرت معصومه)س( و حضرت 
امام رضا)ع( و آغاز دهه کرامت در کشور بنا داریم 
در این دهه، این جشن ها را با شکوه خاص تری در 

سطح استان برگزار کنیم.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان 
گلســتان خاطرنشــان کرد: این ویژه برنامه ها از 
سه شنبه سوم تیر همزمان با نخستین روز از دهه 
کرامت به طور رســمی در استان گلستان آغاز 

خواهد شد.
در این جلسه همچنین سیدرضا حسینی، مدیر 
کانون خادمیاران ورزشی استان گلستان گفت: با 
توجــه به در پیش بودن دهه کرامت، این کانون 
با حضور خادمیــاران خود به اســتقبال میالد 
حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( خواهد رفت 
و برنامه های متعددی نیز در این راستا در استان 

انجام می شود.

 تشریح برنامه های ©
»زیر سایه خورشید« در یزد

آستان: در نشستی با حضور دبیران کانون های 
محلی خادمیاری شهرســتان یــزد برنامه های 
بزرگداشــت دهه کرامت و جشــنواره زیر سایه 
خورشید تبیین و بر نقش مؤثر خادمیاران رضوی 

تأکید شد.
حسن جواهریان، دبیر کانون مرکزی خادمیاری 
شهرســتان یزد در نشستی که با حضور دبیران 
کانون های محلی خادمیاری شهرســتان یزد در 
ســالن اجتماعات اداره مخابرات برگزار شــد، از 
راه انــدازی دفتر جدید کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی در شــهر یزد خبر داد و گفت: این دفتر 
بــه منظور ارائه خدمات ســتادی به کانون های 
خادمیاری سطح استان در بولوار شهید مطهری 

راه اندازی شده است.
معاون  حیــدری،  ســیدناصر  حجت االســالم 
کانون های خدمت رضوی اســتان یــزد و دبیر 
جشــنواره زیر سایه خورشید نیز در این نشست 
گفــت: جشــنواره زیر ســایه خورشــید برای 
ســیزدهمین سال پیاپی در ســطح استان یزد 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 360 برنامه در 
60 سرفصل در سراسر استان اجرا شد که با توجه 
به شیوع کرونا امسال حجم برنامه ها به یک سوم 
کاهش می یابد اما تالش داریم برنامه ها به لحاظ 

کیفی از سطح مطلوب تری برخوردار باشد.
وی از دبیران کانون هــای خادمیاری محالت و 
مناطق شهری خواست تا به پایگاه اطالع رسانی 
و برنامه ریزی جشــن زیر ســایه خورشــید به 
آدرس sakhy.ir مراجعه کرده و نســبت به ثبت 

برنامه های پیشنهادی خود اقدام کنند.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

پرچم های طرح »زیر سایه خورشید« با مضجع نورانی رضوی متبرک شدند
آستان: در آستانه دهه کرامت، پرچم های حرم منور رضوی 
برای حضور در طرح »زیر ســایه خورشید« به غبار مضجع 

نورانی حضرت رضا)ع( متبرک شد.
پرچم های حــرم مطهر رضوی برای حضــور در طرح »زیر 
ســایه خورشید« صبح روز گذشته با ضریح حضرت رضا)ع( 

متبرک شد.
ایــن پرچم های متبرک شــده بــا رعایــت پروتکل های 

بهداشتی به همراه اعضای کاروان های زیر سایه خورشید 
به نقاط مختلف کشور ارســال خواهد شد تا زینت بخش 
محافلی باشــد که در دهه کرامت بــه یاد امام مهربانی ها 

می شود. برگزار 
الزم به ذکر اســت، جشــن های مردمی زیر سایه خورشید 
امسال نیز با همکاری 3 هزار تشکل مردمی در نقاط مختلف 

کشور برگزار خواهد شد.

خبر
در آستانه دهه کرامت 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر شبستری، استاد بیماری های قلب  وعروق دانشگاه

 پنجشنبه 29 خرداد 1399  26شوال 1441 18ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9271

قدس: پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر رضوی به 
دقت رعایت می شوند. صحن های حرم مطهر رضوی این 
روزها، ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی میزبان 

زائران است.

زیارت 
در سایه سالمت

قاب رضوی

آستان: رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: همکاری میان آســتان قدس رضوی و 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مقابله، 
نظارت و اقدام در پیشــگیری از شیوع کرونا 

مثال زدنی است.
دکتر حمیدرضا رحیمی بیــان کرد: ارتباط 
نزدیکی با آســتان قدس رضوی داریم و در 
صحن های حرم مطهر رضــوی نیز خدام و 
کارکنان آســتان قدس رضوی سعی دارند 
بنا بر مصوبات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
دستورالعمل ها و پروتکل ها به صورت کامل 

رعایت شود.
وی عنوان کرد: بازگشــایی صحن های حرم 
مطهر رضوی براساس نظر ستاد ملی مقابله با 
کرونا بوده و آنچه در این میان، وظیفه آستان 

قدس رضوی اســت به خوبی و با تعامل در 
حال انجام اســت و جا دارد از تولیت محترم 
آستان قدس رضوی تشکر ویژه به عمل آید 

که شخصاً به این موضوع نظارت دارند.
رحیمی افــزود: میانگین تأکیــد و رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی در صحن های 
حرم رضوی از سطح عمومی جامعه نیز بعضاً 
بهتر اســت اما باید خود زائران و شهروندان 

رعایت بیشتری کنند.
وی گفــت: از ســوی دیگــر اما شــاهد 
هســتیم که شــمار زیادی از شهروندان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 
و بدون ماســک در اماکن عمومی حاضر 
می شوند که این موضوع اهمیت دارد که 
بار اصلی رعایت بهداشــت بر عهده آحاد 

جامعه است.

خبر

پروتکل ها در حرم رضوی به دقت رعایت می شوند
رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 آستان   رئیــس اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی آســتان قــدس رضوی از پاســخگویی 
حضوری به پرسش های شرعی و اعتقادی زائران 
در حرم مطهر رضوی خبر داد. حجت االســالم 
 والمسلمین مهدی حسن زاده با اشاره به اینکه 
پاسخگویی به پرسش های دینی زائران یکی از 
دغدغه های مهم معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی است، عنوان کرد: پاسخگویی به 
پرسش های زائران و مخاطبان هیچ  وقت تعطیل 
نشــده و در زمانی که حرم بــه خاطر ویروس 
منحوس کرونا به روی زائران بسته بود این مهم 
از طریق ســامانه های تلفنی، پیامکی و پخش 

زنده شبکه های اجتماعی برگزار شد.
وی ادامه داد: اکنون  کــه در های حرم به روی 
زائران باز اســت افزون بر پاسخگویی تلفنی و 
پیامکی، با رعایت پروتکل های بهداشتی در دو 

نوبت به پرســش های دینی زائــران به  صورت 
حضوری پاسخ داده می شــود. وی افزود: واحد 
پاســخگویی به ســؤاالت اعتقادی و شــرعی 
خواهران هر روز ساعت 7 تا ۱0 و ۱7 تا 20 در 
صحن جمهوری، بست شیخ طبرسی، بست شیخ 
طوسی و سه ضلعی غدیر آماده خدمت رسانی به 
زائران اســت. وی گفت: واحد پاســخگویی به 
سؤاالت اعتقادی و شــرعی برادران نیز هر روز 
ساعت 7 تا ۱0 و ۱7 تا 23 در سه ضلعی صحن 
غدیر، بست نواب و از ساعت 20 تا 23 در بست 

شیخ طوسی و طبرسی دایر است. 
حسن زاده ادامه داد: مخاطبان برای بهره مندی از 
واحد پاسخگویی به سؤاالت شرعی و دینی حرم 
مطهر رضوی می توانند به صورت شــبانه روزی 
با سامانه تلفنی 32020 تماس بگیرند و یا به 

شماره 30002020 پیامک ارسال کنند.

خبر

پاسخگویی حضوری به زائران در حرم مطهر رضوی
رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی این آستان اعالم کرد

حرم رضوی؛ الگوی پیشگیری از کرونا ©
در چند روز گذشته دو بار توفیق زیارت حرم امام رضا)ع( نصیبم شد. حرم را بسیار 
آرام و خلوت دیدم. از شلوغی ورودی های به اصطالح گیت بازرسی خبری نیست. در 
ورودی ها تذکرات بهداشتی به صورت کتبی و نصب به دیوار و شفاهی اعالم می شود. 

قبل از تمامی ورودی ها مواد ضدعفونی به دیوارنصب شده است. خدام انتظامات ماسک 
زده و با لباس های بسیار تمیز و دستکش خوشامد می گویند و به کسانی که ماسک 

ندارند ماسک سه الیه رایگان داده می شود. 
فقط فضای صحن ها باز است و امکان رؤیت مضجع شریف و زیارت از دور بدون حضور 
در رواق ها فراهم اســت. مردم به طــور ویژه قوانین فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کرده اند. بدون اغراق اکثریت قریب به اتفاق مردم ماسک دارند. حضور در پشت پنجره 

فوالد بدون امکان تماس با پنجره و رعایت فاصله بین مردم مثال زدنی است. 
تعداد چند عدد در هر صحن فرش به صورت یک در میان و ضربدری که تقریباً روی 
هر فرش یک یا دو نفر نشســته و دعا می خوانند، دیده می شود که از دید من برای 
سالمندان و بچه ها ضروری است، ضمن آنکه اطالع می یابم هر روز مکرر فرش ها توسط 

خدام ضدعفونی شده و هر سه روز فرش ها شسته می شوند. 
کارهای عمرانی و ترمیمی بسیاری در صحن ها و رواق ها انجام  شده است و صحن ها 
با گل و گیاه فراوان به زیبایی تزئین شــده اند. آرزو کــردم توفیق زیارت برای همه 
مشتاقانش به زودی حاصل شــود تا ضمن حضور در فضای الهی و معنوی زحمات 
بی شــائبه و 24 ساعته خادمان حرم علی بن موسی الرضا و رعایت کامل پروتکل ها و 
استانداردهای بهداشتی و نیز ابتکار عمل در جهت حفظ سالمت و آرامش مردم حین 
زیارت از نزدیک مشاهده و الگویی ایده آل جهت پیشگیری از کرونا در سطح جامعه 

مورد استفاده قرار گیرد. 
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 سه گانه های سنتی، مدرن و اسالمی را باید بازشناسی کنیم  مهر: جمیله علم الهدی در دومین نشست از سلسله نشست های مسائل تربیت دینی گفت: یک شیوه رایج میان نویسندگان و محققان این 
است که همه دیدگاه ها و روش ها را به دو عصر یا دوره سنتی و مدرن تقسیم می کنند، اما نباید اسالم را به یک امر سنتی فروکاست؛ زیرا اسالم در برابر همه دیدگاه ها و روش های سنتی و مدرن به طور متفاوت 

ظاهر می شود و حتی صورت بندی های سنتی و مدرن از اسالم نیز قابل نقد و بررسی از منظر اسالم است. پس ما سه گانه های سنتی، مدرن و اسالمی را باید بازشناسی کنیم.

پرسش های فلسفی درباره کرونا©
اگر تاریخ فلسفه یونان را ورق بزنیم روشن می شود که فیلسوف چه کسی است و فلسفه 
چیست و در پی چیست. دشواری پیش روی تالس آب است و مسئله هراکلیتوس 
آتش، تا می رسیم به سقراط و افالطون که یک جان اند در دو تن. با نگاهی به فهرست 
نوشته های سقراطی - افالطونی می توان پی برد آنان در پی گره گشایی از دشواری های 
پیش روی انسان آن روزگار بوده اند و درست همان را فلسفه خوانده اند: مسائلی مانند 
زیبایی چیست؟ داد چیست؟ دلیری چیست؟ وجود چیست؟  دینداری چیست؟ 
شعر چیست و شاعر کیست؟ فضیلت چیست؟ دوستی چیست؟ سیاست چیست و 
سیاستمدار کیست؟ فلسفه چیست و فیلسوف کیست؟ لذت چیست؟ نفس چیست؟ 

قانون چیست؟ وجود چیست؟ دولت شهرچیست؟ و ... .
ارسطو با دشواری هایی رودررو است که با آن ها دست و پنجه نرم کرده و در حل آن ها 
سخت کوشیده است. بخشی از این مسائل را همین فیلسوفان طرح کرده اند و سبب 

سرگشتگی اندیشمندان شده اند.

آیا امروز فلسفه چیزی برای طرح کردن ندارد؟»
از ارسطو به این سو، دیگر نه از طرح مسئله خبری است و نه از حل مسئله و کار 
فلسفه شرحی است بر مسائلی که از دیروز بوده است؛ بر شرح ها شرح نوشته می شود و 
همچنان انگشت در دهان جوهر و عرض و ماده و صورت و عالم اشباح مجرده و... است؛ 
ده ها هزار برگه شرح بر شرِح شرِح شرِح فالن از بهمان کتاب؛ که مسائل آن اندیشه را 

افسرده و جان را پژمرده می کند.
برای  امروزی  انسان  دردهای  آیا  ندارد؟  کردن  برای طرح  فلسفه چیزی  امروز  آیا 
اندیشیدن شایسته نیست؟ آیا محیط  زیست نمی تواند اندیشه برانگیز باشد؟ آیا وجود 
انسان )اگزیستانس( همان بوده است یا درگذر زمان دگرگون شده است؟ آیا خشکیدن 

یا خشکاندن یک درخت برای تأمل بسنده نیست؟
از فلسفه انتظار می رود بحران بیافریند و خود برای آن راه حل پیشنهاد کند و با چنین 
کاری اندیشه را در خروش آورد؛ ولی امروز فلسفه ترسو شده و خود را نهان کرده 
است، درمانده ای است که باید درمان شود تا درمان کند. اگر این پیر فرتوت یاوه گو 
توان آفریدن بحران ندارد، دست کم باید بتواند در بحران ها خود را شریک کند و 
دستی بر آتش آن بگذارد.امروز بحران کرونا جان انسان را نژند کرده و درباره آن 
پرسش های بسیاری است که چشم به راه پاسخ اند: این ویروس آگاهانه از سوی انسان 
تولید و گسترش  یافته است؟ اگر آری پس جایگاه اخالق و وجدان اخالقی کجاست و 
چرا آدمی به اینجا رسیده است؟ زندگی انسانی چه معنایی دارد؟ همنشینی مرگ و 
زندگی چه حسی است؛ حسی اصیل و متعالی یا حسی نااصیل و سرکوبگر؟ در شرایط 

کرونایی اخالق چه جایگاهی دارد؟ نوع دوستی کجاست؟ و... .
اگر عامل انسانی ندارد و کار طبیعت است، چرا طبیعت گاهی چنین رفتار می کند و چرا 
علم تجربی با آن همه بوق و کرنا از رویارویی با آن ناتوان است؟ آیا علم تجربی نیازمند 
بازسازی است و باید در آن به گونه ای دیگر نگریست و به قصه بودن آن روی آورد؟ آیا 

کرونا لزوم بازنگری در علوم انسانی را چشمگیر نکرده است؟
خواه عامل انسانی، خواه طبیعی؛ فلسفه برای درمان پریشانی، در این برهه چه باید 
بکند؟ فلسفه نباید بیکار و بی عار از کنار رویدادهای واقعی مردم بگذرد، بلکه باید آستین 

باال بزند و کاری کند کارستان در اندازه نام فلسفه.

مشاوره فلسفی»
 Philosophical( یکی از کارهای فلسفه، دادن مشاوره است آن هم از نوع مشاوره فلسفی
consultation(. مشاوره فلسفی ژرفا بخشیدن به دیدگاه دیگری درباره احساسات، 
اندیشه ها، زندگی، رویکردها و... است با همراهی با وی. مشاوره فلسفی درواقع درمان 
است نه مشاوره تنها. مشاور فلسفی مفاهیم پیچیده را روشنی می بخشد و پاسخگوی 
پرسش های گوناگون است؛ در این مشاوره با آگاهانیدن مسئله نه با نادیده گرفتن آن، 
مسئله حل می شود؛ از این رو در مشاوره فلسفی، مشورت گیرنده بیمار یا دارای اختالل 

روانی پنداشته نمی شود.

فلسفه و بازاندیشی درباره معنای زندگی»
یکی از کارهای دیگر فلسفه در رویارویی با مسئله کرونا باید این باشد که زندگی و 
معنای آن را بازاندیشی کند. زندگی چیست و چه معنایی دارد و معنا چه معنایی دارد؟ 
آیا زندگی برنامه ریزی شدنی است یا ویروسی هم می تواند آن را از راه به در کند؟ 

زندگی با وجود چنین رخدادهایی تا چه اندازه ارزش زیستن دارد؟ و... .
همچنین فلسفه در رویارویی با مسئله کرونا باید بحث از »دیگری« را برجسته و درباره 
آن تأمل کند. دیگری چیست و چه نسبتی با من دارد؟ حضور دیگری برای من و 
من برای دیگری از چه ارزشی برخوردار است؟ آیا می توان بی دیگری زیست؟ حضور 
دیگری چه معنایی به معنا می دهد؟ مرز حضور دیگری در زندگی تا کجاست؟ نقش 

احساسات، عواطف و عقل در برقراری ارتباط با دیگران کدام است؟
کار دیگر فلسفه در این مسئله باید تأمل در تنهایی باشد؛ تنهایی چیست و تنها کیست؟ 
آیا می شود تنها زیست و چه معنایی می تواند داشته باشد؟ تنهایی چه نقش مهمی 

در پرورش آدمی دارد؟ آیا تنهایی به پوچی، بی معنایی و بیهودگی زندگی می انجامد؟
کار دیگر، تبیین مرگ است. در چنین شرایطی که مرگ همچون سایه در کنار زندگی 
است، تبیین آن بیش و پیش از هر چیزی بایسته تر می نماید. مرگ چیست؟ آیا می شود از 
آن گریخت؟ علت ترس از مرگ چیست؟ مرگ اندیشی چیست و چه نتایجی دارد؟ و... .

کار دیگر تبیین دین و شر است. از یک سو خداوند خیر و قادر و عالم است و از سوی 
دیگر پدیده هایی مانند ویروس کرونا شر پنداشته می شوند؛ چگونه می توان این دو را با 
هم سازگار کرد؟ و... . از آنچه کوتاه گفته شد انتظار می رود فلسفه در چنین رخدادهایی 
با مشاوره دادن و تبیین پدیده ها، پا در میدان بنهد و نقش تاریخی خود را بازی کند، 

نه اینکه در گوشه ای بخزد و چشم به راه دیگر علوم باشد.
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 1380 م���دل   206 پ���ژو  س���واری  کمپان���ی  س���ند 
ش���ماره پ���اک 786 ج 53 ایران  32ش���ماره موتور 
10FSE33727857 ش���ماره شاسی 80613435 به 
نام عباس���علی خیرآب���ادی مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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 LXXU7اینجان���ب ناصر عرب مالک خودروی س���مند
ب���ه ش���ماره ش���هربانی 893ی71 ای���ران 12 و ش���ماره 
بدن���ه NAAC91CE3HF153943 و ش���ماره موت���ور 
ف���روش  اس���ناد  فق���دان  عل���ت  ب���ه   124K1128930
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده 
اس���ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوق���ی 
سازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری ام وی ام 110 م���دل 
 72 ق   977-  79 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   1386
ش���ماره   MVM372FG7005341 موت���ور  وش���ماره 
شاس���ی IR 86211005328 مفق���ود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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برگ سبز خودروی سایپا131SE  مدل 1394 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظام���ی 153و11 ایران 12  ش���ماره موتور 
 NAS411100F3443540 5482590 و شماره شاسی
به مالکیت س���ید حمید قوس���ی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ورقه س���هم ب���ه ش���ماره 7113 متعلق ب���ه قطعه 
زمی���ن مش���اعی ش���ماره 116 محل���ه 6 ص���ادره از 
ش���رکت آبادانی و مس���کن الهیه خراسان مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
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پروانه س���اح شکاری به شماره سریال 1907539 
دول���ول کناره���م متعل���ق ب���ه اینجان���ب مس���عود 
خدمتگ���ذار قرش���خانه فرزن���د ابراهی���م در مورخه 
99/3/26 در شهرس���تان مشهد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دن���ا م���دل 1395 رنگ س���فید 
ب���رگ س���بز خ���ودروی 

ای���ران 12  ش���ماره  انتظام���ی 173و71  ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   147H0237484 موت���ور 
NAAW01HE8GE417355 به مالکیت حنانه ایزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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  405GLXاصل س���ند  کمپانی وبرگ سبز سواری پژو
نام مالك:سینا قربانی شماره موتور : 12483178012 
شماره شاس���ي 83341631 ش���ماره پاك :36ایران 
325و71 م���دل 8٣ مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 

و راهب��ری تاسیس��ات الکتریک��ی و مکانیک��ی ش��بکه 
بهداشت و درمان شهرس��تان چناران را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید. 
. کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000015، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 260.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/03/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/31

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/04/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم الهه فاتحیان فرزند احمد
ب��ا عنایت به اینکه پرونده ش��ما ب��ه اتهام غیبت 
غیرموج��ه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری کارمن��دان آم��وزش و پرورش خراس��ان 
رضوی تحت رس��یدگی می باش��د. از تاریخ نش��ر 
ای��ن آگه��ی حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز جهت 
دریافت ابالغ اتهام و ارسال دفاعیه مهلت دارید 
ب��ه کارشناس��ی ام��ور اداری اداره متب��وع خود 

مراجعه نمایید.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد

,ع محسن روحانی نیا
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم(تاریخ انتشار: 99/03/29

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن آزاد آفت��اب امی��د خراس��ان راس س��اعت 
10صب��ح روز دوش��نبه 99/04/09 در مح��ل پ��روژه 
تعاون��ی واقع در نم��از 27 -تقاطع دوم س��مت چپ 
مقابل مجتمع آس��مان با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضا یا نماین��دگان محترم 
دعوت میش��ود راس س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع 

عمومی شرکت نمایند. دستور جلسه : 
1-ط��رح و اتخاذ تصمی��م در خصوص اص��الح ماده 6 

اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی ( 
جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعطای 
وکال��ت ، اعضا بای��د به همراه نماینده خ��ود با همراه 
داشتن مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 99/03/29 تا 

99/04/07  به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .
هیئت مدیره  ع 9

90
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خانم عذرا غنی آبادی فرزند ابراهیم
ب��ا عنایت به اینکه پرونده ش��ما ب��ه اتهام غیبت 
غیرموج��ه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری کارمن��دان آم��وزش و پرورش خراس��ان 
رضوی تحت رس��یدگی می باش��د. از تاریخ نش��ر 
ای��ن آگه��ی حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز جهت 
دریافت ابالغ اتهام و ارسال دفاعیه مهلت دارید 
ب��ه کارشناس��ی ام��ور اداری اداره متب��وع خود 

مراجعه نمایید.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد
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علوم  سازی  ماشین  شرکت  تغییرات  آگهی   
گسترتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

64078 و شناسه ملی 14007485956

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,10,26 مورخ  سالیانه 
به  منتهی  مالی  های  صورت   : شد  اتخاذ 
موسسه  رسید.  تصویب  به   1398,06,31
شناسه  به  پور  مشاور،دیلمی  فراز  حسابرسی 
اصلی  بازرس  عنوان   10100218400 ملی 
به   0940821168 ملی  کد  ظفریان  حسن  و 
البدل برای مدت یکسال  سمت بازرس علی 

مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )882136(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوششگر 
شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11458 

و شناسه ملی 10380271624

بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  نامه  برابر  و   1398,11,02 مورخ  العاده  فوق 
امور  1398,11,13مدیریت  98,612604مورخ 
ذیل  تصمیمات  آسیا  بیمه  گزاران  کار  و  نمایندگان 
اتخاذ شد : آقای محمد حسین خلیل زاده به شماره 
به  زاده  خلیل  ساجده  خانم   3620919496 ملی 
شماره ملی 0921807414 خانم ترانه کنعانی یزدی 
به شماره ملی 0921138970 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )882162(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )882115(

 آگهی تغییرات شرکت پل راه سازه پیشگامان سازندگی نصر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47558 و شناسه ملی 10380636928

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه 
وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال97,6,31 به تصویب مجمع رسید -2 موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس 
بشماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159 به سمت بازرس اصلی و جعفر جان مشهدی بشماره ملی 0938770372 
به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. -3 روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد .
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 ش��هرداری بیدخ��ت در نظ��ر دارد به 
استناد مصوبه شورای محترم اسالمی 
ش��هر بیدخ��ت نس��بت به ف��روش یك 
قطع��ه زمین تج��اری واقع در حاش��یه 
میدان ش��هید نقره )س��اختمان قدیم 
شهرداری( به مس��احت 449/34 متر 
مربع به قیمت پای��ه7.638.780.000 
ری��ال اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر حداکثر تا 
تاریخ 99/4/7 ساعت 12 به شهرداری 

مراجعه نمایند.  
میر بیدختی-شهردار بیدخت  ,ع

99
02
14
3

 آگهی مزایده-نوبت دوم 

 اندیشــه/ فاطمی نژاد  اتفاق های این روزهای 
آمریکا از منظرهای رســمی و غیررسمی فراوانی 
روایت می شــود. روایت هایی کــه به عقیده برخی 
کارشناســان در دو سوی افراطی خود، تصویر یک 
آمریــکای آزاد و اصالح پذیر و دیگری آمریکای رو 
به زوال را به صورت مبالغه آمیز نشــان می دهند. 
برای فهم بهتر شرایط این روزهای آمریکا و روایت 
واقع بینانه تری از سرنوشت جنبش اعتراضی که پس 
از قتل جورج فلوید به دســت پلیس مینیاپولیس 
اتفــاق افتاد بــا داریوش ســجادی، روزنامه نگار و 
مدیر رســانه اینترنتی »صحرا تی وی« گفت وگوی 
اینستاگرامی داشته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

جناب ســجادی! نخستین سؤال ناظر بر   
جنبشی که امروز در آمریکا شاهدش هستیم 
این است که آیا مسئله این جنبش فقط همان 
شــعار معروف »جان ســیاهان مهم است« 
)blacklivesmatters( اســت یا چرخش هایی 
در مطالبات و خواســته های معترضان دیده 

می شود؟
هم راســتا با پرســش شــما به نظرم الزم است از 
منظری ورای تحوالت کف میدان به این قضیه نگاه 
کنیم. بحثی که چندسال پیش آیت اهلل خامنه ای در 
خصوص افول ابرقدرتی آمریکا مطرح کردند، خب 
یک حقیقت است که در محافل مختلف نیز مطرح 
شده است. آرونولد توینبی، فیلسوف معروف که از 
معنویت تمدن ها سخن می گوید، اعتقاد دارد زمانی 
یک تمدن رو بــه زوال و افول می رود که حیثیت 

معناگرایانه اش کمرنگ شده یا از میان برود. 
بر اساس اندیشــه توینبی، صرف نظر از اِلمان هایی 
شامل جغرافیا، جمعیت، ادوات تکنولوژی، مدرنیته 
و امثالهم کــه مؤید قدرت های یــک قوه تمدنی 
هســتند، محوریت اصلی تمدن ها همان پارادایم 
معناگرایانه ای اســت که فرد در ذیل آن احساس 
هویت و تشخص فردی و اجتماعی می کند. آنچه 
امروز در آمریکا شــاهدش هستیم -صرفاً به خاطر 
چیزی نیست که امروز در کف میدان می بینیم بلکه 
برونداد و نمود روندی اســت که از ســال 2007 و 
با بحران اقتصادی آمریکا آغاز شد. همواره گفته ام 
آنچه در تمدن ایرانی و اسالمی به عنوان اصیل ترین 
شاخصه در کنار سایر اِلمان ها نقش آفرینی می کند، 
دین اســت. دین در ایران به تعبیری یک چســب 
اجتماعی اســت که ســبب پیوند و همبســتگی 
و هم افزایی شــهروندان می شــود. برای معنایابی 
تحوالت این روزهای آمریکا آنچه باید مورد مداقه 
قرار گیرد پاسخ به این پرسش است که اگر در ایران 
دین سبب پیوند و همبستگی و هم افزایی شهروندان 
می شــود، در آمریکا چه عاملی این کار را برعهده 
دارد؟ موالنا شعری دارد به این مضمون »روزها فکر 
من این اســت و همه شب سخنم/ که چرا غافل از 
احوال دل خویشتنم/ از کجا آمده ام آمدنم بهر چه 
بود/ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« که در این 
شعر »مبدأیابی«، »بستریابی« و »مقصدیابی« را در 
حوزه مناسبات فردی و اجتماعی می توانیم ببینیم. 
اگر بتوانیم پاسخ به این سه شاخصه را در هر تمدنی 
جست وجو کنیم، می توانیم عروج یا سقوط و زوال 
یک تمدن را بهتر فهم کنیم. اگر در ایران این سه 
شــاخصه حول محور دین نمایان شده، در آمریکا 

حول یک محور، برجسته و فربه شده که آن محور، 
پول اســت. نظام آمریکا یک نظام پول ساالر است 
کــه هیچ کراهتی نیز از بیــان آن ندارد. این را نیز 
بر این موضوع اضافه کنید که لیبرالیســم فلسفی، 
گاردریل های تمدن آمریکا را بسترسازی کرده است. 
در لیبرالیسم فلسفی که شما فاقد یک سازوکار الزم 
برای ارزش گذاری بر کنش های فردی و اجتماعی و 
روحی هستید، قدر مسلم وقتی آن محور اصلی و 
چسب اجتماعی که پول است کمرنگ شود، شاهد 
گسیختگی رفتارهای فردی و اجتماعی خواهید بود. 

با پی جویی فعالیت فعاالن ضد نژادپرستی   
در آمریکا می بینیم مطالبات، بیشتر ناظر بر 
عدم توسل پلیس به خشونت و زور، شفافیت 
عملکرد و بازنگری در استفاده از تجهیزاتی 
است که مثالً در دوران اوباما محدود شد، ولی 
سال 2017 توسط ترامپ ملغی گردید؛ دلیل 

رشد نکردن مطالبات چیست؟
چون ماهیت این کار فاقد پلتفرم است و مانیفستی 
نــدارد تا بگویند به دنبال چه هســتند، بیشــتر 
فریاد اعتراض اســت. اگر بخواهم این همانی برای 

اعتراض های امروز آمریکا بیاورم، نهضت مشروطه 
ایران را مثال می زنم که مردم در دوران مشــروطه 
از ظلم نظام موجود کالفه بودند ولی پس از بیرون 
ریخته شــدن این کالفگی، اوج مطالبات شهروند 
در نهضت مشــروطه این بود کــه مثالً حکومت، 
عســکر گاریچی را از محــور تردد تهــران تا قم 
بردارد؛ به عبارتی یک نــوع مطالبه حداقلی. اآلن 
نیز در آمریکا اوج مطالبات مثالً این اســت افسری 
که مرتکب جنایت شده به اشد مجازات و عادالنه 
محاکمه شود. وقتی این اتفاق بیفتد عمالً جنبش 
دیگر حرفی ندارد و دلیل عمده اش نیز این اســت 
که جنبش رهبر ندارد. جنبشــی که رهبر نداشته 
باشد نمی تواند مطالبات را ساماندهی کرده و پلتفرم 
بچیند. به همین دلیل این اعتراض صرفاً تبدیل به 
یک حرکت ایضایی شــده که بــه زد و خورد بین 

حکومت و شهروند بدل شده است. 

در یادداشــتی از شما دیدم که بخشی از   
اعتراض ها را نه صرفاً ناشــی از مطالبه گری 
بحق بلکه خودکامگی خوانده بودید؛ این نگاه، 

مستند به چه مصادیقی است؟

بلــه اشــاره کــرده بــودم این 
حرکت هایی که در آمریکا از جنگ 
جهانی دوم به بعد بیشــتر شروع 
شــد، از جهاتی فاقــد جنبه های 
عدالت طلبانه و حق طلبانه و بیشتر 
جنبه خودکامانــه و خودخواهانه 
در آن مشهود اســت. برای مثال 
همین حرکــت اعتراضی که در 
جریان جنگ ویتنــام در آمریکا 
شکل گرفت و یک جنبش بزرگ 
ضدجنگ مطرح شــد که افرادی 
چون چامســکی و دیگران در آن 
حضور پررنگ داشتند، به معنای 
مذمت جنگ توســط این نهضت 

ضــد جنگ ویتنام نبود بلکــه در آن مقطع چون 
سربازی در آمریکا اجباری بود و جوانان باید به اجبار 
عازم جنگ ویتنام می شدند، حرفشان این بود که 
مــا نرویم بجنگیم؛ وگرنه ارتش برود و هر جنایتی 
که آن بیرون می خواهد، انجام دهد. این مسئله به 
این برمی گردد که گاردریل نظام تمدنی غرب روی 
لیبرالیسم فلســفی تعریف شده که آن لیبرالیسم 
فلســفی فاقد ســازوکار الزم برای ارزش گذاری بر 
کنش هــای فردی و اجتماعی اســت. در حقیقت 
برای تمامی مناسبات شهروندی در آمریکا، معنای 
معرفت شــناختی تعریف نشــده بلکه صرفاً قانون 
تضمین کننده این مناسبات است. به همین دلیل 
اگــر این قانون ها در ایاالت متحده تضعیف شــود 
همین شهروندان شهرت یافته به تمدن و مدرنیته، 
همدیگر را می خورند. در ســیل نئواورلئان که در 
سال 2005 اتفاق افتاد شاهد بودیم وقتی ساختار 
قانونی و پلیسی ایالت تضعیف شد حجم زیادی از 
بزه و جنایت در همان منطقه سیل زده اتفاق افتاد، 
چرا که رفتارها متکی بر مبنای معرفت  شــناختی 
نیست بلکه متکی بر قدرت قانون است و هر آینه 
که قانون و پلیس تضعیف شوند شما شاهد به هم 
ریختن آن جامعه خواهید بود که در حال حاضر نیز 

همین واقعیت در جریان است. 

مانند روشنفکران منتظر اصالح    باید  آیا 
بود یا نداشــتن رهبر و ســامان دهنده به 
مطالبات، چرخه معیوب این جنبش ها را ادامه 
خواهد داد و آن ها را به سرنوشت جنبش های 

گذشته ملحق خواهد کرد؟
نکته ای که به آن اشاره کردید مدخل خوبی است 
تا به این نکته اشاره کنم که دولتمردان آمریکایی 
خیلی می گویند ما با مردم آمریکا مشــکل نداریم 
بلکــه با دولت آمریکا مشــکل داریم، در حالی که 
من معتقدم این مردم هســتند که این حکومت و 
دولت را تعیین می کنند. این بدان معنا نیست که 
مردم آمریکا ذاتاً شــرور و پلید هستند بلکه مردم 
را در ســطحی نگه داشــته اند و مناســبات آن ها 
را خویش کامانــه و خودخواهانه مطرح می کنند. 
به عنوان مثال در آشــوب های ســال 88 یکی از 
شعارهای معترضان »نه غزه نه لبنان« بود؛ این شعار 
مؤیــد و مبین این مطلب بود که بدنه ای از جامعه 
شــهروندی ایران به هر دلیلی سیاســت خارجی 
حکومتش را قبول ندارد و نقد می کند. بالذات بدون 
در نظر گرفتن محتوای این پیام که بنده نیز موافق 

آن نیستم، این حرکت قابل تقدیر 
اســت، ولی ما این حرکت را در 
آمریکا نمی بینیم. یعنی از جنگ 
جهانی دوم که آمریکا سیاســت 
انــزوا را کنار گذاشــت و لیدری 
جهــان آزاد را عهده دار شــد، در 
سیاســت خارجی، سیاست های 
بسیار جنایتکارانه ای را در پیش 
گرفــت و قتل و تــرور و جنایت 
فراوانی را در کشــورهای مختلف 
دنیا انجــام داد؛ ولی ما هیچ گاه 
ندیدیــم شــهروندان آمریکایی 
تجمع کنند و مثــالً بگویند »نه 
 یمــن نه ســوریه، جانــم فدای 
ایاالت متحده«. پس شهروند آمریکایی ذاتاً پلشت 
نیست، بلکه مناســبات لیبرالیسم فلسفی شما را 
براســاس اصالت لذت تعریف می کند به طوری که 
همه اهتمام شــما بر لذت فردی تعریف شود. این 
خودکامگی و خویش کامگی تالی فاسد لیبرالیسم 
فلسفی است که چنین شهروندی بالذات اینچنین 

نیست بلکه لیبرالیسم او را می سازد.

شما می گویید لیبرالیسم در زایش فلسفی   
خودش معیوب بــوده و عده ای نیز معتقدند 
ساختار بر مبنای تجربه و شناختی که در طول 
زمان به آن دست می یابد به مرور خودش را 
اصالح می کند؛ سؤال اینجاست که باید بر سر 
این دوراهی منتظر گشایش و اصالح بود یا این 

روند به انسداد منجر خواهد شد؟
وقتی شما ســاختار حکومت خودتان را با ستون 
پول بنا می کنید و این پول تضعیف می شود باید 
هم منتظر افول باشید. افول نیز به این معناست که 
ما مثالً در قرن هجدهم شاهد دو ابرقدرت چون 
اسپانیا و پرتغال بودیم و این ها از حیث ابرقدرتی 
 از بین رفتنــد، یعنی به کشــورهایی کوچک و 
کم اثر در حوزه تمدنی غرب تبدیل شــدند. این 
حرف به این معنا نیســت که ما شاهد فروپاشی 
آمریکا از درون هستیم، چرا که آمریکا همچنان 
قدرت اول و بالمنازع اســت اما آن قدر هژمونی و 
ِشمای آمریکا شکسته شــده که در حال حاضر 
صرفــاً اتوریتی و قدرت نظامی برایش باقی مانده 
است. پس از جنگ جهانی دوم طرح مارشال دولن، 
منجی اروپای پس از جنگ شده و آمریکا به اعتبار 
او توانسته بود یک وجهه بین المللی و رابین هودی 
پیدا کند؛ ولی در حال حاضر پاسپورت آمریکایی 
آنچنان تضعیف شده که یک آمریکایی می ترسد 
حتی به اروپا برود. یعنی به واسطه اتفاق های اخیر 
این قــدر وجهه آمریکا خراب شــده که آمریکای 
محبــوب به آمریکای منفور بدل شــده اســت. 
بنابراین می خواهم بگویم آمریکا از حیث تمدنی، 
المان های خود را از دست داده اما هنوز قدرت برتر 
نظامی اســت؛ این بدان معنا نیست که با قدرت 
نظامی صرف بتوان رهبری جهان آزاد را بر عهده 
گرفت، کما اینکه ما داریم می بینیم در دهه آینده 
بسترهایی برای رقابت های جدیدتری با چین یا 
هنــد و ایران به وجود آمده که بنابر تعریف همان 
توینبی مبنای معرفت شــناختی و معنا گرایانه و 

تمدنی قدرتمند تری از آمریکا دارند.

گفت وگوی قدس با داریوش سجادی، روزنامه نگار مقیم آمریکا

از تمدن آمریکایی تنها قدرت نظامی اش باقی مانده

درنگ

اعتراض؛ زخم های کهنه و نابسامانی روح شهروند آمریکایی
برجســته ترین چســب اجتماعی که سبب 
پیوند و همبســتگی و هم افزایی شهروندان 
در آمریکا می شــود پول است. تا سال 2007 
و پیش از بحران اقتصادی آمریکا شــهروند 
آمریکایی به واســطه پول احساس بسامانی، 
رضایت و خوشبختی می کرد و آمریکای دهه 
50، 70،60 و حتــی تا اواخر دولت کلینتون 
یعنی آمریکای خوشــبخت را تداعی می کرد 
که ســفر، تعطیالت آخر هفته در دیزنی لند 
و پس انداز و این هــا در آن معنا می یافت، اما 
از ســال 2007 به این سو به تدریج و یک به 
یک از بیــن رفت. شــهروند آمریکایی االن 
صرفاً تبدیل به ماشــین روباتیکی شــده که 
تمام اهتمام او این اســت که کار کند و پول 
دربیاورد تا هزینه و قسط های بانکش را بدهد. 
بنابراین آن آمریکای خوشبخت تحت الشعاع 

قــرار گفت چــرا که پول تحت الشــعاع قرار 
گرفت و مناســبات پولی در آمریکا تضعیف 
شــد. همزمان تمدن چینی توانست از حیث 
اقتصادی جایگزینی بــرای تمدن آمریکایی 
شناخته شود. به همین دلیل می خواهم بگویم 
رفتارها، رفتارهای گریز از مرکز شــده است. 
اینکه اعتراض های کف خیابانی آمریکا هرچند 
با انگیزه و چاشنی مرگ ناجوانمردانه جورج 
فلوید شروع شد و یک جنبش عدالت طلبی 
نژادی را تداعی می کند، اما صورت دیگر زیر 
پوســت این اعتراض، برون ریخت زخم های 
قدیمی و نابســامانی روح شهروند آمریکایی 
اســت که محوریت پولش را تضعیف شــده 
می بینــد و از طرفی جایگزیــن معنوی نیز 
بــرای آرامش خاطرش ندارد، به همین دلیل 
به صورت داد و فریاد در شهر بیرون می ریزد.

آمریکا از حیث 
تمدنی، اِلمان های 
خود را از دست 
داده است

بــــــــرش
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کرسی »فنای ما سوی اهلل در رّب محمدیa و در پرتو حقیقت محمدیa« برگزار می شود معارف: در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی)ع(، کرسی علمی- ترویجی با موضوع »فنای ما 
سوی اهلل در رّب محمدی)ص( و در پرتو حقیقت محمدی)ص(« توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار می شود. حجت  االسالم دکتر حسین عشاقی، ارائه دهنده این نشست علمی خواهد بود. این کرسی، 
دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشانی »قم، بولوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی« برگزار می شود و امکان حضور به صورت مجازی نیز فراهم است.

©jاستقالل در مکتب امام صادق 
رمز عزت تمدنی مسلمانان

ایبنا: آیات قرآن کریم بر اطاعت مســلمانان از خدا و رســول اکرم)ص( و اولی االمر 
تصریح دارند و البته گســتره والیت و تدبیر حیات بشر توسط اولیای معصوم الهی، 
همه عرصه های حیات فــردی و اجتماعی و دنیای و اخــروی را دربرمی گیرد، زیرا 
فلســفه حکومت اولی االمر و ائمه هدایت )کمال بشری و رساندن انسان و جامعه به 
مقام قرب الهی( موضوعی فراگیر است و شامل دنیا و آخرت می شود. امامان معصوم 
ذخیره های الهی برای جامعه بشری اند تا انسان ها و جوامع با درک و کاربست آموزه های 
الهی شان، مســیر زندگی را به درستی تشخیص دهند و در برابر چالش های فکری، 
اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی و...، به امامت آنان، راه درست را تشخیص دهند. این نگاه 
به فلسفه وجودی امامت، می طلبد که برای اموری اجتماعی همچون مسئله عزت و 
ذلت مسلمانان و جوامع اسالمی در پی ارائه راهکارهای ائمه دین برآییم؛ ]بنابراین در 
ادامه[ برخی ابعاد و معیارهای اســتقالل مسلمانان و لوازم و فواید آن را از منظر امام 

صادق)ع( بررسی می کنیم:
 تالش شــخصی برای حفظ استقالل؛ دوری از ذلت وابستگی: ویژگی امام 
صادق)ع( این اســت که خود هزینه های به اســتقالل رسیدن را می پردازد؛ او امامی 
نیســت که در جایگاهش بنشــیند و دیگران نیازهای او را برطرف کنند. عبداالعلی 
می گوید: در یکی از راه های مدینه و در روزی بسیار گرم با امام صادق)ع( روبه رو شدم 
و پرسیدم: فدایتان شوم با موقعیتی که نزد خدا و نسبتی که با رسول خدا دارید در 
چنین روزی خود را به سختی انداخته اید؛ فرمود: ای عبداالعلی آمده ام برای بدست 

آوردن روزی کار کنم تا از اشخاصی مثل تو بی نیاز شوم.
 استقالل؛ مالک ارزشمندی و بهای بهشت: از نگاه امام، دین به معنای عزلت از 
دنیا و گوشه  نشینی و بریدن از دنیا نیست. دینداران واقعی مانند امیرمؤمنان تولیدگران 
بزرگی هستند که درنهایت بی رغبتی شــخصی به دنیا، صدها برده آزاد می کنند و 
قنات ها و امکانات زندگی برای مردم فراهم می سازند و روزی که البته جامعه اسالمی به 
این درجه از دین شناسی برسد که تولیدگران و سرمایه گذارانش خود از داشته هایشان 
بهره اندک ببرند و به جای مانور تجمل و برخورداری و سوزاندن دل نیازمندان، مواسات 
به خرج دهند و دیگران را در داشته هایشــان شریک سازند، قدمی در مسیر اسالمی 
شدن جامعه برداشته اند. در این نگاه، ارزشمندی هر فرد )چه حقیقی و چه حقوقی( به 
میزان سربار دیگران نبودن در قدم نخست و در مرحله بعد دست گیری از دیگران است. 
امام صادق)ع( نقل می کند، گروهی نزد رســول خدا آمدند و گفتند: نزد پروردگارت 
بهشــت را برای ما ضمانت کن. حضرت فرمود: »أَْفَعُل َذلَِک بُِکْم َعلَی أَْن الَ تَْســأَلُوا 
أََحداً َشْیئاً«؛ این کار را می کنم به شرطی که از کسی چیزی نخواهید. امام صادق)ع( 
فرمود: وقتی شالق از دست یکی از آنان در سفر به زمین می افتاد، نمی پسندید که به 
کسی بگوید آن را بردار و به من بده؛ به خاطر اینکه ابراز نیاز نکند خود فرود می آمد و 
برمی داشت. بر سر سفره که آب نزدیک یکی بود از او نمی خواست که آب به او بدهد 

خود برمی خاست و می آشامید.
 مبارزه با وابستگی فکری: اساس وابستگی ها؛ وابستگی فکری است؛ چه بسیار 
اندیشمندانی از مسلمانان که در قرن های اخیر چشم و گوش بسته نظریات دانشمندان 
غربی در عرصه سیاســت و حقوق و حتی اقتصاد را پذیرفته و کوشیده اند در جامعه 
اسالمی پیاده کنند و امروزه با وجود خسارت های بی شمار این نوع تقلید از اندیشمندان 
غربی، همچنان بر ادامه مسیر اصرار می کنند. امام صادق)ع( فرمود: »إیّاک أن تَنِصَب 
َقُه في ُکِلّ ما قاَل«؛ بپرهیز از اینکه بدون دلیل مردی را الگوی  ِه َفُتصِدّ رُجالً ُدوَن الُحَجّ
خود قرار دهی و در هر چه می گوید تصدیق و تأییدش کنی. امام، مردم را از پیروی 
کورکورانــه از جو عمومی و فضای عموی برحذر می دارد، آفتی که امروزه به دســت 
مهندسان افکار عمومی به وضوح مورد سوءاستفاده است و افکار و رفتارهای اجتماعی 
عًه؛ تقوُل: أنا َمع  مردم در مســیر باطل مهندسی می شــود. امام فرمود: »ال تَکونََنّ إَمّ
النــاِس و أنا َکواِحٍد ِمن الناِس«؛ تابع مردم نباش که بگویی من با مردم و مانند یکی 

از آن ها هستم.
 تشویق به شغل یابی، با معیار حفظ استقالل: از نگاه امام مهم این است که 
انسان شغل حالل داشته باشد؛ اما چه شغلی؟ در فضایی که لشکر بیکاران در جامعه 
وجود دارد، مهم نوع و موقعیت شغل نیست، مهم این است که مسلمان شغل داشته 
باشد تا از مردم بی نیاز شود؛ پس وقتی مردی فقیر نزد حضرت آمد و گفت کاری بلد 
نیستم، تجارت هم نمی دانم و فقیر و محتاجم؛ فرمود: »اعَمل و احِمل َعلي رأِسَک و 
استغِن َعن الناس«؛ کار کن و کاال را با سر خود حمل نما و از مردم بي نیاز باش. این 
سخن البته به هیچ وجه نافی مسئولیت های دولت ها و ثروتمندان در تأمین عدالت 
اجتماعی و حتی مواسات و ایثار نیست؛ واقعیت این است که بیکاری و فقدان شغل های 

دارای موقعیت اجتماعی، مشکل امروز و دیروز این جامعه و آن جامعه نیست.
 ننگ سربار دیگران بودن؛ هرگز: امام صادق)ع( به روشنی کنج اندیشی برخی 
را در مورد توکل به خدا با نقل داستانی از رسول خدا)ص( به تصویر می کشد. واقعیت 
نیز همین است که عده ای به عناوین مختلفی چون توکل به خدا و... خود را از زحمت 
کار و تالش خالص می کنند و منتظر فرج الهی می نشــینند. امام فرمود: رسول خدا 
گروهی را دید که کشاورزی نمی کنند. پرسید: چکار می کنید؟ گفتند: ما به خدا توکل 
کرده ایم. فرمود: »ال، بل أنتم المّتکلون«؛ نخیر، بلکه شــما سربار دیگران هستید. در 
روایتی دیگر شخصی به امام صادق)ع( گفت: مردی می گوید در خانه ام می نشینم نماز 
می خوانــم و روزه می گیرم و خدایم را بندگی می کنم و روزی ام هم خودش می آید؛ 
فرمود: »هذا أَحُد الَثّالثَِه الَّذین ال یُسَتجاُب لَُهم«؛ او یکی از سه نفری است که دعایشان 

پذیرفته نمی شود.

معارف: عصر سه شــنبه و در آستانه سالروز 
شــهادت امــام جعفر صــادق)ع(، همایش 
بین المللی »نهضت حسینی در مکتب امام 
صادق)ع(« به همت ستاد فرهنگی اربعین و 
به صورت مجازی در مؤسســه رواق تاریخ و 

اندیشه معاصر برگزار شد.
آیــت اهلل جعفر ســبحانی در پیامی به این 
همایش، با بیان اینکه حســین بن علی)ع( 
چراغ هدایت و رســتگاری و کشتی نجات از 
غرق در مهلکه هاست، گفت: امام صادق)ع( 
با تدبیر الهی و روش های خردمندانه بی نظیر 
خود نهضت عاشــورا را زنده نگه داشت و در 
احیا، گسترش، بزرگداشت و پاسداری نهضت 
حسینی نقش بی بدیلی ایفا کرد. وی مراسم 
اربعین را حرکتی پرشور، پراحساس، همگانی، 
تکان دهنده، وحدت آفرین و از عجایب تاریخ 
نهضت حسینی دانست و افزود: اگر شخصیت 
امام حســین)ع( جاودانی و جهانی است به 
این دلیل است که ستیز حق و باطل، پیکار 
عدالت با بیدادگری، مخصوص قوم و ملت و 
زمان و مکان معینی نیست. نهضت حسینی 
مربوط به عصر و زمان خویش نیست، بلکه 
مکتبی است برای بشر که در مقابل نظام های 
فاسد و مستبد که هر نوع آزادی را از انسان ها 
سلب می کنند، دست روی دست نگذارند و به 
مبارزه عدالت طلبانه در راستای احقاق حقوق 

انسان ها برخیزند.
همچنین در این همایش آیت اهلل سیدهاشم 
حســینی بوشــهری )دبیر شــورای عالی 
حوزه های علمیه(، آیت اهلل سیداحمد خاتمی 
)عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری(، 
آیت اهلل رضا رمضانی )دبیرکل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع((، حجت االســالم والمســلمین 
ســیدعبدالفتاح نواب )نماینده ولی فقیه در 
امــور حج و زیارت(، حجت االســالم حمید 
نگارش )رئیس پژوهشــگاه علوم اســالمی 
امام صادق)ع((، حجت االســالم شیخ احمد 
محمد قصیر )مدیر مؤسسه االسالم االصیل(، 
حجت االسالم بحری آکیول )اندیشمند اهل 
ترکیه(، شــیخ منیر مصطفی )استاد جامعه 
المصطفی العالمیه از کشور غنا( و... به صورت 
مجازی به بیان دیدگاه های خود در محورهای 

مختلف این همایش پرداختند.

« jآموزه های امام صادق 
jبرای زیارت امام حسین

از دیگر ســخنرانان این همایــش مجازی، 
دکتر محمدحســین رجبی دوانی بود. وی 
که با موضوع »فرهنگ زیارت و عزاداری امام 
حسین)ع( در مکتب امام صادق)ع(« صحبت 
می کرد، اظهار کرد: بخش اعظم آموزه های ما 
درباره عزاداری و زیارت امام حســین)ع( از 
حضرت صادق)ع( صادر شــده است؛ دوران 
امامت ایشــان 34 سال به طول انجامید که 
18 ســال اول را معاصر بــا بنی امیه بودند؛ 
بنی امیه ای که خون پاک سیدالشــهدا)ع( را 

ریخته بودند و عاشورا را جشن می  گرفتند. 
امام صــادق)ع( در دوران حاکمیت بنی امیه 
موفق به زیارت امام حســین)ع( نشــدند؛ 
ایشان برای نخستین بار در عصر بنی عباس 
و ابوالعباس سفاح وارد عراق شدند و به سوی 
کوفه و کربال رفتند و نقل هایی که ایشان در 
آن به شیعیان خود چگونگی زیارت را توضیح 
داده اند، قاعدتاً باید مربوط به این روزها باشد؛ 
مانند اینکه محزون، گرسنه، تشنه، ژولیده و 
غبارآلود به زیارت بروید یا فضیلت فراوانی که 
برای پیاده رفتن به زیارت امام حســین)ع( 

برشمرده اند.
این پژوهشــگر تاریخ اسالم با اشاره به اینکه 
ابوالعباس سفاح، نخستین خلیفه عباسی و 
منصور بارها امام صادق)ع( را به عراق احضار 
کردند، اضافه کرد: در این ســفرها، حضرت 
در کوفه یا هاشــمیه یا حیره }پایتخت های 
عباســیان پیش از ساخته شــدن بغداد{ 
حضور داشتند و در همان زمان به زیارت امام 
علی)ع( و امام حسین)ع( مشرف می شدند. 
وی با بیان اینکه امــام صادق)ع( آموزه های 
گوناگونــی در این ارتباط به مــا فرموده اند، 
یادآور شد: سفارش به زیارت امام حسین)ع( 
در روزهای خاص مثل زیارت اربعین و حتی 
الفاظ این زیارت ها همه صادر شده از وجود 

مقدس امام صادق)ع( است.

« jامام صادق 
jبانی عزاداری امام حسین

رجبی دوانی بیان کرد: یکی از امام صادق)ع( 
نقل کرده زمانی که به خدمت ایشان رسیدم، 
امام در ســجده بودند و دعاهای بســیاری 
بــرای زائران امام حســین)ع( کردند؛ وقتی 
امام سر از ســجده برداشتند به او گفتم به 
خدا ســوگند این گونه که شما برای زائران 
سیدالشــهدا)ع( دعا کردید، اگر کسی خدا 
را هم نمی شــناخت و به زیارت آن حضرت 
می رفت، آمرزیده می شــد؛ گویی که زیارت 
حسین)ع( از حج هم باالتر است. وی اضافه 
کرد: در این هنگام، امام درباره فضیلت های 
فراوان زیارت امام حسین)ع( مطالبی را به او 
می گویــد و حتی تأکید دارد که مبادا خوف 
از خطر و تهدیدهای جانی مانع زیارت جدم 

شود. جالب است حج از فروعات ماست و بر 
هر مستطیع واجب است تا یک بار این فریضه 
را بجا بیاورد اما چنانچه راه حج ناامن باشــد 
و جان زائر خانه خدا در تهدید باشــد تا رفع 
این تهدید فریضه حج از او ســاقط می شود، 
اما زیارت امام حسین)ع( که مستحب است را 
حضرت فرمودند که خوف از خطر نمی تواند 
مانع این زیارت شــود. این استاد دانشگاه با 
بیان اینکه امام صادق)ع( خود بانی عزاداری 
امام حسین)ع( بودند، گفت: یکی از اصحاب 
آن حضرت نقل می کند من در خدمت ایشان 
بودم که دیدم سید حمیری، شاعر معروف بر 
حضرت وارد شد. حضرت به او فرمود: اشعاری 
را که در رثای جدم سروده ای برای ما قرائت 
 کن. سید حمیری شــروع به خواندن کرد. 
او چند بیتی بیشتر نخوانده بود که اشک های 
امام صادق)ع( چنان بر گونه مبارکش جاری 
شــد و صدای شــیون زنان از پشــت پرده 
برخاســت که امام به او فرمود: لب های خود 

را فرو ببند و ساکت باش.

نهضت حسینی به شیعه اختصاص ندارد»
در ایــن همایش همچنین حجت االســالم 
امام  قپانچی،  والمسلمین ســیدصدرالدین 
جمعه نجف اشرف با بیان اینکه در مواجهه 
با نهضت حسینی دو روش وجود دارد، گفت: 
روش اول اینکه بگوییم این قضیه تمام شده 
و به تاریخ پیوســته است و روش دوم اینکه 
بگوییم عاشورا یک قضیه موجود در وجدان 
عالم اسالمی است مانند قرآن، وحی، نبوت 
و امامــت که با اینکه از گذشــته مانده ولی 
در جامعه امروز اســالمی تأثیرگذار هستند. 
وی تصریــح کرد: این موضــوع که نهضت 
حسینی یک قضیه تاریخ ساز است در کلمات 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به چشم می خورد 
از جمله در کلمات امــام صادق)ع(. موضوع 
اول، حقانیت نهضت حسینی و شهادت امام 
حسین)ع( است که در کلمات امام صادق)ع( 
نیز مشــهود اســت؛ فرمود »نََفُس الَمهموِم 

ُه لَنا ِعباَدٌه«. لُِظلِمنا تَسبیٌح َو َهُمّ
قپانچی با بیان اینکــه موضوع دوم، جهانی 
بودن این نهضت اســت، گفت: این نهضت 
اختصاصی به شیعه و مسلمانان ندارد بلکه 

به تمام بشــریت تعلق دارد. موضوع سوم در 
تعبیر امام صادق)ع( باالتر از این وارد شــده 
که نه فقط در زمین که در آسمان ها هم این 
نهضت وجود دارد و تمام آسمان ها و مالئکه 
بر مصیبت امام حسین)ع( گریه کردند. وی 
بیان کرد: موضوع چهارم، انســانی و عاطفی 
بودن این نهضت اســت؛ با اینکه یک واقعه 
ایدئولوژیــک و اعتقادی اســت ولی در بعد 
عاطفی نیز قوی اســت که امام حسین)ع( 
فرمودند: »أَنَا َقِتیُل الَْعْبَرهِ« یعنی من کشته 
اشک ها هستم و در روایت های امام صادق)ع( 
هــم این موضوع زیاد به چشــم می  خورد و 
دعوت به روضه خواندن، گریه کردن و شعر 
گفتن برای سیدالشهدا)ع( داللت بر همین 

موضوع دارد.

ارتباط عمیق امام حسینj و زائرانش»
امام جمعه نجف اشــرف موضــوع پنجم را 
ارتبــاط عمیق بین امام و زائران دانســت و 
خاطرنشــان کرد: این نیســت که شخصی 

به کربال برود بــرای زیارت یک 
ضریح بلکــه روایت ها حکایت از 
یــک ارتباط عمیق بیــن زائر و 
امــام خود دارد؛ موضوع ششــم 
آن است که گریه بر حسین)ع( 
عالمت باایمان بودن اســت؛ در 
روایت امام صادق)ع( اســت که 

»الحسیَن َعبَرُه ُکِلّ ُمؤمن«. 
وی با اشاره به موضوع هفتم 
در قیام امام حسین)ع( مبنی 
بر مانــدگاری و دائمی بودن 
جهاد، خاطرنشان کرد: امام 
صادق)ع( از رسول خدا نقل 
کردند کــه: »اَلَْخْیُر ُکُلُّه فِی 
ــْیِف« و یا در روایت های  اَلَسّ
ِه  دیگری می فرمایند: »لِلَْجَنّ

بَاٌب یَُقاُل لَُه بَاُب اَلُْمَجاِهِدیَن«. 
موضوع هشــتم جهاد و مبارزه با ظالمان به 
امامت امام عادل اســت؛ چــون هر جهادی 
مشروع نیست مگر اینکه به امامت یک امام 
عادل باشد. قپانچی به موضوع نهم اشاره کرد 
و گفت: اهــل بیت)ع( نماینده طرح جهادی 
صحیح هســتند؛ بنابرایــن فرمودند که »اَل 
أََزاُل أَنَا َو ِشیَعِتي  بَِخْیٍر َما َخَرَج الَْخارِِجيُّ ِمْن 
ٍد« یعنی من و شیعیانم در خوشی  آِل ُمَحمَّ
هستیم تا وقتی که آن که برای جهاد خارج 
می شــود از طرف ما اهل بیت)ع( باشد. وی 
در پایــان اضافه کرد: موضــوع دهم پاداش 
خداوند به امام حسین)ع( است؛ در روایت امام 
صادق)ع( است که خداوند چهار چیز به امام 
حسین)ع( در برابر شهادت ایشان بخشید و 
پاداش داد؛ ائمه را از نسل و ذریه ایشان قرار 
داد؛ شفا را در تربت ایشــان قرار داد؛ اجابت 
دعا را در زیر گنبد ایشــان قرار داد و روزهای 
زیارت ایشان از عمر انسان محسوب نمی شود 

از روزی که می رود تا روزی که برمی گردد.

در همایش بین المللی مجازی »نهضت حسینی در مکتب امام صادقj« مطرح شد

قیام سیدالشهدا j  ؛ مکتب مبارزه عدالت طلبانه

jامام صادق
با تدبیر الهی 
و روش های 

خردمندانه بی نظیر 
خود نهضت عاشورا 

را زنده نگه داشت

بــــــرش

ضرورت مهارت آموزی طالب ©
متناسب با نیازهای جامعه

شــورای عالی حوزه علمیه خراسان: نظام 
زندگــی در دوران های گذشــته از دور تا همین 
نزدیکی ها، آن قدر ســاده و به دور از پیچیدگی 
بوده اســت که به جرئت می تــوان گفت تفاوت 
چندانی بین زندگی شهری و روستایی در سبک 
زندگی و نوع نگاه به زندگی وجود نداشت. در این 
زندگی ساده و فضای یکدست آموزشی، انسان ها 
به صورت طبیعی به گونه ای رشــد می کردند که 
مهارت های اجتماعی به ویــژه در بخش ارتباط 
با دیگران در جامعه را به آســانی بدســت آورند. 
در عصر ماشــین و رسانه و پیچیده شدن زندگی 
انســان ها، قطعاً برقراری ارتباط نیازمند فراگیری 
مهارت هایی خاص و نو اســت؛ افزایش نیازهای 
مخاطبان در زندگی امروزی نیز انسان ها را ناگزیر 

از مهارت افزایی های بیشتر کرده است.
]بر این اســاس[ شناخت مهارت های مورد نیاز 
طالب و حوزویــان از منظرهای مختلف قابل 
دسته بندی است. گاه این مهارت ها را بر اساس 
موضوع می توان تقسیم بندی کرد، گاه بر اساس 
سطح  اثرگذاری بر مخاطب و گاه براساس نوع 
فناوری مورد نیاز و گاه بر اساس خود مخاطب. 
برای مثــال موضوعاتی که یــک روحانی باید 
مهارت پاســخ به آن ها را بیاموزد گاه مربوط به 
حیطه اعتقادات و مباحث فلسفی و کالمی است 
و گاه در زمینه مســائل اخالقی و گاه مربوط به 
مباحث احکام و گاه مسائل اجتماعی و به همین 
ترتیب دیگر حیطه ها. هر یک از این حیطه های 
موضوعی مهــارت ویژه ای می طلبد. ســطوح 
مختلف اثرگــذاری بر مخاطب هم مهارت های 
خاص خود را می طلبد. یک مبلغ دینی گاه به 
تغییر بینش می اندیشــد و گاه به دنبال تغییر 
گرایش هاســت و گاه تغییر در انگیزش افراد را 
وجهه همت خود قرار می دهد. طبیعی است که 
تغییر در نوع بینــش افراد با تغییر در انگیزه ها 
دو حیطه کامالً متفاوت است و هر یک از آن ها 
مهارت های ویژه ای را می طلبد. برای تغییر بینش 
باید از مهارت های آگاهی بخشی استفاده کرد، 
ولی مهارت های مورد نیاز برای تغییر گرایش ها 
از جنس مهارت های اقناع کردن است؛ در اولی 
صنعت برهان بیشتر کاربرد دارد و در دومی فن 

خطابه و جدل.
مهارت های تبلیغی را بر اساس ابزارهای ارتباطی 
هم می توان تقســیم کرد. هر نــوع از ارتباطات 
ابزارهای خــاص خود را نیاز دارد. گاه ارتباط یک 
مبلغ دینی ارتباط فرد با فرد اســت مانند ارتباط 
چهره به چهره؛ گاهی نیز ارتباط گروهی اســت 
مثل ســخنرانی در منبر که یک جامعه مخاطب 
مشخص دارد و گاه ارتباط اجتماعی مانند حضور 
در رسانه های جمعی قدیم و جدید. اطالع رسانی 
و مشــاوره و سخن گفتن با دیگران در هر یک از 
این انواع ارتباطات فناوری هــا و ابزارهای خاص 
و در نتیجــه مهارت های ویژه خــود را می طلبد. 
مخاطبان بر اســاس جنســیت، ســن، سطح 
تحصیالت و چیزهای دیگر هم قابل تقسیم بندی 
هستند و ارتباط موفق با هر یک از این گونه ها نیز 

مهارت های ویژه ای را نیاز دارد. 
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      صفحه 5

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه خانم صدیقه علی آبادی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه تحت پالک3042فرعی از1-اصلی واقع در بخش10شهرس��تان داورزن که متعلق به نامبرده میباش��د بعلت 
سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند اولیه نسبت به ششدانگ ذیل شماره امالک 
الکترونیک 139620306011009274ثبت وبه نام مالک فوق به ش��ماره چاپی 94د778105صادروتسلیم شده 
است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر 
می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی 
ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
)م الف99/1988( آ-9902390

 تاریخ انتشار:1399/03/29
غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک داورزن

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به خانم ربابه قرباني فرزند محمود فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که آقاي رضا محمودزاده دادخواستي 
به خواس��ته تنظیم سند اتومبیل سواري پراید به ش پالک 67م934-33به طرفیت شمابه شعبه دوم شورایزحل 
اختالف باخرز ارائه وبه کالس��ه 99,113ثبت وبراي روز ش��نبه مورخه1399,4,21ساعت6,5عصر وقت رسیدگي 
تعیین گردیده است لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي 
توانید قبل از رسیدگي به به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني 
جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر 

جهت رسیدگي درشوراحاضر شوید درصورت عدم حضور غیابارسیدگي خواهدشد.�آ-9902372
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  علی حیدری    دارای شناسنامه  5749680045  به شرح دادخواست به کالسه   94 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قدمیاری   به شناسنامه   3099  در 
تاریخ  1392/11/21  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1. علی حیدری    فرزند حسین کد ملی 5749680045  ت.ت  1340/6/7  نسبت فرزند مرحوم 
2. گوهر شاد  حیدری  فرزند حسین   کد ملی 5749173585   ت.ت  1327/7/10  نسبت فرزند مرحوم

3. زهرا حیدری    فرزند حسین  کدملی 5749175243   ت.ت  1330/2/10  نسبت فرزند مرحوم   
4.  منیره حیدری   فرزند  حسین  کد ملی 5749177130  ت..ت  1332/4/1  نسبت فرزند مرحوم

5 مهر النسا حیدری   فرزند  حسین  کد ملی 5749191230  ت.ت  1346/4/1  نسبت فرزند  مرحوم
6. مخدره  حیدری  فرزند حسین  کد ملی 5749270327  ت.ت   1337/2/20   نسبت  فرزند  مرحوم

7 .نازی حیدری    فرزند  حسین   کد ملی 5749184757  ت.ت  1342/1/2   نسبت  فرزند   مرحوم        
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902364                                                                                                              

سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  مخدره حیدری    دارای شناس��نامه  5749270327 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل قدمیاری   به شناسنامه   
5740015960 در تاری��خ 1393/4/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. مخدره  حیدری  فرزند حسین  کد ملی 5749270327  ت.ت   1337/2/20   نسبت  مادر  مرحوم

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902365
  سید حسن سامغانی

  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

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

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

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

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

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )882328(

آگهی انحالل شرکت مانا آردین هنر آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12504 و شناسه ملی 14006441809

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,11,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ 
فوق به دلیل عدم فعالیت منحل اعالم گردید . آقای سعید جمشیدی خیرآبادی به کدملی 6339843751 به سمت مدیر 
با امضای مدیر تصفیه و مهر شرکت  انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد شرکت منحله  تصفیه شرکت برای مدت یکسال 
تعیین  . مرکز تصفیه در فرخشهر -خیابان توسلی -کوچه 19 -پالک 18 -کدپستی 8811867431  باشد  منحله معتبر می 

گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )881853(

 آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و چهل و پنج راویس اندیش ادیب شرکت تعاونی به شماره ثبت 5131 و شناسه ملی 10300078810

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,18 ومجوزشماره 4543 مورخ 98,4,26 اداره تعاون شهرستان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1 سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1400,12,18 بشرح ذیل تعیین گردیدند . - مریم بسطامی به سمت رئیس هیئت مدیره - 
ساسان مظفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شهناز مظفری به سمت منشی هیئت مدیره - نسرین صفرنیا به سمت مدیر عامل -2 کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مریم بسطامی به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان 
ساسان مظفری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق خانم نسرین صفرنیا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با 

امضای نسرین صفرنیا به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )881858(

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و چهل و پنج راویس اندیش ادیب شرکت تعاونی به شماره ثبت 5131 و شناسه ملی 10300078810

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,04,18 ومجوز شماره 4543مورخ 98,4,26 اداره تعاون شهرستان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -1 اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1400,12,18 بشرح ذیل تعیین گردیدند . - مریم بسطامی بشماره ملی 4490317239 عضو 
اصلی هیئت مدیره - ساسان مظفری بشماره ملی 4490324261 عضو اصلی هیئت مدیره - شهناز مظفری بشماره ملی 4501088745 عضو اصلی 
هیئت مدیره - یاسر مظفری بشماره ملی 4501099569 عضو علی البدل هیئت مدیره - نسرین صفرنیا بشماره ملی 4501288000 عضو علی البدل 
هیئت مدیره -2 مریم قدیری بشمار ملی 4500775201 صابرمظفری بشماره ملی 4501282533 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

تعیین گردیدند . -3 صورتهای مالی 1397 به تصویب رسید -4 روزنامه قدس برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. 

,ع
99
02
37
6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )882146(

 آگهی تغییرات شرکت بیمارستان سیصد و بیست تختخوابی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1272 و شناسه ملی 10380127084

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برداشت از حساب جاری20000 نزد بانک تجارت 
که دارای حساب پشتیبان می باشد با امضاء ثابت مدیر عامل و مدیر امور مالی آقای علی ربانی یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه 
مهر موسسه معتبر می باشد و برداشت از سایر حسابهای جاری و سپرده بیمارستان جهت واریز به حساب 20000 نزد بانک تجارت با 
امضاءثابت مدیر عامل و مدیر امور مالی آقای علی ربانی یا آقای علیرضا اسمعیل زاده به همراه مهر موسسه معتبر می باشد .وامضای 

سایر اوراق بهادار و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری موسسه با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد. 

,ع
99
02
38
4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )882168(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوششگر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11458 و شناسه ملی 10380271624

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,02 و برابر نامه شماره 98,612604مورخ 1398,11,13مدیریت امور نمایندگان و 
کار گزاران بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای محمد حسین خلیل زاده به شماره ملی 3620919496 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل 2ـ خانم ساجده خلیل زاده به شماره ملی 0921807414 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم ترانه کنعانی 
یزدی به شمارملی 0921138970 به سمت عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 

بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©توان تولید انواع موتورسیکلت برقی در کشور وجود دارد

ایرنا: انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت 
اعالم  کرد: توان تولید انواع موتوربرقی در 
کشور ایجاد شده و اکنون ۱۵هزار دستگاه 
موتورســیکلت برقی در انبار کارخانجات 
موجود اســت.  در جلســه هماهنگی به 
منظور بررســی و رفــع موانع پیش روی 
صنعت موتورســیکلت کشــور با حضور 
»حسین مدرس خیابانی« سرپرســت وزارت صنعت و اعضای هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان موتورسیکلت، چهار موضوع اساسی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری 
شــد که مهم ترین آن، تخصیــص ارز قطعات مورد نیاز برای تولید بود. براســاس 
هماهنگی های انجام شده، مقرر شــد برای تأمین ارز مورد نیاز واردات این قطعات 
و مواداولیه مورد نیاز تولید، از محل ارز حاصل از صادرات اقدام شــود. اکنون چهار 
واحد تولیدکننده در حوزه تولید موتورسیکلت فعالیت دارند. همچنین در خصوص 
رفع مشــکل تأمین قطعات یدکی انواع موتور نیز مقرر شــد تا با ابالغ معاونت امور 
صنایع وزارت صنعت، محدودیت های وارداتی برای تأمین قطعات یدکی برداشــته 
شود. بر پایه این گزارش، نقطه قوت تولید موتورهای برقی در کشور آن است که توان 
تولید باتری آن ها در کشور وجود داشته و داخلی  سازی شده است. همچنین بنا به 
اعالم انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در صورت حمایت از تولید، امکان تولید 
۲۰هزار دستگاه موتور برقی تا پایان سال وجود دارد. در این جلسه مقرر شد تولید 
موتورسیکلت برقی از دو طریق عقد تفاهم نامه با شهرداری تهران و استفاده از منابع 
ماده ۱۲)حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت( و نیز آگاهی رسانی و تشویق مردم 
به توسعه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی نیز با توجه به تأثیرات مطلوبی که بر 
هوای پاک کالنشهرها از جمله تهران دارد، انجام شود. انجمن موتورسیکلت همچنین 
متعهد شد عمق ساخت داخل انواع موتور را از ۵۰ به ۶۰ درصد افزایش داده و مراکز 

ساخت داخل را به منظور کاهش ارزبری محسوس راه اندازی کند.

هر مشمول ایرانی چقدر سهام عدالت دارد؟©
ایسنا: آمارها حاکی از آن است که بیش 
از ۴۹ میلیون نفر مشــمول سهام عدالت 
هســتند، اما میزان ســهمی کــه این 
مشموالن دارند با یکدیگر برابر نیست؛ به 
طوری که دارایی برخی از سهامداران بیش 
از یک میلیون تومان و دارایی برخی دیگر 

کمتر از ۴۹۲هزار تومان است.
به طور کلی ۴۹ میلیون و ۱۴۸هزار و ۷۷۵ نفر مشــمول سهام عدالت هستند که از 
این تعداد ۴۶میلیون و ۵۶۰هزار و ۴۸۳ نفر در قید حیات بوده و مابقی مشــمولین 
فوت شده اند.در این راستا ممکن است روی برگه سهام عدالت که در دست مشموالن 
است، ارزش یک میلیون تومان قید شده باشد، اما باید گفت دارایی همه مشموالن با 

وجود داشتن برگه مذکور یک میلیون تومان نیست.
در واقع روی اکثر برگه های ســهام عدالتی که در دست مشموالن این سهام است، 
ارزش سهام ۱۰ میلیون ریال یا همان یک میلیون تومان ذکر شده است. این درحالی 
اســت که زمانی که مشمول به سامانه ســهام عدالت )SAMANESE.IR( مراجعه 
می کند متوجه می شود میزان سهامی که در اختیار دارد، کمتر از یک میلیون تومان 
است.به استثنای مشموالن نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی 
که ارزش سهم آن ها یک میلیون تومان است، ارزش سهم اکثر سهامداران دیگر کمتر 

از یک میلیون تومان است.
قرار بود برگه های اولیه از محل سهم سود سنوات قبل پر شود. در سال ۱۳۹۴ اعالم 
شد ۵۳ درصد ارزش سهم از محل مطالبات سود سنوات قبل پر شده است و برای 
پر کردن مابقی، دو ســال به مشــموالن فرصت دادند که با آورده نقدی ۴۷ درصد 
مابقی را به قیمت اسمی واریز کنند. در این راستا فقط تعداد کمی از مشموالن واریز 
کردند و اکثریت واریز نکردند؛ بنابراین ارزش واقعی سهم آن ها در سبد سهام عدالت 
یک میلیون تومان نیست.البته ارزش سهام همه مشموالن ۵۳۰ هزار تومان نیست و 
ارزش سهام افرادی که در دوره های اول ثبت نام کردند ۵۳۰ هزار تومان است، حتی 

ارزش سهام کمتر از ۴۰۰ هزار تومانی هم وجود دارد.
 مشــموالن می توانند عدد دقیق ســهام خود را در سامانه ســهام عدالت به نشانی

 www.samanese.ir با وارد کردن کد ملی مشاهده کنند.
براین اســاس، ارزش ســهام ۶۱هزار و ۳۷۵ نفر بیش از یک میلیون تومان و دارایی 
۲میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۵ نفر نیز یک میلیون تومان است. ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و 
۴۷۶ نفر دارایی بین ۵۳۲ تا یک میلیون تومان را دارند و ارزش سهام ۲۲ میلیون و 

۵۰۱ هزار و ۶۵۸ نفر نیز ۵۳۲ هزار تومان است.
تعداد افرادی که دارایی سهام عدالت آن ها بین ۴۹۲ هزار تومان تا ۵۳۲ هزار تومان 
اســت، ۱۸۴هزار و ۳۴۳ نفر بوده و ۹میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۰ نفر نیز دارایی ۴۹۲ 
هزار تومانی دارند. ارزش ســهام ۱۰میلیون و ۹۱۱هزار و ۸۷۸ نفر نیز کمتر از ۴۹۲ 

هزار تومان است.

 مهلت واریز وجه در طرح پیش فروش ایران خودرو ©
تا شنبه تمدید شد

ایران خودرو  گروه صنعتی  تســنیم:  
مهلــت پرداخــت وجــوه خودروهای 
ثبت نامی در طرح پیش فروش یکســاله 
را بــه مدت دو روز تمدیــد کرد.معاون 
بازاریابــی و فــروش گــروه صنعتــی 
ایران خــودرو ضمن تســلیت ســالروز 
شهادت امام جعفر صادق)ع( اعالم کرد: 
با توجه به تعطیل بودن روز چهارشنبه و بنابر خواست مشتریان، مهلت پرداخت 
در طرح پیش فروش یکســاله خودرو تا دو روز غیرتعطیل آینده یعنی شنبه ۳۱ 
خرداد ماه تمدید شــد.بابک رحمانی ضمن پوزش از مشتریان، مشکالت ایجاد 
شــده در فرایند پرداخت را ناشی از اختالل در سیستم بانکی دانست و تصریح 
کرد: مشــتریان محترم در مهلت باقیمانده نسبت به پرداخت وجوه اقدام کنند، 

چون این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.

۵۰تا۶۰درصدهتلهافعالشدهاند

ضریب اشغال به ۱۰درصد رسید©
نود اقتصادی: محمدعلی فرخ مهــر، رئیس اتحادیه هتل داران گفت: هتل ها از اول 
خرداد ماه ســال جاری فعالیت خود را از سر گرفته اند. با این وجود فقط ۵۰ تا ۶۰ 
درصد هتل ها فعال شده اند و باقی همچنان در تعطیلی به سر می برند. این درحالی 
است که هتل هایی که بازگشایی شده اند فقط با یک چهارم ظرفیت که عمدتاً مربوط 
به اتاق هاســت فعال هستند و سایر خدمات هتل ها همچنان تعطیل است. ضریب 
اشغال هتل ها ۱۰ تا ۱۵درصد است. این در حالی است که همه هتل ها دارای تخفیف 
۵۰درصدی نسبت به سال گذشته است و افزایش قیمت ۲۵درصدی سال جاری نیز 

لحاظ نشده  است.

ایران رتبه دوم تولید خاویار جهان را در اختیار دارد©
صدا و ســیما: رئیس سازمان شیالت 
ایران گفــت: در تولید خاویار رتبه دوم 
و در تولید گوشــت رتبه ســوم جهانی 
را داریــم.  نبی اهلل خون میرزایی، رئیس 
سازمان شــیالت ایران گفت: در تولید 
خاویــار رتبه دوم و در تولید گوشــت 
رتبه سوم جهانی را داریم. خون میرزایی 
افزود: رتبه گذشــته ایران در خاویار مربوط به صید ایــن ماهی از دریا بود، اما 
با ممنوع شــدن صید ماهیــان خاویاری در دریای خزر از ۱۰ ســال پیش، در 
پرورش این ماهیان شانه به شانه کشور های دیگر حرکت کردیم و از آن ها سبقت 
گرفتیم. وی گفت: رتبه نخســت تولید خاویار را چین به خود اختصاص داده و 
ایران در رتبه دوم است و در تولید گوشت نیز پس از ارمنستان در رتبه سوم قرار 
داریم و برنامه توسعه پرورش ماهیان خاویاری را برای رسیدن به جایگاه دوم در 
بخش تولید گوشت آغاز کرده ایم. خون میرزایی افزود: در استان مازندران زنجیره 
پرورش ماهیان خاویاری کامل شــده و حلقه مهــم این زنجیره، پایانه صادراتی 
اســت. وی گفت: با توجه به اینکه توجیه اقتصادی پــرورش ماهیان خاویاری، 
منطقی و مناســب است، بنابراین بانک ها برای پرداخت تسهیالت، واقع بینانه به 

این صنعت نگاه کنند.

افسار گرانی لوازم خانگی کشیده می شود؟

مالک قیمت؛ سامانه ۱۲۴
 اقتصاد/ زهرا طوســی  سامانه ۱۲۴ 
دریافت  مســئولیت  سال هاســت  کــه 
شــکایت های مردمــی در زمینه فروش، 
تقلب و احتکار و عناوین دیگری از جنس 
انتقادات و پیشنهادها را یدک می کشید، 
حاال به مرجــع قیمت گــذاری کاالها و 

لوازم خانگی مبدل شده است.
ایــن ســامانه کــه ســازمان حمایــت 
سال هاســت حیطه وظایفش را به ثبت 
و رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه 
فروش و اختفای کاالهای قاچاق، تقلب، 
احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای 
ضوابــط قیمت گــذاری و توزیع، فروش 
اجبــاری، عدم درج قیمــت، عدم صدور 
فاکتور و صورتحساب، محدود کرده بود، 
حاال مسئولیت ساماندهی نرخ ها در بازار 
لوازم خانگــی را برعهــده گرفته و مالک 
قیمتی کاالهــای عرضه شــده در بازار 

محسوب می شود.
آن هــم بــازاری که 
در  قیمت ها  کنتــرل 
آن از دســت در رفته 
و بــا هــر تکانــه ای 
در  عمیق تری  شکاف 
می شــود  پدیدار  آن 
را  مصرف کننــده  و 
نیازهایش  تأمیــن  از 
در این حــوزه دورتر 
می کند. بــا توجه به 
اینکــه تا ســال ۹۷، 
بازار  ۶۰درصد  تقریباً 
لوازم خانگی در اختیار 
دو شــرکت کره ای بود، فعاالن این حوزه 
معتقدند ما باید رشــد باالی ۱۰۰درصد 
تولید داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی 
بازار باشــیم. مســئوالن هم آمارهایی از 
رشــد تولید منتشــر می کنند، در عمل 
اما آنچــه اتفــاق افتاده این اســت که 
کارخانه هــای لوازم خانگی پس از عید دو 
بــار کاالی خود را گــران کردند و مردم 
ناچارنــد از بین دامنه محدودی از کاالها 
که بــا قیمت های دلبخواه فروشــندگان 
عرضه می شــوند، یکی را انتخاب کنند تا 

مبادا فردا گران تر شود. 
عباس تابــش، رئیس ســازمان حمایت 
اصــرار دارد، تلویزیون حداکثر ۲۰درصد 
و ســایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد 
مجاز به افزایش قیمت نســبت به بهمن 
سال گذشته هستند، ولی در سه ماه اخیر 
قیمت لوازم خانگی بی توجه به نرخ گذاری 
دستوری سیاســت گذاران راه خودش را 
رفتــه و ۳۰ تا ۶۰ درصد گران تر شــده 

است.
البتــه این مســئله بــرای مســئوالنی 
 کــه معتقدنــد نتیجــه فهــم جملــه 
»گران شــدن با گرانی متفاوت اســت« 
برای مصرف کننده نهایی که قرار اســت 
کارت بکشــد، فرق زیادی نخواهد کرد و 
غرض از  بازگویی بلبشــوی قیمتی بازار 
لوازم خانگــی نیز این اســت که بگوییم  
وزارت صمــت اعالم کرده اســت برای 
»کنترل بازار لوازم خانگی« و »جلوگیری 

از سوءاستفاده افراد فرصت طلب از شرایط 
بــازار« تولیدکننــدگان را موظف کرده 
اطالعات قیمتی کاالهای خود را از طریق 

این سامانه به اطالع مردم برسانند.
مطابــق دســتورالعمل ابالغ شــده این 
سازمان، ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت و بازرسان اصناف موظفند از این 
پس نســبت به انجام گشت ویژه نظارتی 
در بازار مصــرف لوازم خانگی اقدام کنند. 
در این دســتورالعمل نسبت به نظارت بر 
اقالم پرمصرف و حساس در سبد خانوار 
شــامل یخچال، فریزر، اجاق گاز، ماشین 
لباسشویی و تلویزیون و نیز الزام به ثبت 
قیمت اقالم مذکور در سامانه ۱۲۴ تأکید 

شده است. 
رئیس ســازمان حمایت نیز به واحدهای 
تولیدی هشدار داده است  اگر قیمت های 
خــود را در ســامانه ۱۲۴ درج نکننــد، 

مشمول عرضه خارج از شبکه می شوند.
به ایــن ترتیب مالک قیمتــی کاالها و 
لوازم خانگی عرضه شــده در بازار، سامانه 
۱۲۴ بوده و بازرسان صمت و اتحادیه های 
صنفــی نیــز در بازرســی از بنگاه های 
اقتصادی اطالعات درج شــده در سامانه 

۱۲۴ را مالک عمل قرار خواهند داد.
در پــی این الــزام تاکنون بیــش از ۳۰ 
شرکت تولیدکننده لوازم خانگی یک هزار 
محصول عرضه شده در بازار را در سامانه 

۱۲۴ ثبت کردند. 
مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
گفته اســت: قیمت هایی که در ســامانه 
درج می شــود، نهایــی هســتند. ظاهراً 
این قیمت گذاری ها  سیاســت گذاران در 
حاشیه ســود مغازه دار یا فروشگاه را نیز 
در نظر گرفتند، بــرای همین اگر مردم 
خالف این قیمت ها را دیدند می توانند به 
ســامانه آپ یا تلفن ۱۲۴ شکایت کنند. 
بــه گفته وی، قیمت ها بــه تفکیک برند 
در ســامانه ۱۲۴ درج خواهد شد و برای 
توزیع کنندگان خرد و عمده قابل استناد 

است.

وعده کنترل بازار توسط سامانه ها »
در کنار سامانه ۱۲۴ که این روزها نقشش 
ارتقا پیدا کرده و باید کارکرد آن را رصد 
کرد،  ظاهراً قرار است سامانه های دیگری 

نیز از آســتین متولیان دربیاید، چرا که 
آن ها مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار 
را  استفاده از سامانه ها می دانند. آن  طور 
کــه تابش وعده داده تــا دو هفته آینده 
سامانه گارانتی نیز  برای خدمات گارانتی 
کاالهای مصرفی و ســرمایه ای عملیاتی 
خواهد شــد. وی می گویــد: بهترین راه 
کنترل بازار اســتفاده از ســامانه است و 
ما خود را به ســامانه ها مجهز می کنیم. 
در ســال ۱۳۹۸ نســبت به سال ۱۳۹۷ 
حدود ۱۱درصــد بازدید و بازرســی از 
انبارهــا و مراکز نگهــداری کاال که در 
ســامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش 
پیدا کــرد و ۳۸ درصــد تخلفات کمتر 
 شــد. طبق گفته تابش، در کنترل بازار

»ســامانه انبارهــا« که مدیریــت آن با 
گمرک اســت نیز قرار اســت به کنترل 
بــازار لوازم خانگی کمک کنــد، چرا که 
این بخش بیشــترین ثبت شکایت را نزد 

تعزیرات دارد. 
سامانه جامع گارانتی هم آن طور که اعالم 
شده به عنوان یک سامانه مکمل در کنار 
سامانه جامع تجارت و شناسه کاالست و 
مردم  می توانند از طریق کد دســتوری 
خریداری  کاالی  اصالــت   *۴*۷۷۷۷#
شده را از آن اســتعالم کنند. در مرحله 
پس از استعالم اصالت که بستر عملیاتی 
آن نیز فراهم است، مصرف کننده نهایی از 
طریق این شناسه می تواند خدمات پس 
از فروش نیز دریافــت کند. بدین ترتیب 
با توجه به مشــخص بــودن ارائه  دهنده 
گارانتــی، در صــورت ارائــه خدمــات 

نامطلوب، قابلیت پیگیری وجود دارد.

 شکاف بین تولید »
و نیاز بازار چقدر است؟

این روزهــا تقاضــا بــرای لوازم خانگی 
تا ۷۰درصد افت کرده اســت. بررســی 
آمارهای رســمی منتشــر شــده وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، حاکی از 
مثبت بودن رشد تولید انواع لوازم خانگی 
توسط کارخانجات داخلی است.  افزایش 
۱۳درصدی تولید لوازم خانگی در ســال 
گذشته، در حالی روی داده که  برندهای 
خارجی که ســهم آن ها بــه حدود ۵۰ 
درصــد بــازار رســیده بود، در کشــور 

حضور نداشتند و امســال برای صادرات 
۱۶۰میلیــون دالری در ایــن بخش نیز 

برنامه ریزی شده است.
طبق اظهارات اخیــر محمدرضا کالمی، 
سرپرســت معاونت امور بازرگانی داخلی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، هدف 
این وزارتخانه تولید ۱۱/۶میلیون دستگاه 
لوازم خانگی در ســال جاری اســت، اما 
تقاضا در این بازار حــدود ۱۲/۵میلیون 
دســتگاه و بخــش اعظــم آن در بخش 

لوازم خانگی کوچک است. 
ظاهــراً ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دســتگاه 
لوازم خانگی در سال گذشته تولید شده، 
اما برنامه این وزارتخانه در ســال ۱۳۹۹ 
تولیــد ۱۱میلیون و ۶۴۰ هزار دســتگاه 
است تا بتواند درنهایت تا سال ۱۴۰۱ به 
طور کامل شــکاف بین تولید و تقاضا در 
این بخش را برطرف کند؛ چرا که به گفته 
وی، تقاضای ساالنه لوازم خانگی که عمده 
آن در بخش لوازم خانگی کوچک اســت، 
حدود ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه 

برآورد شده است.

نتیجه اجرای طرح شناسه کاال »
از طــرف دیگــر، واردات کاالهــای این 
بخــش هــم از ســال ۱۳۹۷ و در پی 
محدودیت هــای ارزی ممنوع شــد و در 
سال گذشــته افزایش قاچاق کاال در پی 
افزایش چشــمگیر  و  واردات  ممنوعیت 
قیمت ها، موجب شــد سرانجام آیین نامه 
اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال 
در بخش لوازم خانگی اجرا شــود. در این 
راســتا از ۱۵ دی ماه سال گذشته اعالم 
شــد اگر گروه های کاالیی تعیین شــده 
در بخــش لوازم خانگی در ســطح بازار 
دارای شناســه کاال نباشند، قاچاق تلقی 
از میزان  بــرآوردی  تاکنون  می شــوند. 
کاالی قاچــاق موجود در بازار منتشــر 
نشــده، اما با اعدادی که به تازگی اعالم 
شده، می توان گفت اگر میزان تقاضا در 
سال گذشته ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار کاال 
و تولیــد ۸میلیون و ۶۹۳هزار دســتگاه 
بوده باشــد، سال گذشته حداقل نزدیک 
بــه ۴ میلیــون کاالی قاچــاق در بازار 
وجود داشــته اســت  که نشان می دهد 
ســامانه های مربوط کارشــان را درست 

انجام  نداده اند.
خالصه اینکه اگر پیش از این با مشاهده 
سایت ۱۲۴، فقط با تعداد محدودی کاال 
آن هم بدون تنوع روبه رو می شــدید که 
قیمت های آن ها اختالف فاحشی با بازار 
داشــت  و سامانه جامع انبارها نتوانسته 
بود جلو احتکار را بگیرد و طرح شناسه 
کاال و گارانتــی نیــز قاچــاق را کاهش 
نــداده بودند، حاال قرار اســت وضعیت 
تغییر کند. باید منتظر باشیم و عملکرد 
و  گارانتی  ســامانه های ۱۲۴، ســامانه 
ســامانه جامع انبارهــا را رصد کنیم تا 
معلوم شــود این ابزارها حــاال که قرار 
است کنترل های جدی شوند، چقدر در 
مدیریت بازاری که از نفس افتاده موفق 

خواهند بود.

 بازرسان صمت و 
اتحادیه های صنفی 
نیز در بازرسی از 
بنگاه های اقتصادی 
اطالعات درج شده 
در سامانه ۱۲۴ را 
مالک عمل قرار 
خواهند داد

بــــــــرش

 تعرفه برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد و برنج نیمه سفید ۴درصد تعیین شد  مهر: محمدرضا کالمی، معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت  در خصوص تعرفه واردات برنج گفت: براساس 
مصوبه ابالغی دولت، تعرفه برای برنج سفید وارداتی ۱۰درصد باقی بماند و برای برنج نیمه سفید تعرفه پایه ۴درصد شده است.مقرر شد کسانی که برنج را به صورت درصدی وارد کشور کرده اند و حاضر 

هستند با ارز نیمایی ترخیص کنند، تعرفه آن ها به جای ۲۶درصد قبل، به میزان ۱۰درصد اعمال شود و گمرک نیز مبالغ اضافی دریافتی را عودت بدهد. 

خـــبر

 پنجشنبه ۲9 خرداد ۱399  ۲۶شوال ۱۴۴۱ ۱8ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲7۱

کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد به ۲۲ درصد 
در وضعیت کنونی تحریم سخت آمریکا و 
تبعات زیــان بار ویروس کرونا بر اقتصاد و 
کسب و کارها شاید به لحاظ تئوری ممکن 
باشد، اما به دالیل عملی شاید رسیدن به 
این رقم در سال جاری امکان پذیر نباشد. 

کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد به ۲۲ درصد 
نیازمند رویکرد دولت به سیاست انقباضی 
مالی اســت؛ بنابراین بعید به نظر می رسد 
دولت به سیاســت انقباض مالی تن دهد. 
بــه هر حال دولــت از راه های مختلفی به 
دنبال تأمین کســری بودجــه خود مانند 
پر رونــق کردن بورس و واگذاری ســهام 
 شــرکت های خود از طریــق صندوق های 
ای تی اف بوده است، اما اگر کسری بودجه 
دولــت از این راه به صــورت کامل تأمین 
نشود و دولت یک بار دیگر به بانک مرکزی 
دســت درازی کند و با استقراض از بانک 
مرکزی به دنبال تأمین کسری مالی خود 
باشــد، با افزایش پایــه  پولی و ایجاد پایه 
تورم کاهــش نرخ تورم به ۲۲ درصد بعید 

به نظر می رسد.
به هر حال باید به اینکه یکی از مسئوالن 
کشــور و مدیران ارشد به ضرورت کاهش 
نرخ تورم در اقتصــاد تأکید جدی و مبرم 
دارد، امیدوار باشــیم، امید می رود ســایر 
مدیران ارشــد کشــور هم برای این مهم 
چاره ای بیندیشــند و بــرای کاهش نرخ 
تورم راهکاری ارائه دهند، هر چند درصد 
موفقیت آن ها در شرایط کنونی کم باشد، 
اما از یک جایی باید شــروع کرد تا بتوان 

روی کاهش تورم برنامه ریزی نمود.

 سیاســت هایی که برای کاهش نرخ تورم 
در کشور اجرا می شود، به هیچ وجه نباید 
شبیه سیاســت دور اول ریاست جمهوری 
آقای روحانی با تعمیق رکود باشــد؛ چرا 
که پس از آن شــاهد انفجار سرســام آور 
نرخ تورم خواهیم بود؛ بســان آنچه دراین 

سال ها تجربه کردیم.
دولت باید به این موضوع مهم توجه کند؛ 
هــر اقدامی که منجر به افزایش پایه پولی 
می شــود، باید کنار گذاشــته شود؛ یعنی 
درازای هر هزینه ای باید »تولید« داشــته 
باشــیم تا تورم افزایش نیابــد، وگرنه در 
غیر این صــورت در همان رده پنجم تورم 
جهان یا بدتر از آن وضعیت قرار می گیریم. 
دولت باید خــود را مکلف بداند که از نظر 
رفاهــی، حقوق و دســتمزد وضعیت را به 
گونه ای هدایت کند که تورم کنترل شده 
باشــد؛ چراکه با افزایش تورم دســتمزد 
 و هزینه هــای تولیــد و حمــل و نقل و... 
بــه تبــع یکدیگــر افزایــش می یابند و 
مسلسل وار تورم بر کشور تحمیل می شود؛ 
به سمت  تغییر سیاست گذاری ها  بنابراین 
تولید و استفاده از بازار سرمایه برای تولید 
بیشــتر می تواند گام بلندی برای کاهش 

نرخ تورم باشد.

دیدگاه

کاهشنرختورمبعیداست
محمد صادق مفتح، معاون اسبق وزیر صمت و رئیس سابق ستاد تنظیم بازار

مسئله تورم سال هاســت بر اقتصاد کشور 
سایه سنگینی افکنده اســت. تورم نه تنها 
در حوزه معیشتی بلکه در سطوح مختلف 
اقتصادی بخش هایی چون تولید را درگیر 
کرده که دوباره اثرات آن به صورت مستقیم 
به زندگی و رفاه مــردم بازمی گردد. اثرات 
تــورم بر اقتصاد و مردم از افزایش گرانی ها 
تا ســایر ابعادی که با زندگی روزمره مردم 
ســر و کار دارد، دهه هاست زندگی را روی 
مردم ایران سخت کرده است. افزایش فقر 
و باال رفتن آمارهای فالکت در ایران نشان 
می دهد تورم پیامدهــای خود را به خوبی 
به جا گذاشته اســت. کاهش یا مهار تورم 
هر چند در همه دولت هــا برنامه محوری 
انتخاباتی نامزدها بوده است، اما متأسفانه 
بــه دلیل فراهــم نبودن عوامــل مؤثر در 
کاهش تــورم، دولت ها نتوانســته اند تورم 
را بــرای همیشــه کاهش دهنــد. کاهش 
تورمی هم که بعضاً شــاهد آن بودیم توأم 
با رکودی بود کــه باز هم تبعات اقتصادی 
دیگری را بر اقتصاد و بر معیشت و بیکاری 
و سطح درآمد و رفاه خانوار به جا گذاشت. 
قطعاً یکی از دالیل افزایش تورم، کســری 
بودجه دولت اســت.تأمین کســری بودجه 
دولت، موضوع مهمی است که کوچک ترین 
اشــتباه یا قصوری در آن می تواند به منزله 
تشدید تورم به شمار رود، از این رو تأمین 
بودجــه دولت از راه هــای معقولی که پایه 
تورمی را افزایش ندهد، باید در دستور کار 

دولت قرار بگیرد. 
تأمین کســری بودجه دولت زمانی به تورم 
منتهی نمی شود که دولت در شرایط کنونی 

این بودجه را از بازارســرمایه و کشــاندن 
نقدینگی جامعه به سمت بازار بورس تأمین 
کند. در صورت اســتفاده از ســرمایه های 
مردم از بازارسرمایه، افزایشی در نرخ تورم 
نخواهیم داشت. زمانی تأمین کسری بودجه 
دولــت اثر تورمی از خود بــه جا می گذارد 
که دولت با استقراض از بانک مرکزی، پول 
پرقدرتی را وارد بازارها کند و در  این زمان 
تشدید تورم یک بار دیگر فشار مضاعفی بر 
سفره و سبد معیشــتی و خرید مردم وارد 
می کند. اگر دولت کسری بودجه خود را از 
محل بازارســرمایه یا فروش اوراق بدهی، 
اوراق مشارکت یا اسناد خزانه تأمین کند، 
تورم کمتری خواهیم داشــت. در حالی که 
اســتقراض از بانک ها یا بانک مرکزی فشار 
تورمی بیشــتری به مــردم وارد می کند، 
بنابراین حساس بودن وضعیت اقتصادی و 
تورمی که منجر به کاهش قدرت خرید مردم 
و از دست رفتن معیشت معمولی بسیاری از 
افراد جامعه و زیر خط فقر رفتن دهک های 
زیادی از جامعه شــده است، به مسئوالن 
هشدار می دهد مراقب سیاست های پولی و 
مالی و تأمین کسری بودجه باشند، در غیر 
این صورت افزایش تورم دیگری به اقتصاد، 

تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.

گفتار

بازارسرمایهیااستقراضازنظامبانکی؟
اهلل وردی رجایی سلماسی، اقتصاددان 

مجلس جدید به سهم تعاون ©
در اقتصاد توجه کند 

نایب رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر نقش 
برجسته مجلس در تحقق سهم ۲۵درصدی 
تعاون از اقتصاد ملی گفت: یکی از اولویت های 
مجلس یازدهم باید توسعه تعاون باشد، چرا 
که این رویکرد سبب می شود که به حداکثر 

تولید ثروت و رفاه برسیم. 
 اســماعیل خلیــل زاده، با تأکیــد بر نقش 
برجسته مجلس در تحقق سهم ۲۵درصدی 
تعاون از اقتصاد ملی، اظهار کرد: تبارشناسی 
گفتار و برنامه های نماینــدگان در مجلس 
یازدهم نشان می دهد که همه خواهان ایجاد 
تحول بوده و می خواهند به افزایش کارآمدی 

نظام کمک کنند.
وی ادامه داد: هم سنجی عملکردها از مجلس 
اول تــا دهم با اصول انقالب و نظام نشــان 
می دهد که هنوز با ترازهای عملکردی فاصله 
وجود دارد، اگرچه موفقیت های آن بســیار 
ارزشمند بوده اســت. حذف فاصله شعار با 
عمل و قانون گذاری تــا اجرای کامل قانون 
و نظــارت جامع و مانــع )بازدارنده کامل( و 
نوسازی مقررات و قوانین از حداقل هایی است 
که انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم 

برای تحقق آن بکوشند.
رئیس اتاق تعاون اســتان تهران اذعان کرد: 
مجلس، هم عامل و ابزار توسعه و هم هدف 
توســعه است و امروز توســعه اقتصادی در 
اولویت قرار دارد، چنان که مقام معظم رهبری 
هم بر آن تأکید کردند. اصالح ســاختارهای 
اقتصــادی گام مهمی اســت که بــه ایجاد 
تعادل های اقتصادی منجر شده  و به تثبیت 
آن در بازارهــای پــول، ارز، کاال، ســرمایه، 
اشتغال، خودرو و دیگر بازارها کمک خواهد 

کرد.
وی در خصوص اولویت های مجلس یازدهم 
اذعان کرد: بدون شــک یکی از اولویت های 
مجلــس یازدهم باید توســعه بخش تعاون 
متناســب با تراز قانون اساســی باشد چون 
۱- هنوز حق توســعه تعاون ادا نشده است 
۲- دســتاورد برنامه های توســعه در حوزه 
بخش تعاون مطلوب نبوده اســت ۳- هنوز 
سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی ایران کمتر 
از ۱۰درصد است ۴- بسیاری از ظرفیت های 
بخش تعاون هنوز شناســایی و فعال نشده 
است ۵- توسعه و پیشرفت را باید در »همین 
زمــان و همان مــکان« برنامه ریزی کنیم و 
پایدار ســازیم که بخشــی از هویت همان 
اقتصاد تعاونی اســت ۶- این رویکرد سبب 
می شود به حداکثر تولید ثروت و رفاه برسیم 
که البته شاخص رضایتمندی آن را مزیت ها 
و ظرفیت های سرزمینی تشکیل می دهد۷- 
همگرایی اقتصاد تعاونی با آمایش سرزمین  
هم تضمین می شود؛ بنابراین توسعه را باید از 
دل سرزمین جست وجو کرد و باید پیشرفت 
اســتانی را در کنار توسعه ملی  دنبال کنیم 
۸- ترکیب این رویکردها با جمعیت یا آمایش 
جمعیت سبب می شود که توسعه ای عادالنه 
قابلیت برنامه ریزی پیدا کند و توسعه پایدار و 
همگرایی با محیط زیست هم شکل بگیرد ۹- 
توسعه تعاون محور شامل ایجاد تعادل میان 
جمعیت، سرزمین و تولید ثروت  خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران در بیش 
از چهار دهه اخیر تحوالت رو به پیشرفت و 
توســعه متنوعی را تجربه کرده است، اظهار 
کرد: توسعه پایدار، تعاون محور و عدالت محور 
ایجاب می کرد که ســهم اقتصاد تعاونی در 
تراز قانون اساســی اســتقرار یابد، چرا که با 
توســعه تعاون  محور اقتصاد ایران می توانیم 
وضــع موجود را با بهبود روش کار و فعالیت 
و افزایــش بهــره وری ارتقا دهیــم، اما باید 

بسترهای قانونی آن هم فراهم شود.
نایب رئیــس اتاق تعاون ایــران تصریح کرد: 
هــر کشــوری فقــط می تواند بــا تکیه بر 
مزیت های تولیدی خود نظیر نیروی انسانی، 
منابع روزمینی ، زیرزمینی، جغرافیایی و منابع 
مجازی یا فراملی )مانند ترانزیت( به اهداف 
توسعه خود برسد. اقتصاد تعاونی هم بخش 
پایداری از تاریخ تمدن اقتصادی این سرزمین 
است و برای رسیدن به اقتصاد تـاب آور باید 

به اقتصاد تعاون محور تکیه کرد.
خلیل زاده با تأکید بر این مطلب که  الگوی 
توســعه اقتصاد ملی را می تــوان با تکیه بر 
نظریه های توســعه اقتصادی شرق و غرب، 
غنی تر و به طرح های پردستاورد تبدیل کرد، 
تصریح کرد: باید توجه کنیم که مدل توسعه 
نباید وارداتی باشد بلکه اقتصاد هر کشوری به 
الگویی بومی  نیاز دارد و الگوی بومی توسعه 
اقتصاد ایران، همان اقتصاد تعاون محور است.

این مقام مســئول اظهار کــرد: اتاق تعاون 
ایران آماده اســت  به عنوان پارلمان بخش 
تعاونی کشــور با مجلــس یازدهم همکاری 
کند تا قدرت، ظرفیت ها و مزیت های تولید 
ثروت با هویت تعاونی به حداکثر خود برسد 
و در کوتاه مــدت بــه ۲۵درصد اقتصاد ملی 
ایران ارتقا یابــد و در میان مدت نیز باید به 
تمامیــت ظرفیت و مزیت تعاونی در اقتصاد 
ایران بیندیشیم.مجلس یازدهم که محصول 
نخستین انتخابات در چله دوم استقرار نظام 
جمهوری اســالمی ایران و نخســتین سال 
اجرای بیانیه گام دوم است، کار خود را آغاز 
کرده، در این میان تعاونگران که طبق قانون 
سهم ۲۵درصدی از کیک اقتصاد برای آن ها 
لحاظ شده اســت، به دنبال اجرای قوانین و 

تحقق این وعده قانونی هستند.

خبر
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احتمال بازگشت تعطیلی ها وجود دارد  ایرنا: علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره احتمال بازگشت تعطیلی ها و محدودیت ها در شرایطی که تعداد مبتالیان به کرونا در کشور رو به افزایش 
است، گفت: تاکنون ۲۹۰ هزار واحد صنفی متخلف که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده اند، پلمب کرده ایم. البته این کافی نیست و یک طرف موضوع، مردم هستند که اگر پروتکل ها را رعایت نکنند، همین 

مشکل وجود دارد و باز برخی مراکز و اماکن باید تعطیل شوند. اصالً عالقه ای به تعطیلی یا بازگشت محدودیت نداریم، اما اگر شیوع بیماری افزایش پیدا کند، مجبور به این کار هستیم.

برای پنجمین سال پیاپی

 افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان شناخته شد©
تسنیم: براســاس گزارش تازه سازمان 
ملل، افغانستان در سال ۲۰۱۹ میالدی نیز 
برای پنجمین سال پیاپی خطرناک ترین 

کشور جهان برای کودکان شناخته شد.
ســازمان ملل اعالم کرد در سال ۲۰۱۹ 
میــالدی 3 هزار و ۱4۹ کودک در جنگ 
افغانستان کشته شدند و در مجموع نیز 3 

هزار و 4۱۰ خشونت دیگر علیه کودکان در این کشور به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، مخالفان مسلح دولت مسئول یک هزار و 48۰ مورد قتل کودکان 

افغان شناخته شده و افراد مسلح ناشناس نیز مسئول 55 مورد آن بوده است.
از ســوی دیگر ســازمان ملل نیروهای خارجی و نیروهای افغان را نیز مسئول کشتار 

یک هزار و 3۲ کودک می داند.
»مریم عطایی« ســخنگوی صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل )یونیسف( در 

افغانستان ادامه تلفات کودکان در این کشور را نگران کننده خواند.
عطایی به »رادیو آزادی« گفت: از کودکان باید در جریان جنگ حفاظت شود؛ ما از همه 
طرف های درگیری می خواهیم برای کاهش خشونت، آتش بس دائمی برقرار کنند تا 

کودکان بتوانند از تمام حقوق خود بهره مند شوند.

4 سناریو درباره آینده کرونا©
 میــزان: گاردین نوشــت: همه گیری 
آنفلوانزای ۱۹۱8؛ آنفلوانزا در زمستاِن آن 
سال، پس از مهار نخستین موج شیوع آن، 
به شکلی ُکشنده تر بازگشت و به قیمت 
جان ده ها میلیون آدم تمام شــد. ولی در 
حال حاضر با فقدان گیج کننده  اجماع در 
بین دانشمندان درباره  رخ دادن یا رخ ندادِن 

موج دوم ابتال به ویروس کرونا مواجه ایم. هرچند آینده مبهم است، ولی می توانیم چهار 
سناریو درباره  آنچه احتماالً در راه است پیش چشم آوریم.

فرضیه  ای که توسط پزشکان ایتالیایی مطرح شده این است، ویروس کرونا شاید همپای 
گسترشش ضعیف شود. ممکن است کرونا از طریق جهش ویروسی، قدرتش را از دست 
دهد و میزان عفونی بودنش خفیف تر یا کمتر شود.  هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان 

دهد چنین جهشی در عرض چند سال اتفاق می افتد چه رسد به چند هفته.
دیدگاه دیگر این است که شمار افراد آسیب پذیر در برابر این ویروس کمتر از آنچه است 
که برآورد شــده، چه به سبب اینکه بخش بزرگی از جمعیت قبالً در معرض آن قرار 
گرفته اند و چه به خاطر آنکه آن ها در برابر سایر ویروس های مشابه به مصونیت متقابل 

)cross-immunity( دست یافته اند. این سناریو هم نامحتمل به نظرمی رسد.
رویکرد سوم که در سوئد تعمدی اتخاذ شده این است: اجازه دهیم این ویروس روندش را 
طی کند و در بین جمعیت گسترش یابد. این رویکرد با کووید۱۹ بیشتر همچون ویروس 
آنفلوانزا برخورد می کند؛ تا زمان ساخته شدن یک واکسن یا رسیدن به ایمنی جمعی 

از طریق مبتال شدِن شماری کافی از جمعیت، این ویروس متوقف شدنی نخواهد بود.
اما رویکرد چهارم معتقد اســت اگر دولت ها ویروس را از طریق تســت گیری، رصد و 
جداســازی ناقالن به طرزی تهاجمی مهــار کنند و در کنار آن به تشــویق و تبلیِغ 
مراقبت های بهداشتی نظیر شستن دست ها، ضدعفونی کردن محیط و در صورت لزوم 

فاصله گیری اجتماعی دست بزنند، می شود از موج دوم پرهیز کنیم.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست کشور تشریح کرد

ماجرای طبخ سوپ باله کوسه در رستوران های الکچری!©
فارس: برای هر نیم کیلو از باله کوسه هشت 
کوسه کمیاب سالخی می شوند؛ این خبری 
بود که همــراه با تصاویری مبهم در فضای 
مجازی منتشر شــد و دوباره دغدغه صید 
بی رویه و غیرقانونی این ماهیان بزرگ جثه 
را بر ســر زبان ها انداخت. آمارها می گویند 
ســالیانه ۱۰۰ میلیون کوسه در دنیا شکار 

می شــوند و عامل اصلی آن، سر و دست شکستن چشم بادامی ها برای سوپ باله کوسه 
اســت. خوراکی که عده ای در فضای مجازی مدعی طبخ آن در رستوران های گرانقیمت 
تهران هم شده اند. کوسه ها به عنوان قهارترین شکارچیان قعر دریاها و اقیانوس ها شناخته 
می شوند. حاال خبر خوراک شدن خودشان مرزی بین واقعیت و پیش فرض هایمان درباره 
این آبزیان خشن می اندازد. این خبر که انواع کمیابی از کوسه ها بین چرخه غذایی انسان ها 
جا باز کرده اند حقیقتی پیشینه دار است، اما به همین واسطه باید تمام تصاویر و اطالعاتی 
را که در فضای مجازی دست به دست می شود باور کنیم؟ این روزها عکس های کمتر دیده 
شده ای از کوسه ها میهمان ناخوانده شبکه های اجتماعی شده است. باله بریده و خون آلود 

این ماهی های شکارچی کنار چاقوهای حرفه ای سالخی معروف ترین آن هاست.
بیشتر این عکس ها با زیرنویس هایی منتشر می شوند که چندان نسبتی با واقعیت ندارند. 
البته تخلف عده ای از سودجویان و صید غیرقانونی کوسه ها قصه تازه ای نیست و با نظارتی 
دقیق تر می توان راه را بر آن بست. تا به حال در خبرها باله کوسه متاع دریایی خوشایندی 
برای مردم آسیای شرقی معرفی می شد، اما اکنون با باال گرفتن شایعه ها باید سرو سوپ 

باله کوسه در رستوران های تهران را باور کنیم؟ 
به سراغ سرهنگ محبت خانی، رئیس یگان حفاظت محیط زیست ایران رفتیم تا به طور 

روشن درست یا غلط بودن این شایعه ها را روی دایره بریزیم.

در روزهای گذشته خبر و تصاویری از سالخی کوسه ها و فروش بی ترس و به   
مقدار عمده  در تهران برای شما هم ارسال شده است؟ 

به طور کلی صید کوسه به عنوان یک تخلف شناخته می شود. با وجود این ممکن است در 
بین ماهیگیران خلیج فارس شاهد صید این نوع از ماهی های جثه بزرگ نیز باشیم. بنابراین 
این خبرها تازگی ندارد و ممکن است در نقاطی این تخلف بر خالف قانون اتفاق بیفتد، 
اما من خبر موثقی درباره سالخی و فروش تعداد زیادی از باله کوسه در تهران نشنیده ام.

در خبرهایی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود ادعاهایی   
مطرح شده است؛ اضافه شدن سرو سوپ باله کوسه به منو برخی از رستوران های 
خاص و گرانقیمت تهران یکی از این شایعه ها است؛ در این باره چه نظری دارید؟ 
 واضح است در این زمینه با شایعه هایی روبه رو هستیم. در شایعه به طور معمول اطالعات 
ریزی وجود ندارد؛ در این موارد مطرح شده رستوران های گرانقیمت. پرسش اینجاست 
کدام رستوران؟ این یک تخلف فاحش و آشکار است و هیچ رستوران دار منطقی کسب و 

کار خود را به خاطر سرو یک نوع سوپ به خطر نمی اندازد.

یعنی شما می فرمایید چون اطالعات دقیقی از محل فروش یا طبخ باله کوسه   
نیست این شایعه ها از بیخ و بن غلط هستند و باید به آن ها بی توجه بود؟ 

شــایعه ها در فضای مجازی بسیار اغراق آلود مطرح می شوند. در خبرهایی که می گویید 
این روزها در همین فضا بین افراد مختلف رد و بدل می شــود، عنوان شده تعداد زیادی 
کوسه برای چند کیلو باله که قرار است خوراک افرادی از طبقه ای خاص شوند سالخی 
شده اند و این روند هم همچنان ادامه دارد. خب این اطالعات درست نیست. در راسته های 
ماهی فروش ها خبری از خرید و فروش باله کوسه نمی بینید. عرض کردم ممکن است در 
برخی از استان های حاشیه خلیج فارس چنین صیدی شده باشد و تخلف کنند؛ اما این طور 

نیست که ما به طور فراوان با خرید و فروش غیرقانونی باله کوسه روبه رو باشیم.

در این زمینه نظارت های دقیق و به روزی وجود دارد؟ به جز خرید و فروش و   
طبخ کوسه خبرهایی هم در خصوص صید غیرقانونی آبزیان دیگری مثل هشت 

پا، البستر، صدف های بزرگ و خرچنگ هم به گوش می رسد.
در این مورد دو نوع ممنوعیت وجود دارد؛ این قبیل از آبزیان در گروه حرام گوشــت ها 
قرار می گیرند و از طرفی دیگر صید و خرید و فروش و همچنین طبخ یا ســرو آن ها در 
رستوران ها نیز غیرقانونی است، بنابراین خوشبختانه در این حوزه قوانین روشنی داریم و با 

نظارت به موقع از بروز آن ها پیشگیری می شود.

در این زمینه تا به حال از سوی شهروندان گزارش هایی به شما رسیده است؟  
بله، خوشبختانه امروزه بسیاری از شهروندان عزیز ما حساسیت باالیی نسبت به حفاظت از 
محیط زیست پیدا کرده اند. سامانه فعالی در این زمینه داریم و شهروندان با شماره گیری 
5۰۰4۰ می توانند کمک حال ما در رصد دقیق تر بازار فروش آبزیان باشند. گزارش این 
نوع تخلف ها سبب تسریع روند برخورد با این متخلف ها می شود، به همین دلیل همکاری 

شهروندان برای ما بسیار ارزشمند است.

 جامعه/ اعظم طیرانی   در دنیای امروز نمی توان 
تصور کرد که کودکان رشد کنند، به مدرسه بروند، 
وارد حوزه های مختلف شــوند اما با رایانه سروکار 
نداشته باشند و شبکه جهانی )اینترنت( را نشناسند. 
با این حال ورود به هزار توی ناشناخته فضای مجازی 
آنچنان وهم انگیز و دهشتناک است که نمی توان و 

نباید کودکان را بی چراغ و راهنما در آن رها کرد. 
چه وقت می توان ورود کودکان را به این فضای غیر 
واقعی پذیرفت؟ چگونه می تــوان راه رفتن در این 

بستر را به آن ها آموخت و... ؟
اصغر مهاجری، پژوهشگر مسائل اجتماعی و استاد 
دانشگاه در پاسخ به این پرسش سن ورود به فضای 
مجازی و اینکــه از چه زمانی می تــوان ابزارهایی 
همچون گوشی تلفن همراه، تبلت، آی پد و... را در 
اختیار کودکان قرار داد، می گوید: بین فرمایشات و 
خرده فرمایشات ما و مسئوالن با دنیای واقعی، فاصله 
و شــکاف عمیقی وجود دارد؛ به طوری که ممکن 
است ما بگوییم فرزندان شما نباید پیش از ۱4 سالگی 
وارد فضای مجازی شوند. اما دنیای واقعی براساس 
واقعیت ها و نیازهای جاری کار خود را انجام می دهد؛ 
به طوری که با شیوع ویروس کرونا در جهان ثابت شد 
استفاده از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف، محدود 
به سن خاصی نمی شود و در حوزه آموزش از کودک 
هفت ساله کالس اول تا دانشجوی دکترا همه از این 
فضا برای گذراندن دوره های آموزش مجازی بهره مند 
شــدند. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر جهان و 
ظرفیت های موجود در فضای مجازی باید با شهامت 
و جسارت بپذیریم ســن ورود به فضای مجازی از 

همان دوره نوزادی است.

ضرورتفرهنگپذیری»
استفادهازفضاهایمجازی

دکتر مهاجری می افزاید: نمی توان مانع اســتفاده 
کودکان از فضای مجازی شد و اگر نتوانیم با آن ها 
همراهی و آن ها را پایش کنیم به طور حتم مخفیانه 
وارد خواهند شد؛ بنابراین آنچه حائز اهمیت است 
این است که بتوانیم ســخت افزارها و نرم افزارهای 
مناسب را در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 
استفاده از فضاهای مجازی طراحی و تدوین کنیم 
و یقین داشــته باشیم توصیه ســنی خاص برای 
استفاده از فضای مجازی، توصیه ای فرمایشی است 
که در دنیــای واقع اتفاق نخواهد افتاد و باید اجازه 

داد کودکان و نوجوانان در سایه فرهنگ پذیری و بر 
اساس نیازهای خود از این فضا استفاده کنند. 

یکیازبهترینابزارهایساختهشده»
برایخدمتبهبشر

 وی با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی و ابزارهایی 
نظیر تلفن همراه، تبلت، آی پد و... بد نیست، ادامه 
می دهد: با شیوع و گسترش ویروس کرونا در جهان 
اثبات شــد فضای مجــازی در خدمت به جامعه و 
پیشگیری از انتقال بیماری کشنده کووید ۱۹ چقدر 
مثمرثمر بود و این یعنی فرزند زمان خویشتن بودن. 
دکتــر مهاجری می افزاید: جبــران خلیل جبران 
در »کتــاب پیامبر« به نقل از پیامبر اســالم)ص( 
می نویسد: فرزندان شما، فرزندان شما نیستند، آنان 
دختران و پســران زندگی اند. آن ها را چون تیر در 
کمان بگذارید و به آینــده پرتاب کنید و اگر قرار 
است شبیه یکدیگر شوید، آن ها را شبیه خود نه، 
بلکه خود را شبیه آنان سازید. بنابراین اگر سکانداران 

فرهنگی کشور به همین فرمایش 
پیامبر اسالم)ص( و یا به حدیث 
صریح و شفاف مولی الموحدین 
حضرت علی)ع( مبنی بر اینکه 
»فرزند زمان خویشــتن باشید« 
توجه کنند، الزم نیســت برای 
از فضای  فرزندانمان  اســتفاده 
مجازی ســن تعیین کنیم؛ چرا 
که امــروزه فضای مجازی یکی 
از بهترین ابزارهای ساخته شده 
برای خدمت به بشــر و پیشبرد 
برنامه ها در جامعه است و سبک 
زندگی دنیا با محوریت استفاده از 
فضای مجازی شکل گرفته است؛ 
بنابراین امکان ندارد در صورت 
اســتفاده درســت از آن آسیب 

ببینند. همان طور که در شرایط اضطراری کرونایی 
یکی از بهترین ابزارهای مورد استفاده در عرصه های 

مختلف زندگــی، همین فضای 
سایبری و مجازی بود.

اشتباههایماارتباطیبه»
شبکههایمجازیندارند!

وی تصریح می کند: در شرایطی 
که فرهنگ اســتفاده از فضای 
مجــازی می تواند مفید باشــد، 
نباید کم کاری ها را در عرصه های 
گوناگــون تربیتــی، فرهنگی و 
آموزشــی به گــردن این عنصر 
کارآمد بیندازیم و باید بپذیریم 
اشتباه های ما ارتباطی به تلگرام، 

اینستاگرام، اسکایپ و... ندارد. 
این پژوهشگر مسائل اجتماعی 
در پاسخ به این پرسش که آیا 
الزم اســت در اســتفاده از فضای مجازی توسط 
کودکان و نوجوانان از سوی والدین کنترل صورت 

گیرد یا خیر، می گوید: کنترل، بار منفی به همراه 
دارد و با توجه به پیامدهای بی شــمار آن، هرگز 
نباید انجام شــود؛ اما والدین می توانند با مراقبت 
همراهانه و آگاهانه، فرزندانشان را پایش کنند و در 
واقع باید احساسات و نگرش های کودک و نوجوان 
خــود را درک کنند و طبق همان جمله ظریف و 
زیبای حضرت علی)ع( خود را شبیه فرزندانشان 
کــرده و در عین حال با پایــش آگاهانه، از آن ها 

مراقبت همراهانه و همدالنه کنند. 

باورداشتنبهآنچهمیگوییم»
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: هنگامی که والدین 
می خواهند چیزی مثل چگونه راه رفتن، غذا خوردن 
و یا اســتفاده از فضای مجازی را به فرزندشان امر 
کنند، باید از تکنیک هــا و فرایند جامعه پذیری و 
فرهنگ پذیری استفاده کنند و نخستین شرط این 
است که فرهنگ پذیرکننده - آموزش دهنده- خود 
این تکنیک ها را بلد و به آن باور داشــته باشد؛ چرا 
که مــا در فرایند فرهنگ پذیــری و جامعه پذیری 
مرحلــه ای به نام نهادینه کردن داریم که مهم ترین 
اصل نهادینه کردن، باور است. به عنوان نمونه وقتی 
یک فرد روزه دار باور دارد که خداوند همه جا هست 
و فرهنــگ روزه داری برای او نهادینه شــده، وقتی 
تشنه است حتی اگر تنها باشد آب نمی نوشد، چون 
بــاور دارد این کار را برای رضای خدا انجام می دهد 
و او ناظر بر اعمال او اســت. اما اگر ارزش ها برای ما 
نهادینه نشــود، همچون حکایت آن هایی است که 
تظاهر می کنند، اما چون به خلوت می روند کار دیگر 
می کنند و... بنابراین اگر والدین بر اســاس قوانینی 
که در اســالم مطرح شده رفتار کنند، باید به سوی 
سازوکار ها و تکنیک های عنوان شده برای همراهی 
همدالنه و پایش حرکت کنند تا بتوانند در این زمینه 
موفق شــوند.  به گفته دکتر مهاجری، ما در دنیای 
امروز با دو کلیدواژه تغییر و سرعت تغییر مواجهیم 
که باید مورد توجه والدین و مسئوالن قرار گیرد؛ زیرا 
واقعیت این است که در عصر کنونی سرعت تغییر 
در حوزه های مختلف زندگی بسیار باالست و ما باید 
بپذیریم سبک زندگی ما تحت تأثیر این تغییرات قرار 
می گیرد. در نتیجه باید از عقاید کلیشه ای بپرهیزیم 
و به کمک های دانش بین رشــته ای در حوزه های 
مختلف رو بیاوریم تا گره از مشــکالتمان باز شود و 

نگرانی هایمان کاهش یابد.

باید از عقاید 
کلیشه ای بپرهیزیم 

و به کمک های دانش 
بین رشته ای رو 

بیاوریم تا نگرانی ها 
کاهش یابد

بــــــرش
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دستچین

تذکربهوزیربرایتدویننکردننظامرتبهبندیمعلمان
فارس: حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، نماینده مشهد در مجلس 
شورای اسالمی به محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
به خاطر عدم تدوین و تصویب نظام رتبه بندی فرهنگیان، تذکر 
داد. در این متن آمده اســت: چرا نظام رتبه بندی معلمان طبق 
ماده ۶3 برنامه ششم توســعه و سند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش به رغم اعالم عمومی تدوین و تصویب نشده است؟

عدمنقشآفرینیراستمغزهادردورانکرونایی
مهر: مهدی رحیمی چاکــدل، مدیر گروه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با تأکید بر اینکه 
نباید کرونا و پساکرونا برای ما مسئله باشد، به عدم نقش آفرینی 
راست مغزها در دوران کرونایی اشاره کرد و گفت: راست مغزها 
کسانی اند که نیم کره چپشان فعال تر است و نگاه خالقانه آن ها 

به نگاه تحلیلی شان می چربد.

رفاه و خدمات اجتماعیمیراث فرهنگیحقوقی و قضاییمحیط زیستخانه و خانواده
رئیس انجمن اورولوژی:

 ناباروری مردان
قابل پیشگیری و درمان است

 ایسنا   رئیس انجمن اورولوژی با بیان اینکه 
حدود ۱5 درصد زوج ها دچار ناباروری هستند، 
گفت: بسیاری از ناباروری ها با مراجعه به موقع به 
پزشک متخصص قابل پیشگیری و درمان است.

دکتر سید جلیل حسینی همچنین خاطر نشان 
کرد: متأســفانه در جامعه ما همواره عدم باروری 
زوجین را متوجــه خانم ها می دانند؛ در حالی که 
مشکل ناباروری زوجین به صورت مساوی و 5۰ 
درصدی به هر دو طرف بازمی گردد، ولی متأسفانه 
طی سال ها این جفای تاریخی در حق زنان ایرانی 
روا داشته شده که اصالح آن نیازمند فرهنگ سازی 
است. رئیس انجمن اورولوژی در ادامه با اشاره به 
برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی فعال در داخل 
و خارج از کشــور، تأکید کرد:  موفقیت در زمینه 
ارتقای ســالمت مردان و اجرایی شدن طرح های 
تحقیقاتی نیازمند همکاری و پشــتیبانی بیشتر 
سازمان های دولتی و به خصوص معاونت بهداشتی 

وزارت بهداشت با مراکز تحقیقاتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
دستگیری ۲۰ نفر در جریان 

آتش سوزی های اخیر در جنگل ها 

 ایلنا    معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دستگیری 
بیش از ۲۰ نفر در جریان آتش سوزی های اخیر 

در سطح جنگل ها و مراتع کشور خبر داد.
مســعود منصور اظهار کرد: چرایی این اقدام، 
مجــازات و چگونگی اقدام بــه ایجاد آتش در 
مراتــع و جنگل هــا باید از طریــق مقام های 
قضایی اطالع رســانی شــود، اما برای ما واضح 
بود که برخی از این حریق ها به شکلی عمدی 
بوده است. منصور افزود: البته اینکه می گوییم 
عمدی، ممکن اســت به دلیل اختالف بین دو 
نفر و آســیبی که می خواهند به یکدیگر بزنند 
باشد که منجر به سرایت به سایر نقاط جنگل 
می شود و این موارد را نیز در دسته حریق های 
عمدی قلمداد می کنیم. وی گفت: بی مباالتی 
گردشگران، انداختن ته سیگار، روشن گذاشتن 
آتش و آتش زدن مزارع که منجر به سرایت به 

جنگل ها شد از جمله علت هاست.

مشاور رئیس قوه قضائیه:
پذیرش معتاد متجاهر جزو 

وظایف سازمان زندان ها نیست 

 مهر   مشــاور رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان 
زندان هــا بین 5 تا ۶ هزار نفــر ظرفیت پذیرش 
معتاد متجاهر دارد که تا کنون بیش از هزار معتاد 

پذیرش کرده است.
اصغر جهانگیر افزود: پذیرش معتاد متجاهر جزو 
وظایف سازمان زندان ها نیست و پذیرش این افراد 
بر عهده بهزیستی، شهرداری و سایر مراکز است 
چرا که معتادان متجاهر محکوم و متهم شناخته 
نمی شوند و باید در مراکزی غیر از زندان نگهداری 
شــوند. جهانگیر در پاسخ به این پرسش که نظر 
شــما درباره صحبت پلیس مبارزه با مواد مخدر 
که ادعا می کند معتاد متجاهر محکوم حوزه مواد 
مخدر اســت و باید در ظرفیتی که در زندان ها 
ایجاد شده است، نگهداری شود، چیست، گفت: 
موظف هستیم کســی را که به قاضی به عنوان 
متهم یا مجرم معرفی شود، نگهداری کنیم ولی 
کســانی که در این قالب نگنجنــد، الزامی برای 

نگهداریشان نداریم.

مدیرکل موزه ها:
بودجه چند میلیاردی برای 

موزه های خصوصی در راه است

 ایلنا    مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی 
و تاریخی گفت: تصور ما آن اســت که سال های 
۱3۹۹ و ۱4۰۰ ســال های خوبی برای موزه ها به 

لحاظ گسترش و توسعه یکباره باشد. 
محمدرضا کارگر افــزود: برای باال بردن محتوای 
موزه ها بودجه مناسبی برای موزه های خصوصی 
درنظر گرفته ایم که از همیشه بیشتر است. هرچند 
نمی توانیم رقم بودجه را اعالم کنیم اما این بودجه 
چند میلیارد تومان و قابل توجه است. درخصوص 
موزه های وابســته به وزارتخانه میراث فرهنگی 
نیز اعتبارات خوبی برای تأکید بر محتوای مفید 
اختصــاص داده ایم؛ ضمن آنکــه بودجه برخی 
موزه ها به صورت هیئت امنایی پرداخت می شود 
و درآمدهای اختصاصی از آن خودشان خواهد بود. 
وی افزود: اتفاق اساســی که در حوزه موزه داری 
در حال رخ دادن اســت، نیاز به تغییر و توجه به 
کیفیت و محتواست. به زودی این روند در قالب 

اجرایی رخ نمایی خواهد کرد.

یک کمپین حمایت از معلوالن مطرح کرد
انتقاد از سازمان برنامه و بودجه 

برای بی توجهی به معلوالن

 ایســنا    کمپین پیگیری حقوق افــراد دارای 
معلولیت در نامه ای به مجلس شــورای اســالمی 
درخواســت پیگیری تخصیص و تحقق اعتبارات 
بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن و سازمان 
بهزیستی توسط ریاست مجلس را از سازمان برنامه 
و بودجــه مطرح کردند. در این نامه آمده اســت: 
مطابق ماده۷ و ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلوالن، 
باید همه معلوالن شدید و خیلی شدید فاقد شغل و 
نیازمند، مستمری ای برابر با حداقل دستمزد ساالنه 
و حق پرستاری دریافت کنند، اما سازمان برنامه و 
بودجه نه تنها از تخصیص بودجه این دو ماده قانونی 
در دو سال گذشته امتناع کرده بلکه از اجرای ماده 
۷۹ قانون توسعه برنامه ششم )افزایش ۲۰ درصدی 
ساالنه مستمری مددجویان( نیز استنکاف می کند. 
این نامه می افزاید: از ابتدای سال گذشته تاکنون 
)فروردیــن ۹8 -خــرداد ۹۹( مســتمری ناچیز 
مددجویان زیر پوشش بهزیستی از محل هدفمندی 

یارانه ها هیچ افزایشی نداشته است. 

فراسو

برداشت آزاد

 پنجشنبه ۲۹ خرداد 13۹۹  ۲6شوال 1441 18ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۲71

امروزباپدیده»کودکسلبریتی«روبهروهستیم
باشگاه خبرنگاران جوان: ســید مالک حسینی، سرپرست 
سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه 
کار کودک، معلول شرایط اقتصادی است، گفت: البته مصادیق 
کار کودک به درستی تعریف نشده، چنان که امروزه بحث کودک 
ســلبریتی را داریم و عده ای از والدین، کودک خود را به انجام 

حرکات خاص برای درآمدزایی مجبور می کنند.

هتلهابازشدندامامیهمانندارند
مهر: محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیــه هتلداران می گوید: 
الزامــی به تعطیلی از طرف ســتاد و یا دولت وجــود ندارد، اما 
میهمانی برای پذیرش در هتل ها نیســت. توجه شود که عمده 
پذیرش میهمان در هتل ها مربوط به میهمانان خارجی است و در 
حال حاضر میهمان خارجی به دلیل تعطیلی مراکز گردشگری، 

تفریحی و فعالیت های تجاری وجود ندارد.

اعمالتبعیضسنیدرپرداختوامازدواج،خالفاست
مهر:ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 
در توییتر نوشــت: »اقدام رئیس جمهور در اعمال تبعیض سنی 
در پرداخــت وام ازدواج، خالف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه 
و اصل 3 و ۱۹ قانون اساســی است. مجلس اجازه نخواهد داد 
زندگی مردم بازیچه گزارش های مجعول و غیرکارشناســی که 

ریشه تصمیم گیری رئیس جمهور شده است، شود«.

سیاسیکاریفراکسیونمحیطزیستدرمجالسپیشین
فارس: سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با 
بیان اینکه به دنبال نظارت پاکدستانه و متخصص گرایانه در این 
حوزه هستیم، گفت: فراکسیون محیط زیست در مجالس پیشین 
سیاسی کاری کرده اما این دوره می خواهیم تخصصی عمل کنیم. 
قصد تقابل نداریم و نیامده ایم کار مقطعی انجام دهیم، می خواهیم 

برای افق های آینده کشور اتفاق های خوبی رقم بخورد. 

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی پاسخ می دهد

آیا معتادان به کرونا مبتال نمی شوند؟
 سید احمد موســوی: مدیر کل دفتر پیشگیری و 
درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی در گفت وگو با قدس 
آنالین در خصوص احتمال ابتالی معتادان به کرونا توضیحاتی 
ارائه داد. فرید براتی سده گفت: اینکه در جامعه می شنویم معتادان 
به کرونا مبتال نمی شوند اشتباه است. دلیل اشاره به این نکته این 
است که در میان ۱8۰-۱۷۰ هزار  فرد مبتال به کرونا که تاکنون 
توسط مراکز بهداشتی شناسایی شده اند، تاکنون از کسی پرسیده 
نشده  آیا اعتیاد دارد یا مواد مصرف می کند یا نه!؟ بنابراین اینکه 

معتادان به کرونا مبتال نمی شوند حرف مهملی است؛ این حرف 
قاچاقچی ها و خرده فروش های مواد مخدر است.

وی افزود: بر اســاس آمار، تســت کرونای ۷8 نفر از جمع حدود 
8 هزار معتاد متجاهری که توســط نیروی انتظامی جمع آوری 
شــده اند، مثبت بوده و در حال حاضر این عــده در حال درمان 
در مراکز بهداشتی هستند. وی افزود: در مدتی که مراکز درمانی 
اعتیاد تعطیل بودند یا بیمار معدودی داشتند، حمایت هایی از این 
مراکز به عمل آوردیــم؛ در روز اول به هر مرکز حدود ۷۰۰ هزار 

تومان برای خرید مواد شوینده، ماسک و دستکش پرداختیم. در 
مرحله دوم به هر مرکز حدود 5 میلیون تومان پرداخت شد. در 
حال حاضــر نیز پیگیری می کنیم کمک ۱۱ میلیون تومانی به 
مشاغلی که در ایام کرونا با مشکل مواجه شده اند به مراکز ترک 
اعتیاد نیز تعلق گیرد. به ویژه االن که این مراکز قرار است بار دیگر 
به فعالیت خود برگردند و چون طبق دســتورالعمل قرار اســت 
با نیمی از ظرفیت به کار ادامه دهند، طبیعی اســت که متضرر 
می شوند؛ چون این مراکز عالوه بر پرداخت اجاره محل، باید پول 

آب، برق و گاز و دیگر مخارج خود را هم بپردازند؛ بنابراین ما به 
آن ها قول داده ایم سازمان از آن ها حمایت خواهد کرد.

پرسش و پاسخ

گفت وگو با یک پژوهشگر مسائل اجتماعیگفت وگو با یک پژوهشگر مسائل اجتماعی

مراقبتازکودکانمراقبتازکودکان
باپایشآگاهانهوهمدالنهباپایشآگاهانهوهمدالنه

فضایمجازیفضایمجازی
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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(  

 ال اله اال اهلل الملک الحق المبین

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در راســتای اجرای قانون 
موســوم به »ســزار« از تحریم 39 شخص و نهاد در رابطه با 

سوریه خبر داد.

بنیامین نتانیاهو گفته اســت: والدیمیر پوتین ابتکار عمل 
باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریــکا را برای تصویب 
قطعنامه ای در شورای امنیت درباره تشکیل کشور فلسطین 

در مرزهای ۱9۶۷ ناکام گذاشت.

نیکوالس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئال در پاســخ به 
بیانیــه اخیر اتحادیــه اروپا  گفت: ایــن اتحادیه به جای 
نگرانی درباره امور داخلــی ونزوئال نگران بحران اقتصادی 

و نژادپرستی اروپا باشد.

37 نظامی هندی و 43 نظامی چینی کشته و زخمی شدند

درگیری خونین چین و هند در »الداخ«
  جهان  نیروهای مــرزی چین و هند روز سه شــنبه 
به شــدت در دره گالوان منطقه الداخ با هم درگیر شدند. 
به گزارش ســی ان ان، 20 نظامی هندی در این درگیری 
کشته شده و ۱۷ نفر زخمی شدند. برخی رسانه های دیگر 
نیز مدعی کشته و زخمی شدن ۴3 نفر در میان نظامیان 
چین هستند. وبگاه هندی  ای ان ان نیز از پرواز بالگردهای 
چینــی در منطقه مورد تنش برای انتقــال مصدومان و 

کشته شدگان چینی خبر داد.
این خونین ترین برخورد نظامی بین هند و چین بوده که 
جلســه فوری ســران فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و 
دریایی دو طرف را در پی داشته است. به نوشته خبرگزاری 
»اســپوتنیک« دولت چین نیز در واکنش به این حادثه 
از هند خواســت از هرگونه اقدام یکجانبه یا ایجاد دردسر 
در بحبوحه تنش ها در منطقه الداخ اجتناب کند. نیروی 
موشــکی ارتش چین نیز اقدام به برگزاری یک رزمایش 
گسترده بالستیکی راکتی به منظور حفظ آمادگی خود در 

برابر هرگونه تهدید احتمالی کرد.
پیش از این »هوا چون یینگ« ســخنگوی وزارت خارجه 
چین از توافق با مقام های ارشد هند برای برگزاری گفت وگو 
به منظور خاتمه دادن به اختالفات مرزی با همسایه غربی 

خود خبر داده بود. چین چندی پیش با هشدار به هند در 
زمینه عدم عقب نشینی از مواضع مرزی خود، به مقام های 

ارشد این کشور توصیه کرد فریب آمریکا را نخورند.
در همین حال، دولت چین اعالم کرد پکن و دهلی نو برای 
مذاکره در زمینه کاهش تنش ها و حل اختالف های مرزی 
توافق کرده اند. به گزارش فارس، ژائو لیجیان، سخنگوی 
وزارت خارجه چین همچنین تأکید کرد پکن قصد ندارد 
شاهد تنش ها و برخورد نظامی بیشتر در مرز خود با هند 
باشــد. لیجیان با بیان اینکه چیــن نباید به خاطر تنش 
اخیر مورد ســرزنش قرار بگیرد، تأکید کرد: شرایط فعلی 
در مناطق مرزی باثبات و قابل کنترل است. ارتش چین 
عبور نظامیان طرف مقابل از خط کنترل اصلی و اقدام های 
تحریک آمیز نظامیان هندی را عامل درگیری اخیر خوانده 
است. چین و هند که بیش از ۴ هزار کیلومتر مرز مشترک 
دارند بر ســر مناطقی از جمله زنگنان در منطقه هیمالیا 
اختالف های ارضی داشته و دو طرف مدعی حاکمیت بر 
بخش هایی از این منطقه هســتند. مرز دو کشور با آنچه 
»خط کنترل اصلی« شــناخته می شود تعریف شده، اما 
به دلیل کوهستانی و سخت گذر بودن فاقد حصار مرزی 
مشخص و در بسیاری نقاط مورد اختالف دو کشور است.

ترامپ علیه کتاب بولتون©

یورونیوز:  وزارت دادگستری ایاالت متحده 
درراســتای تالش برای جلوگیری از انتشار 
کتاب جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی 
آمریکا شکایتی تنظیم کرده و قرار است آن 
را در دادگاه پیگیری کند. کاخ سفید مدعی 
است این کتاب حاوی اطالعات طبقه بندی 
شــده و محرمانه است و انتشــار آن ضمن 
مغایرت با تعهدات مشاور سابق امنیت ملی 
دولت، ممکن اســت امنیت ملی را به خطر 
بیندازند. گفته می شــود در این کتاب ۶00 
صفحه ای با عنــوان »در آن اتاق اتفاق افتاد؛ 
خاطره ای از کاخ ســفید« به ابعاد تازه ای از 
برخی موضوعات حســاس و جنجال برانگیز 
نظیر ماجــرای اوکراین که روند اســتیضاح 
دونالد ترامپ را کلید زد، پرداخته شده است.

 قانون تحریم »سزار« ©
علیه سوریه اجرایی شد

فارس: به گفته منابــع دولتی آمریکا قانون 
تحریمی این کشور علیه ســوریه )سزار( از 
روز گذشته اجرایی شده و همزمان ارزش لیر 
سوریه نیز با افت محسوسی همراه شده است. 
اجرای این قانون با هشدارها در خصوص بروز 
بحران »گرسنگی« در ســوریه همراه شده 
است و »گئر پدرسون« نماینده سازمان ملل 
در امور سوریه روز گذشته در صحن شورای 
امنیت گفت 9 میلیون و 300 هزار سوری از 
امنیت غذایی برخوردار نیستند و 2 میلیون 
نفر نیز در آستانه چنین بحرانی قرار دارند و 
اگر شــرایط به همین روال پیش رود، بحران 
گرسنگی در سوریه به وقوع خواهد پیوست. 
شــروع این تحریم ها بــا واکنش نمایندگان 

سوریه و چین در شورای امنیت همراه بود.

 اهداف مبهم سفر پمپئو ©
به سرزمین های اشغالی

جهان: شالوم لیپنر در یادداشتی که وب سایت 
شــورای آتالنتیک آن را منتشر کرد، نوشت: 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، به تازگی 
از سرزمین های اشغالی دیدار کرد. چه ضرورتی 
موجب شد حین محدودیت های کرونا، پمپئو 

شخصاً به مناطق اشغالی سفر کند؟
پمپئو احتماالً سه هدف را در سر داشته است: 
ایران، چین و صلح خاورمیانه. اگرچه در تالش 
برای توقف برنامه هسته ای تهران ادامه دارد، 
اما در هر حال، آمریکا و اسرائیل پیش از این 
در مورد ایران هماهنگی داشته و او به صورت 
مجازی هم می توانست به این موضوع بپردازد.

در خصوص چین، نتانیاهو به پمپئو اطمینان 
داده اسرائیل در مشارکت شرکت هاچیسون 
چین در ســاخت دســتگاه آب شــیرین کن 
پالماحیــم تجدیدنظر خواهد کرد؛ اما این امر 
نیز می توانســت تلفنی انجام شود.در نهایت 
اینکه، با توجه به برنامه اســرائیل برای الحاق 
کرانــه باختری، یکی از همراهان پمپئو گفته 
»ما نصف جهان را پــرواز کرده ایم تا در مورد 
الحاق ]کرانه باختری[ حرف بزنیم«. واقعیت 
این است که اقدام ها در این باره مستلزم چنین 
فوریتی نیســت؛ اگرچه دولت جدید اسرائیل 
می تواند اوایل ژوئیه دســت به این اقدام بزند، 
اما بن بست ها در این خصوص فراوان هستند. 
در نهایت، شاید هم پمپئو تنها می خواست از 

واشنگتن دور شده و هوایی تازه بخورد!
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 »خون شریکی« خاری در چشم ©
دشمنان دو ملت ایران و افغانستان

»شیپور جنگ، نهیب مردانگی و شرف است... لحظه ای که مرد را از نامرد تشخیص 
می دهند، لحظه ای که فداکاری و شخصیت انسانی... بگذریم«؛ این فراز از سخنان 
آن اسطوره جهاد و انسانیت و تقوا را همه حفظیم. به باور این قلم در هر حوزه ای 
تا این لحظه فرا نرسد و شیپور نواخته نشود، ما قادر نیستیم دوستان و دشمنان 
واقعی خویش را بشناســیم؛ قادر نیستیم حتی خود را بشناسیم. باید صدای این 
شــیپور را بشنویم و ســپس در رفتار و گفتار و کردار مدعیان سال ها و حتی در 
عملکرد خود دقیق شــویم. این زمان است که حقایق به سادگی برمال می شوند. 
نعمت جنگ نیز همین اســت، زیرا عاقبت، دیر یا زود، نفیر این شیپور خاموش 
می شود و آن ها که در آن هیجان ذات خود را رو کرده اند اما میان صفحه و در یاد 
مخاطبان باقی می مانند. این برای هر کسی رخ خواهد داد، حتی شما دوست عزیز.

در ســال های آتش و خون که ایران اسالمی و ملتش در اوج سختی ها و جنگ و 
تهاجم فراگیر دشمنان دو ملت، به قیمت خونشان مقاومت کردند، در حالی که 
سفره هایشــان خالی بود و هر روز جنازه فرزندانشان را از غرب و جنوب برایشان 
ارمغان می آوردند، بر مردم ســتم کشیده و مظلوم افغانستان که از جهنم جنگ، 
ویرانی و برادرکشی، تنها جانشان را برداشته و گریخته بودند، آغوش گشوده و چهار 
دهه با افتخار این میزبانی را چون مدالی بر سینه آویختند. شک ندارم نامهربانی ها 
نیز به این مردم زجرکشیده، کم روا نشد. نابخردانی آنان را آزردند و گروهی اندک 
از میان مهاجران نیز گاه جرایمی مرتکب شدند و بهانه به دست بدخواهان دادند. 
اما همیشه کسانی بودند که قلم و آبروی خود را سپر این خیل مهاجران مظلوم 
ســاختند و چه زخم ها که برای این فداکاری انسان دوســتانه از هر دو سوی این 
ماجرا نخوردند. اما از پای ننشستند و ثابت قدم ماندند. در آن روزهای سخت، شمار 
این دریادالن بسیار اندک بود و دفاع از این جماعت کم توقع و یاران مهربان، تاوان 

سنگینی داشت، نظیر این روزها این رویه مد روز نبود! 
در سمت دیگر، مهاجران پابه پای ما سختی ها را تاب آوردند. با قوانین سخت گیرانه 
که ناشــی از سال های جنگ و ناامنی تدوین شده بود، ساختند و دم برنیاوردند. 
همان طور که در سکوت و گمنامی کامل برخی ایرانیان برای احقاق حق برادران 
افغانستانی خود به جای نبرد با متجاوزان به کشورشان، به یاری مجاهدان آن دیار 
رفته و در شرایطی دشوار جان  شیرینشان را در آن سنگرها فدا کردند، جمعی از 
مهاجران نیز سالح به دست گرفته و همپای برادران ایرانی خود به دفاع مقدس 
پیوستند و در نبرد با صدام پا به پای ما برای امنیت این ملک مردانه نبرد کردند و 
خون دادند... باری سال ها از آن روزهای یکدلی گذشته و اما هنوز گاه مزار شهیدی 
ایرانی در افغانستان کشف می شود گاه پیکر شهیدی افغانستانی از قعر خاکریزهای 
دفاع مقدس ماه هویدا می شود. این خون شریکی اوج یگانگی دو ملت بوده و هست.

ایران اســالمی نظر به مواضع ضد اســتکباری اش از گذشته های دور دشمنانی 
منطقه ای و فرامنطقه ای داشته که هرگز تاب این یگانگی و همدلی را نداشتند. از 
یک دهه پیشتر بدین سو، خط خبری ایجاد اختالف میان دو ملت در رسانه های 
دشمن و عوامل آن ها در هر دو کشور ضریب گرفت. جنگی آشکار و خطرناک آغاز 
شد و شیپور آن به صدا درآمد. برخی ندانسته و از سر دلسوزی و برخی آگاهانه و 
در جهت منافعشان ناگهان مواضع چندین ساله شان تغییر کرد. در هر دو طرف 
کســانی پیدا شدند تا با تحریک رسانه هایی که دشمن هر دو ملت بودند همسو 
شــده و با رفتارهای هیجانی در فضای مجازی بر این آتش دمیدند؛ نام هایی که 
سوابق غرورآمیزشان در گذشته و در خدمت به اتحاد دو ملت، در قیاس با مواضع 
حیرت آور امروزشان، هر آنکه شناختی از ایشان داشت را شوکه و شگفت زده می کرد.

بــاری دولتی که چهــار دهه و با هر زعیمی که در کابل بر ســر کار آمد، کمترین 
خدمتی به مهاجــران نکرد و حتی در اتفاق های هولناکی مثل قتل عام کامل یک 
خانواده توسط سربازی آمریکایی و کشتن نزدیک 20 نفر در خانه خودشان و آتش 
زدن اجساد آن ها در حالی که 9 تن از ایشان کودک بودند و یا دولتی که در حمله 
به تروریســت ها به زایشگاهی در غرب کابل و کشتار مادر و کودک روی تخت های 
بیمارستان و صدها اتفاق فجیع مشابه، کمترین واکنش و پیگیری را نداشت، ناگاه 
برای درشت کردن واقعه ای و پیگیری تصادفی در ایران، همه امکانات خود را بسیج 
کرد. آن ها می ترســیدند مردم از خود بپرســند چرا هر مــاه ۱۶0 هزار جوان ما از 
افغانستان با این همه خطر فقط به ایران فرار می کنند. مگر شما چه جهنمی در آن 
مملکت ساخته اید؟ پس با اهدافی رذیالنه و به قصد پنهان کردن بی لیاقتی خود، همه 
فجایعــی که در آن دخیل بودنــد را رها کرده و بر این آتش هیزم ریختند. به بهانه 
حمایت از مهاجران، نقشه فدا کردن آن ها را برای نیل به سیاست هایشان کشیدند و 
حیرتا که برخی از نخبگان مهاجر راز این بازی را درنیافته و در هنگامه این شیپور از 
سر دلسوزی ذات خود را برمال کردند. باید راه را بر دشمنان دو ملت در دو سوی مرز 
بست و در این برهه به آن ها اجازه اجرای این نقشه را نداد و در بازیشان نقش نگرفت.
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گاز اشک آور برای پزشکان فرانسویگاز اشک آور برای پزشکان فرانسوی
پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی فرانسه به خیابان ها آمدند 
و به وضعیت حقــوق و مزایای خود و شــرایط کاری اعتراض کردند. با 
این حال اعتراض ها در پاریس با شــلیک گاز اشک آور از سوی نیروهای 
پلیس همراه شــد. پلیس پایتخت تعداد تظاهرات کنندگان روز سه شنبه 
را ۱8هزار نفر اعالم کرده اســت. این افراد در بیش از 220 تظاهرات در 
شهرهای مختلف تأکید کردند: ما از مردم مراقبت می کنیم، اما خودمان 

هم مراقبت می خواهیم. 
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بی بی سی: دونالد ترامپ با امضای یک فرمان 
اجرایی، اصالحاتی در نیروی پلیس را خواستار 
شــده، اما همزمان گفته اعتقادی به انحالل 
یــا قطع بودجه پلیس نــدارد. فرمان اجرایی 
رئیس جمهوری آمریکا با هدف بهبود عملکرد 
پلیس طراحی شــده و بخشی از آن به ایجاد 
بانــک اطالعاتی مربوط به ســوءرفتار پلیس 
و خشــونت این نیرو علیــه مظنونان مربوط 
می شود. ترامپ گفته امیدوار است معترضان 
قانع شوند. اگرچه در این قانون هیچ اشاره ای 
به تبعیض نژادی و یا اتفاقاتی مثل خفه کردن 
و گرفتن گلو نشــده است.دموکرات ها فرمان 
اجرایی ترامپ را مبهــم و ضعیف خوانده اند 
و می گوینــد. در فرمــان اجرایی ترامپ برای 
اداره های پلیســی که این اصالحات را پیش 
بگیرند مشوق هایی از جمله منابع مالی فدرال 

در نظر گرفته شده است.

چاک شومر، رهبر دموکرات های سنا هم گفته 
است: متأســفانه این فرمان اجرایی تغییرات 
وســیع و مهمی را پیشنهاد نمی کند. نانسی 
پلوســی هم که قدرتمندترین دموکرات در 
ساختار فعلی حکومت آمریکاست گفته: »ما 
باید به دنبال تغییرات عمده برویم نه اینکه با 
عقب نشینی جزئی به دنبال تغییرات حداقلی 
باشیم«.مادر یکی از سیاه پوست های به قتل 
رســیده به دست پلیس هم پس از این اقدام 
ترامپ اعالم کرد: اتفاق اساسی رخ نداده است.

خبر

صدور فرمانی غیرالزام آور برای اصالح ساختار پلیس
آیا معترضان آمریکایی نخستین سنگر را فتح کرده اند؟

جهان: به دنبال تشدید تنش ها در شبه جزیره 
کره پس از افزایش فعالیت های تبلیغاتی ضد 
پیونگ یانگ در مناطق مرزی، کره شــمالی 
روز سه شــنبه دفتر ارتباطات هماهنگی بین 
دو کشــور در منطقه صنعتی کائه سونگ را 
منفجر کرد. همچنین خبرگزاری رسمی کره 
شــمالی به نقل از سخنگوی ستاد مشترک 
ارتش این کشور از تصمیم پیونگ یانگ برای 
اســتقرار واحدهای نظامی در مناطق مرزی 
برای مقابله با اقدام های احتمالی کره جنوبی 
خبر داد. بالفاصله پس از آن، دولت و ارتش 
کره جنوبی ضمــن انتقاد از این اقدام تأکید 
 کردند ســئول در صورت نیاز، به تهدیدهای 
کره شمالی پاسخ جدی خواهد داد. تنش ها 
میان دو کره واکنش مقام های کشورها را در 

پی داشته است.
 ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین 

اعالم کرد: پکن امیدوار است در شبه جزیره 
کره صلح و ثبات برقرار شود. سخنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روســیه نیز از پیونگ یانگ 
و سئول خواست خویشــتن داری کنند. در 
ادامه، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
از پیونگ یانــگ خواســت از هرگونه اقدام 
غیرسازنده خودداری کند. به گزارش فارس، 
کیــم یو جونگ، خواهر رئیس کره شــمالی 
قاطعانه این پیشــنهاد بی موقع و شوم را رد 

کرده است.

خبر

پیونگ یانگ دفتر ارتباطات هماهنگی با جنوب را منفجر کرد
به دنبال فعالیت های تبلیغاتی علیه کره شمالی

جهان: دبیرکل حزب اهلل لبنان بــا تأکید بر ضرورت ادامه 
فعالیت دولت حســان دیاب تأکید کرد: موضوع دالر، یک 
توطئــه آمریکایی علیه لبنان و ملــت آن و لیر)واحد پول( 
و اقتصاد آن است و برخی این عملیات)توطئه( را مدیریت 
می کنند. اطالعات موثق و قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه 
آمریکایی ها مانــع انتقال مقادیر کافی و الزم دالر به لبنان 

می شوند. 
دولــت آمریکا مانع ورود دالر به لبنان می شــود و بر بانک 
مرکــزی لبنان به بهانه اینکه دالر جمع آوری و به ســوریه 

منتقل می شود، فشار وارد می کند.
سید حســن نصراهلل با تأکید بر اینکه مقام های لبنانی باید 
به دنبــال راه هــای جایگزین برای تأمین انــرژی و احداث 
زیرســاخت ها باشــند، گفت: منتظر )کمک( آمریکایی ها 
ماندن به معنای ذلت و گرســنگی و سرســپردگی اســت. 
به کســانی که روی این مسئله حســاب باز کرده اند که ما 
گرسنگی بکشــیم یا کشور را رها کنیم تا گرسنگی بکشد، 
می گوییم هرگز این آرزویشان محقق نخواهد شد و چنین 
مسئله ای رخ نخواهد داد. اگر معادله گرسنه نگه داشتن در 
برابر ســالح باشد، ما معادله بزرگ تری از این داریم و امروز 

درباره آن سخن نخواهم گفت.

سید حسن نصراهلل در ادامه افزود: سخن گفتن از استعفای 
دولت، هیچ پایه و اساسی ندارد و چنین حرف و حدیث هایی 
در چارچوب شــایعه ها قرار دارد و ما هرگز چنین چیزی را 
بررســی نکرده ایم. مصلحت و منافع لبنان در ادامه فعالیت 
دولت )حسان دیاب( قرار دارد. لبنانی ها ]احزاب و مقام های 
لبنانــی[ باید در برابر قانون ظالمانه و وحشــیانه »قیصر« 
)ســزار( آمریکایی موضع گیری کنند. متوسل شدن آمریکا 
به قانون قیصر، دلیلی بر پیروزی ســوریه در جنگ نظامی 

و میدانی است، زیرا این قانون آخرین سالح آمریکاست.
ســید مقاومت در ادامه تحلیلی از اعتراض های لبنان ارائه 
داد و گفت: احزابی که در پس تظاهرات روز ششــم ژوئن 
علیه ســالح مقاومت قرار دارند، برای همه شــناخته شده 
هســتند. مطالبه حقوق و مســائل برحق، پذیرفتنی است، 
باید میان مطالبات برحق و شعارهایی که برای خلع سالح 
مقاومت ســرداده می شــود، تفکیک قائل شد. شیوه ای که 
برخی گروه های سیاســی با هدف خلع ســالح مقاومت در 
پیش گرفته اند، هرگز نفعی به حالشان نخواهد داشت، آن ها 
به جای این مسئله باید جایگزین ارائه کنند )اگر جایگزین 

و راهکار بهتر و کارآمدتری از مقاومت دارند ارائه کنند(.
وی ادامه داد: تمام گروه های سیاســی و دینی مســئولیت 

دارند اجازه ندهند کشــور ما به ســمت هرج و مرج و فتنه 
مذهبی یا سیاسی کشــیده شود. نباید تنها با تکیه بر یک 
حادثه فردی، بــه نمادهای دینی اهانت کــرد، اقدام های 
تحریک آمیز بســیار خطرناک تر از تعرض و حمله به اموال 
عمومی اســت، زیرا این اقدام ها مقدمه ای برای فتنه است. 
دست داشــتن برخی رهبران سیاسی و دینی در اقدام های 
تحریک آمیــز مذهبــی، اوج خیانت اخالقی اســت. اینکه 
بخواهند حزب اهلل و جنبش امل را مســئول حرکات فردی 

برخی در مناطق خود معرفی کنند، تهمت پراکنی است.

قانون »سزار« نشانه پیروزی سوریه است
سید حسن نصراهلل ضمن حمایت از دولت قانونی لبنان:
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 س�ازمان فن�ی و نگه�داری حرم مطه�ر رضوی در نظ�ر دارد اجرای 
عملی�ات تاسیس�ات الکتریک�ی در کلی�ه کارگاه ها و محل ه�ای تعیین 
ش�ده جهت محدوده حرم مطهر حضرت رضا )ع(  به مدت یک سال 
شمس�ی برابر 110 مورد آیت�م اجرایی مندرج در جدول آیت�م مقادیر اجرایی را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط ) اشخاص حقیقی و حقوقی( واگذار 
نماید ،ضمنا ضمانت ش�رکت در مناقصه مبلغ 150.000.000 ریال چک تضمین شده 

بانکی یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
 حدااقل شرایط عبارت است از : ارائه رزومه فعالیت های اجرایی مرتبط با موضوع 

عملیات و میزان توانمندی پیمانکار به همراه تاییدیه رضایت کارفرمایان.
 ل�ذا متقاضیان  می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1399/04/04 

  http://sem.aqr-harimeharam.org ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی
 ) تلفن-32257085-31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهررضوی

آگهی مناقصه
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 س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر 
دارد تهیه و تحویل ابزار دقیق رفتارس�نجی ابنیه جهت 
مجموع�ه حرم مطهر حضرت رض�ا )ع(  را از طریق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نمای�د . متقاضی�ان می توانن�د تا پایان وق�ت اداری روز 
یکش�نبه م�ورخ 1399/04/08 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس س�ایت 
اینترنت�یhttp://sem.aqr-harimeharam.org   ) تلفن051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهررضوی

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ( بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت 
دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به ش�رکتهای 

ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
ناحیه A1-توسعه و  باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب 
1219/229/730/804 ماهتکمیل طرح فاضالب بجنورد )مطالعات تکمیلی مرحله دوم (

2
باقی مانده شبکه جمع آوری فاضالب ناحیه  A2-A3توسعه و 
1220/657/631/694 ماهتکمیل طرح فاضالب بجنورد )مطالعات تکمیلی مرحله دوم (

س�ایر توضیح�ات تکمیل�ی و ش�رح کار در اس�ناد اع�الم ش�ده اس�ت ک�ه الزم اس�ت
 مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 

و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
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