
 

به دنبال ارتقای کیفیت سبک زندگی هستیم، نه سود اقتصادی
مدیرعامل شرکت سامان بازار رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد  

 ............ صفحه 3

4 11 2
دکتر یحیی بوذری نژاد در میزگرد »حجاب در صدر اسالم« : گزارش سایت پارالمپیک توکیو از زنده یاد سیامند رحمان روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا:

:jامام باقر
بهترین چیزی را 
که دوست دارید 
درباره شما گفته 

شود، به مردم 
بگویید. 
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نظریه »حجاب حداقلی« 

نتیجه پروژه بازنگری در دین است 
غول آرام 

و دوست داشتنی
»کروناهراسی« و »عادی سازی« 

هردو خطرناک است

 ............ صفحه 6

 سخنگوی شورای نگهبان با حمایت از این قرارداد 25 ساله:  

توافق ایران و چین به مجلس ارائه می شود

استقالل  این بانک ، دولت را 
مکلف خواهد کرد استقراض ها را 

به موقع بازگرداند

بانک  مرکزی 
دردوراهی 

کنترل تورم و
کمک به دولت 

 سیاست  سخنگوی شــورای نگهبان در آستانه 40 سالگی تأسیس شورای نگهبان در 
نشست خبری خود با خبرنگاران به ارائه گزارشی درباره عملکرد چهار دهه این نهاد پرداخت. 
بر اساس گفته عباسعلی کدخدایی، شورای نگهبان در طول 40 سال گذشته 3هزارو346 
مصوبه را از ســوی مجلس در ادوار مختلف دریافت کرده  و 4هزارو800 بار در مورد آن ها 
اظهارنظر شده است. وی همچنین درخصوص تعداد انتخاباتی که شورای نگهبان در آن به 
بررسی صالحیت افراد و نیز نظارت بر نحوه برگزاری صحیح و قانونی انتخابات پرداخته، اظهار 
کرد: تاکنون 12 انتخابات سراسری ریاست جمهوری، 11 انتخابات سراسری مجلس شورای 

 ............ صفحه 2اسالمی و پنج انتخابات خبرگان رهبری برگزار شده است...

 اقتصاد  در حالی که مجلس یازدهم همانند 
مجلس دهم بر مستقل شــدن بانک مرکزی 

اصرار دارد، تحلیل های برخی...

مطهری: هنوز مأموریت 
پرسپولیس تمام نشده است

برای قهرمانی 
جام حذفی هم 

برنامه داریم

تا پایان هفته در مشهد
اجرا می شود

افزایش ۱۵ 
تا ۴۰ درصدی 

نرخ کرایه تاکسی
 ............ صفحه 10 ............ صفحه 3 قدس خراسان

رئیس سابق کانون وکالی 
دادگستری مرکز پیشنهاد داد

استفاده از 
وکیل خانواده 

اجباری شود
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 محمدحسن قدیری ابیانه

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار »خورخه ماِکز« فرستاده 
ویژه رئیس جمهور ونزوئال، دیدارها و رایزنی سران و مسئوالن دو کشور در عرصه های 
مختلف را سازنده و مثبت دانست و تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره از توسعه 
روابط و همکاری ها با این کشور استقبال می کند. توسعه رابطه با ونزوئال، کشوری در آن 

سوی کره خاکی، موضوعی است که موافقان...

 آمریکا بازنده بازی برد - برد 
ایران و ونزوئال

 ............ صفحه 2

آگهی مزايده
فروش يك قطعه زمين تجاري

شرح در صفحه 4
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آگهي مناقصه   حفاظت و حراست كوي 
سازماني واقع در شهرستان چناران جنب كارخانه 

قند به وسعت حدود 15 هكتار
شرح در صفحه 4
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اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور مرمت ، 
تعمیر و نگهداری تاسیسات و فضای سبز پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی شهرستانهای تابعه اداره کل 
در سطح استان را از طریق مناقصه در قالب حجم کار معین به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای 
گواهینامه تأیید صالحیت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که دارای کد فعالیت تعمیر و نگهداری ، خدمات عمومی 
، نگهداری و خدمات فضای س�بز و امور تاسیساتی هستند ، واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
1- شرح مختصر مشخصات کار : انجام مرمت ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و فضای سبز پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی 

شهرستانهای تابعه اداره کل در سطح استان .
2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی )1399/05/01 لغایت 1400/04/31(

3- مبلغ برآورد کل پیمان : 107.375.571.480 ریال 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:4.847.512.000 ریال 

5-  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 19:00 چهارشنبه مورخ 1399/04/25می باشد.
6-  محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  و محل پاسخگویی به سؤاالت: 
مشهد ، بلوار شهید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع گردشگری  و دستی خراسان رضوی واحد قراردادها ، تلفن 

تماس 05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخه 1399/05/08در سامانه ستاد

8-  تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/5/9 در محل سالن جلسات اداره کل 
 ش�رکتهای متقاضی می بایست در س�ایت http:// iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز                

ثبت نام و کد رهگیری را به امور قراردادها ارائه نمایند.
 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.
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آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کیفی )فشرده(
  نوبت اول 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

) تامین کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط  مناقصه گر ممنوع است(.
منطقه پنج عملیات انتقال گازدرنظرداردکاالی "موضوع بند یک"را از طریق مناقصه عمومی یکمرحله ای ازشرکت های تولید کننده و تامین 
کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه وفرمهای 
استعالم ارزیابی کیفی تامین کنندگان،همراه با نامه اعالم آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد  و مستندات ماده 7  به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.

ارسال اعالم آمادگی به شماره 38407776 071 )پیگیری نمابر38132631 و07138132472 امکانپذیر می باشد.( 
1- موضوع مناقصه: خرید باطری شارژر

2- ن��ام و نش��انی مناقص��ه گذار:ش��رکت انتقال گاز ای��ران ؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز -ش��یراز _بزرگ��راه امام خمینی-حدفاصل ش��هرک فرهنگیان 
وفرزانگان- جنب پمپ بنزین فالح زاده –اداره تدارکات وعملیات کاال-واحدخریداتاق 5

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:عبارتست از مبلغ -750/000/000 ریال)هفتصد و پنجاه  میلیون ریال  (مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی
4- محل،زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:

1-4- محل دریافت اسناد:منطقه5 عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فالح زاده _ دبیرخانه رمز محرمانه)طبقه همکف-
واحد حراست –اتاق106(

2-4( زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/فرمهای استعالم ارزیابی کیفی تامین کنندگان:از تاریخ درج آگهی نوبت اول  لغایت پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ04/30 / 1399 می باشد.

3-4(عودت اسناد)استعالم ارزیابی کیفی و"تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار"،"اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت ":پاکت حاوی اسناد یاد شده 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/15/ 1399 در مقابل اخذ رسید کتبی تحویل شود.

5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن:متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ500/000ریال بابت هزینه 
تهیه اس��ناد بهIR150100004101090571214676نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی بنام ش��رکت انتقال گاز ایران تنخواه گردان منطقه پنج واریز و بهمراه 

رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطالعیه به اطالع مناقصه گران رسیده خواهد شد.

5-1(گشایش پیشنهادها :)متعاقبا" اعالم خواهد شد.(
6- مدت اعتبار پیش��نهاد ها : مدت اعتبار پیش��نهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیش��نهاد) روز بازگش��ایی پاکت های مالی (  س��ه ماه  می باش��د که بنا به 

صالحدید مناقصه گذار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط و مستندات الزم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:

1-7( توانایی ارائه تضامین الزم بر اساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران 
2-7( ارائه کد اقتصادی، شناسنامه  ملی ،گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده،اساسنامه،آگهی تاسیسی و تغییرات شرکت.

8- اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان3238264سایتهای www.nigc-dis t5.ir و www.shana.ir قابل 
رؤیت می باشد.تلفن تماس07138132472 یا 07138132222

آگهی نوبت اول:  1399/04/22 آگهی نوبت دوم : 1399/04/25
روابط عمومی منطقه5عملیات انتقال گاز  
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فراخوان مناقصه خريد باطری شارژر)عمومی/يک مرحله ای (
ت اولتقاضای شماره 3572897018  -  )87290019(        شماره مجوز:1399.1835

نوب

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید  لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1399/04/22  لغایت  1399/04/26  در 
س��اعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200.000 ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این ش��رکت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق س��ایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت ش��رکت توزیع نیروی 
برق اس��تان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیش��نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این ش��رکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش��نهادهای تحویل داده ش��ده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما 

رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
 تضمین شرکت در مناقصهعملیات )ریال(مصالح )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

زمان  بازگشائی پاکتهازمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامه)ریال (

199/106/603
انجام فعالیتهای   اصالح و بهینه سازی 

مطالبات. 1.021.937.800660.432.930170.000.000در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان خاتم 1399 بانکی. 3-  . 2-چک  بانکی   -1
4- ضمانتنامه از شرکتهای بیمه گر

ساعت 13 سه شنبه

مورخ 1399/05/07

ساعت 11  شنبه

مورخ 1399/05/11

1- مدت اجرا : سه ماه   2- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.     3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزدبا شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .                                                                                                                                                                                                                                                                             م الف438                                                                                                 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای (  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نوبت دوم  

رشوه با کیف سّکه!رشوه با کیف سّکه!

نخستین جلسه دادگاه برخی از نخستین جلسه دادگاه برخی از 
مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شدمدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد
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نامه دانشجویان بسیجی کشور به قالیباف  سیاست: جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه های کشور در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت اقدام های فوری و خارج 
از نوبت مجلس برای حل مشکالت تأکید کردند. در بخشی از این نامه آمده است: »با توجه به مشکالت اخیر به خصوص در حوزه اقتصادی، لزوم عملکرد سازنده و مثبت مجلس که حلقه مفقوده ای در سال های اخیر 

بوده است، بیش از پیش در این ایام احساس می شود. مجلس فعلی باید بیش از هر زمانی جایگاه مباحث تخصصی و مطالبه گری بر اساس داده های علمی باشد. 

 سیاست/ مینا افرازه  سخنگوی شورای 
نگهبان در آستانه 40 سالگی تأسیس شورای 
نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران 
به ارائه گزارشــی درباره عملکرد چهار دهه 
این نهاد پرداخت. بر اساس گفته عباسعلی 
کدخدایی، شــورای نگهبــان در طول 40 
سال گذشته 3هزارو346 مصوبه را از سوی 
مجلــس در ادوار مختلــف دریافت کرده  و 
4هــزارو800 بار در مــورد آن ها اظهارنظر 
شده است. وی همچنین درخصوص تعداد 
انتخاباتی که شورای نگهبان 
در آن به بررســی صالحیت 
افــراد و نیز نظــارت بر نحوه 
برگــزاری صحیــح و قانونی 
انتخابــات پرداختــه، اظهار 
انتخابات  تاکنــون 12  کرد: 
سراســری ریاست جمهوری، 
11 انتخابات سراسری مجلس 
شورای اسالمی و پنج انتخابات 
برگزار شده  رهبری  خبرگان 
اســت. در مجلس شــورای 
اســالمی و خبرگان رهبری، 
انتخابات میاندوره ای متعددی 
داشتیم که این آمار جزو انتخابات سراسری 
محســوب نمی شــود، اما مجموع انتخابات 

سراسری 28 انتخابات بود.

نقض حرمت افراد با انتشار محتوای »
جلسات بررسی صالحیت ها

نحوه بررسی و عدم انتشار محتوای جلسات 
بررسی صالحیت افرادی که برای انتخابات 
ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسالمی 
نامزد می شــوند، همواره مورد بحث بوده و 
به تازگی نیز در موضوع رسیدگی به پرونده 
غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران 
بر حجم انتقادها در این باره افزوده شده است.
در همین رابطه، سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره عوامل 
مؤثر و موانع قانونی در شــفافیت و انتشــار 
جلسات بررسی صالحیت افراد، تصریح کرد: 
قانون موجود در این باره گفته اطالع رسانی 
درباره بررسی صالحیت نامزدهای انتخاباتی 
بایــد به صورت محرمانه باشــد و البته این 
موضوع هم دارای حکمتی است. به هر حال 

هر کدام از این افراد ممکن است مشکالتی 
داشته باشــند که کسی از آن مطلع نباشد؛ 
بنابراین اگر ما این مسائل را رسانه ای کنیم، 
عالوه بر اینکه حرمت چنین افرادی شکسته 
می شود، به موازات آن حرمت خانواده آن ها 
نیز نقض می شــود. بنابراین انتشار محتوای 
جلسات رســیدگی به صالحیت این افراد، 

کاری خالف شرع، قانون و اخالق است.
وی همچنین افزود: درخصوص انتخابات به 
نظر می رسد که امکان انتشار مذاکرات وجود 
نداشــته باشد، اما مراحل رسیدگی روشن و 
واضح اســت و نتایج بررسی ها هم پیش از 
موعــد انتخابات اعالم می شــود. کدخدایی 
همچنین در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما بیان کرد: البته درخصوص جلسات تصویب 
قوانین و مقررات، به نظر می رسد هیچ منعی 
برای انتشار مذاکرات شورا وجود ندارد. البته تا 
به حال نیز مشروح مذاکرات مرتبط با بررسی 
قوانیــن و مقررات را تا آنجایی که امکان آن 
فراهم بوده، منتشــر کرده ایم و روی سایت 
اطالع رسانی شورای نگهبان نیز وجود دارد، 
اما به طور کلی در مذاکرات مرتبط با بررسی 
صالحیت افراد بعید است که این مذاکرات 

برای عموم منتشر شود.

اصل قرارداد 2۵ ساله ایران و چین »
خوب بود

بخش دیگری از اظهارات سخنگوی شورای 
نگهبان مرتبــط با قرارداد 25 ســاله میان 
ایران و چین بود که در رســانه ها درباره این 

موضوع مباحث زیادی مطرح شد و مخالفان 
و موافقــان خود را دارد. وی در این خصوص 
با بیان اینکه همه موافقت نامه ها و قراردادهای 
بین المللی باید در مجلس و شورای نگهبان 
بررسی شــود، گفت: درباره قرارداد 25 ساله 
ایــران و چین هم همین اتفاق خواهد افتاد. 
دولت تا امروز دربــاره این موضوع به موقع 
اطالع رسانی و اعالم کرده است که هر زمان 
این توافق به نتیجه برسد، حتماً به مجلس 
ارائه خواهد شد. کدخدایی عنوان کرد: اصل 
قرارداد 25 ســاله ایران و چین خوب بود و 
باید از آن حمایت کنیم و موضع دشــمنان 
نشان می دهد که جمهوری اسالمی راه خود 
را درســت رفته اســت. البته اعالم حمایت 
سخنگوی شــورای نگهبان، تنها اظهارنظر 
اعضای این شــورا نبود و چند روز پیش نیز 
هادی طحان نظیف دیگــر عضو حقوقدان 
شورای نگهبان در این باره گفته بود: تجارت و 
قرارداد اقتصادی با کشور هایی که قصد سلطه 
بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و 
آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق 

با اصول قانون اساسی است.

اصالح قانون انتخابات به زودی به »
شورا ارسال می شود

همچنیــن اصــالح قانون انتخابــات نیز از 
دیگر موضوعات محوری نشست دیروز بود. 
سخنگوی شورای نگهبان در این باره تصریح 
کرد: هم اکنون کمیسیون شوراهای مجلس 
شورای اسالمی مسئولیت اصالح این قانون 

را بر عهده گرفته و با کمک دوســتان ما در 
شورای نگهبان این قانون در حال اصالح است 
و به زودی به شورای نگهبان ارسال می شود. 
به تازگی علی حدادی، سخنگوی کمیسیون 
امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس در 
همین باره خبر داده بود که قانون انتخابات 
شوراها و ریاســت جمهوری برای انتخابات 

سال 1400 اصالح خواهد شد. 
به گفته حدادی در همین راستا دو کارگروه 
در کمیسیون تشکیل شــد و نمایندگانی از 
شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس 
نیز در اصالح و آسیب شناسی این قانون در 
کمیسیون حضور یافتند. البته با وجود بیماری 
کرونــا، برخی گمانه زنی هــا درباره احتمال 
تعویق زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400 
مطرح می شود که جمال عرف، معاون سیاسی 
وزیر کشــور و رئیس ســتاد انتخابات کشور 
در پاســخ به آن ها گفته است: برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 نظر وزارت بهداشت 
را به عنوان مرجع موضوع، جویا خواهیم شد. 
عــرف افزود: در هر حــال در مورد انتخابات 
1400، هر پروتکلی ارائه شــود، بر اساس آن 
در وزارت کشــور عمل خواهیم کرد. برپایه 
اظهاراتــی که عــرف در مصاحبه اش عنوان 
کرده، به نظر می رسد که وزارت کشور درصدد 
است با همکاری شورای نگهبان، مرحله دوم را 

به صورت الکترونیکی برگزار کند. 

هجمه ها از سر کینه توزی است»
اما مباحث مرتبــط با رد اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون منتخب گچساران، دیگر موضوعی 
بود کــه بخش عمــده ســؤاالت را به خود 
اختصاص داد. ســخنگوی شورای نگهبان از 
برخی فضاســازی ها درباره تأیید صالحیت 
تاجگردون در شــورای نگهبــان و نیز عدم 
تصویــب اعتبارنامــه وی در مجلس انتقاد و 
تصریح کرد که 1۹ مورد هم قبالً داشــتیم 
که در شــورا تأیید شــده بود، اما مجلس به 
اعتبارنامه ها رأی الزم را نداد، از این رو اتفاق 
خاصی نیست. وی افزود: هجمه ها مثل بقیه 
هجمه هاست و برخی از سر نادانی و برخی از 
سر کینه توزی است و امیدواریم دوستان نادان 
به خود بیایند. شورای نگهبان همان شورای 

سال 88 است و از آرای خود دفاع می کند.

سخنگوی شورای نگهبان با حمایت از این قرارداد 25 ساله: 

توافق ایران و چین به مجلس ارائه می شود

 بنده یکی ازنگهبانان مســلح بانک مهر اقتصاد هســتم که در پروسه ادغام بانک های س
نظامی در بانک ســپه بالتکلیف مانده ایم. ما بعد از گذراندن مراحل استخدام و گزینش از 
بین بسیجیان به عنوان نگهبان مسلح جذب بانک مهر اقتصاد شدیم و نزدیک چهارسال با 
قرارداد یکساله و حقوق و مزایای قانون کار مشغول به کار بودیم. حال بعد از انحالل بانک مهر 
اقتصاد قراردادی که برای ما در نظر گرفته شده است به صورت روزمزد، روزی 84هزارتومان 
بدون بیمه و مابقی مزایاست که این مبلغ کفاف گذران زندگی روزمره ما را نمی دهد و تمام 
امیدمان بعد از خدا به بیت معظم است. ان شاءاهلل که با پیگیری و دعای شما مشکل ما360 

نفرکه خانواده هایمان چشم انتظار تعیین تکلیف هستند، حل شود. 09130004833
 آقای روحانی فرمودند: مشکل مســکن ما را شرمنده مردم کرده است!! آقای رئیس س

جمهور این قدر ما را شرمنده نکنید! ما که سال هاست نه تنها در زمینه مسکن، بلکه در 
همه زمینه ها عادت کرده و شرمنده شما هستیم. 09150002088

 تواین شرایط کرونایی و بداقتصادی مردم نون شب ندارند بعد شهرداری قبوض عوارض س
میلیونی صادر میکنه برای هر خانه و تهدید میکنه در صورت پرداخت نکردن برق قطع 

میکنن! واقعاً مردم از کجا بیارن. 09150008727
ما بازنشستگان را دریابید، چیزی نمانده که از افسردگی و استرس به بیماری های س

بزرگ تری مبتال شویم؛ فردا دیر است. 09130007780
از مقام معظم رهبری تقاضا دارم کمترین خدمت به کادر درمانی کرونا این اســت که س

تــالش آن ها را جزو خدمت خط مقدم و حتی برتر محاســبه کنند و از مزایای آن بهره 
گیرند. 09150009278

برای خودروهای آموزش رانندگی نه بنزین سهمیه منظور شده ونه افزایش قیمت در س
سال ۹۹ انجام شده، به مربیان ظلمی  غیر قابل تحمل واردشده است؛ پیگیری فرمایید. 

09140008361

آمریکا بازنده بازی برد - برد ایران و ونزوئال©
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار »خورخه ماِکز« فرستاده 
ویژه رئیس جمهور ونزوئال، دیدارها و رایزنی ســران و مسئوالن دو کشور در عرصه های 
مختلف را سازنده و مثبت دانست و تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره از توسعه 
روابط و همکاری ها با این کشور استقبال می کند. توسعه رابطه با ونزوئال، کشوری در آن 
سوی کره خاکی، موضوعی است که موافقان و مخالفان خاص خود را در کشورمان دارد. 
در حالی که برخی توسعه رابطه آن هم با دولتی در فاصله نزدیک به 12 هزار کیلومتری 
را به صرفه نمی دانند، عده ای دیگر در پیروی از سیاست دوری گزینی تدریجی از غرب، 
متنوع سازی حوزه سیاســت خارجی و ارتباط گیری با کشورهای گوناگون را ضروری 

می دانند.
حال سؤال این است که در میانه مواجهه این دو دیدگاه چه ضروریاتی تداوم رابطه میان 
تهران و کاراکاس را توجیه پذیر می کند؟ آمریکا کشور سرکش نظام بین الملل این روزها 
کشورمان را زیر تیغ تحریم های شدید و ظالمانه قرار داده است. در سوی دیگر کاراکاس 
هم همین شرایط را دارد. این کشور آمریکای التین که بزرگ ترین ذخایر نفتی اثبات شده 
جهان را در اختیار دارد، به واسطه استقالل رأی و عدم تبعیت از سیاست های واشنگتن 
مورد هدف قرار گرفته و کاخ سفید سرنگونی حکومت انقالبی نیکالس مادورو و جایگزینی 
آن با خوآن گوآیدو -عنصر وابسته به سی ای ای- را دنبال می کند. در این شرایط یکی 
از راهبردهای مد نظر در حوزه سیاسی خارجی ما متنوع سازی شرکای حوزه سیاست 
خارجی در جهت استقالل هر چه بیشتر از غرب است. بر اساس همین سیاست کالن در 
چند سال گذشته توسعه همه جانبه مناسبات با کشورهای همسایه مد نظر قرار گرفته 
اســت. توسعه رابطه با شرق آسیا و به ویژه چین و روسیه هم دیده شده، اما هنوز جای 
کار بسیاری برای حضور فعال ایران در حوزه های جغرافیایی دیگر مانند آفریقا و آمریکای 

التین باقی مانده است. 
امروز یکی از این فرصت ها ونزوئالست. در شرایطی که هر دو طرف به این تبادالت نیاز 
دارند، گســترش هر چه بیشتر مناسبات ضروری به نظر می رسد. ما نباید به دلیل آنکه 
آمریکا که خود را ارباب جهان می پندارد و از این امر ناراضی می شود، در توسعه رابطه با 
ونزوئال به خودمان شک و تردید راه بدهیم. اگر ما این ترس را به خود راه بدهیم، آن گاه 
با کشورهای زیردست ایاالت متحده هیچ تفاوتی نخواهیم داشت. نکته دیگر این است بر 
خالف آنچه برخی از مردم می پندارند و همان گونه که مسئوالن کشورمان هم تأکید کرده 
اند، صادرات به ونزوئال کمک بالعوض نیست. ما هر محموله اقتصادی که به این کشور 
آمریکای التین صادر کرده ایم، در قبال آن درآمد ارزی داشته ایم. به گفته بیژن زنگنه، 
وزیر نفت جمهوری اسالمی پول محموله سوخت پنج کشتی نفتکش ایرانی »فورچون«، 
»فارست«، »فاکسون«، »پتونیا« و »کالول« که ماه گذشته به ونزوئال فرستاده شد، دریافت و 
به خزانه واریز شده است. بنابراین رابطه برای هر دو طرف برد - برد است. از سوی دیگر 
حضور این پنج نفتکش را می توان یک نمایــش قدرت از جانب ایران آن هم در حیاط 

خلوت آمریکا در نظر گرفت و قطعاً این نمایش قدرت در همین جا تمام نخواهد شد. 
در حوزه روابط بین المللی در حالت حداقلی وقتی کشوری بتواند تعامالت خود با طرف 
خارجی را در قالب برد - برد برقرار سازد، این گونه تعامل به سود هر دو طرف خواهد بود. 
رابطه میان تهران و کاراکاس از این دست است. حتی در سطحی باالتر می توان مدعی 
شد رابطه با ونزوئال برد - باخت است؛ برد برای ما و ونزوئال و باخت برای آمریکایی ها. این 
حقیقتی است که به روشنی از اظهارات مقام های آمریکایی قابل برداشت است. اظهارات 
روز گذشته برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران که از توسعه روابط میان ایران 
و ونزوئال ابراز نگرانی کرد، مؤید همین نکته است. در شرایطی که دنیای غرب به رهبری 
کاخ ســفید برایمان شمشیر را از رو بسته، ما هر چه بتوانیم چنین روابط دوجانبه ای را 
توسعه دهیم، بسیار به سودمان خواهد بود. این یک ضرورت است و دستگاه دیپلماسی 

باید این موضوع را به جد در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.

وزارت کشور:

کوچک ترین درگیری یا ناامنی در گچساران و اطراف آن ©
واقع نشده است

مهر: وزارت کشور با صدور اطالعیه ای هرگونه درگیری یا ناامنی در گچساران و مناطق 
اطراف آن را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارتخانه با صدور اطالعیه ای ضمن تکذیب 
هرگونه ارتباط و انتساب تصاویر پخش شده در بخشی از فضای مجازی با تصمیم اخیر 
مجلس شورای اسالمی در خصوص منتخب یکی از حوزه های انتخابیه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد، اعالم کرد: آرامش کامل در شهرستان گچساران برقرار و با مسئولیت شناسی 
گروه های مختلف مردم و چهره های مورد توجه افکار عمومی و همچنین حمایت همه 
دستگاه ها از استمرار امنیت در سطح استان، کوچک ترین درگیری و یا ناامنی در گچساران 
و مناطق اطراف آن واقع نشده است. بر این اساس، محتوای کلیپ های جعلی پخش شده 

مطلقاً کذب و فاقد هرگونه ارتباط زمانی و حتی مکانی با حوزه انتخابیه یادشده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: بدیهی است در شرایط کنونی که همت مردم و مسئوالن 
برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا و رفع آثار اقتصادی و اجتماعی این بیماری متمرکز 
شده اســت، تالش های مذبوحانه برای ایجاد خدشه بر آرامش و ثبات و امنیت مناطق 
مختلف ایران عزیز، در پیشگاه ملت مردود است و مانع اجرای وظایف قانونی دستگاه های 

مختلف در تأمین امنیت و صیانت از آزادی های قانونی جامعه نخواهد شد.

 عراق از آغاز عملیات پاک سازی عناصر داعش ©
در خط مرزی با ایران خبر داد

فارس: سپهبد ستاد »عبد االمیر کامل الشمری« معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، 
از آغاز عملیات پاک ســازی و تعقیب و گریز عناصر ســازمان تروریستی داعش در خط 
مــرزی با ایران خبر داد. معاون فرمانده عملیات مشــترک عراق در این خصوص گفت: 
مرحله چهارم عملیات »ابطال العــراق« )قهرمانان عراق( با هدف تعقیب و گریز بقایای 
تروریســت ها، برقراری امنیت و ثبات در استان  دیالی به اضافه پاک سازی و بازرسی نوار 
مرزی با جمهوری اسالمی ایران آغاز شد. الشمری در ادامه گفت: این عملیات به دستور 
»مصطفی الکاظمی« رئیس هیئت وزرا و فرمانده کل نیروهای مسلح و با نظارت فرماندهی 

عملیات مشترک آغاز شده است.  

برایان هوک: 

توسعه روابط ایران و ونزوئال ما را نگران می کند©
سیاست: »برایــان هوک«، نماینده دولت آمریکا در امور ایران در نشست اندیشکده 
»هادســون« از توسعه روابط میان ایران و ونزوئال ابراز نگرانی کرد. این مقام آمریکایی 
گفت دولت این کشــور تمامــی اقدام های الزم برای اطمینــان از ادامه تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران را انجام خواهد داد. ادعای او در حالی مطرح شده که  »محمود 
واعظی«، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بر حمایت جمهوری اسالمی 

ایران از ونزوئال تأکید کرد. 

 پهپادها؛ تهدید جدید ©
امنیت جهانی

گزارشگر ویژه حقوق بشر قتل های هدفمند 
و فرا قضایی ســازمان ملل در گزارش خود 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را خالف 
قوانیــن بین المللی و منشــور ملل متحد 
دانســته اســت. خانم »اگنس کاالمر« که 
گزارش خود را روز پنجشــنبه به شــورای 
حقوق بشر ســازمان ملل ارائه کرد تصریح 
می کند؛ آمریکا نتوانسته مدارک و شواهدی 
نشان دهد که از خطر فوری ژنرال سلیمانی 
برای شــهروندان آمریکایی حکایت داشته 
باشــند تا درنتیجه بتواند حمله به کاروان 
خودروهــای حامــل او و همراهانــش در 
بغــداد را توجیه کند. کاالمــر در گزارش 
خود می افزاید: ژنرال ارشد قاسم سلیمانی 
مدیر استراتژیک و عملیاتی ایران در عراق 
و ســوریه بود، اما فقــدان تهدید فوری از 
ســوی او علیه جان کسی موجب می شود 
که اقــدام آمریکا برای قتل هدفمند او غیر 
قانونی محســوب شــود. او ترور یک مقام 
رسمی جمهوری اسالمی را درسفر به عراق 
توسط پهپادهای متجاوز آمریکا بدون اجازه 
و رضایت دولت عراق نقض حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی عراق دانسته است. همچنین 
در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل آمده است: این یک تحول جدید، مهم 
و نگران کننده اســت، این نخستین باری 
است که یک کشــور بحث دفاع از خود را 
برای توجیه حمله بــه یک مقام حکومتی 
در خــارج از منطقه نبرد بــه کار می برد. 
این گــزارش در عین حال پهپادها را خطر 
جــدی و جدید امنیت جهانــی می داند و 
می افزاید: بیش از 100کشور از پهپادهای 
نظامی بهره می برند که از این میان حدود 
10 کشــور از این پهپادها در عملیات های 
خــود از جمله کشــتن هدف های از پیش 
تعیین شــده استفاده کرده اند. تکثیر بدون 
نظارت پهپاد های نظامی خطری برای صلح 
بین المللی است و ترور قاسم سلیمانی نیز 

این مخاطرات را افزایش داده است.
اگرچه سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر 
ســازمان ملل متحد در ژنــو - که گزارش 
کاالمر را نخســتین گزارش شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل در چارچوب مسئولیت 
ایــن شــورا در جهت تعیین مشــروعیت 
اســتفاده از پهپادهــا و هواپیماهای بدون 
سرنشین در عملیات ترور می داند- تصریح 
می کند هیچ یک از ســخنرانان نشست ژنو 
در حمایت از مواضع آمریکا و ترور شــهید 
سلیمانی اظهارنظری نکرده اند، اما واکنش 
در برابر این گزارش نمی تواند فقط در عدم 
حمایت از جنایــت آمریکا در ترور قهرمان 
مقاومت خالصه شــود .عدم اقدام جدی و 
بازدارنده کشورها به ویژه قدرت های بزرگ 
نظیر چین، روســیه و اروپا در برابر جنایت 
وحشــیانه آمریکا- که امــروز در یک نهاد 
بین المللی به عنوان اقدام غیرقانونی، نقض 
مقررات بین المللی، نقض حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی یک کشــور ثالث شناخته 
شــده- موجب می شود در آینده هیچ مقام 
رسمی کشوری در ســایر کشورها امنیت 
نداشــته باشــد و پهپادهــا و هواپیماهای 
بدون سرنشــین قادر خواهنــد بود امنیت 
سایر کشــورها و نیز همه ارتباطات رسمی 

بین المللی را با مخاطره مواجه کنند.
اقدام هــای قضایی جمهوری اســالمی در 
دادگاه های بین المللــی ابتدایی ترین کارها 
برای مقابله با کاخ ســفید اســت، اگرچه 
نهادهــای حقوقی  ایــن  قلــدری آمریکا 
بین المللــی را از خاصیت انداخته اســت، 
اما »انتقام ســخت« از آمریکا که گســتره 
تجاوزخود را تا کیلومترهــا دور ازمرزهای 
ایــاالت متحــده گســترش داده اســت و 
خونخواهی شــهید مقاومت و قهرمان دفاع 
از امنیت منطقه ای کشــورها با بهره گیری 
از همه امکانات از جمله مقابله مشابه، حق 
قانونی جمهوری اسالمی در چارچوب دفاع 
مشروع است .اما اگر سازمان ملل و شورای 
امنیت و سایر نهادهای بین المللی استفاده 
از پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین را 
تابع قواعد و مقررات بین المللی با تضمین 
پایبندی همه کشــورها به ایــن مقررات 
نکنند، حفظ امنیت جهانی هیچ تضمینی 

نخواهد داشت.
 امروز جهان بادولت قلدری مواجه است که 
درسطح داخلی مظهر بی عدالتی و تبعیض 
اســت، به طوری کــه مــوج اعتراض های 
خیابانی علیه بی عدالتی در سراسر آمریکا 
46روز پــس ازقتــل فجیع جــورج فلوید 
توســط پلیس همچنــان ادامــه دارد. در 
ســطح بین المللی نیز کاخ سفید متهم به 
تروریسم دولتی  بین المللی،  نقض مقررات 
وغیرقانونی ،نقض حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی کشورهاســت و در همین شــرایط 

مدعی رهبری جهانی نیز هست.
اگرچه رهبــران اروپا از جملــه مرکل در 
روزهــای اخیر از پایان رهبــری آمریکا بر 
جهان ســخن گفته اند، اما آیا اروپا، چین، 
روسیه و سایر کشــورهای جهان نقشه راه 
مشــخصی برای پایان دادن به دیکتاتوری 

آمریکا برجهان دارند؟

صدای مردم   

خبر
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یادداشت روز

 محمدحسن قدیری ابیانه دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاست خارجی

همه میادین تا پایان دولت دوازدهم سامان می گیرد»کروناهراسی« و »عادی سازی« هردو خطرناک است
سیاست: رئیس جمهــور در جلسه ستاد ملی 
مبارزه بــا کرونا با بیان اینکه کروناهراســی و 
عادی سازی کرونا هر دو خطرناک است، گفت: 
وزارت بهداشــت چارچوب برگزاری کنکور را 

مشخص کند. 
حجت االسالم حسن روحانی گفت: مردم عزیز 
ما آگاه هســتند که پنج ماه است با کووید 1۹ 
مواجه هســتیم و فراز و نشیبی نسبت به این 
بیماری داشتیم. وی با اشاره به همکاری مردم و 
دولت ادامه داد: اگر این همکاری دچار اختالل 

شود، موفقیت ما با اشکال مواجه خواهد شد. 
روحانی افزود: تعطیلی کسب و کار در بلند 
مدت امکان پذیر نیســت، هیچ دولتی قادر 
نیست در بلند مدت فعالیت های اقتصادی 
کشــورش را تعطیل کند، راه گــذر از این 
شــرایط انجام فعالیت های الزم اقتصادی، 

اجتماعــی، فرهنگی و ســایر نیازها توأم با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی است و راه 
دومی وجود نــدارد. همه باید تالش کنند. 
رئیــس جمهــور تأکید کــرد: تجمعات به 
طور کلی در شــرایط امروز غیرقابل قبول 
است. حتی نسبت به کنکور هم اگر وزارت 
بهداشت ایرادی داشته باشد، چارچوبی برای 

آن ایجاد می کند تا مشکلی نباشد.  

مهر: وزیر نفت کشورمان روز گذشته در مراسم 
امضای بهره برداری و طرح توسعه میدان نفتی 
یاران با بیان اینکه شرایط سختی به لحاظ کرونا 
و تحریم ها در حال حاضر حاکم اســت، گفت: 
نهایت تالش خود را می کنیم تا از فشار به مردم 

در بخش نفت کاسته شود. 
بیژن نامدار زنگنه تصریح کرد: به جرئت می توان 
گفت تمامی قراردادهای میادین نفتی و گازی 
کشور تا پایان فعالیت این دولت تعیین تکلیف 

شده و سروسامان می گیرد.
وزیر نفت در حاشیه آیین امضای قرارداد توسعه 
میدان نفتی یاران دربــاره ابهام های مطرح در 
پرونده گازی ایران و ترکمنستان توضیح داد و  
گفت: این قرارداد تجاری بین شرکت های ملی 
گاز ایران و ترکمن گاز بوده که به دلیل چند بار 
قطع گاز ازسوی ترکمنستان و اعالم ترکمن گاز 

مبنی بر پرداخت نشدن بدهی های شرکت ملی 
گاز ایران با اختالف هایی همراه شد. وزیر نفت با 
بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، 
نتیجه دور از انتظاری نبوده است، تصریح کرد: 
داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز 
ایران باید بدهی خود را به ترکمن گاز پرداخت 
کند، اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی 

را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است .

سیاست: نخستین جلسه رسیدگی به اتهام های تعدادی از مدیران 
ســابق دولتی به ریاست قاضی مســعودی مقام در شعبه 1065 
دادگاه کیفری برگزار شــد. قاضی مســعودی مقام در ابتدای این 
جلسه اتهام های این افراد را در حوزه ارزی و بانکی عنوان کرد. در 
ادامه مسعود شاه محمدی، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست 
صادره پرداخت و گفت: متهم امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی 
با دو نفــر از مدیران اداره اموال بین الملل بانک مرکزی به نام های 

محسن صالحی و سید رسول سجاد داشت.
وی به مستنداتی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: گزارش سازمان 
اطالعات سپاه تهران نشان می دهد رشوه هایی را به متهم سجاد 

پرداخت کرده است. 

رشوه طالیی»
شاه محمدی به بخش های دیگری از کیفرخواست اشاره کرد و 
گفت: متهم کحال زاده به صراحت اظهار کرده شــرکت معتمد 
پارســه و اســدبیگی در موارد متعدد مبالغی را به صورت سکه 
و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رســول سجاد و محسن 
صالحی پرداخت کرد. وی به رشوه های رد و بدل شده اشاره کرد 
و گفت: تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی به دستور اسدبیگی 
توسط یکی از مدیران خود به نام سید وحید حسینی تهیه و در 
بانک مرکزی به ســجاد داده شده است. نماینده دادستان ادامه 
داد: متهم کحال زاده در اقاریرش از پرداخت 50 عدد سکه تمام 
بهار آزادی دو ماه پیش از دستگیری و 200 عدد سکه تمام بهار 
آزادی از ســال ۹1 تا ۹6 و همچنین اینکه امید اسدبیگی بابت 
قرارداد کارگزاری تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به متهم 

محسن صالحی اهدا کرده، خبر داده است.
وی به دیگر رشــوه های رد و بدل شــده اشاره کرد و گفت: رسول 
ســجاد نیز در چندیــن مرحله از متهم امید اســدبیگی بیش از 
400 عدد ســکه تمام بهار آزادی دریافت کرده اســت؛ بر اساس 

بررسی های صورت گرفته متهم امید اسدبیگی ارتباطات نزدیکی 
با رســول سجاد و محسن صالحی داشته است. سجاد اعالم کرده 
۷00 سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده و 500 
ســکه را فروخته است. شاه محمدی ادامه داد: بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد محسن صالحی به عنوان یکی از مدیران 
بانک مرکزی از زمانی که سرپرستی یکی از اتاق های بانک مرکزی 
را برعهده گرفته، افرادی به نامبرده مراجعه داشتند و او ارتباطات 
ناسالمی را برقرار می کرده و مبالغ نامشروعی را به صورت وجوه نقد 
و وجوه ارزی و دالری و سکه های تمام بهار آزادی، امالک متعدد و 

ماشین های مدل باال برای خود گرفته است.
در ادامه اسدبیگی درباره ارتباط خود با صالحی توضیح داد و گفت: 
موضوع پرداخت رشوه را قبول ندارم. هیچ جعلی هم از دفتر من پیدا 

نشده است. در پنج سال گذشته هیچ تسهیالتی نگرفتم. 

متهم سجاد: اتهام ها را قبول ندارم»
در ادامه این جلسه قاضی مســعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به 
متهم سجاد، خطاب به وی گفت: آیا اتهام های خود را قبول دارید 
که متهم پاســخ داد: خیر، بنده مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی 
بودم و مدیر کل نبودم، برای اثبات نگرفتن رشوه باید برخی مسائل 
محرمانه بانک مرکزی را بیان کنم. قاضی در واکنش به این سخن 
متهم خطاب به وی گفت: گمان نمی کنم مسائل رشوه و گرفتن 
آپارتمان و از این حرف ها ربطی به مســائل محرمانه بانک مرکزی 

داشته باشد.
متهم پاسخ داد: آپارتمان نگرفته ام و آپارتمان وجود خارجی ندارد. 
آقای اسدبیگی را مدیر حراست وقت بانک مرکزی به ما معرفی کرده 
است. من هیچ کارگزاری ای معرفی نکرده ام. وی ادامه داد: اسدبیگی 
در نتیجه این قرارداد 138 میلیون درهم در هفت فقره به حساب 
بانک مرکزی واریز کرد. بعد از این واریزی توســط اسدبیگی ما به 
وی یورو یا لیر دادیم. سجاد خطاب به دادگاه گفت: هیچ چیزی از 

منزل من کشف نشده است، هر آنچه بوده خودم گفته ام و یا تحویل 
داده ام. زمانی که افراد نزد من می آمدند سکه هایی به من می دادند 
که من بعد از رفتنشــان متوجه می شدم که در داخل کیف سکه 
است. کار خاصی برای کسی انجام نداده ام و هر آنچه صورت گرفته، 

تصمیم کمیته بوده است. من از کسی رشوه نگرفتم.

راز کیف پر از سکه!»
در ادامه شــاه محمدی کیفی پر از ســکه را در دادگاه نشان داد و 
گفت: در این کیف 400 سکه است که بسته بندی سکه ها مربوط 
به صرافی پســرعموی متهم است. وی افزود: این سکه ها از منزل 
سجاد و صالحی کشف شده است. نماینده دادستان در ادامه خطاب 
به قاضی گفت: با توجه به اعتراف های دیگر متهمان، همسر سجاد با 
وی هماهنگ می کند و بیش از 300 سکه را تحویل ضابط می دهد. 
وی اعتراف کرده اســت که 800 سکه گرفته است، 400 سکه را 
فروخته اســت و مابقی را استرداد کرده است. سجاد در واکنش به 
سخنان نماینده دادستان پاسخ داد: سکه ها را خانمم داده است، اما 
مقداری از آن برای پسرم است. قاضی خطاب به متهم گفت: پسر 
شما کجا بوده است؟ این متهم گفت: پسر من کارمند بانک مرکزی 
بوده اســت. قاضی خطاب به متهم ســجاد گفت: 40 سکه برای 
فرزندتان بوده است، مابقی از کجا آمده است؟ که متهم پاسخ داد: 
هدیه گرفته ام از بانک مرکزی، در پایان سال به ما هدیه می دادند. 
سپس قاضی مسعودی مقام با اعالم ختم جلسه، ادامه رسیدگی را 

به روز چهارشنبه موکول کرد.

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

قوه قضائیه

نخستین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد

رشوه با کیف سکّه!

میز وزرادولت
وزیر نفت:روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا:

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

برگزیدگان پویش ملی اذان گویی »به افق نوجوانی« شناخته شدند   آستان:مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: برگزیدگان پویش ملی اذان گویی »به افق نوجوانی« از سوی دبیرخانه بنیاد فرهنگی 
رضوی معرفی شدند. این مسابقه ماه مبارک رمضان در سطح ملی برگزار شد.حسین باغگلی افزود: در مدت مقرر، 780 شرکت کننده برای این مسابقه اقدام به ارسال ویدئو کردند و شماری از آثار هم از مسیر شبکه 

افق دریافت شد. آرش پوستین چی، محمدیوسف جهانی و سیدمحمدحسین آقایی موفق به کسب مقام های اول تا سوم و دریافت کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شدند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از سنگاب خوارزمشاهی تا سقاخانه اسماعیل طالیی

نگاهی به سنت تأمین آب برای زائران بارگاه منور رضوی ©
آستان/ فاطمه باغشاهی: كمبود آب 
در ایران وجود سقاخانه و شغل سقایی 
را بیشتر نمایان می كند به ویژه در اماكن 
مذهبی كه سقاخانه های زیادی از سوی 
متولیان امر ساخته شده و سقایان، آب 

زائران را تأمین می كردند.
نیاز ایرانیان به این عنصر حیاتی سبب 

شده كه آب در فرهنگ و ادبیات كشور و زندگی اجتماعی مردم جنبه های ویژه ای 
پیدا كند و ســقایی، ساخت سنگاب، ســقاخانه و آب انبار و نصب آن در كوچه 
و محله و اماكن مذهبی بر همین اســاس شکل بگیرد. سابقه وجود سقاخانه و 
سنگاب در حرم مطهر رضوی به پیش از دوره صفویه برمی گردد. در موزه آستان 
قدس رضوی، سنگاب خوارزمشاهی وجود دارد كه گفته می شود پیش تر در محل 

راهرو سقاخانه نصب بوده و آب آشامیدنی زائران را تأمین می كرده است.

اسناد راویان تاریخ سقاخانه»
الهه محبوب، رئیس اداره اسناد می گوید: »آنچه به طور مکتوب در ارتباط با این 
موضوع به دست ما رســیده، مربوط به عصر صفویه است، به طوری كه در این 
دوران سقایی به عنوان یك شغل و سمت در مجموعه تشکیالت رضوی به كار 
رفته و سقایان مواجب و حقوق دریافت می كردند«. در حرم مطهر رضوی هر سه 
مکان سنگاب، سقاخانه و آب انبار وجود داشته كه كاربرد آن نگهداری و تأمین 
آب و محل وضو گرفتن زائران بوده و افرادی با عنوان سقا وظیفه تأمین آب را به 
عهده داشتند. محبوب از نخستین نمونه های اسناد در زمان شاه عباس اول صفوی 
یاد می كند و اینکه در این دوره، گروهی به نام سقایان بوده اند كه جزو كاركنان 

محسوب می شدند و مواجب دریافت می كردند.

سقایان در دوره صفویه»
محبوب توضیح می دهد: »از دوره شــاه سلیمان صفوی و زمان تولیت میرزاشاه 
تقی الدین رضوی نیز اســناد پرداخت مواجب به ســقایان موجود اســت كه به 
اصطالح دوره ای آن ها ســقایان آب پاش صحن بوده و گروهی را شامل می شده 
كه همراه با ســقایان نظافت و شست وشوی صحن را انجام می دادند یا عالوه بر 
آب دادن به زائران وظیفه نظافت صحن را هم عهده دار بودند«. سقایان سرطاس و 
سقایان راتبه عنوان های دیگری است كه این كارشناس از آن یاد كرده و نمایانگر 

شغل سقایی و سقاباشی در تشکیالت آستان قدس رضوی است.

سقاخانه اسماعیل طال»
در اســناد دوره افشــاریه نام دو سقاخانه ذكر شده اســت. محبوب با این اشاره 
توضیح می دهد: »سقاخانه قدیم یا همان سقاخانه دوره شاه سلیمان و شاه سلطان 
حسین كه در این زمان هم فعال بوده و سقاباشی آن مواجب دریافت می كرده و 

هزینه هایی چون تأمین یخ، نمك و سقایان را شامل می شده است«. 
سقاخانه جدید ســلطانی كه به نام ســقاخانه نادری و سقاخانه اسماعیل طال 
نیز معروف اســت از ســقاخانه های مشهور ایران اســت كه هنوز هم در صحن 
انقالب)عتیق( وجود دارد و به فرمان نادر شاه افشار ساخته شده و به همین نام 
معروف شده است. سنگاب این سقاخانه از سنگ یکپارچه است كه به امر نادرشاه 

از هرات آورده اند. 
پس از نصب سنگاب در محل صحن عتیق سقایان به مردم آب می دادند. طبق 
سندی در كتاب عالم آرای عباسی در این محل حوضی بوده كه به فرمان نادرشاه 
به چهار بخش تقسیم شده و سنگاب را در میان حوض گذاشتند و كاله فرنگی 

در باالی آن قرار دادند و روی آن را طال فرش كردند. 
بنای ســقاخانه را اسماعیل خان معروف به اسماعیل طالیی به سرانجام رسانده 
است و در اندک زمانی نام سقاخانه اسماعیل طالیی)اسمال طال( برای آن جاودانه 
شــد. به نحوی كه تا زمان كنونی نیز عده بی شــماری این مــکان را با این نام 
می شناسند. طبق اشارات وقف نامه ها، كاركنان این سقاخانه را سقاباشی ها و سقاها 
شــامل بوده كه وظایف آن ها خریداری یخ به هنگام گرمی هوا و صرف آن برای 
سقاخانه و تأمین روشنایی آن در شب بوده است. در این وقف نامه ها مصارفی برای 
پرداخت چهار ســقای راویه كش )حمل كننده مشك آب( و خرج ستوران آن ها 
تعیین شده كه هر روز آب را از حوض انبار حمل كنند. الزم به توضیح است راویه 
ظرف آبی از چرم بوده و توسط افرادی تحت عنوان راویه كش حمل می شده است. 
گاه این امر توســط حیوانات باری تحت عنوان قاطران راویه صورت می گرفته و 

تمام این امور زیر نظر سقاباشی انجام می پذیرفته است.

قاجاریه و سقاخانه ها»
محبوب می گوید: »ســقاخانه های حرم در دوره قاجاریه عالوه بر افزایش نسبت 
به دوران قبل، تغییراتی داشــته اند و شامل سقاخانه طال)نادری(، سقاخانه ایوان 
طال، سقاخانه موتمن السلطنه و سقاخانه میان عمارت می شده است«. به گفته او، 
روشنایی سقاخانه در این دوره توسعه داشته و معموالً در قسمت های مختلف آن 
چراغ وجود داشته است. در این مورد اقدام هایی نیز برای نظم دادن به كار سقایان 
انجام شده و هزینه هایی بابت تعمیر پنجره سقاخانه، ممر سقاخانه و زنجیر ارسی 

سقاخانه اختصاص یافته است. 
سقاخانه ایوان طال بین راهرو دارالسیاده و ایوان طال بوده، همان جایی كه سنگاب 
خوارزمشــاهی نصب بوده، از این رو می توان گفت، قدیمی ترین سقاخانه حرم 
محسوب می شده است. سقاخانه میان عمارت كه هیچ نامی در منابع نداشته و 
فقط در اسناد با این نام شناخته شده است، آنجا كه از تعمیرات گنبد و مواجب 
پرداختن به كاركنان آستان قدس رضوی خبر می دهد. به هر حال معلوم نیست 
این ســقاخانه در كدام قســمت حرم و تا كی پابرجا بوده اما تا سال 1331 نام 
سقاخانه میان عمارتی در اسناد هست. سقاخانه صحن نو كه با نام موتمن السلطنه 
یا مستشارالملك، بانی آن مشهور است سقاخانه ای در وسط صحن نو)آزادی( بوده 
كه ابعاد و اندازه آن تا اندازه ای شــبیه سقاخانه نادری بوده است. ظاهراً در دوره 
پهلوی و در زمان نیابت تولیت محمدولی اســدی به سال 1307 این سقاخانه 
خراب و به جای آن حوض بزرگی در وســط صحن ســاخته شده كه سنگاب 
ســقاخانه هم در وسط حوض قرار داشــته است. شغل سقایی فقط مختص به 
سقاخانه ها نبوده و در قسمت های دیگر سقایانی حضور داشته و وظایفی را انجام 
داده و بابــت آن حقوق دریافت می كردند، چنان كه در اســناد كارخانه زواری، 
كشیك خانه و قهوه خانه مباركه نیز حضور سقایان قابل لمس است، سقایانی كه 
غیر از آب دادن وظایف دیگری چون كر بستن، نظافت حوض صحن عتیق و انجام 

خدمات در مراسم تعزیه خوانی را عهده دار بودند.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
شركت فراورده های غذایی رضوی و شركت 
تابعه  شركت های  از  رضوی  بازار  شبکه 
سازمان اقتصادی رضوی بودند كه بنا به 
تصمیم این سازمان و در راستای هم افزایی 
بیشتر با یکدیگر ادغام شده و در نتیجه 
شركت »سامان بازار رضوی« نوزدهم خرداد 
سال جاری تشکیل و شروع به فعالیت كرد.

آن گونه كه مدیرعامل این شركت می گوید، 
آســتان قدس رضوی و به ویژه ســازمان 
اقتصادی رضوی با تأســیس و تشــکیل 
شركت ســامان بازار رضوی تنها به دنبال 
كسب منفعت و سود اقتصادی نیست بلکه 
كاهــش هزینه ها و ترویج و تعالی كیفیت 
ســبك زندگی ایرانی و اسالمی از اهداف 
مهم در فعالیت این شركت به شمار می آید.

مهندس حسین اسالمی پور، دارای مدرک 
كارشناسی مهندسی مخابرات و مدیریت 
صنعتی اســت و در گفت وگو با خبرنگار 
قدس به بیان اهداف، خدمات و پروژه های 
مرتبط با فعالیت شركت سامان بازار رضوی 

در سال جاری پرداخت. 

چه ضرورتی داشت شرکت سامان س
بازار رضوی تشکیل شود؟

یکی از سیاســت های ســازمان اقتصادی 
رضوی هم افزایی بیشــتر بین شركت های 
زیرمجموعــه و كاهــش هزینه هاســت، 
بنابراین پــس از انجام كارشناســی های 
مربوط و بررسی شــرایط و نتایج حاصل 
از این كارشناســی انجام شــده و توجه 
به اهداف تعیین شــده، تصمیــم بر آن 
شــد كه دو شــركت فراورده های غذایی 
رضوی و شــبکه بازار رضــوی با یکدیگر 
ادغام شــوند و حاصل این ادغام، تأسیس 
شــركت ســامان بازار رضوی بــود. این 
شــركت به عنوان بازوی اجرایی در زمینه 
تأمین، تولید و توزیع در سازمان اقتصادی 
آســتان قدس رضوی با نگاه منصفانه در 
تالش اســت به منظور كاهش هزینه ها و 
تسهیل تعامالت با استفاده از فناوری های 
روزآمد، كارآمد و سرآمد نسبت به عرضه و 
تقاضای محصوالت مرتبط با سبك زندگی 
اســالمی- ایرانی میان سازمان ها، نهادها، 
خانواده ها، تولیدكنندگان، تأمین كنندگان 
و... اقدام كند.ما بیشتر توجه خود را به بازار 
كشورهای مسلمان معطوف می كنیم. هر 
چند كه می كوشیم هیچ گاه فرصت های 
جهانــی را از دســت ندهیــم و در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، خود را متعهد به 
تالش در راستای اصالح الگوی مصارف و 
ارتقای كیفیت و ســبك زندگی اسالمی- 
ایرانی از طریق ایجاد زمینه مدیریت مصرف 

توسط خانواده ها می دانیم.

را س فعالیت هایی   این شــرکت چه 
در سال جاری دنبال می کند؟

من در پاســخ به این پرســش به مواردی 
همچون: تکمیل سبد مصرف خانوار، فروش 
محصوالت تولیدی شركت های زیرمجموعه 
ســازمان اقتصــادی رضــوی، تســهیل 
كشورهای  گردشــگران  برای  گردشگری 
اسالمی، تأمین اقالم مورد نیاز برای اجرای 
طرح سفره ســالمت و... اشاره می كنم. در 
این میان، طرح تســهیل گردشگری برای 
گردشگران كشورهای اسالمی و همچنین 
گردشــگری داخلی با هدف و نیت توسعه 
و ترویــج زیارت اماكــن متبركه مذهبی 
و افزایش تعامالت ســازنده بیــن زائران 

كشــورهای اســالمی انجام می شود. این 
تسهیلگری گردشگری و زیارت در زمینه 
ساماندهی، اعزام، اســکان، انجام زیارت و 
گردشــگری داخلی برای بازدید از اماكن 
و نقاط گردشــگری و دیدنی كشور، تهیه 
ویزا و... همچنین ارائه خدمات برای مسیر 
برگشت از ایران به كشورهای مقصد خواهد 
بود. پروژه تأمین اقالم مورد نیاز برای اجرای 
طرح سفره سالمت هم با همکاری برخی از 
مؤسسه های زیرمجموعه سازمان اقتصادی 
رضوی به ویژه مؤسسه كیفیت رضوی و با 
محوریت توجه به ارتقای موضوع سالمت 
افراد خانوار، اصالح ســبك زندگی ایرانی- 
اسالمی، جلوگیری از اسراف و ترویج تغذیه 

صحیح و سالم انجام می شود.

برای تکمیل سبد مصرف خانوار چه س
فکری کرده اید؟

یکــی از فعالیت هــای این شــركت ارائه 
ســبدهای رفاهی مورد نیاز ســازمان ها و 
نهادهــای مختلف برای كاركنــان آنان با 
خریداری  تخفیف هــای  از  برخــورداری 
گروهی و جمعی اســت، همچنین توزیع 
كاالهــای مربوط به ســبد خانــوار بین 
سرپرست های خانوارها با كمترین قیمت یا 
به عبارت دیگر، تأمین اقالم و محصوالت 
غذایی مورد نیاز خانوارها به صورت تجمیع 

خرید و با قیمت مناسب است. 
شــركت ســامان بازار رضوی بــا عنایت 
بــه ظرفیت های خــود و با اســتفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی ســعی دارد 
با قیمت مناسب نسبت به تهیه و تکمیل 
ســبد كاال اقدام كند. نتایج حاصل از این 
اقدام در زمینه هایی مانند: تکمیل سبد كاال 
با قیمت ارزان تــر، حمایت از فعالیت های 
بخش خصوصی و ظرفیت تولیدكنندگان 
داخلــی، افزایش فعالیــت و تولیدات این 
شــركت، ترویج اســتفاده از محصوالت 
غذایی با كیفیت و مشخصات تغذیه سالم، 
جلوگیــری از ركود و تعطیلی كارگاه های 
تولیدی داخلی و... خود را نشان خواهد داد.

تولیدکنندگان س از  حمایــت  برای 
داخلی چه برنامه هایی دارید؟

این شــركت در زمینه تحقق شعار سال 
99 یعنــی جهــش تولید بــه دو صورت 
عمــل می كند كه عبارت انــد از: حمایت 
از تولیدكنندگان خــرد داخلی و دیگری 
افزایش و تکمیل سبد تولیدات این شركت. 
در زمینه حمایــت از تولیدكنندگان خرد 

داخلی به این صورت عمل خواهد شد كه 
نسبت به شناســایی تولیدكنندگان اقدام 
می كنیم. این تولیدكنندگان خرد داخلی 
كه محصوالت  تولیدكنندگانی هســتند 
مرغوب و باكیفیت و شرایط الزم را تولید 
می كنند اما به دالیــل گوناگون، ظرفیت 
فروش محصوالت تولیدی خود را ندارند و 
همین عامل عمدتاً منجر به تعطیلی این 
واحدهای تولیدی می شود. این شركت با 
شناســایی و همکاری این تولیدكنندگان 
نســبت به بازاریابی مناســب در كشور و 
فروش محصوالت و تولیدات آن ها با قیمت 
مناسب اقدام می كند. این اقدام تأثیرهای 
بسزایی در حمایت از تولیدكنندگان داخلی 
و جلوگیــری از ورشکســتگی و تعطیلی 
فعالیت آنان، بازاریابی و فروش محصوالت 
باكیفیت و قیمت مناســب برای رسیدن 
به دســت مصرف كنندگان نهایی، كاهش 
قیمت هــا، تأمین برخی از مواد اولیه مورد 
نیاز، جلوگیری از توقف چرخه های تولید، 
حــذف دالالن و واســطه گران و... در پی 

خواهد داشت.
از دیگر فعالیت های سال جاری این شركت 
برای تحقق جهش تولید، بازاریابی خارجی 
برای فروش محصوالت و تولیدات شركت 
سامان بازار رضوی )در زمینه محصوالتی 
مانند: كنسرو، كمپوت، آبمیوه، رب گوجه 
فرنگی و...( در كشــورهای اسالمی مانند 
عراق، افغانستان و... است كه از این طریق 
میزان تولید محصوالت این شــركت نیز 
افزایش می یابد و همه این موارد به نوعی 
در راســتای افزایش تولید و تحقق شعار 

سال یعنی جهش تولید است.

نقش این شــرکت در اجرای طرح س
سفره سالمت چیست؟

یکــی از مهم تریــن موضوعــات روزمره 
زندگی بشر توجه به سالمت تغذیه است 
كه بی ارتباط هم با ســالمت افراد جامعه 
نیست. شركت سامان بازار رضوی با توجه 
به انتســاب به تشکیالت مقدس حضرت 
رضا)ع( ســعی كرده است با اجرای طرح 
ســفره ســالمت گام مؤثری بــرای افراد 
جامعه اسالمی در كشور بردارد. این طرح 
با مأموریت ارائه و مشــاوره خدمات تغذیه 
ســالم و مقرون به صرفه اجرا می شود. در 
سفره سالمت كه به همین منظور توسط 
این شركت و با همکاری سایر مؤسسه های 
سازمان اقتصادی رضوی از جمله مؤسسه 
كیفیت رضوی اجرا می شــود، هر خانواده 

می تواند به طور رایــگان به برنامه غذایی 
مطلوب و مناسب دسترســی داشته و با 
كمترین قیمت، نیاز خود نسبت به تهیه 
غذای مطلوب برای خانواده خود را مطابق 

برنامه پیشنهادی كه از طریق 
یك ســامانه الکترونیکی ارائه 
می شــود برطرف كنــد. این 
ســامانه گام مهمی در اصالح 
الگوی مصرف خانوارها برخواهد 
داشت و با خرید به اندازه و به 

صرفه، نقــش قابل توجهی 
برای تنظیم برنامه معیشتی 
و غذایی خانوارها ایفا خواهد 
كرد.بسیاری از افراد جامعه 
از تغذیــه نامناســب رنج 
می برند و به دالیل مختلف 
به ســوءتغذیه، الغری و یا 
در  هســتند.  مبتال  چاقی 
طرح سفره سالمت به تهیه 
موادغذایی سالم با توجه به 
مشخصات فردی و جسمی 
اشخاص مانند: وزن، قد، نوع 

فعالیت و... توجه شده است ضمن اینکه در 
این طرح، پیشنهادهای مربوط برای تهیه 
غذای مورد نیاز بــه منظور تأمین كالری 
مصرفی بدن به اعضای خانوار ارائه می شود.

 این پیشــنهادها به دو صورت است؛ یکی 
طبخ غذا و ارسال آن به محل نشانی زندگی 
اشخاص و دیگری ارائه برنامه تغذیه ای به 
افراد خانوار. این شــركت در طرح ســفره 
سالمت سعی دارد نسبت به توجه به تغذیه 
صحیح و سالم افراد جامعه و ارتقای كیفیت 

سبك زندگی اسالمی- ایرانی اقدام كند.
 اجرای صحیح طرح سفره سالمت نتایج 
مطلوبی همچون: جلوگیری از اســراف و 
طبخ بی رویه موادغذایی، تأمین سالمت 
افراد خانوار با توجه به تغذیه سالم، كاهش 
هزینه های تهیه موادغذایی و امکان تهیه 
حداقل های مورد نیاز یك تغذیه ســالم، 
جلوگیری و پیشــگیری )تا حد امکان( 
از بیماری های ناشــی از تغذیه ناسالم و 
ناصحیح و... را به دنبال خواهد داشــت.

همه افراد و اشــخاص، سازمان ها، نهادها 
و... برای بهره مندی از طرح حذ ســفره 
الکترونیکی سالمت می توانند به نشانی 

www.Ahoo24. ir  مراجعــه و ضمــن 
بازدید و بررســی موضوعات ارائه شــده 
در این ســایت از چگونگی نام نویسی و 
استفاده از برنامه های طرح سفره سالمت، 

اطالع كسب كنند.

کاهش هزینه ها 
و ترویج و تعالی 

کیفیت سبک زندگی 
ایرانی و اسالمی 

از اهداف مهم در 
فعالیت شرکت 

سامان بازار رضوی به 
شمار می آید

بــــــــرش

مدیرعامل شرکت سامان بازار رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد  

توزیع 100 وعده غذای گرم در ©به دنبال ارتقای کیفیت سبک زندگی هستیم، نه سود اقتصادی
محله امامزاده یحیی تهران     

آستان: به همت كانون خیرین آستان قدس 
رضوی، 100 وعده غذای گرم بین نیازمندان 
محله امامزاده یحیی تهران توزیع شــد.  به 
همت كانون خیرین خدمت رضوی منطقه 
12 تهــران، ظهر دیروز تعــداد 100 وعده 
غذای گرم طبخ و در محله امامزاده یحیی 
بین نیازمندان غیر تحت پوشش شناخته 
شده توزیع شــد.این اطعام تبركی با هدف 
ســالمتی و تعجیل در فرج امام عصر)عج( 
و به نیت تبرک و تیمــن از خوان بابركت 
امام رئوف تهیه و با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و با نظارت وزارت بهداشت توزیع 
می شود.گفتنی است در محله امامزاده یحیی 
تهران تعداد ۶4 خانواده محترم كم برخوردار 
شناسایی شــده كه هر دو هفته یك بار به 
صورت مرتب بسته های غذایی شامل برنج، 
روغن، حبوبات، ماكارونی، نان و... بین آن ها 

توزیع می شود.

نشست هم اندیشی ©
خادمیاران رسانه در اصفهان 

برگزار شد
آستان: نشست هم اندیشــی و توجیهــی 
خادمیاران رسانه ای استان اصفهان با حضور 
خادمیاران عرصه های خبر و رسانه، فضای 
مجازی، رسانه های نوین و نذر رسانه برگزار 
شد.مســئول كانون خبر و رسانه دبیرخانه 
كانون هــای خدمت رضوی اصفهان در این 
جلسه با اشاره به تغییرات به وجود آمده در 
كانون ها و همچنین تغییر نام دفاتر مركزی 
استا ن ها گفت: برخی از كانون ها با توجه به 

ماهیت كاری در یکدیگر ادغام شده اند.
محمدحسین افشــین نیا تصریح كرد: نام 
دفاتر مركزی اســتان ها كه پیــش از این 
نمایندگی آســتان قدس رضوی به همراه 
نام شهرســتان خوانده می شــد، هم  اینك 
به دبیرخانــه كانون هــای خدمت رضوی 

شهرستان تغییر كرده است.
وی اضافه كرد: در این جلسه ضمن تبیین 
چارت جدید ابالغی و تغییرات ایجاد شده 
در كانون خبر و رسانه، فعالیت های جدید 
و آینده تشریح شد و خادمیاران در كانون و 
كارگروه های تخصصی بر اساس عالقه مندی 

و تخصص تفکیك و گروه بندی شدند.
در این نشســت عالوه بــر تبیین تغییرات 
به وجود آمــده، از تاریخچــه فعالیت های 
كانون های خبر و رســانه و فضای مجازی و 
رسانه های نوین گزارشی ارائه  شد.این نشست 
با رعایت كامل دستورالعمل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

 کرمان؛ استان  پیشتاز ©
در طرح خادمیاران رضوی  

آســتان: دبیر كانون های خدمت رضوی 
اســتان كرمان از نام نویســی 14 هزار نفر 
در ســامانه خادمیاران رضــوی خبر داد و 
گفت: كرمان از اســتان های پیشتاز در این 
عرصه است.سیدحسین صابری با اشاره به 
اینکه حدود چهار ســال است كه از سوی 
تولیت آستان قدس رضوی طرحی با عنوان 
خادمیاران آســتان قدس رضوی در كشور 
اجرا شده اســت اظهار كرد: بنا به دستور 
تولیت آســتان قدس رضوی مقرر شد كه 
خادمی حرم حضرت فقط محدود به حرم 
مطهر، رواق و صحنین حرم حضرت رضا)ع( 
نشــود و همه مردم ایران بتوانند خادم آقا 
باشند و در جای جای وطن بتوانند به نیت 
امــام رضا)ع( خدمتی بــه هموطنان خود 

انجام دهند.
وی با اشــاره به اهداف اجرای این طرح در 
كشــور و جذب عالقه مندان به حضور در 
حرم مطهر رضــوی و كمك به نیازمندان 
جامعه گفت: خادمیاران در سراســر كشور 
خدمات خــود را در حوزه های مختلف به 
نیازمندان جامعــه در عرصه های مختلف 
اجتماعی، آموزشــی، فرهنگــی، عمرانی، 
بهداشتی و... بر اساس ظرفیت و توانمندی 
خود بــه صورت افتخــاری ارائه می كنند.

صابری با اشــاره به اینکه اســتان كرمان 
یکی از استان های پیشــتاز در این عرصه 
بوده اســت، گفت: تا اواخر سال 97 حدود 
14 هزار نفر از استان كرمان در این سامانه 
نام نویسی كردند كه نزدیك 70 درصد آن ها 
در كالس های آموزشــی ثبت نام و مراحل 

گزینش را طی كردند. 
وی با بیان اینکه این افراد، هم زمینه تشرف 
به حرم مطهر و خدمت به زائران و مجاوران 
را پیدا كردند و هم در كانون های مختلفی 
تقسیم بندی شده و در نقاط مختلف استان 
در شهر و روســتا خدمات گوناگونی را به 
نیازمندان ارائه می كننــد، افزود: كمك به 
دانش آموزان نیازمند برای ارتقای ســطح 
تحصیلــی آن ها، ارائه خدمات پزشــکی و 
پیراپزشــکی در حوزه ســالمت، كمك به 
نیازمندان و اقدام های مشــاوره خانواده و 
آموزش های پیش، حین و پس از ازدواج از 

جمله این اقدام هاست.
وی تأكیــد كرد: در حــوزه عمرانی نیز در 
قالب اردوهای جهــادی خدمات خوبی در 

نقاط محروم استان ارائه شده است.

آغاز به کار کانون ارزیابی مدیران و کارشناسان آستان قدس رضوی
 آســتان    با هدف كشف اســتعدادها و شناسایی، بررسی و 
توسعه شایستگی های مستعد سازمان، كانون ارزیابی مدیران و 

كارشناسان آستان قدس رضوی افتتاح می شود.
معاونت سرمایه انسانی آستان قدس رضوی از زمان شکل گیری 
در حال برنامه ریزی برای استقرار نظام شایستگی محور در تمام 
برنامه های مدیریت منابع انســانی بوده اســت. در این مسیر با 
عنایت به ضرورت كشــف استعدادها و شناســایی، بررسی و 
توسعه شایستگی های مستعد سازمان، كانون ارزیابی مدیران و 

كارشناسان آستان قدس رضوی افتتاح خواهد شد.
این كانون در نخســتین اقدام، نخستین دوره ارزیابی مدیران و 

سرپرستان آستان قدس رضوی را برنامه ریزی كرده است.
این دوره از ارزیابی در دو نوبت طی روزهای 23 تا 2۶ تیرماه و نیز 

4 تا 8 مرداد ماه در سالن اجتماعاتICT  آستان قدس رضوی 
برگزار خواهد شــد و تعداد 108 نفر از مدیران و رئیسان ادارات 
در قالب 9 گروه 12 نفــره طی 9 روز در برنامه ارزیابی مدیران 
و سرپرستان مشــاركت خواهند كرد.هدف این ارزیابی از یك 
طرف شناسایی مهارت ها و توانایی های موجود افراد برای پذیرش 
مشاغل مدیریت و سرپرستی اســت و از طرفی دیگر شناخت 
نقاط قوت و ضعف برای برنامه ریزی، توسعه و تقویت مهارت ها و 
توانایی های سرمایه انسانی است.اقدام ها و برنامه ریزی های اجرایی 
گســترده ای طی یك ماه اخیر، شامل تدوین مدل شایستگی، 
هماهنگی تیم ارزیابان، انتخاب ارزیابی شــوندگان، آماده سازی 
تمرین ها و دســتورالعمل ها با همــکاری و حمایت واحدهای 
مختلف آستان قدس رضوی صورت گرفته است.در این برنامه، 

ارزیابی شــوندگان در طول یك روز كامل و به مدت 10 ساعت 
عالوه بر شــركت در آزمون های شخصیت، هوش و توانایی های 
شناختی و ذهنی، در تمرین ها و موقعیت های شبیه سازی شده 
مدیریت مانند بحث گروهی، كار تیمی، پروژه تصمیم گیری و 
سایر تمرین ها قرار گرفته و مهارت های ایشان نظیر توان رهبری 
و مدیریت، ارتباطات، حل مســئله، خالقیت و... توسط ارزیابان 
خبره ارزیابی خواهد شــد.تیم 10 نفره از ارزیابان حرفه ای كه 
دارای سابقه 10 ساله در ارزیابی مدیران در دانشگاه های كشور، 
بخش های نظامی )ســپاه، ارتش و وزارت دفاع(، وزارت صنعت، 
ایران خودرو، وزارت نفت، شــهرداری تهران، سازمان اقتصادی 
رضوی و بسیاری از ســازمان های دیگر هستند در این دوره با 

آستان قدس رضوی مشاركت خواهند كرد.

گزارش
با هدف کشف استعدادها و شناسایی، بررسی و توسعه شایستگی های مستعد سازمان  انجام می شود

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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 آستان  بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی از 
ابتدای سال جاری تاكنون 27 جلد اثر پژوهشی را منتشر و 
روانه بازار نشر كرده است. بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی، با وجود شرایط حاكم بر جامعه و شیوع بیماری 
كرونا همچنان در حال  ارائه پژوهش های علمی در راستای 

ترویج و نشر فرهنگ اسالمی است و در همین راستا از ابتدای 
سال تاكنون 27 اثر را به جامعه علمی عرضه كرده است.

از این تعداد 24 عنوان برای نخستین بار به چاپ رسیده و سه 
اثر نیز به دلیل استقبال زیاد، تجدید چاپ شده است.»احسان به 
والدین«، »اقتصاد در نهج البالغه«، »اسالم در نهج البالغه«، »السیره 

العملیه للنبی المصطفی«، »المجموع«، ســی و نهمین جلد از 
كتاب »المعجم فی فقه لغه القرآن و ســر البالغه«، »امام علی 
بن موســی الرضا)ع( در منابع اهل سنت«، »تاریخ مهمانسرای 
آســتان قدس رضوی« و »جستارهایی پیرامون جریان شناسی 
علوم قرآن« از جمله تازه های نشر این مركز در سال جاری است.

انتشار 27 جلد اثر پژوهشی در کمتر از چهار ماه
به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی انجام شده است

خبر

 در مزرعه نمونه انجام شده است

تولید یونجه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید گوشت و شیر©
آستان : مدیر كشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شركت كشاورزی رضوی 
گفت: این مجموعه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید گوشــت و شیر و نیز تأمین 
علوفه مورد نیاز گاوداری ها و دام های سبك، كشت یونجه را در دستور كار خود 
قرار داده است. حسن جمشیدی بیان كرد: كشت و صنعت مزرعه نمونه 48 هکتار 
از اراضی خود را به كشت یونجه اختصاص داده است كه این محصول در مجموع 

طی 5 تا ۶ نوبت برداشت می شود. 
وی ادامه داد: برداشــت این محصول از اواسط فروردین آغاز و تاكنون دو چین 
برداشت شده است كه در نهایت تا اواخر آبان ماه به طول می انجامد.مدیر كشت 
و صنعت مزرعه نمونه افزود: پیش بینی می شود در مجموع هزار و 200 تن یونجه 
تر از مزارع این مجموعه برداشــت شود.وی درباره اقدام های این كشت و صنعت 
به منظور افزایش راندمان تولید یونجه در این مزارع خاطرنشان كرد: بدین منظور 
عالوه بر حذف قطعاتی كه عمر مفیدشــان به پایان رسیده، یونجه مجدد كشت 

شده است.
جمشیدی با اشاره به تولید یونجه توسط كشت و صنعت مزرعه نمونه به صورت 
امانی گفت: به طور كلی هر محصولی كه تمامی عملیات كاشت، داشت و برداشت 
آن توسط امکانات و نیروهای خود كشت و صنعت انجام شود، تحت عنوان كشت 
امانی نام برده می شــود.وی ادامه داد: در كشــت اراضی اختصاص داده شده به 
یونجه در ســال زراعی 99-98 و در راستای تحقق سیاست ها و اهداف اقتصاد 
مقاومتی، حداقل برای ۶ نفر به صورت مســتقیم و چند برابر این رقم به صورت 
غیرمستقیم در واحدهای گاوداری و گوسفندداری، اشتغال زایی شده است.مدیر 
كشــت و صنعت مزرعه نمونه، گســتره فروش یونجه تولیدی این مجموعه را 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی عنوان كرد.
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کتاب »حجاب در صدر اسالم« در مؤسسه فرهنگی قدس رونمایی شد اندیشه: کتاب »حجاب در صدر اسالم« به قلم دکتر محمدرضا شاه سنایی، استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم با 
همکاری مؤسسه فرهنگی قدس و دانشگاه علوم اسالمی رضوی رونمایی شد. محمدرضا شاه سنایی در این کتاب به نقد و بررسی نظرات امیرحسین ترکاشوند و طرفداران نظریه »حجاب حداقلی« به خصوص کتاب 
»حجاب شرعی در عصر پیامبر)ص(« پرداخته و مبنای اصلی تمام فرضیه های ترکاشوند یعنی ادعای »غلبه فرهنگ برهنگی و عدم قباحت آن در عصر جاهلی و صدر اسالم« را با استناد به منابع معتبر نقد کرده است.

دکتر محمدرضا شاه سنایی، نویسنده کتاب »حجاب در صدر اسالم«

 برخالف نظریه »حجاب حداقلی«©
 البسه مختلفی در عصر جاهلی وجود دارد 

اصل و اســاس کتاب »حجاب در صدر 
اسالم« به بررسی و نقد نظریات حجاب 
حداقلی برمی گردد. این نظریه تقریباً از 
دهه 70 و با نظریات مرحوم احمدقابل 
شروع شــد و جدی ترین کتاب در ذیل 
ایــن نظریه »حجاب شــرعی در عصر 
پیامبر« به قلم امیرحســین ترکاشوند 
است. در مورد حجاب در اسالم از جنبه قرآنی، روایی و اخالقی کتاب های فراوانی 
نگاشته شده، اما از نظر تاریخی که در عصر جاهلیت وضعیت حجاب چگونه بوده 
و در صدراسالم چه تغییراتی نسبت به آن دوران شکل گرفته، اثر جامعی جز از 
سوی طرفداران نظریه »حجاب حداقلی« نوشته نشده بود. نظریه حجاب حداقلی 
بر این اصول استوار است که در عصر جاهلیت مردم دارای پوشش نبوده اند، لباس 
دوخته شده وجود نداشته است، عریان بودن و برهنگی کامل، فرهنگ غالب بوده 
و از آنجایی که این وضعیت رایج بوده، پیامبر نمی توانسته به فکر پوشش گردن 
و موی ســر زنان باشــد و نهایت کاری که مطابق این دیدگاه می توانسته انجام 
دهد این بوده که مردم شرمگاهشان را بپوشانند. این گزاره ها، اصولی هستند که 
طرفداران حجاب حداقلی بر همین پیش فرض آیات قرآن را نیز تفسیر می کنند و 

حتی روایاتی که با این پیش فرض ها سازگار نبوده را کنار می گذارند. 
این کتاب در چهار فصل نگاشته شده است؛ در فصل نخست سعی شده با مراجعه 
به منابع اصلی و کهن موجود، یک تصویر نزدیک به واقع از وضعیت پوشش مردم 
عصر جاهلی ارائه شــود. به این منظور التفات ویژه ای به اشعار جاهلی شده، چرا 
که هیچ چیز به اندازه شعر، انعکاس دهنده فرهنگ عصر جاهلی نبوده و نیست. 
از 150 ســال پیش از بعثت اشــعار جاهلی مکتوب شده و به جا مانده است که 
من برای بررسی وضعیت پوشش در اشعار جاهلی، به نزدیک به 22 دیوان شعر 
مراجعه کرده ام. در بررســی اشعار جاهلی سعی کرده ام همه البسه ای که به کار 
رفته را مورد مداقه قرار دهم. هرچند این کار توســط یحیی جبوری، نویسنده 
برجســته عرب تا حدودی انجام شــده بود اما من تالش کردم برخالف یحیی 
جبوری منبع مورد اســتفاده ام فقط و فقط اشــعار جاهلی باشد. در این بررسی 
مشــخص می شود برخالف نظر حجاب حداقلی، انواع مختلفی از البسه در عصر 
جاهلی وجود دارد. لباس های دوخته شده ای چون قمیص، جّبه و ُجّمازه که بارها 
در این اشعار مورد اشاره واقع شده اند. در کنار این ها، لباس هایی که برای پوشاندن 
پایین و باال تنه و به خصوص پوشــاندن سر زنان وجود دارد مثل خمار، مقنعه، 
قناع و جلباب که پوشش سراسری است نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. درنهایت 
سعی کردم در فصل اول پیش فرض قائل به حجاب حداقلی که اصل در آن زمان 
را بر برهنگی می دانند، رد کنم که تقریباً تمام ادله ای که آن ها آورده اند در همین 

فصل نخست کتاب رد شده است. 
پس از آنکه مبنای حجاب حداقلی را رد کردم، در فصل دوم به بررسی ادله ای که 
طرفداران این نظریه در ترجمه و تفسیر قرآن به کار می برند، پرداخته ام. هر چند 
تمرکز من بر نقد و بررسی کتاب »حجاب شرعی در عصر پیامبر« بوده است، اما 
از نقد سایر نویسنده ها از جمله اشماعی، قاسم امین و نویسندگان شیعه همچون 

فضل اهلل و غیره نیز غفلت نشده است. 
در فصل سوم که فصل بسیار مهمی است نخست ادله ارائه شده توسط طرفداران 
حجاب حداقلی مبنی بر عدم رابطه میان حجاب و عفاف را آورده و سعی نموده ام 
با مطالبی که در فصل نخســت اشاره شده، به همراه مطالب روایی و آیات قرآن 

آن ها را نقد کنم. 
در فصــل چهارم که فصل پایانی اســت مبانی و روش هــای حاکم بر کتاب 
»حجاب شــرعی در عصر پیامبر« آقای امیرحســین ترکاشوند بررسی و نقد 
شــده است. یکی از مبانی اشــتباه ایشان این اســت که باید به عنوان یک 
نویسنده شــیعه، بیانات اهل بیت)ع( را مطابق حدیث شریف ثقلین حداقل 
تا پایان غیبت صغری تکمیل کننده شریعت اسالم تلقی کنند، چرا که شاید 
حکمی بوده که در زمان پیامبر تغییر یا تخصیص نخورده یا بیان شده باشد 
ولی به دســت ما نرسیده باشــد ولی 200 سال بعد حضرت صادق)ع( آن را 
بیان کرده باشد. دومین مبنایی که نقد شده غلظت بحث برهنگی در دوران 
جاهلیت است؛ در حالی که در عصر جاهلیت هم برهنگی و هم پوشش وجود 
داشته اســت. نباید با دیدن چند برهنگی در عصر جاهلیت این گونه قلمداد 
شــود که فرهنگ عمومی در عصر جاهلیت، فرهنگ برهنگی بوده و قباحتی 
نیز نداشــته است. سومین مبنا این است که به فرض قائل به صحت دیدگاه 
حجاب حداقلی شــویم که در عصر جاهلیت، برهنگــی فرهنگ غالب بوده 
است؛ با وجود این نمی توانیم نتیجه بگیریم پیامبر نمی توانسته این فرهنگ 
را به فرهنگ پوشش تبدیل کند، چرا که نمونه متناظر آن را در قضیه شراب 
می بینیم و مثاًل در تاریخ آمده اعشــی که از شــاعران برجسته عصر جاهلی 
است به واسطه همین ممنوعیت شراب حاضر به پذیرش اسالم نشد. یعنی ما 
با فرض قبول صحت دیدگاه طرفداران نظریه حجاب حداقلی می توانیم قائل 

به این باشیم که اسالم می توانسته به مرور این فرهنگ را نیز عوض کند. 

 اندیشه / محســن فاطمی نژاد  میزگرد 
»حجاب در صدر اســالم« با همت مؤسســه 
فرهنگی قدس و دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
با حضور حجت االســالم سیدکاظم طباطبایی 
دانشــیار دانشــگاه علوم قــرآن و حدیث قم، 
دکتــر مهدی مجتهدی اســتادیار دانشــگاه 
فردوســی مشــهد و دکتر یحیی بوذری نژاد 
 دانشیار دانشــگاه تهران به صورت حضوری و 
ویدئو کنفرانســی در محل سالن همایش های 
مؤسســه فرهنگــی قــدس برگزار شــد. در 
این مراســم با حضور نویســنده کتاب، دکتر 
محمدرضا شــاه ســنایی، اســتادیار مجتمع 
آمــوزش عالی شــهید محالتی قــم از کتاب 

»حجاب در صدر اسالم« نیز رونمایی شد. 
در این جلسه دکتر یحیی بوذری نژاد، استادیار 
فلســفه دانشــگاه تهران با بیان اینکه موضوع 
حجــاب پیش و پــس از انقــالب تفاوت های 
اساســی و بنیادینــی دارد، عنــوان کرد: این 
تفاوت ها به مســائلی برمی گردد که بین طیف 
خاصی از روشــنفکران پس از انقالب رخ داد. 
بعد از انقالب، حکومتی شــکل گرفت که در 
رأس آن ولــی فقیه و فقه حاکــم بود و بنا بر 
صحبت های حضرت امــام، فقه برنامه زندگی 
را برای انسان ترســیم کرده بود. این دیدگاه 
و برداشت، پیامدهای خاص خود را در جامعه 
داشــت که به این معنا بود بــا آنچه در غرب 
جدیــد و دنیای جدید اتفاق افتاده ناســازگار 
اســت. به تعبیر دیگر تأمــالت جدید غرب و 
آن اتفاقاتی که افتاد تفاوت بنیادینی با ســنت 

اسالمی دارد.

کتاب »حجاب شرعی در عصر پیامبر« »
حاصل پروژه بازنگری در دین بود

اســتادیار فلســفه دانشگاه 
با اشــاره بــه کتاب  تهران 
»حجــاب شــرعی در عصر 
پیامبر« نوشــته امیرحسین 
مــن  گفــت:  ترکاشــوند، 
می خواهم بگویم چرا آقای ترکاشوند وارد این پروژه 
شد و عقبه فکری و فرهنگی این پروژه چه بوده است.

 طیفی از روشــنفکران پس از انقالب متوجه 
شــدند خیلی از داده های فقه با آنچه در حوزه 
حقوق مدنــی و خانواده در غرب و زنان وجود 
دارد، ناسازگار است. آن ها مجموعه این مسائل 
را معامالت اســالمی تعبیر و فقه را به عبادات 
و معامالت تقســیم بندی کردند. آنچه تجدد 
تلقی می شــد با بحث معامالت ارتباط داشت 
و از آنجایی کــه عقبه مردم نیز دیندار بودند، 
روشــنفکران پروژه ای را با عنوان بازنگری در 
دین شــروع کردند و درصدد قرائت مدرن از 

اسالم برآمدند. 
وی ادامــه داد: این قرائت مدرن از اســالم با 
عناویــن مختلفی ازجمله تفکــرات نئولیبرال 

مطرح اســت کــه اعتقــاد دارد از آنجایی که 
بســیاری از احــکام و قواعد اســالم با غرب 
ناسازگار اســت، برای سازگار کردن آن ها باید 
قرائت جدیدی از اســالم ارائــه داد. در نهایت 
این ها حتی وارد مسئله وحی شدند و ماهیت 
وحی را به عنوان صحبت های پیامبر که متأثر 
از شرایط سیاسی اجتماعی بوده، بیان نمودند. 
یکی از نویســندگان این حوزه معتقد اســت 
پیامبر مبتنی بر چهــار قاعده، وقایع و احکام 
حقوقی زمان خود را وارد دین کرده است. این 
نویسنده معتقد است ما باید چهار قاعده را در 
نظــر بگیریم و مبتنی بــر آن هر چه در غرب 

است را وارد اسالم کنیم. 

روشنفکران برای انطباق اسالم با غرب »
قائل به اجتهاد در اصول دین شدند

یحیی بوذری نژاد اضافه کــرد: آنچه پیش از 
انقــالب در خصوص حجاب وجود داشــت با 
درنظر داشــتن این قاعده بود که وحی پیامبر 
کاماًل مشــخص است و همه حتی روشنفکران 
بــه آن قائل بودنــد و به همین دلیل ســعی 
داشــتند با روش های علمی، قرآن را تفســیر 
و مســئله حجاب را حل کنند. پس از انقالب 
اما روشنفکران پروژه بازنگری در متون دینی 
-که آقای ترکاشــوند نیز در همان پروژه آقای 
سروش، شبستری و کدیور وارد شدند- را وارد 

علوم انسانی و علوم اجتماعی کردند. 
وی اضافه کرد: این کتاب از این حیث ارزشمند 
است که به نقد دیدگاه های اینچنینی که من 
نام آن را بازنگــری در دین می دانم، پرداخته 
 اســت. برخالف اندیشــه شــهید مطهری و 

قائل  امام خمینــی)ره( که 
بــر اجتهاد در فــروع دین 
روشنفکری  جریان  هستند، 
پس از انقالب معتقد اســت 
انطباق  در  تســریع  بــرای 
باید  اجتماعی  تغییــرات  با 
اجتهاد در اصول دین انجام 
داد و با ایــن کار می توانیم 
فروع دین را ســازگار کنیم. 
نتیجــه آن اقــدام در علوم 
اجتماعی همیــن کار آقای 

ترکاشوند شده است.

مباحث مربوط به »
حجاب وارد مرحله جدیدی شده است

در این جلســه همچنین 
سیدکاظم  حجت االسالم 
دانشــیار  طباطبایــی، 
دانشــگاه علوم قــرآن و 
حدیث قم بــا بیان اینکه 
کتــاب »حجاب شــرعی در عصــر پیامبر« و 
همچنین نوشــته ها و گفته های آقای قابل در 
مجموع، مباحــث مربوط به حجــاب را وارد 
مرحله جدیدتری کرده اســت، عنوان کرد: در 
دوران جدید با جریانی روبه رو شدیم که در پی 
اثبات شرعی بودن حجاب حداقلی بود، مانند 
کارهای آقای قابل که عالمانه تر بود و کار آقای 
ترکاشوند که تتبع بسیار گسترده ای کرده بود. 
اگر چه این ها درصدد اثبات حجاب حداقلی و 
نقــد و نقض نظر مشــهور بودند امــا به نظر 
می رســد توانســتند حجاب را دقت بیشتری 

ببخشند و باید این روند را آفرین 
گفت. اینجا سخن شهید مطهری 
از  پیش  کــه  می شــود  جلوه گر 
انقــالب در دانشــگاه ها مکــرر 
و  »اشــکاالت  می گفتنــد: 
عیب جویی ها بــرای یک فرهنگ 
اســتوار مســتقر اســالمی هیچ 
ضــرری نخواهــد داشــت بلکه 
پاسخگویی به آن ها سبب مطرح 
و دقیق تر شــدن آن نیز خواهد 

شد«.
طباطبایــی به اشــکاالت کتاب 
»حجاب شرعی در عصر پیامبر« 
نیز اشــاره کرد و گفت: اشکاالت 
روشــی و دوگانگــی در روش و اســتنادات 
تقطیع شــده و گاه کنار گذاشــتن برخی از 
مباحث موجــود در منابع کهن در این کتاب 
به چشم می خورد ولی مجموع این مباحث از 
سطح یک پایان نامه دانشگاهی و حتی دکترا 

باالتر است. 
دانشیار دانشــگاه علوم قرآن و حدیث قم در 
مورد کتاب »حجاب در صدر اسالم« نیز عنوان 
کرد: آقای شاه سنایی زحمت کشیدند و برخی 
از مباحث را اینجا مطرح کردند؛ به نظرم بخش 
اول کار ایشان که تتبع و تالش فراوان ایشان را 
در منابع ادبی و اشعار جاهلی و هر چه از عصر 
جاهلی به جا مانده است گشته اند و توانسته اند 
پوشش و فرهنگ پوشش و مصادیق پوشیدگی 
را در عصر جاهلی مطرح کنند، نکات بســیار 
جالبی داشت. مباحث مربوط به فصول بعدی 
در کتاب های فقها و مفسران و برخی از عالمان 

دین مطرح شــده ولی مباحث مربوط به فصل 
نخســت به جز کتــاب آقای یحیــی جبوری 
کــه درباره لباس ها در شــعر جاهلی اســت، 
متــن جامعی در مورد این مصادیق پوشــش 
و گونه های پوشــش نداشــتیم. به نظرم این 
بخش کار ایشان نشان دهنده تالش و کوشش 

فراوانشان در پیگیری این مباحث است.
وی در پایــان اظهار کرد: از منظر دیگر آقای 
ترکاشــوند درصدد اثبات فرهنگ برهنگی در 
عصر جاهلی اســت. البته مباحثی که ایشان 
می گوید نمی تواند فرهنگ را اثبات کند، مثاًل 
نمونه هایــی چون عریان طواف کردن که یک 
منبع گزارش آن در مــورد خانمی که لباس 
نداشت یا کم داشت خیلی منفرد آمده؛ حتی 
در صورت وقوع نیز نشان دهنده عجیب بودن 
آن اســت. اینکه یک، دو و یا 10 مورد را در 
مورد فرهنگ جاهلی اثبــات کنیم، برخالف 
باور عمومی نشان می دهد گزارش دادن آن ها 
به واســطه خالف فرهنگ تلقی شــدن آن ها 
بوده و بــه عنوان یک خبــر و حادثه مطرح 

می شده اند. 

»حجاب در صدر اسالم« مسئله محور »
است و دغدغه روز دارد

در ایــن جلســه دکتــر 
مجتهــدی،  مهــدی 
استادیار دانشگاه فردوسی 
مشهد نیز به نقد و نظر در 
پرداخت  کتاب  این  مورد 
و گفــت: از مشــخصه های خــوب ایــن اثر، 
مســئله محور بودن کتاب اســت. ضمن اینکه 
کتاب، موضوعی با دغدغه روز دارد. امروزه در 
بحــث علمی در فضــای آکادمیــک و حتی 
غیرآکادمیک این مبحث مورد توجه است که 
از این نظر، پرداختن نویســنده به این موضوع 
نشان می دهد دغدغه روز دارد. در کنار این ها، 
نویســنده دامنه مناســبی را بــرای کار خود 
انتخــاب کــرده و تنهــا به بازه صدر اســالم 
می پردازد که از این جهــت نیز اهمیت دارد، 
چرا کــه در پژوهش ها بعضــاً می بینیم دامنه 
وســیعی به طول 10 تا 20 قرن مورد بررسی 
قرار می گیرد که به طبع کیفیت کار را بســیار 

پایین می آورد. 
وی ادامــه داد: عالوه بــر این ها انتخاب روش 
نویســنده و تأکید او بر اشــعار جاهلی بسیار 
اهمیــت دارد و من روی ایــن موضوع تمرکز 
می کنــم، چرا کــه زمانی که در دانشــگاه در 
مورد کتاب »حجاب شــرعی در عصر پیامبر« 
بحث می شد، به عنوان راه حل به این رسیدم 
پژوهش های دانشگاهی در موضوعات مختلف 
باید سراغ اشــعار جاهلی بروند که کار نشد و 
شــاید کار دکتر شاه سنایی جزو معدود کارها 

باشد.

دکتر یحیی بوذری نژاد در میزگرد »حجاب در صدر اسالم« در مؤسسه فرهنگی قدس مطرح کرد

نظریه »حجاب حداقلی« نتیجه پروژه بازنگری در دین است 

جریان روشنفکری 
پس از انقالب 
معتقد است برای 
تسریع در انطباق با 
تغییرات اجتماعی 
باید اجتهاد در 
اصول دین انجام 
داد و با این کار 
می توانیم فروع دین 
را سازگار کنیم

بــــــــرش
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برگ س���بز، سند  خودرو س���واری پراید صبا رنگ 
مش���کی متالیک م���دل 1383 به ش���ماره موتور 
 S1412283421581 01044883 و شماره شاسی
ای���ران  انتظام���ی724ُس54  ش���ماره  ب���ه 
مفق���ود  وحی���د  قاس���م  مالکی���ت  ب���ه   74
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.  دی

قو
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

صنایع سلولزی عدالت )سهامی خاص(
رأس  میگ�ردد  دع�وت  س�هامداران  کلی�ه  از 
س�اعت 9 صبح 2 مرداد 1399 در محل قانونی 
شرکت در مش�هد حضور بهم رسانند. موضوع 
جلس�ه: انتخاب هیئت مدیره، کاهش سرمایه، 
واگ�ذاری ام�وال، انحالل ش�رکت، تصویب 
تغییرات در مفاد اساس�نامه و س�ایر مواردی که 
در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.        

امیر شالچی طوسی
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پی�رو آگهی مناقصات عمومی معاونت عمرانی آس�تان قدس 
رضوی، من�درج در این روزنامه بدینوس�یله اعالم می دارد، 
بنا به درخواست متقاضیان، مهلت ارسال مدارک مورد نیاز مناقصات ذیل 

تمدید گردید.
•مناقصه خرید چیلرهای تراکمی

•مناقصه خرید دیگ های فوالدی
ل�ذا متقاضیان واجد ش�رایط می توانن�د حداکثر تا تاری�خ 1399/04/24، 
جهت تحویل اسناد مناقصات به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان قدس به 
نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 
عمران�ی اقدام نمایند. جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانند با ش�ماره 
تلف�ن  32001126-051تماس حاصل نمایند. ضمن�ا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 تمدید مهلت تحویل پاکت های مناقصات عمومی معاونت 
عمرانی آستان قدس رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

صنایع شیمیایی نیل )سهامی خاص(
رأس  میگ�ردد  دع�وت  س�هامداران  کلی�ه  از 
س�اعت 8 صبح 2 مرداد 1399 در محل قانونی 
شرکت در مش�هد حضور بهم رسانند. موضوع 
جلس�ه: انتخاب هیئت مدیره، کاهش سرمایه، 
واگ�ذاری ام�وال، انح�الل ش�رکت، اص�الح 
مواردی از اساس�نامه و س�ایر م�واردی که در 
صالحی�ت مجم�ع عمومی فوق العاده اس�ت.        

امیر شالچی طوسی
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شركت قند چناران

ش���ركت قند چناران در نظر دارد حفاظت و حراس���ت كوی س���ازمانی خود را واقع در شهرس���تان چناران جنب كارخانه قند به وسعت 
حدود 15 هكتار را با شرایط زیر به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

1-شركت  حفاظتی و مراقبتی متقاضی بایستی دارای رتبه یكم و یا دوم از پلیس پیشگیری را داشته باشد.
2-تعداد نگهبانان در شیفتهای صبح و عصر 2 نفر و در شیفت شب سه نفر جمعا 7 نفر بایستی باشد.

3-همیشه یك نفر از نگهبانان بایستی در حال گشت زنی در محوطه كوی سازمانی باشد.
4-نگهبانان بایستی دارای لباس متحد الشكل و تجهیزات مربوطه باشند.

5-نگهبانان بایستی متاهل و حداكثر 35 سال سن داشته باشند.
6-نگهبانان موّظف هس���تند كلّیه ش���ئونات كارفرما را به لحاظ رفتار و كردار و گفتار رعایت نموده همچنین كلیّه قوانین و مقرّرات 

حفاظت و ایمنی را رعایت نمایند.
 ش���ركتهای واج���د صالحی���ت میتوانند از روز یكش���نبه م���ورّخ 1399/04/22 با مراجعه به واحد بازرگانی ش���ركت قند چناران)ش���ماره 
 www.chenaransugar.comتماس:46126814-051( فرمهای اطالعات و شرایط مربوط به مناقصه را دریافت و یا از طریق آدرس اینترنتی
دانلود نمایند.متقاضیان پس از بررسی و تكمیل اسناد مناقصه بایستی پیشنهاد كتبی خود را در پاكات دربسته تا روز پنجشنبه مورّخ 
1399/04/26 به آدرس پستی خراسان رضوی - شهرستان چناران – شركت قندچناران – كدپستی : 13169-93617 ارسال نمایند. 
جلس���ه مناقصه و بازگش���ایی پاكتها در ساعت 10 صبح روزش���نبه مورّخ 1399/04/28 در سالن كنفرانس شركت خواهد بود و برنده 
مناقص���ه معرفی خواهند ش���د. در صورت ضرورت و بنا به تش���خیص كمیس���یون معامالت جلس���ه بصورت حض���وری برگزار خواهد 

شد.شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه

آگهی مزایده فروش شماره 
2099091158000003

همی��اری  س��ازمان  رس��اند  م��ی  اط��اع  ب��ه 
ش��هرداریهای اس��تان خراس��ان رضوی در نظر 
دارد نسبت به مزایده عمومی مرحله  سوم یک 
باب منزل مس��کونی واقع در پیروزی 64/5 را 
از طری��ق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تداركات 
الکترونیک��ی دولت) setadiran.ir(و با ش��ماره 
2099091158000003ب��ه  سیس��تمی  مزای��ده 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: از 1399/04/22 ساعت 
08:00 تا تاریخ 1399/05/2 ساعت 14:00         

مهلت ارائه پیشنهاد: از1399/04/22  تا تاریخ 
      1399/05/02

مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده: ت��ا تاری��خ 
1399/04/31 ساعت:14:00

تاری��خ  ت��ا   1399/04/22 از  بازدی��د:  تاری��خ 
1399/05/01 از س��اعت08:00الی12:00 تلف��ن 

تماس جهت بازدید:09917183930

زمان بازگشایی:1399/05/04 ساعت:08:00
ضمنا موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت میباشد و كلیه مراحل فرایند 
مزایده ش��امل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
ص��ورت وجود هزینه مربوط��ه( پرداخت تضمین 
ش��ركت در مزایده)ودیع��ه(، ارس��ال پیش��نهاد 
قیم��ت و اط��اع از برن��ده ب��ودن مزای��ده گران 
محت��رم از ای��ن طری��ق ام��کان پذی��ر میباش��د.

2-كلی��ه اطاع��ات ام��اک و مس��تغات ش��امل 
مشخصات، ش��رایط و نحوه فروش در برد اعان 
عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی 

و انتخاب میباشد.
3-عاقه مندان شركت در مزایده میبایست جهت 
ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توكن( با 

شماره های ذیل   تماس حاصل فرمایند.
مركز پشتیبانی و  راهبری سامانه: 

021-41934
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استان ها، 
)WWW.SETADIRAN.IR( در س��ایت س��امانه
س بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

/ 9
90
34
47

آگهی دع�وت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام

ش�رکت سهامی عام نخریس�ی و نساجی 
خسروی خراسان) سهامی عام(

به شماره ثبت 206 
و شناسه ملی 10860062290

از كلیه سهامداران وكیل یا قائم مقام قانونی 
صاحب س��هم و همچنین نماینده یا نمایندگان 
اش��خاص حقوقی دعوت میگردد تادر جلس��ه 
مجمع عمومی عادی سالیانه بشرح دستور جلسه 
ذیل راس س��اعت  00 : 11  مورخ  5/ 5 /99  به 
آدرس  مشهد  بلوار خیام،  بین خیام 33 و 35 

سازمان اقتصادی رضوی  برگزار می گردد. 
دستور جلسه: 

1- اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و بازرس 
قانونی

2- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 
98/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
4- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

5- انتخاب اعضاءهیئت مدیره
6- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره

7- تعیین پاداش هیئت مدیره
8- سایر موارد كه در صاحیت مجمع می باشد.

هیئت مدیره  99
03
44
3

    ش��هرداری بیدخ��ت در نظ��ر دارد ب��ه 
اس��تناد مصوبه ش��ورای محترم اس��امی 
ش��هر بیدخت نس��بت به فروش یك قطعه 
زمی��ن تج��اری واق��ع در حاش��یه می��دان 
ش��هید نقره )س��اختمان قدیم شهرداری( 
به مس��احت 449/34 متر مربع به قیمت 
پایه7.638.780.000 ری��ال اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت كس��ب اطاعات بیشتر 
حداكث��ر تا تاریخ 99/05/01 س��اعت 14 به 

شهرداری مراجعه نمایند.  
میر بیدختی-شهردار بیدخت  ,ع

99
03
18
0

 آگهی تجدید مزایده
)نوبت دوم(
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5روزنامـه صبـح ایـران

 انسان بصیر پایان کار را می نگرد ابنا: آیت اهلل جوادی آملی در پیامی به کنگره مسلمانان آمریکا که با موضوع »بصیرت دینی« برگزار شد، گفت: انسان مسافری است که دنیا اول، برزخ وسط و آخرت پایان 
نْیا ُمنْتََهی بََصِر اْلَْعَمی « اما بصیر کسی است که گذشته از دنیا، پایان کار  راه اوست تا از »دارالفرار« به »دار القرار« برسد. آنکه محور حرکت را می بیند و مدار قرار را نمی نگرد او در فرهنگ دین کور است؛ »ِإنََّما الدُّ

را هم می نگرد. آنکه اهل دنیاست رخدادهای تلخ و شیرین را تماشا می کند؛ آنکه اهل آخرت و بصیرت است از رخدادها عبرت می گیرد.

 محورهای اساسی برای گسترش ©
فرهنگ عفاف و حجاب

مفتاح: چهار محور اساسی داریم که راهکارهای ایجابی گسترش فرهنگ حجاب و 
عفاف در ذیل آن ها تعریف می شوند:

محور اول؛ تعلیم و تربیت: بخش عمده راهکارها مربوط به تعلیم و تربیت است 
که خود شــاخه های مختلفی را شامل می شود. مصادیق آن عبارت اند از: آموزش 
و پرورش، رســانه ها و روحانیــون... . این بحث ابعاد مختلفــی دارد که نیازمند 
پیش نیازهایی است؛ برای نمونه در خیلی از قسمت ها نیاز به تدوین کتاب و جزوه و 
ساختن فیلم داریم و در برخی از قسمت ها خأل پژوهشی داریم و... . در کل مجموعه 

گسترده  ای را می توانیم ذیل عنوان راهکارهای تعلیمی و تربیتی قرار دهیم.
محور دوم؛ حمایت: طبعاً بخشــی از حوزه عفــاف و حجاب نیازمند جنبه  های 
اقتصادی، مالی و... است. فرض کنید ممکن است پوشش مناسب، لباس مناسب و 
چادر مناسب  گران باشد و برای برخی افراد تأمین هزینه آن مشکل باشد و به خاطر 

فشار مالی مجبور شوند از چادر استفاده نکنند.
بخشــی از راهکارها به این برمی  گردد که این مســئله را حل کنیم. یعنی دولت 
باید خدماتی در این زمینه بدهد و نهادهای غیرحاکمیتی، مردم و خیران در این 
عرصه ورود کنند و از ظرفیت هایی مانند وقف، صدقه و وجوهات شــرعیه مانند 
خمس و زکات و... اســتفاده کنیم، زیرا باید از این مســائلی که جنبه مالی دارد 
حمایت صورت گیرد. همچنین در بحث تسهیل ازدواج، زیرا میان ازدواج و عفاف و 
حجاب ارتباط وثیقی وجود دارد؛ بنابراین اگر بتوان کانال هایی که گفته شد را برای 
تقویت و تسهیل ازدواج فعال کرد، تأثیر با واسطه  ای در ارتقای فرهنگ و حجاب در 
جامعه دارد. اگر ازدواج ها در سنین پایین تر صورت بگیرد و از آن ها حمایت شود و 
مشکالت معیشتی جوانان زودتر حل شود که بتوانند تشکیل خانواده بدهند، موجب 

تقویت فرهنگ عفاف و حجاب می شود.
محور سوم؛ قانون گــذاری و سیاست گذاری: در برخی از مسائل خألهای قانونی 
داریم و قوانینی را نیاز داریم که نوشــته نشده اند و یا قوانینی است که وجود دارد 
ولی بر مسئله حجاب و عفاف اثر منفی دارد مانند قوانین اشتغال، استخدام ساعات 
شغلی و... . این موارد اگر چه مستقیماً با این موضوع ارتباط ندارند اما تأثیرگذاری 
غیرمستقیم دارند. این قوانین نیازمند کار کارشناسی است که تأثیرهای منفی این 

موارد را احصا و روی آن ها بحث کنند و بعد پیشنهاد اصالح این قوانین را بدهند.
محور چهارم؛ یک مرتبه باالتر از محورهای قبلی است و مربوط به مسائل بنیادی 

است و جنبه زیربنایی دارد مانند دینداری در جامعه.
بحث دینداری یک بحث بنیادی اســت که در همه حوزه ها از جمله روی مسئله 
عفاف و حجاب تأثیرگذار است. ریشه خیلی از مشکالت ما در آسیب های اجتماعی 
از جمله بحث عفاف و حجاب، ضعف دینداری است؛ سطح دینداری در جامعه ما 
ظاهراً قدری تنزل کرده و تقیدات دینی مردم کمتر شده است. اگر بتوانیم در این 
زمینه به پیشرفتی برسیم و بتوانیم دینداری را تقویت کنیم، به طور قهری در همه 
حوزه  های دیگر اثر خواهد گذاشــت. اگر دینداری یک پله قوی تر شود قطعاً روی 
رفتارهایی از جمله بدحجابی اثر می گذارد. اگر می خواهیم بحث حجاب و عفاف در 

جامعه ما درست شود نباید این موضوع را نادیده بگیریم.
یکی دیگر از مسائل بنیادی که ممکن است در نگاه اول ارتباطی با حجاب نداشته 
باشد ولی به صورت غیرمستقیم تأثیر می  گذارد، مسئله سرمایه اجتماعی به ویژه 
اعتماد مردم به حکومت اســت. هر قدر رابطه مردم و حاکمیت مستحکم  تر شود، 
اعتماد مردم به حکومت بیشتر شود و حاکمان بتوانند با سیاست های خود اعتماد 
مردم را بیشتر جلب کنند، در حوزه های مختلف اثر می  گذارد؛ در نتیجه مثالً در 
حوزه عفاف و حجاب اگر مســئوالن از مردم درخواست کنند که این  گونه رفتار 
کنیــد، مردم همراهی بهتری می کنند. برعکــس زمانی که اعتماد عمومی مردم 
آسیب ببیند، حکومت اگر از آن ها بخواهد که حجاب را رعایت کنند دیگر همراهی 
نمی کنند. مصداق بارز آن بازتاب تذکر در خصوص حجاب است که زن بدحجاب 
می گوید شــما بهتر است اختالس چندهزار میلیاردی را اصالح کنید نه اینکه به 
موهای من گیر بدهید. این نوع برخورد به دلیل این است که اعتماد عمومی آسیب 
دیده است؛ اگر ترمیم شود و مردم اعتماد کنند و تلقی شان این باشد که عملکرد 
حکومت در اقتصاد، بانکداری و... رضایت بخش است، در موضوعاتی مانند حجاب 

هم با حاکمیت همراهی می کنند.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
هر ســال با پایان یافتن سال تحصیلی و 
فرارســیدن فصل تابســتان، بحث اوقات 
فراغــت و پر کــردن آن داغ می شــود و 
مساجد یکی از مراکز اصلی برای برطرف 
شــدن این دغدغه والدین است؛ اگر چه 
امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا شاید 

اوضاع کمی متفاوت از هر سال باشد.
یکی از رشــته های نخستین رویداد ملی 
فهما )فرهنگی و هنری مســاجد ایران( 
همین غنی ســازی اوقات فراغت بود که 
کانون فرهنگی- هنری آرمانشهر مهدوی 
مســجد و مجتمع امام خامنه ای شــیراز 
در آن برگزیــده شــد. در گفت وگــو با 
حجت االســالم غالمرضا عبداللهی خوب، 
مدیــر این کانون، عملکرد این کانون برتر 

را مورد بررسی قرار دادیم.

نگاه توحیدی، محور فعالیت های »
کانون

حجت االســالم عبداللهی بــا بیان اینکه 
کانون آرمانشــهر مهدوی، پایگاه فعالیت 
همه جانبــه فکــری، علمی، پژوهشــی، 
در  اجرایــی  و  برنامه ریــزی  طراحــی، 
حوزه های فــردی، خانوادگی و اجتماعی 
اســت، توضیــح می دهد: ایجــاد تحول 
بنیادیــن فکری، رفتــاری و وضعیتی در 
حوزه های ســه گانه فوق به وســیله باور 
فلسفی اصیل و تحول ساز، دوستی آفرین 
و بهشت ساز توحیدی، از مهم ترین اهداف 

این کانون در این سال ها بوده است.
او اضافــه می کنــد: کانــون آرمانشــهر 
و  داده  انجــام  اقدام هــای گســترده ای 
اقدام هایی نیز در دســت اجــرا دارد. این 
اقدام ها شــامل تولید فکر، ارائه دانش ها 
و آموزش های متنــوع و متفاوت مهدوی 
در چهار ســطح مهدی شناسی، ظهور و 
زمینه ســازی، مهدی یــاری پیش و پس 
از ظهور و مهدی نگهــداری پس از ظهور 
می شــود؛ ضمــن اینکه ایــن کانون در 
بخش جامعه سازی توحیدی مهدوی نیز 

فعالیت های متعددی را در دست کار دارد.
برگزیده رویداد فهما از اســتان فارس به 
فعالیت های دیگر این کانون اشــاره کرده 
و بیــان می کند: هر چند ایــن کانون در 
رشته غنی ســازی اوقات فراغت برگزیده 
شــد اما اقدام های اثرگــذار دیگری برای 
تمامــی رده ها و گروه های ســنی تدارک 
دیده و انجام می دهد. برگزاری آموزش در 
قالب کالس ها، کارگاه ها و همایش ها برای 
تبیین نگاه توحیدی کاربردی و شناخت 
کاربردی ویژگی های فرد و خانواده آرمانی 
یکی از اقدام هایی اســت که با اســتقبال 
بسیار خوب اعضای کانون و اهالی مسجد 

و محله مواجه شده است.

 غنی سازی اوقات فراغت »
با برنامه های توحیدمبنا

او ادامه می دهــد: ایجاد مرکز مشــاوره 
توحیدمبنا در مسجد برای مشاوره و حل 
معضالت و بحران های فــردی، عقیدتی 
و خانوادگی در مشــکالتی مانند اعتیاد، 
طالق، بحران های روحی و روانی، مشکالت 
اقتصادی و... از دیگر اقدام هایی است که در 
این کانون انجام شده و مردم منطقه از آن 
بهره می برند. عالوه بر آن تولید محصوالت 
فرهنگــی تأثیرگذار بر جامعــه در قالب 
کتاب و لوح های فشرده مانند کتاب های 
مهم گلبرگ های رحمت، روزنه های امید، 

تیشه ای بر ریشه جناح بندی ها، کتاب های 
کودک و... بخش دیگری از اقدام های این 
کانون مسجدی است و افزون بر این موارد، 
بیش از 500 عنوان کتاب در دست اقدام 

برای چاپ است.
حجت االســالم عبداللهی در پاسخ به این 
پرســش که طرح این کانــون چه وجه 
تمایزی داشت که سبب شد در بین سایر 
کانون های مســاجد کشور برگزیده شود، 
عنــوان می کند: پرداختن بــه موضوعی 
اساســی که در همــه اوقــات فراغت و 
غیرفراغت بایــد بــه آن پرداخت یعنی 
»توحید« سبب غنی سازی اوقات فراغت 
می شود. مقام معظم رهبری در این زمینه 
بیــان کردند اگر چه در مکتب خانه ها هم 
به بچه ها می آموزند که خدا یکی است و 
دو نیست، لکن غالباً از شناخت وجهه های 
گوناگون توحید در زندگی غفلت می شود. 
برای اصالح روابط انسانی و پایان معضالت 
بشــری، فقط یک راه وجــود دارد؛ اینکه 
توحیــد را بفهمیم و توحیــد یعنی یک 
»من« بیشــتر وجود ندارد و آن خداوند 
است. به قول امام خمینی)ره( ما هیچ ایم، 
هر چه هست اوست. نتیجه کاربردی این 
یگانگی، فرهنگ »تو خودمی« است. این 
همان حدیث امام علی)ع( است که فرمود 
دوست حقیقی تو کسی است که او، خود 

توست.

توحید من، یگانگی ما، تو خودمی!»
مدیر کانــون فرهنگی و هنری آرمانشــهر 
مهدوی با اشــاره به شــعارهای این کانون 
توضیح می دهد: یکی از نقــاط تمایز طرح 
کانون ما، این است که اوقات فراغت را فقط در 
تابستان یا آخر هفته ها نمی دانیم؛ بلکه برای 
مخاطبان در تمام طول روز که در حال کار و 
شغل، در حال امور خانه داری و تربیت فرزند، 
در حال درس خواندن و... هستند یک برنامه 

کلی داریم: »من نشو!« و همیشه 
به یاد داشته باش: »توحید من، 
یگانگی ما، تــو خودمی« و این 
سبب تبدیل شــدن کل زمین 
به مســجد می شــود. این فعال 
مســجدی در مورد جزئیات این 
طرح یادآور می شــود: این طرح 

حدود 10 ســال اســت که 
آغاز شده و شامل برگزاری 
چندهزار ساعت آموزش در 
قالب کالس، همایش، کارگاه 
اردوهای  مشــاوره،  عملی، 
مهد  آموزشــی،  تفریحی- 
ادب بــرای خردســاالن و... 
است و همچنان ادامه دارد 
توســط  آن  که هزینه های 
خیران و عالقه مندان تأمین 

می شود. بازخورد طرح را باید 
در زندگی تک تک اعضای جدی و عالقه مند 
دید. ارتقای کیفیت روابط بین زن و شوهر، 
تربیت فرزند، حل معضالت فردی و خانوادگی 

و... گواه تأثیرگذاری این طرح است.
حجت االســالم عبداللهــی در پایــان بیان 
می کند: از ابتدای تأســیس کانون آرمانشهر 
مهدوی، بیــش از ۳هزار نفر بــا آموزه های 
توحیدی آشنا شدند که نه تنها در شیراز، بلکه 
از شهرهای مختلف سراسر کشور و همچنین 
هم میهنانمان در خارج از کشور بوده اند. این 
تعداد اعضای مرکز هستند و غیر از این تعداد، 
افراد بی شماری از طریق دریافت مشاوره ها با 
نگاه توحیدی آشنا شــده اند و حدود ۴هزار 

پرونده موفق مشاوره داشته ایم.

تجربه نگاری کانون های فرهنگی - هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما« )4(

برای لحظه  لحظه زندگی مخاطبان برنامه داریم

اوقات فراغت را 
فقط در تابستان 

یا آخر هفته ها 
نمی دانیم؛ بلکه 
برای مخاطبان 

در تمام طول روز 
برنامه داریم

بــــــرش

نظر رهبر معظم انقالب ©
اسالمی درباره چگونگی 

محاسبه خمس سهام 
تسنیم: صفحه »فقه و احکام« رهبر معظم 
انقالب اسالمی در فضای مجازی، نظر معظم له 
دربارۀ کیفیت محاسبه خمس سهام را منتشر 

کرد. در این استفتا آمده است:
 سهامی که به قصد تجارت خریده شده، دو 

صورت دارد:
الف( با درآمد بین ســال خریده شده: در این 
صورت در سررسید سال خمسی اول باید به 
قیمت روز، محاسبه و خمس آن پرداخت شود 
و در سررسید سال های بعد، اصل آن خمس 
ندارد ولی ارزش افزوده آن پس از کسر مقدار 

تورم، خمس دارد.
ب( با پولی که متعلق خمس نیســتـ  مثل 
هدیــه، ارث، مهریه یا درآمدی که خمس آن 
پرداخت شده- خریده شده: در این صورت در 
سررسید هر ســال خمسی، اصل آن خمس 
ندارد ولی ارزش افزوده آن، پس از کسر مقدار 

تورم، خمس دارد.
 ســهامی که به قصد حفــظ ارزش پول یا 
استفاده از سود سالیانه آن )نه به قصد تجارت( 

خریده شده، دو صورت دارد:
الف( با درآمد بین ســال خریده شده: در این 
صورت در سررســید سال خمســی، باید به 
قیمت روز محاسبه و خمس آن پرداخت شود 
و در سال های بعد تا زمانی که فروخته نشده، 
خمس ندارد اما پس از فروش ارزش افزوده آن 
)با کســر مقدار تورم( جزو درآمد سال فروش 
اســت که اگر تا پایان ســال خمسی در امور 

زندگی مصرف نشود، خمس دارد.
ب( با پولی که متعلق خمس نیســت- مثل 
هدیــه، ارث، مهریه یا درآمدی که خمس آن 
پرداخت شده- خریده شده: در این صورت تا 
زمانی که فروخته نشده، خمس ندارد اما پس 
از فروش، ارزش افزوده آن )با کسر مقدار تورم( 
جزو درآمد ســال فروش است که اگر تا پایان 
سال خمســی در امور زندگی مصرف نشود، 

خمس دارد.
تذکر: موارد گذشته مربوط به اصل سهام است 
اما سود سالیانه سهام اگر تا پایان سال خمسی 
در امور زندگی مصرف نشــده باشــد، در هر 

صورت خمس دارد.
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 یادداشت شفاهی

 حجت االسالم دکتر حسین بستان

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001000124 مورخ 99/01/31  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی محمدی گیوش��اد فرزند غالمرضا بشمار شناسنامه 11335 و شماره ملی 
0653200994 نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 95/60 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده 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-9903458
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/08                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001001127  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نورجهان زینلی   فرزند حاجی   بش��ماره شناس��نامه 1 صادره از بیرجند دریکباب منزل مسکونی به 
مس��احت 148/59 متر مربع پالک 2075 فرعی از 1554 � اصلی بخش 2 بیرجند خریداری از مالک رس��می آقای 
محمد علی منصف و 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-9903459
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001000877 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی اقای عب��اس حقیقت دان  فرزند محمد  بش��ماره شناس��نامه2178  و کد ملی 
0653109423 صادره از بیرجند در یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 190/2 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی بخش 2 بیرجند  خریداری از مالک رسمی آقای مهدی مهر جو فرد 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 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت 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-9903460
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001001130  مورخ  99/04/19 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی س��ید صادق رمضانی  فرزند س��ید عیسی  بشماره شناسنامه 
و کد ملی 0640286364 صادره از بیرجند در یک باب س��اختمان به مس��احت 161.80 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396  اصلی بخش دو  بیرجند خریداری از مالک رس��می اقای رجبعلی مددی پور  محرزگردیده اس��ت 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903461
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139960308001000861 مورخ 99/03/27  هی��ات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای محمد مهدی هادی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 2330 و 
کد ملی 065362365 صادره از بیرجند در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2344 متر مربع قسمتی از پالک 
688 اصل��ی واق��ع در خراس��ان جنوبی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند خریداری از مالک رس��می آقای رجبعلی 
سلیمی خراشاد 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
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-9903462
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عذرا قادری دارای شناسنامه شماره 0748655190 به شرح دادخواست به کالسه 9900083 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم موالمحمدی به شناسنامه 8 در 

تاریخ 99/03/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خانم فاطمه محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0749356839 متولد 48/06/30 فرزند متوفی

2- خانم طاهره محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0749535970 متولد 1350/03/04 فرزند متوفی
3- طیبه محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0748392841 متولد 1351/06/30 فرزند متوفی
4- نیره محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0749363053 متولد 1353/04/19 فرزند متوفی
5- الهه محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0749756497 متولد 1364/03/01 فرزند متوفی
6- الهام محمدی فرزند غالم موال به شماره ملی 0749794461 متولد 1366/04/14 فرزند متوفی

7- عبدالباقی محمدی فرزند عبدالکریم به شماره ملی 0749466571 متولد 1323/06/02 برادر متوفی
8- حسینعلی محمدی راد فرزند عبدالکریم به شماره ملی 0748387625 متولد 1322/09/10 برادر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد. . آ-9903455
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدعلی مهدی دوس��ت دارای شناس��نامه ش��ماره 5952 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900101 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نوری صادق 
دوست به شناسنامه 179 در تاریخ 1399/02/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- غالمحسین مهدی دوست به ش ملی 0769076122 متولد 1309/04/07 همسر متوفی

2- محمدعلی مهدی دوست به ش ملی 0748399186 متولد 1349/01/20 فرزند متوفی
3- کاظم مهدی دوست به ش ملی 0748399208 متولد 1353/06/20 فرزند متوفی

4- فوزیه مهدی دوست به ش ش 5953 متولد 1350/06/30 فرزند متوفی
5- نرجس مهدی دوست به ش ملی 0748428135 متولد 1358/03/01 فرزند متوفی
6- راضیه مهدی دوست به ش ملی 0748286580 متولد 1342/01/01 فرزند متوفی
7- مرضیه مهدی دوست به ش ملی 0748386599 متولد 1345/06/05 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903456
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دین محمد مصیبی دارای شناس��نامه ش��ماره 2378 به شرح دادخواست به کالسه 4/980485 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناز بی بی اسالم زاده استادی به 
شناس��نامه 504 در تاریخ 1387/02/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زری مصیبی استادی به ش ملی 0748888071 متولد 1334/12/01 فرزند متوفی
2- احمد مصیبی استادی به ش ملی 0748888081 متولد 1336/04/04 فرزند متوفی
3- مانی مصیبی استادی به ش ملی 0748888829 متولد 1339/08/26 فرزند متوفی

4- صبری مصیبی استادی به ش ملی 0749643366 متولد 1329/04/10 فرزند متوفی
5- عبدالصمد مصیبی استادی به ش ملی 0749671955 متولد 1342/01/02 فرزند متوفی

6- شیرین مصیبی استادی به ش ملی 0749637617 متولد 1327/01/03 فرزند متوفی
7- پروین مصیبی به ش ملی 0748892915 متولد 1349/01/05 فرزند متوفی

8- گلی مصیبی به ش ملی 0749617020 متولد 1322/11/15 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903457
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه: 9801817 طبق ماده آیین نامه اجرا 
بدینوسیله به سیده ناهید حسینی پرورش نام پدر: سید خلیل تاریخ تولد: 1369/3/5 شماره ملی: 3860193899 
ش��ماره شناس��نامه: 3860193899 به نش��انی: همدان حصار امام یک پالک 152 بدهکار پرونده کالسه فوق که 
ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی ش��ماره 1391/10/10 – 1895000 بین شما و بانک 
رسالت شما مبلغ 18/931/658ریال اصل طلب و روزانه تایوم وصول مبلغ 6/500 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد. از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیر انتشار الکترونیک درج ومنتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف 527( 9903450  تاریخ انتشار: 1399/4/22
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی همدان -  جالل حدادی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: طبق ماده  18آیین نامه اجرا 
بدینوسیله به شیدا یادگار نام پدر: نبی تاریخ تولد: 1349/4/1 شماره ملی: 3872669486 شماره شناسنامه: 257 
به نشانی: همدان میدان شاهد پشت حسینه ارشاد پالک 8 همکف  بدهکار پرونده کالسه9801764 که برابرگزارش 
1398/11/19 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی شماره 6744823- 1397/6/27 بین شما 
و بانک قرض الحسنه رسالت شما مبلغ 106/638/606ریال اصل طلب و روزانه تایوم وصول مبلغ 3/500 ریال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18/19  آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد. از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیر انتشار الکترونیک 
درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف 526( آ-9903451   تاریخ انتشار: 1399/4/22

مسئول اداره اجرای اسناد رسمی همدان -  جالل حدادی

آگهی ابالغ اجرائیه  
آگهی ابالغ اجرائیه  طبق ماده  18آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 9900530 

بدینوس��یله ب��ه مهیار ذوالقرنی��ان نام پدر: مهدی تاری��خ تولد: 1340/5/8 ش��ماره ملی: 0050922130 ش��ماره 
شناس��نامه: 1044 به نش��انی: همدان ش��هرک فرهنگیان ابتدایی جاده تهران وعباس شیر محمدی نام پدر: قربان 
تاریخ تولد 1352/3/10 شماره ملی: 3979036367 شماره شناسنامه : 3445 به نشانی : همدان شهرک فرهنگیان 
بلواراس��تقالل وبهمن خدابنده لونام پدر:علیرضا تاریخ تولد: 1370/11/17 ش��ماره ملی : 6470004822 ش��ماره 
شناسنامه 6470004822 به نشانی :همدان شهرک فرهنگیان انتهای  خیابان خرد پالک 20 ابالغ می شود که بانک 
قرض الحسنه رسالت جهت وصول مبلغ 77/605/386 ریال به قرارداد به شماره 1922594 مورخ 1398/3/5علیه  
ش��ما اجرائیه صادر نموده وپرونده  اجرائی به کالس��ه 9900530  دراین اداره  تش��کیل ش��ده وبا توجه به درمحل 
حضورنداشته اید وابالغ  واقعی میسر نگردیده.. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین  نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیر االنتش��ار محلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.  )م الف 525( آ-9903452  تاریخ انتشار: 1399/4/22
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان -  جالل حدادی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فامنین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139960326009000078 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فامنین تصرفات مالکانه وبال معارض آقای ابوالقاسم حسینی 
فرزند رجبعلی  به ش��ماره شناس��نامه 11 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت 197/27 متر مربع  مفروز 
ومجزی شده از پالک 104 اصلی واقع در شهرستان فامنین خریداری با واسطه از مالک رسمی اقای فتحعلی سهرابی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود.درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد.)م الف 107(آ-9903454
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/4/22
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/5/5

رئیس ثبت واسناد وامالک شهرستان فامنین - رضا بیات

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فامنین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139960326009000087 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فامنین تصرفات مالکانه وبال معارض خانم صغری ترابی فرزند 
محمد  به ش��ماره شناس��نامه 5020179116 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت 250 متر مربع پالک 
1355 فرعی مفروز ومجزی ش��ده از پالک 104 اصلی واقع دراراضی فامنین خریداری از مالک رس��می اقای احمد 
راسخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود.درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد.)م الف 108(آ-9903455
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/4/22
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/5/5

رئیس ثبت واسناد وامالک شهرستان فامنین - رضا بیات

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاس��م خانه زر فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 
5 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت   74215.51 متر مربع در قس��متی از 
پ��الک 2 فرعی از 78 اصل��ی واقع در اراضی نوبهار بخش 3 زبرخ��ان از محل مالکیت خود متقاضی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواه��د بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در 
جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر 

می نماید .آ-9903449
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 6 /99/5

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خدانور ساالرزهی بموجب وکالتنامه شماره 110046-1383/06/07 و 77901- 1399/02/21 
دفترخانه 31 زاهدان از طرف مالک غالم عباس زاده زوری باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که به 
امضاء ش��هود و گواهی دفتر اس��ناد رسمی شماره 39 زاهدان رس��یده مدعی است که سند مالکیت 
405172  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل پالک 3013/324- اصلی  واقع در بخش یک 
بلوچس��تان ش��هر زاهدان کوی کارمندان مورد ثبت 15138 صفحه 574 دفتر 78 بعلت اسبابکشی 
از بین رفته که درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باس��تناد ماده 120 آیین 
نامه ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود 
را به ضمیمه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از 
انقضای مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:1399/4/22   م الف:284   آ-9903421

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 
شناسه: 1558764

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خدانور س��االرزهی بموجب وکالتنامه ش��ماره 11046-1383/06/07 و 77900- 1399/02/21 
دفترخانه 31 زاهدان از طرف کریم اشترک دهنو باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و 
گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 39 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 405171  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب منزل پالک 3013/324- اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان 
کوی کارمندان مورد ثبت 15133 صفحه 559 دفتر 78 بعلت اسبابکشی از بین رفته که درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:1399/4/22  شناسه: 1558762  م الف:285  آ-9903438

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی آگهی
 موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای شماره139860306022001220هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ملک فریمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قاسمیان فریمان فرزندمحمدبه شماره شناسنامه218صادره 
ازفریمان دریک باب س��اختمان به مس��احت170.18مترمربع پالک3809 فرعی از276اصلی واقع 

دربخش13خریداری ازمالک رسمی بنیادمستضعفان محرزگردیده است.
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اشخاص نسبت  
به صدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانندازتاریخ انتشارآگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد..آ-9903420
تاریخ انتشارنوبت اول:99.4.22
تاریخ انتشارنوبت دوم:99.5.5

محمدرضارجایی مقدم - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©وزارت خارجه و اقتصاد

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر و شتاب گرفتن تجارت بین المللی در میان 
کشورها مورد نظر دولت های مختلف قرار گرفته، استفاده از همه ظرفیت دولت 
و نهادها در فعال ســازی دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور است که 

بخشی از این مهم توسط وزارت خارجه کشورها تحقق می یابد. 
بی شک وزارت خارجه در موضوع های اقتصادی عهده دار نقش پشتیبانی خارجی 
و هماهنگی فرامرزی از تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان است تا با 
ابزارهایی که در اختیار دارد، شرایط الزم را برای توسعه تجارت و رشد فعالیت های 

اقتصادی ایجاد کند.
به هر حال وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران هم مانند سایر وزارتخانه های 
خارجه در کشورهای دنیا نماینده کشور و دولت خود است تا با رایزنی در سایر 
کشــورها به عنوان نماینده دولت جمهوری اســامی ایران، مسیر الزم را برای 
توســعه اقتصادی و تجاری کشور فراهم کند؛ بنابراین عملکرد وزارت خارجه را 
در مسائل اقتصادی از این منظر باید مورد توجه قرار داد که این وزارتخانه مانند 
وزارتخانه ها و همتایان خود مسئول بسترسازی و برقراری هماهنگی و همکاری 
بین ســازمان های داخلی با نهادها و تجار خارج از کشــور است.با توجه به نوع 
اهداف تعیین شده و سیاست گذاری هایی که به عنوان خط مشی این وزارتخانه 
تعیین شده است، انتظار ورود 100درصدی به مسائل اقتصادی از این وزارتخانه 
غلط است؛ چرا که وزارت خارجه فقط مسئول هموار کردن مسیرهای پیش روی 
فعاالن اقتصادی برای تعامل هر چه بیشتر و بهتر با دنیای خارج است. بی تردید 
به دلیل مشکات ساختاری اقتصاد کشور نمی توانیم نقش، اهداف و مأموریت های 
وزارت خارجه را به فعالیت های اقتصادی محدود کنیم؛ چرا که این موضوع با ذات 
کار وزارت خارجه همســویی چندانی ندارد، ضمن اینکه اصاً کار تخصصی این 
وزارتخانه نیست؛ بنابراین وزارت خارجه در کنار سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی می تواند پوشش دهنده بخشی از نیازهای بخش اقتصاد کشور باشد 
نه بخش اعظم آن! به هر حال بخش اعظم هماهنگی و هدایت و رشد و توسعه 
اقتصادی کشور بر عهده نهادهایی چون نظام بانکی کشور، وزارت صمت و سایر 
وزارتخانه هاست، اما وزارت خارجه اهرمی برای تسهیل ارتباطات و باز کردن فضای 
الزم یا شناســایی فرصت های تجاری و اقتصادی در سایر کشورها برای فعاالن 
اقتصادی کشور به شمار می رود؛ بنابراین اینکه از وزارت خارجه مطالبه شود که به 
مباشرت در مسائل اقتصادی ورود کند و بحث خارج از تکالیف قانونی خود را به 
تکالیف قانونی خود ترجیح دهد دور از انتظار است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

 واریز ۲هزار و 600میلیارد تومان©
 به حساب فروشندگان سهام عدالت

دانشجو: سخنگوی سهام عدالت از ثبت سفارش فروش یک میلیون و ۶00هزار نفر 
از دارندگان سهام عدالت خبر داد. حسین فهیمی درباره میزان سهام عدالت فروخته 
شــده از طریق بانک ها و کارگزاری ها، گفت: یک میلیون و ۶00 هزار نفر سفارش 
فروش بخشی از سهام عدالت خود را ثبت کرده اند که از مجموع 2هزار و 750میلیارد 
تومان، رقمی افزون بر 2هزار و ۶00میلیارد تومان به حســاب مشموالن واریز شده 

است و 150میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد.

توقف طرح توزیع سیستمی تایر توسط ستاد تنظیم بازار©
مشرق نیوز: علی حسینی، کارشناس صنعت تایر با اشاره به توقف طرح توزیع 
سیستمی تایر گفت: در صورتی که وضعیت مدیریت نامناسب تداوم یابد، قیمت 
تایر سنگین از هر جفت ۶میلیون تومان به 15میلیون تومان در بازار آزاد خواهد 
رسید. وی گفت: با حذف ارز دولتی، برخی واردکنندگان از پخش تایر در شبکه 
توزیع سر باز زدند که این امر منجر شد ستاد تنظیم بازار به شرط ثبت اطاعات 
واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، با توقف فعالیت طرح توزیع سیستمی تایر 

موافقت کند.

استقالل  این بانک ، دولت را مکلف خواهد کرد استقراض ها را به موقع بازگرداند 

بانک  مرکزی در دوراهی  کنترل تورم وکمک به دولت 
در حالی که مجلس  اقتصاد/فرزانه غالمی    
یازدهم همانند مجلس دهم بر مســتقل شــدن 
بانک مرکــزی اصــرار دارد، تحلیل هــای برخی 
کارشناســان بانکی از ســویی دیگر می گوید این 
اســتقال در مقطع فعلی اقتصاد کشور با وجود 

ضروری بودن، غیرممکن است!
بانک مرکزی امروز از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، 
صرفاً بانکی دولتی و سیاست زده، مجری بی چون 
و چرا و تأمین کننده اهداف بودجه ای و مالی دولت 
است که از هر طرف با انتقادهای متعددی مبنی 
بر تورم آفرینی، خلق پول بدون پشتوانه و افزایش 
شدید نقدینگی، کاهش دهنده روزافزون ارزش پول 
ملی و... روبه روســت.در شرایطی که بانک مرکزی 
امســال تورم 22 درصدی را هدف گذاری کرده و 
به دنبال کنترل تورم و نقدینگی و تعادل بخشی به 
بازار ارز و سایر بازارهاست، صاحبنظران معتقدند 
استقال این بانک یکی از ملزومات اصلی اجرایی 
شدن این اهداف است وگرنه بانک مرکزی همچنان 
قلک دولت و همچون مومی در دست دولتمردان 
است.هر چند بانک مرکزی به اجرای اهداف مالی و 
پولی خود در سال جاری خوشبین است و مجلس 
استقال این بانک را در اولویت قرار داده، اما به نظر 
می رسد حتی کارشناسان بانکی مدافع استقال 
هــم در مقطع فعلی که کشــور درگیر تحریم و 
کســری بودجه سنگین اســت، به اجرایی شدن 
چنین اســتقالی خوشبین نیستند و تاش های 
مجلس را برای تحقق این هدف، صوری، سیاسی 
و احتماالً ناشی از عدم تسلط بر تبعات اجتماعی و 

سیاسی این استقال در کوتاه مدت می دانند. 

  تاوان حمایت های بانک مرکزی»
 را مردم می دهند

یک کارشناس بانکی معتقد است: با توجه به شرایط 
خاص اقتصاد کشــور و اینکه دولت ناگزیر اســت 
بخشی از مشکات را از طریق نظام بانکی حل کند، 
در حال حاضر  استقال بانک مرکزی مقدور نیست 
و حتــی اگر مجلس، قانونی در این زمینه تصویب 
کند، امکان پیاده ســازی آن در کوتاه مدت وجود 
ندارد؛ بنابراین ناگزیر خواهند شد با قوانینی دیگر 
این استقال را فعاً به تعویق بیندازند.کامران ندری 
می گوید: کشــور امروز درگیر تحریم های جدی 
است که مشکات بزرگ برای بودجه دولت خلق 
کرده و هیچ زمانــی را نمی توان برای لغو و توقف 
آن متصور شد. امروز امکان تأمین کسری بودجه 
از محل مالیات وجود ندارد؛ بنابراین چاره ای نیست 
جز اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع 
بانکی برای جبران کســری بودجه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اســتقال بانک مرکزی با توجه 
به شــرایط سیاسی و اقتصادی کشــور، ضروری 
و الزم االجراست، خاطرنشــان می کند: متأسفانه 
در حــال حاضر هیچ تصویــری از آینده روابط ما 
با دنیا وجود ندارد و کســری بودجه به مشــکلی 
بزرگ تبدیل شده اســت، ضمن اینکه بانک های 
ما ناترازی و مشــکات زیادی دارند که با حمایت 
و کمک بانک مرکزی ادامه حیات می دهند. تجربه 
مؤسســات مالی غیرمجاز نشان داد هم مجلس و 
هم بانک مرکزی در آن زمــان برای جلوگیری از 
گسترش تبعات اجتماعی این اتفاق، دست به دامن 
منابع بانکی شدند.ندری معتقد است: حمایت های 

بانک مرکزی از بانک ها، تورم قابل توجهی خلق کرده 
که مردم تاوانش را پس می دهند، اما در حال حاضر 

امکان قطع این حمایت ها وجود ندارد.

 بانک مرکزی؛ حامی سرگردان اقتصاد»
وی می گویــد: دولت در شــرایط کرونــا هم اگر 
حمایت اندکی داشت از طریق همین نظام بانکی 
بود که این یعنی بانک مرکزی فعاً نمی تواند مانند 
بانک هــای مرکزی تمام دنیا تنها بــه مهار تورم 
فکر و در دسترســی بانک ها به منابع محدودیت 
ایجاد کند؛ چرا که دولت با مشــکات متعددی 
روبه روســت که اگر قدرت پولی را از دست بدهد، 
امکان پرداخت حقوق کارمندان و عمل به تعهدات 

بانک هــا در قبال ســپرده گذاران وجود ندارد که 
این ها خود تبعات ســنگین سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی دارد.به باور وی، بانک مرکزی امروز بین 
کنترل تورم و کمک به دولت، مؤسســات مالی و 
بانکی و حتی بازارسرمایه سرگردان مانده است و 
پشــت تمام این بخش ها حضور دارد. ندری ادامه 
می دهد: همین امــروز اگر نرخ بهره بانکی به 25 
درصد افزایش یابد، بورس سقوط می کند که این 
سقوط تبعات سنگینی دارد. واقعیت این است که 
یا مجلس متوجه تبعات این اســتقال در مقطع 
فعلی نیســت یا مانوری تبلیغاتی برای استقال 
بانک مرکزی روی کاغذ را در پیش گرفته؛ چرا که 

این استقال فعاً و عماً غیرممکن است.

 دعا کنیم ونزوئال نشویم»
ندری اضافه می کند: دعا کنیم ونزوئا نشویم اگر 
بانک مرکزی امروز مستقل شود حتی خود مجلس 
هم پای هزینه های سنگینش نمی ایستد. اگر امروز 
جای مجلس و دولت عوض شــود، با وجود چنین 
مشکات بزرگی، استقال بانک مرکزی از اولویت 
خارج می شد؛ چرا که این استقال باید در شرایط 

عادی اقتصاد صورت گیرد.

 استقالل و حمایت منطقی از دولت »
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس تأکید دارد: 
اســتقال بانک مرکزی تابع شــرایط نیست و در 
هر نقطه ای بایــد مانع تأمین کســری بودجه با 

راحت ترین و پرهزینه ترین شیوه شد.
جعفر قادری به خبرنگار ما و در پاســخ به اینکه 
اقتصاددانان، شــرایط حال حاضر کشــور را برای 
مستقل شــدن بانک مرکزی مناسب نمی دانند، 
می گوید: اســتقال بانک مرکزی، دولــت را وادار 
می کند از مسیرهای منطقی و دارای بار مالی کمتر 

برای کشور، کسری بودجه را جبران کند. 
شــخصاً این نگاه را قبول ندارم که شــرایط برای 
استقال مهیا نیســت، ضمن اینکه استقال به 
این معنی نیست که بانک مرکزی دیگر حامی و 
کمک رسان دولت نیست بلکه قرار است مانع اتخاذ 

شیوه های پرهزینه برای اداره کشور شود.
به بــاور این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، 
استقال بانک مرکزی دولت را مکلف خواهد کرد 
استقراض های صورت گرفته را به موقع بازگرداند و 

نقدینگی و پایه پولی بی محابا رشد نکند.

حذف بخشی از پذیرفته شدگان 
طرح ملی مسکن 

 درخواست حساب کشی از وزیر 
سابق مسکن به دلیل عملکرد ضعیف 

 جزئیات طرح ارائه سهام عدالت 
به جامانده ها

 ۳00هزار خودرو 
کجاست؟ 

 قیمت مرغ باید
 18هزارو 500 تومان باشد

معاون  محمودزاده،  تابناک: 
وزیــر راه و شهرســازی، با 
اشــاره به حذف بخشــی از 
پذیرفته شــدگان طرح ملی 

مسکن تصریح کرد: پاالیش ملی طرح انجام شده 
و در عین حال، صحت سنجی نتایج ثبت نام طرح 
اقدام ملی مسکن در استان ها در حال انجام است.

تســنیم: مهدی طغیانی، 
 سخنگوی کمیسیون اقتصادی،

گفت: حــدود900 هزار نفر از 
کمیته امداد و300 هزار نفر از 

بهزیستی  و بیش از ۶/5میلیون نفر نیز از خانوارهای 
دهک یــک تا ۶ کــه از دریافت ســهام عدالت 
جامانده اند، ازمشموالن طرح مجلس خواهند بود.

سیدیاســر  خــودروکار: 
سازمان  سخنگوی  رایگانی، 
انتقاد  با  تعزیرات حکومتی، 
از توزیع فصلی گفت: تا پایان 

تیر ماه باید ۴00 هزار خودرو در کشــور توزیع 
می شــد، اما تعداد خودرو های توزیعی تا امروز 

کمتر از 100هزار خودرو بوده است

اســداهلل نژاد،  حبیب  مهر: 
نایب رئیس کانون مرغداران 
گوشــتی گفــت: هم اکنون 
قیمــت هر کیلوگــرم مرغ 

زنده 12هزار و ۶00 تومان اســت؛ بنابراین نرخ 
هر کیلو مرغ گرم نیز باید بین 1۸هزار و 300 

تومان تا 1۸هزار و 500 تومان باشد.

چهره ها

وام ودیعه اجاره وعده نیست، به زودی محقق می شود    ایرنا: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: وام ودیعه اجاره در فرایند بررسی از سوی بانک مرکزی قرار دارد و زمانبر شدن آن نشانه 
این است که یک وعده نیست بلکه برنامه دولت است و به زودی محقق می شود. وی گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید قرارداد رسمی با کد رهگیری داشته باشند و ملک آن ها طبق الگوی مصوب مسکن 

که برای پایتخت ۷۵متر و برای باقی شهرها ۹۰ متر است، باشد. وی گفت: اکنون منتظر بانک مرکزی هستیم تا موافقت نهایی خود را با مبلغ پیشنهادی وام اعالم کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمد صادق مفتح، کارشناس اقتصادی و معاون  وزیر اسبق صمت

 یکشنبه 22 تیر 13۹۹  2۰ ذی القعد   ه 1441 12 جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹2۹1

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  1816/51 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم اراضی جنوب باغ وزیر)نیروگاه 18 متری جواد االئمه کوچه 20 پالک52( که بنام آقای زهرا حائری  
فرزند محمد میباش��د در جریان ثبت اس��ت که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدیدحدود به عمل 
نیام��ده از طرف��ی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده .
1398/7/9-2/4482

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ1399/06/03ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل 
وقوع ملک انجام می گردد. بدین وس��یله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند 
که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی بمدت ی��ک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاوری��ن طبق ماده 20قانون ثبت 
پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه 
پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این 

اداره ارائه نمایند. م الف:12636
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه 1399/04/23   آ-9903381

عباس پورحسنی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1827/45اصلی واقع  
در بخ��ش دو ثبت ق��م )آدرس نیروگاه جواداالئمه نبش کوچه 33 پالک 6( که بنام آقای حس��ن ونکی فرزند 
حجت اله میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل 
نیام��ده از طرف��ی مطابق م��اده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبص��ره ماده 13 قانون تعیین 

تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده
1399/04/14-2/4605

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوش��نبه مورخ 1399/05/27س��اعت 8/30الی 12/30ظهر  در 
مح��ل وقوع ملک انجام می گردد. بدین وس��یله به اطالع مالکین و مجاورین ی��ا وکیل و یا نماینده قانونی می 
رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی بمدت یک م��اه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون 
ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمناً طبق تبصره ماده واح��ده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت 
یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایس��ت گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز 

به این اداره ارائه نمایند./ ن
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه1399/04/23    م الف:12642  آ-9903414

عباس پور حسنی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004340  � 1398/11/27 هی��ات اول/دوم موض��وع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه نجمی  فرزند سید محسن   بشماره شناسنامه 315 و شماره 
ملی 0942432071  نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 192/6 متر مربع بپالک 30 فرعی از 4337  
� اصلی بخش یک  بیرجند از محل مالکیت فاطمه قهوه پزان 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 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902795
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07 

 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/22                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موضوع ماده3قان��ون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960306022000204هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاضی آق��ای علی حلمی زارع فرزندعلیرضا به ش��ماره شناس��نامه0کدملی 0840112491 
صادره ازمش��هد دریک باب ساختمان به مس��احت 175مترمربع پالک77فرعی از276اصلی واقع دربخش 
13خریداری ازمالک رس��می آقای علیرضاحلم��ی زارع محرزگردیده اس��ت .لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -ش��ود،درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. 
آ-9902840

تاریخ انتشارنوبت اول: 99/4/8
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/4/22

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای8 فاقدسندرس��می 
براب��ررای ش��ماره139960306022000203هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حلمی زارع فریمان 
فرزند علی رضابش��ماره شناس��نامه0کدملی 084112491 صادره ازمش��هد دریک باب ساختمان به مساحت 200مترمربع 
پالک77فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رسمی آقای  علیرضاحلمی  محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -شود،درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-99012841
تاریخ انتشارنوبت اول:99/4/8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99/4/22
محمدرضارجایی مقدم - رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318018006021مورخ 1398/12/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی س��لمان حسن زاده جوبنه فرزند غالمحسین بش��ماره ملی 2580216286 در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 234/60 متر مربع مجزی شده از پالک 7 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم  سه شنبه 
بخش 12 گیالن که برای آن ش��ماره 655 فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رسمی محمود پور رجبی 

طالمی محرز گردیده 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 601  آ-9902763
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/22 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960318603000435مورخ 1399/01/26 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم هاجر بزرگی گلفزانی فرزند رس��ول به ش��ماره شناسنامه 2580460209 صادره ازرشت در قریه کردمحله در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 168/04 متر مربع پالک فرعی 12933 از اصلی 90 
مفروز مجزی از پالک 456 از اصلی 90 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای نصیر انتخاب 

سمیعی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 629  آ-9902764     تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1399/04/07     تاریخ انتش��ار 

نوبت دوم : 1399/04/22 
حسین اسالمی کجیدی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139960318001000181 مورخ 1399/02/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال انهاری باال گفشه به شناسنامه شماره 2181 کد 
ملی 2591609731 صادره از رشت فرزند گلعلی در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 475 
مترمربع و 98 سانتی متر مربع به شماره پالک 331 فرعی مفروز از پالک یک فرعی از اصلی 2 واقع در 
گفش��ه بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 

تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 631  آ-9902765
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/22 

ایرج پور احمد کلشتری  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

1- شماره مناقصه :  9901042        
   2- موضوع : انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی،  سرخس ، منطقه عملیاتی خانگیران و گنبدلی،  12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرایط مناقصه گر : 5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبر در رسته تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهی صالحیت معتبر در رشته تاسیسات 
و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه  .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مناقصه گر. 

5-6- توانای��ی تهی��ه ضمان��ت نامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبل��غ  4.818.600.000  ریال از انواع تضامین مجاز اعالم ش��ده در آئین نامه تضمین 
معامالت دولتی .

5-7- تکمیل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و ارائه به مناقصه گذار از طریق سامانه ستاد .
6- کلی��ه مراح��ل برون س��پاری از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت                        
مناقص��ه گ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه از طریق س��ایت 

سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/04/18  می باشد. 
7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های 319  و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات با شماره  4318774 ثبت شده  است.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
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فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای   )نوبت دوم( 
شماره مجوز: 1762 .1399

پی���رو چ���اپ آگه���ی ش���رکت خدمات علم���ی صنعتی 
خراسان به شماره ثبت 9106 مورخه 99/4/18 صفحه 
ی 4 سراسری در قسمت تیتر عبارت مجمع عمومی 
ع���ادی صحی���ح می باش���د ک���ه بدین وس���یله اصالح                 

می گردد .
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ب���رگ سبزخودروس���واری پرای���د تی���پ جی.تی ایکس 
ای بش���ماره انتظامی ای���ران38 – 678ص26 به رنگ 
سرمه ای - متالیک مدل83 به شماره موتور01049599و 
شماره شاس���ی  S1412283427153 متعلق به آقای 
رضا کوهستانی مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد.
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پروانه تایید صالحیت آقای محمد کیانفر 
)ش����رکت حامد ت����وس( به ش����ماره 41711 
مورخ����ه 1398/11/6 مفق����ود گردی����ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
03
36
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

LX EF7 سند مالکیت و س���ند کمپانی خودرو سمند
رن���گ  ب���ه  641ه����37   –  12 ای���ران  پ���الک  
سفید روغنی مدل1391 به شماره موتور147H0030669و 
ش���ماره شاس���ی  NAACJ1JC0DF135115 مفق���ود 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد.
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2

برگ سبز،س���ند مالکیت و برگ کمپانی س���واری 
سیس���تم پراید تی���پ 132 م���دل 1387 به  رنگ 
سبز زیتونی متالیک به شماره موتور 2412533و 
ش���ماره شاس���ی  S1422287007832 به شماره 
پ���اک 69- 711ص 49 مفق���ود گردی���ده واز درجه 

اعتبار ساقط می گردد.   دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ندکمپانی خ���ودرو س���واری هاچ 
ب���ک 111se مدل1395 به رنگ س���فید به ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  ب���ه   M13/5698563موت���ور

NAS431100G5883980 به ش���ماره پاک 837 
ج 46 ایران 42 به مالکیت خدیجه ریگی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . /ع
99
03
43
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فصل اقتصاد: فدا حســین 
مالکی عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس با انتقاد از دوره 
وزارت آخوندی گفت: اکنون 

وقت حسابرســی از عملکرد اشخاصی است که 
بی کفایتی آن ها وضعیــت کنونی را برای بخش 

مسکن به وجود آورده است. 
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زمان رونمایی و تولید واکسن جدید آنفلوانزا   مهر: دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید واکسن آنفلوانزای جدید توسط محققان کشور تا سه ماه آینده خبر داد. وی در خصوص 
شیوه تولید این واکسن گفت: اکنون واکسنی ایرانی که برای پیشگیری از آنفلوانزا به تولید می رسد با استفاده از spf تخم مرغ است؛ اما واکسن جدید بدون این ماده و برای نخستین بار در کشور تولید می شود. 

قانعی افزود: آمریکا تنها تولیدکننده این واکسن آنفلوانزای بدون spf تخم مرغ است که اکنون محققان ایرانی به دانش فنی آن دست پیدا کرده اند.

افزایش احتمال مرگ و میر کووید۱۹ با قند خون باال©
مهر: به گــزارش دیلی میل، تحقیقی 
جدید نشــان می دهــد احتمال مرگ 
و میر بیمــاران مبتال به کووید ۱۹ که 
ســطح قند خون آنان باال و بدون ابتال 
به دیابت باال هستند، دو برابر بیشتر از 

افرادی با قند خون پایین است.
پژوهشگران چینی بین ۲۴ ژانویه تا ۱۰ 

فوریه ۲۰۲۰ قند خون ناشتای ۶۰۵ بیمار بستری شده در بیمارستان های ایالت 
ووهان را بررسی کردند.  در این تحقیقات احتمال مرگ بیمارانی با قند خون باال 
۲.۳ برابر بیشتر از افرادی با قند خون پایین بود. عالوه بر آن، طبق یافته ها احتمال 
مرگ مردان مبتال به کووید ۱۹ که با قند خون باال بستری می شدند، ۷۵ درصد 

بیشتر از زنانی با قند خون مشابه بود.

واکسن کرونا پیش از پایان سال آماده می شود©
فارس: به گزارش وال استریت ژورنال 
و به نقل از مدیر ارشــد اجرایی شرکت 
»بایونتک«، واکســن بالقــوه کووید۱۹ 
محصول همکاری مشترک این شرکت 
با شرکت »Pfizer« ممکن است تا پایان 

سال ۲۰۲۰ آماده شود.
مدیر ارشد اجرایی شرکت بیوتکنولوژی 

آلمانی »BioNTech« اعالم کرده این شرکت و همکارش شرکت »Pfizer« آماده 
دریافت تأییدیه نظارتی برای واکسن کووید ۱۹ هستند.

این دو شرکت قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ تا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن و ۱.۲ 
میلیارد دوز دیگر تا پایان سال ۲۰۲۱ تولید کنند.

مهاجرت و حاشیه نشینی؛ عوامل و پیامدهای آن©
مهاجرت هاي داخلی یکی از پدیده هاي مهم 
و پیچیده جمعیتی اســت که در ۵۰ سال 
گذشته تغییرات مهمی را در شکل توزیع 
جمعیت جوامع در حال توســعه به وجود 
آورده است؛ بخش اعظم مسائل و مشکالت 
مهاجرتی و شهرنشینی کشورهاي در حال 
توسعه ناشی از سرعت گرفتن و جلو افتادن 

گذار مهاجرتی و شهرنشینی بر سرعت و آهنگ توسعه زیرساخت ها و نهاده هاي الزم در 
کالنشهرها و پایتخت بوده است. به عبارت روشن تر، پیش از اینکه روستاهاي کشورهاي 
درحال توسعه از نظر کشاورزي پیشرفت کنند، ساکنان روستایی، روستاها را رها کردند. 
همچنین، پیش از فراهم شــدن زیرساخت ها و نهاده هاي الزم و اساسی براي شهرهاي 
بزرگ و کوچک، جمعیت روســتاها با سرعت باالیی سرازیر شهرها شدند.  ایران نیز به 
عنوان یک کشور در حال توسعه از این پس افتادگی ها و ناهماهنگی هاي عناصر دوره گذار 

نوسازي مستثنا نبوده است.

توزیع جمعیتی نامتوازن شهری و روستایی کشور»
الگوي توزیع جمعیت بر حسب مناطق جغرافیایی، شهرها و روستاها در ایران و بسیاري 
از کشورهاي در حال توســعه منطقه آسیا و اقیانوسیه نشان می دهد توزیع جمعیت، 
نامتوازن و ناهمگون است. این کشورها با مسئله بیش جمعیتی در کالنشهرها و جریان 
خالی از ســکنه شدن روستاها مواجه هستند. توزیع نامتناسب جمعیت در سطح ملی 
موجب شده بسیاري از سیاست هاي توسعه شهري و روستایی در عمل ناکام و ناموفق 
بمانند.  در دهه های اخیر، افزایش مهاجرت از روستاها به شهر، عالوه بر کاهش جمعیت 
مولد، سبب افزایش جمعیت حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده و تا 
حد زیادی امنیت اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. تداوم این روند، سبب 
ایجاد مخاطرات بسیاری در زمینه امنیت غذایی و ناهنجاری های اجتماعی در طبقه فقیر 

جامعه خواهد شد.

روند تغییرات جمعیت روستایی و شهری در کشور»
در چهــار دهه اخیــر و با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشــور، تغییرات 
قابل توجهی در ترکیب جمعیت شهری و روستایی به وجود آمد و سهم جامعه روستایی از 
کل جمعیت کشور کاهش یافت. بخش مهمی از مهاجرت روستانشینان به نواحی شهری، 
به صورت پله ای و از سکونتگاه های کم جمعیت به روستاهای پرجمعیت و سپس نقاط 
شهری صورت گرفته است. همچنین افزایش تدریجی جمعیت روستاهای پرجمعیت، 
در نهایت سبب تبدیل آن ها به سکونتگاه های شهری شده و این موضوع یکی از  دالیل 

ایجاد کالنشهر های بزرگ در ایران نیز محسوب می شود. 

وضعیت مهاجرت از روستا به شهر»
در ایران، طی سال های اخیر به طور متوسط ساالنه یک میلیون نفر داخل مرزهای کشور 
جابه جا شــده اند. در هر دو سرشماری های اخیر، پیروی از خانوار دلیل تقریباً نیمی از 
مهاجرت ها بوده است. پس از آن علل مربوط به تحصیل، کار، خدمت وظیفه و دستیابی 
به مســکن مناســب تر قرار گرفته است. برای سرپرســت های خانوار، عامل اقتصادی 
)جست وجوی کار، جست وجوی کار بهتر، انتقال شغلی و دستیابی به مسکن مناسب تر( 
مهم ترین دلیل مهاجرت بوده و برای غیرسرپرست های خانوار نیز مهاجرت بیشتر دلیل 
تبعی داشته است. بیشــتر مهاجرت ها در دامنه سنی ۲۱ تا ۳۴ سالگی )سن فعالیت، 

تحصیل، ازدواج و خدمت سربازی( صورت گرفته است.
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، روند شهرنشینی در کشور طی دهه های اخیر همواره 

صعودی بوده و از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
عالوه بر این، همزمان با افزایش جمعیت کشــور در دهه های اخیر، جمعیت روستایی 
روندی کاهشی به خود گرفته که یکی از عوامل این اتفاق، مهاجرت روستاییان از روستا 
به شهر بوده است. از منظر بســیاری از کارشناسان، فقدان زنجیره کامل تولید و عدم 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیکاری، تمایل به درآمدزایی بیشتر و کاهش وزن نواحي 
روستایي در مباحث سیاست گذاری ازجمله مهم ترین علل مهاجرت روستاییان به شهرها 

محسوب می شود. 
بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد 
میان شهر و روستا و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت 
به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصوالت کشاورزی، افزایش 
نرخ باســوادی، رشــد اقتصادی و افزایش سطح زیر کشت از طریق اثرگذاری مثبت بر 

سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهد شد.

چالش ها و آسیب های حاشیه  نشینی»
مهاجرت به شهر و در پی آن افزایش حاشیه نشینی، تبعاتي نظیر کاهش تولید و گراني 
محصوالت کشــاورزي، کمبود محصوالت اساسي نظیر گندم و تهدید امنیت غذایي و 

بیکاري، نابسامانی های فرهنگي و اجتماعي را در جوامع شهري در پي خواهد داشت.
یکی از مهم ترین نتایج افزایش حاشیه نشــینی شهرها، وضعیت نامناسب اقتصادی و 
فرهنگی ســاکنان این مناطق به شــمار می رود. افراد ساکن در حاشیه شهرها، عموماً 
ســطح سواد پایینی داشــته و میزان مطالعه آن ها به صورت تقریبی صفر است. افراد 
حاشیه  نشین به صورت معمول با یکدیگر ازدواج و برای خود شبکه ها و ارتباط های خونی 
ایجاد می کنند به همین دلیل در این سکونتگاه ها هسته های جمعیتی به وجود می آید 
که افراد در آن نسبت های فامیلی دارند. این افراد عموماً حرفه و مهارت اندک و به تبع 
آن سطح اقتصادی پایینی دارند، بنابراین به اجبار به شغل های کاذب و فصلی و همچنین 
بزهکاری از جمله قاچاق مواد مخدر روی می آورند. همین موضوع سبب شده آسیب های 
اجتماعی همچون اعتیاد، تکدیگری، قتل و... در میان حاشیه  نشینان وجود داشته باشد.

کاهش میزان امنیت جامعه»
افراد مجرم در مناطق حاشیه نشین امنیت جامعه را از میان می برند و جرم و جنایت را در 
میان خانواده و بستگان خود بازتولید می کنند. بزهکاری در بین بعضی از حاشیه نشینان، 
در برخی موارد، این مناطق را پناهگاه بســیاری از مجرمان می کند. عالوه بر آن، وجود 
ارتباط فامیلی بین بسیاری از آن ها سبب می شود افراد مجرم در ارتکاب جرم و بزهکاری 
مورد حمایت اقوام خویش قرار گیرند. همین موضوع کار مراجع قانونی را برای رسیدگی 
به بزهکاری در این مناطق با دشــواری روبه رو می کند.  با افزایش میزان حاشیه  نشینی، 
روستاها و شهرهای کوچک مبدأ به مرور خالی از سکنه شده و پویایی اقتصادی آن که 
عموماً بر مبنای کشاورزی، دامداری و صنایع دستی است، از بین می رود. این پدیده جامعه 

مقصد را در زمینه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و تعادل جمعیتی دگرگون می کند. 

 گروه جامعه/ محمود مصدق   »اگر کسی زبان 
حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، 
باید امکان اینکه حق خود را در دادگستری بستاند، 
وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستری ها ایجاد 
کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در 
دادگستری ها فراهم شود؛ اینکه به صورت کلیشه ای 

بگوییم در ضابطه این گونه است، مؤثر نیست«.
این بخشــی از اظهارات آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه در جمع رؤسای کل دادگستری ها و اعضای 
شورای قضایی استان هاســت؛ سخنانی که نشان 
می دهد باید سازوکاری را فراهم کرد تا طبقه محروم 
جامعــه نیز بتوانند در صورت مشــکل حقوقی، با 

مراجعه به عدلیه احقاق حق کنند.

دادگستری؛ مرجع حمایت از مظلومان»
علــی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس ســابق کانون 
وکالی دادگستری مرکز در گفت و گو با ما می گوید: 
یکی از لوازم عدالت قضایی در جوامع، سهولت مراجعه 
به دادگستری و دادخواهی با حداقل تشریفات قانونی 
است. وقتی در انقالب مشروطه ایران و انقالب فرانسه 
بحث عدالت )اعم از اجتماعی و قضایی( مطرح شد 
یکی از ســازوکارهای محوری آن تشــکیل مراجع 
قضایی و به تدریج ایجاد قوه قضائیه مستقل برای حل 
و فصل اختالفات مردم و جلوگیری از ظلم زورمندان 
و زرداران بــود. برای حصول بــه این اهداف، غیر از 
ایجاد یک دادگستری مستقل که سیاسی و جناحی 
نباشــد، موضوع دادرسی عادالنه و منصفانه مطرح 
شد که آن نیز به سازوکارهایی مانند حضور وکیل، 
حضور افراد معین مثل کارشــناس، حق اعتراض، 
اجتناب از بازداشــت های غیرقانونی، جلوگیری از 
شکنجه، حاکمیت اصل برائت و سایر اوصاف مربوط 

به دادرسی منصفانه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه اصوالً دادگستری مرجع حمایت 
از مظلومان است، می افزاید: چون افراد توانمند اغلب 
به دلیل حضور در جناح های قــدرت و با برقراری 
ارتباطات و اســتفاده از رانت سر و کارشان کمتر به 
دســتگاه قضایی می افتد و اگر هم به دستگاه قضا 
مراجعــه کنند به دلیل درگیری هــای جناحی و یا 
برخورد افراد زورمندتر از آنان در فرایند دادرســی 
اســت، پس اصوالً عدالتخانه برای افرادی است که 
حقوقشان تضییع می شود و نیاز به حمایت دارند. بر 
این اساس، قانون اساسی کشور ما تا حدی از بنیه و 
توان الزم برای اعمال حمایت از افراد و حفظ اصول 
دادرسی عادالنه و منصفانه برخوردار است. قوانین 
عادی به ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا 
حدی به صورت شکلی به برخی از اجزای آن توجه 
کرده است، اما چند عامل مهم سبب شده دستگاه 

قضایی هنوز نتواند موفق به حمایت از مردم شود. 
وی بــا بیان اینکه قربانیان اصلی بی عدالتی قضایی 
افراد مســتضعف و ناتوان هستند، تصریح می کند: 
اشــکاالت فراوانی برای دادخواهــی وجود دارد که 

می توان آن ها را به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش 
مربوط به نظام تقنینی و قضایی و بخش دیگر مربوط 
به حمایت های جانبی می شود. یک مشکل که در 
بخش حمایت های تقنینی وجود دارد این است که 
قوانین ما با تصویب هزینه های دادرسی برای افراد، 
عمالً شــانس بسیاری از اشــخاص را برای حضور 
در دســتگاه قضایی از آنان گرفته است، زیرا با این 
هزینه های کالن دادرسی که باید طبق قانون اساسی 
مجانی باشــد، عمالً راه را برای ورود افراد محروم و 

ناتوان به دادرسی بسته ایم. 

محرومان و مشکل اطاله دادرسی »
وی از اطاله دادرسی به عنوان یکی دیگر از مشکالت 
مــردم محروم یاد می کند و می گوید: بســیاری از 
پرونده ها سابقه ۱۰ تا ۲۵ ساله دارند. گاهی با دستور 
فالن مقام، ســال ها یک پرونده معطل می ماند یا 
احکام صادره قابلیت اجرایی پیدا نمی کند که آقای 
رئیسی، به درستی به این موضوع اشاره کرده اند. البته 
این موضوع به این معنا نیست که دستگاه قضا را به 

سرعت پیش ببریم و دقت را فدای سرعت کنیم. 
نجفی توانا نبود قضات توانمنــد به میزان کافی را 
از جمله مشــکالت دیگر بیان می کند و می افزاید: 
دادگســتری ما آن گونه که باید، از قضات توانمند 
بهره الزم را نمی برد، چون هم در گزینش صرفاً به 
ظاهر اشخاص توجه می کند و هم در بازآموزی جنبه 
ســمبلیک دارد. البته بحث آموزش در این قوه در 
سال های اخیر جدی تر دنبال می شود اما بازآموزی 
به معنایی که هر ساله توان علمی قضات در فرایند 
ارزیابی شود، کمتر شده است، ضمن اینکه در دادن 
ســمت به قضات و تعیین قضات ویــژه، معموالً از 
قاضی هایی استفاده می شــود که بیشتر همراهی 
کننــد، در حالی که ما نیاز به قضات ســالم داریم 

که الحمدهلل در سیســتم قضایی 
کم نیستند. قاضی باید بداند اگر 
مستقل عمل کند رشد اداری او با 

معضل روبه رو نخواهد شد.
این عضو کانــون وکالی مرکز با 
اشاره به اینکه برای کمک به افراد 
ناتوان و مستضعف و کسانی که نیاز 
به حمایــت دارند صرفاً کم کردن 
هزینه دادرسی، سرعت بخشیدن 
به روند و دقت در دادرسی کفایت 
نمی کند، می افزاید: وقت آن رسیده 
که در سیســتم قضایی کشــور 
اداره ای به منظور شناسایی ارباب 
رجوع و تشکیل پرونده اجتماعی - 
فردی برای آن ها در بدو ورود، دایر 

شــود تا بدون دخالت در اصل قضا 
و قضاوت، با معاونت و مســاعدت، چالش ها و موانع 
طرح دعوی را برای افراد مستضعف برطرف کند. در 
واقع کارشناسان این اداره می توانند با بررسی پرونده 
و تحقیق محسوس و غیرمحسوس زمینه ای را فراهم 
کنند که پرونده از رســیدگی ویژه ای برخوردارو به 
قضات سالم و توانمند و مستقلی ارجاع شود تا اگر 
طرف مقابل دعوی یا پرونده، افراد زورمند و زرمدار 
بودند این موضوع مانع اجرای عدالت نشــود. البته 
بــرای این منظور در کنار قوه قضائیه باید نهادهای 
معین مانند نهاد وکالت همراهی و همکاری الزم را 

داشته باشند. 
وی اضافــه می کند: برای کســانی کــه به دلیل 
ناتوانــی مالی امکان گرفتن وکیــل را ندارند قانون 
پیش بینی هایی کرده است. در واقع بر اساس اصل 
۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه ها طرفین دعوی 
حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی 

انتخاب وکیل را نداشته باشند باید 
بــرای آن ها امکانات تعیین وکیل 
فراهم شود یا طبق ماده ۱8۶ قانون 
آیین دادرسی کیفری، در جرایم 
مهم متهم حتماً باید وکیل داشته 
باشــد و چنانچه توانایی انتخاب 
وکیل را نداشته باشد دادگاه باید 
از وکالی حوزه قضایی و در صورت 
امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور 
وکیلی برایش تعیین کند؛ یعنی 
خوشــبختانه هم در قانون و هم 
در رویه قضایــی این امکان برای 
افراد نیازمند فراهم بوده و هست، 
به طوری که اداره معاضدت کانون 
وکال از زمــان تأســیس این نهاد 
پیش از انقالب تاکنون به هر ارباب 

رجوعی مساعدت و کمک کرده است. 
وی در همین زمینه می گوید: اداره معاضدت کانون 
وکالی کشور ساالنه ده ها هزار نفر را که توان مالی 
ندارند، زیر پوشــش قرار می دهد. ضمن اینکه نهاد 
کانــون وکال باوجود همه فشــارها در این زمینه با 
سازمان هایی مثل کمیته امداد امام خمینی همکاری 
می کند. حتی بعضی از اعضای این کانون با حضور 

در مساجد سعی می کنند به مردم مشاوره بدهند.
وی با اشاره به اینکه رؤسای دادگاه ها در جرایم مهم 
برای متهمانی که توان مالی ندارند وکیل تسخیری 
انتخــاب می کنند، تصریح می کند: بــا وجود این، 
مجموعه این کمک هــا به افراد محروم باید تقویت 
شود. بر این اساس به قوه قضائیه و مجلس شورای 
اسالمی توصیه می کنم برای جلوگیری از محکومیت 
غیرعادالنه، قانونی تصویب کنند تا در جرایم کوچک 
نیز کسانی که توانایی مالی ندارند بتوانند از وکالی 

تسخیری استفاده نمایند. 
وی استفاده از وکیل خانواده را راهکار دیگری برای 
حمایت از محرومان جامعه می داند و می گوید: بارها 
این موضوع را به صورت مکتوب به قوه قضائیه، دولت 
و مجلس ارائه و توصیه کردیم الزم است همان گونه 
که پزشک خانواده داریم وکیل خانواده هم در ایران 
اجباری شود، چون با وکیل خانواده می توان روابط 
حقوقی خانوارها را مدیریت کرد و این گونه از بروز 
درگیری های حقوقی خانوادگی جلوگیری کرد. اما 
تاکنــون به توصیه های کانــون وکال در این زمینه 

توجهی نشده است.
وی درباره بار مالی که اجباری شدن وکیل خانواده 
بــر دوش دولت می گذارد هم می گوید: در خیلی از 
کشــورها حق الوکاله جزو تعهدات تأمین اجتماعی 
اســت، همان طور که افراد، حق بیمه درمان، بیمه 
بیکاری و.... دارند؛ یعنی پرداخت حق الوکاله و حق 
دسترســی به وکیل جزو تعهدات تأمین اجتماعی 
است و هر شخصی حتی افراد متمول هم می توانند 

از آن استفاده کنند. 

چرا استفاده از وکیل خانواده اجباری نشد؟ »
وی با اشــاره به ضرورت تدوین قانونی در خصوص 
اجباری شدن اســتفاده از وکیل خانواده در کشور 
می افزاید: در زمان ریاست مرحوم آیت اهلل شاهرودی 
بر قوه قضائیه گام هایی در این زمینه برداشته شد، 
حتی موفقیت هایی هم حاصل شــد به طوری که 
اشــتباه ها در طرح دعوی ها به حداقل رســید، اما 
چون تصور می شد حق الوکاله سنگین تمام می شود 
سرانجام این اتفاق نیفتاد. البته در این خصوص نهاد 
وکالت در تعییــن حق الوکاله باید همکاری کند و 
دستگاه قضایی نیز بر روند کار نظارت داشته باشد. 

رئیس ســابق کانــون وکالی مرکز بــا بیان اینکه 
مسئوالن کشور وظیفه دارند از مردم محروم حمایت 
کنند، می افزاید: تجربه و تخصصی که آیت اهلل رئیسی 
دارد این امکان را فراهم می کند؛ البته به شرطی که 

با عنوان ریاست قوه در مقام حکمیت قرار بگیرد. 
نجفی توانا، خواهــان حمایت رئیس قوه قضائیه از 
نهادهــای معین حوزه قضایی مثــل نهاد وکالت و 
نهاد کارشناســی می شود و می گوید: وکالی کشور 
می توانند از مردم محروم در حوزه قضایی حمایت 
کنند به شرط اینکه قوه قضائیه از وکال به عنوان یک 
نهاد مستقل استفاده کند. تجربه ثابت کرده نهادهای 
تحت امر این قوه به دلیل اینکه مجبورند دستورات 
را اطاعت کنند، نمی توانند به خوبی تکالیف وکالتی 
خود را انجام دهند. وکیل دادگستری وظیفه دارد در 
چارچوب برنامه های قانونی به مردم خدمت کند که 
تا کنون چنین کرده اســت و اگر کیفیت یا کمیت 
کار آن گونه کــه باید مطلوب نبوده دلیلش فراهم 
نبودن بســترهای الزم بوده است. این کار مستلزم 
همکاری نهاد وکالت و دولت است؛ در صورت انجام 

آن، مطمئن باشید این انتظار برآورده می شود. 

رئیس سابق کانون وکالی دادگستری مرکز در گفت و گو با قدس پیشنهاد داد

استفاده از وکیل خانواده اجباری شود

همان گونه که 
پزشک خانواده 

داریم باید وکیل 
خانواده هم در 

ایران اجباری شود

بــــــرش
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باالخره سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا کیست؟
میزان: کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، می گوید: پس از گذشت ۶ ماه از شیوع بیماری 
کرونا در کشــور هنوز مشخص نیست سخنگوی ستاد مبارزه با 
کرونا چه کسی است. یک ستاد بحران باید سخنگو داشته باشد و 

خروجی رسانه ای آن باید به طور دقیق مشخص شود.

چرا سندتحول بنیادین اجرا نشده است؟
ایسنا: محمود مهرمحمدی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش 
با بیان اینکه باید فکری برای تعدد نهادهای تصمیم گیری برای 
آموزش و پرورش در نگاه کالن حاکمیتی داشته باشیم، درباره 
علت عدم اجرای ســندتحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش 
در ۱۰ ســال گذشته مسئول درستی برای اجرای سند انتخاب 

نکرده است.

خانه و خانواده

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد
 ساماندهی فضای مجازی 

برای ارتقای حجاب در کشور
 فارس   عضو کمیســیون فرهنگی مجلس از 
ساماندهی فضای مجازی به منظور ارتقای حجاب 

در کشور خبر داد.
زهراســادات الجوردی اظهارکرد: در حال حاضر 
وضعیت حجاب چندان مطلوب نیست و از دالیل 

آن در نظر گرفتن زنجیره های این موضوع است.
وی گفــت: اگــر بخواهیــم عفــاف و حجاب را 
آسیب شناســی کنیم از مشکالت آن جدا دیدن 
ایــن حــوزه از حوزه های دیگر اســت. به نظرم 
نمی شــود در رســانه ها و فضای مجازی، سبک 
زندگی غربی ترویج و تبلیغ شود ولی شاهد رشد 
و نمو عفاف و حجاب بود. این عضو کمیســیون 
فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه ساماندهی فضای 
مجازی از اولویت های مجلس است، گفت: برخی 
گمان می کنند وقتی می گوییم فضای مجازی را 
ساماندهی می کنیم منظورمان بستن شبکه های 
پرمخاطب اســت، در حالی که این چنین نیست 

و تنها مبحث افزایش نظارت ها مدنظر قرار دارد.

حوادث

سخنگوی آتش نشانی تهران بیان کرد
 مقصر اصلی سانحه 

کلینیک  سینا
 مهر    جــالل ملکی، ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی تهران در خصوص سانحه کلینیک 
سینا گفت: وزارت کار رســماً اعالم کرده مقصر 

۱۰۰درصد این قضیه وزارت بهداشت است.
وی افزود: وزارت بهداشت می گوید ما فقط از لحاظ 
بهداشتی درمانگاه ها را بازدید می کنیم و مسئولیت 
ایمنی و بازدید فنی و ساختمانی با وزارت کار است، 
اما وزارت کار می گوید وزارت بهداشت تاکنون یک 
نامه خطاب به ما برای بازدید از کلینیک نزده است. 
وی گفت: وزارت کار بر این اساس می گوید چون 
وزارت بهداشت کوتاهی کرده و نامه ای برای اعالم 
موقعیت و مشکالت این ساختمان به وزارت کار 

ارسال نکرده، مقصر است.
ملکی می گوید: آتش نشانی چهار بار به کلینیک 
ســینا اطهر اخطار داده بود، البته کم کاری دیگر 
نهادهای نظارتی را نمی توان گردن تعداد اخطارها 
انداخت، چــرا که نهادهای مرتبــط باید به این 

موضوع ورود می کردند.

محیط زیست

یک فعال محیط زیست:
عمر مفید هر کیسه پالستیکی 

در ایران تنها ۱۲ دقیقه است
 ایسنا   محمد درویش، فعال محیط زیست با 
اشــاره به اینکه هر خانواده ایرانی روزانه حدود 
ســه تا پنج کیسه پالستیکی مصرف می کند، 
گفت:  مصرف این تعداد کیســه پالستیکی در 
روز درحالی اســت که متوسط عمر مفید هر 
کیسه پالستیکی در ایران تنها ۱۲ دقیقه است، 
اما متوسط عمر آن پس از مصرف، ۳۰۰ سال. 
این ها همه نشان می دهد اگر فکر جدی برای 
کاهش مصرف پالستیک نکنیم، با یک بحران 
جدی روبه رو خواهیم شــد که نه تنها آلودگی 
آب، خاک و محیط زیست را به  همراه دارد، بلکه 
منجر به پدید آمدن میکروپالستیک ها )اشیای 
پالستیکی با قطر کمتر از ۵ میلیمتر( می شود.

وی گفت:  براســاس گــزارش IUCN درباره 
انقراض ششــم، یــک میلیــون از گونه های 
موجود در کره زمین در آســتانه انقراض قرار 
گرفته اند و یکی از دالیل آن، آلودگی ناشی از 

پالستیک  است.

میراث فرهنگی

یک مسئول وزارت میراث فرهنگی خبر داد
کشف عتیقه های هزاره اول و 

دوم پیش از میالد
 ایرنــا   فرمانده یگان حفاظــت وزارت میراث 
فرهنگی، از کشف اشیای تاریخی با قدمت هزاره 
اول و دوم پیش از میالد و دوران اسالمی در استان 
کرمانشاه خبر داد. سردار امیر رحمت الهی گفت: با 
بازرسی از یک خودرو ۱۶۷ قلم شئ تاریخی شامل 
جام، کاسه مفرغی، عطردان، تبرزین، سرپیکان، 
دستبند، سنجاق قفلی، آویزهای تزئینی، گوشواره، 
انگشتر، پیکرک حیوانی و مهر استوانه ای کشف 
شد. این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: با توجه 
به اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان، 
اشیای مکشوفه دارای ارزش تاریخی بوده و قدمت 
آن هــا هزاره اول پیش از میالد و دوره اســالمی 
تخمین زده شــده اســت. ســردار رحمت الهی 
افزود: شــهروندان می توانند در صورت مشاهده 
موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت با شماره 
تماس ۰۹۶۶۲ )پل ارتباطی مردم با وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی و یگان 

حفاظت( گزارش کنند.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
 ۳۰ درصد مدارس 

فرسوده هستند 
 ایرنا   رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و بازسازی 
مدارس گفــت: ۱۴ هزار کالس درس در ســال 
تحصیلی جدید با حضور وزیر آموزش و پرورش 

افتتاح می شود.
مهراله رخشانی مهر با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد 
مدارس، فرسوده هستند، عنوان کرد: ۱8 درصد 
این مدارس نیازمند مقاوم سازی و ۱۲ درصد دیگر 
تخریب و بازسازی هســتند، از این رو آموزش و 

پرورش اولویت بندی مناسبی انجام داده است.
رخشانی مهر خاطر نشــان کرد: از سال ۹۷ تا 
کنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل پروژه های مدارس خیرســاز اختصاص 

داده شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: سازمان برنامه 
و بودجه در سال ۹۹، میزان ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه های خیرساز اختصاص 
داد که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ 

تاکنون تخصیص یافته است. 

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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چه کسی پشت ماجرای کنکور است؟
فارس: علیرضا منادی، رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه به دنبال حذف کنکور هستیم، گفت: باید دید 
جمع ما چه می کند. 8هزار میلیارد تومان و شاید دو برابر گردش 
مالی کنکور است؛ چه کسی پشــت این ماجرای کنکور است؟ 
ضمن آنکه کیفیت در آموزش و پرورش هم افت پیدا کرده است. 

وزیر، بازگشت شهریه دانشجویان را پیگیری کند
خانه ملت: عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس با 
انتقاد از دریافت شهریه کامل از دانشجویان در ترمی که کالس  ها 
به علت شیوع کرونا تشکیل نشد، گفت: وزیر علوم باید در هیئت 
دولت، پیگیر بازگشت شهریه به دانشجویان باشد تا در این زمینه 

دستورالعملی مشخص و عملی تهیه شود.
سیاست وزارت علوم باید حمایت حداکثری از دانشجویان باشد.

این مدیران وزارت علوم استعفا کنند
خانه ملت: علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
امروز شاهد هستیم برخی از مدیران وزارت علوم، خود از سهامداران 
دانشگاه غیردولتی هستند که این مسئله به دور از هرگونه منطقی 
است. وی تأکید کرد: ضرورت دارد این افراد، پیش از ورود مجلس به 

این حوزه، داوطلبانه از یکی از سمت های خود استعفا کنند.

آِش شور سیاست گذاری آموزش و پرورش 
تسنیم: علی زرافشان، معاون ســابق وزارت آموزش و پرورش 
گفت: نهادهایی که در سیاســت گذاری آموزش و پرورش ورود 
می کنند متعدد و متنوع هستند و بین این دستگاه ها تقسیم کار 
مشخصی وجود ندارد. باید پاسخ داد در حوزه آموزش و پرورش، 
سیاست گذاران چه کسانی هستند. این تعدد آشپز موجب شور 

شدن آش سیاست گذاری آموزش و پرورش شده است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

 اگنس کاالمارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: محمد بن 
سلمان مظنون اصلی پرونده قتل جمال خاشقچی است که در 

سال ۲۰۱۸ در کنسولگری ریاض در استانبول به قتل رسید.

دونالد ترامپ، در صفحه خــود توییت کرده: نمی خواهم 
آمریــکا را از ناتو خارج کنم، با ایــن حال متحدان ناتو باید 

سهم خود را بپردازند.

بثینه شعبان، مشاور رسانه ای و سیاسی بشار اسد، در تماس 
با شبکه خبری المسیره اظهار کرد: آنچه قانون سزار خوانده 
می شــود، در واقع ادامه جنگ علیه ســوریه بوده و از سوی 
آمریکایی وضع شده که جنگ علیه مردم سوریه را هدایت 

می کند.

بن واالس، وزیر دفاع انگلیس، روز چهارشــنبه در تماس با 
»خالد بن سلمان بن عبدالعزیز« معاون وزیر دفاع عربستان 
ســعودی، بابت تحریم های اعمال شــده از ســوی دولت 

عذرخواهی کرده اما لندن آن را علنی نکرده است.

پشت پرده های قاچاق ثروت ملی سوریه

نفتدزدی»مککنزی«
  جهان/ علوی  منابع خبری گزارش دادند کنث مک کنزی، 
رئیس سازمان تروریستی سنتکام )فرماندهی نیروهای آمریکایی 
در منطقه( به صورت ســرزده وارد شــمال شرق سوریه شده 
است. مظلوم عبدی، فرمانده شبه نظامیان موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« در توییتر ورود مک کنزی به شمال شرق 
ســوریه و دیدار با او را تأیید کرده اســت. او نوشت: »امروز ما 
میزبان فرمانده ســنتکام، ژنرال کنــث اف مک کنزی بودیم و 
درباره مسائل دارای منافع مشترک از جمله ادامه مبارزه علیه 
تهدید داعش و برقراری صلح در منطقه گفت وگو کردیم. عمیقاً 
قدردان ادامه حمایت آمریکا از ثبات و مبارزه علیه تروریســم 
هستیم«. شبه نظامیان کرد سوریه از دو سال پیش با حمایت 
آمریکا چاه های نفتی ســوریه را در شرق این کشور به اشغال 
خود درآورده است. بنابر گزارش های منتشر شده، این گروه نفت 
را به ترکیه و از آنجا به رژیم صهیونیستی می فروشد. پیش از 
این در خبرها آمده بود تشکیالت خودگردان کردها در شمال 
سوریه، امتیاز استخراج نفت از صدها چاه نفت متعلق به سوریه 
در منطقه »شرق فرات« و انتقال آن به فلسطین اشغالی از راه 
اردن را به یک شــرکت رژیم صهیونیستی واگذار کرده است. 
در همین زمینه، مردخای خانا، تاجر اســرائیلی در مصاحبه با 
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم تأکید کرد: این قرارداد میان 

کردها و شرکت وی موسوم به »گلوبال دولپمنت« منعقد شده 
است. مردخای گفت: من نمی خواهم این نفت در اختیار دولت 
ســوریه قرار گیرد. تولید نفت از چاه های این کشور در منطقه 
شــرق فرات در حال حاضر ۱۲۵ هزار بشکه در روز است و ما 
در نظر داریم ســطح تولید نفت را از این حوزه ها به ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز برسانیم.
در همین حال، منابع رسانه ای اعالم کردند آمریکایی ها نیز در 
پوشش حضور غیرقانونی در سوریه، بار دیگر به سرقت و قاچاق 
نفت سوریه در مناطق تحت اشغال مبادرت ورزیدند. به گزارش 
العهد، رسانه های سوری اعالم کردند محموله ای جدید از منابع 
نفتی ســوریه توسط واشنگتن به سرقت رفته است. این اتفاق 
در مناطق تحت اشغال تروریست های آمریکایی رخ داده است. 
بدین ترتیب، ۳۵ دستگاه کامیون حامل سوخت از میادین نفتی 
سوریه توسط آمریکایی ها به عراق قاچاق شده است. کامیون های 
حامل ســوخت از طریق گذرگاه غیرقانونی »الولید« در حومه 
»الیعربیه« در استان »الحسکه« در شمال شرق سوریه قاچاق 
شده اند. این نخستین باری نیست که تروریست های آمریکایی 
اقدام به سرقت و قاچاق منابع نفتی سوریه می کنند؛ پیشتر نیز 
رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده بود هدف این کشور از حضور 

نظامی در سوریه غارت ثروت های نفتی آن است.  نیویورک تایمز: از زمان شروع ویروس کرونا 
در شهر نیویورک، شمار شهروندانی که امنیت 
غذایی نداشته اند، دو برابر شده و به حدود ۲ 

میلیون نفر رسیده است.
هافینگتون پســت: گروهــی ۱۵نفره از 
جمهوری خواهان که در دوره گذشته انتخابات 
ریاست  جمهوری آمریکا به دونالد ترامپ رأی 
داده بودند، با اعالم نارضایتی خود از لفاظی ها 
 و عملکــرد ترامپ قصد دارنــد در انتخابات 

پیش  رو، دست حمایت از او بکشند.

تنها نفتکش یمن، موضوع درخواست 
دولت مستعفی از شورای امنیت

کمین »هادی« برای نفت »صافر«©

ایسنا: دولت مستعفی و فراری یمن از نشست 
ویژه شورای امنیت درباره بحران نفتکش »صافر« 
در چهارشنبه هفته جاری خبر داد. این نفتکش، 
تنها نفتکش یمن اســت که از ابتدای شــروع 
حمله های سعودی به این کشور در دریای سرخ، 
در محــدوده تحت کنترل مقاومت پهلو گرفته 
و به تعمیرات اساســی نیاز دارد. اما نکته اصلی 
ماجرا این است که این نفتکش در حال حاضر 
۱۵۰هزار تن نفت به همراه دارد. عبدربه منصور 
هادی مدعی اســت ارتش یمن باید نفتکش را 
به او تحویل دهد. محمد الزبیری، وزیر شیالت 
دولت قانونی یمن در این حرکت دولت مستعفی 

را سیاسی  دانست.
مقاومت بارهــا اعالم کرده بــه دلیل محاصره 
غیرقانونی سواحل یمن، امکان تعمیر این نفتکش 

برای یمنی ها وجود ندارد.

ادی کوهن:
 یک هیئت سعودی ©

وارد تل آویو شده است
کوهن،  ادی  جهــان: 
صهیونیســت  تحلیلگر 
کاربری خود  در حساب 
شــد:  مدعی  توییتر  در 
یک هیئت ســعودی به 

ریاست »ســعود القحطانی« از مشاوران ارشد 
ولیعهد ســعودی و از اعضای تیم ترور »جمال 
خاشــقچی« روزنامه نگار برجسته سعودی وارد 
تل آویو شــده اســت. ســعود القحطانی، ناظر 
عملیات ترور جمال خاشــقچی در کنسولگری 
عربستان سعودی در ترکیه بود که پس از صدور 

حکم دادگاه سعودی تبرئه شد. 
در ادامــه این توییت در تشــریح دیگر اهداف 
این ســفر، به »خرید برنامه مخصوص امنیت 

سایبری« اشاره شده است.
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 16 والیت درگیر با طالبان است
 68 کشته و زخمی 

در افغانستان

فارس: در نتیجه انفجاری مهیب نزدیک 
یــک ســاختمان دولتــی در پایتخــت 
افغانستان دو غیرنظامی زخمی شدند. بر 
اساس اعالم منابع امنیتی، این انفجار ناشی 
از یک مین مغناطیسی در حوزه شانزدهم 
امنیتی شــهر کابل در نزدیکی ساختمان 
وزارت درآمدهای عمومی به وقوع پیوسته 
است. در همین حال، شورای امنیت ملی 
افغانستان اعالم کرد طی هفته گذشته در 
درگیری ها با طالبان، ۲۳ غیرنظامی کشته 
و ۴۵ تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این 
گزارش، ۱۶ والیت افغانســتان در هفته  

مورد نظر درگیر با طالبان بوده است. 

راننده فرانسوی قربانی شهروندان بی اعصاب

مرگ بر اثر دعوت به ماسک زدن!©
یورونیوز: یک راننده اتوبوس در فرانسه که از دو مسافر خواسته بود داخل اتوبوس از 
ماسک استفاده کنند، مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت. این 
مورد تازه ترین اتفاق از تأثیرات کرونا بر شهروندان اروپایی است. فیلیپ مونگیوت، ۵۹ 
ساله آخر هفته گذشته بر اثر این حمله در شهر جنوب غربی بایون، دچار مرگ مغزی 

شد و در بیمارستان درگذشت.
حاال این ماجرا ســبب شده دیگر راننده ها هم احساس ناامنی کنند. آن ها حتی چند 
روز دســت از کار کشیدند. ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه در توییتی در این باره 
نوشت: »جمهوری ]فرانسه[ او را به عنوان یک شهروند نمونه می شناسد و او را فراموش 
نمی کند. قانون، عامالن این جنایت ننگین را مجازات خواهد کرد«. وی این حمله را 

»بزدالنه« توصیف کرد.
ژرار دارمنن، وزیر کشور جدید فرانسه که دیروز، شنبه با برخی از رانندگان اتوبوس شهر 
بایون مالقات و درباره اوضاع امنیتی بحث کرد، این حمله را »عملی شنیع« عنوان کرد. 

وی افزود: »عامالن بزدل این حمله نباید بدون مجازات رها شوند«.
دادستانی فرانسه همچنین اعالم کرد: عالوه بر دو متهم اصلی، سه نفر دیگر نیز در این 
زمینه متهم شده اند؛ دو نفر به دلیل کمک نکردن به شخص در معرض خطر و نفر سوم 

برای تالش در مخفی کردن مظنون به حمله، متهم شده اند.

ترکیه: به دنبال نوعثمانی گری نیستیم

سلطان، پادشاهی نمی خواهد!©
فارس: ســخنگوی وزارت خارجه ترکیه با انتقاد از تبلیغات کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس، گفت ترکیه به دنبال اخوانی گری یا نوعثمانی گری نیست. ابراهیم کالین، 
عملیات رســانه های عربی حاشیه خلیج را »تبلیغات سیاه« نامید و گفت: ادعای این 
کشورها مبنی بر اینکه ترکیه سیاســت خارجی خود را بر مبنای تفکر »اخوانی« یا 
»نوعثمانی« طرح ریزی کرده، یک اتهام اســت. کالین افزود: »این ادعاها هیچ پایه و 
اساسی ندارد و با هدف بدنامی حقیقت سیاست خارجی ترکیه صورت می گیرد و هیچ 

واقعیت ملموسی که صحت این ادعاها را اثبات کند، وجود ندارد«.

ترامپ 40 ماه زندان دوست صمیمی اش را بخشید

عفو مافیایی به سبک پدرخوانده!©
سی ان ان: دونالد ترامپ، راجر استون، 
مشــاور ســابق خود را که در پرونده ای 
مرتبط با دخالت روســیه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ به ۴۰ ماه 

زندان محکوم شده بود، عفو کرد.
این دستور رئیس جمهور ایاالت متحده 
تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان 
راجر استون که از دوستان دونالد ترامپ محسوب می شود، صادر شد. راجر استون به 
دلیل اظهارات دروغ در برابر کنگره، کارشــکنی در روند تحقیق مجلس نمایندگان و 

ارعاب شاهدان، مجرم شناخته شده بود.
دموکرات ها ضمن اعتراض به صدور دستور عفو راجر استون، این تصمیم ترامپ را »زیر 
سؤال بردن حکومت قانون« و »سوء استفاده از قدرت« و همچنین »رفتار مافیایی« 
ارزیابی کرده اند. رئیس جمهوری ایاالت متحده بنا به قانون اساســی این کشور اجازه 
عفو محکومان جرایم فدرال را دارد. با این حال منتقدان دولت آمریکا ضمن اشاره به 
تصمیم چند هفته پیش وزارت دادگستری مبنی بر عدم تعقیب قضایی مایکل فلین، 
مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ تأکید می کنند دونالد ترامپ به دنبال دخالت 
در پرونده نقش آفرینی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ است. راجر 
استون، ۶۷ ساله قرار بود روز سه شنبه خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند. 

از سوی بانک جهانی رخ خواهد داد

200میلیون دالر کمک بالعوض به افغانستان©
صدای افغان: بانک جهانی اعالم کرده یک بسته کمک بالعوض ۲۰۰ میلیون دالری 
جدید را در بخش مقابله با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی بحران ویروس کرونا، تأمین 
تسهیالت اولیه برای شهروندان و حمایت از بخش خصوصی در اختیار افغانستان قرار 
می دهد. این بانک ابراز امیدواری کرده دولت افغانســتان اقدام های اساسی را با هدف 
تقویت سیاست گذاری در راستای تسریع بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و تقویت 
زیربناهای اساســی، از جمله تأمین انرژی برق، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات 

مخابراتی در پیش گیرد.
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عکس نوشت

درخانهنمانید!درخانهنمانید!
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت: دستور »در خانه بمانید« 
فایده خود را از دســت داده و افراد باید به فکر بازگشــت به محل کار 
باشــند. این در حالی است که دانشمندان تصمیمات اتخاذ شده برای 
رفع محدودیت ها را شــتاب زده خوانده و درباره موج دوم شیوع کرونا 
هشدار داده اند. بیش از ۲۸۸هزار نفر در انگلیس به کرونا مبتال شده اند 

که ۴۵هزار نفر از آن ها جان خود را از دست داده اند.

 اردوغان علیه منتقدان قطر علیه اعراب درگیری عربستان و امارات در یمن
 پیشروی انصاراهلل 

در سایه اختالف  متجاوزان
 تاریخ، رفتار شما 

را فراموش نخواهد کرد!
بعید نیست برخی خواستار 
تبدیل کعبه به موزه شوند!

عربی21: در حالی که متحدان عربستان و 
امارات در یمن این روزها در ریاض مشغول 
مذاکره هســتند، عناصــر نظامی دو طرف 
بار دیگر در اســتان لحج در جنوب یمن با 
یکدیگر درگیر شده و روی هم آتش گشودند. 
در همین زمینه، وبگاه »اخبار الیمن« وابسته 
به دولت مســتعفی در یادداشتی انتقادی 
نوشت: انصاراهلل استان های شمالی را یکی 
پس از دیگری بــه کنترل خود در می آورد 
و سران ما در ریاض بر سر انتخاب استاندار 
عدن همچنان مذاکره می کنند! کمی صبر 
کنید؛ آن ها هنگامی که عدن را هم گرفتند، 

استاندارش را هم انتخاب می کنند!

الرمیحی« مدیر  الخلیج الجدید: »احمد 
دفتر اطالع رســانی وزارت خارجه قطر در 
واکنش به سخنان انور قرقاش، وزیر مشاور 
امارات در تمجید از عربســتان سعودی در 
توییتر خود نوشت: »رفتارهای چهار کشور 
عربی خیانتکار اعم از رفتارهای آبروبر، اخراج 
مردم قطر از هتل های مکه، ممانعت آن ها از 
زیارت خانه خدا، جاسوسی و غیره بود، تاریخ 
هرگز تصمیمات ناپاک شما را پاک نخواهد 
کرد«. چهار کشور عربستان، مصر، بحرین 
و امارات از خــرداد ۱۳۹۶ روابط خود را با 
قطر قطع کرده و گذرگاه های زمینی، هوایی 
و دریایی خود را به روی این کشور بسته اند.

مخالفان  ترکیه  رئیس جمهور  آناتولی: 
تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد 
را بــه بــاد انتقاد گرفــت. رجب طیب 
اردوغان در آیین بازگشــایی مســجد 
ایاصوفیــه تصریــح کرد: مــا متعجب 
نمی شویم آن ها در آینده حتی خواستار 
تبدیل کعبه کــه قدیمی ترین عبادتگاه 
است یا تبدیل مســجداالقصی به موزه 
شوند. ما از خداوند می خواهیم وطن و 
انســانیت ما را از چنین ذهنیت هایی تا 
ابد حفظ کند و این امت را با کسانی که 
نسبت به ارزش های آن ها نگاه و اهداف 

خصمانه دارند، آزمایش نکند.

اخبار

بدون تیتر

خبر

چهره

 انعکاس

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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اندیشکده بلفر مطرح کرد
 جهان در کوهپایه های ©

جنگ سرد جدید
جهان / زارع: »ما در کوهپایه های جنگ سرد 
قرار داریم« این جمله ای اســت که تحلیلگر 
اندیشکده بلفر از قول هنری کیسینجر درباره 
روابط رو به تیرگی چین و آمریکا گفته است. 
نیال فرگوسن در ادامه می گوید: دو ابرقدرت 
در حــال ورود بــه جنگل تاریک هســتند. 
دعــوای چین و آمریکا از تعرفه های اقتصادی 
بر کاالهای چینی در یکی دو ســال گذشته 
شروع شد و اکنون به ماجرای شرکت هوآوی 
و تکنولوژی ارتباطات نســل پنجم )۵G( آن 
رسیده است. اما این همه فاصله چگونه این قدر 

سریع ایجاد شد؟
فرگوسن در پاســخ به این پرسش می گوید: 
ترامپ با شــعار »اول آمریکا« به نحو عجیب 
و محکمی به گوی بلورین نظم جهانی ضربه 
زد که این گوی خیلی ســریع ترک برداشت 
و شکســت و جنگ ســرد دوم تنها یکی از 

پیامدهای منفی این شعار است.
این تحلیلگــر در ادامه نقدی هم به مدیریت 
کرونایی ترامپ وارد می کند و می گوید: )اگرچه 
حرف وحدیث ها فراوان است( در آن طرف اما 
چین توانســت خوب مدیریت کند. حاال هم 
این کشور با صادرات دستگاه های تنفسی ارزان 
قیمت و تجهیزات مقابله با کرونا در حال تبدیل 

شدن به رهبر ناجی جهان است.
فرگوســن در انتها با هشــدار به اینکه چین 
و آمریــکا نباید بیش از ایــن فاصله بگیرند، 
می گوید: دو طرف می توانند با تغییرات اندک 
در راهبرد های خود همانند قدیم به شــرکای 
اقتصادی تبدیل شــوند. به این ترتیب ممکن 

است اسیر جنگ سردی جدید نشویم.

اتاق فکر

شورش در مالی

معترضان رادیو و تلویزیون را اشغال کردند©
فارس: ساختمان صدا و سیمای دولتی 
مالی به اشغال صد ها تظاهرات کننده 
معتــرض درآمد و پخــش برنامه های 
آن متوقف شــد. راهپیمایی معترضان 
در باماکو با تالش آن ها برای اشــغال 
ساختمان های اصلی از جمله مجلس 
ملی این کشور به هرج و مرج کشیده 
شد. رهبران این اعتراض ها در شروع کمپین نافرمانی مدنی در مالی، از حامیان خود 
خواسته بودند ساختمان های دولتی از جمله دفتر نخست وزیری و دیگر نهادهای 
اصلی را اشغال کنند تا »ابراهیم بوباکار کیتا« رئیس جمهور این کشور را که در ارائه 

راه حل برای مشکالت امنیتی و اقتصادی ناکام بوده، وادار به استعفا کنند.
مالی در غرب آفریقا با ۲۰میلیون جمعیت، گرفتار مشکالت فراوان اقتصادی شده است.

 جهان/ علوی  معاون دبیر کل حزب اهلل 
تسلیم  لبنان  اینکه  اعالم  ضمن  لبنان 
این  گفت:  شد،  نخواهد  آمریکا  فشارهای 
جنبش به همراه احزاب سیاسی متحد خود 
اجازه کشاندن لبنان به سمت خأل ]سیاسی[ 
را نخواهد داد. شیخ نعیم قاسم در گفت وگو با 
شبکه المنار اعالم کرد: قوای سیاسی دارای 
ثِقل در لبنان به عالوه حزب اهلل با یکدیگر 
متحد هستند تا به آمریکا اجازه اجرا کردن 
برنامه هایش در لبنان را ندهند. وی تأکید 
کرد: ما و متحدانمان به آمریکایی ها اجازه 
نمی دهیم لبنان را به سمت خأل پیش ببرند. 
هدف تمام فشارهای آمریکا تغییر گزینه  های 
سیاسی در لبنان و سلب قدرت مقاومت از 
حزب اهلل است؛ مقاومتی که سبب تشویش 

داد:  ادامه  قاسم  شیخ  است.  شده  اسرائیل 
حزب اهلل در طول تاریخ جز دو گزینه پیروزی 
قاموس  نداشته؛ تسلیم شدن در  و شهادت 
ما جا ندارد. حزب اهلل یک سیستم حمایتی 
و آماده دارد که آن را قادر می سازد مانع از 
تحمیل گزینه های دیگران شود. وی تصریح 

کرد: اگر ما را در موقعیت سخت قرار دهند 
ما گزینه های سخت داریم و این گزینه ها نزد 
سران ]حزب اهلل[ نگه داشته شده و در زمان 
مناسب از آن استفاده خواهیم کرد. سران، این 
گزینه های سخت را انتخاب می کنند و ممکن 
باشد.  یا رویکردها  امور  از  است مجموعه ای 
نعیم قاسم در ادامه گفت: جنگ فعلی، جنگ 

اقتصادی است و در مرحله فعلی جایگزین 
جنگ نظامی چه از سوی آمریکا یا اسرائیل 
است؛ دلیل این موضوع سردرگمی آمریکا و 
موانع پیش رو و نیز سردرگمی داخلی دشمن 

است. 
وی تأکید کرد: اگر جنگ با اسرائیل رخ دهد 
قطعاً اسرائیل طرف بازنده خواهد بود؛ توانایی 

مقاومت و حضور آن بسیار بیشتر از ژوئیه 
۲۰۰۶ است و رژیم اسرائیل این را به خوبی 

می داند.
شــیخ قاســم گفت: تمام حرف و حدیث ها 
درباره کنار رفتن دولت فعلی لبنان تبلیغات 
رسانه ای و سیاسی اســت که نشان دهنده 
آرزوهای »دوروتی شــیا« ســفیر آمریکا و 
]افرادی[ مانند او اســت؛ ایــن دولت باقی 
است و باید فرصت کامل به آن داده و از آن 
حمایت شود؛ آنچه امروز سفیر آمریکا انجام 
می دهد دلیل بر عقب  نشینی تاکتیکی است. 
وی افزود: ملت دنبــال حمایت از دولت، نه 
ایســتادن در مقابل آن است، زیرا جایگزین 

این دولت، خأل است. 
شیخ قاسم در پایان گفت: حزب اهلل بخشی 
از این دولت اســت، دولتی که اگر خوب کار 
کند به نتیجه خوب هم می رسد، همان طور 
که نصیب دیگران هم می شود و اگر بد عمل 
کند ما نیز به میزان مشارکتمان مسئولیت آن 
را بر عهده می گیریم. موضع حزب اهلل مقابله 

نامحدود با فساد در هر جایی است.

تسلیم در قاموس ما جایی ندارد
معاون حزب اهلل لبنان: جنگ امروز اقتصادی است

گزارش

حسان دیاب: چالش ها را پشت سر می گذاریم»هیوال«ها خشمگین از محدودیت کرونا
  اسپوتنیک  گوران وســیک، معاون شهردار بلگراد 
صربستان، خســارت های وارد شــده به این شهر، تنها 
در دو شــب اول اعتراض ها را بیــش از 1.1 میلیون دالر 
برآورد کرده است. به گزارش اسپوتنیک، گوران وسیک با 
انتشار تصویری از مجسمه اسب هایی که در مقابل پارلمان 
مخدوش شده بودند، افرادی که به تخریب این بناها دست 
زده اند را »هیوال« خواند. این اعتراض ها از زمانی آغاز شد 
که الکساندر ووچیچ، رئیس  جمهور صربستان روز سه شنبه 
هفته گذشته از وضع مجدد محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داد. ووچیچ پس از نخستین 
شب اعتراض ها، تندروهای راست گرا را مقصر خشونت در پایتخت صربستان دانست و بدون هرگونه شفاف سازی، 
سرویس های امنیتی خارجی را به اعمال نفوذ در اعتراض های صربستان متهم کرد. این اعتراض ها تا شب گذشته 
که چهارمین شب متوالی آن ها بود ادامه داشت. ووچیچ معترضان را »تروریسم محض« توصیف کرد و هشدار داد 

تروریست ها مجازات خواهند شد.

 النشره  نخست وزیر لبنان در واکنش به تحوالت 
اخیر این کشور اعالم کرد دولت وی ماندنی است و 
تمام تالش خود را برای حل مشکالت مردم انجام 
می دهد. به گزارش النشــره، حسان دیاب در دیدار 
با شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اهل سنت لبنان 
بر عدم استعفای دولت کنونی تأکید کرد. دیاب در 
ادامــه افزود: دولت با طرح های مختلف مانند تهیه 
بسته های کمکی برای خانواده های فقیر، تخصیص 
هزار و۲۰۰ میلیارد به بخش صنعتی و زراعی و امثال آن تالش می کند از رنج شهروندان لبنانی 
بکاهد. وی سپس گفت: با »دوروتی شیا« سفیر آمریکا در لبنان دیدار و درباره چند موضوع رایزنی 
کردیم و وی برای کمک به لبنان اعالم آمادگی کرده اســت. دیــاب درباره مذاکرات با صندوق 
بین المللی پول نیز اعالم کرد: صحبت با صندوق برای اصالحات مورد درخواست و نیز برنامه ای را 

که باید بر آن توافق کنیم، آغاز کرده ایم.

پیشخوان

دولت لبنان به دنبال حل مشکالت مردمخسارت  گسترده معترضان به شهر بلگراد صربستان
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