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یـــادداشــت  روز
مصطفیسلیمیفر

موضوع اصالح نظام بانکی که یکــی از محورهای پنج گانه برنامه های اقتصادی 
مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اولین دیدار با رهبر معظم انقالب 
بود، موضوعی اســت که حتماً باید در دستور کار مجلس و دولت قرار داده شود. 
خوشبختانه نظام بانکی در ایران از جهت قوانین و مقرراتی دارای ساختار خوبی 

است، به دلیل اینکه می توان ادعا کرد نظام...

مجلس و اصالح جهت گیری بانکی

قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی از جزئیات رویکرد مجلس برای حل مشکالت رونمایی کرد

بسته اقتصادی با اولویت مردمی

 جهان  اظهارات روز سه شــنبه ســردار 
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی که قسمتی از 
آن اشــاره به حادثه آتش سوزی در ناو آبی 
خاکی بونهام ریچارد در سن دیگو داشت، 
واکنش های مختلفی را برانگیخت. سردار 
قاآنی در قسمتی از صحبت های خود درباره 
تجهیزات نظامــی آمریکا اینچنین گفت: 
»واقعیت این است که ارتش آمریکا خسته 
و فرسوده شده و تجهیزات آن به آهن پاره 

تبدیل شده است. مدت هاست فرماندهان 
نیروی دریایی ارتش آمریکا می گویند این 
ناوها آهن پاره هایی بیش نیستند. آمریکا 
باید وضع بد خــود را قبول کند و بیش از 
این به بشــریت و مردم خود ظلم نکند«. 
 ایــن اظهارات از یک ســو و ســقوط های 
پی در پــی جنگنده های نیــروی هوایی 
ایاالت متحده و همچنین آتش سوزی یک 
ناو آمریکایی، بهانه ای شد تا نگاهی اجمالی 
بــه قیمت، هزینه نگهــداری و طول عمر 

این نوع از تجهیزات نظامی آمریکا داشــته 
باشیم. در دو ســال گذشته 11 جنگنده 
ساخت آمریکا چه توسط نیروی هوایی این 
کشور و چه توسط دیگر استفاده کنندگان 
حین تمرین، رزمایش و یا مأموریت سقوط 
کرده اســت. این جنگنده ها در مدل های 
مختلفی تقســیم بندی شده و شامل نسل 
چهارم تا نســل پنجم، به عنــوان آخرین 
نسل جنگنده های حال حاضر دنیا می شود. 
خسارت ناشی از سقوط این جنگنده ها جدا 

از تلفات جانی، 616 میلیــون دالر برآورد 
شده است. در ادامه، مروری به این حوادث 
خواهیم داشت. نوع: اف15 ایگل / استفاده 
کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده /  محل 
سقوط: آب های شمالی انگلیس / تاریخ: 26 
خرداد 99 / وضعیت خلبان: کشــته شده 
/ قدمــت: 1351 میالدی معــادل 1351 
شمسی، 47 سال پیش / قیمت هر فروند: 
29.9 میلیون دالر / هزینه هر ساعت پرواز: 

23هزار و 200دالر...
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عضو هیئت مدیره انجمن 
عالی مراکز توانبخشی 

غیردولتی عنوان کرد

خطر تعطیلی 
در کمین مراکز 

توانبخشی

آیا افزایش نرخ سود 
موجب بازگشت سپرده ها 

به بانک می شود؟

دو مانع ورود 
نقدینگی 
به بانک ها

 کیفیت تجهیزات نظامی آمـریکایی؛ از رؤیـا تا واقعیت 
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دحواالرض دل ها را متوجه موعود می کند
 معارف  بیســت و پنجم ذی القعده؛ دحواالرض یعنی  از گسترش زمین تا ظهور امام عصرf در گفت وگو با کارشناس مرکز مهدویت حوزه علمیه

روز گســترش یافتن زمیــن اســت. روزی مبارک که 
 رحمت الهی برای بندگان در آن گســترش یافته است. 

 ............ صفحه 5از امیرالمؤمنین)ع( روایت است...
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:j امام جواد
بردباری لباس اهل 

علم است، پس 
هرگز از این لباس، 

برهنه مباش. 
بحار- ج 78- 362
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اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل            

ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مدت 
زمان 
اجرا

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بها
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

پنجشنبه  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

پنجشنبه  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
               

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

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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ب��ا عنایت به پذیرش ش��رکت قند تربت حیدریه )س��هامی عام( در ب��ازار توافقی  فرابورس ایران و همچنین با توجه به ماده 3 دس��تورالعمل 
ثبت و س��پرده گذاری اوراق بهادار مبنی بر لزوم ثبت اطالعات س��هامداران شرکت در سامانه مربوطه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات(، خواهش��مند اس��ت حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان درج این آگهی، نس��بت به ثبت نام در س��امانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( به نشانی مندرج در ذیل این آگهی و همچنین ارسال اطالعات کامل خود شامل : نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره 
شناس��نامه، تاریخ تولد، س��ری و سریال شناسنامه، جنس��یت، کدملی ، محل صدور، تلفن ثابت و همراه، آدرس، کدپستی و کد پیگیری ارائه 

شده توسط سامانه سجام در پایان فرآیند ثبت نام به این شرکت از طریق یکی از روش های زیر اقدام فرمایید.
1- مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی مندرج در ذیل آگهی

2- ارسال اطالعات از طریق پست به نشانی شرکت ، مندرج در ذیل آگهی
3- ارسال اطالعات از طریق نمابر به شماره 05152315023

www.TorbatSugar.ir 4- ارسال اطالعات از طریق درگاه الکترونیکی سهامداران به نشانی
Torbat.Sugar@yahoo.Com 5- ارسال اطالعات از طریق پست الکترونیکی به آدرس

بدیهی اس��ت مس��ئولیت تمام و کمال کلیه عواقب ناش��ی از عدم ارائه کامل اطالعات فوق الذکر ظرف مدت قانونی مقرر، از هر حیث به صورت 
مستقیم بر عهده سهامدار مربوطه می باشد.

https://profilesejam.csdiran.com : نشانی سامانه سجام
نش��انی شرکت : استان خراس��ان رضوی - شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر - کد پس��تی 9513855595 شرکت قند تربت حیدریه 

)سهامی عام(

اطالعیه شركت قند تربت حیدریه
1- نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی، انتظامی و برقراری نظم و امنیت جهت نیروگاههای س��یکل ترکیبی ش��یروان، ش��هید کاوه و 
گازی قاین 

3- شرایط شرکت کنندگان : تمامی شرکتهای دارای صالحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی برای سال 1399   
4- مهلت و محل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در ساعت اداری از تاریخ 1399/4/26 لغایت 1399/5/2 با معرفی نامه معتبر به حوزه 
س��تادی این ش��رکت به نش��انی : مشهد- بلوار وکیل اباد- بلوار الدن- بین الدن 45 و میدان الله – پالك 98 – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان – معاونت مالی 

و پشتیبانی – امور بازرگانی    ) تلفن : 35097456-051( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین 1.530.000.000 ریال )یک میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب س��پهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات ش��عبه آب و برق  مش��هد بنام ش��رکت مدیریت تولید 
نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و 

سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا س��اعت 12روز ش��نبه مورخ 1399/5/4 به معاونت مالی و پش��تیبانی- امور بازرگانی این 

شرکت به نشانی مذکور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/5/6 در محل حوزه ستادی این شرکت 

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir : 9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج است و مدارك این مناقصه در سایتهای اینترنتی به نشانی

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد. 
10- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد و ش��رکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه             

آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از طریق سایتهای فوق الذکر اقدام فرمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 99/142 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده   های
 کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت به واگذاری رس��توران پارک بهمن از 
طریق تجدید مزایده کتبی و با قیمت کارشناسی 
بصورت رهن و اجاره برای مدت 5 سال اقدام 
نماید.متقاضیان واجدش��رایط می توانند برای 
کسب اطالع بیشتربه ساختمان اداری سازمان 
به نش��انی خراس��ان رضوی-س��بزوار-میدان 
کارگر-ضلع ش��رقی پارک جانب��ازان مراجعه و 
یا با ش��ماره تلفن ه��ای 44291141-44291311 
تم��اس حاص��ل نمایند.آخری��ن مهل��ت تحویل 
پیش��نهادها ب��ه دبیرخانه س��ازمان ت��ا پایان 
 1399/05/05 روزیکش��نبه  اداری  وق��ت 
م��ی باشد.پیش��نهادات واصله روز دوش��نبه 
8صب��ح  س��اعت  1399/05/06رأس  مورخ��ه 

بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

     آگهی مزایده 
»نوبت دوم«
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تایکقدمیمرگدردههتایکقدمیمرگدردهه6060
گفت وگو با عباس غزالی، بازیگر سریال »شاهرگ« گفت وگو با عباس غزالی، بازیگر سریال »شاهرگ« 

که این شب ها از شبکه دو سیما پخش می شودکه این شب ها از شبکه دو سیما پخش می شود
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خطر لیبرال ها از ستون پنجم بیشتر است  سیاست: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به آسیب های ستون پنجم به توان اقتصادی کشور گفت: در میدان جهاد اقتصادی، خیانت 
ستون پنجم آسیب فراوانی وارد می کند. در هر عملیاتی در دفاع مقدس، منافقین اخبار تحرکات نیروهای ایران را مخابره می کردند و ماهواره های آمریکا هم ما را رصد می کردند و به صدام اطالعات می دادند، اکنون 

هم برخی افراد که افکار آلوده لیبرالی دارند گاه از سر دلسوزی اقدام هایی را صورت می دهند که آثار تخریبی شان از فعالیت جاسوس ها بیشتر است.

 سیاست/ مینا افرازه  رئیس مجلس در 
گفت وگوی زنده تلویزیونــی خود با مردم، 
به تبیین و تشــریح جزئیات بسته اقتصاد 
مردمی مجلس پرداخت. مجلس یازدهم که 
از ابتدای کار خود بر موضوع معیشت مردم 
و بهبود شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده، 
تالش دارد با تدوین بسته جامع و عملیاتی 

گامی در این راستا بردارد.
طرح اقتصادی مجلس در حالی اســت که 
دولت عمالً در بسیاری از مسائل اقتصادی 
ســاختار  اصالح  همچــون 
بودجه ای کشور یا رونق تولید 
و برداشتن موانع آن، عملکرد 
مطلوبی نداشــته و ارائه این 
بســته اقتصادی و همراهی 
مجلس با دولت برای اجرای 
آن می تواند بخشی از مسائل 

را رفع کند.
بسته پیشنهادی مطرح  شده 
توســط مجلس، دربرگیرنده 
پنج محور اساســی در حوزه 
موضوعاتــی همچون اصالح 
کشور،  بودجه ریزی  ساختار 
نوسازی نظام مالیاتی به  نفع 
اکثریت مردم و در راســتای تقویت تولید، 
اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود 
معیشت اقشــار کم درآمد، تغییر راهبرد و 
نوسازی اساسی در حوزه تجارت خارجی و 
صادرات غیرنفتی کشور و نیز رفع و حذف 
موانع تولید، انحصــارات و رانت های صدور 

مجوز است.
طبق سخنان رئیس مجلس، بخشی از بسته 
پیشنهادی بر حل مشکل مسکن از طریق 
واگذاری زمین از دارایی های دولت، تأمین 
مالی تولید و اجرای پروژه های توســعه ای 
بزرگ و نیــز حمایت و نظــارت دقیق بر 

عملکرد بورس تمرکز دارد.

تعامل مجلس با قوای دیگر برای »
گره گشایی از کار مردم

از سوی دیگر، تأکید قالیباف بر بنای مجلس 
برای تعامل با سایر قوا، به  نوعی خط  مشی 
مجلس را شــفاف تر ســاخت. با اینکه در 
روزهای اخیر برخی خبرهای منتشر شده 

درباره این بســته اقتصــادی، بر تکروی یا 
تقابل مجلس با دولت تمرکز داشــتند و به 
شایعه سازی درباره وقوع فضای تنش آمیز در 
جلسه سران قوا میان رئیس جمهور و رئیس 
مجلس پرداختند، اما اظهارات قالیباف در این 
 باره به  نوعی سیاست کلی مجلس در قبال 
دولت را مشخص کرد. وی در این  باره گفت: 
طبیعتاً ما باید به این سمت حرکت  کنیم 
اما هر کدام نیز بر اســاس قانون وظیفه ای 
داریــم طبیعتاً تعامل ما با قــوای دیگر در 
چارچوب وظایف و قانون است و همه فلسفه 
وجودیمان این است که گرهی از کار مردم 
باز کنیم، اگر تعامل می کنیم معنی اش این 
است که در این تعامل باید کاری انجام گیرد 
که یک کار مثمرثمر باشد تا مشکلی از مردم 
به خصــوص در موضوع اقتصادی بتواند در 
حقیقت رفع کند که اولویت اول مردم است 
پس اساس کار ما در مجلس این است که 

این ارتباط را داشته باشیم.
با نگاهی به محتوای محورهای تعیین  شده، 
می تــوان دریافت که مجلــس و اقدام های 
کارشناسی صورت گرفته توسط آن به  نوعی 
ریشه یابی ساختاری از مسائل فعلی کشور 
داشــته و آنچه در ادامــه کار اهمیت دارد 
به نتیجه رســاندن و تقویت نظارت ها برای 

اجرای آن توسط دولت است.

هنوز جزئیات بسته در اختیار »
نمایندگان قرار نگرفته

البته طبق گفته ســیدغنی نظری خانقاه، 

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، هنوز 
جزئیات این بسته در اختیار نمایندگان قرار 

نگرفته و در مرحله بحث کارشناسی است.
وی در مصاحبه ای در همین باره گفته است: 
»نمایندگان باید در نظر داشته باشند تصویب 
چنین بســته ای در مجلس باید به  گونه ای 
باشد که در اجرا با مشکالتی مواجه نشود؛ 
امروز بسیاری از کارهای ما که انجام می شود 
با مشکالت بسیاری روبه رو است، همین امر 
موجب می شــود نتوانیم معضالت را حل  و 
فصل کنیم. باید بررسی جامعی برای این کار 
داشته باشیم و نباید دقت و کیفیت را فدای 

سرعت کنیم«.
همچنین بر اساس خبرهای منتشر شده، 
گویــا رئیس مجلــس مأموریت هایی را به 
کمیســیون ها برای اجرایی سازی و حرکت 
در راســتای تحقق این بسته اعالم کرده و 
قرار است کارگروه هایی در بدنه مجلس برای 

پیگیری و اجرایی شدن آن تشکیل شود.

مجلس اولویت ها را به  درستی »
تشخیص داده است

در همیــن ارتبــاط، حجــت عبدالملکی؛ 
تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی بر این باور 
است که مجلس در بسته پیشنهادی خود 
اولویت ها را به  درستی تشخیص داده و پنج 
محــوری که در آن مطرح  شــده عموماً به 
مسائل اصلی و معیشتی مردم می پردازد و 
نشان می دهد مجلس از شرایط فعلی کشور 
و مشــکالتی که فشار چند برابری به مردم 

تحمیل کرده، به  خوبی آگاه است.
این اقتصــاددان در گفت وگــو با قدس 
اظهار کرد: موضــوع دیگر آنکه، مجلس 
یازدهم با عملکردی که تاکنون داشــته 
و بسته پیشــنهادی که ارائه داده، نشان 
داد عزمش برای رسیدگی مؤثر و عاجل 
درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
جدی اســت. طبیعتاً مقداری که جلوتر 
برویــم مردم هــم اثــرات کار را ببینند 
امیدواری بیشتری در آن ها ایجاد خواهد 
شد و معتقدم وضعیت در روزهای آینده 

بهتر می شود.
وی همچنیــن ادامه داد: البته مجلس باید 
از نگاه مثبتی که نســبت بــه آن در حال 
شکل گیری است صیانت کند و پیگیر اجرای 
صحیح و سریع موضوعات و مصوبات باشد 
و تنها به اینکه قانونی تصویب بشــود اکتفا 
نکند. مجلس باید مســئوالن اجرایی را در 
کمیسیون های تخصصی اقناع و به  صورت 

دائم آنان را رصد کند.
عبدالملکی همچنین درباره همراهی سایر قوا 
و نهادهای اجرایی برای عملیاتی شدن بسته 
پیشــنهادی، افزود: به  هر حال مجری این 
طرح عمدتاً خود دولت است و البته مجلس 
نیز ابزارهایی برای مدیریت اجرای بســته 
دارد، کما اینکه دعوت از وزیر یا مســئوالن 
اجرایی بــرای حضور در کمیســیون های 
تخصصی و برگزاری نشست های تخصصی 
با اعضــای دولت نیز ابزار مهمــی در این 
راستاســت. همچنین کمیسیون هایی که 
متولی قوانین مختلف هستند، می توانند با 
دستگاه های اجراکننده قانون ارتباط مستمر 
داشته باشند و از آنان گزارش عملکردشان را 

درخواست کنند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره میزان 
عملیاتی شدن بسته پیشنهادی بیان کرد: 
بسته اقتصاد مردمی یک بسته پیشنهادی 
کاربردی است، یعنی بسته انتزاعی نیست و 
با وجود همه مشکالتی که در کشور وجود 
دارد بخش زیادی از آن قابل  اجراست. البته 
اجرایی و عملیاتی شــدن آن مستلزم این 
است که دولت برای اجرای آن همت داشته 
باشــد و از آن مهم تر آنکه خود مجلس نیز 

امور را پیگیری کند.

قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی از جزئیات رویکرد مجلس برای حل مشکالت رونمایی کرد

بسته اقتصادی با اولویت مردمی

باتوجه به اینکه هر ویروس تا برطرف شــدن کاملش ســال ها طول می کشد و س
هنوز دارویی برای کرونا وجود ندارد، افرادی هستند که درمطبوعات پیام می دهند 
که محدودیت های کرونایی برگردد!؟ این ها همان هایی هستند که می خواهند انبوه 
ضعف های دولت اصالح طلب به چشم نیاید و گرنه بارعایت همه قوانین بهداشتی 
می شود از خانه خارج شد  و به کارهای ضروری سامان داد. پیشنهادی هم دارم برای 
آن هایی که ازبازگشایی حرم هاومساجد گریان اند! اگر واقعاً دلسوز مبتال نشدن مردم 
هستید، آستین ها را باال بزنید و منطقه خودتان را ضدعفونی کنید و یا به کمیته 
امداد و بهزیستی و خیریه های قانونی کمک مالی کنید تا ملت مجبورنشوند به خاطر 

یک لقمه نان از خانه خارج بشوند. 09360006158
با سالم خدمت  راهنمایی و رانندگی. درمورخ 20 تیرماه  و در جاده قدیم باغچه س

ماشین راهنمایی، با وجود قدم به قدم تابلو سبقت ممنوع، سبقت گرفت تا بتواند 
یک خودرو را جریمه کند و ســؤال این اســت که وقتی راهنمایی قانون را زیر پا  

می گذارد از مردم چه انتظاری دارید؟ 09360008467
آقایان نمایندگان! لطفاً طرح همســان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن را س

اجرا کنید، ما بازنشستگان فرهنگی با این حقوق کم چکارکنیم. 09150009768
من یک بار دیگر هم می گویم شهرداری ها نباید برای ساختن خانه های دو طبقه س

که عرض آن کوچه 6متر و یا 8 متر است و یا برای ساختن سه طبقه و چهارطبقه 
که عرض خیابان آن 10 متر و یا 12 متر است، کوچک ترین مشکل ایجاد کنند و 
بگذارند بدون مجوز ســاخت و ساز کنند و کوچه هایی که عرض آن کمتر از 4متر 

است، به هیچ عنوان نگذارند از یک طبقه بیشتر بسازند. 09150001280
در صورت امکان کلمه یورو که کلمه ای انگلیســی و اروپایی است از استاندارد س

حذف و به جای آن از کلمه ای ایرانی و فارسی استفاده شود. مثل ایران 4 و یا ایران 
۵ ایران ســرافراز و مقتدر صحیح نیست که برای استاندارد از کلمه غربی استفاده 

کند!! آن هم غرب وحشی جنایتکار خبیث. 09100001473
تظاهــرات مردم آمریکا نشــان داد بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشــر خود س

آمریکاست. 09390008587
جانســون  نخســت  وزیر انگلیس  از حرف  خود درباره  ایمنی  گله ای  کرونا عقب  س

نشینی  کرد؛ چون  صدها مرگ  و میر به دنبال  داشت،  اما آقای  روحانی  به  آن  تأکید 
کرده، آیا ایشان  آمار ندارد که  کرونا به اندازه  یک  زلزله  بزرگ  در ایران  کشتار کرده  و 
بیمارستان ها پر است  و از طرفی  هیچ  ضرورتی  برای  اجتماعاتی  مثل  عزا و عروسی 

 وجود ندارد؟  09150002986

پیشنهادهای ایران برای همکاری و تجارت با لبنان©
سیاست: »محمدجواد فیروزنیا« سفیر ایران 
در لبنان گفت که آماده دیدار با »حســان 
دیاب« نخست وزیر لبنان بوده و ایران این 
آمادگی را دارد که هر کاری که همکاری را 
توسعه بخشد و به لبنان کمک کند، انجام 
دهد. وی که با شبکه »المنار« لبنان مصاحبه 
می کــرد، گفت: »معتقدم فرصتی که امروز 
برای همکاری وجود دارد پیش تر بوده و امیدواریم که این آمادگی از سوی لبنان نیز 
وجود داشته باشد«. فیروزنیا اضافه کرد: »ما آماده کمک به لبنان درباره هر چیزی که 
به آن احتیاج دارد هستیم اما نمی خواهیم که دولت لبنان را در تنگنا قرار دهیم چون 
برخی طرف ها هســتند که مانع از همکاری میان دو کشور هستند«. سفیر ایران در 
لبنان گفت: »پروژه های زیادی وجود دارد که می توانیم از طریق آن لبنان را حمایت 
کنیم که شامل کشاورزی، صنعت، برق، داروسازی و دیگر بخش های اقتصادی است 
کــه لبنان به آن احتیاج دارد«. وی تأکید کرد که ایران با وجود تحریم ها، حمایت از 
دولــت و ملت لبنان را از طریق نفت، برق و غیره پیگیری می کند. فیروزنیا در ادامه 
گفت که آمریکا فقط به عدم کمک کفایت نمی کند بلکه دولت ها را تحت فشار قرار 

می دهد تا کمکی دریافت نکنند.

 نامه سرگشاده خانواده شهدای ترور ©
به سفیر استرالیا در ایران

ایسنا: به دنبال فعالیــت یک گروهک تروریستی جدایی طلب ایرانی در استرالیا به 
نام »حرکه رواد النهضه لتحریر األحواز« و سکوت چند ساله دولت این کشور در قبال 
تحرکات این گروهک، خانواده شهدای ترور کشور، با ارسال نامه ای به سفیر استرالیا 
در تهران، مراتب اعتراض خود را نسبت به بی توجهی چند ساله نسبت به این موضوع 

اعالم و از آمادگی خود برای ارائه اسناد الزم در این خصوص خبر داد.
در این نامه آمده اســت: تمایل نداشتیم تا در ابتدای مأموریت جناب عالی در تهران، 
کام شما را تلخ کنیم. اما اجازه بدهید به نمایندگی از 17هزار خانواده قربانی گروه های 
تروریستی در ایران، مراتب اعتراض شدید خود را به دولت استرالیا برای پناه دادن به 
یک گروه تروریســتی و خشونت طلب در خاک خود اعالم کنیم و آن را مصداق بارز 

دخالت در امور داخلی کشورمان و حمایت از یک گروه تروریست بدانیم.

ناگفته های قرارداد ایران و چین از زبان نایب  رئیس مجلس©
سیاســت: سیدامیرحســین قاضی زاده 
هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در گفت  وگو با فارس، با اشــاره به مباحث 
مطرح شــده درباره ارتباطات ایران و چین 
و اینکه موضوع واگذاری کیش به چینی ها 
صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه 
متون انگلیسی و فارسی این موافقت نامه در 
سایت ها منتشر شده اما چیزی که مسلم است هنوز چنین توافقی رسمی نشده است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه چین یک برنامه توسعه جهانی به نام )همگرا( را 
دنبال می کند و در پی آن سرمایه گذاری عظیمی در بندر گوادر پاکستان انجام داده، 
تصریح کرد: چینی ها برای تقویت این پروژه توســعه ای یک خط ریلی و جاده ای از 
پاکســتان به چین کشیده اند. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در منطقه گسترده 
مکران و چابهار امکانات ویژه ای دارد که می تواند برای گسترش تجارت خود با جهان 
از این ظرفیت عظیم اســتفاده کند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد که ایران نتواند در غرب سرمایه گذاری خوبی داشته باشد 
ممکن است در چابهار هم در رقابت با بندر گوادر دچار مشکل شود. همچنین خط 
لوله صادرات گاز به هند و پاکســتان که از عسلویه تا مرز پاکستان کشیده شده به 
دلیل اختالف های هند و پاکستان و دخالت های آمریکا تاکنون هیچ بهره ای برای ما 
نداشته است. وی بیان کرد: چینی ها اکنون خریدار گازی هستند که خط لوله آن تا 
مرز پاکستان رفته است. چین تمایل دارد از طریق راه شمال به جنوبی که در پاکستان 

احداث کرده این گاز را به چین ببرد.

وزارت امور خارجه: 

هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد©
سیاســت: وزارت امور خارجه در سالگرد 
حصول برجــام، در بیانیه ای با اشــاره به 
اینکه هیچ جایگزینی بــرای برجام وجود 
نــدارد، اعالم کرد: ایــران در قبال هر گونه 
زیاده خواهــی و رفتارهای غیرمســئوالنه، 
اقدام هــای قاطعی را اتخاذ می کند و ســه 
کشور اروپایی را فرامی خواند تا با پایبندی 

نسبت به تعهدات خود، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: جمهوری اسالمی ایران تاکنون همکاری سازنده و 
گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است که آمار و ارقام در مورد تعداد و 
حجم بازرسی و اقدام های راستی آزمایی  صورت گرفته در جمهوری اسالمی ایران گواه 
بر آن هستند. هر گونه تالش برای سوءاستفاده از آژانس برای ایجاد فشار بر جمهوری 
اســالمی ایران مغایر با مفاد برجام بوده و عالوه بر مخدوش ســاختن اعتبار آژانس 
به عنوان تنها نهاد فنی معتبر بین المللی برای نظارت بر فعالیت هسته ای کشورها، 
می تواند بر مبانی همکاری های سازنده پادمانی موجود تأثیرهای منفی داشته باشد. 
عالوه بر این هر گونه همراهی برخــی اعضای باقیمانده برجام با توطئه های ایاالت 
متحده علیه برجام به خصوص در راستای تخریب و تضعیف نظام رفع محدودیت های 
تســلیحاتی در سال پنجم تصویب برجام )مهرماه 1۳۹۹( جای نگرانی بسیار داشته 
و همان گونه که بارها تأکید شــده اســت، مذاکره مجدد برجام و اصالح نظام رفع 
تحریم ها تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نبوده و پاسخ جمهوری اسالمی ایران، قاطع 

و تعیین کننده خواهد بود.

 هم افزایی قوا ©
برای هزار راه نرفته

اگرچه در چهار دهه پس از انقالب، کشــور راه 
طوالنی را پیموده و به دستاوردهای مهمی هم 
دست یافته اســت، اما هنوز هم هزار راه نرفته 
پیش روی ماســت. مردم با مشــکالت جدی 
و طاقت فرســا مواجه هستند که مهم ترین آن 
معضالت اقتصادی است؛ تورم افسارگسیخته، 
کاهش ارزش پول ملی، نظــام ناکارآمد پولی 
و بانکــی و مالیاتی، موانع جدی تولید، اقتصاد 
نفتی، بیکاری، معضالت فضای کســب و کار، 
مسکن، ساختار مشکل ساز صادرات و واردات، 
دولت های فربه و غیرچابک، شرکت های دولتی 
و خصوصــی، رانت خواری، فســاد اقتصادی، 
ثروت های بادآورده، شــکاف طبقاتی، تبعیض 
و ضعف در تحقق عدالت، مشــکالت اقتصادی 
کرونا، تحریم های دشمن و چالش های جهانی 
و منطقه ای و... فهرستی از مشکالتی است که 
جامعه انتظار دارد قوای کشور پس از 40سال 
تجربه با تعقل، تعامل و هم افزایی به سوی رفع 
آن ها به نحوی گام بردارند که آثار آن برای مردم 

محسوس باشد.
رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب در نشســت 
ویدئوکنفرانســی با مجلــس یازدهم می تواند 
نقشــه راه روشــن این دوره قانون گذاری و دو 
قوه دیگر باشد که می توان مهم ترین محور آن 
را ضرورت تعامل و هم افزایی قوای کشور برای 
حل مشــکالت اقتصادی دانست. شاید تقارن 
نخستین ســال مجلس یازدهم با آخرین سال 
دولــت دوازدهم تعامل را قدری دشــوار جلوه 
دهد؛ چرا که مجلس تازه نفس به دنبال طرح ها 
و لوایح جدید برای اقدام تازه در راســتای رفع 
مشکالت اســت و دولت در سال پایانی در پی 
تکمیل اقدام های هشــت ســاله و جمع بندی 
فعالیت های خویش است. از سوی دیگر وقتی 
سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری سال ۹6 
زیر یک ســقف و در یک ضلع میز کنفرانس 
شورای هماهنگی سران قوا قرار می گیرند، تصور 
تعامل و هم افزایی باز هم دشوارتر می نماید. اما 
آموزه های امام و رهبری به ما آموخته اســت 
که در جمهوری اســالمی رقابت برای خدمت 
اســت نه برای قدرت!  بنابراین انتظار می رود 
با توجه به شــرایط حســاس کنونی کشــور 
کینه های حیدری- نعمتی جناح های سیاسی 
کنار گذاشته شود و قوای کشور با تمام وجود 
مشــکالت مردم را درک کننــد و برای رضای 
خدا و قدرشناسی از این مردم بزرگوار فقط به 

همکاری،همدلی و هم افزایی بیندیشند.
کارگزاران نظام اعم از وزیران، نمایندگان مجلس، 
مقام های قضایی و به اصطالح مقام های لشکری 
و کشــوری در همه ارکان، خستگی و دلزدگی 
مــردم از مناقشــه ها و مجادله های بی حاصل 
سیاســی را بفهمنــد. دوران مجادله، توهین، 
پرخاش، تهمت، افترا، مچ گیری و متلک گویی 
مقام ها علیه یکدیگــر در تریبون های عمومی 
سپری شده است و دیگر کسی این روش ها را 
انقالبیگری نمی داند. باید برای نجات کشور از 

مشکالت جدی اقتصادی کمر همت بست. 
عالوه بر مشــکالت اقتصادی، کینه توزی های 
دشــمن علیه کشــورمان نیز پیچیده تر  شده 
اســت. از یک سو کاخ ســفید دو سال پس از 
خروج از برجام مدعی فعال کردن مکانیســم 
ماشه برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
است و همزمان بر تشدید تحریم ها و ادامه فشار 
حداکثری اصرار دارد و از ســوی دیگر اروپا در 
تداوم سهل انگاری در انجام تعهدات خود برای 
تأمین منافع ایران از برجام، قطعنامه ضدایرانی 
به شورای حکام آژانس ارائه می دهد و جمهوری 
اسالمی نیز مکانیسم حل اختالف برجام را برای 

رسیدگی به تخلفات اروپا فعال کرده است.
 در چنین شرایطی انسجام و یکپارچگی قوای 
کشور در برابر کینه توزی دشمنان یک گزینه 

نیست، یک الزام است .
در این میان موج دوم کرونا و افزایش مبتالیان 
و قربانیان کووید1۹ و معضالت اقتصادی ناشی 
از آن اوضاع را پیچیده تر کرده و فرصت هر گونه 
مجادله و مناقشــه را از مسئوالن کشور ربوده 
اســت. هزار راه نرفته پیش رو اســت! فرصت 
آزمون و خطا سپری شده است. قوای سه گانه 
برای بهره گیری از همــه صاحبنظران، توان و 
امکانات کشور برای کاهش بار سنگین مشکالت 

از دوش مردم متحد شوند!

اختیارات جنگی ترامپ علیه ©
ایران کاهش پیدا می کند؟

سیاست: یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا 
روز سه شــنبه طرحی را به تصویب رساند که 
خواســتار کاهش اختیارات جنگــی »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران است. 
کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۳ 
رأی موافق و 22 رأی مخالف با اضافه شدن این 
طرح به عنوان متمــم به الیحه بودجه دفاعی 
ســال 2021 آمریکا موافقت کرد. تصویب این 
طرح در کمیته مذکور به معنای تبدیل شدن 
آن به قانون نیست. برای تبدیل شدن به قانون، 
ایــن طرح باید ابتــدا در صحن علنی مجلس 
نمایندگان به رأی گذاشــته شده و پس از آن 
در مجلس سنای آمریکا هم به تصویب رسیده 

و سپس به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مجلس باید از 
نگاه مثبتی که 
نسبت به آن در 
حال شکل گیری 
است صیانت کند 
و پیگیر اجرای 
صحیح و سریع 
موضوعات و 
مصوبات باشد

بــــــــرش

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور پیش از 
ظهر دیروز در جلسه هیئت دولت، با اشاره به پنجمین سالگرد 
توافق برجام، گفت: آنچه ایران به  عنوان دستاورد برجام داشت، 
خوشــبختانه همچنان آن دستاورد اصلی محفوظ مانده است. 
همه تبلیغاتی که در طول سالیان دراز علیه ما انجام می شد که 
ایران مخفیانــه دارد همه تعهدات را زیر پا می گذارد، بی اعتبار 
کردیم و مشــخص شد که فعالیت هســته ای ایران همواره در 
چارچوب مقررات بین المللی بوده اســت. ایــن موضوع، امروز 

هست، فردا خواهد بود و تا پایان تاریخ باقی می ماند. 
وی در بخــش دیگری از ســخنانش با بیان اینکــه در این دو 
ســال و چند ماهی که در ســخت ترین فشار و تحریم بوده ایم 
با ایســتادگی و مقاومــت مردم و فداکاری همــه کارآفرینان، 
کشــاورزان و صنعتگران موفق بوده ایم، گفت: در سال ۹8 که 
روزهای پایانی اش با سختی کرونا هم توأم بود نشان دادیم که 
هم توانستیم تورم را نسبت به ماه های پیش از آن، یعنی پیش 

از اســفند کاهش بدهیم و هم به این نتیجه رسیدیم که رشد 
اقتصادی بدون نفت ما مثبت بوده است.

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: هدف واحد سه قوه خدمت به 
مردم اســت. همه قوای ســه گانه به تعبیر شهید مدرس نوکر 
مردم بودند. تعبیر ایشان این بود که حتی انبیا هم برای نوکری، 

هدایت و خدمت به مردم آمده بودند.
وی تصریح کرد: من کامالً امیدوارم در جلساتی که با رؤسای قوای 
دیگــر داریم یک بیان و یک هدف داریم. اما باز هم به عنوان دولت 
دســت خود را به ســمت قوه مقننه و قضائیه برای دوســتی دراز 
می کنیم و تا لحظه آخر افتخار ما این است که به مردم خدمت کنیم.

وی اضافــه کرد: من در اینجا خدمت مقام معظم رهبری قول 
می دهم همان گونه که ایشــان توصیه کردند دولت تا روز آخر 
به خدمت خودش ادامه می دهد و خدمت ایشان اعالم می کنم 
که دولت با همه توان تا روز و لحظه آخر مثل روز اول با همان 
رویه و نشاط بدون اینکه به حاشیه سازی ها توجه کنیم خدمت 
به مردم را ادامه می دهیم. روحانی اظهار کرد: مردم عزیز بدانند 
همه قوای سه گانه تحت لوای هدایت های مقام معظم رهبری 
قرار دارند و هدف ما این اســت نگذاریم صهیونیست، آمریکا و 
ارتجاع منطقه موفق شوند و به اهدافی که مورد نظر است دست 

پیدا کنیم.

 سیاســت/ مهدی خالدی    در سال های اخیر عراق به یکی از 
مهم ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده است. سال گذشته حجم 
تجارت ما با این کشور نزدیک به 12 میلیارد دالر بوده و ما توانستیم 
نخستین کشور تأمین کننده نیازهای وارداتی عراق باشیم. توسعه هر 
چه بیشتر روابط تهران و بغداد موضوعی است که از چشم مسئوالن 
عراقی هم پنهان نمانده است. همین مسئله سبب شد نخست وزیر 
عراق در نشست اخیر شورای امنیت ملی دولت خود، بر ارتقای سطح 
عملکرد گذرگاه های مرزی با ایران تأکید کند. »مصطفی الکاظمی« 
روز شنبه گذشته هم گذرگاه مرزی مندلی )سومار( را پس از چند 
ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، برای دادوستدهای تجاری با ایران 
بازگشایی کرد. در پی آن »مازن الخزاعی« فرماندار منطقه »مندلی« در 
استان »دیالی« در شرق عراق هم از توافق میان دو طرف برای ورود 
۵00 کامیــون باری به صورت هفتگی به عراق خبر داد. او به وبگاه 
شفق نیوز گفت که این میزان کامیون دو روز در هفته به صورت روزی 

2۵0 کامیون قرار است از ایران وارد عراق شوند.

نقش گذرگاه های مرزی برای عراق»
ســفیر سابق ایران در عراق اما در گفت وگو با قدس توسعه هر چه 
بیشتر مناسبات و همکاری ها میان تهران و بغداد را یک ضرورت 
انکارناپذیر دانست و گفت: در شرایط کرونایی امروز یکی از مشکالت 
اساســی که بغداد با آن دست  و پنجه نرم می کند مسئله تأمین 
کاالهای مورد نیاز این کشــور است که بخش عمده آن از طریق 
واردات و به  ویژه از گذرگاه های مرزی تأمین می شود. حسن کاظمی 
قمی ادامه داد: با توجه به ســطح روابط باالی سیاسی امروز میان 
دو طرف قابل پیش بینی اســت که بخش بزرگــی از نیاز عراق از 
طریق ایران تأمین شود یا از سرزمین ما راهی همسایه غربی شود. 

جمهوری اســالمی بهترین، کوتاه ترین و مقرون  به  صرفه ترین راه 
برای ورود کاال به عراق اســت؛ چراکه دیگر مناطق مرزی عراق با 
مشــکالت عدیده امنیتی روبه رو است. وی افزود: این در شرایطی 
است که ایران نیز به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکایی به بازاری 
برای فروش محصوالت خود و همچنین گریزگاهی برای رهایی از 
فشار اقتصادی دشمن نیاز دارد. در این شرایط کشور همسایه، عراق، 
می تواند گزینه خوبی پیش روی تهران باشد. پس نخستین مسئله 
که ضرورت توسعه تعامل میان طرفین را توجیه پذیر می کند، همین 
نیاز متقابل اســت. نکته دوم آن اســت که امروز ذائقه مردم عراق 
به ســمت کاالهای ایرانی بسیار متمایل است. پس در صورتی  که 
تولیدکنندگان ما کیفیت کاالهای خود را در سطح باال نگه  دارند 
مسلماً بازار خوبی برای آن ها در این همسایه غربی فراهم خواهد بود.

ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی واحد اقتصادی برای »
تعامل با همسایگان

حســن کاظمی قمی البته با اشاره به این نکته که دیگر کشورها 

هم بیکار ننشسته و برای حضور در بازار عراق رقابت دارند، تصریح 
کرد: بغداد یک بازار آزاد است پس هر کشوری می تواند برای ورود 
به آن اقدام کند؛ البته در این  گونه موارد کشــوری می تواند موفق 
باشد که بهتر عمل کند. وی ادامه داد: یکی از کشورهایی که برای 
ورود به این بازار اقدام کرده ترکیه اســت. ترکیه کشوری است که 
در حوزه تجارت خارجی طی سالیان اخیر موفق عمل کرده است. 
دولتش هم حمایت کاملی از بخش اقتصاد خارجی داشته است. از 
سوی دیگر طرف های غربی و چین هم برای ورود به بین النهرین 
در تقال هســتند. سفیر سابق کشورمان در عراق افزود: طبیعتاً در 
این بازار رقابتی باید بتوانیم با باال بردن کیفیت کاال، قیمت مناسب 
و زمانی کمتر که برای رســاندن محصول به دست مشتری صرف 
می شــود با دیگران رقابت کنیم. ما از یک ویژگی ممتاز برخوردار 
هستیم و آن هم وجود گذرگاه های مرزی متعدد با عراق است که 
می تواند به  آسانی کاالی ایرانی را منتقل کند؛ اما به شرط اینکه با 
هماهنگی های دو طــرف کاغذبازی های غیرضروری کم و در این 
شرایط کرونایی وضعیت بهداشتی هم مد نظر قرار گیرد. کاظمی 
قمی افزود: همچنین حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی فعال 
در بخش صادرات ضروری به نظر می رســد. این حمایت می تواند 
از طریق در نظر گرفتن سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان 
صــورت گیرد. وی در پایان عنوان کرد: در شــرایطی که دولت ما 
تحت فشار تحریم های آمریکایی با مشکل کمبود ارز مواجه است، 
افزایش هر چه بیشــتر صادرات به کشورهای همسایه و از جمله 
عراق می تواند ممری برای حل این مشــکل باشد. در نهایت برای 
کار اقتصادی با همســایگان باید یک اتاق فرماندهی واحد تعریف 
و برنامه ریزی کالن و بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم چشم انداز 

روابط میان تهران و بغداد را توسعه دهیم.

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

خبر
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قول روحانی به رهبر انقالب

بررسی توسعه گذرگاه های مرزی ایران و عراق در گفت وگو با کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در بغداد
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برگزاری اختتامیه کتاب سال رضوی متناسب با شرایط کرونایی   آستان: اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی، به صورت محدود برگزار می شود.رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان این مطلب گفت: به دلیل محدودیت های کرونایی، این مراسم به صورت محدود و با حضور تعدادی از اعضای هیئت  علمی جشنواره و برخی از صاحبان آثار برگزیده، برپا خواهد شد.وی 

خاطرنشان کرد: اختتامیه دوازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی ساعت 10 صبح روز شنبه 28تیر ماه در محل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بدون حضور میهمانان و عالقه  مندان برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در گفت وگو با مدیر کشت  و صنعت مزرعه نمونه مطرح شد 

 کشت گلخانه ای؛ ازتوسعه اقتصادی©
 تا ایجاد فرصت  های شغلی
 آســتان/ هدی زاهــدی   نقش 
اقتصاد کشورها،  امروزه در  کشاورزی 
بســیار پررنگ تر از گذشته شده است 
که اســتفاده از فناوری های جدید در 
این صنعت، کشــت گلخانه ای و... در 

رشد اقتصاد نقش مؤثری داشته اند.
امروزه به دلیل بروز خشکســالی های 

پــی در پــی، تحریم های ظالمانه علیه کشــور و... امــکان رقابت در صنعت 
کشاورزی با استفاده از روش های قدیمی و کم بازده وجود ندارد و می طلبد تا 
از فناوری ها و روش های جدیدی برای تولید محصوالت کشــاورزی با راندمان 
تولید باالتر بهره گرفت. در همین راســتا کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان 
قدس رضوی درصدد اســت تا شــهرک گلخانه ای به مساحت 100 هکتار را 
در بازه ای چند ســاله احداث کند که فاز نخســت آن در قالب 20 هکتار به 
عنوان نخســتین گام در ساخت این شــهرک در نظر گرفته شده است. این 
امر فرصتی دســت داد تا با حسن جمشــیدی؛ مدیر کشت و صنعت مزرعه 
نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی در خصوص فاز نخست این شهرک  

گلخانه ای به گفت وگو بنشینیم.

 پیش بینی می شود فاز نخست این شهرک گلخانه ای تا چه زمانی   
ساخته شود؟

در حال حاضر فاز نخست این شهرک در سطح 20 هکتار در حال ساخت است 
و فازهای بعدی به مرور ساخته خواهد شد.

اعتبار فاز نخســت این شهرک گلخانه ای چه مقدار است و از چه   
منابعی تأمین خواهد شد؟

اعتبار فاز اول 20 هکتاری، معادل یک هزار و 400 میلیارد ریال اســت که از 
محل منابع بخش خصوصی و تسهیالت صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.

کشت گلخانه ای محصوالت کشاورزی چه مزیت هایی دارد؟  
بــا توجه بــه امکان کنترل محیط، منابع و بســتر کاشــت در ســینی های 
گلخانه ای، امکان اســتفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدروپونیک 
و همچنیــن افزایش 10 برابری ظرفیت تولید بــه ازای مصرف هر واحد آب، 
از جمله این مزیت ها به شــمار می رود. کشــت گلخانه ای همچنین موجب 
ایجاد فرصت های شــغلی مناســب برای جوانان و دانش آموختگان کشاورزی 
و استفاده از اوقات فراغت کشــاورزان در فصل های پاییز و زمستان می شود. 
ایجــاد زمینه اشــتغال و تولید محصول در تمام فصل های ســال با توجه به 
امــکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شــرایط مورد نیاز گیاه نیز بخشــی 
دیگر از این مزیت ها به شــمار مــی رود. عالوه بر این، می توان به امکان تولید 
محصــوالت مختلف در خارج از فصل برای کســب درآمد بیشــتر، تولید در 
فضای گلخانه برای مناطق با خاک شــور، جلوگیری از آسیب های جوی برای 
رشــد محصول و نیز ایجاد شرایط مناســب دما برای پرورش گیاه اشاره کرد.

توسعه اقتصادی محصوالت در کشت گلخانه ای به چه صورتی است؟  
از آنجا که محصوالتی که در گلخانه تولید می شــوند به صورت نوبرانه به بازار 
عرضه می شــوند، بنابراین از قیمت باالتری برخوردارند و درآمد بیشــتری را 
نصیب تولیدکنندگان می کنند؛ بنابراین این امر زمینه ساز توسعه کشاورزی و 
به تبع آن توسعه اقتصادی خواهد شد. عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی، 
امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار نیز در نهایت 
توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین امکان تولید محصوالت با 
قابلیت صادرات می تواند در شرایط نامناسب اقتصادی به ارزآوری کشور کمک 

کرده و در جلوگیری از رشد منفی اقتصادی مفید باشد. 

کیفیت محصوالت تولید شده در گلخانه چه تفاوت هایی نسبت به   
محصوالتی که در زمین های زراعی تولید می شود، دارد؟

کیفیت محصوالت گلخانه  ای به دلیل اســتفاده از بذور هیبرید بسیار باالست. 
همچنین محصوالت تولید شده در گلخانه به دلیل امکان کنترل عوامل مؤثر 
در تولید و اســتفاده از کنترل کننده هــای بیولوژیکی دارای کیفیت باالتری 
هســتند که البته حتی می توان محصوالت سالم و ارگانیک نیز تولید کرد. در 
فضای گلخانه به دلیل اینکه امکان کنترل دقیق آفات و بیماری ها با استفاده از 
روش  های کنترل بیولوژیکی وجود دارد، پس این امر افزایش کیفیت محصول 
و بازارپســندی آن را به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب با استفاده از مبارزه 
بیولوژیک، نه تنها مصرف انواع ســم به حداقل می رســد، بلکه این امر نقش 
مؤثری در حفــظ امنیت غذایی جامعه خواهد داشــت. ضمن اینکه کیفیت 
مطلوب محصولی که در گلخانه تولید می شــود، امــکان صادرات به خارج از 

کشور را نیز فراهم می کند که از این نظر سبب افزایش ارزآوری خواهد شد.

در گلخانه ها از چه نوع آبیاری استفاده می شود؟ راندمان آبیاری در   
این روش چقدر است؟

ســامانه آبیاری مورد استفاده در گلخانه های کشت و صنعت مزرعه نمونه در 
مورد صیفی جات، از نوع تحت فشــار قطره ای و در خصوص نشای نرسرینگ، 
بوم مه پاش بوده اســت. عالوه بر این، راندمان آبیاری در هر یک از روش های 
قطره ای و بوم مه پاش، بیش از 85 درصد اســت. از ســویی دیگر استفاده از 

گلخانه می تواند کارایی آب را تا 10 برابر افزایش دهد. 

در نظر دارید محصوالت تولید شده در این شهرک گلخانه در چه   
گستره ای توزیع شود؟

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این گلخانه به تولید محصوالت سبزی، 
صیفی و نیز گل و گیاه اختصاص داده خواهد شــد کــه عالوه بر تأمین نیاز 

داخل، در بازارهای خارجی نیز عرضه می شود.

مدیر مرکز امور بین الملل این آستان خبر داد

ارسال محموله اهدایی سرویس های بهداشتی سیار ©
آستان قدس رضوی به عراق

آستان: مدیر مرکز امور بین الملل 
آســتان قدس رضوی از ارســال 
محمولــه اهدایــی 20 چشــمه 
ســرویس بهداشتی سیار از سوی 
آستان قدس رضوی برای آستان 

مقدس کاظمین)ع( خبر داد.
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 

محمدعلی موحدی محصــل، مدیر مرکز امور بین الملل و مســئول دبیرخانه 
اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه جهان اسالم، اظهار کرد: سال گذشته 
با درخواســت دکتر حیدر حسن الشــّمری؛ تولیت آستان مقدس کاظمین)ع( 
در قالب نامه ای به تولیت آســتان قدس رضوی نیازمندی آن آستان مقدس به 

سرویس های بهداشتی سیار اعالم شد.
وی افزود: خوشبختانه با موافقت و دستور حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت 
آستان قدس رضوی تولید 20 چشمه سرویس بهداشتی سیار در دستور کار قرار 

گرفت تا زائران در روزهای شهادت امام کاظم)ع( از آن ها استفاده کنند.
موحدی محصل ادامه داد: متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن 
مرز ایران و عراق، امکان ارســال این محموله به کشور عراق فراهم نبود اما با 
توجه به بازگشــایی محدود مرز، روز 23 تیر مــاه طبق هماهنگی های انجام 
گرفته، 20 چشمه سرویس بهداشتی سیار اهدایی آستان قدس رضوی از شهر 
مشهد با مسئولیت ســتاد بازسازی عتبات عالیات نمایندگی خراسان رضوی 
بارگیری شد.مسئول دبیرخانه اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه جهان 
اسالم تأکید کرد: این محموله با دریافت تأییدیه از سوی کمیسیون تشکیل شده 
با حضور نمایندگانی از معاونت عمرانی، حراست، مدیریت مالی، مرکز بازرسی و 
حسابرسی و مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی و با حضور نماینده ستاد 
بازسازی عتبات عالیات نمایندگی خراسان رضوی با هدف تقویت و گسترش ارتباط 
با آستان های مقدس جهان اسالم به ویژه آستان مقدس کاظمین)ع( ارسال شد تا 
ان شاءاهلل در روزهای شهادت امام جواد)ع( مورد استفاده زائران حضرتش قرار گیرد.

حقیقی    مستأجر  آستان/آرزو   
نذر و اهدا در تاریخ اجتماعی و فرهنگی 
ایران قدمتی طوالنی دارد و آن را از جمله 
امور خیری می توان دانست که  مصادیق 
خود  اعتقادات  به  توجه  با  جامعه  افراد 

نسبت به بقاع متبرکه انجام می دهند.
مردم با اهدای نذر، نیازهای مختلف مادی و 
معنوی خود را تأمین کرده و آن را به عنوان 
یک نماد مذهبی در اعیاد و سوگواری های 
دینی و همچنین در زمان ظهور قحطی و 
بیماری در جامعه بــه کار برده اند. در واقع 
نذورات تعهداتی هســتند کــه مردم برای 
رسیدن به خواسته  های خود می پردازند و از 
زمانی که باورهای معنوی شکل گرفته، این 
سنت هم وجود داشته است و پیشینه نذر و 
پیشکشی را در تاریخ مذهبی جهان نمی توان 
مشخص کرد. در این میان، میراث مکتوبی 
که از این رفتار و عمل دینی نیک در بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( به جا مانده است، نشان 
می دهد که نذر همچون وقف سابقه دیرینه ای 
در این آستان ملکوتی دارد. در این گزارش 
به چگونگی نــذر و مصارف نذورات در حرم 
مطهر رضوی در گذشته های دور و همچنین 
تحــوالت آن در عصر کنونــی می پردازیم.

تنوع نذورات»
از دیرباز با گســترش تشکیالت اداری در 
بارگاه نورانی امام رضــا)ع( دوایری خاص 
مسئول رسیدگی به مسئله نذورات در این 
آســتان مقدس بوده اند. زائران و مجاوران 
نذورات خود را به دفاتــر ویژه این کار در 
اماکن متبرکه تحویل داده و رسید دریافت 
می کردند یا آن را در داخل و باالی ضریح 
می انداختند. البته بر اساس اسناد تاریخی 
موجود تا اواخر دوره افشاریه، بحث نذورات 
تنها در ضریح مطهر مطرح بود و از زمان 
قاجار، این آستان مقدس دارای تشکیالت 
منظمی شــد و نذورات در مکانی غیر از 
ضریح هم گســترش یافت. نــذورات در 
اشکال و اقالم گوناگون همچون طال، نقره، 
اسکناس، سکه، جواهرات، فرش، گوسفند، 
برنج و زعفران و براســاس ذوق، سلیقه و 
عرف زائران به حرم مطهر اهدا می شــد. 
همچنین اشــیای نذری )قالیچه، ظروف 
مســی، پارچه، شــمع، قرآن، ادعیه و...( 
از نظر شــکل، نوع و مقدار بسیار متفاوت 
بوده و هر کدام در قسمتی از حرم رضوی 

کاربرد داشته اســت. به نظر می رسد این 
اشیا با توجه به شرایط زمانه و کاربردهای 
مختلف آن ها در حرم مطهر نذر می شده، 
چنان که اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه 
هم بر چگونگی نذر اثرگذار بوده است. در 
دوره قاجار و در اثر ارتباط با مغرب  زمین، 
وسایلی مدرن مثل صندلی چوبی و ساعت 
زنگدار هم به آســتان مقدس اهدا شد که 
پیش از آن سابقه نداشت. همچنین اجناس 
نذری بــه اقالم نو و جدید منحصر نبود و 
اشیای مستعمل هم در بین نذورات یافت 
می شــد. ناذران تمامی ایــن اجناس را به 
خزانه آستان مقدس تحویل داده  اند. البته 
تحویل  گیرنده کتاب های مذهبی و ادعیه 
با تحویل گیرنده وســایل و اجناس دیگر 
متفاوت بود، چنان که ادعیه حکاکی  شده 
روی فلز به تحویلدار خاصه سپرده می شد و 
دیگر کتاب ها که بیشتر شامل قرآن بود و تا 
حدی زیارت  نامه ها را هم در برمی گرفت به 
کتابدار کتابخانه تحویل داده می شده است.

مشارکت اقشار مختلف»
نذر همواره به طبقه یا قشر خاصی محدود 
نبوده اســت و فرودست ترین تا مرفه  ترین 
ســطوح اجتماعــی را در برمی گیرد. هر 
طبقه اجتماعی هم بر اســاس وسع مالی 
خود و مقتضای شغلی  اش در نذر بر حرم 
مطهر ســهیم بوده است. همچنین زنان، 
همپایــه مردان در نذر و مهربانی ســهیم 
بوده و گاه نذرشان با هویت زنانه آنان پیوند 
خورده است، به  طور نمونه می توان به نذر 
ظروف و شمعدان اشاره کرد. در این بین، 
روحانیون با توجه به نقش اثرگذارشــان 

در جامعه، به عنوان واســطه ای امین بین 
نذرکننــدگان و دریافت کنندگان بودند و 
ناذرانی که به دالیل مختلف مثل دوری راه 
نمی توانستند مستقیم اقالم نذری خود را 
به این بارگاه ملکوتی برسانند، از این طریق 
اقدام می کردند. همچنین بر اساس اسناد 
تاریخی، زائرانــی از دیار مختلف همچون 
هندی ها، افغانستانی ها و... هم مثل ایرانیان 
برای حل مشکالت خویش به حرم نورانی 
امام رضا)ع( متوســل شده و نذورات خود 
را مســتقیم یا از طریق واســطه ها به این 
آســتان مقدس تقدیم می کردنــد. با در 
نظر گرفتن تنوع نژادهــا و اقوامی که در 
نذر به آستان امام رضا)ع( نقش داشته  اند، 
می توان افزون بر قلمرو گسترش اسالم، به 
باورهای مذهبی شــیعی ناذران از راه های 
دور و نزدیــک، چون عاملی مؤثر بر پیوند 
و مشارکت جامعه مسلمانان نیک نگریست.

مصارفی متفاوت»
مــوارد مصرف نذورات با توجــه به نوع و 
مکان تحویل آن ها در حرم مطهر رضوی 
مشخص می شده است، اما در اغلب اسناد 
نذورات به جا مانده از ادوار گذشــته، نوع 
مصرف این اقالم دریافتی هم ذکر شــده 
است. به طور مثال، شمع و مومی که نذر 
می شد، طبق خواست ناذر آن برای استفاده 
در ســوخت و روشنایی حرم مطهر به کار 
می رفت. همچنیــن کمک های مالی این 
آستان مقدس به اشخاص مختلف، یکی از 
موارد مصرف نذورات بوده است. در مجموع 
می توان گفت با توجه به عام بودن مقوله 
نذورات حرم مطهر رضوی از دوره صفوی 

به این سو، در هر مورد که تشخیص داده 
می شد، مبالغ نذورات را هزینه می کردند. 
به طور نمونه قسمتی از آن در فعالیت های 
عمرانی مثل تعمیرات ســاختمانی هزینه 
می شد و گاه از محل نذورات برای فقرا آش 
می پختند. بخشی از آن حتی به کارکنان 
این آســتان مقدس در مشاغلی همچون 

شربت  دار، حویج دار و... تعلق می گرفت.

نذر در عصر کنونی»
در عصر حاضر از نذر همچنان به عنوان سنتی 
نیکو در جامعه یاد می شود و ارادتمندان آقا 
علی بن موســی الرضا)ع( در گوشــه و کنار 
جهان بر حــرم مطهر رضوی نــذر کرده و 
نــذورات نقدی و غیرنقدی خــود را به این 

آستان مقدس اهدا می کنند. 
البتــه با توجه بــه تغییرات 
زمانه نوع نــذورات تغییراتی 
کرده است. به عبارتی اگر در 
گذشته روشنایی حرم مطهر و 
اهدای روغن چراغ، شمعدان 
و چلچراغ مورد توجه ناذران 
بوده اســت، امروزه در دوره 
مقابله با بیماری کرونا، کمک 
به تهیه بسته معیشتی برای 
اقشار آســیب دیده از بحران 
کرونا توسط بعضی از ناذران 
نیــک اندیش مــد نظر قرار 
می گیرد. از ســوی دیگر در 
عصــر کنونی، محبــان امام 
هشتم)ع( می توانند نذرهای 

نقدی خود را به آســانی با بهــره گیری از 
مســیرهای غیرحضوری همچون ســامانه 
nazr.razavi. وقف و نذر رضوی به نشــانی
ir، کد دستوری ستاره هشت مربع)#8*( و 
نرم افزار »رضوان« هم به آستان قدس رضوی 
تقدیم کنند تا در مصارف مورد نظرشان مثل 
کمک به محرومان، مهمانسرای حضرت و... 
مصرف شود.الزم به ذکر است، آرشیو اسناد 
آســتان قدس رضوی مملو از اسناد مکتوب 
ارزشمندی است که بخشی از آن ها به اسناد 
نذورات در حرم مطهر رضوی اختصاص دارد 
و روایتگر اطالعات جامعی درباره تبار ناذران، 
انواع نذورات و مصارف نذورات از دوره صفویه 
تا قاجاریه است که می تواند مسیری روشن 
برای پژوهش های گســترده تر در حوزه های 

تاریخ محلی فراهم کند.

مردم با اهدای نذر، 
نیازهای مختلف 

مادی و معنوی 
خود را تأمین 

کرده و آن را به 
عنوان یک نماد 

مذهبی در اعیاد و 
سوگواری های دینی 
و همچنین در زمان 

ظهور قحطی و 
بیماری در جامعه به 

کار برده اند

بــــــــرش

گذری بر تاریخ نذورات حرم مطهر رضوی در گذشته های دور  

jمشارکت 14 هزار قزوینی در ©سنت دیرینه بارگاه شمس الشموس
جشنواره کتاب خوانی رضوی

آســتان: مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان قزوین گفت: تاکنون بیش از 14 هزار 
قزوینی در سه گروه سنی کودک، نوجوان و 
بزرگسال در دهمین جشنواره کتاب خوانی 

رضوی شرکت کرده اند.
فاطمه محمدبیگی اظهار کرد: این جشنواره 
در ســه بخش فردی، گروهی و خانوادگی 
طراحی شــده که بــا توجه به اســتقبال 
شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار تا پایان 

تیر سال جاری تمدید شد.
وی بــا بیان اینکــه بزرگ تریــن فعالیت 
فرهنگی این نهاد، برگزاری دهمین جشنواره 
کتاب خوانــی رضــوی و ترویــج فرهنگ 
کتاب خوانی و اجــرای برنامه های فرهنگی 
در فضای مجازی اســت، افزود: با توجه به 
تعطیلی کتابخانه های عمومی، نخســتین 
گام  برای استفاده از ظرفیت  فضای مجازی 
برداشته شــده و با توجه به تعطیلی مراکز 
پیش  دبستانی، مدارس و دانشگاه ها، امکان 
مشارکت در بخش های مختلف در این بستر 

فراهم شده است.
و  خانواده هــا  داد:  ادامــه  محمدبیگــی 
عالقه منــدان گروه هــای مختلف ســنی 
می تواننــد در این روزها با شــرکت در این 
جشنواره کتاب خوانی، ضمن پر کردن بهینه 
اوقات فراغت، از این فرصت بهترین استفاده 
را برای ارتقای سطح کیفی و کمی مطالعات 
مذهبی و آشنایی با سیره امام رضا)ع(، امام 
هادی)ع(، حضرت معصومه)س( و حضرت 
احمد بن موسی شاهچراغ)ع( داشته باشند.

این مســئول با اشــاره به فراخوان دهمین 
جشنواره کتاب خوانی رضوی با معرفی 12 
کتاب در ســه رده ســنی کودک، نوجوان 
و جــوان و بزرگســال، افــزود: برگــزاری 
جشنواره کتاب خوانی رضوی از سوی نهاد 
کتابخانه های عمومی بــا توجه به تعداد و 
پراکندگی کتابخانه های زیر پوشش، ضمن 
در اختیار قرار دادن منابع مسابقه به عموم 
مردم، کمــک بزرگی به شــرکت هر چه 
گسترده تر مخاطبان در این جشنواره کرده 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی قزوین یادآور 
شد: با وجود 3۷ مجموعه کتابخانه عمومی 
در اســتان قزوین، ظرفیــت مطلوبی برای 
توســعه فرهنگی با توجه به شیوع بیماری 
کرونا در بســتر مجــازی در اختیار ما قرار 
دارد و طی این مدت با تالش کارشناســان 
و کتابداران، با راه اندازی پویش های مردمی 
»هر خانه یک کتابخانه« به منظور غنی سازی 
اوقات فراغت و ترویج فرهنگ مطالعه تالش 

شده است.
محمدبیگی با اشاره به فرصت هایی که شیوع 
بیماری کرونا برای کتاب خوانی ایجاد کرده 
اســت، تصریح کرد: هم اکنون برنامه های 
متنوعی با هدف توسعه و گسترش فرهنگ 
مطالعــه در فضای مجازی اجرا می شــود 
که نقــش مؤثری در جــذب مخاطبان به 
ویژه در گروه های ســنی کودک و نوجوان 
داشته است.این مقام مسئول با بیان اینکه 
اســتان قزوین دارای ۶1 کتابخانه نهادی و 
مشارکتی اســت، اضافه کرد: ضدعفونی و 
گندزدایی کتابخانه های عمومی استان نیز 
به طور مســتمر در حال انجام اســت تا به 
محض دستور بازگشایی کتابخانه ها براساس 
دستورالعمل های بهداشتی، فعالیت آن ها به 

صورت حضوری آغاز شود.

با هدف بزرگداشت هفته عفاف و 
حجاب صورت گرفت

برپایی نمایشگاه آثار ©
فراخوان حصان در حرم 

مطهر رضوی
آستان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوی نمایشگاه آثار جشنواره 
»َحصان« به منظور بزرگداشت هفته عفاف و 
حجاب در صحن گوهرشاد حرم مطهر امام 

هشتم)ع( برپا شد.
همزمان با هفته عفاف و حجاب نمایشگاه 
َحصان در حرم مطهر رضوی افتتاح شــد 
و آثار برگزیده فراخــوان َحصان با رویکرد 
نهادینه سازی پوشش عفیفانه در معرض دید 
زائران و مجاوران بارگاه منور امام مهربانی ها 

قرار گرفت.
در این نمایشــگاه تعدادی از آثار هنری در 
قالب های پوســتر و موشن گرافی در زمینه 
آداب زیارت و پوشــش زائران و مجاوران به 

نمایش گذاشته شده است.
ایــن  نمایشــگاه تا روز جمعــه به صورت 
شبانه روزی در مســجد گوهرشاد پذیرای 
عالقه منــدان اســت. همچنین آثــار این 
نمایشگاه از 2۶ تیرماه به صورت مجازی در 
سایت banovan.razavi.ir قابل رؤیت است.
عالقه مندان می توانند برنامه اختتامیه این 
نمایشگاه را پنجشنبه ساعت 1۷ به صورت 
زنده در صفحه اینســتاگرام بــاغ اردوگاه 
 bagh.khatoo و aqart.ir خاتون بــه آدرس

دنبال کنند.

مراسم روز زیارتی امام رضاj استودیویی برگزار شد
آستان: مراســم روز مخصوص زیارتی امام رضا)ع( و به قولی 

شهادت این امام همام، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در ایــن مراســم که صبح دیــروز به صورت اســتودیویی در 
رواق بــزرگ امام خمینی)ره( حرم مطهر رضــوی برگزار و از 
نمایشگرهای پهن پیکر در صحن های حرم مطهر و همچنین 
در فضای مجازی پخش شد، پس از قرائت قرآن، مداحان اهل 
بیت)ع( در وصف امام هشتم)ع( به مدیحه سرایی پرداختند و 

زیارت جامعه کبیره قرائت شد.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در اســتان 
خراســان رضوی نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشــاره به حدیث نبوی در خصوص فضیلت زیارت امام 
رضا)ع( گفت: مســئله زیارت امام هشــتم)ع( پــس از زیارت 
سیدالشــهدا)ع( بیش از همه مورد توصیــه و تأکید پیغمبر 
اکرم)ص(، امیرالمؤمنیــن)ع( و دیگر ائمه معصومین)ع( بوده 
اســت.وی تصریح کرد: عده ای معتقدند توصیه و تأکید فراوان 
برای زیارت علی بن موسی الرضا)ع( به خاطر این است که میان 
موطن امام هشتم)ع( یعنی شهر مدینه تا مدفن آن حضرت در 

خراسان فاصله زیادی است.

وی با اشاره به اینکه بر صحت این نظریه اطمینان وجود ندارد، 
اظهار کرد: روزی که امام رضا)ع( به شهادت رسیدند سرزمین 
خراســان کانون ارادتمندان اهل بیت)ع( بوده است. به طوری 
که امام کاظم)ع( در بزرگ ترین شــهر خراسان که در آن زمان 

نیشابور بود نماینده و نایب خاص داشتند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی ابراز کرد: آن بزرگواران 
می دانستند زمانی که حرمین شریفین در سلطه استکبار و کفر 
جهانی قرار می گیرد و دشمن در آنجا سعی در خاموش کردن 
نور اهل بیت)ع( و اســالم دارد سرزمین خراسان محلی برای 

تشعشع نور اهل بیت)ع( به سراسر جهان خواهد شد.
وی اظهــار کرد: بــه همین خاطر در روایت ها تأکید شــده 
است که مسلمانان و شیعیان از اطراف و اکناف بالد اسالمی 
به محل دفــن پاره تن رســول اهلل)ص( بیایند تا این مکان 
مقدس به پایگاهی برای تجمع و تمرکز مسلمانان و شیعیان 
در برابر اســتکبار جهانی تبدیل شود.عضو مجلس خبرگان 
رهبری افزود: روز بیســت و ســوم ذی القعده روزی است که 
امام رضا)ع( مهیای حرکت از مدینه به سمت خراسان شدند 
و حکومت عباســی سعی داشت برای عوام فریبی این حرکت 

را با شکوهی خاص و همراه با جشن و شادی در مدینه انجام 
دهد.وی عنوان کرد: امام رضا)ع( که می دانستند اقدام مأمون 
برای ولیعهد قرار دادن آن حضرت در واقع با هدف براندازی 
جریان امامت در برابر خالفت صورت گرفته به اهل بیت خود 
دســتور دادند که در هنگام حرکت آن حضرت ناله و شیون 
کنند تا مردم مدینه در جریان این موضوع قرار بگیرند که در 

این سفر امام راه بازگشتی وجود ندارد.
آیت اهلل علم الهــدی اضافه کرد: وقتی مــردم مدینه که از 
ولیعهد شــدن امام رضا)ع( خوشــحال بودند صدای گریه و 
شــیون اهل بیت امام را شنیدند شادی شهر مدینه یکپارچه 
تبدیل به عزا و ماتم شــد و به این ترتیب مردم از نقشه شوم 

مأمون برای به شهادت رساندن امام رضا)ع( آگاه شدند.

خبر
دیروز با سخنرانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 

سرزمین آفتاب 

خبر

خـــبر
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت معادن خاور )سهامی خاص ( به 

شماره ثبت 2013 
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص ( یا وکالی قانونی آنان  دعوت به عمل    
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
دفتر مش��هد شرکت به آدرس : مشهد-بلوار سجاد 
–بزرگمه��ر ش��مالی 2-پالک 38 –طبقه س��وم که در 
روز ش��نبه مورخ 1399/05/11 راس ساعت 11 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : -تغییر آدرس شرکت 

س��هامداران محترم ی��ا نماین��دگان قانون��ی آن ها 
ک��ه مایل ب��ه حض��ور در جلس��ه مذکور می باش��ند 
م��ی توانن��د 72 س��اعت قب��ل جه��ت ثب��ت ن��ام و 
دریاف��ت اطالعات به آدرس ف��وق مراجعه فرمایند.

  رئیس هیئت مدیره شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص(   ع 9

90
36
97

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت معادن خاور )سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 2013 
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور 
)س��هامی خ��اص ( ی��ا وکالی قانونی آن��ان  دعوت به 
عمل    می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده برای س��ال مالی منتهی به 1397/12/29 
که در دفتر مشهد شرکت به آدرس : مشهد-بلوار 
س��جاد –بزرگمهر شمالی 2-پالک 38 –طبقه سوم که 
در روز ش��نبه م��ورخ 1399/05/11 راس س��اعت 10 

صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.
2- اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی 

شرکت برای سال مالی منتهی به 97/12/29.
3- انتخاب حس��ابرس و بازرس قانون��ی و روزنامه 
کثیر االنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت و تعیین              

حق الزحمه آنان.
4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی 

عملکرد سال منتهی به 97/12/29.
5-انتخ��اب اعض��ای هیئت مدی��ره و تعیین حقوق و 

مزایای آنان 
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

باشد.
س��هامداران محترم ی��ا نماین��دگان قانون��ی آن ها 
ک��ه مایل ب��ه حض��ور در جلس��ه مذکور می باش��ند 
می توانند 72 س��اعت قبل جهت ثبت نام و دریافت 

اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
 رئیس  هیئت مدیره شرکت معادن خاور

)سهامی خاص(   ع 9
90
36
98
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روزنامـه صبـح ایـران 4

با »مینی جیپ« اسماعیل در بجنورد دوری هم زدیم  پس از پایان گفت وگو در یکی از آخرین روزهای تیرماه با اسماعیل یزدانی، نوبت من و سید حمید هاشمی بود که به دعوت یزدانی با دست ساخته او در پارک آفرینش بجنورد که کرونا خلوتش کرده بود، دوری بزنیم. خالصه استارت زدیم و به 
نوبت، دور پارک دوری زدیم و چقدر سوار شدن مینی جیپ لذتبخش بود. با خودم فکر کردم دور زدن ما با ساخته اسماعیل یزدانی در پارک آفرینش و آن هم محدود به چند دقیقه انجام شد، اما کاش با حمایت از این مرد خوشفکر، کمک کنیم فکرهای بلندی که در سر دارد هر چه زودتر عملی شود. فکر کردم 

این اتفاق حتماً بهتر از این خواهد بود که برای وسلیه ای از این جنس، ارز از کشورمان خارج شود و ما فقط فروشنده و خریدار محصوالت عمدتاً چینی باشیم.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  اسماعیل یزدانی 
متولد 1365 در بجنورد اســت. تا سوم راهنمایی درس 
خوانده و شــغل او در حال حاضر شیشه اتومبیل است. 
اسماعیل می توانست به همان کار شیشه اتومبیل ادامه 
بدهد اما از یک جایی به بعد با خودش فکر می کند باید 
بــه قول معروف در زندگــی اش حرکتی بزند و تغییری 
ایجاد کند، چون به نظــرش زندگی اش روی ریل تکرار 
افتــاده بود. حاصل این فکر خوب حاال یک مینی جیپ 
زیبا شده و البته چند وسیله دیگر. اسماعیل دوست دارد 
مینی جیپی را که ساخته به تولید انبوه برساند و با این کار 
به کشورمان خدمتی کند. در سفری یکروزه به بجنورد با 

این هموطن خوشفکر بیشتر آشنا شدم.

نفر مینی جیپ ساخته    وقتی می شنویم یک 
شــاید فکر کنیم در رشــته مرتبط در دانشگاه 

تحصیل کرده است؟
نه. من ســال سوم راهنمایی ترک تحصیل کردم، چون 
درس هایــم خوب نبود. یک جورهایی با زبان بی زبانی از 
طرف مدرسه به من گفتند دیگر به مدرسه نروم و من هم 
عطای مدرسه را به لقایش بخشیدم. پدرم که آدم روشنی 
اســت یک روز من را صدا زد و گفت: پسرجان تو درس 
نمی خوانی، پس برو دنبال یک فن و حرفه تا زندگی ات 
را تأمین کنی. پدرم می دانســت تنها درس مورد عالقه 
من، حرفه وفن است که از آن ۲۰ می گرفتم، برای همین 

تشویقم کرد دنبال یک حرفه بروم.

و شما هم حرف پدرت را قبول کردی؟  
بله. نزدیک خانه ما تعمیرگاه های مختلفی بود. پدرم برای 
انتخاب یک حرفه چند روزی فرصت داده بود، برای همین 
هر روز از خانه بیرون می رفتم و سری به تعمیرگاه های 
مختلف می زدم تا ببینم روحیه ام با کدام جور درمی آید و 
چه شغلی را باید برای آینده خودم انتخاب کنم. خالصه 
چند روزی کار من شــده بود رفتــن و دیدن مغازه ها و 
تعمیرگاه های مختلف. به این فکر می کردم که مثالً در 
این حرفه ممکن اســت آدم را برق بگیرد، در این حرفه 
خیلی لباس آدم کثیف و روغنی می شــود و در دنیای 
نوجوانی خودم هر کدام از این شغل ها را تجزیه و تحلیل 
می کردم تــا بتوانم یکی از آن ها را انتخاب کنم. باالخره 

چیزی که انتخاب کردم، شیشه اتومبیل بود.

چرا شیشه اتومبیل را انتخاب کردی؟  
در آن تجزیه و تحلیل هایی که برای خودم از شغل های 
مختلف انجام داده بودم، احســاس کــردم و دیدم کار 
شیشــه اتومبیل از بقیه شغل ها شیک تر و تمیزتر است 
و استادکاری هم که پیشش رفته بودم، به نظرم از بقیه 
تمیزتر بود؛ برای همین انتخاب من شد شیشه اتومبیل 
و شدم شاگرد. استادکاری که قرار بود پیشش این شغل 
را یاد بگیرم، با ما نســبت فامیلی دورادور داشت، برای 
همین به من گفت: »فردا با پدرت بیا تا صحبت های الزم 
را انجام دهیم« و بعد شــروع به یاد گرفتن و کار کردم. 
یادم است اولین جمله ای که استادکارم به من گفت این 
بود:»حاال برای یاد گرفتن شیشــه ماشین، چقدر پول 
به من می دهی؟« من کمی فکر کردم و به اســتادکارم 
گفتم: »من که پولی ندارم و پولی هم نمی خواهم و شما 
هم از من پول نگیر« ایشان هم قبول کرد. مدتی پیش 
استادم کار کردم تا زمان رفتن به خدمت سربازی رسید. 
سرباز شدم و اتفاقاً به مشهد رفتم تا در کالنتری طبرسی 

خدمت کنم.

سربازی چکار می کردی؟  
عالقه زیادی به ماشــین و موتور داشتم. این عالقه زیاد 

سبب شد سال ۸۴ سراغ گرفتن گواهی نامه بروم. با خودم 
فکر کردم این گواهی نامه به درد من خواهد خورد و از آن 
طرف پدرم 3۰ هزار تومان به من پول داده بود برای اینکه 

بروم گواهی نامه ام را بگیرم و شدم راننده موتور.
وضع خانوادگی شما از لحاظ مالی خوب است؟  

ما خانواده متوسطی بودیم اما پدرم بسیار زحمتکش و 
به نظرم آدم روشــنی است که وقتی دید درس خواندن 
را دوســت ندارم و در درس هایم ضعیف هستم، به من 
توصیه کرد دنبال یک حرفه بروم. یادم اســت در همان 
زمان بعضی از دوستان و بچه هایی که می شناختم دنبال 
کارگری می رفتند که از من بیشــتر مزد می گرفتند، اما 
پدرم گفت: »کارگری خوب نیست، تو از لحاظ فنی خوب 
هستی، پس برو دنبال یاد گرفتن یک شغل«. شاید اگر 
آنجا پدرم فقط به این نکته فکر می کرد که ســر کاری 
بروم و برای خانــواده ام پول دربیاورم، من را به کارگری 
می فرســتاد و زندگی ام کالً به مســیر دیگری هدایت 
می شد، ولی شــکر خدا این اتفاق نیفتاد و حرفه ای یاد 

گرفتم.

به کارهای فنی عالقه داشتی؛ از این عالقه در   
سربازی استفاده شد؟

نه. به نظر خودم در ســربازی از صداقت من استفاده 
شــد و خوششــان آمد تا آنجا که وقتی خدمت من 
تمام شد، به من پیشــنهاد دادند در نیروی انتظامی 
استخدام شــوم، اما همه آرزوی من این بود که برای 
خودم مغازه ای داشته باشم و کار شیشه اتومبیل انجام 
بدهم. با خودم فکر کردم من آن همه زحمت کشیدم 
و شاگردی کردم پس حاال باید برای خودم کار کنم. از 
طرفی آرزوی قلبی من این بود که روزی برای خودم 
صاحب مغازه ای شوم، هر چند حاال آرزویم تغییر کرده 
و آرزو دارم روزی بــرای خــودم کارخانه تولید مینی 
ماشین ها را داشته باشم. به نظرم پله پله آرزوهای آدم 
بیشتر و بزرگ تر می شود و درباره من هم همین طور 
بوده است. خالصه پس از خدمت سربازی به بجنورد 
برگشــتم و ازدواج کردم. دوباره سراغ کارم رفتم، اما 
این بار بــا وام ازدواجی که گرفته بــودم برای خودم 
مغــازه باز و به قول معروف از صفر شــروع کردم؛ اما 
همیشه این نکته برای خودم مهم بود که بتوانم کارم 
را با صداقت انجام بدهم. روی این کلمه صداقت تأکید 
می کنم چون همیشــه این شعار زندگی ام بوده است. 
البته این شعار آدم های بزرگ تری بود که می شناختم 
و در کارشان موفق بودند. به این اصل باور داشتم که 
صداقت می تواند همه چیز باشد و نتایج بسیار خوبی 

برای من داشته باشد.

ماجرای عالقه به ســاخت مینی جیپ از کجا   
شروع شد؟

وقتی به 3۰ ســالگی رســیدم با خــودم فکر کردم 
زندگی ام تکراری شده است. با خودم گفتم من هر روز 
یک مســیر را می روم و برمی گردم و در مغازه هم یک 
کار بخصــوص انجام می دهم. تصور کردم االن وقتش 
اســت کاری بکنم. فکر کردم باید جســارت داشــته 
باشــم و کار متفاوتی انجام بدهم تا از روزمرگی خارج 
شوم. خالصه سه سال پیش، به خاطر عالقه ای که به 
مینی خودروها داشتم سراغ این بحث رفتم. از طریق 

اینترنت و فضای مجازی پیگیر این ماجرا شدم.

چه چیزی در مینی خودروها برای شما جذابیت   
داشت که سراغ ساخت این نوع خودرو رفتید؟

 برای من شــاید در ابتدا دیــدن و کنجکاوی درباره این 
مینــی خودروها یک جــور اتفاق بود، امــا بعد همین 
کنجــکاوی ســبب ایجاد عالقه به ســاخت شــد. در 
جســت وجوهایم متوجه شدم یک ایرانی به نام »مهدی 
زندی مقدم« در ژاپن سازنده این نوع مینی جیپ است 
و این هموطن کارخانه ســاخت مینی جیپ را در ژاپن 
راه اندازی کرده اســت. متوجه شدم قطعات مینی جیپ 
او در چین مونتاژ شده است، شرکت سازنده این خودرو 
در ســال ۲۰۰5 میالدی تأسیس شد و وی بیش از ۲۰ 
سال پیش به ژاپن مهاجرت کرده است. خیلی هم دوست 
داشتم با ایشان ارتباط بگیرم. هر چند در شروع راه بودم 
و خیلی از این فضای مجازی سر در نمی آوردم اما آرزوی 
من این اســت که بتوانم روزی با ایــن ایرانی از نزدیک 

دیــدار و یا تلفنی با او صحبــت کنم. پس از تحقیقاتی 
که در فضــای مجازی انجام دادم متوجه شــدم مینی 
جیپ ها در آمریکا، ژاپن و در چین هم تولید می شــوند. 
با خودم فکر کردم چرا در این کشــورها هم ســراغ این 
خودرو رفتند؟ و جوابم این بود که جیپ ماشین خاطرات 
است و خیلی ها با این وسیله خاطره دارند حتی اگر آن 
را نداشته اند. تصمیم گرفتم با همین امکانات اندکی که 

دارم برای خودم یک مینی جیپ بسازم؛ داشته های من 
فکر ساخت، خودکار، کاغذ و زمان بود.

از فکر تا زمان اجرای آن چه مدت طول کشید؟  
از مرحله فکر تا اجرا 6 ماه طول کشــید. با همین قلم و 
کاغذی که داشــتم شروع کردم به کشیدن طرح. در آن 
6ماهی که فرصت مطالعه من بود، حتی وقتی در خیابان 

جیپ می دیــدم، به دقت به آن نگاه می کردم. در ذهنم 
ابعاد ماشین را کوچک تر می کردم تا یک تصویر ذهنی از 

چیزی که می خواهم بسازم داشته باشم. 
برای اینکه کارم به بهترین شکل انجام شود 6 ماه تحقیق 
کردم. یعنی هر جا مطلبی درباره مینی جیپ می دیدم، 
می خواندم. ســپس شروع کردم به اجرا و این زمانی بود 
که فکر کردم حاال وقت ســاختن رسیده است. ناگفته 
نماند با اینکه به نوعــی کار فنی انجام می دهم، اما من 
حتی جوشکاری هم بلد نبودم و این چیزی بود که برای 
ساخت مینی جیپ به آن نیاز داشتم. باید جوشکاری یاد 
می گرفتم و بعضی از کارهای دیگر را در فضای کوچکی 
که داشتم بتوانم اجرایی کنم. این را هم بگویم معتقد بودم 
مهم تر از مکان و امکاناتی که داریم، آن فکر و تصمیمی 
است که دنبال آن هستیم، اینکه چقدر برای کاری که 
می خواهیم انجام بدهیم جدیت به خرج بدهیم مهم تر از 
هر بخش دیگری اســت. اگر من با خودم فکر می کردم 
حاال اول باید بتوانم یک کارگاه راه اندازی کنم و بعد سراغ 
ســاخت مینی جیپ بروم، شاید هرگز موفق نمی شدم، 
اما من با کمترین امکانات شروع به ساخت ماشین مورد 
عالقه ام کردم. خالصه با همکاری همکارانم و به خاطر 
عالقه ای که به ساخت ماشین داشتم جوشکاری را هم 
یاد گرفتم و در این بین، دوستان و همسایگانی که در این 

حرفه کار می کردند هم به من کمک کردند.

درباره مکان که گفتید، ولی ابزار هم الزم بود؛   
ابزار الزم برای کار را داشتید؟

نه، چــون کار من چیز دیگری بود و وســایل همین 
کار شیشــه ماشین را داشــتم؛ برای همین بعضی از 
ابزارها مثل دریل، دســتگاه جوشکاری، دستگاه فرز 
و چیزهایی از این قبیــل را خریدم تا با خیال راحت 

کارم را ادامه بدهم.

درباره کارگاهت هم توضیح بده چون خواننده ها   
مثل بنده آن را ندیده اند.

بله وقتی من می گویم در کارگاهم این کار را انجام دادم، 
شاید بعضی ها یک کارگاه بزرگ و مجهز را در ذهنشان 
تصور کنند، اما من یک مغازه جمع و جور سه در چهار 
و شــاید کمی بزرگ تر را که چسبیده به مغازه اصلی ام 
اســت اجاره کردم با ماهی 3۰۰ هزار تومان و شروع به 
کار کــردم و موفق هم شــدم.پس از انجام کارهایم در 
مغازه اصلی ام، دنیای من شده بود همین کارگاه کوچکی 
که راه انداخته بودم. مثاًل مشتری که برای نصب شیشه 
ماشینش مراجعه می کرد، به محض تمام شدن کارم به 
کارگاهم می رفتم و شــروع به کار می کردم. باید هر دو 
کار را همزمان پیش می بردم، نمی توانستم مغازه شیشه 
اتومبیل را تعطیل کنم و فقط به ســاخت مینی جیپ 
برســم. وقتی شما عشق داشته باشید در همین فضای 
کوچک هم کار می کنیــد و از کار کردن خودتان لذت 
می برید. شاید برای بعضی ها یک کارخانه کم باشد اما 
برای من همین اتاق سه در چهار اضافه هم بود و از کار 

کردن در آن لذت می بردم.

مینی جیپ را ساختی؟  
بله وقتی مینی جیپ را ســاختم، متوجه ایرادهایی در 
نمونه های خارجی آن شدم. مثالً متوجه شدم نمونه های 
خارجی برای دور زدن به ۸ یا 9 متر فضا نیاز دارند و در 
این دور زدن ها فشار بســیار زیادی به الستیک ها وارد 
می شــود. خالصه با سعی و تالش و آزمون و خطا هایی 
کاری کردم که ماشــینم بتواند در ۴ یا 5 متر دور بزند 
و این چیزی اســت که مینی جیپ ســاخت بنده را از 
نمونه های خارجی آن متمایز می کند. من حتی سیستم 
ترمز ها را هم تقویت کردم و با تغییراتی که دادم کاری 
کردم فشار کمتری به الســتیک ها در دور زدن ها وارد 
و عمر الستیک بیشتر شــود. کارهای من موجب شد 
خودرویی که ساختم به یک خودرو واقعی بیش از پیش 
نزدیک شــود و بتواند کارایی های متفاوتی داشته باشد. 
شــما االن می توانید این مینی خودرو را سوار شوید و 

تا مشهد که ۲5۰ کیلومتر فاصله است رانندگی کنید.

پس از ساخت مینی جیپ چه برخوردهایی دیدید؟  
برخوردهای خوبی از طرف مردم با این خودرو و بنده 
انجام می شود. برای خیلی ها ایجاد کنجکاوی می کند 
و دوســت دارند درباره قیمت، مشخصات و چیزهای 
دیگــر این ماشــین بدانند. خیلی ها هــم ابراز عالقه 
می کنند که یک نمونه از آن داشته باشند. برای همین 
تصمیم گرفتم و با خودم فکر کردم باید در تعداد باال 
این مینی جیپ را تولید کنم. پس از این مینی جیپ، 
من دیفرانسیل زنجیری ساختم، بیل مکانیکی کودک 
ساختم که روی زاپاس ماشین سوار می شود و کودک 
و نوجــوان می توانند بــا آن کار کنند. عالوه بر این ها 
روبات مکانیکی هم ساختم که قابلیت راه رفتن دارد. 

شاید در حال حاضر این روبات کارکرد خاصی نداشته 
باشد اما با ساخت این روبات می خواستم به هموطنانم 

بگویم ما هم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

وقتی استارت کار را زدی اولین قطعه ماشین که   
سراغش رفتی کدام بود؟

ابتدا سراغ یکی از فروشــگاه های فروش لوازم کشاورزی 
رفتم و برای مینی جیپ الستیک تیلر خریدم. با خودم 
فکر کردم چــون کارایی اصلی  این خودرو می تواند برای 
طبیعت باشد، پس باید الســتیک آجدار و قوی داشته 
باشد. بعد ســراغ خرید یک موتورسیکلت رفتم و آن را 
اوراق کــردم. موتوری که من برای این کار انتخاب کردم 
موتور 11۰ ســی سی بدون کالچ بود. موتور را به قیمت 
۲۲۰ هزار تومان خریــدم چون فقط به قطعات آن نیاز 
داشتم. این نکته را هم بگویم دوستان زیادی در این کار 
من را حمایت کردند، یعنی اگر وسیله ای الزم بود بخرم، 
اگر تراشکاری الزم بود بروم با قیمت مناسب این خدمات 
را به من ارائه دادند. برای ســاخت اتاق هم با خودم فکر 
کردم باید سراغ اتاق کالسیک بروم که کار کمتری دارد 
و به همین دلیل ســراغ اتاق ویلیز رفتم و جیب ویلیز را 
انتخاب کردم. اگر به جیپ ویلیز نگاه و آن را با ماشینی که 
من ساختم مقایسه کنید شباهت آن را درک خواهید کرد.

شاید از نظر بعضی ها این یک ماشین کوچک   
است که بزرگ ترها یا بچه ها می توانند برای تفریح 
از آن استفاده کنند. می خواهم بپرسم این ماشین 
چه کارکردهای بیشتری می تواند داشته باشد و 

ساختن آن برای کشور چه منفعتی دارد؟
از این ماشین می شود در ارگان های مختلف مثل محیط 
زیست، جنگلبانی، شهرداری ها در پارک ها و خالصه در 
نهادهای مختلف اســتفاده کرد. فکر کنید بافت قدیمی 
شــهرهای بزرگ ما به شــکلی اســت که ماشین های 
آتش نشــانی نمی توانند وارد بعضی از کوچه ها شوند. در 
صورت آتش سوزی این ماشــین می تواند در فضاهایی 
از این دســت بسیار کارآمد باشد. هم می تواند مواد ضد 
حریق را با خودش حمل و هم می تواند با ســرعت زیاد 
در کوچه های بسیار تنگ تردد کند. این ماشین می تواند 
مورد استفاده برای پلیس در سطح شهر باشد باز هم به 
علت سرعت مناسب و ســایز و اندازه کوچکی که دارد. 
به خصوص که این ماشین مصرف سوخت پایینی دارد، 
یعنی در هر 1۰۰ کیلومتر ۲.5 تا 3 لیتر سوخت مصرف 
می کند. البته ناگفته نماند یکی از کارکردهایش در مزارع 
کشاورزی و جاهایی از این قبیل است.وقتی این خودرو 
به مرحله تولید برسد، چیزی حدود ۲۰۰ نفر می توانند 
به طور مستقیم در فرایند تولید آن مشغول به کار شوند. 
فراموش نکنیم وقتــی این خودرو به مرحله تولید انبوه 
برســد، می توانیم انواع و اقســام خودروهای کالسیک 
دیگر را هم در ســایز کوچک برای آدم های مختلف و با 
سلیقه آن ها بسازیم. االن اگر شما به یک موتورسیکلت 
در خیابان نگاه کنید می بینید بخش های مختلف آن از 
خارج وارد و در ایران مونتاژ می شود، در صورتی که من 
بخش های مهم این ماشین را به دست خودم و با کمترین 
امکانات ساخته ام؛ اجزایی از قبیل شاسی، اتاق و... و این 

می تواند نوعی استقالل برای ما داشته باشد. 

از نهادهای دولتی هم کمک گرفتید؟  
نمونه اولیه این خودرو چون بیشتر جنبه سرگرمی داشت 
و بر اساس عالقه شخصی خودم ساخته شد، برای ساخت 
آن به هیچ نهــاد و ارگانی مراجعه نکردم، اما همان طور 
که گفتم آدم های زیادی پس از ســاخت به من مراجعه 
می کنند و دوســت دارند این خودرو را داشــته باشند، 
بنابرایــن برای تولید انبــوه آن در آینده نیاز به حمایت 
ارگان های دولتی دارم؛ همچون مجــوز تولید، وام برای 
شروع به کار و حمایت هایی از این قبیل.سال 9۷ از طریق 
دانشگاه آزاد در نمایشگاه پژوهش شرکت کردم. شرکت 
در آن نمایشــگاه فرصتی شد برای اینکه کاری که انجام 
داده ام دیده شود. شرکت کردن در آن نمایشگاه و دیدن 
تشویق مراجعه کنندگان موجب دلگرمی بیشتر من شد، 
برای همین خیلی دوست دارم در یک سال آینده دست 

به تولید انبوه این خودرو بزنم.

ساعتی در بجنورد با اسماعیل یزدانی که »مینی ماشین« می سازد

ایـران خودرو یک نفره!
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می توانم هر ماه دو »مینی جیپ« تولید کنم
ساخت نمونه اولیه چقدر طول کشید؟  

ســاخت نمونه اولیه برای من یک سال طول کشید 
اما برای نمونه های بعــدی که باید دو نفر به راحتی 
در آن جا شوند، می توانم در ماه یک تا دو عدد از این 
ماشین ها را بسازم. خیلی ها فکر کردند من تراشکار و 
مکانیک هستم، اما کار من شیشه اتومبیل است و در 
این ماشین چیزی که تخصص من و مرتبط با شغلم 
بود، آینه های ماشین است. همه چیز را خودم ساختم 
اما از راهنمایی دوســتان مکانیک و رشته های دیگر 
هم کمک گرفتم. من در کل شــاید پنج سانت ورق 
را خراب کردم، چون فنی هستم و عشق به این کار 

دارم، اشتباه کارم بسیار کم و ناچیز شد.

ســاخت نخســتین نمونه چقدر هزینه   
برداشت؟

برای ساخت این مینی خودرو ۸ میلیون تومان هزینه 
کردم. شــاید چیزی در حدود 5۰۰ هزار تومان هیچ 
شــد؛ خطای ما در همین حد بود. به نظر این مبلغ 
5۰۰ هــزار تومان در مقابــل ۸ میلیون تومان عدد 

ناچیزی است.

پس از ساخت مینی جیپ حتماً مشتری هم   
برایش پیدا شد؟

تقریباً هر روزی که با مینی جیپ از خانه خارج می شوم 
و یا حاال که مدت کمی اســت از این خودرو در فضای 
مجازی فیلم و عکس گذاشته ام، هر روز برایش مشتری 
پیدا می شــود. اما حاضر به فروش آن نیســتم چون 
یادگاری ساخت اولین خودرو من است؛ اما ماشین های 
بعدی را که بسازم برای فروش می سازم. وقتی من این 
ماشــین را ساختم قیمت یک پراید ۲۲ میلیون تومان 
بود، آن وقت هم این ماشــین مشــتری های زیادی 

 داشــت، از 5۰۰ هزار تومان بگیــر تا یک میلیون، 
۲ میلیون، 5 میلیون و خالصه قیمت های 

مختلف؛ اما یادم هست یک روز یک نفر آمد و گفت پول 
یک پراید خشک را می دهم و این ماشین را می برم. بنده 
خدایی که این پیشنهاد را به من داد مسافری از اصفهان 
بود که با خانواده اش داشتند از بجنورد عبور می کردند 
و به طور اتفاقی ماشین من را دیده بودند. نکته جالب تر 
برای شــما این اســت که چند روز قبل یک پیشنهاد 
خیلی بهتر داشته، یعنی بنده خدایی حاضر شد برای 
خرید این مینی جیپ ۸۰ میلیون تومان به من پرداخت 
کند، اما گفتم اگر من این ماشــین را به مرحله تولید 
برســانم آن را به قیمت زیر 3۰ میلیون تومان خواهم 
فروخت، ولی در حال حاضر آن را نمی فروشم. دیشب 
یکی از هموطنان از استان مازندران با من تماس گرفت 
و خواست  با حمایت مالی ایشان این مینی جیپ را در 
مازندران تولید کنم. من تشکر کردم و گفتم باید فکر 
کنم. کمتر از دو سال پیش دو نفر که توریست لهستانی 
و آلمانی بودند به طور اتفاقی ماشــین من را در داخل 
شهر دیدند. دست تکان دادند و من توقف کردم. پس از 
وارسی و نگاه کردن جدی به ماشین، پیشنهاد رفتن از 
ایران را دادند. داشتند به مشهد می رفتند و قرار بود 1۰ 
روز بعــد برگردند، اما من با خودم فکر کردم هر کاری 

خواسته باشم می توانم در کشور خودمان انجام دهم. 
مینی جیپ من می تواند ۸۰ کیلومتــر راه برود اما 
سرعت آن را رســاندم به 6۰ کیلومتر و به جای آن 
به قدرت ماشــین اضافه کرده ام. من پدر ژپتوی این 
ماشین هستم و می دانم با آن چه کاری کرده ام و چه 
کار باید بکنم. قدرت این ماشین می تواند 
خیلی بیشتر از تصور باشد. یعنی یک 
سرباالیی راست را هم می تواند باال 
برود. اگر خواســته باشــم می توانم 
قدرتــش را تقویــت کنم. با 
کاری که روی این انجام 
داده ام ســرعت را کم 
اما قدرت را اضافه 

کردم.

 یک موتور سه چرخِ 
شیِک سواری

 تولد پســرم نزدیک بود و مــن فکر کردم چه چیزی 
برای او بخرم که خوشحالش کند. به این نتیجه رسیدم 
به جای خریدن یک اســباب بازی یا هر چیز دیگری، 
خودم وســیله ای بسازم. به این نتیجه رسیدم که یک 
بیل مکانیکی بســازم. 1۰ روز فرصت داشتم و دست 
 به کار شــدم. بعــد از 1۰ روز کارم تمام شــد. وقتی 
بیل مکانیکی ســاخته شد هم پسرم خیلی خوشحال 
شــد و هم آدم هایی که آن را دیدند خیلی خوششان 
آمد.البته این روزها مشــغول ساخت موتور سه چرخه 
اســپورت هستم. موتور های ســه چرخی که در بازار 
می بینیــد موتورهایی هســتند که برای بارکشــی و 
کارهایــی از این قبیل اســتفاده می شــوند، اما من 
می خواهم یک موتور سه چرخه سواری بسازم که خرید 
آن برای مردم خیلی مشکل نباشد. آدم هایی هستند 
که پا به ســن گذاشــته اند و برای همین نمی توانند 
دوچرخه ســواری و یا موتور سواری کنند، موتور سه 
چرخ می تواند وسیله مورد اعتمادی برای آن ها باشد. 
دلم می خواهد موتور سه چرخی بسازم که بشود آن را 
به کشورهای همسایه هم صادر کرد و از این راه برای 

کشور کسب سرمایه کنیم.

 مگر ایران خودرو هستی که
 می خواهی ماشین بسازی!

وقتی به بقیه از ایده ای که در سرت داشتی   
گفتی، واکنش ها چه بود؟

نکته جالبی را مطــرح کردید. بعضی از آن هایی که 
بنده را می شناسند به من می گویند استاد و وقتی از 
فکر ساختن ماشین خبردار شدند، به من می گفتند: 
»ول کن استاد مگر می شود؟ مگر شوخی است؟ تو 
می خواهی یک ماشین بســازی، مگر شرکت ایران 
خودرو هستی؟« اگر من می خواستم به حرف دیگران 
گوش بدهم حاال شــما با این مینــی جیپ روبه رو 
نمی شدید و خودم هم از ساخت این ماشین این همه 
خوشــحال نبودم. باید گاهی انسان کاری را که فکر 
می کند درست است انجام بدهد، حتی اگر از نظر بقیه 
آن کار شدنی نباشد. با اینکه می شنیدم »فکر می کنی 
ساختن یک ماشین به این سادگی است؟« اما جواب 
من این بود که من دوست دارم یک ماشین بسازم و 
این کار را انجام می دهم. حرف دیگران را شــنیدم و 
برای آن ها احترام قائل شدم، اما چون هدفم ارزشمند 
بود، باید کار خودم را انجام می دادم و همین طور هم 

شد. خالصه کارگاه کوچکم شد محل فعالیتم.
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مراسم  مذهبی را مطابق نظر ستاد مبارزه با کرونا و در محیط باز برگزار کنیم معارف: آیت اهلل کاظم صدیقی، دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر در جلسه شورای معارف سیما گفت: مراسم  مذهبی را باید 
با نظر ستاد مبارزه با کرونا و با رعایت بهداشت در جلو مساجد، میدان ها و محیط های مناسب، برگزار کنیم. مراسم والیی باید با یک آهنگ عاطفی و اجتماعی برگزار شود، این کشور که بیمه اهل بیتb است باید با 

رعایت موازین بهداشتی و عقلی، الگویی را به عالم نشان دهد و نیاز عاطفی، اخالقی و اعتقادی مردم را برآورده کند.

زیارت و کارکردهای اجتماعی آن©
زیارت دیداری است مشتاقانه که با حضور در مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه، سبب 
برقراری ارتباط قلبی با حجت خدا می شود. مکان ها هر چند در ماهیت یکسان اند اما 
به واسطه انتسابی که به انبیا و اولیای الهی می یابند دارای احترام خاصی می شوند در 
نتیجه این حقیقت آشکار می شود که این مشاهد مشرفه دارای کارکردهای متعدد و 

زیارت این اماکن مقدس دارای آثار و فواید بسیاری خواهد بود.
اندیشــمندان حوزه دین برای بقــاع متبرکه، حرم های اولیای الهــی و زیارت آن، 
کارکردهایــی مانند کارکردهای فردی، معنوی، روحی و روانی، تربیتی، سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را برشمرده اند که در این میان کارکردهای اجتماعی 
آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا حرم های مطهر در طول تاریخ اسالم همواره 
نقش قابل توجهی در جامعه ایفا کرده اند به طوری که می توان گفت این مشاهد از 
حالت جایگاه مذهبی صرف خارج و به پایگاهی فراتر از محل زیارت تبدیل شده  و 
کارکردهای منحصر به فردی در قالب کارکردهای اجتماعی پیدا کرده اند. در نتیجه 
شــبکه ای از کنش های اجتماعی در تعامالت افراد در ایــن زیارتگاه ها نمود و بروز 

یافته است.
زیارت اماکن مقدس نمادی اســت از احترامی که فرهنگ جامعه برای مقتدایان و 
قدیسین خود دارد و این اماکن همیشه محل گرد آمدن افراد و بروز دادن احساسات 
طبقات و توده اجتماع محسوب می شده است به طوری که قدرت تأثیرگذاری آن در 

ابعاد مختلف جوامع به خوبی مشهود بوده است.
این مکان ها از پراهمیت ترین حلقه های میانی، بین مردم و تصمیم ســازان جامعه 
به شــمار می روند و آنان برای اجرایی شــدن ایده های خود در جوامع به شدت به 
این ابزارها و حلقه های میانی نیازمندند و از این طریق می توانند منویات خود را در 
اجتماع جریان دهند. به همین جهت است که زیارتگاه ها در ادوار مختلف تاریخ اسالم 

جلوه گاهی برای تجلیات فرهنگ اجتماع بوده است.
بنا بر آنچه ذکر شد باید تالش شود زیارت از کارکردهای فردی و مذهبی فراتر رود و 
به سمت جایگاهی پیش رود که به زیارت برای داشتن کارکردهای اجتماعی نگاهی 
ژرف صورت پذیرد و به این موضوع اعتقاد راسخ داشت که ارزش کارکرد اجتماعی 

زیارت از جایگاه واالیی برخوردار است.
زیارت به عنوان یک آیین مذهبی اجتماعی برخالف سایر کنش های بشری که افراد 
می توانند به صورت فردی و جداگانه به اهداف خود برســند، با برقراری نوعی روابط 
عاطفی مثبت سبب انسجام و یکپارچگی می شود به ویژه اینکه در زیارت، گروه ها و 
افراد با سالیق و باورهای گوناگون، در یک مکان گرد هم می آیند و اعمالی را با یک 
شکل و یک هدف انجام می دهند که سبب وحدت و همدلی می شود. حضور این 
اجتماع دینی، به افراد احساس نشاط جمعی می دهد و این امر نوعی کامیابی برای 
آنان به همراه دارد. این احســاس ناب سبب شده است که در طول تاریخ شاهد آن 
باشیم که زیارت مراقد مطهر معصومین)ع( در جامعه نیز بازخوردهای قابل تأملی 
داشته است و به مثابه یک گفتمان ایدئولوژیک و تحت عنوان پدیده ای اجتماعی در 

قالب یک قدرت نرم تأثیرگذاری خود را به منصه ظهور برساند.
مصادیق بسیاری در جامعه وجود دارد که نشان می دهد زیارت یک پدیده اجتماعی 
و دارای کارکرد اجتماعی است که از یک سو پیوندی ژرف با حرم ها و مشاهد مشرفه 
به عنوان کانون های معنویت دارد و از ســویی دیگر تعامل گسترده و تأثیرگذاری با 
جامعــه دارد. بنابراین پدیده زیارت و وجود اماکن مقدس در جوامع تنها به صورت 
یک عمل عبادی محض و یک مکان زیارتی و مذهبی نبوده بلکه می تواند در اجتماع 

دارای تأثیرهای ویژه ای باشد.
به طور کلی می توان اذعان داشــت کارکرد اجتماعی زیارت اساساً سوق دادن افراد 
به سوی همگرایی در جوامع اســت و چنان که از روح زیارت برمی آید به الزام های 
اجتماعی و پیوســتگی های افراد جامعه کمک شــایانی می کنــد، از این رو آثار و 
پیامدهای اجتماعی زیارت پیش از آنکه متوجه هر کســی شود، متوجه عموم افراد 
خواهد بود؛ چرا که زیارت آنچنان دارای غنا در مناسبات اجتماعی است که در طول 
ســالیان متمادی نه تنها کهنه و فرسوده نشده بلکه مفاهیم آن روز به روز رساتر و 
کامل تر شده است. زیارت پیونددهنده جامعه با ذوات مقدسه حضرات معصومین)ع( 
است و از همین رو باید با الگوگیری از این اسوه های حسنه و کسب فیض از ایشان، 
زمینه ساز ارتقای اخالقی و رفتاری در جامعه با منطبق شدن با این نمونه های کامل 

بشری شد تا به معنای واقعی و حقیقی زیارت دست یافت.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان 
بیســت و پنجم ذی القعده؛ دحــواالرض یعنی روز 
گسترش یافتن زمین است. روزی مبارک که رحمت 
 الهی برای بندگان در آن گســترش یافته اســت. 
از امیرالمؤمنین)ع( روایت است که فرمود نخستین 
رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد، در بیست و 
پنج ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد 
و شــبش را به عبادت بایستد، عبادت 100 سال را 
که روزش را روزه و شــبش را عبادت کرده اســت، 

خواهد داشت. 
عالوه بر فضیلت بسیار این روز، در برخی از روایت ها 
از آن به عنوان روز قیام امام زمان مهدی موعود)عج( 

نام برده شده است.
در گفت وگو با حجت االسالم علی محمد باقی، استاد 
حوزه و دانشگاه و کارشناس مرکز تخصصی مهدویت 
حوزه علمیه قم از فضائل و برکات این روز و ارتباط 

آن با ظهور امام عصر)عج( بیشتر شنیدیم.

 افضل اعمال دحواالرض زیارت »
امام رضاj  است حتی از راه دور

حجت االسالم باقی در ابتدا و با بیان فضائل دحواالرض 
می گوید: در این روز به روزه و شب زنده داری، غسل، 
نماز و خواندن دعای مخصوص تأکید شده است. به 
تعبیر میرداماد زیارت امام رضا)ع( در این روز افضل 
اعمال مســتحب و مؤکدترین آداب است. حتی در 
این روزها که به خاطر بیماری کرونا زیارت حضوری 
با مشکالتی همراه است، می توان از دور آن حضرت 

را زیارت کرد و به ایشان عرض ارادت داشت.
این کارشــناس مســائل مهدوی بیــان می کند: 
دحواالرض برای زندگی انسان شروع فصل جدیدی 
اســت. قرآن کریم نســبت به عرش تعبیر زیبایی 
ْحَمُن َعلَی  دارد. در آیه 5 ســوره طه آمده است: الَرّ
الَْعْرِش اْسَتَوی یعنی آن خدای مهربانی که بر عرش 
و عالم وجود و تمامی جهان آفرینش به علم و قدرت 
مستولی و محیط است. صفت رحمت خدا بر عرش 
مستولی است. طبق این آیه هر رحمتی که در عالم 
جاری است، باید از عرش الهی جاری شود و نقطه 

آغاز آن رحمت از کعبه مکرمه است.
او تأکیــد می کند: کعبه ارتبــاط تنگاتنگی با امام 
عصر)عج( دارد. حقیقت و باطن کعبه امام اســت. 
زیرا حدیث داریم که َقلْــُب الُْمْؤِمِن َعْرُش الرَّْحَمِن 

یعنی قلب مؤمن عرش الرحمان است 
و قلب انســان مؤمن یا امام عصر هر 
زمانی می شود عرش الهی. قلب امام 
مبدأ رحمت خداست. اگر بخواهیم 
خداوند رحمتی به عالم هستی کند، 
از طریق واســطه فیض خود که امام 

عصر)عج( است آن را انجام می دهد.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه یادآور 
می شود: در زیارت اربعین می خوانیم: 
ُم َعلَیَک یَا َرْحَمِه اهللِ الَْواِسَعه  ــالَ اَلسَّ
یعنی سالم بر تو ای رحمت بی  انتهای 
الهی، به همین جهت سفارش شده 
است که در این روز حتماً زیارت علی 
بن موسی الرضا)ع( را انجام بدهید. یا 
دعای نقل شده برای دحواالرض در 
مفاتیح، کل دعا دعای امامت، والیت و 
توجه به امام به خصوص دعای توجه 

به امام عصر)عج( اســت. اگر بیان شده است که در 
این روز حضرت ابراهیم)ع( متولد شد به این دلیل 
است که امروز قلب ها متوجه امام شود. ابراهیم)ع( به 
عنوان نبی مظهر امامت است. خداوند در آیه 124 
سوره بقره می فرماید: إِنِّي َجاِعُلَک لِلَنّاِس إَِماًما یعنی 
من تو را برای مردم امام و پیشوا کردم و مظهر و نماد 
ویژه امامت در بین انبیا، جناب ابراهیم)ع( است. در 
این روز باید به امام توجه پیدا کنیم. در دحواالرض 
آدم)ع( به عنوان نخستین خلیفه الهی هبوط پیدا 
ِّي  کرد. خداوند در آیه 30 ســوره بقره می فرماید: إِن

َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخلِیَفًه، من در زمین 
جانشینی خواهم گماشت یعنی باید 

به خلیفه خدا توجه پیدا کنیم.

دحواالرض واقعی گسترش »
عدالت از کعبه است

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت 
حــوزه علمیه قــم در ادامه عنوان 
می کند: بر اســاس حدیثی از امام 
صادق)ع( کعبه، شعبه ای از رضوان 
الهی و راهی اســت بــه آمرزش و 
غفران او. اگر مشــتاق هستیم که 
غفران، رحمت خدا و رضوان شامل 
حال ما شــود باید به امامی که روح 
کعبه و روح عرش الهی است توجه 
داشته باشیم. تولد امیرالمؤمنین)ع( 
در کعبه بیان حقیقت عبادت و توجه 
به خدا از طریق امام)ع( است. در زیارت جامعه کبیره 
آمده است من اراد اهلل بدا بکم یعنی کسی که خدا 
را اراده کند از شــما آغــاز می کند یا در دعای ندبه 
می گوییم این السبب المتصل بین االرض و السماء، 
کجاست آن وجود مقدســی که سبب اتصال بین 
زمین و آسمان است و آسمان و زمین به واسطه او به 
همدیگر متصل اند. یعنی او واسطه است تا انسان های 

زمینی آسمانی شوند.
او به نکته ای دیگر نیز اشــاره کرده و می گوید: در 
توجه به اهل بیت)ع( دو امام بســیار مهم هستند؛ 

یکی اباعبداهلل)ع( و دیگری امام عصر هر زمانی که 
در زمانه امروز امام زمان)عج( است. امام حسین)ع( 
در روایتی فرمود: خداوند هنگام دحواالرض و کشیده 
شدن و گستردگی زمین آن قبر را برای من برگزیده 
و آن قبر را پناهگاه شیعیان و دوستان ما کرده است.
این کارشــناس مهدویت درباره ارتبــاط این روز با 
امام عصر)عج( نیز اضافه می کند: می توانیم بگوییم 
که دحواالرض ظاهــری و واقعی داریم. دحواالرض 
ظاهری همان گســترش و پهن شدن زمین از زیر 
کعبه است. اما دحواالرض واقعی گسترش عدالت، 
معنویــت و امنیــت از کعبه اســت. می دانیم امام 
زمان)عج( پس از ظهور از کعبه دعوت خود را شروع 
کرده و معنویت، عدالــت، امنیت و حق را در عالم 
هستی منتشــر می کند. کعبه را نماد دحواالرض 
دانستن شاید به این دلیل باشد که دل ها به سمت 
محل، مبدأ و نقطه عطف حرکت انســان به سمت 

خدا برود.

 دعای توصیه شده در دحواالرض »
دل ها را متوجه ظهور می کند

حجت االســالم باقی در ادامه خاطرنشان می کند: 
امام عصر)عج( تعبیری دارند که بیان می دارد به هر 
انبیایی خواستید نگاه کنید، به من نگاه کنید. این 
تعبیر در حقیقت بیــان می کند که امام زمان)عج( 
وارث تمام انبیاست. وقتی در سوره آل عمران گفته 
َه ُمَباَرکاً  می شود: اَِن أََول بَیٍت ُوِضَع لِلَناِس لَلَذی بَِبَکّ
َوُهداً لٍلَعالََمیَن یعنی کعبه نخستین خانه ای است که 
قبله قرار داده شــد و خداوند آن را به مبارک بودن 
وصــف فرمود، یعنی توجه همــه انبیا)ع( به کعبه 
بود. امام عصر)عج( وارث کعبه و انبیاست. حرکتی 
توحیدی که تمام انبیا برای ســوق دادن مردم به 
سمت خدا انجام دادند و امام عصر)عج( آن را کامل 
می کند. کار انبیا مقدمه سازی ظهور بود تا بشر بتواند 
تحمل ظهور امام)عج( را داشــته باشد. اما کار دوم 
که توســط امام زمان)عج( انجام می شود این است 
که دانه کاشته شده انبیا در عصر ظهور را به درخت 
تنومند ظهور تبدیل کرده و بشر را به کمال حقیقی 

برساند. 
او بیان می کند: دعای وارد شده برای این روز دل ها 
را متوجه ظهور می کند. باید بدانیم که اگر در روزی 
از سال، دعا و عبادت بسیار وارد شده به دلیل توجه 

دادن بیشتر مردم به عبادت و اهمیت آن روز است. 
دیگر اینکه با توجه به دعاها و اعمال شــأن آن روز 
و شــأن دعا یکی است. به بیانی دیگر ظرف باید با 
مظروف هماهنگ باشد، به طور نمونه کاالی باارزش 
را در سطل زباله قرار نمی دهیم. از طرف دیگر ظرف 
هم باید هم سنخ با مظروف باشد. در این روز توصیه 
به زیارت امام رضا)ع( و امام حسین)ع( شده است. 
معلوم اســت که شأن این روز، هم شأن و همسنگ 

با امام است.

شعبه ای از ظهور در دحواالرض است»
این اســتاد حوزه تصریح می کند: در دعای این روز 
آمده که برای ظهــور امام زمان)عج( زیاد دعا کرده 
و توجه به والیت کنید. مشخص است که شأن روز 
25 ذی القعده والیت و امام عصر)عج( اســت. گفته 
شده اســت که در این روز ظهور امام عصر)عج( را 
ْل َفَرَج أَْولَِیائَِک  به شدت از خدا بخواهید. اللَُّهَمّ َو َعِجّ
یعنی خدایا فرج اولیای خود را برسان. أَْظِهْر بِالَْحِقّ 
َقائَِمُهــمْ  یعنی خدایا کاری کن که آن حق در عالم 
گسترده شود. یا در روز دحواالرض دعا و اعمال شب 
قدر انجام می دهیم. می خوانیم اللَُّهمَّ اْحُفْفُه بَِمالَئَِکِه 
النَّْصِر َو بَِما أَلَْقْیَت إِلَْیِه ِمَن اْلَْمِر فِي لَْیلَِه الَْقْدرِ، ای 
خدا به سپاه مالئک او را یاری کن و به آن فرمانی که 
در شب قدر بر حکومتش تقدیر فرمودی تا جایی که 
می گوییم و ما را در رجعتش برانگیز تا آنکه در زمان 
دولتش از یاوران او باشیم. در حقیقت جایگاهی برای 
ظهور در دحواالرض قرار داده شــده است. به بیانی 

بهتر شعبه ای از ظهور در دحواالرض است. 
حجت االسالم باقی در پایان می گوید: بعضی گفته اند 
ظهور امام عصر)عج( در دحواالرض انجام می شود. 
این ظهور شــاید به معنای ظهور ظاهری نباشد و 
یعنی حقیقت ظهور در دحواالرض انجام می شود. 
ظهور شــخصی برای افــراد در دحواالرض حاصل 
شود. ظرفیت این روز به حدی است که انسان را به 
شدت به ولی خود نزدیک می کند. حائل و حجاب 
بین انسان و امام برداشته شده و درهای آسمان باز 
می شود. انســان در این روز می تواند توجه خاصی 
به امام زمان خود پیدا کنــد. البته برای درک این 
جایگاه عظیم و مهم توصیه می شود به مفاهیم واال 
و مضامین عالی دعای ســفارش شده برای این روز 

توجه ویژه ای شود. 

 از گسترش زمین تا ظهور امام عصرf در گفت وگو با کارشناس مرکز مهدویت حوزه علمیه

دحواالرض دل ها را  متوجه موعود می کند

دحواالرض 
ظاهری و 

واقعی داریم، 
دحواالرض 

ظاهری همان 
گسترش و پهن 

شدن زمین از 
زیر کعبه است

بــــرش
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 دکتر مرتضی انفرادی
مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای جواد نوروزی به پرداخت مبلغ 11/200/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 756 مزایده پالک 
ثبتی شماره 716 فرعی از 6 فرعی از 9 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی خیابان گاز- مسلم جنوبی- خیابان ابوذر- ابوذر 
غربی 31 کوچه اول س��مت راس��ت پالک 11 دارای عرصه به مساحت حدود 193/60 مترمربع و اعیان به مساحت 
حدود 174 مترمربع شامل یک باب منزل ویالیی قدیمی با قدمت 25 سال در دو طبقه سازه نیمه اسکلت و سقف 
ضربی با نمای ساختمان از جنس سنگ میباشد که طبقات با ورود به ساختمان و بوسیله سرویس پله از هم جدا 
میباشد و دارای هال و پذیرایی و آشپزخانه کابینت فلز میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 14/100/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 99/05/06 س��اعت 9 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد 
واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروش خواهد ش��د. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 
ماه الباقی مبلغ واریز نش��ود 10 درصد پرداختی به حس��اب دولت ضبط خواهد ش��د. قیمت پایه شش��دانگ ملک 

14/100/000/000 ریال می باشد. آ- 9903628
دادیار واحد مزایده- ملیحه قویدل

دادیار شعبه 7 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9506128
بدینوس��یله به آقای سیدابراهیم حسینی فرزند سید طاهر بش��ماره ملی 0932247512 )بعنوان بدهکار( و خانم 
فرزانه شاه رخی عمرانی فرزند محمدعلی بشماره ملی 0939860961 )بعنوان راهن( مدیونین سند رهنی 8379- 
92/06/13 تنظیمی دفترخانه 203 مشهد ابالغ میگردد که صندوق فرشتگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( اجرائیه ای 
به کالسه 9506128 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی 
واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و 
سی میلیون ریال )1/730/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن 
اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و 
از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از 
گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ اعیان 
یکدستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی 7042 )هفت هزار و چهل و دو( فرعی از 3066 )سه هزار و شصت و شش( 
فرعی از یک فرعی از یکصد و نود و یک اصلی بخش ده مشهد که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید 

و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9903642 م.الف 927
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9804774
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9804774 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم راضیه همتی اصل نام پدر: 
مهدی ش��ماره ملی: 0939333619 باستناد سند ازدواج 12634- 1375/09/04 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 
81 شهر مشهد جهت وصول تعداد 300 عدد سکه طالی کامل بهار آزادی علیه وراث مرحوم غالمرضا شادپرور )امیر 
شعبان شادپرور شماره ملی: 3256252176- ارسطو شادپرور شماره ملی: 3732369978- اسمر شادپرور شماره 
ملی: 0926942115- شهباز شادپرور شماره ملی: 3256244556( اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ 
اجرائیه در مورخه 1398/8/29 حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 32953- 1398/06/26 خودرو سواری رنو 
لوگان ال 90 مدل 1390 به شماره انتظامی 566 و 34 ایران 42 متعلق به مدیون مذکور مرحوم غالمرضا شادپرور 
در قبال 80 عدد س��که بهار آزادی بازداش��ت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی بشماره وارده 60700 مورخ 1398/11/05 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسیله نقلیه:

اتومبیل سواری به شماره انتظامی 566 و 34 ایران 42 نوع وسیله نقلیه: سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1390 رنگ: 
نقره ای متالیک شماره شاسی D 01116851 شماره موتور W 068811 تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو محور 

تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: بنزین ظرفیت: سه نفر
 وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید:

اطاق و بدنه: س��الم داش��بورد: س��الم صندلی و تودوزی: سالم گلگیر جلو راس��ت و گلگیر عقب چپ آثار خوردگی 
مشهود است.

در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و سالمت قطعات اصلی و تکمیل بودن مدارک و اسناد 
و نبودن منعی در فروش و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی لیزینگ نبودن در رهن و تخلفات دیگر، 

قیمت پایه به مبلغ 730/000/000 ریال ارزیابی میگردد
با توجه به گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 64248- 1398/11/17 و نتیجه کارشناس و نماینده دادستان عمومی و 
انقالب مشهد خودرو مذکور به حافظ اموال خانم بتول محمدزاده به آدرس فرامرز عباسی 8 دبستان اصحابی متوقف 
می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی 28 
روز دوشنبه مورخه 1399/5/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 730/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمتی که خریدار داش��ته باش��د نقداً فروخته خواهد ش��د ضمناً مبلغ 36/500/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 
43/800/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار 
وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده در صندوق ثبت توس��ط خریدار و حضور خریدار در جلس��ه مزایده 

الزامی است. آ- 9903643 م.الف 928
تاریخ انتشار: 1399/4/26

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9804774
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9804774 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم راضیه همتی اصل نام پدر: 
مهدی ش��ماره ملی: 0939333619 باستناد سند ازدواج 12634- 1375/09/04 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 
81 ش��هر مشهد جهت وصول تعداد 300 عدد س��که طالی کامل بهار آزادی علیه وراث مرحوم غالمرضا شادپرور 
)امیر ش��عبان شادرپرور شماره ملی: 3256252176- ارسطو شادپرور شماره ملی 3732369978- اسمر شادپرور 
شماره ملی: 0926942115- شهباز شادرپرور شماره ملی: 3256244556( اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس 
از ابالغ اجراییه حس��ب درخواست بستانکار وارده به ش��ماره 33485- 1398/06/30 خودرو سواری سپند پی کی 
آی مدل 1384 به شماره انتظامی 486 ی 79 ایران 12 متعلق به مدیون مذکور مرحوم غالمرضا شادپرور بازداشت 
گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 60698 مورخ 

1398/11/05 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسیله نقلیه:

اتومبیل سواری به شماره انتظامی 486 ی 79 ایران 12 نوع وسیله نقلیه: سواری سپند پی کی آی مدل 1384 رنگ: 
زرشکی متالیک شماره شاسی 3047254 شماره موتور M 131033506 تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو محور 

تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: بنزین ظرفیت: سه نفر
وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید

اطاق و بدنه: رنگ اتاق در اثر تابش نور خورشید سوخته است داشبورد: مستهلک موتور: به علت روشن نشدن و توقف 
زیاد امکان بازدید مسیر نشد تایرها: مستهلک سپر جلو شکسته درب موتور خطرهای عقب چپ و راست شکسته 
گلگیر عقب چپ در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره  گذاری و سالمت قطعات اصلی و تکمیل بودن 
مدارک و اسناد و نبودن منعی در فروش و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی قیمت پایه به مبلغ 70/000/000 

ریال ارزیابی می گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 64247- 1398/11/17 و نتیجه کارشناس و نماینده دادستان عمومی 
و انقالب مش��هد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ منزل ش��خصی در فرامرز عباسی 8 )نزد حافظ اموال( 
متوقف می باش��د و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان امام 
خمینی 28 روز دوشنبه مورخه 1399/5/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 70/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 3/500/000 ریال نیم عشر دولتی و 
مبلغ 4/200/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار 
وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده در صندوق ثبت توس��ط خریدار و حضور خریدار در جلس��ه مزایده 

الزامی است. آ- 9903644 م.الف 929
تاریخ انتشار: 1399/4/26

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نامه 113/ص19 مورخ 99/1/26 به نمایندگی از طرف ش��رکت 
عمران و مسکن سازان ثامن به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 6810 مجزا شده از 6278 الی 
6280 و 6800 الی 6810 اصلی بخش 4 مشهد که متعلق به متقاضی میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره ثبت 8128 و 8129 صفحه 311 و 314 دفتر 
68 بنام خانم ها فاطمه و فیروزیه نوروزیان بالمناصفه ثبت و سند به شماره چاپی 408431 و 408432 صادر گردیده 
سپس مع الواسطه ششدانگ برابر اسناد 90396 مورخ 80/3/12 و 116397 مورخ 83/9/9 دفتر 70 مشهد به شرکت 
عمران و بهسازی شهری منتقل گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 

120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903645 م.الف 930
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نامه 113/ص19 مورخ 99/1/26 به نمایندگی از طرف شرکت عمران 
و مسکن سازان ثامن به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 6809 اصلی مجزا شده از 6277 الی 6280 و 
6800 الی 6810 بخش 4 مشهد که متعلق به متقاضی میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل شماره ثبت 166 صفحات 135 و 138 دفتر 43 بنام خانم ها فیروزیه و فاطمه 
نوروزیان بالمناصفه ثبت و سند به شماره چاپی 408433 و 408434 صادر سپس مع الواسطه برابر اسناد 90793 
مورخ 80/5/30 و 116340 مورخ 83/8/20 دفتر 70 مشهد بنام شرکت عمران و بهسازی شهری نسبت به 5 دانگ 
و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن نسبت به یکدانگ منتقل گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 

و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903646 م.الف 931
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نامه 113/ص19 مورخ 99/1/26 به نمایندگی از طرف ش��رکت 
عمران و مسکن سازان ثامن به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک تجمیعی 6291 و 6292 و 6293 
و 1 فرع��ی از 6293 و 6294 و باقیمان��ده 6297 و 1 فرعی از 6297 و 6298 و 6299 و 6300 و 6301 و 6294 و 
6293 و 6294 اصلی بخش 4 مش��هد که متعلق به متقاضی میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره ثبت 11385 صفحه 38 دفتر 88 بنام شرکت عمران و 
بهس��ازی شهری ایران ثبت و سند به شماره چاپی 625434 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی 

ندارد و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903647 م.الف 932
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عباس قراولباش��ی برابر وکالتنامه ش��ماره 233280 مورخ 1398/11/26 دفترخانه 20 مش��هد 
بوکالت از طرف آقای س��یداحمد قزوینی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب منزل به ش��ماره پالک 2278 مکرر اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 1015 دفتر 10 صفحه 
78 بنام بانو قمر ش��املو ثبت و سند به ش��ماره چاپی 2/090245 صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند 
قطعی 95353 مورخ 1362/10/24 دفترخانه 20 مش��هد بنام آقای احمد قزوینی منتقل ش��ده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد. ....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903648 م.الف 933
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالم حسن صفائی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 
18086 فرعی از 214 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 271257 دفتر 1540 صفحه 
152 بنام آقای غالم حسن صفائی ثبت و سند به شماره چاپی 046928 الف 83 صادر گردیده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد. ......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903649 م.الف 934
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم بی بی فاطمه گرامیان بایگی باستناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 
پالک 620 فرعی از 197 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت در ذیل شماره ثبت 36372 دفتر 213 صفحه 
353 بنام آقای محمدعلی جوانمرد سیار ثبت و سند به شماره چاپی 455664 صادر گردیده سپس برابر سند قطعی 
45445 مورخ 1352/10/25 دفترخانه 57 مشهد ششدانگ به آقای محمد حسن سربرجی و خانم مبارکه حقایقی 
بالمناصفه منتقل که سه دانگ آقای سربرجی ذیل شماره ثبت 46852 دفتر 267 صفحه 102 ثبت و سند به شماره 
چاپی 2/478835 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 90519 مورخ 1370/09/21 دفترخانه 36 مشهد بنام 

خانم بی بی فاطمه گرامیان بایگی منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903650 م.الف 935
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی
در مورخه 99/04/12 پرونده ثبتی ششدانگ پالک 2 فرعی از پالک 236- اصلی بخش 6 مشهد که جریان ثبتی آن 
خاتمه یافته و تمامت نهصد قسمت مشاع از سی و هشت هزار قسمت هشت سهم از هجده سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار نام مجید احمدی یزدی ثبت و سند مالکیت آن جهت مالکین صادر و تسلیم گردیده تحت 

بررسی قرار گرفت. با توجه به مستندات موجود در پرونده بشرح ذیل مبادرت به انشاء تصمیم می نماید.
))تصمیم عدم افراز((

در خصوص تقاضای آقای مجید احمدی یزدی با وکالت وحیده محمد جعفری مبنی بر افراز س��هم مش��اع نامبرده 
بمیزان نهصد قس��مت مش��اع از سی و هشت هزار قسمت هشت س��هم از هجده سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروع��ی دیمه زار به مس��احت 85500 مترمربع پالک 2 فرعی واق��ع در اراضی گلی بند پالک 236- اصلی بخش 
6 مش��هد، با توجه باینکه جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز باستناد مکاتبات ش��ماره 5799/ ص /36 و 5800/ص/36 
مورخ 1399/04/07 با تقاضای افراز واصله بعلت اینکه »مساحت ملک از حد نصاب های تعیین شده کمتر می باشد« 
مخالفت نموده است، لذا تصمیم به عدم قابلیت افراز آن صادر و در اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز مراتب به 
کلیه مالکین مشاعی ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند حسب ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره 

تحویل نمایند. آ- 9903651 م.الف 936
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی شهرستان جوین
آگهی تحدید حدود عمومی بخش های 4 و 7 سبزوار حوزه ثبتی شهرستان جوین پیرو آگهی قبلی به موجب ماده 

14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های ذیل: 
 بخش 4 سبزوار -   اراضي بید  پالک 14– اصلي

2214  فرعی اقای ولی اهلل بیدی فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین مشجر دیمی
 بخش 7 سبزوار  -   اراضي حکم اباد پالک 94– اصلي

156 فرعی اقای احمد رضا کاظمی مقدم فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر استخر ذخیره 
اب و ساختمان و ساختمان گالب گیری

اراضی سیدآباد  پالک 117 –اصلی
1029 فرعی اقای جعفر خرم نژاد فرزند براتعلی و خانم معصومه بهرامی فرزند ابولقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 

مشجر بالمناصفه
روز سه شنبه مورخ 1399/05/21  قبل از ظهر بعمل خواهد امد 

اراضی کالته حسین خان  پالک 140–اصلی
485 فرعی اقای حس��ن معراجی نسب فرزند صادق نس��بت به 18978 سهم مشاع و اقای ابوذر کالته عربی فرزند 

عبدالعلی نسبت به 34048 سهم مشاع از 53026 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و مزروعی
اراضی رحمت اباد  پالک 156–اصلی

398  فرعی اقای مجید افشار پور فرزند قربان ششدانگ یک قطعه زمین مشجر
روز چهار شنبه مورخ  1399/05/22 قبل از ظهر بعمل خواهد امد 

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د واعتراضات مجاورین نسبت  به حدود و حقوق  ارتفاقی و نیز صاحبان  
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-9903681
تاریخ انتشار: 1399/04/26 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین - محمود ابراهیمی 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960308001000838  مورخ  99/03/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا ش��عاعی  فرزند حس��ین   بشماره شناس��نامه16236 صادره از بیرجند  و کد 
ملی 0650163133 در 1/5 دانگ مش��اع از شش��دانگ عرصه پالک 1430 � اصلی به مساحت 173/22 متر مربع 
و ششدانگ بنای مفروز به پالک 2 فرعی از 1430 � اصلی بخش یک بیرجند به مساحت15/06 متر مربع از محل 
مالکیت رس��می خانم کنیز رضا نوروزی ثانی  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903679
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/26                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/11                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960308001000945  مورخ  99/04/09 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رجب صباغ گل فرزند محمدجان  بش��ماره شناس��نامه866  صادره از بیرجند  و کد ملی 
0650231473   در1/308 سهم مشاع از ده سهم یکباب مغازه به مساحت 50/30 متر مربع پالک 2472 � اصلی 
بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت طلعت شمسی و طوبی و ربابه لطفی  محرزگردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9903680
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/26                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/11                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139660306022000145هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی علی 
دوست فرزندمحمدحسین بشماره شناسنامه757صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت 175,40مترمربع 
پالک5950 فرعی از276 اصلی وباقیمانده276 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رس��می بنیادمس��تضعفان 
محرزگردیده اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اش��خاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-9902962
تاریخ انتشارنوبت اول:99,4,11    تاریخ انتشارنوبت دوم:99,4,26

محمدرضارجایی مقدم  -  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان
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مجلس و اصالح جهت گیری  بانکی ©
موضوع اصالح نظام بانکــی که یکی از محورهای پنجگانه برنامه های اقتصادی 
مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اولین دیدار با رهبر معظم انقالب 
بود، موضوعی اســت که حتماً باید در دستور کار مجلس و دولت قرار داده شود. 
خوشبختانه نظام بانکی در ایران از جهت قوانین و مقرراتی دارای ساختار خوبی 
است، به دلیل اینکه می توان ادعا کرد نظام بانکداری بدون ربا شاید تنها نظامی 
است که در آن بخش پولی اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد پیوند سازمان یافته و 
عمیقی دارند، منتها به شرط اینکه قوانین مصوب مجلس توسط دولت به مرحله 

اجرا و عمل برسد.
 قطعاً آنچه در بخش بانکداری مشهود است که موجب نگرانی و بدبینی مردم به 
نظام بانکداری کشور شده، برخورد با قوانین به صورت صوری است. به این معنا 
که ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اقتصاد که در ســاختار نظری 
وجود دارد تا حد زیادی در ساختار عملی آن نظام بانکی کشور مشهود نیست یا 

به کار گرفته نمی شود. 
با توجه به اینکه بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند، بانک های خصوصی یا دولتی 
همه درتالشــند تا در چارچوب یک بنگاه اقتصادی رفتار کنند؛ بنابراین تالش 
می کنند ســودآوری بیشتری داشته باشــند و به سراغ بخش هایی بروند که در 
راســتای تأمین این هدف قرار گرفته اند که ســودآوری در اقتصاد ما در بخش 
سفته بازی، سوداگری یا در تجارت و توزیع کاال و واسطه گری است تا بخش تولید. 
با توجه به اینکه سودآوری در تولید زمانبر است و روند طوالنی دارد؛ بنابراین تا به 
بهره برداری رسیدن یک پروژه در تولید، سود آنچنانی کسب نمی شود، از این رو 
بانک ها و بسیاری از سرمایه داران برای کسب سود بیشتر به سمت بخش خدمات 
و تجارت می روند تا بخش تولید! از سوی دیگر چون تولیدکنندگان برای مأموران 
مالیاتی شناخته تر هستند؛ بنابراین اخذ مالیات از تولیدکنندگان برای مأموران 
مالیاتی راحت تر از سفته بازان و دالالن است؛ چرا که بسیاری از فعاالن در بخش 

تجارت و سفته بازی به راحتی می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
 بنابراین اگر مجلس شورای اسالمی بر آن است تا نظام بانکی کشور را به وظایف 
و رسالت اقتصادی خود آشنا کند باید در تصویب قوانین به این موضوع توجه کند 
که نظام بانکی باید تسهیالت خود را به سمت بنگاه های تولیدی جهت گیری کند، 
یعنی بخش بیشتری از منابع خود را در این مسیر به کار بگیرد تا روند مطلوبی 

پیش روی اقتصاد، اشتغال و تولید و درآمدزایی کشور قرار بگیرد.

آیا افزایش نرخ سود موجب بازگشت سپرده ها به بانک می شود؟

سود بازار  و تورم، دو مانع ورود نقدینگی به بانک ها
اقتصاد/ زهراطوســی: بانک مرکزی در مدت 
کمتر از ســه ماه در نرخ های سود بانکی بازنگری 
و ســقف نرخ ســود ســپرده ها با سررسیدهای 
مختلف را افزایش داد، تا افزایش نرخ ســود که از 
بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات 
بازار باز آغاز شده بود، بازار پول را هم در بربگیرد، 
اقدامی که بــا امید به کاهش التهاب در بازارهای 

موازی اجرا می شود.
پایــان فروردین امســال، مدیــران بانک ها برای 
کاهش نرخ ســود تفاهم کرده بودنــد. آن زمان 
دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع 
بانک ها عنوان شده بود. اقتصاددانان و کارشناسان 
بانکی اعالم کردند کاهش نرخ سود سپرده ها این 
ســیگنال را به مردم می دهــد که در حال حاضر 
نگه داشتن سرمایه شان به شــکل ریال بازدهی 
نخواهد داشــت و باید پول را از ســپرده ها خارج 
کنند و به سراغ بازار های موازی بروند. همان طور 
که پیش بینی شد این تصمیم کوتاه مدت موجب 
هجوم سرمایه ها و نقدینگی سرگردان به بازار های 
ویرانگر اقتصادی، چون بازار ارز، سکه و خودرو شد 
و در خوشبینانه ترین حالت، ورود این نقدینگی ها 
به بازار بورس است که هنوز مشخص نیست چه 
وضعیتی در انتظار مردم خوشــبین در این بازار 

است.
 این ترفند همچنین موجب شــد بانک ها دیگر 
مانند گذشــته نیازی به جذب سپرده های مردم 
نداشته باشــند، چون خود بانک مرکزی اکنون به 
منبع مناسبی برای بانک های بنگاه دار بدل شده 
اســت؛ بنابراین با توجه به تــورم ۴۰ درصدی و 
هدف گذاری تورم ۲۰درصدی، سپرده ها نیز برای 
حفظ ارزش خود به سمت بازار های دیگر حرکت 
خواهند کرد.با مشاهده نتایج این سیاست گذاری 
حاال اعضای شورای پول و اعتبار عالوه بر افزایش 
نرخ سود سپرده ها، اقدام به بازتعریف سپرده گذاری 
دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند 
سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود 
که سپرده های بلندمدت، باالتر از یک سال نباشد، 
اما اکنون به بانک ها مجوز داده شــد با نرخ سود 
۱۸درصد، اقــدام به جذب ســپرده ها برای بازه 
زمانی دوســاله کنند.همچنین براساس تصمیم 
اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده گذاری 
یکساله با یک درصد ارتقا از ۱۵درصد به ۱۶درصد 
افزایش یافت.  عالوه بر این مجوز افتتاح حساب با 
سررســید زمانی سه ماهه نیز برای بانک ها صادر 

شــد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره 
زمانی ۱۲درصد اســت. البته بیشــترین افزایش 
نرخ برای ســپرده گذاری با سررسید ۶ماهه است. 
سیاست گذار با افزایش ســه واحد درصدی، نرخ 
ســود سپرده گذاری ۶ ماهه را از ۱۱ درصد به ۱۴ 

درصد افزایش داد. 
سیاســت گذار پولی انتظار دارد با این دو سیاست 
جدید یعنی افزایش نرخ ســود ســپرده بانکی و 
تنوع بخشی به ســپرده ها، از التهاب بازارها کاسته 
شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. پیمان 

قربانی، معاون اقتصادی بانک 
نهاد  این  مرکزی می گوید: 
افزایش جذابیت سپرده های 
بانکی را در راستای کنترل 
رشد نقدینگی و مهار تورم 
در دســتور کار قــرار داده 
است، البته سایر اقدام های 
سیاســت های پولی مانند 
عملیات بــازار باز و افزایش 
از  کف نرخ ســپرده گیری 
بانک ها را نیز به  موازات انجام 

می دهد.

سیاست گذار به  دنبال گرفتن نوسان بازارها »
است 

سیاست گذار با این تصمیم در کوتاه مدت به  دنبال 
گرفتن نوسان بازارها و در میان مدت و بلندمدت به  
دنبال دستیابی به نرخ تورم هدف است. تحلیلگران 
می گویند: تصمیم گیری در تغییر و تعیین نرخ سود 
بانکی آن قدر باید با حساســیت و کار کارشناسی 
انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که 
اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند؛ 
چرا که مسئله نوســان های بازارها، خود موجب 
تشویش انتظارات می شــود و یک دومینو تولید 
تورم را به وجود می آورد و خودش را در رشد بازار 
ســهام و دیگر بازار دارایی ها نشان می دهد. چنان 
که تجربه سه ماهه اخیر نشان می دهد کاهش نرخ 
سود، بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد 
کــرد و بازار ارز را نیز به هم زد. با این حال  آنچه 
مشخص است سیاســت جدید افزایش نرخ سود 

بانکی، نوشدارو  پس از مرگ سهراب است.

نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نیست»
محمد آریا، دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانک های 

دولتی، بر این باور اســت که افزایش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشــور موجب جذب نقدینگی موجــود در بازار 
نمی شود. وی می گوید: از نظر تئوریک افزایش نرخ 
سود سپرده های بانکی باید موجب جذب نقدینگی 
در بازار شــود، ولی باید توجه داشــت نرخ سود 
سپرده های بانکی تابع نرخ تورم است و وقتی نرخ 
سود بانکی متناسب با نرخ تورم موجود در کشور 
نیست، این موضوع تأثیری در هدایت نقدینگی به 

سمت بانک ها نخواهد داشت .
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان 
اینکه مشــکالت متعددی در کشــور 
وجود دارد که موجب می شود مباحث 
تئوریک در ایران در ارتباط با موضوع 
اقتصاد جواب ندهد، می افزاید:  در نظر 
بگیرید حتی اگر در این شرایط مردم 
راضی شوند که پول خود را در بانک ها 
بگذارند باید توجه داشــت که بانک ها 
این پول را به صورت وام به مردم ارائه 
می کنند و این اقــدام بانک ها موجب 
افزایش گردش پول در بازار می شــود؛ 
بنابراین بایــد گفت پولی که در بانک 
رسوب نکند و به سرعت در بازار به چرخش بیفتد، 

اثری در کاهش نقدینگی نخواهد داشت.

نرخ سود ۱6درصدی بانکی در مقابل تورم »
۴۰درصدی 

نصراهلل پژمان فــر، رئیس کمیســیون اصل نود 
مجلس نیز درباره تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار 
مبنی بر افزایش نرخ ســود بانکی از ۱۵درصد به 
۱۶درصد برای سرمایه گذاری یکساله و ۱۸درصد 
برای ســرمایه گذاری دوســاله، می گوید: در این 
وضعیت نابســامان بازار که یک شــبه ۵۰ درصد 
سرمایه ها در بازارها افزایش می یابد، افزایش نرخ ۵ 
یا ۶درصدی هم نمی تواند تحولی را در بازار ایجاد و 
سرمایه گذاران را راغب به سرمایه گذاری در بانک ها 
کند؛ چرا که بازار سفته بازی داغ و افزایش سود در 

بازارهای موازی بسیار باالست.
وی با بیــان اینکه در تعجبم که چــرا در زمانی 
که مردم با خیالی آســوده سرمایه های خود را در 
بانک ها گذاشته بودند، بانک مرکزی با بی تدبیری 
بــا کاهش نرخ ســود بانکــی و رســاندن آن به 
۱۵درصد) ۳۱ فروردین ماه ســال جاری( موافقت 
کرد، تأکید می کند: این اژدهای خفته با سیاست 

غلط بانک مرکزی از خواب بیدار و راهی بازار سکه، 
ارز، مســکن، خودرو و دیگر بازارها شــده است و 
اکنون افزایش یک درصدی سود بانکی برای مهار 
آن، کارساز نیست.این نماینده مجلس با تأکید بر 
اینکه نرخ ســود بانکی باید کمتر از نرخ تورم در 
نظر گرفته شود، افزود: نرخ تورم ۴۰درصدی با نرخ 
سود ۱۶ و یا ۱۸درصدی بانکی همخوانی ندارد و 
مردم اکنون برای حفظ سرمایه هایشان به هر بازار 

سودآوری ورود می کنند.
وی، زمان انتخاب و تعیین نرخ سود بانکی را بسیار 

مهم  و حســاس عنوان کرد و می افزاید: هر چند 
کاهش نرخ سود بانکی که متناسب با آن نرخ سود 
تســهیالت نیز پایین باشد، به نفع چرخه تولید و 
توسعه است، اما بانک مرکزی بدون توجه به عواقب 
کاهش نرخ ســود بانکی در برهه زمانی که بازارها 
تشنه سرمایه گذاری بودند، نرخ سود را پایین آورد 
و این سیاســت غلط موجب فرار سرمایه ها و راه 
افتادن ســیل ویرانگر نقدینگی به بازارها شد که 
نتیجه آن اکنون سکه حدود ۱۱میلیون تومانی و 

ارز بیش از ۲۳هزار تومان است.

وضعیت بازاری که 
یک شبه ۵۰ درصد 
سرمایه ها  در آن 
افزایش می یابد، 
افزایش نرخ ۵ یا 
۶درصدی نمی تواند 
درآن تحولی  
ایجادکند

بــــــــرش

وزارت نفت برنامه ای برای اصالح طرح سهمیه بندی بنزین ندارد   ایسنا:  وزیر نفت گفت: درصورت تبدیل طرح مجلس به قانون در رابطه با اصالح طرح سهمیه بندی بنزین، وزارت نفت از آن اطاعت 
خواهد کرد. بیژن نامدارزنگنه، با بیان اینکه وزارت نفت برای اصالح طرح سهمیه بندی بنزین - مبنی بر تغییر سهمیه بنزین از هر خودرو به هر خانوار- برنامه ای ندارد، تأکید کرد: ما فعالً چنین برنامه ای نداریم 

و من که هیچ وقت برنامه نداشتم و دولت نیز فعالً هیچ پیشنهادی نداده است.  

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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حمایت دستگاه قضا از بخش تولید در خصوص نرخ سود بانکی 
کارشــناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه 
جدید رئیس دســتگاه قضا در خصوص نرخ 
ســود بانکی خبر داد و گفت: اجرای صحیح 
و کامل این بخشنامه تحول بزرگی در رابطه 
میان بانک ها، تولیدکنندگان و محاکم قضایی 
ایجاد می کند. یاســر مرادی گفت: هر ساله 
شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیالت بانکی 
را براســاس عقود مبادله ای و مشارکتی اعالم 
کرده و کلیه بانک هــا را به رعایت این نرخ ها 
در اعطای تسهیالت ملزم می کند. بسیاری از 
بانک ها به ویژه بانک هــای دولتی این نرخ را 
رعایت می کنند، اما معمــوالً دو راه برای دور 
زدن آن وجود دارد؛ راه نخســت این است که 
برخی از بانک ها در قالب هایی این نرخ سود را 
دور می زنند و مازاد بر آن تسهیالت می دهند 
و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود 
۲۰درصد از تسهیالت یا سپرده ای که قبل از 
اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می کنند، نرخ 

سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد باال می برند.
مرادی با اشــاره به اینکه بــا وجود تأکیدات 
مکــرر بانک مرکزی، برخی بانک هــا خود را 

ملــزم به رعایت نرخ هــای قانونی نمی دانند، 
گفت: در ایــن باره با دو رویه قضایی متفاوت 
در محاکم روبه رو بودیم. برخی اعتقاد داشتند 
براســاس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی 
اراده ها، طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای 
قراردادی اقــدام می کننــد، اراده طرفین بر 
اراده قانون گذار مقدم اســت و می توان خالف 
مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما 
برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای 
پول و اعتبار قانون آمره اســت و شرط خالف 
آن امکان پذیر نیســت؛ بنابراین هیچ بانکی 

نمی تواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
وی گفت: در نهایت بخشــنامه ای صادر شد 
مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شــورای 
پول و اعتبار برای تسهیالت، قانون آمره است 
و تخطــی از آن جایز نیســت؛بنابراین توافق 
به غیراز آن غیرقانونی اســت و از این به بعد 
دادگاه ها بایــد در همان چارچوب و به همان 
میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تســهیالت 
 دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد .
این بخشنامه عطف به ماسبق نیز می شود.  

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

)آگهی اصالحی(
دراجرای ماده۲۰آئین نامه اجرائی قانون اصالح مواد۱و۲و۳قانون ثبت ورای هیات محترم نظارت استان بشماره

۱۰۲,۹۸,۳۳۱۰۰_۹۸,۱۰,۲۹بدینوسیله به اطالع می رساندیک قطعه زمین مزروعی بمساحت
۴۸۶۱۷,۲۰مترمرب��ع تح��ت پ��الک۵ فرع��ی از۲۷۹اصل��ی واق��ع دربخش۱۳مش��هدبه نام آقای محمد حس��ن 
افتخارنیا)عطار(س��ندمالکیت صادرگردیده اس��ت که پس ازبازدیدازمحل ملک مش��خص گردیدکه مساحت ملک 

بمقدار۳۴۱۲,۵۵متراضافه گردیده وبه مقدار
۵۲۰۲۹,۷۵مترمربع افزایش یافته ولی حدود اربعه تغییری نداشته است لذادراجرای بند۶ماده یک قانون اصالح مواد 
۱و۲و ۳قانون اصالح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادوامالک مراتب دردو نوبت به فاصله ی ۱۵روزآگهی می شود 
تاچنانچه مالک یامالکین مشاعی وفروشندگانی که درجلسات هیات حضورنداشته انداعتراض خودرا برای رای صادره 
ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی به اداره ثبت اسنادوامالک فریمان تسلیم ورسیددریافت دارندوظرف یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی نموده وگواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه 
اداره ثبت اسناد تسلیم نماینددرغیراینصورت نسبت به صدورسند مالکیت بنام نامبردگان فوق برابر مقررات اقدام 

خواهدشد.آ-۹۹۰۲۹۶۳
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۴,۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۴,۲۶

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۳۸ و کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۷ 
مورخه ۶  / ۰۳ / ۱۳۹۹صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده اس��ت. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

شهر قاین
آقای مصطفی مردافکن فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۱۹۲ و کد ملی ۰۸۸۹۰۵۴۸۳۵ 
در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت  ۱۸۷/۲۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۴۸- اصلی 
واقع در قاین - خیابان امام خمینی - پش��ت مدرسه فیضیه خریداری شده از ورثه غالمحسین 
اکبرپور مالک رسمی مشاعی پالک فوق . محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-۹۹۰۲۹۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۹۹/۴/۱۰ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۶
 رئیس  اداره   ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

 محمد براتی  اسفاد

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۰۰۵۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم حوا خوب خواهی   فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه ۸۴۸ صادره اززابل  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت  ۳۰۰متر مربع پالک  فرعی از ۶۰۵ و ۶۰۶ - اصلی  واقع در بخش یک 
سیستان شهر زابل خیابان الغدیر-الغدیر ۳ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی و غالمحسین و زهرا و تاج 
بگم شهرت همگی خوب خواهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . م الف: ۲۵۶ آ-۹۹۰۲۹۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مهدی پهلوانروی -  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تویسرکان 
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان 

نظر باینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر دراداره 
ثبت اسناد وامالک تویسرکان 

به موجب رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۶۰۰۴۰۰۰۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ تصرفات مفروزی و مالکانه آقای قربان سوری 
به ش��ماره ملی ۵۸۴۹۸۴۳۲۳۱ فرزند ابراهیم متقاضی پرونده کالس��ه ۱۳۹۷۱۱۴۴۲۶۰۰۴۰۰۰۰۴۸ در۹۱شعیر 
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت ۷۴۱۶۵/۹۶متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره ۲۵-اصلی واقع 
درروس��تای کارخانه بخش ۵ تویس��رکان که مقدار ۲۲۴۶/۸۲متر مربع آن نوار کاربری تاسیس��ات زیر بنایی می 
باشد،خریداری مع الواسطه از آقایان سلطانقلی بختیاری و ابراهیم سوری وخدایارسگوند و محمدرضا محمد دوست 
و خیراله س��گوند محرز گردیده اس��ت .لذا مفاد رأی صادره باستناد ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون مذکور 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روزدر این روزنامه  آگهی می گردد در صورتیکه ش��خص یا اش��خاص ذینفع به رأی صادره 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم ورسیدعرض 
حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند.ضمناَمعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض به 
مرجع قضایی دادخواست تقدیم ورسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند درغیراین صورت متقاضی می تواند گواهی 
عدم دادخواس��ت راازدادگاه دریافت وبه اداره ثبت تس��لیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبت��ی را برابرمقررات ادامه خواهد داد ضمناَ صدورس��ند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نمی باش��د.)م الف 

۲۴۵( آ-۹۹۰۲۹۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۱/ ۱۳۹۹/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۹/۴/۲۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان – سیروس قلی زاده 

دادنامه
پرونده کالسه:۹۹۰۹۹۸۵۵۱۰۴۰۰۱۱۶ شعبه ۱۱ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ شهرستان زاهدان تصمیم 

نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۵۵۱۰۴۰۰۲۴۳
خواهان: خانم مهین ظهیرابراهیمی فرزند عباس به نشانی استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان-زاهدان-

شهید فاضلی-۲۴ متری نبوت روبروی مدرسه امام حسین
خواسته: گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت
خانم مهین ظهیرابراهیمی بشناسنامه شماره ۳۰۲۲ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواس��تی بش��ماره ۹۹۰۰۱۱۶ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خاور ظهیرابراهیمی 

بشناسنامه شماره ۵۷۲ در تاریخ دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
۱-رضا سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۳ نسبت با متوفی: فرزند

۲-محمد سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۵۴۶ نسبت با متوفی: فرزند
۳-حسینعلی سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۵۸۰ نسبت با متوفی: فرزند
۴- علیرضا سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۱۰۳۶نسبت با متوفی: فرزند

۵- بگم سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۶/م نسبت با متوفی: فرزند
۶- مریم سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۴۹۲ نسبت با متوفی: فرزند

۷- طوبا سرگزی فرزند عباس شماره شناسنامه ۳۶۷۰۹۹۱۱۸۲ نسبت با متوفی: فرزند
۸- مهین ظهیرابراهیمی فرزند عباس شماره شناسنامه ۳۰۲۲ نسبت با متوفی: فرزند

پس از تش��ریفات قانونی و انتش��ار یکنوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت 
نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ۳۶۴۷ سرانجام در 
تاریخ ۳۹۹/۰۴/۱۷ در وقت فوق العاده شعبه ۱۱ حصر وراثت شورای حل اختالف زاهدان بتصدی امضاء کنندگان 
زیر تش��کیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذش��ته منحصر به اشخاص یاد شده در باال 
بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد به 

صورت زیر تقسیم می گردد.
۱-رضا سرگزی )فرزند(: ۱/۶ )یک ششم( از کل ماترک

۲-محمد سرگزی )فرزند(: ۱/۶ )یک ششم( از کل ماترک
۳-حسینعلی سرگزی )فرزند(: ۱/۶ )یک ششم( از کل ماترک

۴-علیرضا سرگزی )فرزند(: ۱/۶ )یک ششم( از کل ماترک
۵-بگم سرگزی )فرزند(: ۱/۱۲ )یک دوازدهم( از کل ماترک

۶-مریم سرگزی )فرزند(: ۱/۱۲ )یک دوازدهم( از کل ماترک
۷-طوبا سرگزی )فرزند(: ۱/۱۲ )یک دوازدهم( از کل ماترک

۸-مهین ظهیرابراهیمی)فرزند(: ۱/۱۲ )یک دوازدهم( از کل ماترک
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است  م الف ۳۰۲   آ-۹۹۰۳۶۷۸

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۱ حصر وراثت زاهدان –بهمن احمدی

آگهی تغییرات شرکت مونتاژ نیک عالی پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3363 و شناسه ملی 10320192964

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بدری داستانی حسین آبادی به شماره ملی 5649631573 با پرداخت 
پرداخت  با  ملی 0490361986  به شماره  پیکانی  کیانی  مریم  و  داد  افزایش  ریال  میزان 25,000,000  به  را  الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  ریال   24,800,000
با پرداخت  به شماره ملی 0491981120  پیکانی  افزایش داد و مهدیه کیانی  به میزان 25,000,000 ریال  الشرکه خود را  به صندوق شرکت سهم  24,800,000 ریال 
24,800,000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 25,000,000 ریال افزایش داد. و مرضیه کیانی پیکانی به شماره ملی 0453372899 با پرداخت 
24,800,000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 25,000,000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ800,000 ریال به 100,000,000 ریال 
افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه : بدری داستانی حسین آبادی به شماره ملی 5649631573 
دارنده 25,000,000 ریال و مریم کیانی پیکانی به شماره ملی 0490361986 دارنده 25,000,000 ریال و مهدیه کیانی پیکانی به شماره ملی 0491981120 دارنده 
25,000,000 ریال و مرضیه کیانی پیکانی به شماره ملی 0453372899 دارنده 25,000,000 ریال - مرکزاصلی شرکت در واحد ثبتی شهریار به آدرس جدید : استان 
سمنان ، شهرستان گرمسار ، بخش ایوانکی ، دهستان ایوانکی ، شهرک صنعتی علی آباد، محله شهرک صنعتی پایتخت ، بلوارصنوبر ، خیابان نسترن 5، پالک 0 بلوک 
8 قطعه32 کدپستی : 3595183714 انتقال یافت حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 

وامالک کشور 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )913395(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )913649(

 آگهی تغییرات شرکت لیدوما جواهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42642 و شناسه ملی 10380584519

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای سید مجید محسنی موسوی به کدملی 
0943186153 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم زهره اعظم طیبی به کدملی 0931373461 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
محسنی  محسن  سید  ـآقای   4 مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  سمت  به   0933775644 کدملی  به  هاجری  مهدی  محمد  آقای  3ـ   
موسوی به کدملی 0941855651 به سمت عضو هیئت مدیره و هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور 
شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر بوده واوراق واسناد عادی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت 

معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )913646(

 آگهی تغییرات شرکت لیدوما جواهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42642 و شناسه ملی 10380584519

اتخاذ شد : عملکرد سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,27 تصمیمات ذیل   
روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند آقای محمد برزکار به کد ملی 0942997425 به عنوان بازرس 
اصلی وآقای امیر فیروزی به کد ملی 1063193788به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. خانم زهره اعظم طیبی 
به کد ملی 0931373441 آقای سید مجید محسنی موسوی به کد ملی 0943186153 آقای سید محسن محسنی موسوی به کد ملی 0941855651 

آقای محمد مهدی هاجری به کد ملی 0933775644 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )913644(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی اسطوره دیار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59943 و شناسه ملی 14006320095

شرکتهای کارفرمایی  صنفی  انجمن   97,04,09 مورخ   1517 شماره  نامه  و   1397,04,05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عبداللطیف رحمانی کد ملی : 0749406747 به سمت : 
مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره آقای ابوبکر علی زائی یوسف آبادی کد ملی : 5919940069 به سمت :رئیس هیئت مدیره 
خانم بهناز اشکیلی کد ملی : 0749766573 به سمت : نائب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا فتحعلی زاده کد ملی : 0923016031 به 
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل 

بهمراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود.
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دانش����نامه،ریز نم����رات و مج����وز تحوی����ل 
دانشنامه پزشکی عمومی اینجانب سیده 
نفیس����ه هوشیار حس����ینی ش ن ۱۲۱۵۶۹ 

مفقود شده و فاقد اعتبار میباشد.
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بیم���ه  و  س���بز  ب���رگ  موت���ور  کارت 
 ۴۸۱ -۷۲۴۲۱ پ���اک  ب���ه ش  موتورس���یکلت 
ب���ه    ۰۳۷۹۷۶  NDR  ۰۱۴۹ ب���ه ش موت���ور 
۹۳۶۷۲۸۲ بن���ام   T  ۰۰۰۱۵۰  NDR تن���ه  ش 
حس���ین قربان���ی مفقود ش���ده واز درج���ه اعتبار 
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اصل برگ سبز  و سند کمپانی خودروی پژو ار دی آی 
۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۲ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۹۵۲ د ۷۶ 
موت���ور  ش���ماره  و   ۰۰۸۲۱۰۲۳۱۰ شاس���ی  ش���ماره  و 
۲۲۳۶۸۲۰۲۴۳۸ متعلق به آقای س���عید صیاداربابی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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مجوز حمل ساح شکاری به شماره ساح ۷۲۳۰۰ 
مدل گلنگدنی ساخت روسیه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱  
متعلق به آقای محمد ش���ریف س���امزه به شماره 
ملی ۵۲۳۹۶۶۲۴۰۱ مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
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بازار سیاه پارچه ماسک©
اتحادیه تولید و  نایب رئیــس  فارس: 
صادرات نساجی و پوشاک، از شکل گیری 
بازار سیاه پارچه جاذب مورد استفاده در 
الیه میانی ماسک های سه الیه خبر داد و 
گفت: سهمیه اختصاص  یافته به برخی 
واحدهای تولید ماسک، ۱۰برابر قیمت در 
بازار فروخته می شود.شهریاری ادامه داد: 
تا پیش از شیوع کرونا، شرکت بافتینه مواد اولیه الزم برای تولید برخی محصوالت 
سلولزی از جمله پوشک بچه را تأمین می کرد، ولی پس از همه گیری کرونا، فعالیت 
خود را بر تولید پارچه ماســک متمرکز کرد که این اتفاق موجب بروز کمبود در 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های سلولزی در اسفند و فروردین ماه شد. به همین 
دلیل بخش عمده ای از تولید شرکت بافتینه به مواد اولیه سلولزی برگردانده شده 
و در عین حال، در دو ماه اخیر یک خط جدید )بایکو( برای تولید دوالیه رویی و 
زیری ماسک ایجاد شده است.نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
همچنین از شــکل گیری بازار سیاه پارچه ملت بلون به عنوان الیه میانی جاذب 
در ماســک خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت رسمی این پارچه متری ۳۰۰ 
تومان اســت، ولی در بازار تا ۳هزار تومان عرضه می شود.وی تصریح کرد:  وزارت 
صنعت برای کنترل بازار این محصول برنامه ریزی کرده، ولی برخی از نهادهایی که 
سهمیه را دریافت می کنند نیز این محصول را در بازار آزاد به فروش می رسانند.
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 بنیاد برکت بیش از 3 هزار طرح عمرانی و زیربنایی احداث می کند باشگاه خبرنگاران جوان: سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت گفت: امسال متعهد شدیم 3هزار و 500 طرح عمرانی 
زیربنایی از جمله مسجد، مدرسه و... را به نتیجه برسانیم. وی اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نیرو و آبفا تا کنون به 500 روستا آبرسانی انجام شده و آبرسانی 500 روستای دیگر در دستور کار است. او گفت: ۴۷ 

هزار و ۸00 پروژه در حال حاضر اجرا شده یا در حال اجراست.

آزمایش ویروس کرونا فقط در ۱۶ دقیقه!©
برنا: محققان دانشــگاه بیلفیلد در آلمان 
راهکار تازه ای را بــرای آزمایش ویروس 
کرونا ابداع کردند که امکان دستیابی به 
نتایــج را ۱۰ برابر ســریع تر از روش های 
قبلی و در مدت ۱۶ دقیقه فراهم می کند، 
این در حالی اســت کــه در حال حاضر 
مدت زمــان الزم برای تعیین نتیجه این 

آزمایش ها بیش از دو ساعت است. متخصصان بیلفیلد از یک چرخه حرارتی پیشرفته 
موسوم به NEXTGENPCR استفاده کردند که کامالً خودکار است و مدت زمان تکثیر 
مولکول ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ در نتیجه سرعت دستیابی به نتایج 
آزمایش نیز تا ۱۰ برابر افزایش می یابد. به گفته محققان، این شیوه تازه امکان تجزیه و 

تحلیل ۵۷۰ نمونه را در هر ساعت فراهم می کند.

نتایج موفقیت آمیز آزمایش اولیه واکسن کرونا روی انسان©
ایرنا: نتایج آزمایش واکســن شــرکت 
آمریکایی »مدرنا« نشان داد این واکسن در 
بدن همه ۴۵ داوطلب سالم این آزمایش 
در مراحــل اولیه تحقیقات، ایمنی ایجاد 

کرده و بی خطر بوده است.
رویترز به نقل از گزارش محققان آمریکایی 
افزود: تیم تحقیقات یاد شده در گزارش 

خود در مجله پزشــکی نیوانگلند آورده اند: داوطلبان دو دوز از این واکسن را با سطوح 
باالی پادتن های کشنده ویروس دریافت کردند. سطح این پادتن ها بسیار باالتر از سطوح 

متوسطی است که در بدن افراد بهبود یافته از ابتال به کووید۱۹ مشاهده شده است.
این واکسن در بدن هیچ یک از داوطلبان این تحقیق عوارض جانبی جدی ایجاد نکرده 
اســت اما بیش از نیمی از آن ها واکنش های خفیفی مانند خستگی، سردرد، احساس 
سرماخوردگی و درد مفاصل در محل تزریق گزارش داده اند. این عالئم پس از دریافت 

دوز دوم و در افرادی که دوز باالیی را دریافت کردند، مشاهده شده است.
کارشناسان می گویند برای توقف همه گیری کرونا که میلیون ها نفر را در جهان بیمار و 

موجب جان باختن حدود ۵۷۵ هزار نفر شده، به واکسن نیاز است.
نخسین مرحله آزمایش انسانی واکسن شرکت مدرنا ۱۶ مارس)۲۶ اسفند(، ۶۶ روز پس 

از انتشار توالی ژنتیکی ویروس آغاز شد.
دکتر آنتونی فائوچی، مدیر مؤسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا که تیم 
تحقیقات او نامزدهای آزمایش این واکسن را انتخاب کردند نتایج را »خبر خوبی« اعالم 
و اشــاره کرد: این تحقیقات اتفاقات مخرب جدی نداشته و واکسن، سطوح باالیی از 
 پادتن های خنثی کننده یا کشــنده ویــروس را تولید کرده اســت. فائوچی در یک 
گفت وگوی تلفنی گفته است: اگر واکسن شما بتواند واکنشی قابل مقایسه با عفونت 

طبیعی ایجاد کند، شما برنده هستید. به همین دلیل بسیار از نتایج راضی هستیم.
دولت آمریکا با اختصاص حدود نیم میلیارد دالر، از واکسن شرکت مدرنا حمایت می کند 
و آن را به عنوان نخستین واکسن برای آزمایش های گسترده انسانی انتخاب کرده است. 

نگران باشیم یا نباشیم؟

کابوس جدیدی به نام طاعون خیارکی!©
جامعه: درست در روزهایی که جنگ جهانی 
با کرونا، این مرمــوز تاجدار به لحظه های 
سخت و نفسگیر خود رسیده است، اخبار 
نگران کننده ای در خصوص شــیوع طاعون 
خیارکی در محافل رسانه ای و بعد هم میان 

مردم منتشر می شود. 
پس از آنکه مقام های چینی از سطح سوم 

خطر شــیوع طاعون خیارکی در یکی از مناطق استان مغولستان داخلی در شمال این 
کشور خبر می دهند، وزارت بهداشت مغولستان نیز از مرگ نوجوان ۱۵ ساله ای در این 
کشور می گوید که با دو نفر از دوستانش گوشت نوعی سنجاب به نام مارموت را خورده و 

پس از ابتال به این طاعون، در راه بیمارستان جان خود را از دست داده است.
حاال مسئوالن بهداشت جهانی و کارشناسان وزارت بهداشت و درمان کشورمان باوجود 
تأیید وجود این بیماری می گویند خطر ابتال آن قدر نیست که مثل انتشار کرونا خواب 

را از چشمان ما بگیرد.
مینو محرز، عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی شایعه ورود بیماری طاعون خیارکی 
به کشورمان را تکذیب می کند و می گوید: این بیماری در میان جوندگان دیده شده و 

گزارشی در مورد انسانی بودن آن دیده نشده است.
محرز از مردم می خواهد در میان فضای اضطرابی ناشی از شیوع ویروس کرونا خودشان 

را درگیر شایعه های فضای مجازی نکرده و فقط اخبار را از مراجع رسمی دریافت کنند.
مارگاریت هریس، سخنگوی رسمی سازمان جهانی بهداشت در سخنانی تأکید می کند 
شیوع بیماری طاعون خیارکی در چین به صورت خوبی در حال مدیریت است و خطر 

بزرگی محسوب نمی شود.
باوجود اخبار نگران کننده ای که حاال به ویژه در شــبکه های اجتماعی در این خصوص 

منتشر می شود، متخصصان حوزه سالمت باور دارند نیازی به این همه نگرانی نیست.
ایســنا، دیروز در گزارشــی به نقل از هلث الین، بخشی از دالیل و شواهدی را که نشان 

می دهد این بیماری آن قدرها که فکرش را می کنید نگران کننده نیست، منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:  دکتر شانثی کاپاگودا، از پزشکان متخصص بیماری های عفونی 
مرکز سالمت استنفورد)SHC( گفت: ما اکنون برخالف گذشته می دانیم طاعون خیارکی 
چگونه منتقل می شود. ما می دانیم چگونه از آن پیشگیری کنیم و خود را از حیوانات بیمار 
یا مرده دور نگه داریم. ما می توانیم افراد مبتال به طاعون خیارکی را با آنتی بیوتیک های 
مؤثــر درمان کنیم و با تجویز آنتی بیوتیک برای افرادی که در معرض این باکتری قرار 

دارند، جلو بیمار شدن آن ها را بگیریم.

طاعونخیارکیچگونهمنتقلمیشود؟»
طاعون خیارکی، یک عفونت جدی در دســتگاه لنفاوی اســت که از باکتری »یرسینیا 
پســتیس« ناشی می شود. این باکتری، کک ها و حیواناتی مانند جوندگان، سنجاب ها و 
خرگوش صحرایی را مبتال می کند و می تواند از این حیوانات به انسان هایی منتقل شود 
که توسط آن ها گزیده یا زخمی شده اند. طاعون خیارکی می تواند با نشانه هایی مانند تب، 
استفراغ، خونریزی، نارسایی اندام ها و زخم های باز همراه باشد. اگر باکتری به ریه ها برسد 
و آن ها را آلوده کند، به بروز ذات الریه می انجامد. اگر طاعون خیارکی به ســرعت درمان 
نشود، باکتری می تواند به واسطه جریان خون در بدن گسترش یابد و موجب »گندخونی« 
یا »سپتیسمی«)sepsis( شود. در هر حال تا زمانی که حیوان مبتال را لمس نکرده باشید، 

امکان ابتال به طاعون خیارکی بسیار کم خواهد بود.

بیشترینمواردابتالدرچهکشورهاییاست؟»
ابتال به طاعون خیارکی، بســیار به ندرت رخ می دهد و بیشتر موارد ابتال به این بیماری 
معموالً در آفریقا، هند و پرو دیده می شوند.  آمریکا معموالً ساالنه حدود هفت مورد ابتال 
به طاعون خیارکی را گزارش می دهد که بیشتر در ایاالتی مانند آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، 
نیومکزیکو و تگزاس هستند. آن طور که کاپاگودا می گوید انتقال این بیماری میان جوندگان، 
تنها در نواحی خاصی از آمریکا گزارش می شود که عموماً کم جمعیت هستند؛ در نتیجه 
احتمال تماس انسان ها با حیوانات آلوده و ابتالی آن ها به طاعون خیارکی، بسیار کم است.

سالحیبهنامنورخورشید»
دلیل دیگر نادر بودن موارد ابتال به طاعون خیارکی، این است که باکتری عامل آن معموالً 

نمی تواند در معرض نور خورشید زنده بماند.
به گفته دکتر رابرت گالتر، از پزشکان بیمارستان لنوکس هیل آمریکا باکتری یرسینیا 
پستیس، به سادگی با تابش نور آفتاب از بین می رود. اگر این باکتری در هوا منتشر شود، 

با توجه به شرایط محیطی می تواند تا یک ساعت زنده بماند.

طاعونخیارکیقابلدرماناست»
طاعون خیارکی برخالف همه گیری آن در گذشته، اکنون قابل درمان است. این بیماری 
در حال حاضر، با کمک آنتی بیوتیک ها و با موفقیت درمان می شود و این راهبرد درمانی 
می تواند میزان مرگ و میر را کاهش دهد. این موضوع بســیار مهم اســت که طاعون 
خیارکی، در مراحل ابتدایی درمان شود زیرا تأخیر در درمان می تواند خطر مرگ بیمار را 
افزایش دهد. افرادی که به طاعون خیارکی مبتال نشده اند اما با حیوانات یا افراد مبتال در 
تماس هستند نیز آنتی بیوتیک هایی را دریافت می کنند تا از ابتالی آن ها پیشگیری شود.

حاال با توجه به این توضیحات می توانیم مطمئن باشیم طاعون خیارکی حداقل به زودی 
بازنخواهد گشت و حتی اگر بازگردد، دانش و منابع مورد نیاز برای کنترل آن وجود دارد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  ۴۰ سال از تأسیس سازمان 
بهزیستی کشور می گذرد و یکی از حوزه های فعالیت 
حوزه  در  وظایف  است.  توانبخشی  سازمان،  این 
توانبخشی به مراکز و مؤسسات توانبخشی غیردولتی 
هدف  گروه های  به  حوزه  این  در  و  شده  سپرده 
سازمان یعنی معلوالن جسمی و حرکتی، معلوالن 
نابینایان، خانواده و کودکان  ذهنی، حسی شامل 
مبتال به اختالل شنوایی، ناشنوایان، کم بینایان و 
افراد کم شنوا، سالمندان، بیماران مزمن روانی، ضایعه 
نخاعی، اختالل طیف اوتیسم، اختالالت دهانی بلع 
و تغذیه، مراکز پشتیبانی شغلی و... خدمات ارائه 
می شود. با این حال اقتصاد این مراکز دچار مشکالت 
متعددی است که باید با تدابیر مسئوالن برای رفع 

آن گام برداشت.

آمارروبهرشدتعطیلی»
مراکزتوانبخشیغیردولتی
مریــم شــهریاری، عضــو 
هیئت مدیــره انجمن عالی 
توانبخشی غیردولتی  مراکز 
کشور با اشاره به بهره گیری 
سازمان بهزیستی از ظرفیت 

مراکز غیردولتی برای ارائه خدمات به جامعه هدف 
این سازمان می گوید: از سال ۶۷ سازمان بهزیستی 
کشور به تدریج به سمت بهره گیری از ظرفیت بخش 
غیردولتی پیش رفت و از برنامه سوم توسعه به بعد، 
واگذاری فعالیت ها به مراکز غیردولتی بیش از پیش 
رواج پیدا کرد و اکنون بیشــتر مراکز توانبخشی در 
سراسر کشور، غیردولتی و زیر نظر سازمان بهزیستی 

کشور هستند.
این عضو هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی 
غیردولتی کشــور با تأکید بر کاهــش هزینه ها از 
دوش بهزیستی پس از واگذاری فعالیت ها به بخش 
غیردولتی می افزاید: در دولت هشــتم، از ســوی 
سازمان برنامه و بودجه تحقیقی انجام شد که نشان 
می داد پس از واگذاری ارائه خدمات توانبخشــی به 
بخش غیردولتی، هزینه تمام شده خدمت به یک 
چهارم کاهش یافته است، ضمن آنکه به دلیل حضور 
تیم توانبخشــی کامل – فیزیوتراپ، گفتاردرمان، 
روان شــناس، متخصص بینایی سنجی، متخصص 
شنوایی سنجی، مددکار اجتماعی و... کیفیت زندگی 
معلوالن افزایش یافته است. اما اکنون پس از گذشت 
3۰ سال از آغاز فعالیت این مراکز، امروزه به جایی 
رسیده اند که به دلیل مشکالت مالی مختلف، آمار 
تعطیلی مراکز توانبخشی غیردولتی رو به رشد است. 

هزینههایمشخصودریافتیهاینامشخص»
شهریاری با اشاره به عوامل تعیین کننده در مراکز 
توانبخشی همچون اجاره مکان، حقوق و دستمزد، 
حامل هــای انرژی و نگهداری، لوازم بهداشــتی، 
مصرفی دارویی و درمانی، مواد غذایی و بیمه تأمین 
اجتماعی می گوید: در تبصره یک ماده هفت قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده میزان 
یارانه کمک هزینه مراکز توانبخشی غیردولتی باید 
هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و 
نرخ تورم ساالنه توسط سازمان بهزیستی پرداخت 
شــود. اما این درحالی اســت که در سال ۹8 تا 
اردیبهشت ۹۹، این رشد در مواردی نظیر مسکن 

بیــن ۴۵ تا ۵۰ درصد، بیمه تأمین اجتماعی ۴۰ 
درصد و حقوق و دستمزد حدود ۵3 درصد بوده 
اســت؛ ضمن آنکه تعرفه آموزشی و حامل های 
انرژی حذف شده، اجاره بهای مکان و قیمت مواد 
غذایی و لوازم مصرفی افزایش یافته، اما هنوز میزان 
افزایش یارانه مراکز توانبخشی مصوب نشده است. 
به این ترتیب مراکز توانبخشی غیردولتی، مراکزی 
هستند که همواره در مقابل هزینه های مشخص، 
دریافتی های نامشــخص دارند و این مسئله در 
شــرایط اقتصادی فعلی ادامه فعالیت آن ها را با 

مشکل مواجه کرده است. 
این نماینده مراکــز روزانه انجمن توانبخشــی 
غیردولتی کشــور در خصــوص هزینه های ارائه 
خدمات به افراد ســالمند، معلول، بیماران مزمن 
روانی، افراد دارای اوتیســم و افراد مجهول الهویه 
می گوید: بخشــی از هزینه های ارائه خدمات به 

جامعه هدف ما از سوی سازمان بهزیستی کشور 
با عنوان یارانه پرداخت می شــود؛ این یارانه برای 
مراکــز شــبانه روزی و برای هر فــرد ۹۲۴ هزار 
تومان، برای هــر فرد حاضر در مراکز روزانه ۶۲۷ 
هزار تومان، خدمات تخصصی و ویزیت در منزل 
به هر فــرد ۲3۰ هزار تومان، خدمات مراقبت در 
منــزل ۵۶۰ هزار تومان، بــرای هر فرد مجهول 
الهویه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و کارگاه های 
تولیدی حمایتی ۶۶۲ هزار تومان در نظر گرفته 
شــده است در حالی که طبق برآورد کارشناسان 
سازمان بهزیستی، هزینه تمام شده برای هر فرد 
در مراکز شــبانه روزی ماهیانه 3 میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، مراکز روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان، خدمات ویزیت در منزل 8۷۰ هزار تومان 
و خدمات کارگاه های حمایت شده تولیدی 8۲۰ 
هزار تومان اســت. باوجود اختالف مبالغی که در 

این بخش شاهد هستیم، متأسفانه هیچ بازنگری 
در این خصوص صورت نگرفته و همین موضوع 

مشکالت مراکز غیردولتی را افزایش داده است.

پوشش30تا50درصدیهزینهها»
وی با اشــاره به وضعیت حــال حاضر پرداخت 
یارانه ها از ســوی ســازمان بهزیســتی به مراکز 
غیردولتی می گوید: ما هر ســاله بــا افزایش ۲۰ 
درصدی یارانه مواجه هستیم اما متأسفانه امسال 
این یارانه ها کفاف هزینه های مراکز را نمی دهد؛ 
چرا که میزان یارانه پرداختی برای هر فرد معلول 
و ســالمند از سوی ســازمان بهزیستی به مراکز 
شــبانه روزی غیردولتی به اضافه میزان مشارکت 
خانواده برای هر فرد - که حداکثر ۲۰۰ هزارتومان 
برآورد شده و طبق بررسی های انجام شده میزان 
دریافتی از خانواده ها حدود 38 هزار تومان است- 

تنهــا 3۰ درصد هزینه هــا و در مراکز روزانه ۵۰ 
درصد هزینه ها را پوشش می دهد.

شــهریاری درخصوص تعداد مراکز غیردولتی ارائه 
دهنده خدمات به جامعه هدف ســازمان بهزیستی 
می گوید: در سراسر کشور، هزار و ۴3۷ مرکز روزانه 
حرفه آموزی و کارگاه حمایت شــده تولیدی با ۵۴ 
هزار خدمت گیرنده، ۹۲۰ مرکز شبانه، ۱۰۲ مرکز 
مراقبت در منزل و 3۷۶ مرکز ویزیت در منزل فعال 
هســتند که در برخی از این مراکــز، فعالیت ها به 

صورت ارائه همزمان دو نوع خدمت است. 
وی با اشاره به فعالیت مراکز توانبخشی در ایام کرونا 
می افزاید: این مراکز نیازمند حمایت های اقتصادی 
و نظارتی برای مقابله با کرونا و مشــکالت ناشی 
از آن هستند. حمایت های اقتصادی شامل تأمین 
تجهیزات بهداشتی و حمایت های  نظارتی شامل 
تخت های خالی این مراکز در حوزه ســالمندان 
می شود. ما در مناطق قرمز اجازه پذیرش نداریم، 
در حالی که زمان اتمام این وضعیت مشــخص 
نیست و می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و رعایت کامل نکات بهداشتی، درهای پذیرش را 
باز کرد تا مراکز بیش از این با مشکالت اقتصادی 
مواجه نشوند. هر مرکز توانبخشی با به کارگیری 
تعداد زیادی نیروی انسانی یک مجموعه کارآفرینی 
محسوب می شود که در صورت تعطیلی، افرادی 

بیکار خواهند شد.

معافیتپرداختبیمهکارفرمایی»
شهریاری همچنین می گوید: انتظار می رود با توجه 
به مشکالت اقتصادی مراکز توانبخشی، وزارت کار 
و رفــاه اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی به 
منظور رعایت پایداری شغلی افراد شاغل در مراکز 
تحت نظارت سازمان بهزیستی و افزایش کیفیت 
خدمات آن ها، مؤسســان ایــن مراکز از معافیت 
پرداخت ســقف بیمه کارفرمایی برخوردار شوند؛ 
در صورت اجرایی شدن ان موضوع؛ بخشی از بار 
مالی این مراکز کاهش می یابد، ضمن آنکه می توان 
با اجرای بخش نامه شماره هشت پوشش بیمه ای 
گروه های خاص، به مراکز توانبخشــی در زمینه 
پرداخت بیمه کارکنان کمک کرد تا این مراکز از 

تعطیلی نجات پیدا کنند. 
 به گفته وی در حال حاضر خدمت گیرندگان مراکز 
روزانه ۵3 هزار و۶۹۴ نفر، مراکز شــبانه ۵۱ هزار 
و 3۰ نفــر، ویزیت در منزل ۱8 هــزار و 83۴ نفر 
و آمار مراکز مراقبــت در منزل ۷ هزار و ۴3۱ نفر 
است. از ابتدای تعطیلی واحدهای آموزشی کشور 
به دلیل شیوع ویروس کرونا گروه مراکز آموزشی 
و توانبخشــی روزانه با هدف کلی فراهم ساختن 
زمینه آموزش و توانبخشی از راه دور برای جامعه 
هدف و خانواده ها، به تفکیک کاربری و با توجه 
به ضیق وقت و ضرورت انعطاف پذیری فوری و 
مؤثر مراکز روزانه در رویارویی با شرایط جدید، 
اقدام های قابل دفاع و کاربردی را شروع نموده و 
اجازه نداده اند وقفه ای در کارشان ایجاد شود که 
تاکنون نیز در ارائه خدمت بسیار موفق بوده اند. 
در حال حاضر در کنار آموزش مجازی، متناسب 
با شرایط شهری و استانی به لحاظ وضعیت قرمز، 
زرد و یا سفید فعالیت های حضوری هم فعاالنه 

انجام  می شود. 

عضو هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی عنوان کرد

خطرتعطیلیدرکمینمراکزتوانبخشی
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حقوقی و قضایی

هشدار پلیس به شهروندان
وعده های پوچ کالهبرداران 
برای اعزام به خارج از کشور

 باشگاه خبرنگاران جوان   سرهنگ شهاب 
امینی، معــاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با 
اشــاره به وعده های پوچ کالهبرداران به افراد 
متقاضی اعزام به خارج از کشور گفت: هموطنان 
باید از پرداخت هرگونه وجه و تحویل مدارک 
هویتی خود به مؤسســات و تورهای مسافرتی 

غیرمجاز خودداری کنند.
وی افزود: شــرکت های صــوری و اجاره ای با 
تبلیغات دروغیــن و درج آگهی های فریبنده 
در فضــای مجازی، ابتدا اعتماد افراد را جلب و 
سپس مبالغی را برای اموری همچون ثبت نام، 
اخذ روادید از سفارتخانه های خارجی و... از آن ها 
دریافت می کنند. معاون اجتماعی پلیس آگاهی 
ناجــا افزود: گزارش های زیــادی در این زمینه 
وجود دارد که افراد ســاده لوح و فریب خورده، 
بالفاصله پس از ورود به خاک کشور مورد نظر 
دستگیر و به دلیل جعلی بودن مدارک هویتی 

تحت پیگرد قرار گرفته اند.

نظامی و انتظامی

پلیس راهور ناجا خبر داد
محدودیت های جدید کرونایی 

در آموزشگاه های رانندگی
 مهر    معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجــا از لغو کالس های آموزش آیین نامه و 
امتحانات آیین نامه در استان ها و شهرستان های 
قرمز در یک هفته پیش رو برای مقابله با کرونا خبر 
داد. سرهنگ عین اهلل جهانی درباره برگزاری آزمون 
شهری نیز گفت: برگزاری آزمون شهری ایرادی 
ندارد، اما شــرایط آن از پیش ابالغ شــده و باید 
تمامی افراد از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاری 
هوشمند داخل خودروها رعایت شود. در همین 
راستا نیز سوار کردن چهار نفر در خودرو ممنوع 
اســت و فقط باید یک نفر آزمون دهنده با افســر 

آزمایش داخل خودرو باشد.
ســرهنگ جهانی با تأکید بر اینکه ابالغیه های 
پلیس راهور به آموزشگاه های رانندگی استان ها و 
شهرستان های قرمز الزم االجراست، گفت: افراد در 
صورتی که با موارد نقض ابالغیه ها و اصول یادشده 
مواجه شدند، می توانند موضوع را با شماره تلفن 

۱۹۷ اطالع دهند.

آسیب های اجتماعی

رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات  خبر داد
جریمه فروش سیگار و محصوالت 

دخانی به افراد زیر ۱۸ سال
 ایســنا    بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد 
کشــوری کنترل دخانیات گفت: فروش سیگار و 
محصوالت دخانی به افراد زیر ۱8 ســال می تواند 
تا 8 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه داشته باشد. 
وی همچنین ابطــال پروانه فروش محصوالت 
دخانی را برای واحدهای صنفی، پرضرر دانست 
و تأکید کرد: فروش نخی سیگار، عرضه سیگار 
قاچاق و فروش ســیگار به افراد زیر ۱8 ســال 
ســبب ابطال پروانه فروش محصوالت دخانی 
می شوند. از آنجا که پس از ابطال پروانه فروش، 
ســودی که از فروش این محصوالت بدســت 
می آوردنــد از بین می رود مجبور به تمکین از 
موارد قانونی هستند که به موجب اخذ پروانه به 
آن مکلف شده اند. نه تنها این دست جریمه ها 
بلکه مواردی که در ساماندهی عرضه محصوالت 
دخانی در نظر گرفته ایــم می تواند به اجرایی 
شدن مناســب قانون ممنوعیت فروش نخی 

سیگار کمک کند.

آموزش

رئیس کمیسیون آموزش بیان کرد
تدوین طرحی برای پرداخت 

شهریه دانشجویان توسط بانک ها
 خانه ملت    رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
از تدویــن طرحی در کمیســیون آموزش، برای 

پرداخت شهریه دانشجو توسط بانک ها خبر داد.
علیرضا منــادی ســفیدان گفــت: طرحی در 
کمیســیون آموزش در حال تدوین اســت تا با 
استفاده از دارایی ها و سرمایه ای که دانشگاه ها نزد 
بانک ها دارند، تسهیالتی در اختیار دانشجویان قرار 
گیرد و بانک نیمی از شهریه دانشجو را در ابتدای 
ترم و بقیــه را در پایان ترم بپردازد. دولت هم در 
خصــوص افزایش بودجه صنــدوق رفاه پای کار 
خواهد آمد و سرمایه صندوق رفاه دانشجویان نیز 
جزو آورده ها در برابر بانک ها خواهد بود. دانشگاه 
آزاد باالی ۵ تریلیون تومان دارایی دارد که می تواند 
آورده دانشگاه باشد و بقیه دانشگاه ها هم به همین 
شکل می توانند عمل کنند. این طرح، از مهم ترین 
طرح هایی اســت که کمیسیون آموزش مجلس 
یازدهم پیگیری می کند تا با کمک صحن علنی 

مجلس، تبدیل به قانون شود.

بهداشت و درمان

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خبر داد
ابتالی ۹ هزار پرستار به کرونا 

در بیمارستان ها
 باشگاه خبرنگاران جوان    رئیس کل سازمان 
نظام پرســتاری گفت: براســاس آمار موجود، ۹ 
هزار نفر از پرســتاران در بیمارســتان ها به کرونا 
مبتال شــده اند. محمد میرزابیگی افزود: از مردم 
خواهش می کنم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مانند ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی هم به 
خودشان هم به مدافعان سالمت رحم کنند، زیرا 

کادر درمان دیگر توانی برای ادامه کار ندارد.
او ادامه داد: ۷۰ هزار پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت 
دولتــی داریم که به ازای هر تخت بیمارســتانی 
حدود 8/۰ نیروی پرســتار در حــال خدمت به 
بیماران هســتند. افزون بر ۶۰ تا ۷۰ درصد این 
پرستاران مدت هاست به دیدار خانواده های خود 
نرفته انــد تا بتوانند موجب قطــع زنجیره انتقال 
ویروس کشنده کرونا شوند، اما با این تعاریف مردم 
همچنان به رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
ادامه می دهند که ســبب می شــود کادر درمان 

بیشتر در معرض کرونا قرار بگیرند. 

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

دعاکنیدتهرانزلزلهنیاید
مهر: اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در 
تهران 88 درصد آمادگی برای مقابله با زلزله وجود دارد. دعا 
کنید تهران زلزله نیاید؛ بعضاً این حرف مورد تمســخر قرار 
گرفته و حتی برخی رسانه ها به آرم ستاد ما هم رحم نکردند. 
اولین کار ما دعاست و پس از آن تالش می کنیم، باید آمادگی 

را ارتقا دهیم.

ورودمجلسبهدزدیاحتمالیازبستههایاینترنتی
آنا: اهلل وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
پس از انتقاد از گران فروشــی و دزدی احتمالی از بســته های 
اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: متأسفانه طبق بررسی ها، 
افزایــش بیــش از ۱۰۰ درصدی نرخ اینترنت بــرای برخی از 
اپراتورها اثبات شــده اســت، از این رو بایــد آذری جهرمی در 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس پاسخگو باشد.

سختوزیانآورشدنتبدیلبهیکبازارشدهاست
باشگاه خبرنگاران جوان: مصطفی ساالری، مدیرعامل تأمین 
اجتماعی معتقد است: متأسفانه اکنون سخت و زیان آور شدن 
برخی مشــاغل تبدیل به یک بازار شــده و با بسیاری از اصول 
ناسازگار است. در همه جای دنیا هر چه سنوات خدمت بیشتر 
است حقوق باالتری می گیرند، در حالی که ما رویه هایی مشوق 

برای بازنشستگی زودهنگام داریم.

مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق مادی و معنوی معلوالن ایران بیان کرد

تخصیص کمتر از یک دوازدهم بودجه »قانون حمایت از معلوالن«
جامعه- طیرانی: مدیر عامل انجمــن دفاع از 
حقوق مادی و معنوی معلــوالن ایران می گوید: 
در ۴۰ ســالی که از تأسیس ســازمان بهزیستی 
کشور می گذرد، خدمات این سازمان به معلوالن 
به لحاظ کیفــی افزایش یافته، اما به لحاظ کمی 
به هیچ عنوان با چشم اندازهای قانونی تعریف شده 

همخوانی ندارد.
اضافه  محمودنــژاد  همت 
می کنــد: در این ســال ها 
تغییرات بســیار زیادی در 
چگونگــی ارائه خدمات به 
معلوالن و دسترسی آن ها 

به اطالعات و چگونگی تهیه وســایل توانبخشی 
تصویب شده اســت، اما متأسفانه افزایش بودجه 
سنواتی افراد دارای معلولیت نه تنها هیچ گاه و در 
هیچ دولتی با تورم و گرانی های سالیانه مطابقت 
نداشته، بلکه براساس مفاد قانونی موجود در کشور 
هم انجام نشــده اســت. به عنوان نمونه در طول 

برنامه های چهارم و پنجم توسعه ،حداقل مستمری 
معلوالن معادل ۴۰ درصــد حقوق پایه کارگری 
تعریف شده بود که انجام نشد؛ طی سال های ۹۷ 
و ۹8 بر اســاس قانون حمایت از حقوق معلوالن، 
مستمری حقوق معلوالن، معادل با حقوق کارگری 
تعریف شــده و باوجود گذشت دوسال از تصویب 
این قانون در مجلس شــورای اســالمی تاکنون 
دولت هزینه های مربوط به اجــرای آن را برآورد 
نکرده اســت. وی ادامه می دهد: در سال گذشته 
حق پرســتاری افراد دارای آسیب نخاعی از ۲۰۰ 
هزار تومان به ۵۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، 
اما اکنون این پرســش مطرح اســت که آیا حق 
پرستاری یک پرستار شبانه روزی ماهی ۵۴۰ هزار 

تومان است؟

بیتوجهیوزارتبهداشتبهمعلوالن»
محمود نــژاد در گفت وگو با ما می افزاید: ضرورت 
دارد وزیر رفاه و مسئول سازمان بهزیستی با شهامت 

هزینه های تمام شده مرتبط با افراد دارای معلولیت 
را در دولــت مطرح و آن را به تصویب برســانند. 
به گفته وی بودجه مــورد نیاز برای اجرای قانون 
حمایت از معلوالن ۱۶ هزار میلیارد تومان اســت 
اما در حال حاضر تنها هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
آن، یعنی کمتر از یک دوازدهم تخصیص می یابد. 
محمود نژاد با اشــاره به اینکه تورم، آســیب های 
ناشی از تحریم ها و همچنین شیوع ویروس کرونا 
زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده های آن ها را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده و زندگی را بر آن ها 
بسیار سخت تر نموده، می افزاید: متأسفانه تا کنون 
وزارت بهداشــت حتی یک ریال از محل بودجه 
دریافتی -که به دستور مقام معظم رهبری دریافت 

کرد- برای معلوالن هزینه نکرده است. 
وی از نمایندگان کمیســیون بهداشــت مجلس 
شــورای اسالمی خواست شــرایط معلوالن را در 
دوران کرونا و پس از آن بررسی کنند تا آسیب های 

ناشی از کرونا به معلوالن به حداقل برسد. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

 دونالد ترامپ، همزمان بــا اعالم تحریم های جدید ایاالت 
متحده علیه پکن در بحبوحه افزایش تنش ها بین دو کشور، 
گفته هیچ برنامه ای برای گفت وگو با همتای چینی خود ندارد.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق گفت: تجربه سال های 
گذشته شکست تکیه کامل به نفت را آشکار کرد؛ مسئله ای 

که دولت را با سختی روبه رو کرد.

کیفیت تجهیزات نظامی آمریکایی؛ از رؤیا تا واقعیت

ارتشآهنقراضهها

درگیری دوباره دولت مستعفی ©
با مزدوران امارات 

روسیا الیوم: رســانه های یمنی اعالم کردند: 
نیروهای دولت مســتعفی یمــن و نیروهای 
شــورای انتقالی جنوب پس از هدف قرار دادن 
پایگاه های دو طرف، در منطقه الشیخ سالم وارد 

درگیری های خشونت بار شدند.
مرکز اطالع رســانی نیروهای شــورای انتقالی 
جنوب، نیروهای دولت مستعفی یمن را به نقض 
آتش بس و حمله به پایگاه های بالطریه و الشیخ 
سالم متهم کرد. از سوی دیگر، دولت مستعفی 
یمن نســبت به بروز »خطرات فاجعه بار« در 
صورت تأخیر در اجرای توافق ریاض هشدار داد.

کانیه وست، نیامده از انتخابات ©
آمریکا کنار کشید!

دیلی میل: کانیه وست، رپر آمریکایی که کمتر 
از دو هفتــه پیش از تصمیم خود برای ورود به 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا خبر 

داده بود، کنار کشید.
کانیه وســت تیمی را به استخدام درآورده بود 
تا او را به عنوان نامــزد حزب ثالث در فلوریدا 
و چندیــن ایالت دیگر معرفی کنند، اما اکنون 
پایان کار این گروه به آن ها اعالم شده است. این 
رپر ۴۳ ساله هنوز به صورت علنی درباره ادامه 
نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 

صحبتی نکرده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: 
مسئولیتی درباره بازگشت ©

طالبان نخواهم داشت
نامــزد  تســنیم: 
دموکرات ها در انتخابات 
جمهــوری  ریاســت 
درصورت  گفت  آمریکا 
پیروزی اش در انتخابات 

و بازگشــت احتمالی طالبان بــه قدرت، هیچ 
مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

جو بایدن اظهار کرد: مســئولیت من دفاع از 
منافع ملی و شخصی آمریکاست و اینکه زنان 
و مردانمان را در خطر نیندازم، این کاری است 

که به عنوان رئیس جمهور انجام خواهم داد.

المیادین: قاسم االعرجی، مشاور جدید امنیت 
ملی عــراق تأکید کرد هــدف از گفت وگوی 
راهبردی با آمریکا تعییــن جدول کاری برای 

عقب نشینی نیروهای این کشور از عراق است.
ایسنا: دادگاه »سیدی امحمد« الجزایر دیروز 
برای دو نخست وزیر سابق این کشور ۱۰ سال 

زندان و ۵۰۰ هزار دینار جریمه صادر کرد.

اندیشکده شورای سیاست خارجی و 
دفاعی روسیه:

آمریکا در آستانه شوروی شدن©
تسنیم: پژوهشــگر روس معتقد است امکان 
سقوط ایاالت متحده آمریکا مانند شوروی در 
جنگ سرد وجود دارد و کاهش قدرت خارجی 
و داخلِی واشــنگتن این نوع فروپاشی را تأیید 
می کنــد. رقابت های ایاالت متحــده آمریکا و 
چین، کاهش فزاینده قدرت واشــنگتن و در 
نهایت از بین رفتن رهبری جهانی این کشور، 
از موضوعاتی اســت که کاشین به بررسی آن 

می پردازد.
وی در این مقاله می نویســد: جهان وارد دوره 
جدیدی از تقابل  قدرت های بزرگ شده که این 
بار مقابله ایاالت متحده آمریکا و چین اســت. 
این واقعیت پذیرفته شــده است که نبرد پکن 
و واشــنگتن برای مدت طوالنی ادامه خواهد 
داشــت و البته نتیجه آن غیرقابل پیش بینی 
اســت. با این حال، ممکن است این رقابت نیز 
مانند جنگ سرد به پایان برسد و مانند سقوط 
اتحاد جماهیر شوروی سابق، اتفاق تعیین کننده 
نه در فرایند مبارزات، بلکه با وقوع فرایند های 

داخلی در طرف بازنده صورت بگیرد.
پژوهشگر روس در ادامه، عدم انعطاف پذیری در 
سیاست خارجی آمریکا، کاهش امید به زندگی 
در ایاالت متحده، باال بودن سرســام آور هزینه   
مراقبت های بهداشتی و بدترین سیستم پزشکی 
و شکست راهبردِی جنگ های آمریکا در قرن 
بیســت و یکم را مهم ترین دالیلی می داند که 

زمینه سازی فروپاشی آمریکا را برعهده دارند.
کاشین در پایان می نویســد: احتمال سقوط 
ناگهانی قدرت سیاسی و نظامی آمریکا در یک 
برهه خاص زمانی، ممکن اســت به یک عامل 
مهم در پیش بینی ناپذیــری، به ویژه در ایاالت 
متحده آمریکا تبدیل شود. ممکن است چین 
روزی به این نتیجه برســد که بهترین لحظه 
برای بدســت آوردن جایگاه رهبری فرا رسیده 
و از سوی دیگر ایاالت متحده آمریکا بار دیگر 
تالش کند با یک ماجراجویی نظامی، توجه از 

مشکالت داخلی خود را منحرف کند.
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واکنش عربستان به حمله های موشکی یمن

انصاراهلل تروریست است!©
ایسنا: کابینه عربستان سعودی که به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی 
برگزار شد، بدون اشاره به حمله های تروریستی ائتالف عربی که مردم یمن را هدف قرار 
می دهد، اعالم کرد »تالش ها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در عربستان، اقدامی 
تروریستی و خصمانه و تالشی شکست خورده به حساب می آید که با قوانین بین المللی 

انسانی و عرف های آن مغایرت دارد!«

کشف عجیب ترامپ

پلیس آمریکا سفیدپوست ها را هم می کشد!©
سی بی اس: دونالد ترامپ قتل جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی به دست 
پلیس این کشــور را وحشتناک خواند اما از سؤال کاترین هریج، خبرنگار سی بی اس 
درباره اینکه چرا هنوز هم سیاه پوستان آمریکا به دست مأموران پلیس کشته می شوند، 
برآشفته شد. او ادامه داد: سفیدپوستان هم کشته می شوند. سفیدپوستان هم کشته 
می شــوند. این چه سؤال وحشتناکی اســت که می پرسی؟ سفیدپوستان هم کشته 
می شوند. به هر صورت مردم بیشتری کشته می شوند. سفیدپوستان بیشتری هم کشته 

می شوند.
نرخ کشته شدن سیاه پوستان آمریکا توسط پلیس، بیش از دو برابر سفیدپوستان است.

بگو مگو بین نماینده لبنان و رژیم صهیونیستی در سازمان ملل

دفاع تمام قد از حزب اهلل©
المیادین: نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی در شورای حقوق بشر در نشستی به 

صورت لفظی با یکدیگر درگیر شدند.
در این جلسه، نماینده رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل اظهاراتی را عنوان کرد که با 
واکنش احمد سویدان، نماینده لبنانی مواجه شد. نماینده صهیونیست، حزب اهلل لبنان 
را یک سازمان تروریستی خواند و نماینده لبنانی هم در پاسخ به آن گفت: حزب اهلل 

مقابل اشغالگری ایستاد و در برابر آن مقاومت کرد.
نماینده لبنان اظهار کرد: رژیم صهیونیستی فعالیت های تروریستی انجام می دهد که 
حمله به لبنان در تابســتان ۲۰۰6 میالدی )جنگ ۳۳ روزه( نمونه ای از آن اســت. 
سویدان تأکید کرد: حزب اهلل لبنانی است و از محبوبیت زیادی برخوردار بوده و بخشی 

از پارلمان و دولت این کشور است.

عذرخواهی جاستین ترودو بابت رسوایی مالی خانوادگی

ببخشید خانواده ام پولکی است©
فارس: نخست وزیر کانادا به خاطر پول گرفتن اعضای خانواده اش از یک مؤسسه خیریه 
که قرار است یک پروژه دولتی را اجرا کند، ناچار به عذرخواهی شد. ترودو در نشستی 
خبری گفت: من درخصوص جدا کردن خود از بحث هایی که در مورد خانواده ام مطرح 
شده است مرتکب اشتباه شدم و بابت آن عذرخواهی می کنم. ترودو چندی پیش، طرح 
پرداخت ۹۰۰ میلیون دالر به دانشجویان کانادایی برای کمک به معاش آن ها در بحران 
شیوع ویروس کرونا را به مؤسسه خیریه »WE« محول کرد، اما اندکی بعد مشخص 

شد مادر و برادرش ۳۲۰ هزار دالر از این بودجه را بابت سخنرانی به جیب زده اند.

صهیونیست ها همچنان در خیابان©
ایسنا: هــزاران تن از شهروندان اسرائیلی با تظاهرات مقابل منزل بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی استعفای وی از این سمت را خواستار شدند. شبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: این تظاهرات در قدس اشغالی و تل آویو برگزار 
شد و برآورد شده شمار معترضان در هر شهر بیش از ۲هزار تن بود. آن ها پالکاردهایی 
را در دست داشتند که روی آن ها جمله های »فساد نتانیاهو ما را متنفر کرده«، »نتانیاهو 

استعفا کن« و »اسرائیل برای ماست نه نتانیاهو« نوشته شده بود.
شــرکت کنندگان تالش کردند از موانع ایجاد شــده توسط پلیس عبور کنند که به 
درگیری با پلیس منجر شد. برخی تظاهرات کنندگان با پرتاب تخم مرغ به سمت پلیس 
اعتراضشان را نشان دادند. نتانیاهو در سه پرونده با اتهام فساد و رشوه مواجه است اما 

به خاطر شیوع کرونا محاکمه وی به تأخیر افتاده است.

تظاهرات مردمی در بصره همزمان با سفر الکاظمی©
شفق نیوز: همزمان با سفر مصطفی الکاظمی به استان بصره، ده ها تن از ساکنان این 
استان روز گذشته تظاهرات کردند. در جریان این تظاهرات، پرچم منطقه ای بصره در 
مقابل هتل بین المللی این شهر به اهتزاز درآمد. تظاهرات کنندگان خواستار تحقیق 
در خصوص کشته شــدگان در جریان اعتراض های ماه های گذشته در این شهر و نیز 
پرداخت حقوق روزانه ۳۰ هزار دینار در اداره های دولتی شدند. آن هاهمچنین خواستار 

بهبود وضعیت استان نفت خیز این کشور شدند.

قتل، کسب و کار من است

افزایش دو رقمی جرم و جنایت در شهرهای آمریکا©
ســی ان ان: تیراندازی و قتل که در مراحل اولیه قرنطینه با افت زیادی روبه رو شده 
بود دوباره به شــدت افزایش یافته است. بنا به گزارش سی ان ان، تنها ویروس کرونا و 
ناآرامی های اجتماعی و افزایش دمای هوا نیست که جامعه آمریکا را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده، بلکه جرایم خشونت آمیز نیز به طور فزاینده ای رو به افزایش است. در 
نیویورک، نرخ قتل در 6 ماه نخســت امسال ۲۳ درصد نسبت به ۲۰۱۹ رشد داشته 
است. در شیکاگو نرخ قتل در هفته آخر ژوئن و هفته نخست جوالی نسبت به سال 
گذشــته ۳۹ درصد افزایش و در لس آنجلس نیز در دو ماه گذشته با رشد دو رقمی 

روبه رو شده است.

اعطای یک درجه نظامی پس از توافقی سیاسی

ژنرال دوستوم، مارشال شد©
آواپرس: با فرمان محمد اشــرف غنــی، رئیس جمهور و توســط عبداهلل عبداهلل، 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان، رتبه مارشالی، عالی ترین نشان نظامی 
در افغانســتان به طوررسمی به عبدالرشید دوستوم اعطا شد. مراسم اعطای این رتبه 
جنجالی به دوســتوم روز گذشته در پارک عدالت شهر شبرغان، والیت جوزجان در 
شمال افغانستان برگزار شد. حدود ۲ هزار سرباز هوادار دوستوم که در جنگ ها کشته 
شــده اند در این پارک دفن هستند. اعطای این رتبه یکی از شرط های توافق سیاسی 

عبداهلل با غنی در بحران پس از انتخابات اخیر در این کشور بود. 
عبدالرشید دوستوم ســومین مارشال افغانستان است. او در این مراسم گفت با 
زحمت زیاد به این مرحله رســیده اســت و طالبان را تهدید کرد که اگر صلح 
نکنید شکست می خورید، اما بالفاصله از آمریکا خواست در خروج نیروهایش از 

افغانستان عجله نکند.
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 جهان/ علوی  اظهارات روز سه شــنبه سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی که قسمتی از آن اشاره به حادثه آتش ســوزی در ناو آبی خاکی 
بونهام ریچارد در سن دیگو داشت، واکنش های مختلفی را برانگیخت. سردار قاآنی در قسمتی 
از صحبت هــای خود درباره تجهیزات نظامی آمریکا اینچنین گفت: »واقعیت این اســت که 
ارتش آمریکا خسته و فرسوده شده و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل شده است. مدت هاست 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش آمریکا می گویند این ناوها آهن پاره هایی بیش نیستند. آمریکا 
باید وضع بد خود را قبول کند و بیش از این به بشریت و مردم خود ظلم نکند«. این اظهارات 
از یک ســو و ســقوط های پی در پی جنگنده های نیروی هوایی ایاالت متحده و همچنین 
آتش سوزی یک ناو آمریکایی، بهانه ای شد تا نگاهی اجمالی به قیمت، هزینه نگهداری و طول 

عمر این نوع از تجهیزات نظامی آمریکا داشته باشیم. 

سقوطهایسریالیمحصوالتآمریکایی»
در دو ســال گذشته ۱۱ جنگنده ســاخت آمریکا چه توسط نیروی هوایی این کشور و چه 
توســط دیگر استفاده کنندگان حین تمرین، رزمایش و یا مأموریت سقوط کرده است. این 
جنگنده ها در مدل های مختلفی تقســیم بندی شده و شامل نسل چهارم تا نسل پنجم، به 
عنوان آخرین نســل جنگنده های حال حاضر دنیا می شود. خســارت ناشی از سقوط این 
جنگنده ها جدا از تلفات جانی، 6۱6 میلیون دالر برآورد شده است. در ادامه، مروری به این 

حوادث خواهیم داشت.

اف16فایتینگفالکن»
استفاده کننده: نیروی هوایی

 ایاالت متحده
محل سقوط: ایالت کارولینای جنوبی

تاریخ: ۱۱ تیر ۹۹
وضعیت خلبان: کشته شده

قدمــت: ۱۹7۴ میالدی معــادل ۱۳۵۲ 
شمسی، ۴6 سال پیش

قیمت هر فروند: ۱8.8 میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: 8 هزار و ۳۰۰دالر

استفاده کننده ها: ۲6 کشور

اف16فایتینگفالکن»
استفاده کننده: نیروی هوایی پاکستان

محل سقوط: حوالی اسالم آباد حین پرواز 
آموزشی

تاریخ: ۲۱ اسفند ۹8
وضعیت خلبان: کشته شده

قدمــت: ۱۹7۴ میالدی معــادل ۱۳۵۲ 
شمسی، ۴6 سال پیش

قیمت هر فروند: ۱8.8 میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: 8 هزار و ۳۰۰دالر

استفاده کننده ها: ۲6 کشور

اف18سوپرهورنت»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

محل سقوط: دریــای فیلیپین، جنگنده ناو 
هواپیمابر روزولت

تاریخ: ۳۰ خرداد ۹۹
وضعیت خلبان: جراحت

قدمــت: ۱۹78 میــالدی معــادل ۱۳۵7 
شمسی، ۴۱ سال پیش

قیمت هر فروند: ۲۹ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۱۲هزار و 6۰۰دالر

استفاده کننده ها: 8 کشور

اف15ایگل»
استفاده کننده: نیروی هوایی

 ایاالت متحده
محل سقوط: آب های شمالی انگلیس

تاریخ: ۲6 خرداد ۹۹
وضعیت خلبان: کشته شده

قدمــت: ۱۳۵۱ میــالدی معــادل ۱۳۵۱ 
شمسی، ۴7 سال پیش

قیمت هر فروند: ۲۹.۹ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۲۳هزار و ۲۰۰دالر

استفاده کننده ها: 7 کشور

اف35الیتنینگنسلپنجم»
استفاده کننده: نیروی هوایی ژاپن

محل سقوط: شمال شرقی شهر میساوا در 
استان ئاموری

تاریخ: ۲۱ فروردین ۹8
وضعیت خلبان: نامشخص

قدمت: ۲۰۰6 میالدی معادل ۱۳8۵ شمسی، 
۱۳ سال پیش

قیمت هر فروند: ۱۰۱ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۲8هزار و ۵۰۰ دالر

استفاده کننده ها: ۴ کشور

اف35الیتنینگنسلپنجم»

استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده
محل سقوط: نزدیکی پایگاه هوایی ایگلین، ایالت فلوریدا 

حین مأموریت تمرینی
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۹۹
وضعیت خلبان: جراحت

قدمت: ۲۰۰6 میالدی معادل ۱۳8۵ شمسی، ۱۳ سال پیش
قیمت هر فروند: ۱۰۱ میلیون دالر

هزینه هر ساعت پرواز: ۲8هزار و ۵۰۰ دالر
استفاده کننده ها: ۴ کشور

اف16فایتینگفالکن»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

پایگاه هوایی کونسان  محل سقوط: حوالی 
کره جنوبی

تاریخ: ۱6 آذر ۹8
وضعیت خلبان: جراحت

قدمــت: ۱۹7۴ میــالدی معــادل ۱۳۵۲ 
شمسی، ۴6 سال پیش

قیمت هر فروند: ۱8.8 میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: 8 هزار و ۳۰۰دالر

استفاده کننده ها: ۲6 کشور

اف16فایتینگفالکن»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

محل سقوط: شــهر تریر و در حوالی پایگاه 
هوایی رامشتاین آلمان

تاریخ: ۱6 مهر ۹8
وضعیت خلبان: جراحت

قدمــت: ۱۹7۴ میــالدی معــادل ۱۳۵۲ 
شمسی، ۴6 سال پیش

قیمت هر فروند: ۱8.8 میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: 8هزار و ۳۰۰ دالر

استفاده کننده ها: ۲6 کشور

اف18سوپرهورنت»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

محل ســقوط: حوالی پایــگاه چاینا لیک، 
کالیفرنیا

تاریخ: ۱۰ مرداد ۹8
وضعیت خلبان: نامشخص

قدمــت: ۱۹78 میــالدی معــادل ۱۳۵7 
شمسی، ۴۱ سال قبل

قیمت هر فروند: ۲۹ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۱۲هزار و 6۰۰دالر

استفاده کننده ها: 8 کشور

اف35الیتنینگنسلپنجم»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

محل ســقوط: نزدیکی پایگاه هوایی هیل، 
ایالت یوتا حین مأموریت تمرینی

تاریخ: ۲۰ خرداد ۹۹
وضعیت خلبان: جراحت

قدمت: ۲۰۰6 میالدی معادل ۱۳8۵ شمسی، 
۱۳ سال پیش

قیمت هر فروند: ۱۰۱ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۲8هزار و ۵۰۰ دالر

استفاده کننده ها: ۴ کشور

اف22رپتورنسلپنجم»
استفاده کننده: نیروی هوایی ایاالت متحده

محل سقوط: نزدیکی پایگاه هوایی ایگلین، 
ایالت فلوریدا حین مأموریت تمرینی

تاریخ: ۲6 اردیبهشت ۹۹
وضعیت خلبان: جراحت شدید

قدمت: ۱۹۹7 میالدی معادل ۱۳76 شمسی، 
۲۲ سال پیش

قیمت هر فروند: ۱۵۰ میلیون دالر
هزینه هر ساعت پرواز: ۳۳هزار و ۵۰۰ دالر

استفاده کننده ها: در انحصارآمریکا

ناوهایقدیمی؛پرهزینهامابیفایده»
در کنار جنگنده ها، یکــی دیگر از تجهیزاتی که 
آمریــکا به داشــتن آن افتخار می کنــد، ناوهای 
هواپیمابر اســت. ایاالت متحده ۱۲ ناو هواپیمابر 
عملیاتی دارد که هشــت عدد از آن ها عمر باالی 
۲۰ سال دارند؛ به عنوان مثال، ناو هواپیمابر یو اس 
اس نیمیتز ۴۵ سال عمر دارد. این ناوهای بسیار 
گرانقیمت، هزینه نگهــداری باالیی هم دارند. به 
عنوان مثال ناو یو اس اس فورد با قیمتی حدود ۱8 
میلیارد دالر ساخته شده است. طبق برآوردها، به 
طور متوسط روزی ۲ میلیون دالر هزینه نگهداری 
هر ناو هواپیمابر اســت؛ این در حالی است که بنا 
به گزارش یک نشریه آمریکایی، ناوهای هواپیمابر 
کارایی خود را در جنگ های تمام عیار از دســت 
داده اند. نشریه نشنال اینترست که عمدتاً مطالب 

خود را با اندیشــه های واقع گرایانــه و مبتنی بر 
داده های حقیقی منتشــر می کند، در مطلبی با 
بیان اینکه ناوهای هواپیمابر در یک نبرد تمام عیار 
به کمک آمریکا نمی آیند، نوشت: این ناوها همان 
ایرادهایی را دارند که سالح های شوالیه ها در قرون 
وسطا داشتند، به این معنی که به دلیل محدودیت 
دامنه باید به اندازه کافی به دشمن نزدیک شوند 
و این ایراد بزرگ و خطرناکی است. »متیو ریزنر« 
از نویسندگان این نشریه آمریکایی در نوشتاری با 
عنوان »ناوگروه ضربت در یک جنگ بزرگ قدرت 
به آمریکا کمک نمی کند« افزود: اگر ایاالت متحده 
در یک جنگ قدرت تمام عیار درگیر شود، احتماالً 
طرفی برنــده خواهد بود که بتواند موشــک ها و 
کشتی های خود را سریع جایگزین کند. واشنگتن 
مدت هاســت ناوهای هواپیمابــر خود را همچون 

تاجی گوهرنشان بر سر نیروی دریایی خود می بیند 
و هرگز قصد ندارد نظر خود را در این مورد تغییر 
دهد. با این حال، برخی کارشناسان نیروی دریایی، 

نظراتی خالف واشنگتن دارند. 
دکتر »تی اکس هامس« سرهنگ بازنشسته نیروی 
دریایی و محقق برجسته مؤسسه دانشگاه دفاع ملی 
برای مطالعات استراتژیک ملی بر این باور است که 
ناوگان کنونی نیروی دریایی از کمبود کشتی هایی 
که قادر به انطباق سریع در یک نبرد دریایی هستند 
رنج می برد. به عبارتی نه تنها ناوهای هواپیمابر آمریکا 
به طور فزاینده ای نسبت به حمالت دوربرد حساس 
هســتند، بلکه به دلیل پرهزینه بودن آن و تلفات 
باال، باید فناوری دیگری جایگزین آن شود. نیروی 
دریایی همچنین باید سرمایه گذاری های بسیاری را 
در کشتی های بدون سرنشین انجام دهد تا به پای 

پیشرفت های قابل توجه روس ها و چینی ها در این 
حوزه برسد. در نهایت باید خاطرنشان کرد نیروی 
دریایی ایاالت متحده آمریکا در طول بیش از 7۰ 
سال، یک نبرد دریایی تمام عیار نداشته است، اما 
حاال باید با گزینه های دشواری روبه رو شود، زیرا در 
نظر دارد چگونگی انطباق با محدودیت های رو به 
رشد بودجه و چالش های جدید جنگ های مدرن 

دریایی را در نظر بگیرد.
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