
 

نگین خاتم سلطان دین
 آستان  فردا، بیست و سوم ذی القعده، در تقویم روایتی درباره اسناد »برات زیارت« که در گذشته برای زائران حرم حضرت رضا)ع( صادر می شده است

تاریخ رسمی کشور به نام روز زیارتی مخصوص 
امام رضا)ع( و بنا به قولی، سالروز شهادت آن امام 
همام نام گذاری شده و مطابق آموزه های دینی، 

زیارت مرقد مطهر رضــوی از دور و نزدیک در 
این روز ســنت بوده و نسبت به انجام آن بسیار 
سفارش شده است. به همین بهانه در این گزارش 

 ............ صفحه 3به بررسی اجمالی...

4 2 2
میالد دخانچی در گفت و گو با قدس از کتاب جدیدش می گوید  سید عباس موسوی در واکنش به گزارش نیویورک تایمز: نوذر شفیعی در گفت وگو با قدس:

:jامام علی
برکت عمر در 

کار نیک است. 
کار نیک، بهترین 

ذخیره و برترین 
توشه است.
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درباره اهمیت احیای پروژه 
روشنفکری صحبت می کنم

خواهند دید 
دوران بزن دررویی تمام شده

قرارداد ایران و چین 
پیمان استراتژیک جامع است

 با توجه به افزایش امید به زندگی در سال های پس از انقالب قوانین این سازمان باید »جوان سازی« شود 

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان ام البنین )س( 

شرح در صفحه 3
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 اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

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

آخرین مهلت ارائه پاکت  
پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه
تاریخ و زمان برگزاری جلسه

کمیسیون مناقصه

199/3

تجديد مناقصه انجام امور مربوط 
به حفاظت و نگهداری از اراضی 
شهرستان های استان خراسان 

جنوبی
700/000/000--12 ماه14/000/000/000

 ساعت12 روز  دو شنبه 
مورخ 99/04/23 الی  ساعت 13 
روز پنج شنبه  مورخ 99/04/26

ساعت 14 روز
 دوشنبه 

مورخ 99/05/06

ساعت 9صبح روز
سه شنبه

مورخ 99/05/07

احداث ساختمان فرهنگي هنري 299/8
12 ماه12/301/709/988محله كارگران بيرجند

ابنيه و 
تاسيسات 

برقي سال99
616/000/000

  ساعت12 روز  دو شنبه  مورخ 
99/04/23 الی  ساعت 13 روز

پنج شنبه  مورخ 99/04/26

ساعت 14 روز
 دوشنبه 

مورخ 99/05/06

ساعت 9:30صبح روز
سه شنبه

مورخ 99/05/07

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220
اداره ارتباطات و اطالع رسانی -   اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی

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

فراخوان مناقصه عمومی_ یك مرحله ای )نوبت دوم(
مجوز شماره 1399.1778

1 ( موضوع مناقصه : واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه به بخش خصوصی در سال 99.
2( مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی.

3 ( مبلغ برآورد:  9/204/213/449 ریال . 4 ( مدت انجام كار:12 ماه 5( محل اجرای كار : بجنورد-شیروان-اسفراین
6( نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار: 1-واریزسپرده نقدی به مبلغ 460/210/000  ریال به شماره حساب 9200070853 و شناسه پرداخت به 
شماره  16347988  نزد بانك ملت شعبه شریعتی بجنورد 2- ارائه  ضمانتنامه بانكی معتبر بنام مناقصه گذار با اعتبار 3 ماهه )به غیر از تضامین صادر 

شده از طرف پست بانك( 3- سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی.
7( مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه : رجوع به آدرس ه�ای اینترنت�ی www.setadiran.ir و http://monaghese.niopdc.ir و ی�ا مراجعه حضوری به 
آدرس س�تاد منطقه واقع در: خراس�ان ش�مالی – بجنورد- خیابان امام خمینی غربی – نبش امام خمینی 42 )كوچه ش�هید علی محمدنیا(- شركت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی- طبقه اول اتاق 222- دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه. الزم به ذكر است كلیه مراحل و 

تشریفات این مناقصه در بستر سامانه ستاد 2099091975000001 انجام خواهد شد.
8( مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت سه شنبه 99/04/31. متقاضیان می بایست حداكثر تا  روز شنبه 99/05/04  نسبت 

به ارسال نامه اعالم آمادگی به شماره نمابر 32313771-058 اقدام نمایند.
9( زمان و مكان برگزاری جلسه توضیح وتشریح اسناد: سه شنبه 99/05/07 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه.

10( آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه:  تا ساعت 14 شنبه 99/05/11 .
11( زمان و مكان بازگشایی پاكات مناقصه: یكشنبه 99/05/12 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه. 

12 ( ش�رایط متقاضی�ان و م�دارك مورد نی�از : 1– ارائه گواهی نامه معتبر تایی�د صالحیت از اداره كل تعاون،كار و رف�اه اجتماعی در امور حمل و 
نقل 2- داش�تن رتبه بندی طرح طبقه بندی مش�اغل  3 - ارائه گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 4- ارائه 
تصویر كارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، تصویر كلیه صفحات اساسنامه شركت، تصویر آگهی تاسیس شركت، تصویر آخرین 
تغییرات در روزنامه رسمی، ارائه شناسه ملی و كد اقتصادی شركت.      5- تاییدیه گواهی امضاء مجاز از دفترخانه اسناد رسمی       )كلیه مستندات 

ارائه شده می بایست برابر اصل باشد( 6-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركت های تابعه وزارت نفت
13( مدت اعتبار پیشنهاد : نود روز از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد.

در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن12-32325711-058 داخلی 200 تماس حاصل فرمایند. 
آگهی نوبت اول: یكشنبه 99/04/22

آگهی نوبت دوم: سه شنبه 99/04/24                                                                                                                                                 شناسه آگهی909019

روابط عمومی  شركت ملی  پخش فرآورده های نفتی- منطقه خراسان شمالی
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اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور مرمت ، منطقه خراسان شمالی
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 صنایع 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.

س     شناسه آگهی 909883  م الف 2044
/ 9
90
34
71

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
  نوبت دوم 

»تأمین اجتماعی« درخطر بازنشستگی پیش از موعد

 ............ صفحه 3

واکنش ها به تصویب کلیات 
طرح  تفصیلی

حوزه جنوب غرب مشهد

کمربند جنوبی؛ 
منتظر تولد 

حاشیه شهر 
جدیدی باشید

 جامعه  حال و روز سازمان تأمین اجتماعی خوب نیست. چند سالی است که کارشناسان 
و مسئوالن تشکل های کارگری و کارفرمایی از وخامت حال این سازمان خبر می دهند. به 
باور آن ها تعادل بین منابع درآمدی و مصارف این سازمان به هم خورده است. البته آنان 
در کنار دلیل یاد شده موضوع کاهش ساالنه نسبت پشتیبانی )تقسیم تعداد بیمه پردازان 
بر تعداد مستمري بگیران( این سازمان را هم مطرح می کنند و می گویند نسبت پشتیبانی 
در صندوق تأمین اجتماعی به زیر پنج رسیده که کمتر از استانداردهای جهانی است. این 
وضعیت در شرایطی است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر 

 ............ صفحه 7کشور که حدود 42 میلیون نفر را زیر پوشش...

 قدس خراســان    ســرانجام پس از ماه ها 
کش وقوس بین موافقــان و مخالفان، اعضای 
شــورای اسالمی شــهر مشــهد روز گذشته 
تمامی بندهای اسناد اصالحی طرح تفصیلی 

پیشنهادی حوزه جنوب...

4 برابر عرف دنیا 
خانه خالی داریم

آیا رقم مالیات 
برخانه های خالی  

بازدارنده است

اسماعیلی: از گفتن 
خیلی مسائل خسته شدیم

ناکامی های 
استقالل 

فنی نیست
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 10

معاون وزیرآموزش و پرورش:

مجوز استخدام 
۲۵ هزار معلم 

صادر شد
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 امیر تفرشی 

توسعه روابط میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئال از آن دست 
مباحثی اســت که در کشورمان طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. از سوی 
دیگر در یک سال گذشته با عمیق تر شدن روابط، خشم آمریکا بیشتر از همیشه 
شــده و اقدام های خصمانه اش علیه دو کشور افزایش یافته است، در آخرین مورد 

برایان هوک به صراحت از تعمیق روابط ایران و...

ضرورت تغییر ریل همکاری با ونزوئال 
از پروژه ای به پروسه ای

 ............ صفحه 2

ناو آمریکایی نجنگیده به گل نشست!ناو آمریکایی نجنگیده به گل نشست!
بونهوم ریچارد آتش گرفت؛ بونهوم ریچارد آتش گرفت؛ ۵7۵7 نفر آخرین آمار مجروحان نفر آخرین آمار مجروحان

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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روزنامـه صبـح ایـران 2

۳ کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات خود در برجام شده  اند  خانه ملت: عباس عراقچی در خصوص سرانجام نامه ظریف در خصوص فعال شدن ساز و کار حل اختالف، گفت: معتقدیم کاری که سه 
کشور اروپایی انجام دادند، به نوعی خالف تعهداتشان در برجام است و این موضوع را به کمیسیون مشترک اطالع دادیم و در جریان کمیسیون مشترک نسبت به واکنش ها تصمیم گیری خواهد شد. فعالً در مرحله 

اطالع رسانی هستیم و این ساز و کار را فعال کردیم تا کمیسیون مشترک در جریان نظرات ایران مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات خود در برجام شده اند، قرار گیرد.

آرش خلیل خانه: رابطه راهبردی 
با کشوری که کارشناسان معتقدند 
تا یک دهه دیگر قدرت اول اقتصادی جهان 
اســت، یک امتیاز ویژه محسوب می شود، 
آن هم در شرایط موجود کشور، اما با وجود 
غیرواقعــی بودن موج شــایعات و تخریب 
ذهنــی دشــمنان و رســانه های بیگانه، 
حساسیت افکار عمومی ما نیز از ریشه های 
تاریخــی و نگرانی های منطقــی در مورد 
قرارداد همکاری راهبردی ۲۵ ساله با چین 
قابل درک است؛ نگرانی هایی 
که شفاف ســازی می تواند به 

رفع آن ها کمک کند.
بــه همیــن منظــور درباره 
ضرورت رفتن به سمت چنین 
قرارداد بلنــد مدتی با چین 
و پــاره ای نگرانی های مطرح 
شــده در جامعه با دکتر نوذر 
شفیعی، عضو اسبق کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس به گفت وگو پرداختیم. 

در    می رســد  نظر  به 
فرهنــگ ما نیــز نوعی 
نگرانی و نــگاه منفی به 
مدت  بلند  قراردادهــای 
خارجی وجود دارد. چرا ما باید به سمت 
یک قرارداد بلندمدت با چین برویم و آیا 

این مسئله جای نگرانی دارد؟ 
هر کشــوری در انعقاد قراردادهای خارجی 
اعم از اجرایی یا همکاری و مشــارکت و یا 
راهبردی، مالحظات خاص خودش را دارد. 
ایران و چین هم در انعقاد این قرارداد ۲۵ ساله 
مالحظات و نگاه خاص خودشان را داشتند. 
نکته ای که مهم اســت، اینکه روابط ایران و 
چین در ســال های اخیر نوسان های زیادی 
داشته است. راه حل میانه ای که پیدا شد این 
بود که برای ثبات روابط یک توافق نامه بلند 
مدت منعقد کنیم. البته دو طرف مالحظات 
دیگری هم دارند. چین می خواهد اطمینان 
پیدا کند که امنیت انرژی اش تضمین است 
و ایران این منابــع را در اختیار دارد، ضمن 
اینکه چین می داند آینده برتری اقتصادی اش 
وابسته به دسترسی به خلیج فارس است. در 
مقابل ایران در پی این است که فروش انرژی 

و درآمد نفتی اش تضمین شــود. بنابراین به 
نظر من مؤلفه ۲۵ سال در این توافق خیلی 
نباید حساسیت برانگیز باشد، بلکه محتوای 
این توافق نامه باید با دقت و وســواس زیاد 

تنظیم و تدوین شود.
در این موضوع باید به این نکته توجه داشت 
کــه هر چند سیاســت و الگــوی غالب در 
سیاست خارجی چین عدم تعهد است، اما 
چین در سال های اخیر به سمت پیمان های 
مشــارکت با کشــورهای مختلف در یک 
پازل معنادار پیش می رود. پیمان مشارکت 
متفاوت از پیمان اتحاد یا شبه اتحاد است و 
چین تا کنون با ۷۷ کشور پیمان مشارکت 
امضا کرده اســت که در ۲۵ الگوی متفاوت 
قابل تقســیم بندی اســت. اگر این ۲۵ الگو 
را خالصه کنیم به ســه مــدل کلی پیمان 
مشارکت منظم، پیمان مشارکت استراتژیک 
و پیمان مشارکت اســتراتژیک جامع قابل 
دسته بندی اســت. توافق نامه ای که چین با 
ایران در حال تدوین آن اســت در رده سوم 
یعنی پیمان مشارکت استراتژیک همه جانبه 
یا جامع تعریف می شــود که باالترین سطح 
اســت، اما یک ویژگی دیگر هم دارد که آن 
را در نوع خود منحصر به فرد می کند. اینکه 
چین تاکنون با هیچ کشوری این نوع پیمان 

را ۲۵ساله امضا نکرده است. 

کمربند    »یک  نقشه طرح  به  وقتی 
یک جاده« نگاه می کنیم، ایران در قلب 
این طرح قرار دارد. کشور ما در نقشه 
چه  اقتصادی اش  آینده  برای  راه چین 

جایگاه و نقشی دارد؟ 

یک نکتــه را باید در این زمینه به جد مورد 
توجه قرار داد. اینکه چینی ها اکنون احساس 
می کنند ما بــه دلیل فشــارهای آمریکا و 
تحریم ها و انزوایــی که غربی ها می خواهند 
به ما تحمیل کنند به آن ها نیازمند و وابسته 
هستیم و آن ها می توانند از ما امتیاز بگیرند. 
چینی هــا در انعقــاد قراردادهای خود چند 
پارامتــر را لحاظ می کنند. در مــورد ایران 
مسئله امتیاز منابع مطمئن انرژی و موقعیت 
ژئوپلتیک، بسیار برجسته است. ایران دروازه 
منطقه به شمار می رود و همان طور که شما 
اشاره کردید، گلوگاه و تنگه مهم جاده ابریشم 
و دروازه ورود و حضور چین در خلیج فارس 

نیز هست. 
داشــتن پیمان مشــارکت با یــک قدرت 
اقتصادی مثل چین آن هم در شرایط خاصی 
که کشور ما در جنگ اقتصادی با آمریکا به 
سر می برد، فی النفسه مثبت و مهم است، اما 
نباید چشم بســته اقدام شود. در عین حال 
چون این توافق نامه یک پیمان مشــارکت 
اســت، مثل یک پیمــان اتحــاد تعهدات 
الزام آوری را بــرای چین ایجاد نمی کند. در 
واقع این پیمان انعطاف پذیر است و ممکن 
است در آینده این موضوع مشکل آفرین باشد. 
چیزی که خود من را نگران می کند، محتوا و 
حتی زمان توافق هم نیست، هر چند این ها 
جای بحث دارد. آنچه نگرانی ایجاد می کند، 
این است که چین در کشورهایی که این راه 
را رفته یک روش غیراخالقی را به کار گرفته و 

آن دیپلماسی دام بدهی است.
طــرح »یک کمربند یک جــاده« یک پروژه 
چینی اســت کــه کامالً در جهــت منافع 

بلندمدت این کشــور طراحی شــده است. 
مسیر جاده ابریشــم در کشورهای مختلف 
نیاز به زیرســاخت جاده ای و ریلــی دارد. 
چین برای ایجاد و تقویت این زیرساخت از 
طریق قراردادهای مشارکت و پرداخت وام به 
کشورهای قرار گرفته در مسیر اقدام می کند. 
بررسی تجربه کشورها نشان می دهد چین 
و بانک های چینی برای پروژه های مشارکت 
و توســعه ای به کشــورهای طرف قرارداد 
مشارکت وام های کالن و سنگین داده اند و 
بابت این وام ها اتفاقاً سودهایی باالتر از بانک 
جهانــی و صندوق بین المللــی پول و گروه 
پاریس دریافت می کننــد. این پروژه ها نیز 
عمدتاً توسط شرکت های چینی اجرا شده و 
حتی کارگران و حتی شرکت های مطالعاتی 

پروژه ها هم چینی بوده اند. 

 این توافق نامه یک برنامه راهبردی   
و سند یا نقشه راه است، نه یک قرارداد 
اجرایی و بالتبع در آن هیچ عدد و رقمی 
اختیار رسانه ها  بیاید که در  نمی تواند 
قرار گیرد. پــس عملیات روانی طرف 

غربی در این مورد برای چیست؟ 
بله این را قبول دارم. این یک سند راهبردی 
و نقشــه راه اســت و آنچه در مورد امتیازها 
و رقم هــا و نیــروی نظامــی و واگذاری ها 
در آن آمده، درســت نیســت. اما این سند 
بند به بندش در آینده نیــاز به قراردادها و 
توافق نامه های اجرایی دارد. این بخش است 
که احتماالً در مجلس و نهادهای باالدستی 
نظارت بــر آن وجود ندارد و ممکن اســت 
آســیب از این نقطه وارد شود. بنابراین باید 
دقت کنیم و حساســیت به خرج دهیم که 
اصل توافق نامه و اهمیت آن برای دولت آقای 
روحانی که می خواهد اشــتباه قبلی خود را 
جبران کند، سبب نشود در آینده دارایی های 
راهبردی کشور را در اختیار چین قرار دهیم. 
اگر بحث تخفیفات مطرح باشد یا استمهال 
در پرداخت پول نفت، این یکی از دام هاست 
برای بدهکارسازی و در اختیار گرفتن منابع 
راهبردی ایران. در تاجیکستان با همین روش 
چیــن یک معدن طال را تصاحــب کرد. در 
آفریقا هم از این نمونه ها بســیار است. من 
می خواهم دولت و دستگاه دیپلماسی کشور 

را به این مسائل و تجربیات توجه دهم.

نوذر شفیعی در گفت وگو با قدس از فرصت ها و تهدیدهای رابطه تهران و پکن می گوید

قرارداد ایران و چین پیمان استراتژیک جامع است

  با وجود اینکه تب کرونا دوباره اوج گرفته، برگزاری کنکور اشتباه است. وزارت علوم  
دست از لج بازی بردارد. نمایندگان مردم و ستاد مبارزه با کرونا ورود کنند و کنکورها را 

به آبان موکول کنند. 9150003660
ناظران سایت دیوار علناً از کاربران کالهبرداری می کنند، پول برای آگهی می گیرند  

و بعد آگهی را به صورت دلخواه تغییر می دهند. چرا مسئوالن جلو کالهبرداری سایت 
دیوار را نمی گیرند؟ 9370008079 

از نهادها و سازمان های انقالبی تقاضای عاجزانه دارم؛ اگر حقیقتاً به فکر دنیا و آخرت  
مردم هستند در شبکه اینستاگرام و تلگرام کانال ایجاد نکنند و جوانان را به بهانه اسالم 
وانقالب به تباهی نکشند. تلگرام و اینستاگرام همچون مردابی با گل های زیباست که 
انسان را به نیستی و تباهی می کشد. وقتی می دانیم این نرم افزار بازوهای سازمان موساد 
اسرائیل است، چرا جوانان را به این دام مهلک می اندازند؟ شرم آوراست که صداوسیما هم 
جوانان را به اینستاگرام تشویق می کند، در حالی که این شبکه حاوی میلیون ها صفحه 

مستهجن است. 9360006158 
چقدر خوب بود به سفارش ائمه برای ازدواج آسان و زودهنگام فرزندان خود اعتماد  

و عمل می کردیم تا امروز جامعه ما با این همه گرفتاری روبه رو نشــود. دولت محترم و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی راجع به بحث ازدواج ضروری است که تصمیمات 

جدی تری گرفته و گرهی از مشکالت جوانان را حل کنند. 9150008863 
متأسفانه بر بازار هیچ گونه نظارتی نیست و برخی افراد بی انصاف هم به هر بهانه ای  

قیمت ها را باال برده و آسایش مردم را سلب می کنند. نهادهای نظارتی لطفاً در برخورد با 
گران فروشان جدی تر عمل کنند. 9150003525

پیش از آغاز بحران کرونا مســئله اخذ مالیات از پزشــکان به جد مورد توجه مردم،  
نمایندگان مجلس و حتی رسانه ها قرار داشت، ولی با آغاز این بحران همه چیز به دست 
فراموشی سپرده شــد. ما قدردان همه مدافعان سالمت و به ویژه پرستاران هستیم اما 

مسئله دریافت مالیات از پزشکان نباید به دست فراموشی سپرده شود. 9150005632

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گفت وگو با المیادین: 

 در کشورهای غربی ترور مقامی مثل سلیمانی ©
اعالم جنگ تلقی می شد

سیاست: »اگنس کاالمــارد« گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و 
خودسرانه که در خصوص پرونده ترور شهید 
قاسم سلیمانی تحقیق می کند، در مصاحبه ای 
اختصاصی با شبکه خبری المیادین بار دیگر 
بر اینکه این ترور »منشور سازمان ملل را نقض 
کرد« تأکید و اعالم کرد اقدام آمریکا در ژانویه 
۲۰۲۰ در ترور یک مقام عالی رتبه کشوری در کشوری ثالث »تحولی خطرناک« در عرصه 

بین الملل است.
به گزارش فارس او این ترور را »نقض همه اصول«  دانست و گفت، آمریکا تعریف »خطر 
نزدیک« را مخدوش کرده و سرلشکر سلیمانی حتی خطر قریب الوقوع هم نبوده که آمریکا 
بر اساس این تعریف اقدام به مقابله با خطر قریب الوقوع کند. این مقام سازمان ملل به 
»غیبت عملی« این سازمان، عمل نکردن شورای امنیت به وظایف خود و ناتوانی جامعه 
بین الملل اذعان کرد و ضمن سخن گفتن از ضرورت بازچینش نظام بین المللی بر اساس 
قدرت های جدید و متفاوت، از فقــدان نهادهایی برای اجرای قوانین و مجازات ناقضان 
قوانین صحبت و تأکید کرد اگر ایران به شورای امنیت اعتماد می داشت ]یعنی اگر شورای 
امنیت قابل اعتماد بود[ و نهادهایی می بودند که طرف های ناقض قوانین بین الملل مثل 
آمریکا را مجازات ]تحریم[ می کردند،  چه بسا ایران پاسخ نمی داد. گزارشگر ویژه سازمان 
ملل به پرسشی که در گزارش ویژه خود در خصوص ترور سردار سلیمانی نیز ذکر کرده،  
پاسخ داد و در جواب اینکه اگر این ترور در خصوص یک مقامی در کشورهای غربی رخ 
می داد، چه اتفاقی می افتاد، گفت، اگر این اتفاق برای کشورهای به اصطالح دموکراتیک 
رخ می داد و مسئولی بلندپایه هدف قرار می گرفت، به احتمال زیاد این اقدام را خصمانه 

و اعالم جنگ تلقی می کردند.

سرلشکر سلیمانی نقشی مؤثر و مهم در جنگ با داعش داشت»
وی در پاسخ به این پرسش المیادین که گفته است »موضوع دیگری در گزارش هست که 
درباره آن حرف زده اید و آن موضوع تروریست برای هدف گرفتن ژنرال سلیمانی است و 
در گزارش می گویید که این هدف گرفتن یا این بهانه اساساً وجود ندارد، چون ایران در 
حال مبارزه با تروریسم است« اظهار داشت: به نظر می رسد آنچه آمریکا انجام داد، توسل 
جســتن به نظریه جنگش علیه تروریسم است که آن را در خصوص سرلشکر سلیمانی 
انجام داد و در اعالنش در آوریل ۲۰۱۹ گفته بود و گمان می کنم که سرلشکر سلیمانی 
و سپاه پاسداران تروریستی قلمداد شدند. در نتیجه آمریکا این اصل را علیه مجموعه ای 
رسمی اجرا کرد و در نهایت ترور سرلشکر سلیمانی را با همان شیوه ای توجیه کرد که قتل 
رهبر القاعده را مثالً توجیه کرد. این نکته اول. نکته دوم که به آن اشاره می کنم ضرورتاً 
حرف من نیست، بلکه حرف دیگران هم هست و آن این است که تعریف تروریسمی که 
آمریکا بر سرلشکر سلیمانی تطبیق داد، صرفاً از جانب خود آمریکاست و در نتیجه عراق 
یا هر کشوری دیگر، ملزم نیست چنین اقدام هایی را در حق سرلشکر سلیمانی و صرفاً به 
مجرد اینکه آمریکا او را تهدید قلمداد می کند، اجرا کند. سوم اینکه، در چهار پنج سال 
گذشته سرلشکر سلیمانی نقشی مؤثر و مهم در جنگ با داعش داشت که شورای امنیت 
آن را گروهی تروریســتی اعالم کرده بود. بنابراین و طبق آنچه گفتم، در گزارش اشاره 
کردم ترور سرلشکر سلیمانی توجهات را به این خطر مرتبط با ادبیات ]گفتمان[ جنگ 
علیه تروریسم و چارچوب کاری و شیوه اجرایی آن جلب می کند و به طور کلی تر به خطر 

مترتب با تکیه بر سیستمی ضد تروریسم، مثل آنچه رخ داد.

 سپاه قدس مستندات ترور شهید سلیمانی را ©
به قوه قضائیه داد

سیاست: ســردار ســید محمــد حجازی، 
جانشــین فرمانــده نیروی قدس ســپاه در 
جلسه هماهنگی همایش بین المللی مطالبات 
حقوقی-بین المللی دفاع مقدس با قدردانی از 
ابتکار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
شهید قاسم سلیمانی در برگزاری این همایش 
بین المللــی و با تأکید بــر ضرورت پیگیری 
حقوقی مطالبات حقوقی دفاع مقدس و ترور شهید قاسم سلیمانی گفت: هرچند برخی 
از واقعیات بسیار بدیهی به نظر می رسند، اما برای پیگیری حقوقی نیاز به اسناد و مدارک 
دقیق داریم، به همین دلیل ما در رابطه با سفر سردار سلیمانی و ترور ناجوانمردانه ایشان 
و همراهانشان، مسافران پرواز از سوریه به عراق، تیم پروازی، مالقات های ایشان قبل از 
سفر به عراق و سایر موضوعات، مدارک الزم را جمع آوری و به قوه قضائیه ارسال کردیم.

همفکری مسئوالن اقتصادی دولت و مجلس با حضور قالیباف©
خانه ملت: در جلسه مشترک وزرای اقتصادی دولت با رؤسای کمیسیون های مجلس که 
باحضور دکتر محمدباقر قالیباف در محل مجلس برگزار شد، موضوع تأمین و تخصیص 
ارز کاالهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه وزیر جهاد کشاورزی، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس کل گمرک و رئیس کل بانک 
مرکزی گزارشی از وضعیت موجود ارائه کردند و در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی و حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نکاتی را 
در خصوص ســاماندهی ارز ترجیحی کاالهای اساسی مطرح کردند. در ادامه محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر استمرار جلسات مشترک، نسبت به 
هم افزایی مســئوالن اقتصادی در دولت و مجلس اشاره و مواردی را به عنوان اقدام های 

ضروری مطرح کرد.

قول و قرار مجازی ظریف با وزیر خارجه کویت©
ایرنا: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه روز دوشنبه در ادامه رایزنی های منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران با شیخ احمد ناصر المحمد الصباح، وزیر امور خارجه دولت کویت 
از طریــق ویدئو کنفرانس گفت وگو و تبادل نظــر کرد. در این گفت وگوی تصویری دو 
طرف ضمن بررسی موضوعات مورد عالقه در خصوص همکاری های دو جانبه و آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی بر تداوم رایرنی های دو کشــور تأکید کردند. ظریف در 
این گفت وگو همکاری های دوجانبه و چندجانبه کشورهای منطقه را یک نیاز ضروری و 
دائمی دانست و تأکید کرد در این میان همکاری ایران و کویت می تواند در ابعاد مختلف 

توسعه یابد.

ضرورت تغییر ریل همکاری با ©
ونزوئال از پروژه ای به پروسه ای

توســعه روابط میان جمهوری اسالمی ایران 
و جمهــوری بولیواری ونزوئال از آن دســت 
مباحثی است که در کشــورمان طرفداران 
و مخالفــان خاص خــود را دارد. از ســوی 
دیگر در یک ســال گذشته با عمیق تر شدن 
روابط، خشم آمریکا بیشتر از همیشه شده و 
اقدام های خصمانه اش علیه دو کشور افزایش 
یافته اســت، در آخرین مورد برایان هوک به 
صراحت از تعمیق روابط ایران و ونزوئال ابراز 
نگرانــی کرد و وعده داد کــه برنامه ای برای 

مقابله با آن تدوین خواهد کرد.
در میان این مباحث نکتــه ای که نباید از 
چشــم ما پنهان بماند، شــرایط حاکم بر 
محیط جهانی اســت که تهران و کاراکاس 
در آن پا به رکاب توسعه روابط گذاشته اند. 
دو کشــور در اوضاعی وارد تعامل بیشــتر 
بــا یکدیگر شــده اند که زیر شــدیدترین 
تحریم های آمریکایی قرار داشته و به همین 
جهت راغب به توسعه همه جانبه همکاری ها 
هســتند. البتــه این اقــدام بــا توجه به 
تحریم های وضع شده ریسک هایی دارد که 
طرفین این خطرات را پذیرفته اند. بخشی از 
ریسک های مالی را هم ونزوئال رأساً برعهده 
گرفته اســت. کاراکاس به واسطه سرویس 
و کاالیی که تاکنون دریافت کرده ،معادل 
آن را به صورت ارزی پرداخت کرده اســت. 
اکنون کشورهای دیگر هم در همین حوزه 
آمریکای التین و حتی آسیا و آفریقا وجود 
دارند که خواهان انجــام تبادالت این گونه 
با تهران هســتند، دولت هایــی که مواضع 
آن ها در محیــط بین المللی با مــا تقریباً 
همراه اســت، اما آن ها نتوانسته اند چنین 
سرویسی از ایران دریافت کنند؛ چراکه به 
لحاظ مالی توانمند در پرداخت بدهی خود 
نیســتند. البته ما این را هم نباید فراموش 
کنیم ســال ۲۰۰8 وقتی ما تحت تحریم 
بین المللی بودیم، ونزوئال به ما کمک کرده و 
دو نفتکش برای ما ارسال کردند. به واسطه 
همین اقدام هم شرکت نفتی ونزوئال مورد 
تحریــم آمریکا قرار گرفــت و به نوعی این 

اقدام ایران جبران گذشته هم هست.
جدا از این مباحــث، در نوع رابطه تهران و 
کاراکاس بایــد چند نکته دیگــر را مدنظر 
قرار داد. آنچه دربــاره همکاری های کنونی 
و ارســال چند نفتکش و کشتی حامل مواد 
غذایی به ونزوئال به نظر می رسد، مؤید یک 
پروژه همکاری اســت نه یک پروسه. تفاوت 
این دو مفهوم در آن است که وقتی همکاری 
در قالب پروســه تعریف شــود، نگاه و افق 
بلندمدت دیده شــده و بر مبنــای آن اقدام 
می شــود، اما هنگامی کــه روند همکاری ها 
پروژه ای باشــد؛ یعنی کوتاه مدت بوده و افق 
طوالنی تر مورد توجه قرار نگرفته است. این 
یک ضعف بــزرگ در همکاری های تهران 
و کاراکاس اســت و قطعاً بــرای تغییر ریل 
همکاری هــا از کوتاه مدت به بلندمدت باید 

چاره ای اندیشیده شود.
نکتــه دوم؛ همان گونــه که به آن اشــاره 
شــد، موقعیت زمانــی ارتبــاط میان دو 
کشور است. در شــرایط کنونی دو طرف 
تحت تحریم های آمریکا، خارج از خواست 
هژمون بین المللــی و در مقابل دید افکار 
عمومی جهانی بــه یک همکاری خارج از 
چارچــوب و قواعد تعریف شــده در نظام 
بین الملل اقدام کرده اند. این موضوع مهم 
اســت که ما خارج از اراده قدرت هژمون 
در نظام بین الملل یک عملیات اقتصادی و 
سیاســی انجام دهیم. این اقدام ضمن زیر 
سؤال بردن قدرت آمریکا می تواند به عنوان 
یک الگو در رابطه با ســایر کشــورها هم 
تبدیل شود. حال کشورهایی دیگر که در 
نظم بین المللی تحت امر آمریکا مورد آزار 
واقع شده اند، این پیام را دریافت می کنند 
کــه با وجــود ناخشــنودی کاخ ســفید 
می توانند با توسعه روابط دوجانبه نیازهای 
همدیگــر را تأمین کننــد؛ بنابراین اقدام 
ایران یک پیام جانبی هم داشت و آن هم 
نمایش قدرت تهران بود. به نظر می رســد 
در حال حاضر جمهوری اسالمی به لحاظ 
به نقطه ای رســیده  بازدارندگــی دفاعی 
که با وجود تحریم هــا و تهدیدهای مکرر 
آمریکا قادر است کشتی ها و نفتکش های 
خود را از این ســر اقیانوس به آن ســوی 
اقیانــوس، آن هم با پرچم خود بفرســتد. 
این مهم هــم تحت تأثیر دو عامل حاصل 
شده است. نخست آنکه اعزام نفتکش های 
ایرانی دقیقاً تحت قوانین بین الملل انجام 
شد و این مســئله امکان هرگونه واکنش 
را از واشــنگتن گرفــت. دوم آنکــه ایران 
قدرت دفــاع از خود را بــه دیگران ثابت 
کرد. با تکیه بر این دو عامل سیاست های 
ایران در برابر سیاســت های  تهدیدزدایی 
تنش زایی فعال شــده و آن را خنثی کرد. 
با این گونه اقدام های پیش دســتانه، ابتکار 
عمل در دست ماست و تهدید از سر کشور 
برداشــته شده و این در حالی است که در 
ما مرحله به مرحله مجبور  تنش زایی  بحث 
به عقب نشینی هســتیم تا تهدیدها را کم 
کنیم و این آن چیزی اســت که غرب به 

دنبال آن است.

صدای مردم   

خبر کوتاه 

شماره پیامک: 30004567

داشتن پیمان 
مشارکت با یک 
قدرت اقتصادی 
مثل چین آن هم 
در شرایط خاصی 
که کشور ما در 
جنگ اقتصادی 
با آمریکا به سر 
می برد، فی النفسه 
مثبت و مهم است، 
اما نباید چشم 
بسته اقدام شود

بــــــــرش

سیاست: ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی در نشست خبری  درباره حادثه پیش آمده در 
تأسیسات غنی سازی نطنز گفت: توضیحات الزم را دوستان ما در 
سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کردند. 
بررسی های همه جانبه ای را به ویژه در حوزه امنیتی آغاز کرده و به 

نتایجی هم رسیدند، اما هنوز جمع بندی نهایی نشده است. 
موســوی گفت: پس از جمع بندی، شورای عالی امنیت ملی و یا 
ســازمان انرژی اتمی گزارش کامــل را ارائه خواهند داد و طبیعتاً 
متناســب با یافته هایی که بعد از تحقیقات بدســت خواهد آمد، 

واکنش ها و اقدام های الزم را حتماً انجام خواهیم داد.

همکاری نظامی ایران با سوریه چیز جدیدی نیست»
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر سردار باقری به سوریه 
و توافق نظامی ایران با ســوریه و همکاری نظامی دو کشور گفت: 
همکاری نظامی ما با سوریه چیز جدیدی نیست و ما از زمان های 
دور چه در زمان حافظ اسد چه بشار اسد روابط همه جانبه ای در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی داشتیم و از 
ابتدای انقالب این همکاری ها به ترتیب و پشت سر هم و در حال 
رشد بوده است. وی افزود: این همکاری ها در دوره جدید که دولت 
و ملت سوریه درگیر مبارزه با تجاوزات خارجی و تروریسم هدایت 
شده از ســوی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در کشور خود 
هستند، حائز اهمیت است. جمهوری اسالمی ایران با دعوت دولت 
و ملت ســوریه در آن کشور حضور داشته است و این قراردادها در 
همین راستاست و این قراردادها و همکاری های گسترده سیاسی، 

نظامی و اقتصادی با دولت و ملت سوریه ان شاءاهلل بیش از پیش و 
تا پایان اشغالگری گروه های تروریستی در آنجا ادامه خواهد داشت.

ناوهای آمریکایی چه زود آتش می گیرند!»
ســخنگوی وزارت خارجه درباره آتش ســوزی در عرشــه ناو 
آمریکایی در ســن دیگو نیز گفت: آتش سوزی ناو خیلی به ما 
ارتباطی پیدا نمی  کند. جالب اســت ناوهای آمریکایی  چه زود 
آتش می گیرند! اخبار را پیگیری کنید که یوزپلنگان آمریکایی 

مسئولیت آن را برعهده نگرفتند!
موســوی در پاسخ به پرسشــی درباره پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: هم دولت و هــم وزارت خارجه مجری 
دستورات و منویات مجموعه نظام خواهند بود و با توجه به شرایط و 
منافع ملی به موقع تصمیم خواهند گرفت. اما در مجموع برای ایران، 
مسائل داخلی آمریکا و اینکه کدام فرد و حزب سر کار بیاید، چندان 

اهمیتــی ندارد. در دوره  های مختلف این احــزاب و افراد را تجربه 
کردیم. هر کسی با دیدگاه های خاص خود اقدام هایی را علیه ایران 
داشتند، فراموش نمی کنیم تحریم های ظالمانه که بیشتر شاید در 
دوران اوباما وضع شد و فشار آن ها ادامه یافت و اکنون آقای ترامپ 
ادامه دهنده راه آن هاست. وی افزود: برای تصمیم گیران ایران اینکه 
چه کسی در آمریکا حکومت کند، اهمیت ندارد، مهم نوع تعامل 
آن ها با دولت و ملت ایران اســت، نوع مواجهه آن ها نه در حرف، 
بلکه در عمل است که با توجه به شرایط و مقتضیات آینده می توان 

قضاوت بهتری داشت.

واکنش به گزارش نیویورک تایمز درباره حادثه نطنز»
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره گزارش نیویورک تایمز 
درباره حادثه نطنز و اینکه همکاری مشترک بین اسرائیل و آمریکا 
بوده، عنوان کرد: جمهوری اسالمی ایران از هر گزارشی در هر جا 
منتشر شود، به آسانی از آن عبور نمی کند و جدی تلقی خواهد کرد، 
به ویژه اگر ادعاهایی مطرح شــود و بخواهند مسئولیتی را متوجه 
کسی یا کشوری کنند. این موارد در برآوردهای امنیتی مقام های 
ذی ربط در داخل ایران بررســی می شود. وی افزود: درباره علت و 
علل اصلی حادثه نطنز همکاران و دوستان در جاهای مختلف در 
حال جمع بندی نهایی هستند و اگر به این نتیجه برسند رژیم یا 
دولتی در این خصوص دست داشته اند و اعتراف کنند چنین کاری 
را توسط آن ها مستقیم و غیرمستقیم صورت دادند، طبیعی است 
که ایران واکنش قاطع و مهمی صورت خواهد داد و خواهند دید که 

دوران بزن دررویی تمام شده است.

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

گفت وگو

سیاست خارجی

سید عباس موسوی در واکنش به گزارش نیویورک تایمز درباره حادثه نطنز:

خواهند دید دوران بزن دررویی تمام شده

مسئوالن حتی اظهار شرمندگی هم نمی کنند!برخورد  قضایی جایگزین سستی های مدیریتی نیست
 میزان  رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای 
عالی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه خود را ملزم 

به همکاری با مجلس و دولت می داند. 
آیت اهلل رئیســی افزود: نســبت به برخورد با 
مفسدان، جدی هستیم، اما برخورد های قضایی، 
جایگزین سســتی های مدیریتی نیست.  وی 
تصریح کرد: مدیریت کشور درحوزه های اجرایی 
نیازمند کار مقتدرانه و برنامه ریزی شده است. 
الزمه ایران قوی، اقتصاد قوی اســت و اقتصاد 
قوی، نیازمند مدیران قوی است. آیت اهلل رئیسی 
با بیان اینکه حمایت از مدیران قوی و شجاع در 
دســتور کار ماست، گفت: باید توجه داشت راه 
حل مشکالت در درون کشور است و نسبت به 
دشمن خارجی هرجا امتیاز داده ایم، بیشتر باج 

خواهی کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: همه دستگاه ها باید پای 
کار نهضت تعاون و احسان بیایند. قوه قضائیه 
هم برای دسترســی آسان مردم به محرومان و 
توجه به خانواده زندانیان، خود را موظف می داند 

و تفاهم نامه با کمیته امداد برای عدم پرداخت 
هزینه دادرسی در همین راستا بود. رئیس قوه 
قضائیــه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح 
کرد: باید قصورها در دوره های مختلف پیگیری 
شــود وگرنه شاهد ده ها آتش سوزی و خسارت 
خواهیم بــود. وی یادآور شــد: کار مربوط به 
پیگیری خون حاج قاسم سلیمانی تعطیل بردار 
نیســت. دادســتان تهران و معاون بین الملل، 
موضوع تعقیب قاتالن شهید سلیمانی و موارد 
طرح شــده توسط گزارشگر سازمان ملل را در 

دستور کار قرار دهند.

 سیاست  آیــت اهلل مکارم شــیرازی با صدور 
پیامــی از گرانی روز افــزون کاالها انتقاد کرد. 
در این پیام آمده اســت: در این ایام، بسیاری از 
مردم نسبت به گرانی روزافزون کاالها که برخی 
چندین برابر شده است، به شدت اعتراض دارند. 
دیگر، اجاره مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج 
زندگی جز با وام های ســنگین ممکن نیست. 
از ســوی دیگر، برخی بیــان می کنند که چرا 
مراجع تقلید در برابر این وضع سکوت کرده اند؟! 
ما نه تنها ســکوت نکرده ایم، بلکه بارها در این 
باره سخن گفته ایم و باز هم می گوییم. در این 
پیام تصریح شده است: مسئله مهم، خونسردی 
مســئوالن اســت! که با وعده حل مشکالت 
و مســئولیتی که دارند، اکنــون حتی اظهار 
شــرمندگی هم نمی کنند! و غالباً با پرداختن 
به مسائلی همچون برخی دستاوردها یا افتتاح 
پروژه ها، کشف داروهای جدید، تأمین آب و برق 
و... که در جای خود قابل قدردانی اســت، عماًل 
خود را از زیربار مسئولیت گرانی سرسام آور، کنار 

می کشــند. در بخش دیگری از این پیام آمده 
است: مجلسیان محترم نیز جز انتقاد، چندان که 
الزم است، راهکارهای عملی ارائه نداده، و حتی 
بعضاً به امور حاشیه ای می پردازند. در این میان، 
برخی سودجویان نیز از این وضع سوء استفاده 
کرده و ســیلی به روی هموطنان ضعیف خود 
می زنند. در پایان این پیام تأکید شده است: به 
یقین، این مشکل تنها با انتقاد حل نمی شود، 
بلکه باید قوای ســه گانه عوامل گرانی را پیدا 
کرده، با توجه به محدودیت ها با ارائه راهکارهای 

مناسب، جلو این وضع نابسامان را بگیرند.

مراجع عظامقوه قضائیه
انتقاد آیت اهلل مکارم شیرازی از خونسردی در برابر گرانی لجام گسیختهرئیس قوه قضائیه:

annotation@qudsonline.ir
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محمد اصفهانی: افتخار می کنم من را با کار امام رضایی ام می شناسند   آستان:  محمد اصفهانی از خوانندگان صاحب نام کشور گفت: افتخار می کنم مردم من را با کاری که برای امام رضا)ع( خوانده ام، 
می شناسند. وی خاطرنشان کرد: معتقدم اگر واقعاً به دین و مذهب عمل شود، موجب ارتقا و تعالی زندگی می شود و انسان ها زندگی بهتری خواهند داشت. محمد اصفهانی با اشاره به عرض ارادت خود به ساحت 

مقدس امام رضا)ع( در قالب قطعه »والیت عشق« گفت: افتخار می کنم من را با کاری که برای حضرت خواندم می شناسند و اظهار لطف می کنند.

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

به همت معاونت سرمایه انسانی این آستان اجرا شد 

برگزاری نخستین دوره کانون ارزیابی و توسعه ©
مدیران آستان قدس 

آســتان: به همت معاونت ســرمایه 
انســانی آستان قدس رضوی نخستین 
دوره کانون ارزیابی مدیران آستان قدس 
رضوی برگزار شد.مهدی صفیان، مدیر 
کانون ارزیابی و توســعه آستان قدس 
رضوی در حاشــیه ایــن برنامه که در 
ســازمان مرکزی آستان قدس رضوی 

برگزار شــد، ابراز کرد: »کانون ارزیابی و توســعه« یک رویکرد یا فرایند ارزیابی 
است که با تالشی نظام مند و هدفمند، شایستگی های افراد را توسط ارزیاب های 
متخصص و حرفه ای و با استفاده از تمرین ها و ابزار متنوع، معتبر و علمی، ارزیابی 
و شناســایی می کند.وی ابراز کرد: نخستین دوره اجرای کانون ارزیابی و توسعه 
مدیران آســتان قدس رضوی در قالب آزمون های شــناختی، تعاملی و رفتاری 

مبتنی بر ابزارهای متعدد در قالب گروه های 12 نفره در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به اهداف برگزاری این آزمون ها گفت: هدف از این کار، شناسایی 
اســتعدادهای مدیریتی، ســنجش نیازمندی های آموزشی در حوزه شایستگی 
مدیران، مشاوره در ارتباط با بهترین مسیر شغلی در آستان قدس رضوی، تسهیل 
در تصمیم گیری های مدیریتی با ارائه گزارش های بازخورد مناسب، ایجاد و ارتقای 
روحیه، انگیزه و اشــتیاق برای یادگیری، پیشرفت و توسعه قابلیت های فردی و 

مدیریتی در کارکنان مستعد و... است.
صفیان همچنین خاطرنشــان کرد: افراد شرکت کننده در این آزمون بر مبنای 
شایستگی ها ارزیابی می شوند و از نمره یک تا 10 به آنان اختصاص داده می شود، 
در این ارزیابی مشخص می شود دانش و مهارت افراد برای شغلی که دارند به چه 
میزان است؛ فراتر از شغل خود قرار دارند و یا اینکه باید در مسیر بهبود قرار گیرند.
مدیر کانون ارزیابی و توسعه آستان قدس رضوی تصریح کرد: از منظر سازمانی فارغ 
از بحث نیازسنجی، تعیین سطح شایستگی های مدیریتی فرد در این کانون اتفاق 
می افتد، به این صورت که فرد عملکرد خود را در آزمون مشاهده می کند و این 
مسئله منجر به توسعه فردی وی می شود؛ در همین راستا به او پیشنهاد می شود 
منابعی را مطالعه کند و یا در کارگاه های آموزشی شرکت کند تا شایستگی خود را 
به سطح مطلوب برساند.وی با اشاره به بحث توانمندسازی ارزیابان گفت: ارزیابان 
این آزمون ها، ترکیبی از ارزیابان آســتان قدس رضوی و ارزیابان حرفه ای کشور 
هســتند، در کنار فرایند ارزیابی مدیران، به صورت موازی طرح آموزش ارزیابان 
نیز اتفاق می افتد از همین رو طبق برنامه ریزی های انجام شده، کارگاه هایی ویژه 
ارزیابان برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: نخستین دوره اجرای کانون ارزیابی و 
توسعه مدیران آستان قدس رضوی از 22 تیرماه آغاز شده و تا پنجشنبه 26 تیرماه 
ادامه خواهد داشت و مرحله دوم این آزمون ها نیز از 4 تا 8 مرداد برگزار می شود.

»بر مدار آفتاب« در سیرجان ©
آستان: مســابقه کتاب خوانی »بر مدار آفتاب« با محوریت سبک زندگی رضوی 
توســط کانون محله ای خادمیاران رضوی مســجد شهدای سیرجان برگزار شد. 
معصومه عزت آبادی پور؛ مسئول کانون محله ای خادمیاران رضوی مسجد شهدای 
سیرجان گفت: پویش مطالعاتی سبک زندگی رضوی با محوریت کتاب »بر مدار 
آفتاب« همزمان با میالد امام رضا)ع( برگزار شد.وی افزود: با توجه به شیوع بیماری 
 PDF کرونا این پویش مطالعاتی در فضای مجازی به صورت گسترده و به صورت
منتشــر و آزمون آن نیز به صورت مجازی در دهه کرامت برگزار شد و به تعداد 
هشت نفر از برگزیدگان هدایایی معنوی اهدا شد.عزت آبادی پور گفت: کتاب »بر 
مدار آفتاب« نمونه ای از تعالیم اسالمی درباره سبک زندگی انسان است که در گفتار 
و رفتار امام رضا)ع( عینیت یافته و آموزه های ایشان که هر یک به  نوعی کرامت 
انسان ها را آشکار می سازد و جایگاه و منزلت خدایی آن ها را گوشزد می کند، بیان 
شــده تا دوســتداران امام در این راه گام بردارند و رضای خدا و خشنودی امام را 
بدست آورند.مسئول کانون محله ای خادمیاران رضوی مسجد شهدای سیرجان 
افزود: این کتاب به  قلم محمدحســین پورامینی در 118 صفحه و در موضوعات 
ارتباط با خدا، خانه و خانواده، جامعه، بهداشــت و... نگاشته شده و سعی در زنده  
کردن روح و عقاید انسانی متأثر از جلوه های اخالقی و کرامات آن امام بزرگوار دارد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی    فردا، بیست و سوم 
ذی القعده، در تقویم تاریخ رســمی کشــور به نام روز زیارتی 
مخصوص امام رضا)ع( و بنا به قولی، ســالروز شهادت آن امام 
همام نام گذاری شــده و مطابق آموزه های دینی، زیارت مرقد 
مطهر رضوی از دور و نزدیک در این روز ســنت بوده و نسبت 
به انجام آن بســیار سفارش شده است. به همین بهانه در این 
گزارش به بررســی اجمالی برخی از اســناد مرتبط با موضوع 
زیارت بارگاه مطهر امام هشتم)ع( موجود در مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی از سالیان بسیار دور پرداخته ایم.

وجود 2هزار سند مربوط به زیارت در مرکز اسناد »
آستان قدس رضوی 

رئیس اداره اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس 
رضوی درباره اســناد موجود در این مرکــز مرتبط با موضوع 
زیارت می گوید: در فرهنگ مسلمانان به ویژه شیعیان، حضور 
در مشــاهد شریف، بقاع متبرک و زیارت قبور پیامبران و ائمه 
اطهار)ع( و امامزادگان همواره مورد توجه بوده است، به طوری 
کــه فیض حضور در این اماکن، ســعادتی بزرگ به حســاب 
می آمده و نامیده شدن به القابی مانند »مشهدی«، »کربالیی« و... 

از جمله افتخارات زائران محسوب می شده است.
دکتر الهه محبوب ادامه می دهد: هم اکنون در مجموعه اسناد 
آستان قدس رضوی و در مباحث گوناگون مرتبط با زیارت امام 
رضا)ع( حدود 2هزار و 109 ســند وجود دارد که قدیمی ترین 
سند مربوط به سال 1012 قمری یعنی زمان شاه عباس صفوی 
و مربوط به پرداخت مواجب به شخصی به نام »امیرمحمد صالح 

رضوی«، زیارت نامه خوان حرم مطهر است.
وی اضافه می کند: این تعداد اسناد در موضوعاتی مانند: پرداخت 
مواجب به زیارت نامه خوان باشی ها )رئیس زیارت نامه خوانان( و 
زیارت نامه خوان ها، نایب الزیاره ها، کمک های نقدی و جنسی به 
زائران از جمله زائران پیاده، در راه ماندگان، زائران بیمار، تغذیه 
زائران در کارخانه زواری )مهمانسرای فعلی زائران(، کمک های 

متفرقه به زائران و... است.

سندی به نام »برات زیارت«»
رئیس این اداره به »برات زیارت« اشــاره و خاطرنشان می کند: 
در گذشــته حتی سندی به نام »برات زیارت« به زائرانی که به 
زیارت می آمدند در تأیید زیارتشان داده می شد. سفر به مشهد 
مقدس، به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز زیارتی جهان اسالم 

سابقه ای به قدمت تاریخ شکل گیری بقعه مبارکه بر 
مضجع شریف امام علی بن موسی الرضا)ع( دارد و 
سفارش  های زیادی به زیارت حضرت رضا)ع( شده 
است و به غیر از سال جاری که شرایط خاصی در 
کشــور و به خصوص در اماکن متبرکه و مذهبی 
به خاطر جلوگیری از شــیوع و گسترش بیماری 
منحوس کرونا حاکم اســت، از گذشــته تاکنون 
همواره زائران و مجــاوران در روزهای زیارتی از 
مشــهد و تمام نقاط جهان به زیارت مرقد مطهر 

حضرت رضا)ع( مشرف می شدند. 
وی در توضیح سند برات زیارت موجود در مرکز 
اسناد آســتان قدس رضوی اظهار می دارد: سند 
برات زیارت، ممهور به مهر تشــکیالت آســتان 
مقدس رضوی و مربوط به ســال 1083 قمری 
یعنی دوره صفویه، هم اکنون به شــماره ســند 
114498 در مرکز اســناد آستان قدس رضوی 
نگهداری می شــود، البته اصل مهر تشــکیالت 
آستان مقدس امام هشتم)ع( که روی این سند 
به عنوان تأیید زیارت زده شــده است، مربوط به 
سال 1067 قمری )باز هم مربوط به دوره صفویه 

( است.
محبوب می افزاید: این سند به نظر می رسد یک 
ســند برات زیارت باشــد که به افرادی که برای 

زیارت به حرم مطهر امام رضا)ع( مشــرف می شدند به عنوان 
نشان و مدرکی از این حضور معنوی داده می شده و آنان هم به 

یادگار در نزد خود نگه می داشته اند.
وی تصریح می کند: این ســند متأســفانه به علــت پارگی و 
آسیب هایی که از قبل دیده است، به طور واضح و شفاف قابل 
خواندن نبوده و تا آنجا که کارشناســان مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی توانسته اند، مضمون این سند را با دقت مطالعه و 
بازخوانی کرده اند.این دانش آموخته مقطع دکترای رشته تاریخ 
ایران بیان می کند: در بخش های مختلف این سند تا آنجایی که 
کارشناسان مرکز آستان قدس رضوی توانستند آن را بخوانند، 

این گونه آمده است:
الحمدهلل، فالصلوه علی محمــد و آله الطاهرین...، جهت برات 
شد، در روضه مقدســه منوره متبرکه مطهره رضویه...، دولت 
نواب مســتطاب معلی القاب...، خانی عظیم الشأنی...، الجود و 
االحســانی،... میربوداق  خانا)نام شخص است(... زیارت کرده... 

گذاره و از عتبه بوســان 
آن آستان قدس مکان، التماس 

فاتحه نموده و دعا کرد...
وی در ادامه می گوید: یک بیت شــعر هم با 

مضمون: »هر که در این روضه درآید به صدق/ 
هست دعایش به یقین مستجاب« در این سند 
وجود دارد و این سند ممهور به مهر تشکیالت 
آستان قدس رضوی بوده که قدیمی ترین سجع 
مهر باقیمانده از تشکیالت آستان قدس در 
سال 1083 بوده است، البته همچنان که 
اشاره شــد، اصل این مهر مربوط به سال 

1067 قمری)دوره صفویه( است.
رئیــس ایــن اداره دربــاره ایــن مهر نیز 
خاطرنشــان می کند: در حاشیه و متن این 
مهر شعر شخصی به نام »بابا فغان شیرازی« 
نگاشته شده است با این مضمون: »گلی که 
یک ورقش آبروی نه چمن است، نگین خاتم 
سلطان دین، ابوالحسن است«. این شعر در 
متن وسط مهر نگاشته شده و اسامی مبارک 
و مقدس حضرات چهارده معصوم)ع( هم در 

اطراف و حاشیه مهر درج شده است.

چرا این سند، به نام سند برات »
نام گذاری شده است؟

این مقام مســئول در بیان اینکه چرا این ســند، به نام سند 
برات نام گذاری شده است، می گوید: در متن سند به صراحت 
اشاره به عبارت و عنوان »برات شد« شده است، همچنین این 
سند خود دارای چهار ســند مجزا برای چهار نفر بوده که به 
غیر از اسامی اشخاص، بقیه متن سند برای این افراد یکسان 
نگاشته شده و در متن سند نام افرادی مانند: »کلب علی خان«، 
»میر بوداق خان«، »حیدرخان« و»حسن خان بیک« به وضوح 

مشاهده می شود.

سندی برای انتصاب »نایب الزیاره«»
محبوب همچنین به اهمیت نصب شخصی به عنوان نایب الزیاره 
در تشکیالت آستان قدس رضوی اشاره و خاطرنشان می کند: 
از دیربــاز و به خاطر اهمیت برخورداری از ثواب زیارت بارگاه 
مطهر امام هشــتم)ع( از سوی حکام و سالطین وقت، افرادی 

بــه عنوان نایب الزیاره در حرم مقــدس امام رضا)ع( منصوب 
می شدند تا از طرف و به نیابت آنان مرقد و بارگاه مطهر حضرت 
ثامن الحجج)ع( را زیارت کنند تا آنان هم از این طریق از ثواب، 

برکات و آثار معنوی این زیارت برخوردار شوند.
وی ادامه می دهد: یکی از مهم ترین اســناد مرتبط با موضوع 
»نایب الزیاره« در تشکیالت بارگاه مطهر حضرت ثامن االئمه)ع(، 
سند شــماره 45142 موجود در مرکز اســناد آستان قدس 
رضوی بوده که مربوط اســت به صدور فرمان فتحعلی شــاه 
قاجار در ســال1221 قمری در زمینه انتصاب شخصی به نام 
»سیداسماعیل رضوی« به سمت زیارت نامه خوان حرم مطهر 

امام رضا)ع( و تعیین وی به عنوان نایب الزیاره خود.
رئیس این اداره درباره این سند اظهار می دارد: در متن این سند 
که ممهور به مهر فتحعلی شــاه قاجار بوده و در متن طغری 
ســند عبارت »ال اله اال اهلل، فرمان همایون شد« درج شده، این 
گونه آمده است: »آنکه چون رعایت جانب عالی، حضرت سیادت 
 منقبت، سالله السادات، سیداسمعیل رضوی، منظور نظر فیض 
اثر و در آســتانه مقدسه منوره رضیه رضویه علیه الف سالم و 
تحیت، نایب الزیاره نواب همایون پادشاهی است، لهذا از ابتدای 
هذه السنه اودئیل )اودئیل یکی از سال های زبان ترکی است( 
خیریت دلیل، او را زیار ت نامه  خوان باشــی زیارت نامه  خوانان 
آستان عرش بنیان و به ازاء خدمت مزبور، مبلغ ده تومان نقد و 
مقدار ده خروار غله به صیغه وظیفه در وجه مشارالیه مستمر 

و برقرار فرمودیم.
که همه ساله از بابت موقوفات سرکار فیض آثار بازیافت و صرف 
معاش خود نموده و در آستانه روضه مقدسه، نایب الزیاره نواب 
همایون شاهنشاهی باشد. عالیجاهان، معلی جایگاهان، عمال 
خجســته اعمال و مباشرین امور سرکار موقوفات روضه منوره، 
مبلــغ و مقدار مزبور را همه ســاله به صیغــه وظیفه در وجه 
عالیحضرت مشارالیه، مهمسازی)آماده سازی( نموده و مطالبه 
رقم)فرمان( مجدد ننمایند... تحریراً )یعنی نوشته شده( در شهر 

صفرالمظفر سنه 1221 قمری«.

در مجموعه اسناد 
آستان قدس رضوی 
و در مباحث گوناگون 
مرتبط با زیارت امام 

رضا)ع( حدود 2هزار 
و 109 سند وجود 

دارد که قدیمی ترین 
سند مربوط به سال 

1012 قمری یعنی 
زمان شاه عباس 

صفوی است

بــــــــرش

 روایتی درباره اسناد »برات زیارت« 
که در گذشته برای زائران حرم حضرت رضاj صادر می شده است

نگین خاتم سلطان دین

خـــبر

سرزمین آفتاب

 سه شنبه 24 تیر 1399  22 ذی القعد   ه 1441 14 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9293

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

ف
مدت موضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

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

ارجاع کار

1
ارائه و انجام خدمات پیمانکاری 

ترویج فرهنگ مصرف بهینه 
آب در قالب پنج گروه مروجین 

3620/862/527/686716/000/000 ماه 

حداقل رتبه 7 رشته 
خدمات عمومی از 

وزارت تعاون ، کار و رفاه 
1- واریز نقدی به حساب اجتماعی

جاری شماره 100050004 
بانك پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

4- چك تضمین شده بانکی

2
اصالح شبکه و نصب مجدد 

انشعابات آب منطقه 3 بصورت 
پراکنده

12
9/957/035/845389/000/000ماه

حداقل رتبه 5 آب از 
سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی
3

اجرای عملیات نصب انشعابات 
و توسعه شبکه فاضالب در 
سطح منطقه 2 بدون لوازم 
)ارزیابی کیفی و مناقصه به 

صورت همزمان( 

1214/904/016/060538/000/000 ماه

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد       2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی
3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی )ردیف 1 و 2 ( و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه )ردیف 3 ( : از تاریخ 1399/4/23 لغایت 1399/4/28 از محل 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش�ده )ردیف 1 و 2 ( و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده ) ردیف 3 ( : پایان وقت اداری 

)ساعت 14( مورخ 1399/5/11 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- پ�س از انج�ام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد ش�رایط )ردیف 1 و2 ( ، س�ایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه( به اطالع ایش�ان 
خواهد رسید. 

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 99033660
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
35
93

کرونا ، مارا از مصرف درست آب غافل نکند

»آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی «

/ع
99
03
48
9

ش�رکت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد سلوفان ضایعات 
خ�ود را از طری�ق مزایده به ف�روش برس�اند ، از متقاضیان 
دعوت می ش�ود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 

99/4/24 لغایت 99/4/30 در ساعات اداری به آدرس شرکت :
 مش�هد – ابتدای بزرگراه آس�یایی – جنب میدان بزرگ قائم -آزادی 52 

مراجعه نمایند .
ضمن�ا جهت کس�ب اطالعات بیش�ترو دریافت فرم مربوطه م�ی توانید به 

سایت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمائید . 

» آگهی مزایده سلوفان ضایعاتی «

/ع
99
03
55
1

مناقصه
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

حفاظت و نگهداری اراضی و امالک در 99/6
اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در 

استان خراسان رضوی

33،400،000،0002099003374000011

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور  الکترونیکی دولت طبق شرایط  تدارکات 

برگزار نماید.

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

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

/ع
99
03
54
4

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
راهب��ری  و  نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  بیمارستان ام البنین)س(  
را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نمای��د . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000031، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه 
www. :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران 
در ص��ورت ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 330.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد - خیابان آیت ا...بهجت 

 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/22

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/4/26

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/6

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 قدردانی آستان قدس رضوی©
 از بازیگر نمایش امام رضاییj در برنامه عصر جدید

آستان: رئیس سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی و مدیرعالی حرم 
مطهر رضوی از عبــاس رثایی، بازیگر 
نمایشــی با موضوع امام رضــا)ع( در 
مرحله دوم برنامه تلویزیونی عصر جدید 
قدردانی کردند. عباس رثایی، هنرمند 
مشهدی با اجرای نمایشی یک نفره در 

مرحله دوم برنامه تلویزیونی عصر جدید که 21 تیر ســال جاری از شبکه سوم 
سیما پخش شد، توانست با اجرای نمایشی با موضوع امام رضا)ع( حس و حال 
حضــور در حرم مطهر رضوی را در میان مخاطبــان این برنامه جاری کند. به 
نمایش گذاشــتن مفاهیم رضوی در برنامه ای پرمخاطب همچون عصر جدید 
و پرداختن به کرامات آن حضرت، دلیل آن شــد تا روز گذشته، محمد مهدی 
برادران مدیر عالی حرم مطهر رضوی و حجت االسالم والمسلمین محمدحسن 
مهدوی مهر، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی از عباس رثایی 

هنرمند نام آشنای مشهدی قدردانی کنند.
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 شیخ اشراق در حوزه اندیشه سیاسی صاحب ایده بود  اندیشه: دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نشست »شیخ اشراق در ذهن و زبان شمس« عنوان کرد: شیخ اشراق در 
حوزه اندیشه سیاسی صاحب ایده و اندیشه بود. این ایده متأثر از مفاهیم والیت شیعی، فره ایزدی و حاکم حکیم و حکیم حاکم افالطون بود. پشت این نظریه سیاسی سه منشأ دیده می شود: مفهوم دقیق شیعیان از 
امامت و والیت، مفهوم دقیق ایرانیان باستان از کیان فره )و کسی می تواند صاحب والیت باشد که صاحب کیان فره باشد( و مفهوم حاکم و حکیمی که افالطون به آن اشاره کرده است. شیخ دنبال چنین حکومتی بود.

غالمحسین مقدم حیدری، پژوهشگر حوزه فلسفه علم:

علم موجود، پرورده فرهنگ جامعه غربی است©
اندیشه: غالمحســین مقدم حیدری، 
پژوهشگر حوزه فلسفه علم و عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، سال 85 مقاله »مشکله علم و 
دین از کجا نشأت می گیرد؟« را منتشر 
کرده و در سال 93 در پژوهشکده روایت 
از »مشکله علم و دین و علم دینی از کجا 
ناشی می شود؟« سخن گفته بود. آنچه در ادامه می خوانید خالصه ای از مصاحبه 

خبرگزاری مهر با او درباره چالش های علم و دین و امکان علم دینی است.
غالمحسین مقدم حیدری با بیان اینکه بیشتر کسانی که در موضوع علم و دین و 
علم دینی صحبت می کنند درصدد ارائه راه حل و نظر بوده اند، عنوان کرد: من اما 
به دنبال راه حل نیستم و می خواهم ببینم گذاشتن علم و دین کنار هم یا ساختن 
واژه علم دینی درست است یا نه و اصالً این عبارت یعنی چه؟ چرا مشکلی به نام 

علم و دین یا علم دینی رخ داده است؟
این پژوهشگر حوزه فلســفه علم با بیان اینکه علم یکی از انواع فعالیت های 
بشــری اســت که مانند دیگر فعالیت ها تابع مقتضیات زندگی است، عنوان 
کرد: یعنی بنا بــه مقتضیات زندگی، آدم ها نظریات علمی را داده اند تا با آن 
زندگی شــان بچرخد. این علمی که ما داریم، علم فرهنگ غربی است، یعنی 
ایــن علم در جریان زندگی جوامع غربــی و در بطن مقتضیات آن به وجود 
آمده و پرورده شده اســت. منظورم از به کار بردن واژه »غربی« خوب بودن 
یا بد بودن آن فرهنگ نیســت، بلکه فرهنگ جوامعی است که در غرب رشد 
کرده اســت. آثار فیلسوفان علم نشان می دهد علم )science( مملو از مبانی 
اجتماعی و فکری غربی است، حتی ریاضیات. در کتاب جامعه شناسی اثبات 

ریاضی این موضوع را درباره ریاضیات نشان داده ام.
وی افزود: موضع من این نیســت که علم، علم اســت و همه جای عالم یک 
علم داریم. موضع من این اســت که این علم، پرورده مقتضیات جامعه غربی 
اســت و در فرهنگ تحوالت غربی از قــرن ۱۶ و ۱۷ به بعد این علم جدید 
به وجود آمده اســت. حاال این علم را وارد کشــور خودمان می کنیم تا چه 
چیز آن را دینی کنیم؟ آنچه تا کنون گفتم در مورد علوم طبیعی بود، علوم 
انســانی که به مراتب بسیار مناقشه آمیزتر اســت. علوم انسانی و اجتماعی 
کامــاًل متعلق به فرهنــگ غربی و مملو از مقومات آن فرهنگ اســت. این 
علــوم را چطور می خواهیم دینی کنیم؟ چگونــه می توانیم این کار را انجام 
دهیم؟من معتقدم این مسائلی که در زمینه »علم و دین« و یا »علم دینی« 
مطرح می شــود، به اشتباه طرح شــده اند. اگر کمی به علم شناسی بپردازیم 
و مکاتــب گوناگون آن را واکاوی کنیم، خواهیــم دید تصور رایج ما از علم 
درست نیســت و این موضوع حداقل مناقشه آمیزتر از آن است که بتوان به 

راحتی درباره آن نظر داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه امکان 
ســاخت علم دینی نیازمند تأمل بیشتر است، گفت: مشکل این است که ما در 
انفعال در برابر غربیم. آن ها فناوری هایی دارند که آن را مانند چماق بر ســر ما 
می زنند. ما هم دست و پا می زنیم تا چیزی مقابل آن ها درست کنیم. ساده ترین 
راه آن است که همان فناوری ها را بیاوریم و استفاده کنیم. پس از مدتی می بینیم 
به کارگیری این تکنولوژی ها مشکالت فرهنگی برایمان درست کرده و می گوییم 
بیاییم زهر  آن ها را بگیریم، آن وقت به فکر ساختن علم دینی می افتیم. فناوری 
فقط مجموعه ای از ابزارها نیســت؛ همین که وارد می شود با خودش فرهنگی را 
می آورد. فناوری مملو از فرهنگ است و وقتی می آید تمام مناسبات فرهنگی ما را 
به هم می ریزد، حتی اگر در تلویزیون صبح تا شب قرآن پخش کنند و اصالً هیچ 
فیلم مستهجن پخش نکنند تلویزیون، فرهنگ خاصی دارد. حداقلش این است 
که مــا را از پرداختن به خودمان وا می گذارد. تلویزیون خودش فرهنگ دارد و 
ربطی به این ندارد که در آن چه چیزی پخش می شود. حجم عظیم تالش انسانی 
و پولی که صرف می شود می خواهد چه چیزی را درست کند؟ اصالً می دانند چه 

می خواهند درست کنند؟

 اندیشــه/ محســن فاطمــی نــژاد  
»پسااسالمیسم« کتابی است که توسط میالد 
دخانچی نگاشته و یکی دو هفته بیشتر نیست 

که منتشر شده است. 
میالد دخانچی اعتقاد دارد آسیب شناســی ها 
نشان می دهد رابطه مذهب و سیاست همچنان 
یک سؤال باز و به اصطالح حل  نشده است که 
در این کتاب سعی کرده راه حلی برای آن پیدا 
کند. مــا از او در مورد اینکه عده ای می گویند 
او می خواهد از فقــه عبور کند و حتی او را به 
شروع کردن پروتستان اسالمی متهم می کنند 
پرسیده ایم که جوابش به این سؤال را در ادامه 

می خوانید.
من خوشحالم این ارجاعات دارد انجام می شود، 
چــون این همان چیزی اســت که بــا عنوان 
اسالمیســم از آن یاد کرده ام. اسالمیســم یا 
اســالم گرایی جریانی است که لزوماً با گرایش 
سنتی مذهبی همسو نیست و چه بسا این دو 
با یکدیگر متفاوت اســت. تاریخ این جریان به 
ســیدجمال الدین اســدآبادی در جهان مدرن 
برمی گــردد و ســؤالی که ســیدجمال با آن 
روبه روســت این اســت که در دوران سیطره 
مدرنیتــه و دنیای غرب چه باید کرد و جایگاه 
مذهب چیســت. این پرســش از اساس، یک 
سؤال میان رشــته ای و آغشته به روشنفکری 
و در عین حال نوعی از تسلط به مبانی مذهب 
اســت. افراد مختلفی به این پرســش به وجوه 
مختلف پاسخ دادند. برخی خیلی به یک سمت 
رادیکال شــدند و برخی دیگر معتدل تر بودند. 
این خود طیفی از افراد را ایجاد می کند. بله من 
نیز در مورد احیای دوباره اسالمیســم صحبت 
می کنم که این ]البته[ اسم های مختلفی داشته 
است. مثاًل روشنفکری دینی البته نه به معنای 
پساانقالبی که ســروش نماد آن است بلکه به 
معنــای کالســیک کلمه، قســمتی از جریان 
اسالمیسم نیز هست. یعنی همه اسالم گراها از 
مطهری گرفته تا بازرگان و امام خمینی کسانی 
هستند که جنس سؤاالتشــان فراتر از سؤالی 
اســت که بین مرجع و یک مکلف در کانتکس 
سنتی طرح می شود. سؤال از این فراتر رفته و 

دارد در سطح تمدن مطرح می شود. 

انقالب اسالمی نتیجه گفتمان »
اسالم گرایی در ایران است

همان طور که گفتم ایــن جریان در ایران یک 
طیفی دارد، از ســیدجمال اسدآبادی بگیرید 
تــا چهره بعدی که خرقانی اســت و پس از او 
تقی شریعتی و دیگران؛ پس از کودتا و جریان 
مصدق و شــکل گیری جریان نهضت آزادی به 
نوعی یک بار دیگر احیا می شــود که مهم ترین 
آن ها بازرگان، شریعتی و مطهری است. سؤال 
این است که در دوران ســیطره مدرنیته باید 
چکار کنیم. حال ایــن مدرنیته خودش را در 
هگل، یک بار در مارکسیســم و بــار دیگر در 
تکنولوژی مدرن نشان می دهد و از این جهت 
ســؤال همواره جاری و ســاری است. پس از 
انقالب از قضا این ســؤال همچنان زنده است، 
چرا که ما تجربه شکل گیری حکومت دینی را 
داریم، البته لحظه شــکل گیری انقالب آغشته 
به این جریان اســت و من اعتقاد دارم انقالب 
اســالمی نتیجه گفتمان اسالم گرایی در ایران 
اســت و هیچ نســبتی با فقه سنتی و سازوکار 
ســنتی ندارد. چــرا که حوزه به مــا هو حوزه 
متولی انقالب نبوده اســت ولی این به معنای 
آن نیســت که حوزویون نقش فعال در انقالب 
نداشــته اند، ولی حوزه ســنتر نبوده و از آنجا 

شروع نشده است. 

افــرادی مثل مطهری و خــود آقای خامنه ای 
یا بهشــتی کسانی هستند که از حوزه آمده اند 
ولی در دیالکتیک و رفت و برگشت بین جریان 
حوزوی و روشــنفکری هســتند. ما می بینیم 
جریان ســنتی حوزه پشت ما را خالی می کند 
که بهترین مثالش چاپ کتاب شــهید جاوید 
است. شهید جاوید که چاپ می شود همه عقب 

می کشند. 

جریان روشنفکری ما از اساس مرده »
است و پروژه روشنفکری نداریم

پس از انقالب همچنان این ســؤال ســرجای 
خودش اســت، ولــی کمی پیچیده تر شــده، 
حاال ایــن جریان میوه خــودش را در عرصه 
قــدرت می بیند. می گوید من یــک ادعاهایی 
کردم و حاال به ســاختار سیاسی تبدیل شدم. 
علی القاعده این ســاختار سیاســی مشکالت 
و ضعف هایی دارد و این روشــنفکر باید برای 
آسیب شناسی تالش کند. من اینجا دو جریان 
را می شناسم. یکی جریان داوری اردکانی است 
کــه هایدگری و تحت تأثیر فردید هســتند و 
یکی از مهم ترین بروزهای آن ها آوینی اســت. 
دیگری نیز جریان سروش است که یک رابطه 
تنگاتنگ با هم دارند و از قضا سیاسی هست، 
یعنی پیامدهای سیاسی هم دارد که به نوعی 

اصول گرایی  و  طلبی  اصالح 
دهه ۷0 از ایــن دو جریان 
ایــده گرفتند. مــا می دانیم 
متعارف است که  و  مصطلح 
این ها با همدیگر فرق و تضاد 
مسئله اش  سروش  داشتند، 
دموکراســی و پیونــد دادن 
به  لیبرالیســم و  با  اســالم 
نوعی آشــتی دادن اسالم با 
که  در حالی  است،  مدرنیته 
در آن ســو مســئله آشتی 
دادن اسالم با مدرنیته لزوماً 
این است  بلکه سؤال  نیست 
که چگونــه می توان در واقع 
دوز اسالم را باالتر برد. گویی 
غالب  مدرنیته  سروش  برای 
است و این اسالم باید بیاید 
و جلــو مدرنیته زانــو بزند 
در حالی کــه در آن جریان 
برعکــس اســت و اســالم 

باید مسلط باشــد و این مدرنیته باید بیاید و 
تســخیر شود. دو جریان شــکل گرفته که دو 
پاســخ متفاوت می دهند. مســئله یکی است 
ولی پاســخ ها متفاوت هستند که در یکجا نیز 
با همدیگر اشــتراک دارند و آن این است که 
هر دو می گویند بین اسالم و مدرنیته تجانس 
و تعارض هایی وجــود دارد. یعنی مثاًل آوینی 
می گوید سینمای اسالمی نداریم و از آن طرف 
سروش می گوید ترمودینامیک اسالمی نداریم. 
من اعتقاد دارم این جریان ها که شناســنامه 
دارند از قضا از یک جایی -یعنی دولت خاتمی 
و احمدی نژاد- به بعد تقریباً اشــباع شــدند 
و دیگــر وجود خارجی ندارنــد. بنابراین اصاًل 
جریان روشــنفکری ما از اساس مرده و پروژه 
روشــنفکری نداریم. اینکه سینما و ادبیات ما 
عقیم است و حرفی برای گفتن ندارد به همین 
دلیل اســت. من در وهلــه اول درباره اهمیت 
احیای پروژه روشــنفکری صحبــت می کنم. 
می گویم این باید احیا شود و تضاد دیالکتیک 
باید آغاز شود. اینجا من به عنوان کسی که از 
ایــن الهیات منافع دارم صحبت نمی کنم بلکه 

به عنوان کســی که کم و بیش 
بیــرون ایســتادم می گویم دعوا 
و بحث را شــروع کنیــد. البته 
اســتخدام کلمه روشــنفکر کار 
ســختی اســت، چرا که بارهای 
منفی روی آن ســوار شده است. 
منظــورم از روشــنفکر در اینجا 
نیست،  جریان روشنفکری  لزوماً 
بلکه چیزی است که شریعتی به 
آن اشــاره می کند. در واقع یک 
معلم پیش رو متفکری که دغدغه 
مردم و اســالم دارد و مسئولیت 
دوشش  روی  را  جامعه  پیامبری 

احساس می کند. 

باید از تجربه اسالمی سازی »
آسیب شناسی کرد

مــا از این تجربه اسالمی ســازی 
داشته  آسیب شناســی  یک  باید 
باشیم. قسمتی از این آسیب ها به 
رفتار بد سیاســتمداران ما برمی گردد و برخی 
نیز به ضعف های تئوریکی که در شــکل گیری 
این ســاختار وجود داشته است؛ ما نمی توانیم 
بگوییم این کامل اســت و رهبران به تنهایی از 
پس این کار برمی آیند. آن کسی که رهبر یا در 
مسند قدرت است دارد کار اجرایی می کند و به 
همیــن دلیل حتماً باید از بیرون مورد بازبینی 
و مطالعــه قرار گیرد. بــه همین دلیل تا اینجا 
من از اهمیــت احیای آن دارم حرف می زنم و 
از یــک جایی به بعد نیز به عنوان کســی که 
منافــع ایدئولوژیک دارم وارد بحث می شــوم. 
از آنجایــی که می بینیم عرصه خالی اســت و 
هیچ کس حــرف نمی زند و از جو سیاســی و 
هزینه ها نیز خبر دارم، از جایی به بعد تصمیم 
گرفتم خودم وارد این دعوای الهیاتی شــوم به 
انــدازه ای که تخصص خــودم ایجاب می کند. 
کتاب »پسااسالمیســم« نیز چنین هویتی دو 
سویه ای دارد؛ از یک سمت بیرون قصه ایستاده 
و دارد به قضیه نگاه می کند و از سمت دیگر نیز 
خودش وارد مجادالت می شــود و راه حل هایی 

ارائه می دهد.

میالد دخانچی در گفت و گو با قدس از کتاب جدیدش می گوید 

درباره اهمیت احیای پروژه روشنفکری صحبت می کنم

 افرادی مثل 
مطهری و خود 
آقای خامنه ای یا 
بهشتی کسانی 
هستند که از حوزه 
آمده اند ولی در 
دیالکتیک و رفت 
و برگشت بین 
جریان حوزوی و 
روشنفکری هستند

بــــــــرش
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اقامه عدل، مهم ترین رسالت انبیا بوده است ©
ایکنا: آیت اهلل محسن اراکی، استاد سطح 
عالی حــوزه علمیه قــم در ادامه مباحث 
»دولت اســامی« که به صــورت مجازی 
ارائه می شــود، با بیان اینکه اقامه عدل در 
بین مردم، مهم ترین رسالت انبیا بوده است، 
گفت: اقامه حکومتی که بتواند عدل را در 
نظام اجتماعی پیاده کند، مهم ترین هدف 

رسالت رسوالن است. وی با بیان اینکه جامعه گروهی هستند که اراده آن ها در راستای 
اراده واحدی قرار می گیرد و به آن نظم و نسق می بخشد، به دیدگاه اسام در مورد نظام 
اقتصادی پرداخت و افزود: در نظام اقتصادی، از این بحث می شود که گردش مالی چگونه 
باید در سطح اجتماع انجام شود؛ اینکه شرایط عقد مضاربه و شرکت تدوین شود، خوب 
است، ولی باید ببینیم که خروجی سرجمع قوانین بانکی چه چیزی است و آیا در راستای 

اقتصاد اسامی هست؟
اراکی تصریح کرد: امروز نگاه مدیران ما در مسائل بانکی برعکس است؛ هنر نظام بانکی 
این است که بتواند ثروت را در جامعه به گردش درآورد، نه اینکه همه ثروت را جمع کند 

و در دامن عده معدودی قرار دهد و عمده مردم از آن محروم باشند.
استاد سطح عالی حوزه اظهار کرد: خداوند بر این اصرار دارد که ثروت اجتماعی را محدود 
قرار داده اســت؛ »اهللَ یَْبُسُط الرِّْزَق لَِمْن یََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َو یَْقِدُر«. از منظر اسام، ثروت 
محدود است و کســی حق ندارد همه آن را در یک بخش از جامعه محدود و منحصر 
کند؛ نظام و مدیران نظام مسئول هستند، وقتی افراد فقیر از ثروت بی بهره باشند و برخی 

آن قدر پرخور و شکم باره باشند که اسراف می کنند.
وی با تأکید بر اینکه اســراف از لوازم اقتصاد ســرمایه داری است و ما نمی توانیم نظام 
اقتصادی اسامی داشته باشیم که در آن اسراف باشد، تصریح کرد: یعنی نظام اقتصاد 
سرمایه داری حتماً توأم با اسراف و نظام اسامی قطعاً بدون اسراف است؛ چون انسانی را 
که نظام اســامی پرورش می دهد، در خصال، ارزش ها، روابط و آرزوها کاماً متفاوت از 
انسان لیبرالیستی است. استاد سطح عالی حوزه علمیه ادامه داد: خداوند فرموده در روز 
قیامت هر فرد و امتی با امامشان به صحرای محشر خواهند آمد؛ یعنی اگر فرمان حاکم 
بر جامعه، فرمان خدا شد که امام آورنده آن است، هویت جامعه، هویت امام می شود. وی 
با بیان اینکه چقدر زیارت های ائمه سازنده است، اضافه کرد: در فرازی از آن بیان شده که 
»أمری ألمرکم متبع« یا »أمری ألمرکم سلم«؛ یعنی فرمان تو بر من جاری است و رفتار 
ارادی من از خواســت امام سرچشمه می گیرد، پس اتحاد هویت و شخصیت اجتماعی 
پیش می آید و شخصیت واحدی شکل می گیرد که نمادش امام است. اراکی بیان کرد: 
در روز حقیقت )قیامت( که َمجاز نیست، گفته می شود ما کاری به اسم و نام شخصی تو 
نداریم؛ برای ما مهم است که امام تو کیست؟ بحث بر سر جامعه و نماد اجتماعی است. 
به همین دلیل، مسئولیت شیعه در دوره کنونی خیلی سنگین است؛ ما نباید جامعه ای 
داشته باشیم که این قدر نکات منفی در آن وجود دارد. ما ادعا داریم که نماد، هویت و 
شخصیت اجتماعی ما شیعیان امام علی)ع(، حضرت محمد)ص( و حضرت فاطمه)س( 
اســت؛ پس باید امر علوی، محمدی و فاطمی بر جامعه حاکم باشد. وی تصریح کرد: 
فرمایشات رهبری در سالگرد امام)ره( بسیار اساسی بود؛ ایشان فرمان تحول صادر کردند، 
تحول مد نظر ایشــان در مسیر اسامی سازی است، در حالی که دولتمردان ما تاکنون 

قالب های دولت داری را از غرب گرفته و مقداری دستکاری کرده اند.
استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به مقدمات حکومت صالحین، افزود: برای تشکیل 
حکومت صالحین، ابتدا باید تعریف درستی از مدیر صالح داشته باشیم؛ مدتی گفتند مدیر 
صالح کسی است که تقوای شخصی داشته باشد، ولی امام علی)ع(، کمیل را از فرمانداری 
منطقه ای عزل کرد و پیامبر به ابوذر گفت که تو خیلی فرد صالحی هستی، ولی هیچ 
فرمانروایی را قبول نکن، چون تو مدیر نیستی. اینکه کسی در مسجد صالح است، حتماً 
در اداره هم صالح است، جای بحث دارد؛ همچنین باید تشکیات خود را طوری بچینیم 

که اجازه ندهیم افراد ناصالح وارد آن شوند.
اراکی اضافه کرد: تشکیات اداری باید طوری باشد که فرد غیرصالح نتواند وارد آن شود؛ 
اینکه کســی می آید اختاس می کند و بعد فرد دیگری را جای او می گذارند و پس از 
مدتی او هم آلوده می شود، معلوم است خللی در نظام اداری وجود دارد. امروز ۴۱ سال 
از انقاب گذشته است؛ افراد را می شناسیم و عذری نداریم که گفته شود مسئولی، کسی 
را سر کار بیاورد و پس از مدتی بد از آب درآید؛ باید افرادی را که امتحان پس داده اند، 

در مسئولیت ها بگذاریم.

 معارف   فرهنگ در برخی تعاریف به معنای آن 
چیزی اســت که مردم با آن زندگی می کنند و یا 
از اجزای پایدار زندگی انســان است. وقتی به دعا و 
نیایش در سیره اهل بیت)ع( از جمله امام رضا)ع( 
مراجعه می کنیم این ویژگــی را در آن می بینیم؛ 
یعنی دعا و نیایش امری است که اهل بیت)ع( با آن 
زندگی کرده و در همه اجزای زندگی آنان مؤثر بوده 
و واقعاً راهکار و بلکه بهترین راهکار برای تأثیرگذاری 

در جامعه است.
پیامبــر)ص( در روایتی فرموده انــد که افضل امور 
پس از قرائت قرآن، دعاســت. امــام علی)ع( دعا را 
محبوب ترین عمل در نزد خدا می دانست و ایشان 
آنچنان با دعا مأنوس بودند که در روایت فرموده اند: 
»کان امیرالمؤمنین علی)ع( رجل َدّعاء« یعنی بسیار 
دعاکننده بود. ائمه)ع( مواظبت دایمی بر انجام دعاها 
و نیایش های مختلف داشتند؛ جلسات ویژه تعلیم و 
امای دعا داشتند، یا برخی اصحاب مانند ابوحمزه، 
شاهد دعای اهل بیت)ع( بوده و آن دعا را می نوشتند. 
امام رضا)ع( هم گاهی بنا به درخواست و گاهی بدون 

درخواست اصحاب، ادعیه ای را انشا فرمودند.

منزلت دعا در فرهنگ اسالمی»
دعا در فرهنگ اســام، منزلت بسیار بلندی دارد و 
تا انسان به حقیقت دعا پی نبرد به آن اهمیت هم 
نمی دهد و تأکیدات پیشوایان دین را درک نمی کند؛ 
گرایش انسان به دعا مانند گرایش کودک به سینه 
مادر است؛ انســان با اینکه خدا را ندیده در مواقع 
خاصی به خدا رومی آورد و دســت دعا و تضرع به 

سوی او برمی دارد که امری فطری است.
در آیه 65 سوره عنکبوت »َفإَِذا َرِکُبوا فِي الُْفلِْک َدَعُوا 
اُهْم إِلَی الَْبرِّ إَِذا ُهْم  ا نَجَّ یَن َفلَمَّ اهللَ ُمْخلِِصیــنَ لَُه الدِّ
یُْشــِرُکون« به این حقیقت اشاره شده که انسان ها 
وقتی در کشــتی ســوار می شــوند و خطری آنان 
را تهدید کند خــدا را می خوانند، ولی وقتی نجات 
یافتند دوباره مشــرک می شــوند؛ بنابراین نیایش 
ریشه در فطرت و سرشت انسان دارد؛ البته هر یک 
از ملت های مختلف اوراد و ادعیه مخصوص دارند، 
ولی زندگی بشر نشان می دهد از آغاز خلقت انسان 

نیایش و پرستش هم بوده است.
چند نکتــه در مورد حقیقت دعا از این آیه و آیه 8 
َُّه ُمِنیًبا إِلَْیِه  سوره زمر »َوإَِذا َمسَّ اْلِنَْساَن ُضرٌّ َدَعا َرب
لَُه نِْعَمًة ِمْنُه نَِســيَ َما َکاَن یَْدُعو إِلَْیِه ِمْن  ثُمَّ إَِذا َخوَّ

َقْبُل...«، بدست می آید؛ اول اینکه انسان با خدا پیوند 
ناگسســتنی دارد؛ دوم اینکه نیایش، امری فطری 
است؛ سومین نکته اینکه در هنگام سختی ها انسان 
به قدرت خدا پی برده و از او یاری می خواهد. نکته 
دیگر اینکه خداوند حاجت انسان را برآورده می کند و 
او را از سختی ها رها می کند، گرچه انسان فراموشکار 
وقتی در آسایش قرار گرفت، خدا را فراموش می کند.

دعا، راه رهایی از اندوه و غم است»
ســخنان انبیا و اولیا به مقتضا و مقدار عقول و در 
افق فهم مخاطب بیان شده است؛ عبارت هایی که 
در ادعیه از ایشــان به ما رسیده سخنانی خطاب به 
خداست که حقیقت وجودی معصوم در آن متجلی 
است؛ ولِیّ خدا انسان ملکوتی و وجه اهلل است؛ کام 
معصوم هم ملکوتی و تراویده از نفس ملکوتی است. 
ادعیــه ناب ترین عبارت هایی اســت که در زندگی 
انسان وجود دارد؛ نیایش اهل بیت)ع( همتای آیات 
قرآن است با این تفاوت که قرآن؛ وحی و کام الهی و 
ادعیه؛ کام صاعد بندگان صالح خداست؛ یکی قرآِن 

نازل و دیگری قرآِن صاعد است.
ادعیه حاوت و شیرینی ای دارد که شاید در کلمات 
دیگر ائمه)ع( نباشد و یکی از برنامه های تربیتی اهل 
بیت)ع( همین ادعیه بوده است؛ در قرآن هم دعا به 
عنوان محکم ترین ارتباط انسان با خدا مطرح شده 
به گونه ای که ارزش او به دعاست؛ »ُقْل َما یَْعَبأُ بُِکْم 
بُْتْم َفَسْوَف یَُکوُن لَِزاًما؛ بگو  ِّي لَْواَل ُدَعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ َرب
اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما 
نمی  کند در حقیقت  شما به تکذیب پرداخته  اید و به 

زودی ]عذاب بر شما[ الزم خواهد شد«. )فرقان/۷۷(
در روایت داریم دعای مفتاح النجاه و گنج رستگاری 
است. دعا یک لسان و طریقی غیر از طریق مرسوم 
است؛ دعا، طلب از خدا به معنای به خدمت گرفتن 
قوا و نیروهای موجود در جهان و وسیله برای رساندن 
انســان به اهداف خود و از مظاهر قضا و قدر الهی 
اســت؛ اعترافی از بنده به بندگــی و فقر او و انجام 
فرامین الهی اســت، در قرآن کریم در آیه 60 سوره 
َِّذیَن  ُُّکُم اْدُعونِي أَْســَتِجْب لَُکْم إِنَّ ال غافر »َوَقاَل َرب
یَْسَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدتِي َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن« 
َُّه  َُّکْم تََضرًُّعا َو ُخْفَیًه إِن و آیه 55 سوره اعراف »اْدُعوا َرب
اَلیُِحبُّ الُْمْعَتِدیَن«؛ به این مسئله تأکید شده است؛ 
همچنین دعا، گنجینه گشــایش از مشکات و راه 
یُکْم ِمْنَها َو  رهایی از اندوه و غم است؛ »ُقِل اهللُ یَُنجِّ

ِمْن ُکلِّ َکْرٍب ثُمَّ أَنُْتْم تُْشِرُکوَن«)انعام/6۴(. 

توحید از برجسته ترین نکات ادعیه است»
دعا مدرســه و مکتبــی غنی و ذخیــره فرهنگی 
ارجمندی اســت که در عقاید، عرفــان، اخاق و... 
مطالب فراوانی دارد. دعا به تعبیر امام خمینی)ره( 
»ِمن أعظم نعمته إلی العباد« است؛ معارف در ضمن 
این ادعیه بیان می شود و صرفاً عرض حاجت نیست.

ادعیــه دارای عالی ترین، صریح تریــن و دگرگون 
 کننده ترین تعالیم بشــری و پر از محتوای فکری، 
عملی و علمی است. وقتی به ادعیه رجوع می کنیم، 
حجم زیادی از معارف را به ما ارزانی کرده است که 
ناب ترین و ارزشمندترین گفتار در باب توحید، نبوت، 
معاد، امامت، توسل، توحید خالقیت، ربوبیت و... در 

آن بیان شــده و به ما رســیده 
است.

ادعیه  نکات  برجســته ترین  از 
توحید است و یکی از جنبه های 
مهم در مباحث توحیدی ادعیه، 
شناخت جریان های کامی دوره 
ائمه)ع( است؛ مجسمه، اهل غلو، 
مشــبهه، جبریه و امثال این ها 
از گذشــته بوده و در دوره امام 
رضا)ع( هم وجود داشته است؛ 
بنابراین بخشی از ادعیه به این 
جریان های کامی و نفی تشبیه، 

تجسیم و... پرداخته است.
امام)ع( در برابــر این جریان ها 
مانند مشبهه تعابیر عمیقی به 
کار برده انــد؛ از جمله »یَا َمْن الَ 
َشــِبیَه لَُه َو الَ ِمَثاَل لَُه أَنَْت اهلَُل 
الَ إِلَــَه إاِلَّ أَنَْت َو الَ َخالَِق إاِلَّ أَنَْت 
تُْفِني اَلَْمْخُلوقِیــَن َو تَْبَقی أَنَْت 

ــْن َعَصاَک َو فِي اَلَْمْغِفَرهِ رَِضاَک« که به  َحُلْمَت َعمَّ
نفی تشبیه و تمثیل اشاره دارد. توحید صفاتی هم 
در قالب این دعاها تجلــی دارد؛ دعای »یا اهلل یا 
ولی العافیه، یا خالق العافیــه، و یا رزاق العافیه و 
المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه...«؛ صفاتی از خدا 
مانند رزاقیت، عافیت و نعمت را مورد توجه قرار 

داده است.

بیان مباحث امامت در قالب دعا»
بحث امامت و رهبری جامعه از جمله دیگر نکات 
مهم بیان شده در ادعیه است. ائمه)ع( بنا بر شرایط 
خفقان و سختی که وجود داشت، مباحث امامت 
را در قالب دعا بیان می فرمودند. هرگز ائمه)ع( از 
روشنگری در مورد موضع امامت کم نگذاشتند و 
سکوت در برابر ظالمان را روا ندانستند و شاعرانی 
هم امامت را در قالب اشــعار، بیان و ســتمگری 
جباران را افشــا می کردند. تاریخ تشــیع هم در 
تحلیل استوار موضع ائمه)ع( در زمینه امامت نشان 
می دهد، امامت، مطلع دعوت ائمه)ع( بوده و اثبات 

امامت موضوع مهمی تلقی شده است.
یکی از تجلیات امامت، صلوات هایی است که در 
ٍد َو آِل  دعاها وجود دارد؛ »اللُّهــمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد فِي اأْلَوَّلِیَن، َو َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد َو آِل  فِي اْلِخِریَن، َو َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
ٍد فِي الَْماَ اأْلَْعلَی، َو َصلِّ َعلَی  ُمَحمَّ
ٍد فِي الُْمْرَســِلیَن.  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َرَف  داً الَْوِسیلََه َو الشَّ اللُّهمَّ أَْعِط ُمَحمَّ
َرَجَه الَْکِبیَرَه«. امام  َو الَْفِضیلَــَه َو الدَّ
رضا)ع(، در دعــای قضای حاجت 
پــس از نماز، دعا بــرای رفع درد و 
بیماری، دعای طلب باران، دعاهای 
حج، دعای ادای دین، دعای پوشیده 
ماندن از چشــم دشمن و رفع درد 
و... صلوات را بیان کرده اند تا جایگاه 

ائمه)ع( مطرح شود.
قالب دیگر تجلــی امامت در ادعیه 
آن اســت که با صراحت به وصایت 
امام)ع( اشــاره شــده اســت؛ امام 
رضا)ع( در یکی از ادعیه  به انتصابی 
بودن وصی پیامبر)ص( و رد انتخاب 
اشاره کرده اند، ضمن اینکه امام نام 
مبــارک جد خود، امام علی)ع( را با 

توصیف وصی مختار نام برده ا ند.
یکی دیگر از تجلیات امامت، شمردن آثار اعتقاد 
به امامت اســت؛ از جمله اینکه اعتقاد به امامت 
شــرط قبولی اعمال و سبب نجات از آتش است. 
تجلی دیگر امامت، تبری از دشمنان اهل بیت)ع( 
و بغض نسبت به آنان است. بعد دیگر تجلی امامت، 
پرداختن به اندیشه مهدویت در ادعیه امام رضا)ع( 
اســت؛ در یک دعای طوالنی از امام هشــتم)ع(، 
امام عصر جلوه گسترده ای دارد: »اللهم قوم قائم 
آل محمد و اظهر دعوته... و عجل مخرجه و انصر 

جیوشه و انجح عمله و اصلح شانه...«. 

مطالبات امام رضا)ع( از خدا در ادعیه»
یکی از مسائلی که ما نمی دانیم، آن است که از خدا 
چه باید بخواهیم؛ در دعاهــای امام رضا)ع( تقریباً 
مطالبات ایشان از خدا چند چیز است؛ طلب مغفرت 
برای همه شــیعیان در سراسر زمین، طلب خیر و 
رحمت، طلب رفع مشکات، طلب شفاعت، طلب 
رزق و روزی و شکرگزاری، طلب هاکت دشمنان، 
طلب محشور شدن با اهل بیت)ع(، طلب اجابت دعا، 
طلب رفع عذاب قبر و قیامت، طلب عفو پدر و مادر 
و طلب ریزش باران از دیگر درخواست های امام)ع( 

در بیشتر دعاهاست.

گفتاری از حجت االسالم دکتر علی خیاط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی در جشنواره علمی فرهنگی »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها و کارکردها« 

فرهنگ نیایش در میراث رضوی

 bادعیه ائمه
مدرسه و مکتبی 

غنی و ذخیره 
فرهنگی ارجمندی 
است که در عقاید، 
عرفان، اخالق و... 

مطالب فراوانی 
دارد و صرفاً عرض 

حاجت نیست

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9293 سه شنبه 24 تیر 1399  22 ذی القعد   ه 1441 14 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

گفتار

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 موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000839  مورخ  99/03/26 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حس��ن 
صحرا کار   فرزند محمد  بش��ماره شناسنامه16873 صادره از بیرجند  و کد ملی 065169514   
در شش��دانگ یک قطعه باغ به مس��احت 6773/19 متر مربع از پالک 1405 � اصلی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا علوی نیک و بانک کشاورزی   محرزگردیده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9903568
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
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 موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001001154  مورخ  99/04/22 
هی��ات اول/دوم موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمد حس��ین توس��لی  فرد فرزند محمد   بش��ماره شناس��نامه 1  صادره از بیرجند  و کد ملی 
0652475817   درشش��دانگ یک قطعه باغ منزل به مس��احت 268/50 متر مربع پالک شماره 
234 فرع��ی از 674 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخ��ش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکی��ت علی اکبر بهلگردی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 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-9903569
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
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 موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000847  مورخ  99/03/26 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی کد 
خدا   فرزند س��فرعلی   بش��ماره شناسنامه 20  صادره از بیرجند  و کد ملی 0653272561  در 
شش��دانگ یکباب س��اختمان به مساحت 64/28 متر مربع قسمتی از پالک 1476 � اصلی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند خریداری از مالک رس��می آقایان محمد حس��ین نصیری و علیجان 
ک��وره گزی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9903571
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک ش��هر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .      
خانم زینت س��راندیبی فرزند اس��ماعیل ، به صورت شش��دانگ یکقطعه باغمنزل ، به مس��احت 
1530/16 متر مربع ، از پالک 6 فرعی از 3 � اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از آقای 

علی محمد زاده مقدم � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اراضی منطقه خداوندی 

به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می شود لذا  درصورتی 
که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواست در 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در 
این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9903573
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/07

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اگهی ابالغ دادنامه 
پرون��ده کالس��ه 231/90  حوزه 7 مجتمع ش��ورای حل اختالف بیرجند تصمیم نهایی ش��ماره 
90/6/27 � 243 در خصوص دعوی اقای سید محمد موسوی نژاد فرزند سید ابراهیم به طرفیت 
خوان��ده محس��ن بقرآبادی فرزند حس��ن مطالبه مبلغ س��ی و پنج میلیون ری��ال وجه یک فقره 
چکب��ه ش��ماره 507718 از ج��اری 1731 � 1371800110305 صادره از بانک س��په س��جاد 
بیرجند باانضمام خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی ، ... بنابراین ش��ورای دعوی خواهان را 
وارد دانس��ته مس��تندا 310، 312 ،313 ، 316 قانون تجارت و515و519 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی و استفس��اریه تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح م��وادی از قانون صدور چک مصوب

 9/21 /13977 خوانده را به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
سرید چک لغایت وصول آن که مبنای نرخ تورم در مرحله اجرای دادنامه محاسبه خواهد شد در 
ح��ق خواهان محکوم می نماید . رای ص��ادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در ش��ورا و پس از انقضای این مهلت ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم عمومی حقوقی شهرستان بیرجند می باشد آ-9903576
قاضی حوزه 5 شورای حل اختالف بیرجند � مرتضی قیاسی

 
»آگهی فقدان سند مالکیت«

نظر به اینکه یاس��ر تقی زاده مهنه بعنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عمران سارا باستناد 2 
برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه به شماره پالک 4934 اصلی 
بخش 4 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 4106 دفتر 32 صفحه 456 بنام 
ش��رکت سرمایه گذاری و عمران س��ارا ثبت و سند به شماره چاپی 018243 صادر گردیده است. 

دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د. آ-9903579 م.الف 

922
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حمید زمانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
اعیان یکباب آپارتمان به ش��ماره پالک 47335 فرع��ی از 20554 فرعی از 232 اصلی بخش 9 
مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر 
امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 326276 دفتر 1956 صفحه 250 بنام 
حمید زمانی ثبت و سند به شماره چاپی 957751 ج 93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9903580 م.الف 923
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم س��ارا عباس��ی برابر وکالتنامه شماره 190124 مورخ 1399/03/26 دفترخانه 
25 مشهد بوکالت از طرف بانک سامان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
شش��دانگ یک بابخانه به ش��ماره پالک یک فرعی از 1387 اصلی بخش 2 مش��هد که متعلق به 
نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد 
مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر الکترونیک 139920306003001566 بنام بانک س��امان 
ثبت و س��ند به ش��ماره چاپ��ی 067113 ج 98 صادر گردیده اس��ت. دفتر ام��الک بیش از این 

حکایتی ندارد.......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9903582 
م.الف 924

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم س��ارا عباس��ی برابر وکالتنامه شماره 190124 مورخ 1399/03/26 دفترخانه 
25 مشهد بوکالت از طرف بانک سامان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به شماره پالک 2 فرعی از 1392 اصلی بخش 2 مشهد 
که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر الکترونی��ک 139820306003020171 بنام 
بانک سامان ثبت و سند به شماره چاپی 800907 ب 98 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9903583 
م.الف 925

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم س��ارا عباس��ی برابر وکالتنامه شماره 190124 مورخ 1399/03/26 دفترخانه 
25 مشهد بوکالت از طرف بانک سامان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 2 فرعی از 1396 اصلی بخش 2 مش��هد که متعلق به 
نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد 
مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر الکترونیک 139920306003001101 بنام بانک س��امان 
ثبت و س��ند به ش��ماره چاپ��ی 070770 ج 98 صادر گردیده اس��ت. دفتر ام��الک بیش از این 

حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعت��راض در مهل��ت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رس��می 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9903584 

م.الف 926
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

دفترخانه اسناد رسمی شماره 109 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 9204006093000169 بکالسه 9201731

بدینوس��یله به آقایان حیدر وحدتی فرزند رس��تم و سیدرسول حسینی فرزند سیدعلی بدهکاران 
پرونده اجرایی کالس��ه فوق که برابر گزارش مأمور ابالغ پس��ت آدرس ش��ما ش��ناخته نگردیده 
ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 10810- 1386/05/09 بین شما و بانک ملی مبلغ 
60/219/100 ریال تا تاریخ 1392/09/29 بانضمام خس��ارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 
خواهد ش��د. ضمناً مورد وثیقه شش��دانگ یکباب منزل بش��ماره پالک 325 فرعی از 155 اصلی 

بخش 9 مشهد می باشد. آ-9903577 م.الف 920
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9808638
بدینوس��یله به- ورثه مرحوم حس��ین مصطفوی:- دانیال مصطفوی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 
1392/04/18 ش��ماره ملی: 0970859198 شماره شناسنامه: 0970859198 ولی قهری آقای 
دادخدا مصطفوی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1338/03/10 شماره ملی: 5239845271 شماره 

شناسنامه: 4 گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809975643201021- 1398/10/16
- هما حبیبی لطفعلی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1375/01/03 شماره ملی: 0923748350 

شماره شناسنامه: 0923748350
- من��ور قنبری نام پ��در: محمدابراهیم تاریخ تولد: 1343/02/10 ش��ماره ملی: 5239861560 

شماره شناسنامه: 3
- ایلیا مصطفوی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1396/01/17 شماره ملی: 0981599419 

ش��ماره شناس��نامه: 0981599419 ولی قهری آقای دادخدا مصطفوی نام پدر: علی اکبر تاریخ 
تولد: 1338/03/10 شماره ملی: 5239845271 شماره شناسنامه: 4 گواهی حصر وراثت 

بشماره دادنامه 9809975643201021- 1398/10/16
- دادخ��دا مصطفوی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1338/03/10 ش��ماره ملی: 5239845271 

شماره شناسنامه: 4
اب��الغ می گردد ک��ه – هما حبیبی لطفعلی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1375/01/03 ش��ماره ملی: 
0923748350 ش��ماره شناس��نامه: 0923748350 جهت وصول مهریه خود به مصداق س��ند 
مندرج در – سند ازدواج: شماره سند: 39730، تاریخ سند: 1388/02/16، دفترخانه صادرکننده: 
دفتر خانه ازدواج 107 و طالق 62 ش��هر مش��هد استان خراسان رضوی در قبال تعداد دویست و 
چهارده عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه ورثه زوج مرحوم حسین مصطفوی اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9808638 در این اداره تشکیل شده و برابر گزارش مأمور اداره 
پس��ت با توجه به عدم شناسایی آدرس مدیون و بنا به تقاضای بستانکار، طبق ماده 19 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9903578 م.الف 921

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره 222 
فرع��ی ازقس��مت 25 از پالک  1922اصلی واقع  در بخش دو ثبت ق��م اراضی مزدیجان)خیابان 
امام��زاده ابراهی��م کوچه 26 جنب مس��جد زینبیه( ک��ه بنام آقای محمد فراهان��ی جوکار فرزند 
ماش��اءاهلل میباش��د در جریان ثبت اس��ت که به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده از طرفی 
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 وارده .
1398/7/21-2/4468

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز س��ه ش��نبه مورخ 1399/05/28س��اعت 8/30الی 
12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل 
و ی��ا نماینده قانونی می رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگه��ی در محل مذکور حضور بهم 
رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. 
و اعتراضات مالکین و مجاورین 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 بایس��ت گواهی تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 1399/04/24

م الف: 12637   آ-9903560
عباس پورحسنی

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

رسمی 
آگه��ی م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نام��ه قانون  تعیی��ن و تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318603013768مورخ 1398/11/17 هی��ات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکان��ه بالمعارض آقای محمد قنبری خانق��اه فرزند قربعلی به 
ش��ماره شناس��نامه 842 صادره از رشت در قریه شالکوه در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان به مس��احت 188/16 متر مربع پالک فرعی 39229 از اصلی 77 مفروز مجزی از 
پالک 436 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد اعتمادی 

شالکوهی محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند 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 ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 653  آ-9902862
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/24 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی ابالغ وقت 
خواهان اقای وحید رس��تمی دادخواس��تی به طرفی��ت آقای محمد کیانی فرزن��د بیگ میرزا به 
خواس��ته الزام به تنظیم سند رس��می، تقدیم شورای حل اختالف شهرس��تان فامنین نموده که 
جهته رس��یدگی به ش��عبه 112 واقع در فامنین  ارجاع و با شماره بایگانی 112/9900158 ثبت 
گردیده و وقت رس��یدگی لن مور28 /1399/5س��اعت 9 صبح تعیین شده است. به غلت مجهول 
المکان بودن و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
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خروج بانک ها از بنگاه داری، اثر زیادی بر بازار مسکن ندارد©
 یکی از موضوعاتی که در خصوص بنگاه داری نظام بانکی کشــور مطرح است، 
موضوع ورود بانک ها به بخش امالک و ساختمان ســازی یا ملک های مسکونی 
است؛ چرا که ورود بانک ها به این بخش در افزایش تورم مسکن تأثیرگذار است. 
به هر حال بنــگاه داری بانک ها تبعات مختلفی بر بخش های مختلف اقتصادی 
وارد می کنــد، گرچه نمی توان ادعا کرد نظام بانکی در بخش مســکن فعالیت 
خاصی دارد که عامل اصلی افزایش قیمت در این بخش شــده است! اما واضح 
و روشن است که بنگاه داری نظام بانکی کشور باید در همه بخش ها تعدیل شود 
و بنده هم همانند سایر کارشناسان در بخش های مختلف اقتصادی مشتاق این 
موضوع هســتم که بانک های ایران به فعالیت بانکداری خود برگردند و هر گونه 
فعالیت بنگاه داری را کنار بگذارند. این موضوع در مجموع به سالمت نظام بانکی 
کشور و دستیابی به اهداف شبکه بانکی کمک شایان توجهی می کند و اتفاقاً به 
بخش واقعی اقتصاد کمک می کند.هر چند بانک ها گاهی اوقات در بخش مسکن 
فعالیت هایی داشــته اند، اما این موضوع آن قدر جدی و عمیق نیست که خروج 
بانک ها از بنگاه داری به طور خاص در مســئله کاهش تورم بخش مسکن تأثیر 
بسزایی به جا بگذارد؛ چرا که نظام بانکی کشور در بخش مسکن سرمایه گذاری 
خاصی نکرده است. آنچه به عنوان تورم در بخش مسکن کشور وجود دارد ناشی 
از عوامل دیگری چون عدم ســاخت و ساز و  توازن در عرضه و تقاضا و البته تورم 
انتظاری اســت که هم بر بخش مســکن و هم بر بخش های مختلف اقتصادی 
دیگری سایه انداخته است. متأسفانه تورم انتظاری سال ها بر اقتصاد ایران سایه 
ســنگینی انداخته است که شــاهد اثرات آن در بازارسرمایه، ارز، مسکن، طال و 
خودرو و موادغذایی هســتیم؛بنابراین انتظارات تورمی در بازار مســکن هم اثر 
می گذارد. متأســفانه دولت و مجلس نتوانسته اند با سیاست گذاری درست مانع 
افزایش تورم انتظاری در جامعه شوند، تورمی که تقریباً همه بازارها را تحت پوشش 
قرار داده اســت.  تئوری های اقتصادی بر این نکته تأکید می کند جامعه ای که 
تورم انتظاری در آن افزایش می یابد، خود به خود زمینه افزایش تورم و نرخ باالی 
کاالها و خدمات را دامن می زند؛ بنابراین به نظر می رســد ساده انگارانه است که 
سهم قابل توجهی از تورم بخش مسکن را به بنگاه داری بانک ها نسبت دهیم. هر 
چند همان گونه که اشاره کردم جدا از این مسئله همه ما خوشحال می شویم که 
بانک ها از بنگاه داری و ملک داری خارج و فعالیت بانکداری را به نحوی دنبال کنند 
که سالمت شبکه بانکی و نظام پولی کشور در آن تضمین شده باشد که شاهد 
عواید و منافع آن به صورت بلندمدت و به نفع اقتصاد کشــور باشیم.به هر حال 
خروج نظام بانکی کشور از بحث بنگاه داری در بخش مسکن هم به طور مستقیم 
می تواند کمک کننده باشد، اما نباید انتظار اثرات بزرگی داشته باشیم، به این خاطر 
که امالک بانک ها بیشتر در شهرهای بزرگ هستند، نمی توان آن را به کل کشور 
تعمیم داد؛بنابراین سهم امالک بانکی در شهرهای بزرگ حتی در شهر تهران به 
عنوان پایتخت و کالنشــهر آن قدر نیست که خروج بانک ها از بنگاه داری بخش 
مسکن بتواند تأثیر جدی در قیمت یا شکسته شدن و تعدیل نرخ مسکن در شهر 
تهران به جا بگذارد و قطعاً در شهرهای دیگر تقریباً صفر خواهد بود. ضمن اینکه 
عمدتاً امالک بانک ها  امالک تجاری اســت که در کالنشهرها قرار دارد؛ بنابراین 
اثر گذاری زیادی بر بخش مسکن و کاهش قیمت ها ایجاد نمی کند. البته نه اینکه 
بگوییم خروج بانک ها از بنگاه داری در بخش مسکن اثرگذاری صفر درصدی دارد، 

اما  اثرگذاری بسیار سنگینی در بازار از خود نشان نخواهد داد.

4 برابر عرف دنیا خانه خالی داریم

آیا رقم مالیات برخانه های خالی  بازدارنده است
 اقتصاد/زهرا طوسی  مجلس یازدهم بر این باور 
است که با طرح مالیات بر خانه های خالی، افزایش 
قیمت مسکن را متوقف می کند. از دیدگاه مردان 
بهارســتان، کمک به عرضه فوری مسکن تنها از 
طریق افزایش مالیات بر واحدهای خالی امکان پذیر 
است و می تواند در همین سال ۱۳۹۹ و تابستانی 
که پیک خرید و فروش است، اثر خود را به جای 
بگذارد. مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدام های 
بلندمدت با دو طرح ضربتی »مالیات بر خانه های 
خالی« و »تحقق جهش تولید با رونق ساخت وساز 
مسکن شهری و روســتایی« واکنش کوتاه مدتی 
نیــز به افزایش قیمت در این بازار و نوســان های 
بی ضابطه و افسارگســیخته آن نشــان دهد.در 
نخستین طرح با چاشنی مالیات یکی از بهترین 
ابزارها برای این واکنش  کوتاه مدت، اســتفاده از 
ظرفیت خانه هایی است که در کشور وجود دارند، 
اما عرضه نمی شوند و تحت عنوان خانه های خالی 

معروف هستند.

4 برابر عرف دنیا خانه خالی داریم»
در حــال حاضر تعداد خانه های کشــور از تعداد 
خانوارها بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد 
برابر است.  براساس استانداردهای بین المللی اگر 
۴ الی ۵ درصد خانه های هر کشوری در یک بازه 
زمانی کوتاه مدت خالی باشند به جهت جابه جایی 
خانوار متعارف است، اما این نرخ در کشور ما بیش 
از ۹درصد و در شــهرهایی مثــل تهران بیش از 
۱۸درصد است؛ بنابراین در کل کشور بیش از دو 
برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از 

چهار برابر عرف دنیا، خانه های خالی داریم.
یکــی از راه حل هایــی که مجلس بــرای کنترل 
سوداگری در این حوزه مدنظر دارد، قانون مالیات 
بر خانه های خالی است که در سال ۱۳66 تصویب 
شد، اما اجرا نشــد تا اینکه در سال ۹۴ مجدد به 
قانون مالیات های مستقیم بازگشت . نمایندگان 
مجلس دلیل اجرا نشــدن این قانون را بازدارنده 

نبودن نرخ مالیات بر خانه های خالی  می دانند.

برقراری پیوند میان کد پستی ملک با کد »
ملی مالک

آن ها با تکیه بر این موضوع که با وجود گذشــت 
پنج سال از تصویب قانون برای راه اندازی و تکمیل 

سامانه امالک و اسکان، هنوز اطالعات سکونتگاهی 
اعم از مالکیت و اجــاره و... برای اکثر خانوارها در 
سامانه امالک ثبت نشــده، تکمیل این سامانه را 
مستلزم برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای 

پستی می دانند.
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس می گوید: در حــال حاضر با طرح جدید 
به ســمت برنامه های تشــویقی و تنبیهی برای 
خوداظهاری می رویم. براساس این طرح، پیوندی 
میان کد پســتی محل ســکونت افراد با کد ملی 
آن ها انجام می شــود و مردم دو ماه فرصت دارند 

کد پســتی محل سکونت 
خود و امالکــی که دارند 
را در ســامانه ثبت کنند و 
اگر این اتفاق انجام نشــود 
خانه از منظر دولت، خانه 
خالی تلقی می شــود و دو 
برابر میــزان اجاره ماهیانه 
اخذ  مالیــات  عنــوان  به 
خواهد شــد.به گفته وی، 
راســتی آزمایی از طریــق 
سامانه سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور بررســی 
می شود و در صورت تخلف 
از طریــق معاملــه بعدی 

جریمه خواهد شد.

نرخ مالیات قانون »
قبلی کافی نبود

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امیدوار 
اســت این طرح تأثیر خوبی داشــته باشد، چون 
تجــارب جهانی این مدل را پشــتیبانی می کند. 
از نگاه وی، خأل این موضــوع نرخ غیربازدارنده و 
شناســایی امالک خالی بوده کــه در حال حاضر 
اصالح شــده و امیدوار هستیم با این اطالعات و 
آمار در ماه های آینده حداقــل از افزایش قیمت 

واحدهای مسکونی در کشور جلوگیری شود.
وی می گوید: طرحی که دو فوریت آن به تصویب 
مجلس رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی 
ابزارهای قانونی پیشــین قرار داده اســت به این 
صورت که گرچه مالیات بر خانه های خالی در سال 
۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 

به تصویب رســیده بود، اما به جهت نرخ غیرمؤثر 
آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن ها 
نمی شــد. همچنین تکمیل نبودن سامانه امالک 
و اســکان هم بهانه ای شده است که در پنج سال 
گذشــته، امکان اعمال این پایه های مالیاتی برای 

تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

 توقف افزایش نرخ مسکن»
 پس از تصویب قانون

خاندوزی، به کارکرد این مالیات در کوتاه مدت یقین 
دارد و می گوید: اگر همین اتفاق در ماه های پیش رو 
رخ دهــد می توانیم شــاهد توقفی در 
افزایش قیمت مسکن در ماه های پس 
از تصویب این قانون باشــیم. ما ساالنه 
نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مســکونی 
ســاخت بخش خصوصی در کشــور 
داریــم و وزارت راه و شهرســازی هم 
هدف گذاری هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
واحد مســکونی در یک سال برای کل 
کشــور دارد. حاال اگر به تعداد بیش از 
۴۰۰هزار واحد مسکونی خالی فقط در 
شهر تهران توجه کنیم، متوجه می شویم 
که عرضه این مسکن ها به معنای این 
اســت که کل هدف یکساله وزارت راه 
و شهرسازی پوشش داده شده است و 
می تواند معادل سرمایه گذاری یک سال 

برای ساخت مسکن باشد.

اطالعات الزم از زمان خالی »
بودن خانه ها را نداریم

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
می گوید: هنوز اطالعات الزم برای آگاهی از زمان 

خالی بودن خانه ها را در اختیار نداریم. 
وی، این قانون را به لحاظ اجرایی دارای ایرادهایی 
دانسته و می افزاید: مثالً خانه ای که به مدت یک 
ســال خالی مانده باشد، در ســال بعد ۵۰ درصد 
ارزش اجاره ای آن مشمول اخذ مالیات می شود و 
در صورت ادامه خالی ماندن، تمام ارزش اجاره ای 
و همین طور در ســال های بعد اضافه می شود که 
این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد و مهم تر آن است 
که در حقیقت اطالعات الزم برای آگاهی از زمان 

خالی بودن خانه ها را در اختیار نداریم.

وزارت راه تمام اطالعات را در سامانه قرار »
نداده است

 وی می گوید: وزارت راه و شهرسازی سال گذشته 
ســامانه ای برای اخذ اطالعات الزم در این زمینه 
از همه دســتگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی 
کشور راه اندازی کرد و اکنون هم در حال تکمیل 
اطالعات این سامانه هستند و ما می توانیم براساس 
آن از زمان خالی بودن منازل آگاهی پیدا کنیم.به 
گفته وی، پس از تحویل این ســامانه به سازمان 
امور مالیاتی کشــور، مشــکل اصلی درباره اخذ 
مالیات از خانه های خالی این است که وزارت راه و 
شهرسازی هنوز تمامی اطالعات الزم را در سامانه 

قرار نداده است.
پارســا، بروز تخلفاتی مانند انعقاد اجاره نامه های 
صــوری در جریان اجرای قانون اخــذ مالیات از 
خانه های خالی  را محتمل می داند و معتقد است: 
تا زمانی که کشور به سمت اداره دیجیتال پیش 
نرود و مانند کشورهای پیشرو اطالعات به صورت 
برخط در سامانه ای قرار داده نشود، همچنان این 
گونه مشکالت وجود دارد. با این حال اگر تمامی 
اطالعات الزم امور مالیاتی توســط دستگاه های 
اجرایی وارد سامانه  شود و این سامانه هم به صورت 
برخط و دائمی برای ســازمان امور مالیاتی قابل 
دسترس باشد، جلو این تخلفات گرفته خواهد شد.

طرح جدید مجلس جایگزین طرح ملی »
مسکن 

در دومین طرح پیشــنهادی مجلــس که برای  
ســاماندهی بازار مســکن در خانه ملت پیگیری 
می شــود قرار است طرح جدید مجلس جایگزین 
طرح ملی مسکن  شود. همان طور که خبر دارید، 
براســاس جدیدترین اظهارنظر معاون وزیر راه و 
شهرســازی، حدود ۱/۸میلیون نفر در طرح ملی 

مسکن  نام نویسی کرده اند. این نام نویسی ها  اسفند 
سال گذشته انجام شده و قرار بود حداکثر ۴۵ روز 
بعد اســتعالم و پاالیش های مربوط به متقاضیان 
انجام شــود، اما شــیوع ویروس کرونا برنامه ها را 

تحت تأثیر قرار داد.

 یک میلیون مسکن »
با وام ارزان و زمین رایگان

در شــرایطی کــه متقاضیان طــرح مذکور در 
بالتکلیفی به ســر می برنــد، مجلس یازدهم هم 
از یک برنامه جامع 6 ســاله برای بخش مسکن 
رونمایی کرده اســت، طرحی که براســاس آن 
قرار اســت ســاالنه یک میلیون مســکن با وام 
ارزان قیمت و زمین رایگان ســاخته شــود.اقبال 
شــاکری، عضو کمیسیون عمران می گوید: طبق 
این طرح خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، 
بازنشستگان، طالب، دانشجویان متأهل، کارگران، 
ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی، برای خانه دار شدن توانمند می شوند. 
وی با بیان اینکه شناسایی این افراد وظیفه وزارت 
راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، می افزاید: 
ضلع سوم برنامه مجلس )رفع موانع تولید مسکن( 
شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، 
محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب 

سازنده، ثبت اسناد و امالک و... می شود.
وی دربــاره چگونگی تأمین منابــع مالی طرح 
پیشنهادی می گوید: وقتی طرح تصویب نهایی 
شود برای کل ســاخت وساز مسکن منابع مالی 
از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مســکن یا 
در وزارت راه وشهرسازی به اسم »صندوق تأمین 
مسکن« تأمین خواهد شد. با قرارگاه خاتم االنبیا 
نیز جلساتی برگزار کرده ایم و می توانیم کارهای 

عظیمی را انجام دهیم.

یکی از راه حل هایی 
که مجلس برای 

کنترل سوداگری 
در این حوزه 

مدنظر دارد، قانون 
مالیات بر خانه های 

خالی است که در 
سال 1366 تصویب 

شد، اما اجرا نشد 
تا اینکه در سال 

94 مجدد به 
قانون مالیات های 
مستقیم بازگشت

بــــــــرش

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از سوی اصناف   ایرنا/  مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت،معدن و تجارت، با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسک های پارچه ای و قابل 
شست وشو است، بیان کرد: کارگاه های تولیدی باید به این سمت بروند، زیرا هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از نظر تأمین مواد اولیه ماسک پارچه ای مشکلی نداریم. وی گفت: انتظارمان از حوزه 

صنفی، افزایش تولید ماسک های پارچه ای است. تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را به سرعت تعیین تکلیف کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر سعید اسالمی بیدگلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

 سه شنبه 24 تیر 1399  22 ذی القعد   ه 1441 14 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9293

س���ند کمپان���ی کامی���ون بن���ز تک م���دل  71ب���ه رنگ  
آب���ی  ب���ه نام  غ���ام ذوالفقاری فرزن���د  نیت علی به 
ش���ماره انتظام���ی 92 ع113 ای���ران 18  ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   34932116575045 شاس���ی 
33593210057823 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ,ع
99
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قو
مف

ی 
گه

آ

شناس���نامه )برگ س���بز( نوع سواری سیس���تم پراید 
تیپ صباGTXI مدل 1389 رنگ سفید شماره موتور 
 S1412289693383 شاس���ی  ش���ماره   3846865
ش���ماره پ���اک 166 ج53 ای���ران 95 بن���ام مس���عود 
زردکوه���ی مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

میباشد . ,ع
99
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0
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قو
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ی 
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آ

برگ سبز خودروی پیکان1600 مدل 1381 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 264ه25 ایران 12  شماره موتور 
ب���ه   81526976 شاس���ی  ش���ماره  و   11158125574
مالکیت بی بی زهره حس���ینی کهنوج مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

ب���رگ کمپانی  نوع س���واری  سیس���تم نیس���ان  تیپ 
ش���ماره  زاده   ت���اج  امی���ن  مال���ك:  ن���ام  ماکس���یما 
شاس���ی  ش���ماره   VQ30007966Q  : موت���ور 
PKLHA33CD716456 ش���ماره پ���اك : 36 ای���ران 
216ل62 م���دل 87 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو وانت پیکان رنگ س���فید 
مدل 1385 به شماره موتور 11285020135 و شماره 
شاس���ی 12186224ب���ه ش���ماره انتظام���ی 614 ق 75 
ایران 42 به مالکیت غام حس���ین باش���ی جنبه دراز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پ���ژو آردی بش���ماره  س���ند مالکی���ت خودروس���واری 
انتظام���ی 33- 989 ه 77 ب���ه رنگ نق���ره ای متالیک 
م���دل87 ب���ه ش���ماره موت���ور 11686106965وش���ماره 
شاس���ی61226143  متعل���ق ب���ه آقای محمد اس���دی 

جعفری مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد.
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اینجانب س���ید نوری ملبوب مالک خ���ودروی پژو 
405 به ش���ماره ش���هربانی 978ب88 ایران 24 و 
و   NAAM31FC4CK366998 شاس���ی  ش���ماره 
شماره موتور 13991001834 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پی���کان1600 م���دل 1390 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 795ص48 ای���ران 12  
شاس���ی  ش���ماره  و   11490055487 موت���ور  ش���ماره 
احم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAAA36AA2BG255070
یوس���فی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
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56
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س���ند و فاکت���ور فروش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پ���ژو تیپ405GLX-XU7 رنگ نق���ره ای متالیک  مدل 
1395ب���ه ش���ماره موت���ور 124K0924535ب���ه ش���ماره 
شاس���ی NAAM01CE3GK429557 به ش���ماره پاک 
487ج94-ایران95  بنام حمیده دیو باد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد . ,ع
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صنایع شهیدستاری در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان 
م��ی توانن��د ضمن تماس با تلفنه��ای 02136076618 و 02135768836 و 02135768838 همه روزه به جز 
روزهای تعطیل در س��اعات ادار ی به منظور بازدید ودریافت برگه ش��رایط ومش��خصات مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداكثر ظرف مدت حداكثر ده روز پس از تاریخ انتش��ار آگهی در داخل صندوق مزایده پلمب ش��ده 
این صنایع بیندازند. پیش��نهادهای رسیده در كمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد. سازمان 

در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
از ش��ركت كنندگان خواهش��مند اس��ت برای بازدید به آدرس : تهران –خیابان شهید بطحائی ) مغان ( درب 

ترمینال گروه مهام –صنایع شهید ستاری اقدام نمایند. 
 ساعات بازدید: صبحها 8 الی 12- بعداز ظهر ها 13/30 الی 15/30

1-انواع ماشین آالت صنعتی 
2- دیگ بخار حرارتی 

3- انواع اقالم ضایعاتی ) فلزی و غیر فلزی (
                                                                                                                                                           شناسه آگهی 912240/ م الف 1243

آگهی مزایده  شماره :99/2

,ع
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9

کارت سبز نوع کامیون کمپرسی سیستم آمیکوتیپ           
                   ن���ام مالك:س���ینابابازاده   ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره    1510S034727  : موت���ور 
NA2A3LLD6AA001399 ش���ماره پ���اك : 42ایران 
665 ع87 م���دل 90 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
,  9
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سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی 
دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول 
و محروم جامعه  کمک  می کند .پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمانهای 
خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می کردند 
آغاز بکار کرد.اینک بعد از گذشت چهل سال سازمان 
بهزیستی استان زنجان با 5 معاونت توانبخشی،اجتماعی 
،امور توسعه و پیشگیری و مشارکتهای مردمی  در جهت 

خدمت به جامعه هدف خود فعالیت می کند.  
نگهداری  مرکز  اولین  کلنگ  خیرین، 
زدند زمین  به  را  سرپرست  بی  کودکان 

قیداری  محمدی  زنجان-خبرنگارقدس:محمد 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان در نشست خبری که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،با اشاره  به اینکه۴۰طرح 
اجرا می شود،از  کلنگ زنی  بهزیستی  برنامه درهفته  و 
اولین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
خیرسازخبرداد و افتتاح اولین مرکز جامع درمان وبازتوانی 
معتادین در زنجان، 13 طرح اشتغالزایی مددجویان را از 

برنامه های مهم هفته بهزیستی ذکر کرد.
محمدی با  اذعان به اینکه 1۹درصد خانوار استان زنجان 
) 28 هزارو 67۹ خانوار(   تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند خاطر نشان ساخت: از این تعداد 18 هزارو ۴۴5 

خانوار مستمری بگیر سازمان هستند. .
توانبخشی  درحوزه  در حال حاضر  اینکه   بیان  با  وی  
22هزارو 1۹۰ معلولیت ثبت شده با 21 هزار و 621پرونده 
تحت حمایت سازمان وجود دارد افزود: این رقم 1/7 درصد 
از جمعیت کل استان را شامل می شود که 28درصد این 
افراد به تعداد 1۴ هزارو ۴11 خانوار از معلولین و بیماران 

اعصاب و روان مستمری بگیر سازمان را شامل می شود. 
را  63  توانبخشی  مراکز غیردولتی در حوزه  تعداد  وی 
مرکز عنوان کرد و افزود: در مجموع 7/5 درصد معلولین 

از خدمات این مراکز بهره  مندند. 

خدمات  از  نخاعی  ضایعه  معلول   323
برخوردارند پرستاری  و  توانبخشی 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه از تعداد کل 
معلولین323 فرد معلول ضایعه نخاعی است افزود: به این 
افراد خدمات ویژه شامل ارائه خدمات توانپزشکی ، حق 

پرستاری و سایر خدمات مددکاری ارائه می شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به  تعداد دانش آموز 
و دانشجوی معلول مورد حمایت  معاونت توانبخشی اشاره 
کرد و گفت : یک هزارو ۴3 نفر در این راستا از خدمات 

رایگان بهزیستی استفاده می کنند.
محمدی  با بیان اینکه در حال حاضر8 هزارو 318پرونده 
مددکاری در حوزه معاونت اجتماعی وجود دارد یاد آور شد: 
از این تعداد 3هزارو667  مورد مربوط به زنان و خانواده است.

 مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه  در 
سه ماهه اول امسال ۴هزارو515 نفراز خدمات اورژانس 
اجتماعی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده 
امور  معاونت  فعالیت  حیطه  و  رسالت  گفت:  اند  کرده 
پیشگیری اطالع رسانی و افزایش آگاهی های علمی آحاد 

جامعه است.
محمدی گفت: در سه ماهه اول سالجاری  2 هزارو  2۹۹نفر 
از خدمات مشاوره حضوری دولتی و غیر دولتی ، در 2۴ 
جمعیت  از  هزارو 133نفر   3 تعداد  اعتیاد،  ترک  مرکز 

معتادین از امور درمان خدمت گرفته اند.

ایجاد اشتغال برای  139مددجو
محمدی افزود:در بهزیستی استان زنجان از سه ماهه اول 
سال جاری 13۹ اشتغال ایجاد شده است و88مسکن به 

مددجویان واگذار شده است.
این مسئول راه اندازی سامانه صدقه تلفنی به شماره 
بطور گسترده در سطح  38818 -اجرای طرح حامی 
استان و انعقادتفاهم نامه با خیرین را از اقدامات مهم 
تاسیس  گفت:  و  خواند  مردمی  مشارکتهای  معاونت 
مراکز درمان سرپایی معتادین وهمچنین مرکز اقامتی 
غیر  تاسیس موسسات   - معتادین  بازتوانی  و  بهبود  و 
دولتی خیریه ها در سطح استان از دیگر اقدامات این 

معاونت بشمار می آید.
تشریح برنامه های هفته بهزیستی  

نیز  زنجان  در  بهزیستی  هفته  بزرگداشت  دبیرستاد 
گفت: به مناسبت هفته بهزیستی  ۴۰  طرح در استان 

زنجان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
رباب موحد با بیان  اینکه از 21 تا 27 تیر  به عنوان 
شده  نامگذاری  بهزیستی  سازمان  تاسیس  سالگرد  
است، افزود: چهلمین سالگرد تاسیس بهزیستی با شعار 
در  اجتماعی  سالمت  ارتقاء  خدمت،  تحول  شفافیت، 

خانواده نامگذاری شده است.
مسکونی  واحد   15 هفته  این  در  داد:  ادامه  وی  
اداری  ساختمان  اشتغالی،  خود  طرح   13 مددجویی، 
 ،  cbr غیرانتفاعی  مرکز  زندگی،  مثبت  مراکز  طارم، 

مرکز مشاوره خانواده  و ... به بهره برداری می رسد.
معلولین  نگهداری  مرکز  زنی  کلنگ  به  موحد 
کم توان ذهنی باالی 1۴ سال در این هفته اشاره کرد 
 1۰ و  روزانه  مرکز   1۴ حاضر  حال  اظهارداشت:در  و 
مرکز شبانه روزی در حوزه توانبخشی در استان فعالیت                

می کند.
از   زنجان  در  بهزیستی  هفته  بزرگداشت  ستاد  دبیر 
کلنگ زنی اولین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
این  گفت:  و  خبرداد  زنجان  در  خیرساز  وبدسرپرست 

مرکز به همت یک خیر در زنجان ساخته شده است.

چهل سال خدمت بی منت 
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 اداره كل راه وشهرس��ازی خراس��ان جنوبی در نظر دارد نسبت به انتخاب 
س��رمایه گذار جهت مش��اركت در س��اخت پ��روژه تکمیل محور خوس��ف -

 س��ه راهی راهداران - دیهوک - طبس ، سه راهی شهید زارع – بشرویه  
واقع در  شهرس��تانهای  طبس، بش��رویه و خوسف اقدام نماید. لذا ازكلیه 
سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی كه دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه 
كشور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های مذكور با معرفی مجری 
ذیص��الح واجد رتب��ه بندی  فوق دع��وت بعمل می آید  درس��اعات  اداری  
جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر به واح��د انتش��ارات اداره كل به آدرس: 
بیرجند- انتهای خیابان ش��هید آوینی – میدان راه و شهرس��ازی – روبروی 
صدا و سیما – اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مركزی، 

مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اطالعات بیش��تر : از روز دوش��نبه 99/4/23 لغایت روز 

چهارشنبه 99/4/25
3- آخری��ن مهل��ت اعالم آمادگی : پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

  99/04/26

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت  اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی )نوبت دوم(

اداره ارتباطات واطالع رسانی - راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت مهندسی 
مشاور طوس آب شماره ثبت 3115 و 

شناسه ملی 10380190168
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
ط��وس  مش��اور  مهندس��ی  ش��ركت  س��هام 
آب رأس س��اعت 10صب��ح روزچه��ار ش��نبه 
واق��ع در  1399/05/15 در مح��ل ش��ركت 
مش��هد – بلوار ارش��اد  خیابان پیام- نبش 
پیام 4- پالک 14 تشکیل می گردد. از كلیه 
س��هام داران محت��رم دع��وت می ش��ود در 
جلسه مذكور ش��ركت و یا نسبت به معرفی 

نماینده اقدام نمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره شركت 
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت
3- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت 
5- بررس��ی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 

1399
6- انتخاب اعضای هیات مدیره

7- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی ها
8- سایر مواردی كه در حیطه مسئولیت مجمع 

عمومی عادی است.
ع هیئت مدیره شركت مهندسی مشاور طوس آب  9

90
35

75

س���ند کمپان���ی کامی���ون بن���ز تک م���دل  71ب���ه رنگ  
آب���ی  ب���ه نام  غ���ام ذوالفقاری فرزن���د  نیت علی به 
ش���ماره انتظام���ی 92 ع113 ای���ران 18  ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   34932116575045 شاس���ی 
33593210057823 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ,ع
99

03
59

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

شناس���نامه )برگ س���بز( نوع سواری سیس���تم پراید 
تیپ صباGTXI مدل 1389 رنگ سفید شماره موتور 
 S1412289693383 شاس���ی  ش���ماره   3846865
ش���ماره پ���اک 166 ج53 ای���ران 95 بن���ام مس���عود 
زردکوه���ی مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

میباشد  ,ع
99

03
59

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز خودروی پیکان1600 مدل 1381 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 264ه25 ایران 12  شماره موتور 
ب���ه   81526976 شاس���ی  ش���ماره  و   11158125574
مالکیت بی بی زهره حس���ینی کهنوج مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

ب���رگ کمپانی  نوع س���واری  سیس���تم نیس���ان  تیپ 
ش���ماره  زاده   ت���اج  امی���ن  مال���ك:  ن���ام  ماکس���یما 
شاس���ی  ش���ماره   VQ30007966Q  : موت���ور 
PKLHA33CD716456 ش���ماره پ���اك : 36 ای���ران 
216ل62 م���دل 87 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

03
58
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آ
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99
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو وانت پیکان رنگ س���فید 
مدل 1385 به شماره موتور 11285020135 و شماره 
شاس���ی 12186224ب���ه ش���ماره انتظام���ی 614 ق 75 
ایران 42 به مالکیت غام حس���ین باش���ی جنبه دراز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پ���ژو آردی بش���ماره  س���ند مالکی���ت خودروس���واری 
انتظام���ی 33- 989 ه 77 ب���ه رنگ نق���ره ای متالیک 
م���دل87 ب���ه ش���ماره موت���ور 11686106965وش���ماره 
شاس���ی61226143  متعل���ق ب���ه آقای محمد اس���دی 

جعفری مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد
,ع

99
03

59
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دی
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مف
ی 

گه
آ
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99
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اینجانب س���ید نوری ملبوب مالک خ���ودروی پژو 
405 به ش���ماره ش���هربانی 978ب88 ایران 24 و 
و   NAAM31FC4CK366998 شاس���ی  ش���ماره 
شماره موتور 13991001834 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پی���کان1600 م���دل 1390 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 795ص48 ای���ران 12  
شاس���ی  ش���ماره  و   11490055487 موت���ور  ش���ماره 
احم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAAA36AA2BG255070
یوس���فی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

03
56
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آ

س���ند و فاکت���ور فروش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پ���ژو تیپ405GLX-XU7 رنگ نق���ره ای متالیک  مدل 
1395ب���ه ش���ماره موت���ور 124K0924535ب���ه ش���ماره 
شاس���ی NAAM01CE3GK429557 به ش���ماره پاک 
487ج94-ایران95  بنام حمیده دیو باد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد . ,ع
99

03
58
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دی

قو
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ی 
گه

آ

صنایع شهیدستاری در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان 
م��ی توانن��د ضمن تماس با تلفنه��ای 02136076618 و 02135768836 و 02135768838 همه روزه به جز 
روزهای تعطیل در س��اعات ادار ی به منظور بازدید ودریافت برگه ش��رایط ومش��خصات مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداكثر ظرف مدت حداكثر ده روز پس از تاریخ انتش��ار آگهی در داخل صندوق مزایده پلمب ش��ده 
این صنایع بیندازند. پیش��نهادهای رسیده در كمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد. سازمان 

در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
از ش��ركت كنندگان خواهش��مند اس��ت برای بازدید به آدرس : تهران –خیابان شهید بطحائی ) مغان ( درب 

ترمینال گروه مهام –صنایع شهید ستاری اقدام نمایند. 
 ساعات بازدید: صبحها 8 الی 12- بعداز ظهر ها 13/30 الی 15/30

1-انواع ماشین آالت صنعتی 
2- دیگ بخار حرارتی 

3- انواع اقالم ضایعاتی ) فلزی و غیر فلزی (
                                                                                                                                                           شناسه آگهی 912240/ م الف 1243

آگهی مزایده  شماره :99/2

,ع
99
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49

9

کارت سبز نوع کامیون کمپرسی سیستم آمیکوتیپ           
                   ن���ام مالك:س���ینابابازاده   ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره    1510S034727  : موت���ور 
NA2A3LLD6AA001399 ش���ماره پ���اك : 42ایران 
665 ع87 م���دل 90 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

03
59
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دی

قو
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ی 
گه
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
,  9

90
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سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی 
دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول 
و محروم جامعه  کمک  می کند .پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمانهای 
خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می کردند 
آغاز بکار کرد.اینک بعد از گذشت چهل سال سازمان 
بهزیستی استان زنجان با 5 معاونت توانبخشی،اجتماعی 
،امور توسعه و پیشگیری و مشارکتهای مردمی  در جهت 

خدمت به جامعه هدف خود فعالیت می کند.  
نگهداری  مرکز  اولین  کلنگ  خیرین، 
زدند زمین  به  را  سرپرست  بی  کودکان 

قیداری  محمدی  زنجان-خبرنگارقدس:محمد 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان در نشست خبری که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،با اشاره  به اینکه۴۰طرح 
اجرا می شود،از  کلنگ زنی  بهزیستی  برنامه درهفته  و 
اولین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
خیرسازخبرداد و افتتاح اولین مرکز جامع درمان وبازتوانی 
معتادین در زنجان، 13 طرح اشتغالزایی مددجویان را از 

برنامه های مهم هفته بهزیستی ذکر کرد.
محمدی با  اذعان به اینکه 1۹درصد خانوار استان زنجان 
) 28 هزارو 67۹ خانوار(   تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند خاطر نشان ساخت: از این تعداد 18 هزارو ۴۴5 

خانوار مستمری بگیر سازمان هستند. .
توانبخشی  درحوزه  در حال حاضر  اینکه   بیان  با  وی  
22هزارو 1۹۰ معلولیت ثبت شده با 21 هزار و 621پرونده 
تحت حمایت سازمان وجود دارد افزود: این رقم 1/7 درصد 
از جمعیت کل استان را شامل می شود که 28درصد این 
افراد به تعداد 1۴ هزارو ۴11 خانوار از معلولین و بیماران 

اعصاب و روان مستمری بگیر سازمان را شامل می شود. 
را  63  توانبخشی  مراکز غیردولتی در حوزه  تعداد  وی 
مرکز عنوان کرد و افزود: در مجموع 7/5 درصد معلولین 

از خدمات این مراکز بهره  مندند. 

خدمات  از  نخاعی  ضایعه  معلول   323
برخوردارند پرستاری  و  توانبخشی 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه از تعداد کل 
معلولین323 فرد معلول ضایعه نخاعی است افزود: به این 
افراد خدمات ویژه شامل ارائه خدمات توانپزشکی ، حق 

پرستاری و سایر خدمات مددکاری ارائه می شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به  تعداد دانش آموز 
و دانشجوی معلول مورد حمایت  معاونت توانبخشی اشاره 
کرد و گفت : یک هزارو ۴3 نفر در این راستا از خدمات 

رایگان بهزیستی استفاده می کنند.
محمدی  با بیان اینکه در حال حاضر8 هزارو 318پرونده 
مددکاری در حوزه معاونت اجتماعی وجود دارد یاد آور شد: 
از این تعداد 3هزارو667  مورد مربوط به زنان و خانواده است.

 مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه  در 
سه ماهه اول امسال ۴هزارو515 نفراز خدمات اورژانس 
اجتماعی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده 
امور  معاونت  فعالیت  حیطه  و  رسالت  گفت:  اند  کرده 
پیشگیری اطالع رسانی و افزایش آگاهی های علمی آحاد 

جامعه است.
محمدی گفت: در سه ماهه اول سالجاری  2 هزارو  2۹۹نفر 
از خدمات مشاوره حضوری دولتی و غیر دولتی ، در 2۴ 
جمعیت  از  هزارو 133نفر   3 تعداد  اعتیاد،  ترک  مرکز 

معتادین از امور درمان خدمت گرفته اند.

ایجاد اشتغال برای  139مددجو
محمدی افزود:در بهزیستی استان زنجان از سه ماهه اول 
سال جاری 13۹ اشتغال ایجاد شده است و88مسکن به 

مددجویان واگذار شده است.
این مسئول راه اندازی سامانه صدقه تلفنی به شماره 
بطور گسترده در سطح  38818 -اجرای طرح حامی 
استان و انعقادتفاهم نامه با خیرین را از اقدامات مهم 
تاسیس  گفت:  و  خواند  مردمی  مشارکتهای  معاونت 
مراکز درمان سرپایی معتادین وهمچنین مرکز اقامتی 
غیر  تاسیس موسسات   - معتادین  بازتوانی  و  بهبود  و 
دولتی خیریه ها در سطح استان از دیگر اقدامات این 

معاونت بشمار می آید.
تشریح برنامه های هفته بهزیستی  

نیز  زنجان  در  بهزیستی  هفته  بزرگداشت  دبیرستاد 
گفت: به مناسبت هفته بهزیستی  ۴۰  طرح در استان 

زنجان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
رباب موحد با بیان  اینکه از 21 تا 27 تیر  به عنوان 
شده  نامگذاری  بهزیستی  سازمان  تاسیس  سالگرد  
است، افزود: چهلمین سالگرد تاسیس بهزیستی با شعار 
در  اجتماعی  سالمت  ارتقاء  خدمت،  تحول  شفافیت، 

خانواده نامگذاری شده است.
مسکونی  واحد   15 هفته  این  در  داد:  ادامه  وی  
اداری  ساختمان  اشتغالی،  خود  طرح   13 مددجویی، 
 ،  cbr غیرانتفاعی  مرکز  زندگی،  مثبت  مراکز  طارم، 

مرکز مشاوره خانواده  و ... به بهره برداری می رسد.
معلولین  نگهداری  مرکز  زنی  کلنگ  به  موحد 
کم توان ذهنی باالی 1۴ سال در این هفته اشاره کرد 
 1۰ و  روزانه  مرکز   1۴ حاضر  حال  اظهارداشت:در  و 
مرکز شبانه روزی در حوزه توانبخشی در استان فعالیت                

می کند.
از   زنجان  در  بهزیستی  هفته  بزرگداشت  ستاد  دبیر 
کلنگ زنی اولین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
این  گفت:  و  خبرداد  زنجان  در  خیرساز  وبدسرپرست 

مرکز به همت یک خیر در زنجان ساخته شده است.

چهل سال خدمت بی منت 
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 اداره كل راه وشهرس��ازی خراس��ان جنوبی در نظر دارد نسبت به انتخاب 
س��رمایه گذار جهت مش��اركت در س��اخت پ��روژه تکمیل محور خوس��ف -
 س��ه راهی راهداران - دیهوک - طبس ، سه راهی شهید زارع – بشرویه  
واقع در  شهرس��تانهای  طبس، بش��رویه و خوسف اقدام نماید. لذا ازكلیه 
سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی كه دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه 
كشور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های مذكور با معرفی مجری 
ذیص��الح واجد رتب��ه بندی  فوق دع��وت بعمل می آید  درس��اعات  اداری  
جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر به واح��د انتش��ارات اداره كل به آدرس: 
بیرجند- انتهای خیابان ش��هید آوینی – میدان راه و شهرس��ازی – روبروی 
صدا و سیما – اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مركزی، 

مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اطالعات بیش��تر : از روز دوش��نبه 99/4/23 لغایت روز 

چهارشنبه 99/4/25
3- آخری��ن مهل��ت اعالم آمادگی : پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

  99/04/26

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت  اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی )نوبت دوم(

اداره ارتباطات واطالع رسانی - راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت مهندسی 
مشاور طوس آب شماره ثبت 3115 و 

شناسه ملی 10380190168
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
ط��وس  مش��اور  مهندس��ی  ش��ركت  س��هام 
آب رأس س��اعت 10صب��ح روزچه��ار ش��نبه 
واق��ع در  1399/05/15 در مح��ل ش��ركت 
مش��هد – بلوار ارش��اد  خیابان پیام- نبش 
پیام 4- پالک 14 تشکیل می گردد. از كلیه 
س��هام داران محت��رم دع��وت می ش��ود در 
جلسه مذكور ش��ركت و یا نسبت به معرفی 

نماینده اقدام نمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره شركت 
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت
3- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت 
5- بررس��ی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 

1399
6- انتخاب اعضای هیات مدیره

7- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی ها
8- سایر مواردی كه در حیطه مسئولیت مجمع 

عمومی عادی است.
ع هیئت مدیره شركت مهندسی مشاور طوس آب  9
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ضعف دیپلماسی ما را   از بازار کشورهای همسایه دور کرده©
محمــد علیپور، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بیان مــی کند: ما هنوز به 
صادرکننده همانند یک جهادگر اقتصادی نگاه نمی کنیم در صورتی که کشورهای 
دیگر برای صادرکنندگان نشان تسهیالت و مشوق هایی در نظر می گیرند که برای 
صادرات انگیزه بیشتری پیدا کنند.اکنون برخی کشورها مانند عراق، کشورهای 
حوزه خلیج فارس و روسیه متقاضی مبادله و تجارت با ایران هستند اما به دلیل 

فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی نتوانستیم از این ظرفیت بهره ببریم .
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مجوز استخدام ۲۵ هزار معلم برای سال تحصیلی جدید صادر شد  خانه ملت: قاسم احمدی الشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش از اختصاص ۲۵ هزار ردیف استخدامی توسط 
سازمان امور استخدامی کشور در راستای اجرای قانون »تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس« برای سال تحصیلی جدید خبر داد. وی درباره زمان اجرای این قانون عنوان کرد: این قانون شامل سه گروه 

نیروهای پیش دبستانی، نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی و نیروهای نهضت سواد آموزی می  شود که به تفکیک تشریفات قانونی هر گروه در حال اجرایی شدن است.

حمله یک هکر به شرکت امنیتی آمریکایی©
فارس: به گزارش زددی نت، هکری با 
حمله به یک شــرکت امنیت سایبری 
آمریکایــی، اطالعاتی محرمانــه را از 

پایگاه های داده آن سرقت کرده است.
این هکر می گوید داده های ســرقت 
شــده میلیاردها دالر ارزش دارند و 
مربوط به شرکت های دیگری هستند 

که در گذشــته با حمالت سایبری مواجه شده اند و این شرکت امنیتی برای 
حل مشکالتشان اقدام کرده است. اطالعات هک شده از طریق سایتی به نام 
دیتاوایپر در دسترس اســت که توسط یک محقق امنیتی به نام وینی ترویا 
اداره می شود. هویت این هکر که با نام مستعار NightLion فعالیت می کند، 
هنوز افشا نشده است. وی ســه ماه از وقت خود را صرف نفوذ به پایگاه های 

داده شرکت امنیتی هدف کرده است.

مخالفت معلمان با تصمیم ترامپ برای بازگشایی مدارس©
ایرنا: رویکرد ســختگیرانه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشــایی 
مــدارس در فصــل پاییز، معلمــان این 
کشــور را در جبهه مخالف با او قرار داده 
و اتحادیه های معلمان را نسبت به سالمت 
و بهداشت دانش آموزان، آموزگاران و کادر 

آموزشی نگران کرده است.
به گزارش تارنمای هیل، معلمان می گویند نگران ابتال به کووید۱۹ در مدارس یا انتقال 
آن ها و ابتالی اعضای خانواده شــان هستند زیرا معلوم نیست کودکان در انتقال این 

بیماری به دیگران تا چه اندازه نقش دارند.
وزیر آموزش دولت ترامپ گفته آموزش کمتر از پنج روز در هفته قابل قبول نخواهد بود 
و تهدید کرد در صورتی که مدارس انتظارات او را تأمین نکنند منابع مالی فدرال آن ها 

را قطع خواهد کرد؛ اقدامی که ممکن است از آن شکایت شود.
معلمان و مدیران مدارس خواســته او را به ویژه در مناطق افزایش موارد ابتال به کرونا 
غیرواقعی و ناایمن توصیف کرده اند. آن ها همچنین به نیاز بیشتر به منابع مالی برای 
حفاظت از دانش آموزان و کادر آموزشی خود در مقابل ابتال به کرونا اشاره کرده اند. این 
درخواست در حالی مطرح شده که دولت های ایالتی و محلی در آمریکا به دلیل هفته ها 

و ماه ها تعطیلی به خاطر شیوع کرونا با کاهش بودجه مواجه اند.
برخی از ایالت های آمریکا تاکنون از دســتور دولت ترامپ پیروی کرده اند. در فلوریدا 
که یکی از بیشترین آمار شیوع ویروس در این کشور را دارد وزارت آموزش ایالتی به 

مدارس گفته دست کم پنج روز در هفته مدارس باز خواهند بود.

واکسن ضد کرونای چینی در چهار کشور آزمایش می شود©
فارس: به گزارش سی  جی تی ان، شرکت 
چینی »CanSino Biologics« مشــغول 
مذاکره با روسیه، برزیل، شیلی و عربستان 
سعودی است تا سومین مرحله از آزمایش 
واکسن کووید۱۹ خود را در این کشورها 

آغاز کند.
کیو دونگ سو، مدیر اجرایی و بنیان گذار 

این شرکت در یک کنفرانس توسعه داروهای ضد ویروس در سوژو گفت: ما با روسیه، 
برزیل، شیلی و عربستان سعودی در حال مذاکره هستیم تا فاز سوم آزمایش واکسن 
ضد کرونا را پیش ببریم. این واکسن »Ad۵nCoV« نام دارد و در تاریخ ۱۷ مارس سال 

جاری برای انجام فاز اولیه آزمایش های بالینی انسانی در چین به تأیید رسید.
مدیر اجرایی شرکت »کن سینو بیولوژیکز« در پایان گفت: فاز سوم آزمایش های انسانی 

این واکسن به زودی و با حضور ۴۰ هزار داوطلب آغاز می شود.

آقای تندگویان! کدام نگاه پوپولیستی است؟©
تسنیم: مــاه گذشــته حســن روحانی، 
رئیس جمهور در پاســخ به نامه وزیر ورزش 
و جوانان درباره محدودیت سنی وام ازدواج، 
دستور داد پرداخت وام ازدواج برای زوجین 
زیر ۱8 سال و باالی ۴۰ سال ممنوع شود! 
این درحالی است که یک سوم ازدواج ها در 
این بازه های ســنی رخ می دهد. در پی این 

دســتور، محمدمهدی تندگویان، معاون امور ورزش و جوانان در یادداشــتی در یکی از 
خبرگزاری ها به توجیه برخی از دالیل این دســتور پرداخت. وی با اشــاره به آمار بانک 
مرکزی، مدعی شده با بیشتر شدن مبلغ وام در سال ۹8 به 3۰ میلیون، دختران زیر ۱۵ 

سال دریافت کننده وام چند برابر شده و به حدود 6 تا ۷ هزار نفر رسید!

آمار ازدواج های زیر 18 سال، کاهشی است نه افزایشی!»
برای پاسخ به سفسطه آماری وی، باید به آمار ثبت  شده ثبت احوال مراجعه کرد؛ چرا که 
براساس آمار ثبت  احوال، تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱3۹2، ۴۱هزار و ۷2 
مورد بوده است؛ این آمار در سال ۱3۹۷ به 3۰هزار و3۰۴ نفر رسیده است؛ یعنی شاهد 
سیری نزولی در رخداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال هستیم و حدود هزار و۷۰۰ ازدواج در 

پنج سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین در همین زمینه، ابوترابی، ســخنگوی ســازمان ثبت احوال با تکذیب برخی 
شایعه ها مبنی بر ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به بهانه دریافت وام ازدواج گفت: »بر اساس 
قانون مدنی ما، دختران از ۱3 ســالگی و پسران از ۱۵ سالگی می توانند ازدواج کنند و 
ازدواج دختران پیش از ۱۵ سالگی ربطی به گرفتن وام ازدواج ندارد؛ بر اساس آمارها سن 

ازدواج نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز یافته است«.
کارشناسان معتقدند با واقعی شــدن مبلغ وام ازدواج نسبت به شرایط اقتصادی، افراد 
بیشتری درخواســت وام ازدواج می دهند؛ بنابراین این نکته به معنای افزایش آمار این 
ازدواج ها نیســت و همان طور که گفته  شد بر اساس آمار ثبت  احوال، آمار این دسته از 
ازدواج ها کاهش یافته است! همچنین تندگویان مدعی شده »ازدواج های باالی ۴۰ سال، 
ازدواج دوم است و به فرزندآوری منجر نمی شود! حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت 

فرزندآوری نمی رود«.
ادعای اخیر این مسئول باتوجه به آمار »تجرد قطعی« تأمل برانگیز است؛ ۷۰۰ هزار دختر 
و پسر باالی ۴۰ سال وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده اند؛ این آمار که در آستانه تجرد 
قطعی هستند و تعداد آنان نیز زیاد است با ممنوعیت وام ازدواج به ورطه تجرد قطعی 

سوق داده می شوند.
برای سیاســت گذاری و وضع قانون باید نگاه کارشناســی  را اولویت قرار داد نه اینکه با 
سیاه نمایی و دیدن چند نمونه که صحت و سقم آنان مشخص نیست، با کودک انگاری 
جوانان، در این شرایط اقتصادی با محروم کردن آن ها از وام ازدواج، نشاط و شادی آنان را 

ضایع کرد؛ حیطه سیاست گذاری نیازمند نگاه ژرف و کارشناسی شده است.
تندگویان همچنین درباره ازدواج های زیر ۱8 ســال مغالطه دیگری هم دارد و می گوید: 
»چرا در مورد اینکه ۱8 ساله ها نمی توانند گواهی نامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته 
نمی شود به آن ها ظلم شده اما در اینجا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می شود!«

در مورد این مغالطه باید گفت ازدواج یک امر فطری و ضروری اســت؛ انسان ها وقتی به 
شرایط نسبی برای ازدواج دست پیدا می کنند، باید ازدواج کنند؛ به تعویق انداختن این 
مسئله، به فرد زیان وارد می کند و سالمت اخالقی جامعه به خطر می افتد، اما گواهی نامه 
رانندگی و حســاب بانکی برای یک فرد نیاز ضروری و اساسی محسوب نمی شود و در 

صورت عدم امکان پذیری آن، زیانی به فرد و جامعه هم وارد نمی شود.
دوم اینکه، عدم امکان گرفتن گواهی نامه یا افتتاح حساب بانکی، ضعف قانونی به حساب 
می آید و برای جبران آن باید قانون اصالح شود؛ نه آنکه به خاطر این ضعف قانونی، قانون 

ضعیف دیگری تدوین شود و حق دیگری از جوانان کشور گرفته  شود!
تندگویان، منتقدان این دستور را به داشتن نگاه پوپولیستی متهم کرده و مدعی شده بر 

مبنای آمار، در پی احقاق حقوق جوانان زیر ۱8 سال است!
درباره این ادعا باید گفت آقای تندگویان! این شما هستید که با نگاهی هیجان زده، مغالطه 
آماری درباره افزایش آمار ازدواج های زیر ۱8 سال، استداللی ضعیف و مقایسه نادرست 
ازدواج با گواهی نامه رانندگی، کامالً در فضای پوپولیستی و اقامه توجیهات کودکانه در 
حال حرکت هستید و دیگر آنکه، با کودک انگاری جوانان، آن هم در این شرایط وخیم 
اقتصادی تحمیلی از ســوی »دولت تدبیر و امید« که میزان و میل به ازدواج به کمترین 
سطح خود در این سال ها رسیده، در حال وارد کردن ضربه ای دیگر به این سنت بزرگ 

اسالمی هستید. 

 گروه جامعه/ محمود مصدق  حال و روز سازمان 
است  سالی  چند  نیست.  خوب  اجتماعی  تأمین 
که کارشناسان و مسئوالن تشکل های کارگری و 
کارفرمایی از وخامت حال این سازمان خبر می دهند. 
به باور آن ها تعادل بین منابع درآمدی و مصارف این 
سازمان به هم خورده است. البته آنان در کنار دلیل 
یاد شده موضوع کاهش ساالنه نسبت پشتیبانی 
)تقسیم تعداد بیمه پردازان بر تعداد مستمري بگیران( 
می گویند  و  می کنند  مطرح  هم  را  سازمان  این 
نسبت پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی به زیر 
پنج رسیده که کمتر از استانداردهای جهانی است. 
این وضعیت در شرایطی است که سازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور 
که حدود ۴2 میلیون نفر را زیر پوشش خدمات 
بیمه ای دارد تاکنون دو دوره 3۰ ساله را پشت سر 
گذاشته است. موضوعی که نشان می دهد هرچه 
زمان می گذرد نمودار درآمد سازمان به سمت پایین 
و نمودار هزینه هایش به سمت باال در حرکت است و 
نقطه تالقی این دو نمودار نقطه ورشکستگی صندوق 
تأمین اجتماعی خواهد بود.از سوی دیگر کشور عالوه 
بر مواجه بودن با شدیدترین تحریم های ظالمانه، با 
شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند که این 
خود بر بیکاری بیشتر افراد جامعه دامن می زند و با 
توجه به اجرای طرح تحول سالمت از سوی دولت، 
دوچندان  را  شده  یاد  سازمان  درمانی  هزینه های 
می کند. با این همه پرسش این است که آیا واقعاً 
خطر ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی و نگرانی 
کارشناسان و به ویژه کارگران و فعاالن کارگری در 
این زمینه بجا و منطقی است؟ یا برعکس جای 
نگرانی نیست و این سازمان برای دهه های آینده هم 

می تواند پاسخگوی تعهداتش باشد؟ 

به تغییر نیاز داریم»
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 
در گفت وگو با قدس ضمن پاسخ به این پرسش در 
آستانه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، به بررسی 

موضوعات دیگری هم در این خصوص می پردازد.
علی حیدری می گوید: سازمان تأمین اجتماعی هم 
در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
دیده شده و هم در قوانین قبلی تلویحاً این سازمان 
و کالً صندوق های بیمه گر اجتماعی که در ســطح 
پایه و مازاد خدمت می دهند، خدماتشان در تضمین 
دولت است. یعنی دولت ها ضمانت گر این سازمان ها 
در تداوم ارائه خدمات هستند. اما در مورد وضعیت 
ســازمان تأمین اجتماعی و نگرانی هایی که نسبت 
به سرنوشت این سازمان در جامعه وجود دارد باید 
گفت هر سازمانی یک چرخه عمری دارد. در حوزه 
سازمان های بیمه گر اجتماعی هم این چرخه عمر از 
منظر سازمانی و دیدگاه های مدیریتی وجود دارد، 
یعنی وقتی یک ســازمان بیمه ای شکل می گیرد 
به طبع در دوره های جوانی، میانســالی و سالمندی 
باید تغییرات الزم در ساختارش انجام شود تا بتواند 
چرخه عمر را طی کرده و در رده باالتری از خدمات 

حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تغییر و به روزرسانی 
که باید در مورد ســازمان تأمیــن اجتماعی و در 
تمام ســازمان های بیمه گر انجام شــود مربوط به 
متناسب سازی قوانین و مقررات با تغییرات جمعیتی 
می شــود، می افزاید: به طور مثال در ســال ۵۴ که 
قانون تأمین اجتماعی تصویب شــد و محاســبات 
بیمه ای را انجام می دادند تا نرخ و همچنین شرایط 
و قواعد بیمه ای را برقــرار کنند امید به زندگی در 
کشور حدود ۵8 سال بود، اما خوشبختانه در حال 
حاضر امید به زندگی در بانوان به ۷۵ و در آقایان به 
۷3 سال رسیده، ولی ضوابط مربوط به حداقل سن 
الزم برای بازنشستگی نه تنها افزایش نیافته و به سن 
امید به زندگی نزدیک نشده بلکه با تصویب برخی 
قوانین نامناسب مثل قانون بازنشستگی زودرس سن 
بازنشستگی پایین تر هم آمد، در حالی که در تمام 
دنیا به تناســب افزایش سن امید به زندگی، سن و 

ســابقه الزم برای بازنشستگی را هم باال می برند تا 
فاصله ســن امید به زندگی با بازنشستگی بین ۱2 

تا ۱۵ سال باشد.
وی با بیان اینکه در یکی دو دهه اخیر 2۷ قانون در 
کشور تصویب شده که نه تنها قواعد و اصول بیمه ای 
در آن ها مراعات نشــده بلکه در تعــارض با اصول 
بیمه ای هستند، می گوید:از سوی دیگر تغییراتی را 
در محیط کسب و کار داشتیم، مثل دور کاری که 
پس از شیوع کرونا در دنیا بیشتر رواج یافته است. 
یکی از اقتضائات این اقتصاد دیجیتال، شکل گیری 
یکســری نیروی کار اســت که به آن ها نیروی کار 
الکترونیک می گویند. به طبع در چنین شــرایطی  
تعداد فری لنسرها یا آزادکاران زیاد می شود، یعنی 
افرادی که در فضای مجازی و بر بســتر اینترنت و 
شبکه های اجتماعی کاری را از کارفرما می پذیرند 
و انجام و به کارفرما تحویل می دهند و دســتمزد 
دریافت می کنند باید امکان بیمه شدن این آزادکاران 
فراهم شــود. یا زمانی که قانون تأمین اجتماعی در 
ســال ۵۴ تصویب شــد اجازه فعالیت تجاری در 
فضاهای مســکونی داده نمی شــد اما متأسفانه به 
دالیلی در ســال های اخیر اقشــار مختلفی مجوز 
گرفتند و در خانه مسکونی کار تجاری می کنند؛ مثل 
وکال و حســابداران. طبیعی است ما باید در قانون، 
تعریــف کارگاه را به روز می کردیم، چون افرادی که 
در فضای جدید کسب وکار می کنند در دوران جوانی 
که سالم هستند نیازی به بیمه احساس نمی کنند، 
اما به محض ورود به سن میانسالی و سالمندی، این 
مطالبه را مطرح می کنند که باید بیمه شوند و اگر 
ما به لحاظ قانونی نتوانیم برایشان مستمری برقرار 
کنیم تعداد قابل توجهی از آن ها دچار فقر شــده و 

کمک بگیر دولت می شوند.
حیدری با اشاره به اینکه سالمندی جمعیت اتفاقی 
است که خیلی از کشــورهای پیشرفته و در حال 
توســعه دنیا آن را تجربه کرده اند، می افزاید: اما این 
کشورها متناسب با تغییرات جمعیتی قوانین بیمه ای 
خود را هم تغییر داده اند و سن و سابقه الزم را برای 
بازنشستگی با عنوان اصالح پارامتریک یا فراسنج باال 
برده اند ولی ما در کشورمان عکس این فرایند عمل 
کردیم و االن با اینکه سن امید به زندگی در کشور 
حدود ۷۵ ســال است اما افرادی با 3۷ سال سن را 
بازنشسته می کنیم؛ این در حالی است که هیچ نظام 
بیمه ای نمی تواند پرداخت طوالنی مدت مستمری را 
تحمل کند. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین 
اجتماعی در ادامه به بحث فرار بیمه ای  می پردازد 
و می گوید: برخــی فرارهای بیمــه ای وجود دارد 
که این موضوع ســبب شده بعضی افراد از پوشش 
بیمه ای محروم بمانند. در واقع االن حدود 6۵ درصد 
جمعیت کشور مشمول یک نوع بیمه بازنشستگی 
هستند. اما حدود 3۵ درصد افراد جامعه که خیلی از 
آن ها توان درآمدی دارند و دستمزد دریافت می کنند 

زیر پوشــش بیمه بازنشســتگی 
نیســتند، ضمــن اینکــه افرادی 
هم که از ســوی ســازمان تأمین 
اجتماعی بیمه هســتند باز مدت 
بیمه پردازی شان کامل نیست. یعنی 
از ۱2 ماه ســال حدود ۹ ماه برای 
این ها حق بیمه پرداخت می شــود 

و اگر 3۰ سال را به عنوان مدت 
زمان حداقلی پرداخت حق بیمه 
به سازمان در نظر بگیریم حدود 
۱۹ تا 2۰ ســال برای این ها حق 
بیمه پرداخت می شود که همه 
این ها به سازمان تأمین اجتماعی 

فشار وارد می کند.

فعاًل وضع مطلوبی داریم»
وی در تشــریح وضعیت موجود 
سازمان متبوعش می گوید: به هر 
حال سازمان تأمین اجتماعی به 
لحاظ نسبت های بیمه ای فعالً و 

در شرایط جاری وضعیت مطلوبی دارد؛ اما در شرایط 
تعهدی و بین النسلی خود قطعاً دچار مشکل خواهد 
شد، چون عالوه بر تصویب برخی قوانین که مغایر با 
اصول و قواعد بیمه ای است و ورودی های سازمان را 
کم و خروجی های آن را باال می برد ما با مشکل تورم 
در کشور، عدم به روز شدن قوانین بیمه ای و انباشت 
بدهی دولت به ســازمان بیمه تأمین اجتماعی هم 
مواجه هستیم -البته هفته گذشته دولت ۱۰ درصد 
از مطالبات سازمان را در قالب چند شرکت پرداخت 
کرده است.یعنی حدود 32 هزار میلیارد تومان تهاتر 
صورت گرفت و سازمان پس از هفت سال توانست 
مبلغی را بابت بدهی های دولت دریافت کند- این ها 
عواملی هستند که سازمان را به لحاظ نقدینگی و 

جاری دچار مشکل کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وضعیت یاد شده، 
سازمان تأمین اجتماعی می تواند در آینده پاسخگوی 
تعهداتش به بیمه شده ها باشد، می گوید: اگر مثل 
خیلی از کشورها که به دنبال اتفاقاتی که در حوزه 
جمعیت و اقتصاد افتاده به ســمت نظام چند الیه 
تأمین اجتماعی حرکت و سطح بندی و الیه بندی 
خدمــات را انجــام و  اصالحات سیســتماتیک، 
پارامتریک و فنی مهندســی را در دستور کارشان 
قرار دادند ما هم این اصالحات را در کشــور انجام 
دهیم قطعاً سازمان می تواند به پایداری مالی ناشی 
از تنظیم ورودی هــا و خروجی ها و تعادل منابع و 
مصارف برسد؛ در غیر این صورت به طور طبیعی در 

آینده دچار مشکل خواهد شد. 
وی درباره تالش ها و اقدام های عملی مدیران سازمان 
تأمین اجتماعی برای رفع مشکالت و اصالح ساختار 
این ســازمان، می گوید: سازمان تأمین اجتماعی و 

وزارت کار و رفاه اجتماعی برای این 
منظور عالوه بر بحث آسیب شناسی 
علمی برای دستیابی به راهکارهای 
الزم، پیشــنهادهای کارشناســی 
زیــادی را در یک دهه اخیر به ویژه 
پنج سال گذشته به دولت و مجلس 
ارائه داده اند که بخشی از آن ها هنوز 
بــه تصویب نرســیده و اجرایی 
نشده اســت. مثل راهکار نظام 
چند الیه تأمیــن اجتماعی که 
آیین نامه اجرایی آن در کمیسیون 
اجتماعی دولت تصویب شده و در 
انتظار بررســی از سوی هیئت 

دولت است. 
وی در تشــریح نظــام چند الیه 
تأمین اجتماعی می گوید: طبق این 
نظام، سطوح امدادی و حمایتی و 
افرادی که زیر حداقل دســتمزد 
تــوان درآمــدی دارنــد از دولت 
سرویس می گیرند، یعنی این گونه 
افراد به صندوق های بیمه ای تحمیل نمی شوند چون 
یکی از موضوعاتی که بــرای تأمین اجتماعی اتفاق 
افتاده و این ســازمان را دچار مشکل کرده این است 
که دولت و مجلس در ادوار گذشته به هر قشری که 
می خواستند کمک و حمایت کنند این کار را از طریق 
این سازمان انجام می دادند درحالی که سازمان تأمین 

اجتماعی یک سازمان بیمه ای بوده است.
وی از ســطح بندی خدمات در نظــام بیمه ای به 
عنوان پیشنهاد دیگر سازمان تأمین اجتماعی برای 
برون رفت از مشکالت بیمه ای یاد می کند و می افزاید: 
این یکی دیگر از کارهایی است که باید انجام شود. 
یعنی ما  کف و سقفی را برای پوشش های بیمه ای 
ایجاد می کنیم و افراد در الیه های پایین تر حق بیمه 
کمتری می پردازند و دولت و کارفرما به این قشر در 
پرداخت حق بیمه کمک می کنند اما در الیه های 
باالتر خود افراد باید مشــارکت بیشتری در تأمین 

مالی و پرداخت حق بیمه شان داشته باشند. 

اصالحات پارامتریک را اجرا کنیم»
حیدری ســپس بــه بحث اصالحــات پارامتریک 
می پردازد و می گوید: باید ســن و سابقه الزم برای 
بازنشستگی را با توجه به افزایش امید به زندگی در 
کشور افزایش دهیم تا افرادی که می توانند، فعالیت 
کنند و به جمعیت غیرفعال کشور اضافه نشوند. چون 
میزان مشارکت اقتصادی مردم و جمعیت فعال دو 
شاخص مهم در پیشرفت و توسعه کشورها هستند 
که متأســفانه ما با این بازنشســتگی های زودرس 
و پیــش از موعد که هیچ ضرورتی ندارند جمعیت 
غیرفعال را افزایش داده و نرخ مشــارکت را پایین 
آورده ایم. طبیعی اســت وقتی سن امید به زندگی 

افزایش یافته باید در ســن و ســابقه بازنشستگی 
اصالحاتی انجام بدهیم که البته پیشــنهادش ارائه 

شده اما به تصویب مجلس نرسیده است.
وی در پاســخ به این پرسش که ســازمان تأمین 
اجتماعی در شرایطی که راهکارهای پیشنهادی اش 
مورد قبــول مجلس قرار نگرفته چه برنامه ای برای 
اصالح وضعیتــش دارد، می گوید: تأمین اجتماعی 
همچنان پیگیر اصالح موارد یاد شده است. ضمن 
اینکه این سازمان در داخل نیز اقدام های اصالحی 
داشته که حرکت به سمت تأمین اجتماعی دیجیتال 
از آن جمله اســت. یعنی پوشش های بیمه ای خود 
را در نظام اقتصــادی دیجیتال ادامه دهد. عالوه بر 
این برخی اصالحات در حوزه کنترل و نظارت، رفع 
همپوشانی ها، جلوگیری از برخورداری های من غیر 
حق، بحث استحقاق سنجی و... از سوی این سازمان 
انجام شده است به طوری که االن برخالف گذشته 
که خیلی ها به صورت غیر کنترلی و گزینشــی از 
بیمه های حمایتــی و یا بیمه هــای یارانه ای مثل 
قالیبافی و کارگران ساختمانی استفاده می کردند در 
حالی که شغلشــان این نبود، شاهد چنین مواردی 
نیســتیم. البته هیچ کدام از این اقدام ها اثربخشی 
واقعی را نخواهند داشــت مگر اینکه ما اصالحات 
سیستماتیک و پارامتریک و فنی و مهندسی را انجام 
دهیم. حیدری با تأکید بر اینکه ســاختار سازمان 
تأمین اجتماعی بایــد در قالب نظام بیمه ای چند 
الیه ای اصالح شــود، می افزاید:این موضوع نیازمند 
تصویب قانون از سوی مجلس است که تاکنون این 
اتفاق نیفتاده است. البته تالش های سازمان و دولت 
برای اصالح ساختار این ســازمان در بعضی موارد 
نتیجه بخش بوده؛ مثالً یکی از برنامه های وزیر کار 
و رفاه اجتماعی موضوع ســه جانبه گرایی در ارکان 
ســازمان بوده که رئیس جمهور هــم بر آن تأکید 
کرده انــد و در قالب یک الیحه دو فوریتی به دولت 
تقدیم شده و در کمیســیون های دولت در دست 
بررسی است؛ یعنی پیشرفت هایی حاصل شده اما 
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و تالش ها 
بایدادامه یابد. وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
اینکه اگر اصالح ساختار تأمین اجتماعی به لحاظ 
قانونی اتفاق نیفتد آن وقت چه دورنمایی برای این 
ســازمان قابل تصور است، می گوید: در این صورت 
ســازمان حداقل تا یک دهه آینده مشکل خاصی 
در انجام تعهداتش نخواهد داشت مشروط بر اینکه 
دولت بدهی 32۰ هزار میلیــارد تومانی خود را به 
این سازمان بپردازد و از این پس هم تمام سهمش 
را پرداخــت کند. اما پس از یک دهه این ســازمان 
با مشــکل روبه رو خواهد شــد البته با فرض اینکه 
هیچ اتفاق مثبتی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور 
نیفتد. وی در خصوص مجموع درآمد سازمان تأمین 
اجتماعی از محل سرمایه گذاری و دریافت حق بیمه 
و همچنین میزان مصارف این ســازمان می گوید: 
بودجه ما در ســال جاری حدود ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان است یعنی منابع درآمدی ما از محل حق بیمه 
در حدود رقم یاد شــده است. این درآمد به معنای 
انتفاعی و تجاری نیست و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان 
هم مصارف داریم کــه این هزینه ها در بخش های 
درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری صورت می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از منابعی هم که 
وصول می شود از محل حق بیمه های جاری و حق 
بیمه های معوقه کارفرمایان و دولت است، می افزاید: 
بخشــی هم از محل درآمد ناشی از سرمایه گذاری 
اســت که البته درآمدهایی که سازمان در گذشته 
از این محل داشت دوباره به چرخه سرمایه گذاری 
برمی گشــت تا این گونه سازمان ها بتوانند تعهدات 
آتی خود را پاســخ دهند، اما در 6-۵ سال اخیر به 
دلیل اجرای طرح تحول سالمت و بار مالی سنگینی 
که این طرح به بیمه تحمیل کرد، سازمان مجبور 
شد بخشــی از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را 
صرف تأمین هزینه های درمان و مستمری بگیران 
کند. در حالی که مطلوب این است ما درآمد حاصله 

از سرمایه گذاری را دوباره سرمایه گذاری کنیم.

با توجه به افزایش امید به زندگی در سال های پس از انقالب قوانین این سازمان باید »جوان سازی« شود

»تأمین اجتماعی« درخطر بازنشستگی پیش از موعد

در یکی دو دهه 
اخیر 27 قانون 

در کشور تصویب 
شده که نه تنها 
قواعد و اصول 

بیمه ای در آن ها 
مراعات نشده بلکه 
در تعارض با اصول 

بیمه ای هستند 

بــــــرش
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سنا
 ای

ع /
زار

ه 
دث

مح
س: 

عک

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش: 
 ۴ درصد کالس های درس 

با بخاری نفتی گرم می شوند
 ایسنا    براساس اعالم رئیس سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور در حال حاضر 
۴ درصــد کالس های درس بــا بخاری های 
نفتی گرم می شــوند. مهراهلل رخشــانی مهر 
گفت: در کل کشــور تمــام بخاری های نفتی 
کــه زیرســاخت های گاز یا برق فراهم شــده 
بــود، جمع آوری شــده انــد و در حال حاضر 
تنها ۴درصد کالس هــای درس با بخاری های 
نفتی گرم می شــوند که آن را در دســتور کار 
قرار دادیم و شــاید تا پایان سال آن هایی که 
امکان پذیر است را از کشور جمع  کنیم. رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: 
بخش بعدی که در دســتور کار اســت، جمع 
آوری بخاری های گازی غیراســتاندارد است. 
رخشانی مهر درباره کالس های سنگی نیز گفت: 
جمع آوری کالس های سنگی از استان خراسان 
شمالی به عنوان نخستین استان اتفاق افتاد و 
اکنون در این استان کالس درس سنگی نداریم.

خانه و خانواده

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:
 قانون فرزندخواندگی 

تسهیل شد
 برنا    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با 
اشاره به چگونگی تسهیل قانون فرزندخواندگی 
گفت: طبق قانون جدید اگر قاضی تشــخیص 
دهد کودکی باید از پدر و مادر خود جدا شود و 
آن ها صالحیت نگهداری او را ندارند، می توان او 

را به فرزندخواندگی سپرد.
حبیب اهلل مسعودی فرید گفت: در گذشته فقط 
به زوجینی که فرزند نداشتند بچه داده می شد 
اما االن می توانیم به آن هایی که فرزند دارند هم 

کودکی را به فرزندخواندگی بدهیم.
وی افــزود:در قانون قبلی کــودک فقط تا ۱2 
ســالگی می توانســت به فرزندخواندگی برود 
اما طبق قانون جدید تا ۱6 ســالگی این اتفاق 
می تواند رخ دهد. مسعودی فرید بیان کرد: در 
گذشــته خانواده باید یک میزان مشخصی از 
دارایــی خود را به نام کودک می کرد اما اکنون 
این قانون برداشته شده و الزم نیست حتماً مالی 

به نام کودک شود.

میراث فرهنگی

یک مسئول وزارت میراث فرهنگی:
 پرونده خوشنویسی در یونسکو 
به نام ایران ثبت می شود نه ترکیه

 برنا    مصطفی پورعلی، مدیرکل دفتر ثبت آثار، 
حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت 
میراث فرهنگی با اشــاره به آثار معنوی ارسال 
شده برای ثبت جهانی گفت: سال گذشته چهار 
پرونده برای ثبت در اجالس میراث ناملموس 
ســال 2۰2۰ فرستاده شــد. اما تاریخ اجالس 

میراث جهانی 2۰2۰ هنوز اعالم نشده است.
وی همچنیــن در خصــوص شــایعه ثبــت 
خوشنویســی به نام ترکیه خاطرنشــان کرد: 
پرونده خوشنویســی در فهرســت ایران جای 
می گیرد و ثبت می شود چون در ایران پاسداری 
خوبی از آن شــده اســت و برنامه ملی در این 
خصوص در کشــور جریان دارد. یونســکو به 
تازگی نامه ای ارســال کرده که از مفاد آن این 
طور برمی آید در فهرست معرف نیز هر سال هر 
کشور تنها یک سهمیه دارد، بنابراین احتمال 
دارد خوشنویسی که برای یونسکو ارسال شده 

در سال 2۰22 مطرح شود.

نظامی و انتظامی

یک مسئول ستاد کل نیرو های مسلح:
 مشموالن مبتال به کرونا 

غایب محسوب نمی شوند
 باشــگاه خبرنگاران جوان   رئیــس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح 
درباره اعزام به خدمت مشموالن مبتال به کرونا 
توضیح داد. امیر غالمرضا رحیمی پور گفت: اگر 
در حین اعزام، مشمولی مبتال به کرونا بوده یا 
دارای عالئم مشــکوک به کرونا باشد، این فرد 
اعزام نمی شــود و تاریخ اعزام جدیدش توسط 

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم خواهد شد.
رحیمی پور گفت: چنین افرادی مشمول غیبت 
نمی شوند، البته اگر از قبل غیبت داشته باشند 
موضوع جداست، اما این طور نیست کسی که 
غیبت نداشته و به ســبب ابتال به کرونا تاریخ 

اعزامش تغییر کرده، مشمول غیبت شود.
اگر ادعای فردی کــه می گوید به کرونا مبتال 
شده صحیح باشد، مشکلی برای او پیش نخواهد 
آمد و تاریخ اعزام جدید پس از بهبودی کامل 
از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا به او اعالم 

خواهد شد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
حذف دفترچه های بیمه تأمین 

اجتماعی تا پنج ماه دیگر
 مهر   مهرداد قریب، معاون بیمه ای ســازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: امیدواریم در پنج 
ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در 
خصوص حذف دفترچه های درمانی اقدام های 
الزم را انجام دهیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
از ابتدای خرداد، تأمین اعتبار دفترچه های درمانی 
حذف شد، گفت: از این پس نیز بیمه شدگان برای 
تأمین اعتبار نیازی به مراجعه به شعب ندارند و 
خود بــه خود دفترچه های آن هــا تأمین اعتبار 
می شود. افراد از طریق یو اس اس دی و 6 روشی 
که اعالم شــده، می توانند از اعتبار دفترچه های 
خود مطلع شوند. معاون بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص همپوشــانی بیمه ای نیز 
خاطرنشان کرد: بر اساس اقدام هایی که از سال 
گذشته آغاز شده تاکنون 3۰۰ هزار همپوشانی 
بیمه ای بررسی و رفع شده و اعتبار افرادی که 
دفترچه درمانی در سایر صندوق های بیمه ای 

داشته اند، کنسل شده است.

فراسو

برداشت آزاد

 سه شنبه ۲4 تیر 1399  ۲۲ ذی القعد   ه 1441 14 جوالی ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲93
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 رودی جولیانی، شــهردار ســابق نیویورک و وکیل کنونی 
رئیس جمهور آمریکا ضمن انتقاد شــدید از شهردار کنونی 
نیویورک به خاطر دادن مجوز برای کشــیدن یک نقاشــی 
دیواری از جنبش »جان سیاه پوستان مهم است« در مقابل 

برج ترامپ، این جنبش را یک سازمان تروریستی دانست.

آمیکام نورکیــن، فرماندهی نیروی هوایــی ارتش رژیم 
صهیونیستی از تشکیل شاخه جدیدی در این نیرو با عنوان 
»بــال 7« خبر داد که هدف آن، انجام مأموریت های ویژه در 

عمق »خاک دشمن« است.

ســرکوت شمس الدین، رئیس فراکســیون المستقبل و 
نماینده پارلمان عراق، با اشــاره به مافیا و فســاد در پرونده 
نفتی منطقه کردستان گفت: »مسرور بارزانی« نخست وزیر 
این منطقه شــخصاً و به صورت انحصاری اداره پرونده نفت 

را برعهده دارد.

ارتش یمن تأسیسات نفتی و پایگاه های نظامی عربستان را هدف قرار داد

نفت آل سعود زیر تیغ انصاراهلل
  جهان/ علوی  در تالفی حملــه جنایتکارانه نیروهای 
ائتــالف ســعودی، ســخنگوی نیروهای مســلح یمن در 
اطالعیه ای از هدف قرار دادن تأسیســات نفتی و پایگاه های 
نظامی دولت سعودی طی یک عملیات ترکیبی موشک های 
بالستیک و پهپاد خبر داد. به گزارش فارس، سرتیپ »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اطالعیه ای به شرح 
عملیات وسیع بامداد دوشنبه علیه تأسیسات نفتی و مواضع 
نظامی عربســتان سعودی پرداخت و افزود: نیروهای مسلح 
یمن در یک عملیات وسیع، تعدادی از پایگاه ها و تأسیسات 
حیاتی و نظامی دشــمن ســعودی را در مناطق »جیزان«، 
»نجران« و »عسیر« در جنوب عربستان هدف قرار دادند. در 
این حمالت که به وسیله موشک های بالستیک و پهپادهای 
تهاجمی صورت گرفت، آشیانه جنگنده ها و سامانه های دفاع 
موشکی پاتریوت در پایگاه »خمیس مشیط« و فرودگاه های 
»ابها«، »جیزان« و »نجــران« هدف قرار گرفت. همچنین 
تأسیسات بزرگ نفتی در منطقه صنعتی »جیزان« به دقت 
در هم کوبیده شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه 
از حمله به پایگاه نظامی »تداوین« در اســتان »مأرب« به 
هنگام نشست فرماندهان سعودی با عناصر وابسته به دولت 
مســتعفی خبر داد و گفت: در این حمله ده ها تن کشته و 

زخمی شده اند. یحیی سریع با تأکید بر ادامه »دفاع مشروع« 
گفت: این حمله ها تا تحقق آزادی و اســتقالل یمن انجام 
خواهد شــد و نیروهای مســلح یمن تردیــدی در اجرای 
عملیات های »دردناک« در آینده نیز نخواهند داشت. برخی 
کاربران سعودی بامداد دیروز از شنیده شدن صدای انفجار 
در شهرهای خمیس مشیط و ابها در عربستان سعودی خبر 
دادند و نوشتند صدای این انفجارها بسیار مهیب بوده است. 
به گفته »یحیی سریع« این حمله ها در پاسخ به »جنایت های 
دشــمن« که آخرین آن جنایت استان »حجه« بود و ادامه 
محاصره و همچنین همزمان با سالروز جنایت »تنومه« انجام 
شد. یکشــنبه همین هفته بود که در حمله هوایی ائتالف 
ســعودی به استان حجه یمن، دست کم 10 شهروند یمنی 
به شهادت رسیدند. به گزارش شبکه المسیره، جنگنده های 
ائتالف ســعودی عصر یکشــنبه منزل یک شهروند یمنی 
در شهر »وشحه« در اســتان حجه در شمال غرب یمن را 
بمباران کردند که طی آن، دســت کم 10 نفر از جمله چند 
زن و کودک به شــهادت رسیده و شماری دیگر هم زخمی 
شدند. حمله های ائتالف سعودی علیه یمن از مارس ۲01۵ 
)فروردین ۹۴( تاکنون در جریان اســت و در این 6 ســال، 

هزاران نفر از مردم بی گناه یمن کشته یا زخمی شده اند.

رجب طیب اردوغان:
 جهان ©

در مقابل صهیونیست ها بایستد
جمهور  رئیس  ایسنا: 
ترکیــه ضمن محکوم 
کــردن ادامه محاصره 
نــوار غــزه و تجاوزات 
رژیم صهیونیستی علیه 

شهر قدس، گفت: سکوت جامعه جهانی در 
برابر این تجاوزها موجب گســتاخی هرچه 
بیشــتر این رژیم شده اســت. رجب طیب 
اردوغان گفت: اراضی اشــغالی فلسطین در 
رأس مناطقی است که مورد بیشترین ظلم 
و ســتم در جهان واقع شده است. وی تأکید 
کرد: طرح جدید رژیم صهیونیســتی برای 
الحاق کرانه باختری و غور اردن گامی دیگر در 
مسیر سیاست های اشغالگرانه و تجاوزکارانه 
این رژیم است و جهانیان باید در مقابل این 
رژیم ایستاده و جلو ادامه اقدام های غیرقانونی 

آن را بگیرند.

محمود عباس به بشار اسد نامه نوشت
 فلسطین و سوریه ©

در جبهه واحد

وبگاه الوفاء: رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین به رئیس جمهور ســوریه نامه ای 
ارسال کرد. زیاد ابو عمرو، عضو کمیته اجرایی 
ســازمان آزادی بخش فلسطین نامه محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
را به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه تحویل 
داد که محتوای این نامه در خصوص مسئله 

فلسطین است.
در همین راســتا، فیصل مقداد، معاون وزیر 
خارجه سوریه روز یکشــنبه در مقر وزارت 
خارجه این کشــور با زیــاد ابوعمرو، معاون 
نخست وزیر فلســطین دیدار کرد. ابو عمرو 
در جریــان این دیدار بر عمق روابط دوجانبه 
و هماهنگی بی وقفه میان رهبران فلسطینی و 
سوری و تقویت آن در تمامی زمینه ها تأکید 

کرد.
این مسئول فلسطینی ضمن تأکید بر موضع 
فلســطین در همبستگی با ســوریه که در 
معرض حمالت اسرائیلی و آمریکایی قرار دارد 
و نیز تصمیم واشنگتن مبنی بر به رسمیت 
شناختن حاکمیت اســرائیل بر بلندی های 
جوالن اشــغالی، خاطرنشان کرد: فلسطین 
و ســوریه در یک جبهه قرار دارند و در برابر 
طرح های اسرائیلی و آمریکایی کنار یکدیگر 

می ایستند.
فیصل المقــداد هم در این دیدار تأکید کرد: 
مسئله فلســطین برای ســوریه، مسئله ای 
محوری اســت و در اولویت قرار دارد و ما به 
آمریکا می گوییم معامله قرن با مبارزه ملت 
فلسطین شکست خواهد خورد و با حمایت 
تمامی آزادگان جهــان از مقاومت و مبارزه 
ملت فلســطین، طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی نیز با شکست 

روبه رو خواهد شد.
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چرا مأرب مهم است؟©
فرماندهان مقاومت در نبرد یمن اعالم کرده اند ارتش یمن و کمیته های مردمی 
پشت دروازه های مأرب اردو زده اند و به زودی این شهر را فتح خواهند کرد. مأرب 
در کنار استان الجوف، در تقسیمات سیاسی همواره جزو استان های یمن شمالی 
)تحت حاکمیت صنعا( بوده است. این شهر پیشینه تاریخی بزرگی دارد. در برخی 
منابع ذکر شده این شهر، در پیش از اسالم پایتخت یمن بوده و حتی گفته می شود 
ســرزمینی که در قرآن از آن به سبأ یاد می شود همین شهر است. اما این شهر 

و استان امروز هم از مهم ترین استان های مرکزی این کشور محسوب می شود.

نفت، معجون قدرت»
منابع زیرزمینی موجود در این اســتان را باید نخســتین دلیل اهمیت ویژه این 
اســتان در زمانه کنونی دانســت. مأرب از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردار 
است و دارای نیروگاه تولید برق است. این استان تا سال ۲01۴ میالدی به سایر 
استان های یمن نیز برق، گاز و نفت صادر می کرد که با آغاز جنگ در یمن این روند 
با مشکل روبه رو شد. طبق آمار غیررسمی پاالیشگاه صافر که منبع تولید نفت و گاز 
استان مأرب است، ساالنه بیش از 700 هزار تُن گاز و ۹ تا 1۸ هزار بشکه نفت در 
روز تولید می کند. کنترل شهر و استان مأرب به معنای کنترل حجم عظیم منابع 
زیرزمینی موجود در این بخش از یمن است و کنترل انرژی الکتریکی الزم برای 

اداره استان های مختلف این کشور.

مأرب، چهارراه یمن»
شهر مأرب در قلب جغرافیایی کشور قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی استان مأرب 
به گونه ای است که این استان را باید چهارراه ارتباطی بخش های مختلف یمن در 
نظر گرفت. حتی به واسطه این موقعیت، این استان منبع اصلی تغذیه بسیاری از 

بخش های صنعتی در یمن است. 
صافر دو خط لوله اصلی دارد که یکی از آن ها از طریق صنعا و عبور از استان ذمار، 
نفت را به بندر رأس عیسی در الحدیده متصل می کند و دیگری خط لوله انتقال 
گاز است که با عبور از استان شبوه به بندر بلحاف در سواحل جنوب یمن متصل 
شــده است. این دو خط لوله ارتباطات برون مرزی یمن را هم تشکیل می دهند. 
همچنیــن دو خط لوله داخلی دیگر وجود دارد که یکی از آن ها نفت را به صنعا 
منتقل می کند و دیگری گاز را به غرب شهر سیئون در استان حضرموت می رساند. 
اداره مأرب به معنای در دســت گرفتن شاهرگ ثروت جنوب و شرق هم هست. 
در حال حاضر جنوب یمن در کنترل نیروهای نزدیک به امارات و شرق در اختیار 

دوستان سعودی است.

قبایل با نفوذ، تمام کننده درگیری ها»
نظامات سیاســی در یمن را قبایل یمنی تعیین می کنند. ارتباطات قبیله ای در 
یمن تا آن اندازه قوی است که حتی تعلقات ملی و میهنی را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد. ارتباطات حسنه با قبایل در یمن به معنای اداره کل یمن است. اگرچه 
دو قبیله بزرگ یمن )بکیل و حاشــد( در مأرب پراکندگی چندانی ندارند اما در 
حال حاضر در این استان چند قبیله بانفوذ سکنا گزیده اند. قبایل مراد و عبیده به 
دلیل گرایش های مذهبی، تفکرات خاص )اخوان المسلمین و حزب االصالح( و 
همچنین حمایت های مالی عربستان از سران آن ها، در جنگ یمن تاکنون از دولت 

مستعفی عبدربه منصورهادی حمایت کرده اند.
آن ها پس از انتقال نیرو و تجهیزات گســترده ائتالف ســعودی به مأرب در سال 
۲01۵ میالدی به جنگ با انصاراهلل و قبایل خوالن )دیگر قبیله بانفوذ مأرب ساکن 
در نواحی شمالی این استان( پرداختند. بدون شک انصاراهلل حتی اگر بتواند مأرب 
را فتح کند، تا زمانی که نتواند ارتباطات مناسبی با دو قبیله مخالف خود )یعنی 
مراد و عبیده( برقرار کند قطعاً در اداره مأرب توفیقی نخواهد داشت. اما بخت با 
مقاومت یار بوده و در ماه های اخیر میانه قبایل استان مأرب با عبدربه منصور هادی 
شکرآب شده است. به ویژه آنکه چند هفته پیش از این، متجاوزان به یمن، سران 

قبیله سبیعیان که یکی از قبایل مهم این استان است را ترور کردند. 
این ویژگی ها سبب شــده آزادسازی استان مأرب اکنون به پروژه اصلی مقاومت 
تبدیل شــود و 6 سال پس از شروع جنگ تصمیم بگیرد آن را به آغوش شمال 

بازگرداند.
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 حتی یک اینچ! حتی یک اینچ!
الهــام علی اف، رئیــس جمهور آذربایجان در واکنش بــه برخورد اخیر با 
نیروهای ارمنستانی، از مقاومت نیروهای مسلح آذربایجان در نقاط مرزی 
خبر داد. رسانه ها روز یکشنبه از درگیری مرزی میان ارمنستان و آذربایجان 
خبر دادند. این درگیری تلفاتی را نیز به همراه داشته است. این اظهار نظر از 
سوی رئیس جمهور آذربایجان البته نیاز به راستی آزمایی داشته و باید دید 

در صحنه میدانی چه اتفاقاتی افتاده است.
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  جهان  روزنامه گلوبال تایمز چین نوشــت: 
آمریــکا در حال حاضر فــروش جنگنده های 
اف3۵ بــه ژاپن به ارزش ۲3 میلیــارد دالر را 
تأیید کرده است. گفته می شود ژاپن در برنامه 
به روزرسانی نظامی اش پیشرفت قابل توجهی 
داشته است. نخستین ناوشکن های هلی کوپتربر 
کالس »ایزومو« نقطه عطفی در شــکل گیری 
نخستین ناو هواپیمابر واقعی ژاپن از زمان جنگ 
جهانی دوم بوده اســت. »کاگا« دیگر ناوشکن 
کالس ایزومو نیز تحت تغییر و به روزرســانی 
قرار دارد. هر دو ناوشــکن به ناوهای هواپیمابر 
ســبک تغییر پیدا خواهند کرد که می توان به 
طور تقریبی ۲0 فروند جنگنده اف3۵ را روی 

آن ها مستقر کرد.
اما این ناوهای هواپیمابر ســبک قابلیت های 
جنگی محدودی دارند. این تغییرات به خاطر 
مسائل سیاسی، موجب نگرانی برخی کشورها 
شــده، چرا که این برای نخستین بار است که 
ژاپن مــدرن به ناو هواپیمابر دسترســی پیدا 

می کند.
چنین توســعه نظامی گســترده ای در ژاپن، 

همسایگان این کشور از جمله روسیه و چین را 
نگران و ناراحت خواهد کرد. نگرانی هایی وجود 
دارد مبنی بر اینکه ژاپن قانون اساسی صلح آمیز 
خود را اصالح خواهد کرد. این مسئله می تواند 
ژاپن را به یک نیروی متخاصم و تهاجمی تبدیل 
 کند و کشورهایی که در جنگ جهانی دوم به 
خاطر سیاست توسعه طلبی ژاپن رنج کشیده اند 
با دقت این اوضاع را تحت نظر خواهند داشت. 
توکیو همچنین حین توسعه یک سیستم ضد 
موشکی با آمریکا همکاری می کند؛ سیستمی 
که قابلیت های تهاجمی چین و روسیه را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد و امنیت آن ها را به خطر 

می اندازد.
به نوشــته ایــن روزنامه چینــی، ژاپن بدون 
قابلیت های دفاعی شخصی قادر نخواهد بود زمام 
امور خود را در دســت داشته باشد و درنهایت 
توسط آمریکا رهبری خواهد شد. اگرچه ژاپن 
راهبرد های خــود را دارد و نمی خواهد به طور 
کامل توسط واشــنگتن رهبری شود، آمریکا 
بدون شک ســلطه خود بر توکیو را شدیدتر و 

از آن علیه چین و روسیه استفاده خواهد کرد.

رصد

اف 35 در ژاپن، تهدیدی بزرگ برای شرق
گلوبال تایمز چین بررسی کرد

 فارس  در ادامه تنش های به وجود آمده 
بین واشنگتن و پکن و اقدام های یکجانبه 
آمریکا در تحریم مقام های چینی، دولت 
علیه  تحریم هایی  اعمال  از  چین دوشنبه 
این  داد.  خبر  آمریکایی  قانون گذاران 
وزارت  تحریم های  به  واکنش  در  اقدام، 
منطقه  مقام های  علیه  آمریکا  خزانه داری 
گفته  پکن  است.  کشور  این  سین کیانگ 
به دلیل تحریم هایی که وزارت خزانه داری 
ارشد  مقام های  از  نفر  چهار  علیه  آمریکا 
و اداره امنیت عمومی منطقه سین کیانگ 
تحریم هایی  نیز  چین  دولت  کرد،  اعمال 
اعمال  آمریکایی  قانون گذار  علیه چهار  را 

کرده است. 
»هوآ چونینگ« سخنگوی وزارت خارجه 
نفر  چهار  علیه  »تحریم ها«  گفته  چین 
اعمال  امروز  از  آمریکایی  مقام های  از 
در  جزئیاتی  ادامه  در  وی  شد.  خواهد 
مورد این تحریم ها ارائه نداد اما در لیست 
و  روبیو«  »مارکو  نام  تحریم شده،   افراد 
»تدکروز« که هر دو سناتور جمهوری خواه 

به  هستند  چین  برجسته  منتقدان  از  و 
سناتور  روبیو،  مارکو  می خورد.  چشم 
وظیفه  که  آمریکاست  سنای  مجلس 
را  چین  علیه  تحریمی  طرح های  هدایت 

بر عهده دارد.
پنجشنبه هفته گذشته وزارت خزانه داری 
آمریکا خبر داد تحریم هایی را علیه چهار 
نفــر از مقام هــای ارشــد و اداره امنیت 
عمومی منطقه ســین کیانگ چین اعمال 
کرده اســت. وزارت خزانــه داری آمریکا 
ایــن تحریم هــا را به بهانــه ادعای نقض 
حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور و دیگر 
اقلیت های قومی در منطقه شــین جیانگ  
چین اعمــال کرد. آمریــکا در حالی این 
تحریم هــا را علیه چیــن اعمال کرده که 
روز سه شــنبه هفته گذشــته نیز »مایک 
پمپئــو« وزیر خارجه آمریکا با اشــاره به 
آنچه نقض حقوق بشر توسط دولت چین 
در مناطــق تبت خوانده بــود، اعالم کرد 
آمریکا محدودیت هایــی برای صدور ویزا 

برای مقام های چینی اعمال خواهد کرد.

گزارش

تک و پاتک تحریمی چین و آمریکا
واشنگتن تحریم کرد، پکن پاسخ متقابل داد

 جهان/ علوی  در پی آتش سوزی و وقوع 
آبی- خاکی  ناو جنگی  فروند  انفجار در یک 
موسوم به ناو »یو اس اس بونهوم ریچارد« در 
کالیفرنیای  ایالت  در  دریایی سن دیگو  پایگاه 
آمریکا، ۵7 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل 
ان بی سی،  خبری  شبکه  گزارش  به  شدند. 
نیروهای آتش نشان فدرال آمریکا برای اطفای 
حریق ناشی از وقوع انفجار در این ناو جنگی 
آمریکا در پایگاه نیروی دریایی شهر سن دیگو 
به محل اعزام شدند. گفته می شود این کشتی 
پیش از وقوع آتش سوزی در حال انجام عملیات 
حفظ و نگهداری بود و حدود ۴ میلیون لیتر 
سوخت و مقادیر قابل توجهی مهمات در آن 
وجود داشته است. خدمه این کشتی معموالً 
روزهای آخر هفته )شنبه و یکشنبه( داخل این 
کشتی هستند، اما در مجموع تعداد نفرات از 
روزهای دیگر هفته کمتر بود. بنا بر گزارش ها، 
ملوانان مجروح شده در بیمارستان بستری و 

تحت درمان قرار گرفتند. هنوز علت وقوع این 
آتش سوزی روشن نیست. رئیس آتش نشانی 
»سی ان ان«  آمریکایی  شبکه  به  دیگو  سن 
گفت: احتمال دارد این کشتی روزها در آتش 
بسوزد و زیر خط آب فرو برود. به گفته منابع، 
صدای انفجارهای شدید از کشتی شنیده شده 
و ممکن است منبع آتش زیر خط آب باشد، 
است.  نشده  تأیید  هنوز  اطالعات  این  گرچه 
انفجار اول پس از فوران آتش رخ داده که در 

این هنگام کشتی تخلیه شده بوده است.
یــو اس اس بونهوم ریچارد از نوع کشــتی های 
تهاجمی اســت که با آن می توان تجهیزات و 
نیرو جابه جا کرد و همچنین قابلیت برخاستن 
و فرود بالگرد، اســتقرار قایق های کوچک تر و 
وســایل نقلیه آبی خاکی را دارد. شعار این ناو 
جنگی »من هنوز شروع به جنگیدن نکرده ام« 
انتخاب شــده اســت. به نظر می رسد این ناو، 
شروع نکرده به جنگ، نیاز به تعمیراتی اساسی 

دارد! پایگاه ســن دیگــو، دومین پایگاه بزرگ 
کشتی های نظامی نیروی دریایی آمریکاست 
که در شهر ســن دیگو در ایالت کالیفرنیا قرار 
دارد. این پایگاه همچنین پایگاه اصلی ناوگان 
اقیانــوس آرام نیروی دریایی آمریکاســت که 
در آن بیش از ۵0 کشــتی نظامی وجود دارد. 

سن دیگو دارای 13 اسکله و از مساحتی حدود 
۴ کیلومتر مربع خاکی و حدود 1.۵ کیلومتر 
 آبی تشکیل شده اســت. پایگاه شهر ساحلی 
سن دیگو که از سال 1۹۲۲ تاکنون فعال است، 
دارای جمعیتی بیش از ۲۴ هزار نیروی نظامی 

و 10 هزار غیرنظامی است.

ناو آمریکایی نجنگیده به گل نشست!
بونهوم ریچارد آتش گرفت؛ 57 نفر آخرین آمار مجروحان

گزارش

تحرکات چندین ساله ترکیه در لبنان انفجار در سمنگان
  فارس  بر اثر انفجار مهیب در شــهر ایبک 
مرکــز والیت ســمنگان افغانســتان، 10 تن 
کشــته و بیش از ۵0 تن دیگر زخمی شــدند. 
گزارش ها حاکی از آن اســت کــه این انفجار 
مقابل ساختمان ریاست امنیت ملی این والیت 
رخ داده است. محمدصدیق عزیزی، سخنگوی 
والی ســمنگان وقوع این رویداد را تأیید کرد و 
گفت صدای تیراندازی های پراکنده نیز از محل 
رویداد شــنیده شده است. به گفته عزیزی براســاس آمارهای ابتدایی، تاکنون ۴3 زخمی از 
محل انفجار به بیمارســتان منتقل شده اند. ســخنگوی والی سمنگان درباره علت این انفجار 
نیز گفت: یک خودرو مملو از مواد انفجاری داخل ســاختمان ریاســت امنیت ملی این والیت 
منفجر شد که پس از آن درگیری میان مهاجم انتحاری با پلیس و نیروهای امنیت ملی آغاز 
شــد. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان اعالم کرد این گروه مسئولیت حمله به سمنگان را 

برعهده گرفته است.

 االخبار  محمد فهمی، وزیر کشور لبنان هفته گذشته 
از نقش ترکیه در آشوب های اخیر لبنان سخن گفت 
و اعالم کرد چند نفر سوار بر یک هواپیمای ترکیه ای 
با چندین میلیون دالر بازداشــت شــده اند. روزنامه 
»االخبار« در گزارشــی به همین موضوع پرداخت و 
نوشــت: ترکیه در لبنان »ســازوکاری هوشمند« در 
پیش گرفته تا در روشــی شبیه به نظریه »تمکین« 
)توانمندسازی( اخوان المسلمین، نفوذ خود در طرابلس 
و شمال لبنان را گسترش دهد. امروز فعالیت ترکیه در لبنان اشکال مختلفی به خود گرفته که هدف همه 
آن ها تقویت نفوذ در میان اهل تسنن لبنان به ویژه در شمال و مقابله با نفوذ سعودی-اماراتی در جنگ 
»رهبری جهان اهل سنت« است؛ جنگی که از یک سو میان ریاض و متحدانش و از سوی دیگر میان 
ترکیه و متحدانش در جریان است. در ۲7 ژوئن گذشته یک منبع لبنانی به شبکه المیادین گفته بود، 
ترکیه یکی از حامیان مالی اقدامات خرابکارانه در بیروت است و بیش از ۴0 لبنانی و غیرلبنانی که برای 

آشوب در لبنان آماده می شده اند بازداشت شده اند.

پیشخوان

االخبار افشا کرد60 نفر کشته و زخمی شدند؛ طالبان مسئولیت را پذیرفت

 انگلیس همزمان با حمایت از معترضان هنگ کنگی
 برای مقام های آن ابزار سرکوب می فرستد

شریک دزد و رفیق قافله©
ایندیپندنت: بر اساس اسنادی که به تازگی افشا شده، دولت انگلیس به چندین 
حکومت در جهان تجهیزات پیشــرفته جاسوسی اعم از شــنود، جاسوس افزار 
و تجهیزات ردیابی ارتباطات داده که توســط این حکومت ها برای جاسوســی از 
مخالفانشــان مورد استفاده قرار گرفته است. گفته می شــود درآمد دولت از این 
قراردادها بیش از 7۵ میلیون پوند بوده اســت. بر اساس این گزارش، 17 کشور 
شــامل عربســتان و بحرین به همراه امارات متحده عربــی دریافت کننده این 
تجهیزات بوده اند و امارات به تنهایی بزرگ ترین دریافت کننده مجوزها با مجموع 
ارزش 11.۵ میلیون پوند از ســال ۲01۵ تا کنون بوده است. هنگ کنگ یکی از 
مناطقی است که انگلیس این تجهیزات را به آن فرستاده، به عبارتی دولت انگلیس 
همزمان با اینکه از معترضان حمایت سیاسی می کند برای دستگاه های امنیتی این 

دولت شهر تجهیزات جاسوسی و سرکوب معترضان می فرستد.

کاهش ادامه دار محبوبیت رئیس جمهور کره جنوبی©
یونهاپ: بر اســاس یک نظرســنجی جدید، میزان محبوبیت رئیس جمهوری 
کره جنوبی در چهار ماهه گذشــته به پایین ترین حــد خود یعنی ۴۸.7 درصد 
رســیده است. این نظرسنجی روز گذشته و در بحبوحه افزایش مناقشات بر سر 
سیاست های مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی در بازار مسکن، کارگران 
فصلی و کره شــمالی برگزار شده اســت. طبق این آمار، میزان محبوبیت رئیس 

جمهور کره جنوبی بیشتر از یک درصد کم شده است.

انگلیسی ها معترض به فروش ©
سالح به عربستان و امارات

ایسنا: صدها تن در اعتراض به برنامه فروش 
سالح انگلیس به امارات و عربستان در مقابل 
سفارت امارات در لندن دست به تجمع زده و 
خواستار پایان این برنامه شدند. این اعتراض 
با عنوان »توقف ائتالف جنگ« چند روز پس 
از آن برگزار شــد که دولت انگلیس تصمیم 
گرفت به مسلح کردن ائتالف تحت رهبری 

عربستان در یمن ادامه دهد.
در بیانیه وب ســایت این اعتراض آمده است: 
برگزارکننــدگان کارزارهــای ضــد جنگ 
می گویند مداخله در یمن تحت امر عربستان 
تنها سبب بدتر و پیچیده تر شدن تنش های 

موجود و خشونت در یمن می شود.
این گروه ضد جنگ، دولت عربســتان را به 
داشتن نقش کلیدی و راهبردی در هر تحول 
ضد دموکراتیک در خاورمیانه متهم می کند. 
انگلیس یکی از تأمین کنندگان ســالح برای 
عربستان است. در پنج سال گذشته، کمپانی 
تسلیحات سازی انگلیس »BEA« به عربستان 

1۵ میلیارد پوند سالح فروخته است.
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