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یـــادداشــت  روز
حسنهانیزاده

انفجار بندر بیروت در شامگاه سه شنبه حادثه ای دردناک و بی سابقه در تاریخ لبنان 
بود. درباره اینکه چرا چنین حجمی از مواد خطرناک در ســاحل و بندر تجاری 
وجود داشــته، یک سناریو این است که یک کشتی حاوی مقادیر زیادی نیترات 
آمونیوم که هم قابل اشــتعال است و هم در تولید کود کشاورزی کاربرد دارد، از 

یکی از کشورهای...

انفجار بندر بیروت 
و پشت پرده های آن

مقامات کشورمان با تسلیت حادثه بندر بیروت 
تأکید کردند ایران در کنار لبنان ایستاده  است

لبنان قوی بمان

 سیاســت  حادثه عصر سه شنبه بیروت در شرایطی اتفاق افتاد که پیش از این فشارهای 
اقتصــادی آمریکا علیه لبنان وضعیت بغرنجی را برای مردم این کشــور فراهم کرده بود، از 
همین جهت است که ایران به عنوان کشوری که سال ها مورد شدیدترین تحریم های آمریکا 
قرار گرفته و طی ماه های اخیر همزمان با ویروس کرونا با تحریم مبارزه کرده است، به خوبی 
شرایط لبنان را درک کرده و در پیام همدردی مقامات کشورمان تأکید شد که ایران در کنار 
لبنان ایستاده است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در نخستین واکنش به انفجار 
بیروت، در همان ساعات اولیه تأکید کرد: ذهن و دعای ما با مردم بزرگ و مقاوم لبنان است. 
ایران همانند همیشه آماده است به هر نحوی که ضروری باشد کمک رسانی کند. لبنان قوی 
بمان. با این حال ظریف روز گذشته با همتای لبنانی خود تلفنی گفت وگو کرد و در توییتی در 
این باره نوشت: در گفت وگوی تلفنی با »وهبه« وزیر خارجه لبنان مجدداً همبستگی قاطع و 
راسخ ایران با ملت لبنان را تکرار کردم. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در حال ارسال 

بیمارستان صحرایی و دارو برای امدادرسانی...
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سختی های یک کار دوست داشتنی
  جامعه  خبرنگاری حرفه ای متفاوت اســت. رســالت خبرنگاران در گفت وگو با »قدس« از دغدغه های حرفه ای خود می گویند

آگاهی بخشی و از سویی دیگر چشم و گوش بینا و شنوای 
مردم بودن آن را از دیگر مشاغل متمایز کرده است. گام 
برداشــتن در این مســیر عین خطرنگاری است. تجربه 

خبرنگاری با وجود حالوتی که در آن نهفته اســت، گاه 
همراه با دشواری هایی است که با چشیدن طعم تلخ آن 
می توان عطای آن را به لقایش بخشید.هفدهم مرداد، روز 

 ............ صفحه های 10و11خبرنگار، فرصت و بهانه ...
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در مذمت 
»شهروند خبرنگاران«!

اعتماد جامعه؛ 
پشتوانه خبرنگار

دیروز، امروز 
و فردای »خبرنگاری«

ویژه نامه»خم غدیر«ویژه نامه»خم غدیر«
 متن کامل خطبه غدیر   متن کامل خطبه غدیر  

ویژه مسابقه بزرگ قربان تا غدیرویژه مسابقه بزرگ قربان تا غدیر
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آگهی مناقصه 
لباس کارزمستانی و تابستانی 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان دکتر شیخ 

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه 
کابل گالوانیزه دستک )ساپورت( فکی 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

تولید کنندگان سطح سنج های اولتراسونیک و مکانیکی جهت ثبت ارتفاع جریان در 
آدمروهای شبکه فاضالب

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی تولید کنندگان سطح سنج های اولتراس�ونیک و مکانیکی 
جهت ثبت ارتفاع جریان در آدمروهای شبکه فاضالب با مشخصات فنی ذیل اقدام نماید .

مشخصات فنی:
1-اندازه گیری پیوسته و بدون تماس سطح مواد سیال     2-مناسب برای اندازه گیری سطح مواد تا ارتفاع 20 متر 

3-دارای سنسور های داخلی جهت تصحیح سرعت صوت     4-دارای رزولوشن اندازه گیری 3 میلیمتر 
5-دارای دقت اندازه گیری 0.1 درصد فاصله اندازه گیری شده     6-دارای حفاظت IP 68       7-کارکرد در رنج دمایی 

20 تا 90 درجه سانتی گراد   8-جنس بدنه استیل 316             9-دارای خروجی آنالوگ 20-4 میلی آمپر 
Modbus RTU 485 با پروتکل RS 10-دارای پورت

11-دارای نرم افزار تنظیم و مانیتورینگ تحت ویندوز و اندروید جهت تنظیم پارامترهای مورد نیاز
لذا از کلیه تولید کنندگان / تامین کنندگان دعوت میش�ود خالصه س�وابق کاری )رزومه و مراجع محصوالت(، امکانات، 
نیروها و دس�تگاهها وتواناییهای خود را به همراه مس�تندات کامل و اس�تاندارد های اخذ ش�ده و تائیدیه های فنی مراکز 
معتبر یا س�ایر ش�رکت های آب و فاضالب را تا پایان وقت اداری )س�اعت 13:30( مورخ 1399/5/28 به آدرس مشهد ، 

بلوار فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آب و فاضالب مشهد ارسال نمایند .
             دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع  9
90
46
04

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را درست مصرف کنیم 
آگهی فراخوان شناسایی 

 این ش��رکت در نظر دارد یک دستگاه 
وان��ت مزدا م��دل 1384 رنگ نقره ای 
خ��ود را از طری��ق مزای��ده ب��ه فروش 

برساند.
ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند ت��ا تاریخ 
اطالع��ات  کس��ب  1399/05/21جه��ت 
بیش��تر و دریاف��ت اس��ناد مزای��ده با 
تم��اس حاص��ل   09374109131 تلف��ن 

فرمایند.
 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
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    شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه اجرای شبکه توزیع برق بخشی از معابر شهرک صنعتی 
س��نگهای ساختمانی نهبندان  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  با ش��ماره فراخوان 2099001298000006 به شرکت 

دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسیسات برقی واگذار نماید.
1- مشخصات کار: اجرای حدود 5/5 کیلومتر شبکه توزیع برق 20 کیلو ولت بخشی از معابر شهرک صنعتی سنگهای ساختمانی 

نهبندان
2- میزان تضمین ش��رکت در مناقصه: مبلغ 663.000.000 ریال)شش��صد و شصت و س��ه میلیون ریال( می باشد که می بایست 
به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
مورخه 94/09/22 مصوب هیئت محترم وزیران ارائه گردد. در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ به حساب شماره 4001109806376406 
با شماره شباIR 320100004001109806376406  و شناسه واریز 969294720100000000000000294720 نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 13.253.481.482 ریال )س��یزده میلیارد و دویس��ت و پنجاه و س��ه میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و 
چهارصد و هشتاد و دو ریال( بر اساس فهرست بهاء توزیع نیروی برق سال 99 و ابنیه سال 99 و اعتبار پروژه از محل اعتبارات 

منابع داخلی شرکت می باشد.
به این قرارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال 99 می باشد.

4- مدت اجرای کار: سه ماه
5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/06/05 ساعت 13:30 می باشد و پیشنهادهای واصله در روز  پنجشنبه 
99/06/06 ساعت 8:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان هفتم تیر- شرکت 

شهرک های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقصه: مبلغ 2/000/000 ریال می باش��د که باید به حس��اب تمرکز وجوه درآمد ش��رکتهای دولتی بش��ماره 
4001109804019958 با شماره شبا IR 820100004001109804019958 و شناسه واریز 326109880294720811200000400000  نزد 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز 

شنبه 99/05/25 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.                                                        شناسه آگهی : 928641

فراخوان تجدید مناقصه یك مرحله ای )نوبت اول(
پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ارزیابی كیفی مناقصه گران به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه 
ویا با شماره تلفن  2242-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  . 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ساخت داخل-نوبت دوم      شماره مجوز1399.2286

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره   - KZ 9740707  مناقصه شماره 98/175 شماره تقاضا و مناقصه

ماده شیمیایی متاسدیم بی سولفیت – ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 577/500/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

نامه  آیین  وفق  قبول  قابل  تضامین  از  یکی  بصورت  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین 
تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

11/550/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/07/19 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/06/20 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/08/09 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/07/10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، فاز 2و3-ساختمان ستاد-مدیریت بازرگانی –اداره خرید –خرید مواد شیمیایی

آدرس و تلفن مناقصه گذار

 قدردانی نبیه بری از حمایت  ایران
 ذی نفعان حادثه لبنان

 حمایت مقاومت، گاف ترامپ و سکوت نتانیاهو
 شکواییه قوه قضائیه از تحریم های آمریکا 

علیه مردم لبنان

 ............ صفحه های 2 و 8

عید غدیر، عید امامت و والیت را به همه مسلمانان تبریک می گوییم
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کنایه بهرام قاسمی به آمریکا درباره نقض عهد  سیاست: بهرام قاسمی، سفیر ایران در فرانسه نوشت: این پرسش کلیدی و حیاتی برای تاریخ فردای جهان و همه آیندگان اعم از نخبگان، سیاستمداران، 
اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه های مختلف به خصوص حوزه روابط و حقوق بین الملل باقی خواهد ماند. چگونه در این زمانه یک عضو شورای امنیت با نقض عهد و خروج از معاهده ای که خود عضوی از آن بود و 

دیگر نیست، سایر شرکای توافق را نیز به عهدشکنی و پیروی از سیاست های تحریمی خصمانه خود فرامی خواند. ناگفته ها هم گفته خواهد شد.

 سیاست  حادثه عصر سه شنبه بیروت در 
شرایطی اتفاق افتاد که پیش از این فشارهای 
اقتصادی آمریکا علیه لبنان وضعیت بغرنجی 
را برای مردم این کشــور فراهم کرده بود، از 
همین جهت است که ایران به عنوان کشوری 
که سال ها مورد شدیدترین تحریم های آمریکا 
قرار گرفته و طــی ماه های اخیر همزمان با 
ویروس کرونا با تحریم مبارزه کرده است، به 
خوبی شرایط لبنان را درک کرده و در پیام 
همدردی مقامات کشــورمان تأکید شد که 

ایران در کنار لبنان ایستاده است.

ایران در کنار لبنان می ایستد »
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در 
نخستین واکنش به انفجار بیروت، در همان 
ســاعات اولیه تأکید کرد: ذهن و دعای ما با 
مردم بزرگ و مقــاوم لبنان 
اســت. ایران همانند همیشه 
آماده اســت به هر نحوی که 
باشــد کمک رسانی  ضروری 
کند. لبنان قوی بمان. با این 
با  حال ظریف روز گذشــته 
همتای لبنانــی خود تلفنی 
گفت وگو کــرد و در توییتی 
بــاره نوشــت: در  ایــن  در 
گفت وگــوی تلفنی با »وهبه« 
وزیــر خارجه لبنــان مجدداً 
همبستگی قاطع و راسخ ایران 
با ملت لبنــان را تکرار کردم. 
وی با بیــان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در حال ارسال 
بیمارســتان صحرایی و دارو 
برای امدادرســانی در برابر این فاجعه است، 
تصریح کرد که ایران در کنار لبنان می ایستد.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
نیز در ســاعت اولیه حادثه نوشت: »حادثه  
انفجــار در  بیروت  و جــان باختن و مجروح 
شدن تعدادی از مردم عزیز لبنان  را از صمیم 
قلب به رئیس جمهــور، دولت و ملت لبنان 
تســلیت می گویم«. وی افزود: »در غم بزرگ  
لبنان عزیز، شریک هستیم و در کنار مردم 
ســرافراز و مقاوم آن برای هر گونه کمک و 

مساعدت ایستاده ایم«.   
وزیر بهداشت نیز در پیامی به همتای لبنانی 
خود مراتب آمادگی وزارت بهداشت جمهوری 
اسالمی ایران برای هر گونه کمک و یاری به 
دولت و ملت عزیز لبنان را به اطالع وی رساند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی نیز در نخســتین واکنش نوشت: 
حادثه فاجعه بار و بسیار تلخ انفجار در بیروت 
را به مردم قهرمان لبنان، دولت و پارلمان این 
کشور، مجاهدان حزب اهلل و برادرم سیدحسن 

نصراهلل تسلیت می گویم.
عالوه بر این قالیباف در آغاز جلســه علنی 
روز چهارشنبه مجلس با اشاره به انفجار روز 
سه شنبه در بیروت گفت: دل های همه ما در 
حادثه مصیبت بار در بندر بیروت سرشــار از 
غم و اندوه شد. قلب های مردم ایران با مردم 

داغدیده لبنان همراه و همدرد است.
رئیس مجلس با عرض تســلیت مجدد به 
لبنان تأکید کرد: ایران مثل همیشــه آماده 
هر گونه همکاری و کمک های انساندوستانه 
است و بنده برای تحقق و تسریع این امر با 
مقامات ذی ربط ایرانی و لبنانی همراه خواهم 
بود و در همین راستا از سازمان هالل احمر 
و نهادهای امدادی می خواهیم که در اسرع 
وقــت به کمک آســیب دیدگان این حادثه 
در لبنان بشــتابند. محمدباقر قالیباف ظهر 
چهارشــنبه در تماس تلفنی بــا نبیه بری، 
رئیس مجلس نماینــدگان لبنان نیز گفت: 
اطمینان دارم مردم لبنان با روحیه مقاومی 
که دارند از این بحران و حادثه تلخ با صبوری 
و شــکیبایی عبور خواهند کرد. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران در گذار از این بحران 

در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود.

قدردانی نبیه بری از حمایت  ایران»
نبیه بــری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان 
نیــز در تمــاس تلفنی با رئیــس مجلس 
شورای اسالمی از پشتیبانی و حمایت های 

دلگرم کننده جمهوری اسالمی ایران قدردانی 
کــرد. وی تصریح کرد: جمهوری اســالمی 
ایران در دوران های سخت از جمله در زمان 
اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی 
همواره حامی و پشتیبان مردم این کشور بوده 
و ملت و دولت لبنان هیچ گاه آن را فراموش 

نخواهند کرد.
روحانــی، رئیس جمهور کشــورمان نیز در 
پیامی با تأثــر از انفجار مهیــب در بیروت 
اعالم کرد که ایران آماده ارســال کمک های 
پزشکی و دارویی و مداوای مجروحان و سایر 

مساعدت های درمانی الزم است.
حســن روحانی در جلســه روز چهارشنبه 
هیئت دولت به جمعیت هالل احمر دستور 
داد هر چه سریع تر کمک های بشردوستانه 
شامل اقالم بهداشتی و پزشکی برای مردم 

آسیب دیده لبنان ارسال شود. 
فرمانده کل ســپاه در پیامی انفجار شــدید 
در بندر بیروت کــه منجر به جان باختن و 
مجروحیت جمع کثیری از مردم لبنان شد 
را به ملت و دولت این کشور و حجت االسالم 
والمســلمین سیدحســن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان تســلیت گفت و از آمادگی 
ســپاه برای کمک به آسیب دیدگان حادثه 

بندر بیروت خبر داد.

شکواییه قاضی القضات از تحریم های »
آمریکا علیه مردم لبنان

آیت اهلل رئیســی بــا صدور پیامــی حادثه 
دلخراش انفجار در بنــدر بیروت که منجر 
به کشته و زخمی شــدن تعدادی از مردم 
عزیز لبنان شد را تســلیت گفت و به ابعاد 
سیاســی این موضوع پرداخــت. رئیس قوه 

قضائیه تأکید کرد: اقدام ضروری امروز، ضمن 
حفظ انســجام ملی و مراقبت از فتنه گری و 
ملت  دشمنان  احتمالی  اختالف افکنی های 
و دولت لبنان، رســیدگی فوری به نیاز های 
اولیه مردم لبنان است که در اثر این حادثه 
تأمین آن با اختالل مواجه شــده است. وی 
ادامه داد: این حادثه دردناک در شــرایطی 
به وقوع پیوست که هنوز زخم های ناشی از 
اشــغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوز های 
مکرر این رژیم ضدانسانی بر جان و تن ملت 
لبنــان التیام نیافته که این ملت مظلوم زیر 
تازیانه های تحریم های ظالمانه رژیم آمریکا 
تحت فشار قرار گرفته است. آیت اهلل رئیسی 
افــزود: با توجه به تحریم های ظالمانه و ضد 
حقوق بشری که در ماه های گذشته از سوی 
رژیم جنایتکار آمریکا علیه ملت لبنان وضع 
شــده و مانع جدی در رسیدگی به نیاز های 
ضروری مردم لبنان اســت، تالش برای لغو 
فوری این تحریم ها در راســتای جلوگیری 
از ایجاد فاجعه انســانی باید در دستور کار 
دولت های دوست لبنان و مجامع بین المللی 
قرار بگیرد. وی تأکید کرد: ستاد حقوق بشر 
جمهوری اسالمی پیگیری حقوقی برای لغو 
این فشــار ها و دفاع از حقوق مردم رنج دیده 

لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

ذی نفعان حادثه لبنان»
مدیــر کل امور بین الملل مجلس شــورای 
اســالمی، آمریکا را نخستین طرف ذی نفع 
از حادثــه لبنــان دانســت و گفــت: رژیم 
صهیونیستی طرف دومی است که از هر گونه 
آسیب به لبنان سوءاستفاده می کند و شاید 
در پشت صحنه این حوادث هم باشد. حسین 
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به مواضع 
عربستان سعودی در قبال حادثه اخیر لبنان، 
افزود: مواضع دولت سعودی تاکنون در قبال 

این حادثه، سازنده تلقی نمی شود. 
وی حادثه انفجار در بنــدر اصلی بیروت را 
دارای ابعاد متنوعی دانســت و گفت: ما به 
دقت دیدگاه های فنی مقامات لبنان را درباره 
چرایی وقــوع این حادثه پیگیری می کنیم. 
امیــر عبداللهیان تأکید کــرد: اکنون همه 
کشــور های اســالمی و عرب منطقه باید با 
ارسال کمک های فوری برای مردم لبنان به 
آنان مدد برسانند به ویژه با توجه به سرایت 
آتش سوزی به انبار های غذایی و دارویی، ملت 

این کشور دچار مشکل شده اند.

مقامات کشورمان با تسلیت حادثه بندر بیروت تأکید کردند ایران در کنار لبنان ایستاده  است

لبنان قوی بمان

آقای رئیسی توجه داشته باشند؛ سرمایه دار با وکیل خصوصی در دادگستری خصوصی س
چه شود، نیشکر و هپکو شود؟ 09150009278

بابا چارلی چاپلین مرده. مسئوالن  تلویزیون شما که زنده اید! تو این اعیاد گناه نداره س
مردم خسته از همه چیز کمی اخمشون وا بشه. چند روز کمتر قیافه ترامپ و نتانیاهو، 

دفن جنازه کرونایی های دنیا را نبینیم ایرادی نداره.   09150002831
با ســالم خدمت آقای دکتر نمکی و تک تک کادر درمانی و خدماتی، خســته س

نباشــید خداقوت ،ما درخانه می مانیم تا ذره ای از زحمات و تالش های شبانه روزی 
شما را جبران کنیم، پیشاپیش عیدتان مبارک، پیروز، موفق وسالمت باشید ،یاعلی. 

09920006490
سود بانکی )ربا( تا آن حد برای مدیران بانک عادی شده که در نظام اسالمی، در چشم س

مشتری)جانباز50 درصد و آزاده( نگاه و می گویند اگر پول از بیرون بگیرید، منفعتش 
برای شما بیشتر است! 09150006391

کمک های مؤمنانه پس کجاســت من باوضعیت مالی بسیار خراب به سرمی برم اما س
حتی یک کمک هم دریافت نکردم. امثال من باید بسوزیم وبا بدبختی بسازیم. می دانید 

چندساله که گوشت قرمز نخوردیم !؟ای خدا شکرت. 09150007672
در خصوص رأی دادگاه تجدید نظر یا ثانویه یکی از شعبات استان بعد از ابالغ اجرایی س

رأی ابالغیه تناقص جزئی دارد که شــاید اشــتباه تایپی باشد، لذا با مراجعه به شعبه 
و رسیدگی مجدد هیچ کس پاسخگو نیســت .طبق مدارک.از مقام عالی دادگستری 
خواستاریم راهنمایی کند به کجا شکایت کنیم، چه کسی اشتباه  رأی را جواب می دهد؟ 

09150001944
باتوجه به مشــکالت کرونا دانشگاه ها از سالن های سطح شهر برای برگزاری کالس س

استفاده کنند وهرگز پیام نوری عمل نکنند. 09150009278
نمایندگان مجلس به فریاد ما مربیان حق التدریس فنی حرفه ای  سابقه دار برسید س

.چرا تبدیل وضعیتمان نمی کنند ؟! پس از ۲0 سال سابقه کار مداوم با حقوق 500 تومان 
چگونه زندگی کنیم. 09160006984

FATF مصداقی از تحریف در تحریم©
تحریم مهم ترین ابزار دولت آمریکا در سال های اخیر برای پیاده سازی سیاست های امنیتی 
و متناسب با منافع ملی اش در جهان بوده است بنابراین به  شدت به این ابزار تکیه کرده و 

به  صورت بسیار وسیعی از آن استفاده می کند.
آمریکا در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران با استفاده از ابزار تحریم یک جنگ اقتصادی به 
راه انداخته که این جنگ از حدود سال های 90-89 به  صورت علنی آغاز شده است هرچند 
آمریکا پیش از آن هم تحریم را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال می کرد اما شدت آن به 

 اندازه ای نبود که بشود به  عنوان جنگ اقتصادی از آن یاد کرد.
در جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخت تنها ابزار مورد استفاده اش تحریم نبود و نیست! 
هدف آمریکا از راه اندازی جنگ اقتصادی صرفاً مسئله اقتصاد نیست؛ چراکه اقتصاد برای 
آمریکا یک هدف میانی به شــمار می رود و به دنبال این است که با ایجاد فشار اقتصادی 
هدف اصلی خود را که یک هدف سیاسی است بدست بیاورد این امر را تئوری پردازهای 

آمریکایی که در حوزه تحریم ها اظهارنظر کرده اند هم بیان می کنند.
 آقای ریچارد نفیو که از کارشناســان حوزه اعمال تحریم ها و نزدیک به جریان دموکرات 
است اشاره می کند که ما با اعمال تحریم روی کشور هدف فشار می آوریم؛ مهم این است 
که آن کشور چقدر احساس درد کند؛ چراکه میزان حسی که از بابت اعمال فشار به جامعه 
کشور هدف منتقل می شود برای ورود آن کشور به گام بعدی و هدف اصلی که تغییر رفتار 

آن کشور است تعیین کننده خواهد بود و نشان می دهد آیا به آن هدف می رسیم یا خیر!
باید اذعان کرد ابزار تحریم که خود ایجاد فشار و محدودیت اقتصادی می کند همیشه در 
کنار ابزارهای عملیات رسانه ای یا همان جنگ رسانه ای قرار می گیرد که موجب شود در 
ذهن افراد جامعه آن کشور هدف این ذهنیت ایجاد شود که باید تغییر رفتار بدهند! اینجا 
آن نقطه ای است که بحث جریان تحریف بسیار مهم می شود و نقش محوری پیدا می کند 
یعنی در بخش ایجاد فشار اقتصادی، تحریم نقش محوری دارد اما در ایجاد ذهنیت و تغییر 

رفتار جامعه هدف، تحریف است که نقش محوری پیدا می کند.
اما تحریف با چه معنایی اینجا مد نظر است؟ به این معنا که واقعیت های اقتصادی کشورمان 
آن طور که هست معرفی نمی شود و جایگاه و نقش تحریم و مشکالتی که ریشه در تحریم 
دارد به صورت تحریف  شده ارائه می شود؛ به  عنوان  مثال با وجود اینکه بیشتر اقتصاددان ها 
و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش مهمی از مشکالت اقتصادی ما ریشه داخلی 
دارد و باید در داخل برای آن ها تدبیر کنیم اما جریان تحریف در کنار تحریم می آید و سعی 
می کند این تفکر را غالب کند که مشکالت ریشه خارجی دارد و اگر می خواهیم مشکالت 
حل شود باید به دنبال حل ریشه های خارجی آن برویم و این جایی است که تحریف عمل 
می کند. ما به تجربه بارها این را در کشور مشاهده کرده ایم که حرف هایی زده می شود که 
مثالً اگر به دنبال حل مشکالت معیشتی مردم هستید باید مذاکره کنید، اگر می خواهید 
مشکل سرمایه گذاری حل شود باید مذاکره کنید، اگر می خواهید تورم حل شود باید مذاکره 

کنید و مثال های بی شماری که در این 7-6 سال گذشته بارها تکرار شده است.
با این  حال واقعیت این اســت که تحریم یک نقش مشخص و وزن واقعی دارد و اتفاقاً در 
مسائل مختلف خیلی مطرح نیست؛ مثال روشن آن مسئله تورم و مسائل مربوط به حوزه 
پولی و بانکی اســت در این موارد ریشه مشکالت، داخلی است. در بحث خلق نقدینگی 
که چه از طرف دولت و چه نظام بانکی ایجاد شــود موجب خواهد شد که هر چند وقت 
یک  بار یک انفجار ایجاد شده در حوزه های مختلف سرریز شود. انحراف هایی که در حوزه 
عملکرد نظام بانکی وجود دارد یک مسئله داخلی و از ریشه های بروز مشکالت اقتصادی 
ماست اما جریان تحریف خیلی تالش دارد که این ها را به خارج متصل کند و تنها راه  حل 
را هم مذاکره و پایین آمدن از اصول و دادن امتیازها و از بین بردن مؤلفه های قدرت عنوان 
می کند. یکی از مصادیق مهم تحریف همین بحث FATF بود که از اواخر سال 94 و اوایل 
سال 95 خیلی در کشور مطرح شد. در آن مقطع با اینکه برجام اجرا شده بود اما بانک های 
بزرگ خارجی رابطه شان را با ایران برقرار نکرده بودند و نکته مهم این بود که جریان حامی 
غرب و مذاکره یا همان جریان تحریف این امر را مطرح کرد که مشکالت تحریمی برکنار 
شده و اینکه اکنون بانک ها با ما رابطه برقرار نمی کنند به  واسطه مشکالت ناشی از عدم 

همکاری ما با اف ای تی اف و گروه ویژه اقدام مالی است!
در واقع این یک حرف خالف واقع و دروغ بود و بر اساس همین حرف خالف واقع و همین 
تحریف، کشور را به دام و ورطه ای انداختند که 41 تعهد برای کشور ایجاد کرد؛ برخی از 
این تعهدات خیلی جای نگرانی نداشت اما برخی از آن ها واقعاً نگران کننده بوده و در واقع 
تکمیل کننده پازل تحریم ها و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران به شمار می رفت هر چند 
با روشن شدن مباحث مربوط به این موضوع جلو این کار گرفته شد، اما باید تأکید داشت 
که این  یک مثال خیلی بارز است و باید مورد بازخوانی قرار گیرد تا دوباره این نوع از اتفاق ها 
روی ندهد. به نظر می رســد در مواجهه با جریان تحریف نخبگان و رسانه ها نقش بسیار 
محوری دارند و اگر سواد کافی داشته و اهل تفکر باشند حتماً می توان جلو جریان تحریف 
ایستادگی کرد و همان  طور که رهبری تأکید کردند اگر جریان تحریف را شکست دهیم، 

حتماً تحریم هم شکست خواهد خورد.

 12 طرح مهم ضدآمریکایی ©
در دستور کار کمیسیون امنیت ملی

ایرنا: رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از بررسی 1۲ 
طرح ضدآمریکایی در این کمیسیون خبر داد و گفت: قصد داریم هزینه های هر 
گونه اقدام آمریکا علیه ایران را برای این کشور افزایش دهیم. مجتبی ذوالنوری 
با اشــاره به تأکیدات رهبــر معظم انقالب درباره مقابله بــا اقدام های خصمانه 
آمریکا، اظهار کرد: مجلس یازدهم دارای روحیه جهادی و ضداســتکباری بوده 
و زمینه های مســاعدی بــرای اقدام های الزم علیه آمریــکا وجود دارد. رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی از لحاظ تخصص، توانمندی و انگیزه 
در کار جهادی نسبت به مجالس سابق، در سطح بهتری قرار دارد و با توجه به 
وجود برخی باورهای اعتقادی در این کمیســیون، می توان به آینده آن امیدوار 
بود. ذوالنوری با اشــاره به بررســی 1۲ طرح مهم ضدآمریکایی در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی یادآور شد: این طرح ها به تدریج در دستور کار 
مجلس قرار می گیرد تا بتواند اتفاق های جدیدی در احیای منافع ملی و افزایش 
هزینه بــرای آمریکایی ها در صورت ضربه  زدن به منافع کشــور را رقم بزند و 

خسارت های کشور را جبران کند.

طرح دوفوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در دستور مجلس قرار گرفت»
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســالمی خاطرنشــان کرد: همچنین طرح 
دوفوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس است و به 

زودی در دستور کار صحن قرار می گیرد.

 فاجعه لبنان، ©
گمانه زنی ها و پیامدها

انفجار مهیب در بندر راهبردی بیروت یکی 
از بزرگ ترین فجایع دهه های اخیر است به 
طوری که برخی از شاهدان آن را با بمباران 
هسته ای هیروشیما مقایسه کرده اند. در این 
انفجار بخشــی از بندر بیروت ویران شده و 
اگرچه تاکنون رقم قربانیان بیش از 100 نفر 
و مجروحان بیش از 4هزار نفر اعالم شده ولی 
با توجه به ابعاد گسترده حادثه، افزایش رقم 

قربانیان دور از انتظار نیست.
تاکنون علت اصلی انفجار اتصال برق و شدت 
آن به خاطرانبــار ۲هزار و 750 تنی نیترات 
آمونیوم در محل انفجار اعالم شــده اســت. 
همچنین گفته می شود تحقیق در مورد علت 
انفجار شامل انبار خطرناکی که از سال ۲014 
در این بندر بوده نیز خواهد شد. با این احوال 
از آنجا که یورونیوز در نخستین ساعات انفجار 
بــه نقل از محافل آمریکایــی و عربی محل 
انفجار را انبار های موشــکی حزب اهلل لبنان 
اعالم کرد و همچنین ترامپ در نخســتین 
واکنش خود این انفجار را »حمله وحشتناک« 
نامید اما پس از آن مقامات وزارت دفاع آمریکا 
»حمله« نامیدن حادثه را رد کردند، بنابراین 
گمانه زنی ها روی علل حادثه می تواند ادامه 
یابد زیرا حتی تکذیب رســمی وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی نیز نتوانست مانع شود که 
افرادی انگشــت اتهام خود را به سوی رژیم 
صهیونیستی و کاخ سفید نشانه روند. به ویژه 
اینکه برخی خبرگزاری ها گزارش داده اند که 
پیش از انفجار، افردی موشکی را دیده اند یا 

صدای جت جنگنده ای را شنیده اند.
لبنــان از نظر موقعیــت ژئوپلتیکی جایگاه 
ویژه ای در منطقه دارد و ســاختار سیاسی 
آن نیز همواره برای نفوذ سیاسی قدرت های 
بزرگ در این کشور جذاب بوده است. شاید 
بــرای آمریکا و برخی کشــورهای عربی که 
حضور قانونی حزب اهلل را در ساختار سیاسی 
لبنان برنمی تابند از هم گسیختگی ساختار 
نظام حکومتی لبنــان و اختالف و رویارویی 
جریان های سیاســی حاکم بر این کشوراز 
نخســتین پیامدهای انفجار به شمار آید اما 
با هوشــیاری همه طرف ها به ویژه حزب اهلل 
این انتظار تحقق نیافته و گزارش ها از تقویت 

انسجام درونی لبنان حکایت دارد.
 آنچه جامعه جهانی اکنون باید بر آن متمرکز 
باشد امدادرسانی به آسیب دیدگان حادثه و 
کمک به دولت لبنان برای مقابله با پیامدهای 
اقتصــادی، بهداشــتی و درمانــی رویداد و 
بازسازی مناطق خسارت دیده است و در این 
زمینه پایان تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
لبنان و فشارهای سیاسی بر دولت این کشور 
نخســتین انتظار بشردوستانه از کشورهایی 
است که شعار دفاع از حقوق بشر آن ها گوش 

فلک را کر کرده است.
در ایــن میان انتظــار مــی رود پیامدهای 
اقتصادی انفجار بندر بیروت در روزهای آینده 
آثار خود را بر اقتصاد جهانی آشــکار سازد. 
بیروت روزانه با ۳00 بندرگاه جهانی در تعامل 
بوده و سالیانه پذیرای بیش از ۳هزار و 100 
کشتی بوده است بنابراین حذف این بندر از 
اقتصاد لبنان و جهان عــالوه بر فلج کردن 
اقتصاد این کشور می تواند اقتصاد جهانی را 

نیز با مخاطره مواجه سازد.
اگرچه رسیدگی به آسیب دیدگان این انفجار 
مهیب و جبران سریع خســارت های وارده 
به مــردم اولویت نخســت جامعه جهانی و 
دولت لبنان است اما ریشه یابی این رویداد و 
شناسایی عوامل آن و مشخص شدن تصادفی 
یا عمدی بودن انفجار و یا تروریستی بودن آن 

نبایستی به حاشیه رانده شود.
 نخســت وزیر لبنــان قول بررســی علل 
انفجار پس از رســیدگی به آسیب دیدگان 
را داده اســت اما باید دید ابعاد گســترده 
فاجعه و خســارت های فراوان ناشی از آن 
و نیز فشــارهای خارجــی و دامن زدن به 
اختالف هــای داخلی این فرصــت را برای 

دولت لبنان فراهم خواهد کرد؟

 مصطفــی صالحی معروف بــه مصطفی س
َفَتل، قاتل مدافع امنیت مردم، شــهید سجاد 
شاه ســنایی پس از سه ســال بررسی و طی 
مراحل قضایی، بامداد دیــروز به دار مجازات 
آویخته شد. وی از عوامل اصلی اغتشاش های 
دی سال 96 در کهریزک نجف آباد بود که پس 
از چندین جلســه دادگاه به اتهام قتل پاسدار 
شهید سجاد شاه سنایی به اعدام محکوم شد. 
ضــرب و جرح 6 نفر دیگر نیــز در پرونده وی 

وجود دارد.

 یکی از مشــاوران نامــزد دموکرات ها در س
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی است 
او در صورت پیروزی، همزمان با تعامل با ایران 
مانع دســتیابی این کشور به تسلیحات اتمی 
می شــود. »آرون کیاک« مدیــر امور یهودیان 
در ســتاد انتخاباتی »جو بایــدن« نامزد حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 
آمریکا می گوید: اگر در این انتخابات پیروز شود، 
به مسیر تعامل دیپلماتیک با ایران بازمی گردد.
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یادداشت روز

 مسعود براتی، کارشناس مسائل سیاست بین الملل

 قوای مقننه و قضائیه 
به دنبال زمین زدن دولت نیستند

 توزیع پیش نویس تکراری 
از قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت 

رئیس جمهور  روحانی،  حســن  سیاست: 
دیروز در جلســه هیئت دولت با تأکید بر 
اینکه تا روزی که بــه صندوق انتخابات و 
آرای مردم احتــرام بگذاریم، هیچ قدرتی 
نمی تواند به کشور صدمه بزند، تصریح کرد: 
وقتی در جمهوری اســالمی ایران، دولت، 
مجلس و ســایر ارکان حکومت به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم با آرای مردمی 
انتخــاب می شــوند، معنی نــدارد فردی 
در کاخ ســفید و در آن طــرف دنیا برای 
پایان حکومت مردم و اغتشــاش تصمیم 
بگیرد. روحانی بــا بیان اینکه تا زمانی که 
صندوق رأی و انتخابات در کشــور هست، 
جمهوری اسالمی ایران با قدرت می ماند، 
ادامه داد: البته دشمنان می توانند در این 
راه مزاحمت ایجاد کننــد ولی نمی توانند 
اصل حکومت و مردم ســاالری را از کشور 

و مردم بگیرند. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به دستورات رهبری به دولت 
و قوای مقننه و قضائیه و تشکیل نخستین 
جلسه سران قوا پس از رهنمودهای معظم له 
در روز عیــد قربان، تأکید کرد:  موضوع مهم 
اقتصادی در این جلســه در دستور کار قرار 

گرفت و بحث بســیار مفصلی انجام شد که 
نظرات بسیار شــبیه و نزدیک به هم بود و 
اینکه برخی در کشــور مطرح می کنند که 
قوای مقننه و قضائیــه به دنبال زمین زدن 
دولت هســتند، در این جلســات مشاهده 
نمی کنیم و قوای دیگر کاماًل درک می کنند 
که کشور در چه شرایطی قرار دارد. روحانی 
ادامه داد: در جلسه دیروز تصمیم ها و نتایج 
مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن 
در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری 
اعالم می شــود که گشایشــی اقتصادی در 

کشور به وجود می آید.
رئیس جمهور افزود: در فرصت زیاد یکساله 
دولت، مردم خواهند دید که در پنجشنبه 
و روزهــای دیگر هفتــه، طرح های مهم و 

بزرگی در کشور به بهره برداری می رسد.

سیاســت: دولت آمریکا در راستای سیاست 
ضدایرانی خود، مدتی است که با متهم کردن 
تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳1، خواستار تمدید 
تحریم های تســلیحاتی علیه ایران شده است. 
تحلیلگران بر این باورند که دولت آمریکا تنها 
می تواند امیدوار به جلب حمایت فرانسه، بریتانیا 
و آلمان به عنوان سه عضو اروپایی برجام باشد. 
روز گذشته نیز پایگاه خبری »بلومبرگ« مدعی 
شد که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، نسخه 
جدیــدی از پیش نویس قطعنامــه خود برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران را در شورای 
امنیت توزیع کرده اســت. بلومبرگ با ادعای 
اینکه به یک نســخه از متــن این پیش نویس 
جدید قطعنامه دست پیدا کرده، نوشت: »این 
)نسخه( از اعضای سازمان ملل می خواهد فروش 
تمامی تسلیحات به ایران و خرید آن ها از ]ایران[ 
را متوقف کنند و از ارائه آموزش های فنی، منابع 
یا خدمات مالی، مشــورتی و دیگر کمک های 
مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری 
یا ]نحوه[ استفاده از تسلیحات به ایران اجتناب 
کنند«. بر این اســاس، پیش نویس جدید البته 
تقریباً شبیه همان نسخه ای است که پیشتر در 
ماه ژوئن توسط آمریکا توزیع شده بود و به زعم 
بلومبرگ این نشان می دهد که واشنگتن هیچ 

عالقه ای برای اعمال تغییرات مورد نظر متحدان 
و همچنین مخالفانش در شورای امنیت ندارد.

با این حال »ِکلی کرافــت« نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل نیز اذعان کرد که روسیه و چین 
احتماالً هــر قطعنامه ای را ]علیــه ایران[ وتو 
می کنند. پمپئو، وزیر خارجــه آمریکا هم در 
مصاحبه با فاکس نیوز ضمن اتهام زنی به ایران و 
ابراز خشم از قرارداد همکاری طوالنی مدت ایران 
و چین مدعی شد: »ایران همچنان بزرگ ترین 
کشــور حامی تروریسم است و دسترسی رژیم 
ایران به نظام تسلیحات، پول و تجارت از طریق 
حزب کمونیست چین، تنها منطقه را در معرض 
خطر قرار می دهد«. »دنی دانون« نماینده رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل نیز تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را برای حفظ 

امنیت اسرائیل ضروری دانسته بود.

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

سیاست خارجیدولت
یک رسانه غربی اعالم کردپاسخ رئیس جمهور به اختالف افکنان میان قوا

 دفاعی امنیتی
فرمانده هوانیروز ارتش اعالم کرد

 آمادگی هوانیروز ارتش 
برای رزمایش مشترک با هوانیروز عراق

سیاست: امیر سرتیپ دوم خلبان 
یوســف قربانی، فرمانده هوانیروز 
با باشــگاه  ارتــش در گفت و گو 
خبرنگاران جوان، در پاسخ به این 
پرســش که آیا احتمال برگزاری 
رزمایش مشترک هوانیروز ارتش 

ایران با هوانیروز عــراق وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: ما به 
عنوان هوانیروز ارتش آماده برگزاری رزمایش مشــترک با 
هوانیروز عراق هستیم. البته برای برگزاری رزمایش مشترک با 
هوانیروز عراق به موافقت سلسله مراتب کشورمان و همچنین 
آمادگی هوانیروز عراق نیاز داریم. وی در پایان خاطرنشــان 
کرد: »اگر هوانیروز ارتش عــراق آمادگی برگزاری رزمایش 
مشــترک با ما را داشته باشــد، ما برای این کار کامالً آماده 
هستیم«. چندی پیش سپهبد حامد عطیه، فرمانده هوانیروز 

ارتش عراق از پایگاه هوانیروز اصفهان بازدید کرده بود.

 دولت
پاسخ جهانگیری به طرح مجلس

 تا این لحظه با کاالبرگ 
موافق نیستیم

جهانگیری،  اســحاق  سیاست: 
در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
جمع خبرنــگاران گفــت: ما به 
دالیل شــرایط تحریم مشکالتی 
داریــم. اولویت دولت رســیدگی 
به مسائل معیشــتی است که در 

حوزه معیشت دولت تصمیم های خوبی گرفته است. تالش 
دستگاه ها این است کاالها در شهرها و روستاها وجود داشته 
باشد، هر چند برخی از آن ها با قیمت باال وجود دارد. معاون 
اول رئیس جمهور با اشــاره به جلســه شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا گفت: مقرر شد ستادی برای رفع موانع 
تولید ایجاد شود که سعی می کنیم از هفته آینده جلسه رفع 
موانع تولید را فعال کنیم. جهانگیری در ادامه با اشــاره به 
طرحی که در مجلس در دست بررسی است، گفت: ما تا این 

لحظه با کاالبرگ موافق نیستیم.

 رهبری
در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه انجام شد

 موافقت رهبر انقالب با عفو 
یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان 

سیاســت: حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای، رهبر معظــم انقالب 
به  مناســبت اعیاد ســعید قربان 
و غدیر خم، بــا عفو یا تخفیف و 
تبدیل مجازات ۲هزار و 1۳5 تن 
از محکومان محاکــم عمومی و 

انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی 
موافقت کردند. آیت اهلل ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه 
به مناســبت فرارسیدن اعیاد ســعید قربان و غدیر خم در 
نامه ای به رهبر انقالب اســالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و 
تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده های عفو آنان در 
کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای 
بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت اهلل 

خامنه ای قرار گرفت.

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

  برنامه های مجازی مرکز امور بانوان و خانواده در دهه والیت   آستان: 110 برنامه مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی با محوریت بانوان به صورت مجازی در محالت مختلف مشهد در حال 
برگزاری است. فاطمه دژبرد، رئیس این مرکز گفت: این برنامه ها شامل مراسم خطبه خوانی، جشن، برگزاری مسابقات و خواندن نماز استغاثه است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار بود با حضور بانوان در 

مساجد و حسینیه های محالت مختلف مشهد برگزار شود اما با توجه به شیوع کرونا این برنامه ها در خانه ها و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حال اجراست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعالی حرم مطهر رضوی تشریح کرد

 جزئیات دستورالعمل بهداشتی©
 برگزاری عزاداری محرم در حرم رضوی

آستان: مدیرعالی حرم مطهر رضوی در 
مراسم معارفه معاونین اماکن متبرکه و 
خدمات زائرین حرم مطهر رضوی اظهار 
کرد: فراهم آوردن شرایط زیارتی توأم با 
آرامش، معرفت افزا و تأثیرگذار با تأکید 
بر حفظ آســایش، ایمنی، بهداشــت و 
ســامت زائر باید در اولویت قرار گیرد. 

محمدمهدی برادران صبح چهارشــنبه 15 مردادماه در مراســم معارفه معاونین 
اماکن متبرکه و خدمــات زائرین حرم مطهر رضوی که با حضور جمعی از علما، 
خدام و مدیران آستان قدس رضوی و مسئوالن استانی خراسان رضوی با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شــد، ضمن تبریک سالروز والدت امام  هادی)ع( و فرا رسیدن 
عید سعید غدیر خم، به ساختار جدید در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و افزود: تمام 
برنامه ها و تاش باید بر این امر باشد تا حرم مطهر، مظهر خدمت شایسته خادمان 

و خدمتگزاران عزیز و تجلی اخاق و سیره رضوی باشد.
وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه واالی خدمه و خادمیاران با رعایت ادب، مهربانی و 
رأفت رضوی، برنامه ریزی دقیق و منظم به منظور اجرای مطلوب تشریفات برگزاری 
آیین ها، مراســم و مجالس حرم مطهر رضوی از اهمیت بسیاری برخوردار است، 
عنوان کرد: به همین منظور محمد توکلی با حفظ سمت مدیریت امور خدمه آستان 
قدس رضوی به عنوان معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و روح اهلل رنجبر که 
سابقه مدیریت در اداره انتظامات و تشریفات حرم مطهر رضوی را بر عهده داشتند 

به عنوان معاون ایشان منصوب می شوند.
برادران اضافه کرد: همچنین امین بهنام از چهره های شــناخته شــده جهادی و 

تحول گرا به عنوان معاون خدمات زائرین آستان قدس رضوی منصوب می شود.

عزاداری با سالمت مردم در تضاد نیست»
وی در بخش دیگری از ســخنانش با تأکید بر اینکه امام رضا)ع( در حدیثی ثواب 
اطعام مستمندان در روز عید غدیر را برابر با اطعام انبیا بیان کرده اند، گفت: آستان 
قدس رضوی از دوران شــیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 100 هزار وعده غذای 
گرم در مناطق حاشیه شهر میان نیازمندان توزیع کرده است و بنا داریم این اقدام 
را در روز عید سعید غدیر به حداکثر برسانیم.مدیر عالی حرم مطهر رضوی با تأکید 
بر اینکه عزاداری با زیارت و سامت مردم در کنار حفظ پروتکل های بهداشتی در 
تضاد نیست، بیان کرد: آیین های عزاداری با سامت مردم در تضاد نیست بنابراین با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر رضوی می توانیم مراسم عزاداری 

ماه محرم و صفر را در آستان ملکوتی حضرت رضا)ع( برگزار کنیم.

اعالم پروتکل  های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ویژه ماه محرم»
برادران با بیان اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا، پروتکل های بهداشتی ویژه برگزاری 
مراســم عزاداری در ماه های محرم و صفر را به آســتان قدس رضوی اباغ کرده 
است، گفت: حضور یک نفر در فضای باز در مساحت 4 مترمربع، استفاده الزامی 
از ماســک، عدم حضور افراد مسن و بیمار در مراسم، ممنوعیت استفاده از طبل 
و ســنج، اســتفاده از یک چهارم ظرفیت محیط ها برای برگزاری مراسم، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در دســته های عــزاداری و... از جمله مفاد پروتکل های 
بهداشــتی ویژه برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم است.گفتنی است در این 
مراسم، محمد توکلی فریمانی به عنوان معاون جدید اماکن متبرکه حرم مطهر 
رضوي، روح اهلل رنجبر شورستانی به عنوان جانشین این معاونت و امین بهنام به 
عنــوان معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضــوی احکام خود را دریافت کردند. 
محمد توکلی فریمانی پیش از این ریاست اداره انتظامات حرم مطهر و مدیریت 
امور خدمه آستان قدس رضوی را برعهده داشته و روح اهلل رنجبر شورستانی سابقه 
ریاست اداره فراشان و مدیریت انتظامات و تشریفات آستان قدس را در کارنامه خود 
دارد.امین بهنام نیز مدیریت امور رفاه زائرین آستان قدس رضوی و مدیریت دفتر 
نمایندگی آســتان قدس در استان خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود دارد.

به نشر)انتشارات  عامل  مدیر  آستان    
آستان قدس رضوی( گفت: این مجموعه 
تاش دارد با بهره گیری از نشر الکترونیک 
و فعالیت در سایر قالب های فضای مجازی، 
به عنوان ناشری تخصصی در حوزه ادبیات 

دینی شناخته شود.
حســین ســعیدی گفت: ورود به عرصه 
نشــر الکترونیک و فضای مجازی یکی از 
اتفاق هایی است که همه ناشران در تولید 
محصــول فرهنگی و کتاب بــه دنبال آن 
هســتند و باید همه ناشران به سرعت در 
این عرصه ورود پیدا کنند. به طوری که اگر 
ناشری در این حوزه ورود پیدا نکند بدون 
تردید در عرضــه و توزیع کتاب در آینده 

دچار مشکل خواهد شد .
وی با اشــاره به اینکه هزینه تولید کتاب 
در نشــر الکترونیک نســبت بــه چاپ 
کتاب کاغذی کمتر اســت، تصریح کرد: 
سرعت بیشــتر در تولید و ویرایش کتاب، 
فروش بهتر برای ناشــر و دسترسی آسان 
مخاطبان به مطالعه کتاب و خرید آن برای 
پژوهشگران، خوانندگان، دانشجویان و... از 

جمله مزایای نشر الکترونیک است.
ســعیدی با بیان اقدام های انجام شــده 
به نشــر در حوزه نشــر دیجیتــال افزود: 
برنامه ریزی های به نشــر برای دســتیابی 
و ورود به حوزه نشــر الکترونیک از سال 
گذشته شروع شده بود. ورود کرونا به کشور 
به تولید نشــر الکترونیک به نشر سرعت 
بخشید. در حال حاضر امکان بهره برداری 
مخاطبــان کتاب و محصــوالت فرهنگی 

به نشر در فضای مجازی فراهم شده است.
 وی با تأکید بر اینکه نخستین اقدامی که 
در حوزه فضای مجازی توســط به نشر به 
صورت جدی دنبال می شود، ورود به عرصه 
تولید کتاب های صوتی است، اظهار کرد: در 
گذشــته حدود سه الی چهار عنوان کتاب 
صوتی در به نشر تولید شد، ولی در ماه های 
اخیــر 1۲ عنوان کتاب با موضوع رضوی و 
زندگی امام رضا)ع( با همکاری مؤسســه 
رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس 
رضوی تولید شده است که در آینده نزدیک 

رونمایی خواهد شد.سعیدی تصریح کرد: 
1۷ اثر دیگر نیز با موضوع معارف اسامی، 
دفاع مقــدس برای مخاطبــان کودک و 
نوجوان و بزرگســال در حال آماده سازی 
مراحل تولید است که طی چند ماه آینده 
در دسترس عاقه مندان قرار خواهد گرفت.

جهش به سمت به نشر مجازی»
مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس 
رضــوی( تأکید کرد: بــا توجه به اهمیت 
فضای مجازی و رونق و گسترش روز به روز 
صنعت نشر مجازی، این مؤسسه نیز همسو 
با تحوالت جهانی و همگام با شــیوه های 
نوین ارتباطی و رسانه ای با درک این فضا، 
واحد فضای مجازی خود را در اردیبهشت 
سال جاری تشــکیل داد تا به طور ویژه و 
تخصصی به امر نشر الکترونیک و فعالیت 
در سایر قالب های فضای مجازی پرداخته 
شود. ســه اقدام مهم در این راستا توسط 

انتشارات به نشر به وقوع پیوسته است.

تشکیل کتابخانه دیجیتال به نشر»
وی از راه اندازی کتابخانه دیجیتال به نشر 
به عنوان یکی از این ســه اقدام خبر داد و 
گفت: به منظور حفظ میراث مکتوب به نشر 
و ایجاد پایگاهی برای حفظ آثار پیشین این 
انتشارات که قدمتی بیش از 30 سال دارد 
و نیز ســهولت استفاده پژوهشگران از آثار 

چاپ شده، پروژه ایجاد کتابخانه دیجیتال 
با همکاری ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی آغاز شد.
مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس 
رضــوی( عنوان کــرد: پایــگاه کتابخانه 
دیجیتال به نشر روی صفحه اصلی کتابخانه 
دیجیتال آســتان قدس رضوی به آدرس 

digital.aqr.ir قرار گرفته است.
ســعیدی ادامه داد: فاز نخست با 3هزار و 
۷۷۲ فراداده در کتابخانه دیجیتال به نشر 
مــورد بهره برداری قــرار گرفته و در حال 
حاضر ایــن کتابخانه در حــال تکمیل و 

افزایش داده است.

نرم افزار اندرویدی کتابخوان به نشر»
وی با اشاره به راه اندازی نرم افزار کتابخوان 
به نشــر افزود: این نرم افــزار اندرویدی با 
مشارکت مرکز علوم و تحقیقات کامپیوتری 
نور که از مراکز باسابقه و باتجربه در حوزه 
نرم افزارهــای دینــی و اعتقادی اســت، 
ادامه داد:  راه اندازی شده است.ســعیدی 
نرم افزار کتابخوان به نشــر با ۲40 عنوان 
کتاب در 6 دســته موضوعی امام رضا)ع( 
و زیــارت، انقــاب اســامی و ادبیــات 
پایداری، داســتان و رمان، سبک زندگی 
ایرانی اسامی، کودک و نوجوان و معارف 
اسامی قابل استفاده برای عاقه مندان به 

کتاب های الکترونیک است. 

به گفته مدیر عامل به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( این نرم افزار قابلیت  های متنوعی 
همچون جست وجو در متن و فهرست کتاب، 
دسترسی به تاریخچه جست وجو، پیمایش 
در متن از طریق فهرســت عناوین و صفحه، 
دسترسی آسان به پاورقی  ها، حاشیه  نویسی، 
عامت  گــذاری،  متــن،  کــردن  رنگــی 
اشــتراک  گذاری متن، تنظیم حالت مطالعه 

اختیــار  در  را  و...  شــب  در 
قرار  خود  اســتفاده  کنندگان 
برای  می دهد که عاقه مندان 
دانلود رایگان نرم افزار کتابخوان 
به نشــر می توانند به ســایت 
behnashr.com مراجعه کنند.

ایجاد تغییرات در »
سایت فروش به نشر

سعیدی با اشــاره به ایجاد 
تغییرات در ســایت فروش 
به نشــر افــزود: فروشــگاه 
اینترنتی به نشــر به آدرس 
behnashr.com بــا ایجــاد 
تغییرات محتوایی و گرافیکی 
و افزودن قابلیت های بیشتری 
به نسبت نسخه قبلی سایت، 
در اختیــار عاقه مندان قرار 
گرفته است.وی اذعان کرد: 
در این سایت بیش از ۷00 
عنوان کتــاب با موضوعات 
مختلــف بارگذاری شــده 

و عاقه منــدان می توانند در این ســایت 
تمامی کتاب های چاپ شده توسط به نشر 
را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از 
طرح های تخفیفی نیز مطلع شوند.به گفته 
مدیر عامل به نشر )انتشارات آستان قدس 
رضوی( تشکیل شبکه فعالی از مخاطبان، 
تصویرگــران،  مشــتریان،  ذی نفعــان، 
نویسندگان و... به نشــر در فضای مجازی 
برای حفظ، جلب و ارتباط با ذی نفعان که 
مهم ترین سرمایه به نشر هستند از جمله 
اهداف پیش روی این مجموعه اســت که 

به زودی محقق خواهد شد.

تشکیل  شبکه فعالی 
از مخاطب، ذی نفعان، 
مشتری، تصویرگران، 
نویسندگان و... به نشر 
در فضای مجازی برای 
حفظ، جلب و ارتباط با 
ذی نفعان که مهم ترین 
سرمایه به نشر هستند 

از جمله اهداف این 
مجموعه است

بــــــــرش

در گفت وگو با مدیر عامل انتشارات آستان قدس رضوی مطرح شد 

  ورود جدی »به نشر« به عرصه نشر الکترونیک
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خدمت رسانی کریمانه خادمیاران ©
نرماشیر از قربان تا غدیر 

آستان: همزمان با دهه والیت خدمت رسانی 
کریمانه خادمیاران نرماشــیری از عید سعید 
قربان تا غدیر خم ادامه دارد.خیراهلل رستمی، 
مســئول کانون مرکزی خادمیــاران رضوی 
نرماشــیر اســتان کرمان ضمن گرامیداشت 
عید ســعید غدیر، ایــن عید بــزرگ را روز 
بشریت عنوان کرد و گفت: خادمیاران رضوی 
شهرستان نرماشیر با پیروی از سیره و منش 
اهل بیــت)ع( همزمان با دهه والیت خدمات 
ارزنده و برنامه های متعددی را از عید قربان تا 

غدیر تدارک دیده اند.
وی با اشاره به برنامه های فرهنگی خادمیاران 
به مناســبت عید غدیر تصریح کرد: مسابقه 
بزرگی ویژه عید غدیر خم به صورت مجازی 
در قالب نقاشی، شعر و دلنوشته از عید قربان 
تا عید غدیر طراحی شــده کــه پیش بینی 
می شود نزدیک به 600 الی ۷00 نفر در این 
مسابقه شرکت کنند و بر اساس برنامه ریزی ها 
به سه اثر برتر در هر رشته جوایز نقدی اهدا 

می شود.
رستمی عنوان کرد: طی برنامه ریزی های انجام 
شده کاروان شادی در قالب مولودی خوانی در 
روز عید غدیر خم در معابر عمومی شهرستان 
به جشن و شادی می پردازند که در قالب این 
برنامــه حدود 3هزار وعده غــذای گرم میان 
محرومان این شهرستان توزیع خواهد شد.وی 
افزود: جمعــی از خادمیاران رضوی به همراه 
امام جمعه شهرســتان از مغازه داران و کسبه 
منصف که در این مدت ســعی در پیشــبرد 
اهداف خیرخواهانه و یاری رســاندن به قشر 
بی بضاعت جامعه کردند طی مراسمی در این 
روزها با اهدای هدایای ویژه و یک شاخه گل 
از اقدام های آن ها قدردانی خواهند کرد.وی در 
ادامه بیان کرد: همچنین در روز عید ســعید 
قربان تعداد 6 رأس گوسفند ذبح و حدود 150 
کیلو گوشــت قربانی با همکاری خادمیاران 
رضوی در این شهرســتان میان 150 خانوار 

محروم و نیازمند توزیع شد.
رســتمی افزود: در پــی فرمایشــات رهبر 
معظم انقــاب در خصوص خدمات مؤمنانه، 
خادمیاران رضــوی تعداد 50 بســته ارزاق 
معیشتی به ارزش تقریبی ۲50 تا 350 هزار 

تومان تهیه و در بین محرومان توزیع کردند.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 پنجشنبه 16مرداد 1399  16ذی الحجه 1441 6 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9313
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 شركت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه اجرای جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر ناحیه 
صنعتی خوسف  را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت  با شماره فراخوان 2099001298000007 به شركت دارای رتبه بندی 

از سازمان برنامه و بودجه در رشته راه واگذار نماید.
1- مشخصات كار: اجرای حدود 5500 متر مربع آسفالت بیندر به ضخامت 7 سانتیمتر، 1650 مترمکعب زیرسازی و 170 متر مکعب 

جدول گذاری معابر ناحیه صنعتی خوسف
2- میزان تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 363.000.000 ریال)سیصد و شصت وسه میلیون ریال( می باشد كه می بایست به صورت 
یک یا تركیبی از تضمین های موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مورخه 
94/09/22 مصوب هیئت محترم وزیران ارائه گردد. در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ به حساب شماره 4001109806376406 با 
شماره ش��باIR 320100004001109806376406  و شناسه واریز 969294720100000000000000294720 نزد بانک مركزی جمهوری 

اسالمی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 7.243.083.720 ریال )هفت میلیارد و دویست وچهل وسه میلیون و هشتاد و سه هزار و هفتصد و بیست 
ریال( بر اساس فهرست بهاء راه، راه آهن و باند فرودگاه سال99 و اعتبار پروژه از محل اعتبارات منابع داخلی شركت می باشد.

به این قرارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال 99 می باشد.
4- مدت اجرای كار: سه ماه

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/06/05 ساعت 13:30 می باشد و پیشنهادهای واصله در روز  پنج شنبه 
99/06/06 ساعت 10:00 صبح  در محل سالن كنفرانس شركت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان هفتم تیر- شركت 

شهرک های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقص��ه: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د كه باید به حس��اب تمركز وجوه درآمد ش��ركتهای دولتی بش��ماره 
4001109804019958 با شماره شبا IR 820100004001109804019958 و شناسه واریز 326109880294720811200000400000  نزد 

بانک مركزی جمهوری اسالمی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شركت تحویل گردد.
از كلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز 

دوشنبه 99/05/25 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.                                                                    شناسه آگهی : 928640

فراخوان مناقصه یك مرحله ای )نوبت اول(

"عملیات ویدئومتری شبکه های فاضالب و خطوط انتقال در اقطار مختلف تا 2000 میلی متر

 و تهیه نقشه شدت تخریب شبکه ها و خطوط انتقال فاضالب در سطح شهر مشهد"
ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد انجام عملیات ویدئومتری ش�بکه های فاضالب و خطوط انتقال در 
اقطار مختلف تا2000 میلی متر و تهیه نقشه شدت تخریب شبکه ها و خطوط انتقال فاضالب در سطح شهر مشهد 
شامل کلیه فعالیتها از جمله: تهیه دستگاهها و امکانات الزم و اجرای کار به صورت استاندارد را ازمحل اعتبارات 

داخلی شرکت به مناقصه بگذارد.
       لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه دارای تجربه بوده و قادر به تامین امکانات 
)تجهیزات، دستگاهها، پرسنل تخصصی، نرم افزارها و .... با توان اجرای ویدئومتری در اقطار مختلف از قطر 
200 تا 2000 میلی متر ( مورد نیاز می باشند دعوت می شود خالصه سوابق کاری مرتبط خود را با تاکید بر ارائه 
مستندات انجام عملیات مشابه در سایر نقاط کشور تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30 ( مورخ  1399/5/27 به 

آدرس مشهد ، بلوار فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آب و فاضالب مشهد ارسال نمایند. 
دفترروابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را درست مصرف كنیم 

»آگهی تجدید مناقصه« آگهی فراخوان عمومی
 نوبت اول

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تنادردیف40102009 
بودج��ه س��ال99در نظ��ر دارداج��رای جدولگذاری 
راب��ه  ش��رقی  ابریش��م  بزرگ��راه  مس��یركندرو 
مبلغ5/120/000/000ریال به پیمانکارواجدشرایط 
واگذارنماید.متقاضیان م��ی توانند جهت دریافت 
اس��نادمربوطه ب��ه ام��ور قراردادهای ش��هرداری 
مراجعه نمایند.جهت كسب اطالعات بیشترباشماره 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایندی��ا 
www.ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزواربه آدرس

sabzevar.irمراجعه نمایند.
مع��ادل  مناقص��ه  در  ش��ركت  س��پرده  مبل��غ 
256/000/000 ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شركت در 
مناقصه و تحویل پاكت های پیشنهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عمران پای��ان وقت اداری س��اعت 14روز 
یکش��نبه م��ورخ 99/6/2 می باش��د.مناقصه رأس 
ساعت10صبح روز دوش��نبه مورخ99/6/3در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع
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»آگهی تجدیدمناقصه«
 نوبت اول

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استنادردیف40102002بودجه 
سال99در نظر دارداجرای آیلند میانی كمربندشمال 
ب��ه  ری��ال  مبل��غ14/000/000/000  راب��ه  غ��رب 
واگذارنماید.متقاضی��ان  ش��رایط  پیمانکارواج��د 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.جهت كسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری سبزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��ركت در مناقصه معادل 700/000/000 
ریال به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت ش��ركت در مناقصه و 
تحویل پاكت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/6/2 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوشنبه مورخ99/6/3در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع
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»آگهی مناقصه« 
 نوبت اول

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار 
به اس��تنادردیف4024001بودجه سال99در نظر دارد 
خریدمصالح اس��اس )base( وتحویل درمحل پروژه 
كمربند ش��مال غرب را ب��ه مبل��غ 12/600/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت كسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 

آدرسwww.sabzevar.irمراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 630/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��ركت در مناقصه و 
تحویل پاكت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عم��ران پای��ان وقت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/6/2 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوش��نبه مورخ99/6/3در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع

99
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اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام  مرمت و نگهداری 
تاسیس��ات فضای س��بز مجموعه های فرهنگی  و تاریخی تابعه در سطح استان را از طریق مناقصه در قالب 
حج��م كار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه تأیید صالحی��ت كار از وزارت تعاون ، كار و رفاه 
اجتماع��ی ك��ه دارای كدهای  فعالی��ت تعمیر و نگهداری ، خدم��ات عمومی ، و نگهداری و خدمات فضای س��بز و امور 
تاسیس��اتی هس��تند ، واگذار نماید . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت  به 

نش��انی www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د .
1- ش��رح مختصر مش��خصات كار : انجام مرمت و نگهداری تاسیسات فضای س��بز مجموعه های فرهنگی وتاریخی تابعه 

در سطح استان به شرح اسناد مناقصه  .
2- مدت زمان انجام كار: 12 ماه كامل شمسی )1399/05/01 لغایت 1400/04/31(

3- مبلغ برآورد كل پیمان : 107.375.571.480 ریال 
4- مبلغ تضمین شركت در مناقصه:4.847.512.000 ریال 

5-  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 14:00 یکشنبه مورخ 1399/05/19می باشد.
6-  محل دریافت اس��ناد: س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir  و محل پاس��خگویی به 
س��ؤاالت: مش��هد ، بلوار ش��هید صادقی ، اداره كل میراث فرهنگی  ، گردشگری  و صنایع دستی خراسان رضوی واحد 

قراردادها، تلفن تماس 05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیشنهادها :پاكت الف و مدارک شركت  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخه 1399/05/29در 

محل دبیرخانه اداره كل و بارگذاری پاكات و اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 همان روز در سامانه ستاد.
8-  تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/5/30 در محل سالن جلسات اداره كل 
 شركتهای متقاضی می بایست در سایت http:// iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت 

نام و كد رهگیری را به امور قراردادها ارائه نمایند.
 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.  

   شناسه آگهی 928251 م الف 2676

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( نوبت دوم
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 افسوسی برای بافت تاریخی پشته   مردم: کم کم عصر فرا می رسد و ما عزم برگشتن داریم. دلم می خواهد فرصتی بود تا گشتی در روستا و اطراف آن بزنم. چشمم به خانه های گلی و بافت کهن روستا می افتد که دارد از بین می رود. در مقابل، ساخت وسازهایی را می بینم که مثل ساخت وسازها در 
دیگر روستاهای کشورمان هیچ نسبتی با اقلیم و روستا ندارد و افسوس می خورم. فکر می کنم کاش از روستای پشته مردانی بلند شوند و سراغ مرمت بناهای بافت تاریخی روستا بروند؛ چیزی که اگر درباره آن غفلت کنند خیلی زود دچار پشیمانی خواهند شد و آن روز، دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت. 

دستی تکان می دهیم برای آقای شیخ جامی و پسرهایش و راهی می شویم با حس و حالی خوب که حاصل همت شیخ جامی و زنان روستای پشته است.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی   دورترین تصویری 
که من از َفَرت و فرت بافی یا همان تُن بافی دارم، مربوط 
می شــود به روزهایی که هنوز مدرسه نمی رفتم. کودک 
بــودم که یکی دوبار، مادرم دســتم را گرفت و من را با 
خودش به کارگاه فرت بافی اش برد. در دنیای کودکانه ام، 
نمی دانستم آن همه نخ که از این طرف سالن گنبدی تا 
آن طرف سالن کشیده شده اند، صدای رفت و آمد ماکو در 
بین نخ ها و حرکت پاهای مادرم روی پدال ها قرار است 
چادر شــبی شــود یا حوله ای برای خشک کردن دست 
و صورت، بقچه ای و یا ســفره نانی. همه آن ســاعت ها 
که محو بافتن مادرم می شدم، سرگرم می شدم و چیزی 
بیشتر از این نمی فهمیدم و نمی فهمیدم که مادرم دارد 
کار تولیدی انجام می دهد، همان طور که وقت ماســت 
درست کردن، وقت نان پختن و وقت بافتن قالی، چیزی 

تولید می کرد.
 حاال در یکی از روزهای میانه ماه مرداد داریم می رویم 
به روستای پشــته، جایی در 55 کیلومتری شهر تایباد 
در مسیر جاده تایباد به خواف. قرار دیدار و گفت وگویی 
با عبدالکریم شــیخ جامی دارم؛ مردی که متولد 1358 
است و همتش سبب شــده حدود 3۰۰ کیلومتر راه را 
بکوبیم و بیاییم تا روســتای پشته برای دیدن او و هم 

والیتی هایش.
 صبح زود از مشــهد بیرون زدیــم و حاال نزدیک تایباد 
هســتیم. از صبح یکی دو بار شیخ جامی تماس گرفته 
تا بداند کجا هســتیم و در چه حــال و احوالی. وقتی از 
جاده تایباد -خواف به دوراهی کرات و کوه آباد می رسیم، 
دوباره تماس می گیرد و من موقعیت را برایش می گویم. 
اطمینان می دهم که مســیر را درست آمده ایم و تا نیم 
ساعت دیگر به روستا خواهیم رسید. جاده ای که ما را به 
روســتای پشته می رساند از کنار چند آبادی می گذرد و 

البته از کنار زمین های گندمی که درو شده اند. 
اینجا و آنجا روستاییان را می بینیم در حال جمع کردن 
کاه یا محصول زمینشــان و در فاصله زمین های طالیی 
گندم که آفتاب آن ها را بریان کرده است، چیزی که زیاد 
می بینیم جالیز های هندوانه و خربزه است که بعضی از 
آن ها به روش دیم کاشته شده اند و حدس می زنم بیشتر 

برای گرفتن دانه پرورش یافته اند. 
دیــدن هر کدام از این تصاویر، مــرا که عمرم با همین 
تصاویر آمیخته شــده اســت پرت می کنــد به روزهای 
کودکی؛ به همان ســال هایی که پنبــه، گندم، خربزه، 
هندوانــه، زیــره و چیزهــای دیگری می کاشــتیم که 
کشاورزان حاشــیه کویر می کارند. به روستا می رسیم و 
آقای شیخ جامی به اســتقبال ما می آید، با لبخندی بر 
لب که نشــان از انرژی مثبت او می دهد. چاق سالمتی 
می کنیم و وارد کوچه ای  می شویم که مزین به نام شهید 

شیخ جامی است.

مبینا؛نوجوانچلهکش»
 1۰ دقیقه اســتراحت می کنیم تا خســتگی راه را از تن 
بتکانیم با چایی که صاحبخانه روبه روی ما می گذارد. سپس 
نوبت پرداختن به ماجرای فرت ها می رســد. اول از همه از 
اتاق چله کشــی شــروع می کنیم، اتاقی که در آن باید نخ 
مورد نیاز برای هر دســتگاه فرت را آماده کنند.آقای شیخ 
جامی دخترش را صدا می کند. توقع دارم فرد بزرگســالی 
وارد اتاق شود، اما دختر نوجوانی وارد می شود که قرار است 
کار چله کشی را برایمان انجام بدهد و این برای من شروع 
نقطه تعجب است و البته خوشحالی. خوشحال می شوم که 
نسل جدید و نوجوان هم به هنر فرت بافی که چراغش تا حد 

زیادی کم سو شده است، اقبال نشان داده اند.
نخســتین مرحله در کار فرت بافی، چله کشی است.عرض 
پارچه ای که با فرت بافته می شود شامل تعدادی نخ است، 
به هر ۴۰ عدد نخ که در کنار هم قرار می گیرند چله گفته 
می شــود. برای هر چیزی که می خواهد بافته شــود چله 
مخصوص تعریف شده است. مثالً حوله دست و صورت 1۰ 
چله اســت، یعنی ۴۰۰ نخ زیر و ۴۰۰ نخ رو قرار می گیرد 
تا حوله دست و صورت آماده شود. به عبارت دیگر هر چله 

شامل 8۰۰ عدد نخ است.
در نگاه اول شاید کار چله کشی راحت به نظر برسد، چون 
انتقال مقداری نخ از یک نقطه به نقطه ای دیگر اســت؛ اما 
آقای شیخ جامی برای ما توضیح می دهد که رفت و آمدی 
که برای چله کشــی باید انجام شود، معادل 5 کیلومتر راه 
رفتن اســت و این 5 کیلومتر راه رفتن، در اتاقی معادل 5 
متر انجام می شود که به شکل رفت و برگشتی است. بین 
حرف ها و توضیحات پدر، مبینا تند طول اتاق را به صورت 
رفت و برگشت می رود و برمی گردد. او برای اینکه چله کشی 
یک دستگاه آماده را انجام بدهد، باید بارها و بارها این کار را 
تکرار کند؛ کاری که شیخ جامی می گوید: نگاه به این چند 
بار رفت و برگشت نکنید! وقتی صدها بار طول این اتاق را 
بروید و برگردید واقعاً خســته کننده می شود، من که وقت 
کار کــردن بد جور عرق می ریزم. او همچنین درباره اینکه 
مبینا چگونه این هنر را آموخت، می گوید: نکته جالب برای 
خودم این اســت که مبینا چند باری به کار مادربزرگش 
در چله کشــی نگاه کرد و همان نگاه کردن و دقت و هوش 
خوب مبینا ســبب شد این هنر را به سرعت یاد بگیرد. در 
حال حاضر سه سال اســت که به طور مستمر این کار را 
انجام می دهد و به نوعی می شود او را استاد چله کشی نامید.

او در توضیــح بیشــتر می گوید: کار چله کشــی نخ را در 
روستای خودمان و حتی بعضی از روستاهای اطراف کسی 
بلد نیســت، برای همین این کار را به ما سفارش می دهند 
با نوع نخ و مقداری که الزم دارد. ما حرف می زنیم و مبینا 
تند و تند طول اتاق را می رود و برمی گردد و در ادامه این را 
هم می فهمم که مبینا برای چله کشی هر کیلو نخ 1۰ هزار 

تومان دریافت می کند. 

مادریکه70سالاستفرتمیبافد»
پس از دیدن مرحله اول که همان چله کشــی نخ است، از 
خانه شــیخ جامی خارج می شــویم تا به نخستین کارگاه 
سر بزنیم. اولین کارگاه، خانه مادر شیخ جامی است و چه 
جایی بهتر از خانه مادر. مــادری که همه عمرش را فرت 
بافته است و همچنان می بافد. خانه مادر آقای شیخ جامی 
دیوار به دیوار خانه آن هاســت. پیش از ورود، چشــمم به 
عکس شهید شــیخ جامی می افتد و این نوشته باالی آن: 
»پالک افتخار«. وارد حیاط که می شــویم پتویی که آن را 
زیر ســایه درخت، روی چیزی انداخته اند توجهم را جلب 
می کند. وقتی با اجازه صاحبخانه پتو را کنار می زنم، َمشکی 
را می بینم که از پوست گوســفند درست شده است و پر 
از ماست ناب روستایی است. وارد پذیرایی می شویم. مادر 

آقای شیخ جامی با سن و سالی زیاد پشت دستگاه فرت بافی 
نشسته و مشــغول به کار است. از همان زن ها و مادرهای 
محجوب روستایی است، از همان هایی که معتقدند نباید 
کســی عکس آن ها را بگیرد؛ اما آقای شیخ جامی توضیح 
می دهد و با لبخندی مشــکل ما حل می شــود. پیش از 
هر چیزی یاد می گیرم که یک دســتگاه فرت بافی شامل 
قسمت های مختلفی است؛ از ُقنده گرفته تا ماکو، ماسوره، 
تیغه، شانه که چوبی است و در خود روستا درست می شود 
تا نورد و نوردگردان که کمک می کند هم پارچه سفت روی 
دستگاه جمع شود و هم چروک نشود تا استخوانک که از 
استخوان قلم گوسفند و یا نی درست می شود. وقتی شیخ 
جامی اجزای مختلف یک دستگاه فرت بافی را برایم توضیح 
می دهــد، به این فکر می کنم که در گذشــته، در تک تک 
روســتاها فرت بافته می شد، آن هم با دستگاهی که همه 
اجزای آن را می شــد در روستا آماده کرد. هم پشم یا پنبه 
مورد نیاز را و هم اجزای ســازنده یک دستگاه فرت بافی را 
که از چوب آماده می شــد و حتی از چیزهای دور ریختنی 
مثل استخوان قلم گوسفند و این یعنی خودکفایی روستایی 
برای آماده کــردن پارچه های مورد نیازی که باید با آن ها 
لباس، حوله، چادر شب و دیگر چیزها را می بافتند. اما حاال 
همه این داشــته ها را به فراموشی سپرده ایم و نگاهمان به 
دســت دیگران اســت که چه چیزی تولید می کنند تا ما 

از آن اســتفاده کنیم و فراموش کرده ایم که خودمان چه 
توانایی هایی داشته ایم. عایشه اهلل دادی، متولد 131۹ است. 
او می گوید از کودکی شــاید 8 یا ۹ سالگی فرت بافی را یاد 
گرفتــم و تا همین حاال هم آن را انجام می دهم. می گوید: 
من هشــت فرزند دارم، چهار دختر و چهار پسر و یکی از 
پســرهایم سال ۶3 به شهادت رســید. دخترهای من هم 
فرت بافی را یــاد دارند. خانم اهلل دادی آن قدر با عشــق و 
عالقه فرت می بافد که با اطمینان می گوید: کاری که من 
انجام می دهم از بین 1۰۰ کار بافته شده، خودش را نشان 
می دهد. البته بیراه هم نمی گوید؛ این را وقتی می فهمیم که 
یک حوله بافته او را در کنار بافته های دیگران قرار می دهیم 
و آن وقت است که متوجه می شویم کار با لطافت بیشتری 
بافته شده است و البته تمیزتر. او می گوید: االن دیگر مثل 
گذشــته قوت کار کردن ندارم اما باز هم روزی سه تا چهار 
حوله می توانم ببافم. وقتی خانم اهلل دادی درباره کاری که 
بافته اســت حرف می زند، همسرش به کمکش می آید و 
می گوید: کار ایشان کجا و کار بقیه کجا؟ خوشم می آید که 

چقدر آدم ها  می توانند مکمل هم باشند.

تولیددرپشته،فروشدرپایتخت»
حاال آفتاب، روستا را گرم تر کرده است، اما نه آن قدر گرم که 
آدم از دست گرمایش کالفه شود و البته از آب و هوای پشته 

انتظار همین است. روســتای پشته یکی از چند روستای 
خوش آب و هوای منطقه اســت، چرا که کوهستانی است 
و در دامنه کوه بنا شــده است. ســرباالیی کوچه نشاط را 
باال می رویم تا برســیم به کارگاه بعــدی. در کارگاه بعدی 
خانم دل آسایی مشغول بافتن فرت است، اما پارچه ای که 
خانم دل آســایی می بافد، پارچه کرباس است که نخ آن از 
پنبه درســت شده است. میزبانمان تأکید می کند: این نخ 
است. 1۰۰ درصد پنبه خالص است. پارچه هایی که خانم 
دل آسایی تولید می کند، مناسب شــال، مانتو، رومیزی و 
چیزهایی از این قبیل است. خانم دل آسایی توضیح می دهد: 
وقتی این پارچه آماده شد، با سوزن دوزی و کارهای دیگری 

که روی آن انجام می شود بسیار زیبا تر می شود.
نکته جالب برایم درباره پارچه های بافته شده در روستای 
پشته، این است که از روستایی در تایباد تولید و به پایتخت 
کشورمان و حتی شهرهای دیگر هم ارسال می شود. وقتی 
از خانه خانم دل آسایی خارج می شویم تا به کارگاه بعدی 
برسیم، آقای شیخ جامی توضیح می دهد: اگر من به طور 
جدی به کار فرت بافی روستا توجه کرده  ام، به خاطر حمایت 
جهاد دانشگاهی خراســان رضوی، اداره کار، اداره میراث 
فرهنگی و شــرکت کسب و کار آســتان قدس رضوی در 
قالب سایت پیشه است، چون نمایندگانی از این نهادها به 
روستای ما آمدند و کار ما را دیدند. تشویق و حمایت های 

معنوی آن ها سبب شد بیش از پیش فرت بافی در روستای 
پشــته جدی گرفته شــود. این نهادها به ما کمک کردند 
در جامعه شناخته شویم و خوشــبختانه در حال حاضر، 
پارچه های ما در بیشــتر شــهرها از جمله آبادان، همدان، 
اراک، تهران، کردکوی اســتان گلستان، بابلسر و شهرهای 
اســتان خراسان رضوی مانند ســبزوار، نیشابور، فریمان، 
مشهد و خالصه بسیاری از شهرهای دیگر، مشتری دارند. 
آقای شــیخ جامی می گوید: از طریق اداره کار در ابتدا ۲8 
میلیون تومان به من وام دادند که توانســتم استارت کار را 
بزنم. خوشــبختانه در حال حاضر که با همدیگر صحبت 
می کنیــم 3۰ نفر در کارگاه هایی که بنده پیگیر ایجاد آن 
بودم مشــغول به کار هستند. البته این عدد متغیر است و 
گاهی تا ۴5 نفر هم می رســد. ان شاءاهلل هدف و نیت من 
این اســت که هیچ خانمی در روستای پشته بیکار نماند، 
چون روســتای پشته مهد فرت بافی شهر تایباد است و در 
حال حاضر هم در حال پیگیری امور برای ثبت ملی فرت 

پشته هستیم.

بانختولیدایران»
از کارگاه خــارج می شــویم و از کنــار بچه های کوچک 
که خودشــان را با ابتدایی ترین وسایل ســرگرم کرده اند، 
می گذریم تا برسیم به کارگاه بعدی در خانه صدیقی قاینی. 

او می گوید: خانه دار هستم و از پنج سال پیش، گاهی فرت 
می بافتم اما چیزهایی که می بافتم به تعداد کم و به سفارش 
بعضــی از اهالی بود یا برای مصرف خانواده خودمان؛ اما از 
سه سال قبل که آقای شیخ جامی به طور جدی دنبال کار 
فرت بافی هستند، من هم به طور جدی به این هنر رو آوردم 
و از این بابت خوشحالم؛ چون کاری است که در خانه و در 
وقت های آزادم انجام می دهم. شیخ جامی درباره پارچه ای 
که خانم قاینی تولید می کند، می گوید: ایشــان هم پارچه 
کرباس تولید می کند. نخ مورد نیازمان را از مشــهد تهیه 
می کنیم. در گذشــته پنبه ای که در همین منطقه کشت 
می شــد در بافتن پارچه به کار می رفت و حتی در گذشته 
برای تهیه نخ مورد نیاز برای فرت بافی از پشم گوسفندان 
روستای خودمان و یا روستاهای اطراف استفاده می شد، اما 
االن ظرافت نخ های صنعتی بیشتر است برای همین ما هم 

سراغ این نوع نخ رفته ایم و البته این نخ، تولید ایران است.

روستاییبانزدیکبه300کارگاهفرتبافی»
 پس از دیــدن کارگاه خانم قاینی می رویــم برای دیدن 
آخرین کارگاه و البته پیش از دیدن آخرین کارگاه ســری 
هــم به قنات پشــته می زنیم با نام »ِدرَجــه«؛ بعد هم به 
دیدن اقامتگاه بومگردی پشته به نام »ِدرَجه« می رویم که 
صالح الدین احمد جامی صاحب آن است و نامش را از یکی 
از 1۰ قنات روســتا گرفته است. اقامتگاهی که مانند دیگر 
اقامتگاه هــای بومگردی به خاطر همه گیری کرونا تعطیل 

شده است. 
برایم سؤال می شود که اصالً چه شد که شیخ جامی به فکر 
احیای فرت بافی در پشته افتاد؛ او در این باره می گوید: سه 
سال پیش در هفته صنایع دستی، آقای تاج محمدی، مدیر 
میراث فرهنگی تایباد به روســتای ما و به منزل پدری ام 
آمدند. در آن دیدار و پس از دیدن هنر مادرم، ایشان به بنده 
گفتند حیف است این هنر فراموش شود. گفتند: کسی باید 
به طور جدی پیگیر هنر فرت بافی در روستا باشد و بنده را 
تشویق کردند به احیای این هنر در روستا کمک کنم. بنده 
پیشقدم شدم. در ابتدا با پنج نفر کار را شروع کردم و االن 
همان طور که گفتم خوشــبختانه تعداد زیادی به این کار 
مشغول شــده اند تا جایی که در حال حاضر 3۰۰ کارگاه 

فرت بافی در پشته مشغول به کار هستند. 
نکته جالــب درباره کارگاه هایی که آقای شــیخ جامی از 
آن ها پشتیبانی می کند این است که به شکل متمرکز کار 
نمی کنند، یعنی هر خانم روســتایی از نوجوان تا کهنسال 
می توانــد این کار را در خانه خــودش و در زمان های آزاد 
خانه داری انجام دهد، این یعنی هم رســیدن به امور خانه 
برای یک خانم خانه دار روســتایی و هم مشارکت در تولید  

که کشور بسیار به آن نیاز دارد.

معین،پسرنوجوانفرتباف»
آخرین خانه ای که می رویم و یکی از کارگاه های فرت بافی 
پشته در آن ایجاد شــده، خانه ای است که دوباره موجب 
تعجبم می شــود. در این خانه به جــای دیدن خانمی که 
کار کند، با پسر نوجوانی روبه رو می شوم که پشت دستگاه 
نشسته و مشغول به کار است. معین، پسر نوجوانی است که 
در ساعت هایی از روز به کمک مادرش می آید و فرت بافی 
را یاد گرفته است. گرایش معین به عنوان یک پسر نوجوان 
روستایی به هنر فرت بافی نشــان از این دارد که این هنر 
می تواند مردانه هم باشد؛ همان طور که هستند مردانی که 
این هنر را دنبال می کنند. اما نکته جالب درباره معین این 
است که او نوجوان است و عالقه اش به این هنر اصیل، او را 
به کار فرت بافی تشویق کرده است و این یعنی یک اتفاق 
خوب. خودش برایم می گوید: »دوست دارم در آینده، خودم 
کارگاه فرت بافی داشته باشم« و من آرزو می کنم معین، این 
پســر نوجوان روستای پشته، هر چه زودتر به خواسته اش 
برســد و در آینده نزدیک یکی از مردانی شود که قدم های 

بزرگی برای رونق بیشتر فرت بافی در روستایش برمی دارد.

مصرفمنسوجاتَفَرتی»
درهرعروسی،هزارعدداست

خوشبختانه در روستای پشــته هنوز بسیاری از رسم و 
رســوم قدیمی زنده است و به فراموشی سپرده نشده اند. 
یکی از این رسم و رسوم اهدای دستمال در مراسم عروسی 
به میهمانان و شرکت کنندگان است؛ چیزی که روزگاری 
در زادگاهم، در مراسم عروسی انجام می شد، اما در حال 
حاضر از بین رفته است ؛اما این رسم در پشته هنوز زنده 
اســت. وقتی خانواده داماد و اقوامش برای خواستگاری 
به خانه عــروس می روند، خانواده عروس به عنوان هدیه 
و یــادگاری، به آن ها دســتمال هایی هدیه می دهند که 
محصول فرت بافی روستای پشته است. وقتی خطبه عقد 
هم جاری می شــود و تعداد زیادی از اقــوام و اهالی در 
آن شــرکت می کنند، دوباره از طرف خانواده عروس به 
هــر کدام از میهمان ها یک دســتمال جیبی هدیه داده 
می شــود. وقتی زن ها از طرف خانواده داماد برای عروس 
چیزهایی می برند که به آن نشانی گفته می شود، خانواده 
عروس برای تشــکر از زن هایی که نشانی را آورده اند، به 
آن ها دســتمال می دهند. ایــن کار را خانواده داماد هم 
انجام می دهند، یعنی خانواده عروس برای خانواده داماد 
نشانی می برد و وقتی کار تمام می شود خانواده داماد به 
زن هایی که نشــانی را آورده اند دستمال هدیه می دهند. 
وقتی قرار است عروس به خانه خودش برود حدود 1۰۰ 
حوله مخصوص دســت و صورت، 1۰۰ چادرشب و حوله 
حمام و چیزی حدود ۲۰۰ دســتمال جیبی در جهیزیه 
عروس گذاشته می شــود؛ یعنی می شود گفت در زمان 
عروسی یک دختر در روستای پشته، چیزی حدود هزار 
عــدد از محصوالت مختلف فرتی تولید روســتا، مصرف 
می شــود و یکی از دالیل زنده ماندن فرت بافی در پشته، 
همین مراسم عروسی و کاربرد داشتن محصوالت فرتی 
در این روستا بوده است. فراموش نکنید اگر در روستایی 
با 3 هزار و 5۰۰ نفر جمعیت، ســالی ۲۰ عروسی برگزار 
شــود به حدود ۲۰ هزار حوله، چادرشب، حوله حمام و 
دیگــر محصوالت فرت بافی نیاز اســت. البته باید به این 
نکته هم دقت کرد حاال که چند وقتی اســت محصوالت 
تولید شده در روستای پشته به دیگر شهرهای کشورمان 
می رود، فرت و فرت بافی رونق بیشتری پیدا کرده است. 
به قول آقای شیخ جامی شاید 5۰۰ تا یک میلیون تومان 
در ماه لقمه دندانگیری نباشد اما می توان گفت برای یک 
خانواده روســتایی این مقدار، مبلغ بدی نیســت و یک 
خانــواده می تواند با این مبلغ زندگــی اش را اداره کند. 
می توانیم بگوییم 1۰۰ تا 15۰ خانواده در روستای پشته 

از راه فرت بافی زندگی خود را تأمین می کنند.  
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یک روز با عبدالکریم شیخ جامی که برای رونق َفَرت بافی در زادگاهش تالش می کندیک روز با عبدالکریم شیخ جامی که برای رونق َفَرت بافی در زادگاهش تالش می کند

بافتندرپشته،فروشدرتهرانبافتندرپشته،فروشدرتهران

حتماً گاهی برای شــما هم پیش آمده است که به دنبال 
کاالیی در حوزه صنایع دســتی باشــید اما در شهر و یا 
نقطه ای که زندگی می کنید به آن دسترسی نداشته باشید 
و یا ندانید چگونه و از کجا می شود آن را تهیه کرد. اگر با 
این مشکل روبه رو بوده اید، سایت  pishe۲۴.ir می تواند به 

کمک شما بیاید.
»پیشه« یک پلتفرم کسب و کار دوسویه متعلق به شرکت 
کسب و کار رضوی وابسته به آستان قدس رضوی است 
که برای تســهیل امور و رونق کسب و کارهای تولیدی، 
مسیر دسترسی کسب و کارها به یکدیگر و تأمین کنندگان 

کاال و خدمات مورد نیازشان را آسان تر می کند.
 هدف پیشــه کمک به ثبات و بهبود شــرایط کسب و 
کارهای کشور است و با استفاده از سامانه پیشه می توانید 
بدون حضور واســطه ها، محصوالت مورد نیاز خود برای 
تولید و یا خدمات جانبی مورد نیاز کسب و کارتان را در 
بازاری شفاف و رقابتی، از مطمئن ترین تأمین کنندگان به 

سادگی تهیه کنید.

»پیشه«چهخدماتیارائهمیدهد؟»
حوزه خدمات ســامانه پیشه شامل دو دسته خدمات 
عمومی و تخصصی اســت. در حوزه خدمات عمومی، 
آن دسته از خدمات که وجه مشترک و مورد نیاز همه 
بنگاه ها فارغ از موضوع فعالیت آن هاســت، در دستور 
کار قرار دارد. این خدمات شــامل امور حقوقی، مالی، 

حسابداری، مالیاتی، امور منابع انسانی و... است.

این ســامانه در حــوزه خدمات عمومــی، با هدف در 
اختیار قرار دادن خدمات به صرفه و مطمئن به کسب 

و کارها، فعالیت خود را آغاز نمود.
به همین خاطر در گام نخســت، حوزه صنایع دستی و 
کســب و کارهای فعال در این زمینــه، در اولویت ارائه 
خدمات شرکت کســب و کار رضوی قرار گرفت. بر این 
اســاس، با یک مطالعه حدود ۶ ماهه، طیف متنوعی از 
رشته  فعالیت های صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفته 
و مشکالت آن ها در شرایط لیست شد. این مسائل شامل 
موارد مختلفی از جمله تأمین مواد اولیه با کیفیت، عدم 
دسترسی به بازار فروش مناسب، نبود اطمینان به کیفیت 
و مرغوبیت مواد اولیه در دســترس، عدم دسترســی به 

حوزه های صادراتی و... بود.

نتیجهاجراییاینمطالعهچهبود؟»
بــه دنبال این مطالعه، ســامانه »پیشــه« کار خود را با 
تمرکز بر شــبکه کسب و کارهای فعال در زنجیره ارزش 
دســتبافته هاي داري و دســتگاهي به عنــوان یکی از 
رشته های زیرمجموعه صنایع دستی آغاز نمود تا بتواند 
در راســتای تسهیل مبادالت در طول زنجیره ارزش این 
صنعت گام مؤثري بردارد. این زنجیره، از کسب و کارهای 
تأمین کننده مواد اولیه )پشــم، پنبه و ابریشم( تا فراوری 

مواد از جمله ریسندگی و رنگرزی و نیز تأمین کنندگان 
ابزار و تجهیزات بافت، طراحان نقشه و پس از آن بافندگی 
انواع محصوالت و مصنوعات )نظیر فرش دستباف، گلیم، 
جاجیم، گبه، نمد و...( را شــامل می شــود. در این میان، 
کســب و کارهای دیگری نیز به پشــتیبانی این زنجیره 
می پردازنــد، از جملــه در آموزش، مشــاوره فنی و امور 

بازرگانی و لجستیک. 
سامانه »پیشه« با فعال سازی این زنجیره توانسته ارتباطات 
و تبادالت میان این کســب و کارها را تســهیل نموده و 
از این طریق با تنوع بخشــی خدمات و تأمین کنندگان، 
قیمت تمام شده ملزومات تولید را کاهش دهد. بنابراین 
یک واحد تولیدی در این زنجیره می تواند در یک بســتر 
شــفاف و فضای رقابتی، با دسترسی به تأمین کنندگان 
متنوع در هر حوزه تخصصی در سراســر کشور، اقدام به 
تأمین نیازهای کسب و کاری خود از کاال و خدمات نماید.

چگونهازپیشهخریدکنیم؟»
پیش از خرید از پیشــه، باید در این ســایت ثبت نام 
کنید. برای این کار شما در این سامانه یک پنل کاربری 
خواهید داشــت که می توانید فعالیت هایتان را در این 
پنل انجام دهید. روند کار ســامانه با ثبت درخواست 
شــما شــروع می شــود، یعنی باید بگویید چه چیزی 

می خواهیــد، به چه میــزان و در چه زمــان و مکانی 
می خواهید سفارش خود را تحویل بگیرید.

 درخواست شما برای تأمین کنندگان دارای صالحیت 
و ثبت شده در پیشه ارســال می شود، تأمین کننده ها 
درخواســت شــما را بررســی می کنند و بــا توجه به 
امکانــات و توانمندی هایــی که دارند در یک شــرایط 
رقابتی به شــما قیمتی برای محصولی که به دنبال آن 
هستید پیشنهاد می دهند. شما می توانید پیشنهاد های 
مختلــف را از نظر قیمت، کیفیــت و زمان با همدیگر 
مقایســه و از بین آن ها مناســب ترین را انتخاب کنید. 
حاال درخواست شما تبدیل به یک سفارش شده است 
و برای آن، صورت حسابی صادر می شود. شما از طریق 
درگاه امن، مبلغ صورت حســاب را پرداخت می کنید. 
حاال نوبت تأمین کننده است که سفارش شما را تأمین 
و به آدرسی که داده اید ارســال کند. وقتی شما تأیید 
کردید که ســفارش مورد نیاز خود را تحویل گرفته اید 
ســامانه مبلغ محصول را به حساب تأمین کننده واریز 
می کند. پس، از این به بعد اگر در حوزه صنایع دســتی 
فعالیــت می کنید و یا اگر عالقه منــد به تهیه برخی از 
صنایع دستی که در این سامانه عرضه شده اند، هستید 
می توانید به نشــانی اینترنتــی pishe۲۴.ir مراجعه و با 
مطالعه و بررسی شرایط آن، از خدمات مربوط بهره مند 

شوید.
راستی در سایت شما می توانید بعضی از هنرها را هم در 

قالب ویدئوهایی از اساتید این هنرها آموزش ببینید.
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اگر به دنبال صنایع دستی هستید »پیشه« را ببینید
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بر اساس صحیفه سجادیه، کتاب درسی تهیه شود  شفقنا: استاد حسین انصاریان در جلسه هم اندیشی صحیفه پژوهان و مراکز و مؤسسه های فعال در این عرصه با بیان اینکه گردآوری آثار در خصوص 
صحیفه سجادیه، از تالش های ارزنده و ماندگار خواهد شد و موجب استفاده اهل علم از این ظرفیت ارزشمند می شود، اظهار کرد: باید صحیفه سجادیه به  عنوان کتاب رسمی و با سبک زیبایی وارد کتاب های آموزشی 
دبستان، دبیرستان و دانشگاه شود و از دعاهای کاربردی و اخالقی آن، کتاب درسی تولید شود. وی افزود: حوزه دارای پشتوانه قوی در عرصه پژوهش پیرامون صحیفه سجادیه است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

© bو امامان aوالیت؛ تفویض حاکمیت خدا به پیامبر
دهه والیت و امامت با واقعه تاریخی بسیار 
بااهمیتی که مورد عنایت کتاب الهی نیز 
قرار گرفته، گره خورده است. امتحان بزرگ 
الهی که خداونــد برای حضرت ابراهیم و 
اسماعیل)ع( به وجود آورد و هر دو امام)ع( 
از این امتحان سخت، سربلند بیرون آمدند 
موضوع عید ســعید قربان است که برای 

همیشه تاریخ ماندگار و جاویدان باقی می ماند.
حضرت ابراهیم)ع( در امتحان سخت الهی و به تعبیر قرآن ابتال را به خوبی پشت سر 
گذاشــت. به دلیل همین ابتال و ابتالئات دیگر که خداوند به عنوان کلمات از آن یاد 

می کند، منصب بزرگ امامت را در سنین پیری به او عنایت می کند.
در آیه 124 ســوره بقره که به آیه امامت شهرت دارد، خداوند فرموده است: هنگامی 
که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او همه را بجای آورد، خدا به او گفت: من 
تو را به پیشوایی خلق برگزیدم. مقام امامتی که پس از پیروزی حضرت ابراهیم)ع( در 

امتحانات الهی به ایشان داده شد، مقامی باالتر و برتر از مقام نبوت و رسالت است.
مقام امامت، مقام تحقق بخشیدن به اهداف دین و هدایت به معنی ایصال به مطلوب 
اســت نه فقط ارائه طریق. بســیاری از پیامبران همانند حضرت ابراهیم)ع( و پیامبر 
اکرم)ص( از هر سه مقام نبوت، رسالت و امامت برخوردار بودند. یعنی هم دریافت وحی 
می کردند، هم فرمان های الهی را تبلیغ می کردند، هم در تشــکیل حکومت و اجرای 

احکام تالش می کردند و هم از طریق باطنی به تربیت نفوس می پرداختند.
پیامبر اســالم)ص( مقام امامت و والیت خود را که مقام امامت اضافه بر مقام نبوت و 
مقام پیامبری است با دعای حضرت ابراهیم)ع( بدست آورد. در ادامه آیه امامت آمده 
است که حضرت ابراهیم)ع( عرض کرد امامت به فرزندان من هم می رسد و خدا فرمود: 
اگر شایسته باشند می  دهم، زیرا عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسید. خداوند نیز 
این دعا را مستجاب کرده و بیان می کند از ذریه تو آن ها که ظالم نباشند این عهد به 
آن ها خواهد رسید. پیامبر)ص( نیز عهد امامت که عهدی الهی است و ریشه در عید 
قربان دارد را در عید غدیر به علی بن ابی طالب)ع( تفویض می کند؛ در حقیقت عهد و 
پیمانی که منصبی الهی است و خداوند سبحان ابراهیم)ع( را به آن منصوب کرده و بعد 
به پیامبر اسالم)ص( رسیده بود، در این روز به علی)ع( واگذار شد. خداوند که در آیه 
67 سوره مائده معروف به آیه تبلیغ می گوید: ای فرستاده ما آنچه را از ناحیه پروردگار 

به تو نازل شده برسان و خبر بده.
امامت و والیت، عهدی  اســت از ابراهیم)ع( تا حضــرت امیرالمؤمنین)ع( و اوالد آن 
حضرت)ع(. در زمانه حاضر نیز امامت و والیت بر عهده امام حی و حاضر حضرت ولی 

عصر)عج( است که حاال به نائب بر حق ایشان مقام معظم رهبری رسیده است.
در این میان مســئله تربیتی مهمی نیز وجود دارد؛ اینکه حضرت ابراهیم)ع( نسبت 
به ذریه خود عنایت خاصی داشــت. همچنان که در آیه 37 سوره ابراهیم آمده است 
آن حضــرت به پروردگار فرمود: خدایا من برخی از ذریــه و فرزندان خود را به وادی 
بی کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو مسکن دادم تا نماز را به پا دارند. پس تو دل هایی 
از مردمان را به ســوی آن ها مایل گردان و به انواع ثمرات آن ها را روزی ده، باشد که 

شکر تو بجای آورند.
دعای حضرت ابراهیم)ع( مســتجاب شده و پس از هزاران سال می بینیم که دل های 
مردم هوای بیت اهلل الحرام را دارد. خانه ای ســنگی که دل های مردم همه برای آن پر 
می زند و همه هوای آنجا دارند. بر اساس آنچه در آیه 39 سوره ابراهیم آمده حضرت)ع( 
فرمود ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو فرزندم اسماعیل و اسحاق را عطا 
فرمود و درخواست مرا اجابت کرد. حضرت ابراهیم)ع( با دعایی که برای ذریه خود کرد، 
امامت را در ذریه خود استمرار بخشید و به واسطه همان دعا ذریه حضرت ابراهیم)ع( 
مقیم الصاله شدند. در آیه 40 سوره ابراهیم آمده است که پروردگارا مرا و از ذریه ام نیز 

کسانی را نمازگزار گردان و بار الها دعای مرا بپذیر.
طبق فرموده خداوند سبحان دینی که ما داریم دین اسالم و دین حضرت ابراهیم)ع( 
اســت. دینی که جای دیگر نیز به نام دین حنیف یا همان دین میانه از آن یاد شده 
است. دینی که کژی در آن نیست. سراسر اعتدال و میانه روی است و افراط و تفریط در 
آن جایی ندارد. همچنان که در آیه 95 سوره آل عمران آمده است باید از آیین ابراهیم 

پیروی کنید که بر آیین پاک توحید است، آیینی که همان اسالم است.

شــیروان  احمــدی  معارف/مریــم   
در روز غدیر خم که پیامبر اسالم)ص( به دستور 
خداوند، والیت امیرالمؤمنین)ع( را آشکار کرد، 
مســیر بشــریت به سوی فالح و رســتگاری و 
رسیدن به سرزمین آرمانی ظهور و حکومت حقه 
الهی هموار شــد. یکی از ابالغات پیامبر گرامی 
اســالم)ص( اتصال جریان غدیر به مهدویت بود 
آنجا که فرمود: همانا آخرین امام، قائم مهدی از 

ماست، او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.
برای درک بیشــتر پیوند غدیــر و مهدویت با 
حجت االسالم سیدمجتبی فالح، کارشناس مرکز 

تخصصی مهدویت حوزه علمیه 
قم به گفت وگــو پرداختیم. او 
تأکید می کند اســالم با غدیر، 
امیرالمؤمنین  والیت  و  امامت 
علی)ع( کامل شد و با حجت 
 بن الحســن العســکری)عج( 
بر همه جهــان غالب و چیره 

خواهد شد.

 مهدویت با غدیر »
آمیخته است

حجت االســالم فــالح با بیان 
اینکــه رابطــه بیــن غدیر و 
مهدویــت را در عرصه هــای 
گوناگونی می توان مورد تحلیل 
و بررســی قرار داد، می گوید: 
ترویــج فرهنــگ مهدویت با 
غدیــر آمیخته اســت. پیامبر 
اکرم)ص( در دو فراز از خطبه 
شریف غدیر مهدویت را مورد 
توجه قرار داد؛ در فراز نخست، 
خطبه امام مهدی)عج( توسط 
این گونه  اکــرم)ص(  پیغمبر 

ای مردمان!  معرفی می شــود: 
نــور از ســوی خداوند در جان من، ســپس در 
جان علی بن ابیطالب، آن گاه در نسل او تا قائم 
مهدی)عج( تجلی پیدا می کند. پیامبر)ص( در 
این فراز امام مهدی)عج( را وارث نور الهی معرفی 
می کند که از جانب خــدای تبارک و تعالی در 

وجود پیغمبر)ص( تجلی پیدا کرده است. آیات 
متعدد قرآن کریم نیز این نکته را گوشزد می کند 
که خدای تبارک و تعالی، پیامبر اکرم)ص( را به 

عنوان نور خدا روی زمین قرار داده است.
او به آیات 45 و 46 سوره احزاب نیز اشاره کرده 
و بیان می کنــد: خداوند فرموده اســت که ای 
پیغمبر)ص( ما تو را به عنوان شاهد و انذاردهنده 
روی زمین فرستادیم. تو به اذن الهی دعوت کننده 
به سوی خدا هستی. همچنین سراج منیر و چراغ 
روشن الهی روی زمین هستی. برای نور خدا که 
در وجود پیامبر)ص( تجلی پیدا کرده ویژگی های 
متعددی در قرآن ذکر شده است. 
نوری که خاموش شــدنی نیست 
و وسیله حکمرانی پیامبران الهی 

است.
این کارشناس علوم دینی یادآور 
می شود: از این فراز خطبه غدیر 
متوجه می شــویم کــه پیغمبر 
اکرم)ص( در پرتــو نور الهی که 
خاستگاه و منشأ ربوبی خداست 
به هدایتگری رســیده و پس از او 
امیرالمؤمنیــن)ع( و هر کدام از 
ائمه معصوم)ع( بــه این جایگاه 
می رســند تا در نهایت به وجود 
نازنین امام مهدی)عج( ختم شود.

 مشخصات منجی ادیان »
a در خطبه غدیریه پیامبر

حجت االسالم فالح ادامه می دهد: 
اما پیامبر)ص( تنهــا به بیان نام 
مبارک حضرت مهدی)عج( بسنده 
نکرد و در فراز دیگر این خطبه به 
تفصیــل دربــاره ویژگی های آن 
امام منتظر ســخن گفــت. این 
فراز خطبه که حاوی ویژگی های 
حضرت مهدی)عج( است یکی از بهترین منابع 
کسب معرفت نسبت به امام عصر)عج( به شمار 
می رود. پیامبــر)ص( در روز غدیر ضمن معرفی 
امیرالمؤمنین)ع( به عنوان جانشین خود و اشاره 
بــه 11 امام پس از او، صفات آخرین وصی خود 

را بیان کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: خبر 
دادن از منجی اســالم و ادیان، برای مردمی که 
قبول والیت امیرالمؤمنین)ع( برایشــان سخت 
بود، نشــان از آینده نگری پیامبر اسالم و برنامه 
بلندمدت دین الهی برای مسلمین و تمام مردم 
دارد. به همین دلیل در خطبه غدیر، حجه الوداع 
و برای مسلمانانی که از همان جا باید منتظر امام 
مهدی)عج( در پایان تاریخ باشند و خود را آماده 
کنند تا امام)عج( را یاری برسانند جمالتی درباره 
حضرت)عج( و توصیف ویژگی های حاکمیتی او 

ذکر شده است.
او بــه بیان ایــن ویژگی ها پرداختــه و توضیح 
می دهد: در این فراز از خطبه غدیر آمده است که 
بدانید آخرین امامان، مهدی قائم)عج( از ماست. 
او بر تمام ادیان پیروز اســت. در آیه 33 ســوره 
توبه و آیه 9 ســوره صف نیز به آن اشــاره شده 
و جهانی بــودن حکومت حضرت مهدی)عج( را 
مورد توجه قرار داده است. حکومتی جهانی که 
در ادامه حکومت نبوی هست و از مدینه و مکه 

پی ریزی شده است.
فالح می افزاید: اوست خدایی که رسول خود را 
برای هدایت و معرفی دین حق فرستاد تا آن را 
بر همه ادیان عالم تسلط و برتری دهد هر چند 
مشــرکان ناراضی و مخالف باشند. پیغمبر)ص( 
یادآور می شود که امام مهدی)عج( انتقام گیرنده 

از ظالمان و ســتمگران اســت. او فاتح قلعه ها و 
منهدم کننده آن هاست. پیروز بر هر قبیله ای از 

اهل شرک و هدایت کننده آنان است.

»ظهور« یعنی دین از سیاست جدا نیست»
کارشناس مرکز تخصصی مهدویت به ویژگی های 
دیگر مهدی)عج( در خطبه غدیر اشــاره کرده و 
می گوید: در این خطبه همچنین آمده است که 
بدانید او گیرنده انتقام همه خون های اولیای خدا 
و یاری دهنده دین خداســت. او استفاده کننده 
از دریای عمیق اســت. هــر صاحب فضیلتی را 
به قدر فضلش و هــر صاحب جهالتی را به قدر 
جهلش نشانه می دهد. شایسته ساالری در دوره 
امام مهدی)عج( نمایان می شود. او انتخاب شده 
و اختیار شــده خداوند اســت. وصایت پیغمبر 
اکــرم)ص( به انتصاب خــدای تبارک و تعالی و 

اختیار اوست.
او اضافه می کند: همچنین آمده است آگاه باشید 
که دوازدهمیــن وصی، وارث هر علمی و احاطه 
دارنده به هر فهمی اســت. اوست خبردهنده از 
پــروردگارش و باالبرنده آیــات الهی. او هدایت 
یافته محکم بنیان اســت و کارها به او ســپرده 
شده است. آگاه باشید اوست که پیشینیان به او 
بشارت داده اند. او به عنوان حجت باقی می ماند 
و پس از او حجتی نیست. اوست که هیچ حقی 
نیست مگر همراه او و هیچ نوری نیست مگر نزد 

او. او کسی است که غالبی بر او نیست و کسی بر 
ضد او یاری نمی شود. آگاه باشید که اوست ولی 
خدا در زمینش، حاکم او در میان خلقش و امین 

او در نهان و آشکارش.
این پژوهشــگر دینی در تفســیر این ویژگی ها 
بیان می کند: شخص مسلمان و پایبند به غدیر 
نمی تواند به خودش بقبوالند که دین از سیاست 
جداســت. همان طور که پیامبــر)ص( وقتی به 
پیامبری مبعوث شــد، این بعثت با پایه گذاری 
حکومت اســالمی در مدینه همراه بود. جریانی 
کــه ادامه پیدا خواهد کرد تــا در حکومت امام 
مهدی)عــج( آن حضــرت حکومــت جهانی را 
تشــکیل داده و به عنــوان متدین ترین مخلوق 

خدای تبارک و تعالی حکمرانی کند.
حجت االســالم فالح در پایــان تأکید می کند: 
ظهور امــام عصر)عج( انتهــای تفصیلی صراط 
مســتقیم غدیر و تجلی کامل تعالی بشر است. 
اســالم بدون غدیر و غدیر بدون ظهور متجلی 
نمی شــود. آن کمال اعالم شــده در دین و آن 
نعمت به اوج رســیده در والیــت، تنها با ظهور 
عملی می شود. طبق آنچه در آیه 3 سوره مائده 
آمده، الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم و آن را آیه اکمال 
دین می دانیم و بر پایــه تصریح خطبه غدیریه 
پیامبر)ص( تنها دینی مورد قبول خداوند است 
که امامت امام علی)ع( تا امام مهدی)عج( را در 

بر گیرد.

در گفت وگو با حجت االسالم فالح تبیین شد

مهدویت در غدیر

 f ظهور امام عصر
ا نتهای تفصیلی 

صراط مستقیم غدیر 
و تجلی کامل تعالی 

بشر است. اسالم 
بدون غدیر و غدیر 
بدون ظهور متجلی 
نمی شود. آن کمال 
اعالم شده در دین 
و آن نعمت به اوج 
رسیده در والیت، 

تنها با ظهور عملی 
می شود

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9313 پنجشنبه 16 مرداد 1399  16 ذی الحجه 1441 6 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

یادداشت شفاهی
 حجت االسالم محمدحسن مهدوی مهر
 رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی

برگ سبز خودرو سواری پژو  TUS-206 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1395 به شماره موتور 165A0070355به 
شماره شاسی NAAP03EE1GJ834313  به شماره 
پالک 472ب17-ایران12 بنام ناصر براداران قاس���می 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س��بز خودرو وانت پی��کان مدل 1380 به 
شماره موتور 11518003968 و شماره شاسی 
80903754 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 287 م 32 
ای��ران 42 به مالکیت عباس��علی ش��یرمحمدی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز  خ���ودرو س���واری پراید به رنگ س���فید 
روغنی مدل 1380 به شماره موتور 00218833 به 
شماره شاسی S1412280692298 به شماره پالک 
486ق42-ایران74 بنام مصطفی دهمرده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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کلیه مدارک موتورس���یکلت کویر 200 س���ی س���ی 
م���دل 1390 رنگ قرمز به ش���ماره موت���ور 150960 
و ش���ماره شاس���ی 9000577 به ش���ماره انتظامی 
15712 ای���ران 12 مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آقای رامین زیوری دارای شناس���نامه شماره 148 
ص���ادره از درگز متول���د44/5/26 فرزند اس���داله 
اظه���ار می دارد که دانش���نامه پای���ان تحصیالت 
مقطع کارشناس���ی ایش���ان مفقود گردیده است 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال 
می گردد از یابنده تقضا می ش���ود مدرک فوق را 
از طریق پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه 
فردوسی مدیریت آموزش���ی اتاق202 ارسال و یا 

در صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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برگ س��بز، خ��ودرو س��واری پرای��د هاچ ب��ک رنگ 
س��فید شیری -روغنی  مدل 1378 به شماره موتور 
00102582و ش��ماره شاس��ی S1442278150147 به 
ش��ماره انتظامی942ب71ایران 36 به مالکیت جالل 
سرس��خت  مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند یک واحد مرغداری گوشتی به شماره 3161 ، به 
تاری���خ صدور 1386/09/28 به  مس���احت  5200متر 
مرب���ع واق���ع در روس���تای حس���ن بربوط ح���وزه ثبتی 
اندیمش���ک، متعل���ق ب���ه  آق���ای صالح رویش���دی به 
ش���ماره مل���ی 4510066716 مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط  می گردد . ,ع
99
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری وان���ت 
آریس���ان ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی م���دل 1395 ب���ه 
ش���ماره موت���ور 118J0013752 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
NAAB66PE1FV521597 به شماره پالک 511ب81-
ای���ران36 بنام محمدرض���ا ضرابی خراس���انی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ سبز،برگ کمپانی ، کارت سوخت ، کارت ماشین 
وسند )تمام مدارک(خودروی سواری پراید مدل 83 
به ش���ماره انتظامی 79 - 122 ب 25 وش���ماره موتور 
 S 1412283414287 01037796 وبه ش���ماره شاسی
به نام س���ید منص���ور حاج میری مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .)قزوین( ,ع
99
04
60
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت 
خرید، نصب و راه اندازی و آموزش  یکدستگاه
 Quant Studio™ 5 Real-Time PCR system 
 از طری��ق مناقصه عمومی اق��دام نماید.لذا 
ش��رکتهای واجد ش��رایط می توانند تا مورخ 
1399/05/18 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
س��امانه  www.setadiran.ir مراجع��ه نمایند.  
ضمن��ًا هزینه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد یا 
قب��ول هر یک ی��ا کلیه پیش��نهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه  ,ع

99
04
59
8

 آگهی مناقصه

پیرو آگهی منتش���ره در مورخ 99/5/12 
در خص���وص تهی���ه ،بارگی���ری وخری���د 
قطعات نیوجرسی ودیوار پیش ساخته 
به اطالع می رساند تاریخ تحویل پاکات 
روز  ب���ه  ش���نبه 99/5/28  س���ه  روز  از 
پن���ج ش���نبه 99/5/23 اص���الح و اعالم 

می گردد.
اداره امور قراردادها و پیمانها

 شهرداری کرج
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اداره کل نوس�ازی مدار س اس�تان خراس�ان رضوی  در نظر دارد وفق بند ج ماده 12 
قان��ون برگزاری مناقصات نس��بت ب��ه ارزیابی کیف��ی متقاضیان ش��رکت در مناقصات 
مرب��وط ب��ه خری��د وحمل ونصب قطعات اس��کلت فل��زی پروژه ه��ای  ای��ن اداره کل در 
اس��تان سیس��تان وبلوچس��تان اقدام نماید . لذا از ش��رکت های متقاضی درخواس��ت 
م��ی گردد جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و نی��ز دریافت اس��ناد ارزیابی کیف��ی تا مورخ  
www.setadiran.ir 99/05/20 ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونی��ک دول��ت ب��ه آدرس

)شماره فراخوان  2099004542000042( مراجعه نمایند. 
شرایط متقاضیان : 

کلیه س��ازندگان اس��کلت فل��زی دارای پروانه بهره ب��رداری از وزارت صنعت معدت و 
تجارت 

مشخصات کلی پروژه ها:
اح��داث 6 واح��د  آموزش��ی در مناط��ق زه��ک - زابل - زاه��دان - س��راوان - خاش و 
ایرانش��هر ه��ر یک به مت��راژ 5000 مت��ر مربع و مورد نی��از آموزش و پرورش اس��تان     

سیستان و بلوچستان  
تاریخ انتشار اسناد : در سامانه مورخ 99/05/16

مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی از سامانه ستاد: مورخ 99/05/20
مهلت ارسال اسناد در سامانه:  99/06/04

در صورت ابهام در اسناد ارزیابی شرکت کنندگان می توانند با واحدامور قراردادها با 
شماره 37681713-051 تماس حاصل نمایند. 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
  سازندگان اسکلت فلزی 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

/ع
99
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40
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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 )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا اس��ناد مناقصه به ش��رح خواسته شده به صورت فیزیکی 

می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
شماره ردی

مبلغ برآورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مدت 
زمان 
اجرا

فهرست 
مبلغ تضمین)ریال(بها

مهلت زمانی دریافت 
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه 
پاكت پیشنهاد قیمت 
و بارگذاری اسناد در 

سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
كمیسیون مناقصه

199/3

تجدید 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 99/05/13 الی  

ساعت 13 روز پنج شنبه 
مورخ 99/05/16

ساعت 14 روز
دو شنبه 

مورخ 99/05/27

ساعت 9صبح روز
سه شنبه 

مورخ 99/05/28

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
               

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی-نوبت دوم

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ب��ه اس��تنادردیف60602003  ش��هرداری س��بزوار 
بودجه س��ال99در نظر داردتکمیل س��وله حسینیه 
ب��ه  مبلغ2/700/000/000ری��ال  مزارش��هدارابه 
پیمان��کار واج��د ش��رایط واگذارنماید.متقاضی��ان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 135/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 14روز یکشنبه مورخ 
99/5/26 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
دوش��نبه م��ورخ99/5/27در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه« نوبت دوم
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الزام های کارآفرینی در پساکرونا ©
الزام های کارآفرینی در دوران حیناکرونا و پســاکرونا نسبت به پیشاکرونا تغییر 
یافته اســت. حوزه کارآفرینی از کرونا یک عامل فرصت آفرین برای کســب و 
کارهای دانش بنیان و یک تهدید برای کســب و کارهای ســنتی ساخته است 
که آن هــا را وادار خواهد کرد برای بقا در عرصه اقتصادی مســیرهای نوین را 

تجربه کنند. 
در حالی که کرونا ســبب حذف و تعطیلی بســیاری از کسب و کارها به ویژه 
مشاغل غیررسمی شد که ضرورت تدوین برنامه منسجمی برای حمایت از این 
قشر را یادآوری کرد، اما در عین حال بازار برخی کسب و کارهای مجازی را به 

شدت توسعه داد.
کرونا سبب شد تا برخی کسب و کارها با تغییر الگو و ایده معکوس سازی برای 
فروش خدمت و ارائه خدمات در محل مشتری خودشان را با وضعیت رخ داده 
تطبیق بدهند. در کنار تالش برای افزایش ضریب پس انداز، هدایت بخشــی از 
درآمدها به ســمت پس انداز برای روزهای مبادا و افزایش تــاب آوری در برابر 
مخاطرات، کرونا به کارآفرینان ضرورت عضویت در شــبکه های کسب و کار و 

شبکه سازی را نیز یادآوری کرد.
معتقدم در حالی که کارآفرینی در پساکرونا توجه به مسئولیت اجتماعی و تقید 
و تعهد به اخالق حرفه ای را افزایش می دهد، کارآفرینی ســبز نیز یکی از برون 
داده های قطعی اقتصاد پس از کرونا خواهد بود. از بهداشتی سازی نیز می توان به 

عنوان بخش جداناپذیر کسب و کارها در حیناکرونا و پساکرونا یاد کرد.
در کنار برخی الزام های کارآفرینی که در باال ذکر شد، باید گفت اصوالً کارآفرینی 
در پساکرونا تفاوت های بنیادی با حیناکرونا و پیشاکرونا دارد که مهم ترین آن 
جهانی شدن است و طی آن کسب و کارها به سمت فرامنطقه ای شدن، فراملی 
شــدن، خوشه ای شدن و عضویت در تیم ها و اقمار کسب و کار فرامرزی سوق 
پیدا خواهند کرد و حتماً کارآفرینان باید به این نکته بیندیشند که برای عضویت 

در این خوشه ها اقدام هایی را در دستور کار قرار دهند.
یکــی دیگر از مواردی که باید به آن اشــاره کرد، این اســت که کارآفرینی در 
پساکرونا روبات محور خواهد بود و جایگاه نیروی انسانی کم مهارت از دست رفته 

و به ناچار به منابع انسانی دانش آموخته ماهر نیاز بیشتری خواهیم داشت. 
در پساکرونا همچنین شانس حضور بانوان در کسب و کارها بیشتر از حیناکرونا 
و پیشــاکرونا خواهد بود و این امر به دلیل قدرت تمرکز بیشتر در حوزه تولید 
کاال و خدمات، احساس تعلق و وفاداری سازمانی و تقید به اخالق حرفه ای و... 

خواهد بود. 
آخرین نکته این است که گرایش به دولت های متمرکز و دولت رفاه پس از کرونا 
زیاد خواهد شد که البته این یک چالش است و جای بحث دارد. در کشورهای 
کمتر توسعه یافته غلبه بر کرونا به مراتب سریع تر از کشورهای توسعه یافته انجام 
شد که دلیل آن دولت بزرگ است. ما وقتی از دولت سخن می گوییم، از ارتش 
و بســیج تا نیروهای مردمی در مساجد را در بر می گیرد. بنابراین دولت بزرگ 
می تواند به شیوه های مختلف بر مسئله ای مثل بحران کرونا غالب شود، چون با 
تکیه بر توانش، نهضت تعاون و احســان راه می اندازد، کمک های مردمی جمع 
می کند و بر تخت های قرنطینه می افزاید، این ها از پیامدهای یک دولت بزرگ 
است که در اقتصاد آزاد رخ نمی دهد. در اقتصاد آزاد که بخش خصوصی گراست 
با حساب و کتاب با هزینه بیماری و درمان کرونا برخورد می کنند. به این ترتیب 
باید گفت در دوران پساکرونا تمایل به دولت های بزرگ رفاه بیشتر خواهد شد به 
بیان دیگر بخش زیادی از قدرت دوباره در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که با 
رویکرد عام المنفعه و خدمت به جامعه در این گونه موارد ورود پیدا کند که در 

اقتصاد کرونا نباید از این نکته غافل شد.

 بانک ها تا پایان خرداد،©
 ۹۶ هزار میلیارد تومان سهام خریدند

نود اقتصادی: نگاهی به تحوالت بازار 
ســهام در سه ماه ابتدای امسال، از رشد 
چشمگیر ارقام سرمایه گذاری بانک ها در 
بورس حکایت می کند. بانک ها همواره 
به طور ســنتی به بازی در زمین بورس 
متهم بوده اند؛ حاال محاســبات آماری 
نشان می دهد مجموع سرمایه گذاری ۱۸ 
بانک ایرانی در بورس، تا پایان خرداد امسال به ۹۶ هزار میلیاردتومان رسیده است. 

حق مسکن کارگران دوشنبه آینده تصویب می شود©
خبر آنالین: حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: حق مســکن کارگران روز دوشــنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت 
تصویب می شود. امیدواریم بالفاصله در هیئت دولت نیز به تصویب برسد. حاتم 
شاکرمی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته 
از ســال عطف به ماسبق می شــود یا نه، گفت: همگی این ها بستگی به نظر و 

تصویب دولت دارد. 

مرغداران در جوجه ریزی احتیاط می کنند©
مرغداران  کانــون  رئیــس  نایب  مهر: 
گوشــتی وضعیــت توزیــع و قیمت 
نهاده های دامی و احتیاط مرغداران در 
جوجه ریزی را عامل افزایش قیمت مرغ 
اعالم کرد و گفــت: افزایش تقاضا برای 
مرغ نیز در رشد قیمت مؤثر بوده است. 
حبیب اســداهلل نژاد با اشاره به افزایش 
قیمت مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: افزایش قیمت گوشــت قرمز منجر 
به رشد تقاضا برای مصرف مرغ شده و در افزایش قیمت هم مؤثر بوده است. وی 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۳هزار تومان اعالم کرد و گفت: به تبع این مسئله 

قیمت مرغ گرم نیز به بین ۱۹هزار تا ۱۹هزارو۵۰۰ تومان رسیده است.

 رکود بیشتر صنعت فرش و بیکاری قالیبافان ©
با حذف برگزاری نمایشگاه 

تسنیم: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف شهری با اشاره به اینکه 
نمایشگاه فرش دستباف  برگزاری  عدم 
موجب رکود بیشتر این هنر صنعت می 
شود، گفت: در صورتی که تولیدکنندگان 
کوچک و بزرگ سراســر کشورنتوانند 
کاالی خود را بفروشــند. قــادر به راه 
اندازی دار مجدد نیســتند. عبداهلل بهرامی گفت: در جنگ اقتصادی هستیم و 
عدم برگزاری نمایشگاه ها مشابه خالی کردن سنگرهاست، با توجه به اینکه فرش 
دستباف ایرانی با تحریم شدید دولت آمریکا روبه رو بوده و با مصوبه تعهد ارزی 
متأسفانه اثرات این تحریم تشدید شده و به عالوه با توجه به بروز بیماری کرونا  

بازار داخلی  فروش فرش دستباف  را نیز از دست دادیم.

۸۵ درصد واردات، مواد اولیه و سرمایه ای است©
ایرنا: سرپرســت وزارت صنعت، معدن 
وتجارت گفت: راه نجات کشور از مسیر 
سخت تحریم های بی سابقه کنونی، تولید 
و صادرات اســت و اکنون ۸۵ درصد از 
واردات کشــور را مــواد اولیه، قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین آالت 

تشکیل می دهد.
 حســین مدرس خیابانی خاطرنشان ســاخت: ترکیب کاالهای وارداتی کشور 
چیزی غیر از واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز تولید و کاالهای اساسی را نشان 

نمی دهد و واردات کاالهای لوکس و غیرضرور ممنوع است.

یک کارآفرین از سنگ اندازی سیستم بانکی برای کسب وکارها می گوید 

زمین خوردن تولید با  بانکداری ربوی 
اقتصاد- زهرا طوسی: کار آفرینان، صنعتگران، 
کشاورزان و صاحبان کسب و کار می گویند موانع 
سد راه تولید با ایستادن در برابر تخلفات بانک ها از 

قوانین آمره پولی وبانکی برطرف می شود.
با  دکتر مجید  حسینی، کارآفرین نمونه کشور  و 
صاحب برند جهانی اسنک ماهی صحبت می کنم 
و او به یکی از چالش های بنگاه های اقتصادی یعنی 
گرفتن بهره به جای سود مورد انتظار و عدم تمکین 
بانک ها از مقررات آمره حوزه پولی و بانکی اشاره 
می کند و معتقد است که صنعتگران کشور در غل 
و زنجیر زیاده خواهی بانک های ربوی اسیر شده اند. 
گفت وگوی قدس با این تولید کننده را  بخوانید. 

مردمی    پویش  دبیر  شما  حسینی  آقای 
حذف ربا هستید و معتقدید که پاشنه آشیل 
رفع موانع تولیــد و رونق اقتصاد را باید در 
از  بانک ها  بانک ها جست وجو کرد. مشکل 

دیدگاه شما چیست؟
چند سال است حضرت آقا می گویند تولید، رونق 
تولید، جهش تولید، چه کسی قرار است جهش 
تولید را انجام بدهد؟ من فعال اقتصادی. ولی بانک 
لوله توپش را گرفته ســمت مــن! دیدید همین 
بیروت رفت روی هوا. آقای بانک! شــما این بال را 
سرما تولید کننده ها آوردید. ۸۰ درصد واحدهای 
صنعتی تعطیل هســتند یا با ۱۰ درصد ظرفیت 
کار می کنند، آن وقت ما 2۳ هزار شــعبه بانکی 
 در بهترین و گران ترین خیابان های کشور داریم.

 این همه بانک را برای چی می خواهیم. 
حال سؤال این اســت گزارش مجلس  می گوید 
۱۳۰ نفر در این کشور ۸۵ درصد منابع بانکی را 
در اختیار دارند، شما گیرتان همین یک میلیاردی 
هست که به من صنعتگر  دادید و سرمایه من را 

مزایده می کنید؟
بانکــداری که مخالفش هســتیم و به آن خرده 
می گیریم، شیوه بانکداری ربوی جاری  در کشور 
است که حتی بعد از تصویب بانکداری اسالمی در 
ســال ۱۳۶2 هنوز این شیوه تغییر نکرده و تنها  
پوششی از اسالمی بودن را به روی خود کشیده و 

در باطن همان است که قباًل بوده است.
آن چیزی که در سال ۶2 تصویب شد، این بود که 
بانک ها در قالب تسهیالت پولی به عنوان واسطه، 
وجــوه مردم را در اختیــار تولید کننده بگذارند؛ 
البته در قالب عقودی که در بانکداری اســالمی 
مشخص شده است و بیشترش هم در بحث عقود 
مشارکتی است. در این روش بانک پول را به تولید 
کننده می دهد و به نسبت مشارکت هرچقدر سود 
بدست بیاورند، حالل است هم برای تولید کننده 
و هم برای بانک و هم برای ســهامدار بانک و هم 
افرادی که در بانک سرمایه گذاری کردند. پس اگر 
مشــارکت واقعی انجام شد و سودی حاصل شد، 
آن سود حالل اســت و می تواند به تولید کننده 

کمک بکند. اما بانک های ما به جای اینکه قوانین 
بانکــداری را اجرا بکنند، تمام عقودی که در این 
قانون آمده را صوری انجام می دهند.پوششــی از 
اسالم روی آن کشیده اند، ولی در عمل دارند بهره 
می گیرند. بهره همان رباست. این ها خلط مبحث 

می کنند.

پس به نوعی رابطه تولید کننده با بانک را   
اصالً بدهکاربستانکاری نمی دانید.

درســت است، ما دو تا شریک بودیم، شریک من 
سرم کاله گذاشته است. او به من مثاًل یک میلیارد 
تســهیالت داده اســت. 2 میلیارد تا حاال از من 
گرفته و می گوید ۶ میلیارد دیگر هم باید بدهی. 

بعد من بدهکار بانکی هستم یا طلبکار بانکی؟
بانک ها خانه و زندگــی تولید کننده و کارآفرین 
را به مزایــده می گذارند، کارخانه اش را به مزایده 
می گذارنــد، ممنوع الخروجــش می کنند، تمام 
آزادی های مشــروع قانونی، خودش، خانواده اش، 
ضامنین و راهنینــش را می گیرند چون به جای 

اجرای قوانین آن ها را صوری اجرا می کنند.
نظام بانکی من را بدهــکار و زمینگیر می کند و 
کارخانه من را بــا ۱۰۰ کارگر تعطیل می کند و 
مــن ناچار به محکمه پناه می بــرم، وقتی مقابل 
محکمه محترمی که قصد رســیدگی به درد من 
کارآفرین و صنعتگر را دارد، قرار می گیرم قاضی 
به جای اینکه تصور کند مقابل یک فعال اقتصادی 
و سرباز محقق کننده جهش تولید ایستاده است، 
با تفکری که بانک در ذهنش کاشته من را بدهکار 
بانکــی می داند و به من می گوید: چرا بیت المال 
را بــردی، باید آن را پس بدهــی. در صورتی که 
رابطه من با بانک رابطه بدهکار بستانکاری نیست. 

شراکت هم نیست، بلکه رباخواری است.

می فرمایید بانکی ها چیزی که از شــما   
می گیرند، سود نیست بهره است و این حرام 

است؟
بله، آقایان و مسئوالن بانکی! سود یک کلمه حالل 
است، سود یک واژه منزه و پاک است. سود حاصل 
کسب و کار است؛ یعنی انسان کار می کند از دانش 
و تحصیــالت و علمش کاالیی تولید می کند و با 
این تولید به جامعه خدمت می رســاند و در ازای 
آن سودی دریافت می کند، بهره یعنی چه؟ یعنی 
اینکه پول کار کند، بانک به من تولید کننده یک 
تسهیالت می دهد 2۸ درصد و در بهترین حالت 
تولید من ۱۰ درصد ســود می کند، پس شمای 
بانک با من مشارکت نکردی، در سود من سهیم 
نبودی، بلکه شما از من بهره گرفته ای. اینکه ۸۰ 
درصد واحدهای تولیدی شــهرک های صنعتی 
کشور تعطیل می شوند، حاصل همین رباخواری 
بانک هاست. معتقدم که بانک ها اقتصاد ایران را به 
گروگان گرفته اند. بانک یک ابزار است و پشت این 

بانک نظام سرمایه داری است. دشمن 
ما فقط ترامپ نیست ما باید از تحریم 
کنندگان داخلی بترسیم که از درون به 

ملت و نظام ضربه می زنند.

حاال ما درد را شناختیم، بانکی   
وجود دارد که با گرفتن بهره مرکب 

و با تخلف از ایــن قانون دارد 
فعالیت می کند، تولید کننده چه 

باید بکند؟
بلــه قانون بانکــداری بــدون ربا و 
برخی مقــررات و مصوبات داریم که 
مربوط به شورای پول و اعتبار است 
و این ها جزو قوانین آمره هســتند، 
ولــی در بانــک قراردادهای صوری 
ســفید امضا را جلو ما می گذارند و 
بعد بانک پایــش را می گذارد روی 
گردن ما و مجبورمان می کنند امضا 
کنیم، در حالی که بانک ها اصاًل حق 
ندارند وثیقــه خارج از طرح بگیرند.
طبــق قانون برای توســعه کارخانه 
اگر من تقاضای تســهیالت داشته 
باشــم، بانک باید همــان کارخانه 
اجرای طرح را به عنوان رهن در نظر 

بگیرد، ولی بانک هــا خانه و زندگی من را هم در 
رهن می گیرند، خانــه و زندگی ضامن را هم در 
رهن می گیرند و نیتشان هم اصاًل اهلیت سنجی 
نیســت. نمی گویند آقای دکتر حسینی شما که 
قصد گرفتن تسهیالت دارید چه پروژه ای داری و 
طرحت چه توجیه اقتصادی دارد. اصاًل من را به 
عنوان تولید کننده در نظر نمی گیرند، بلکه من را 

فقط به چشم وثیقه نگاه می کنند.
 اگر وثیقه داشــتیم که پوشش بدهد به من وام 
می دهند. با خود می گویند ما که می دانیم این ۱۰ 
درصد سود می کند و ما هم 4۰ درصد از او بهره 

می گیریم این تولید کننده دو 
ســال دیگر به زمین می خورد، 
ما وثیقه ها را نقد می کنیم و به 

نتیجه خودمان رسیدیم.
 
برگردیــم بــه قانون،   

قوانین  جزو  بانکی  قوانین 
آمره پولی و بانکی کشور 
اســت. مجری آن بانک 
بانک  اگر  حاال  اســت، 
ســفید  صوری  قرارداد 
امضا با مشتری می بندد، 
اینجا چه کســی تخلف 
خود  مسلماً  است.  کرده 
کننده  تولید  ولی  بانک، 
هم به این شــراکت تن 

داده است.
ببینید،ما بانک زده هستیم، 
در حالــی تحریــم خارجی 
داریــم، قیمــت ارز هر دو 
ساعت باال و پایین می شود، 
این تولیــد کننده با مالیات 
ســر و کار  دارد، بــا ارزش 
افزوده با قانون کار و تأمین 
اجتماعی، با محیط زیســت، اداره بهداشــت و 
ســازمان اســتاندارد، یعنی باید ۱۶۰ مؤسسه را 
پاســخ بدهد و مثل یک تکه گوشت قربانی است 
که هر کســی می خواهد یک تکه از آن را بکند 
ببرد، دارد سعی می کند تولید و اشتغال زایی کند. 
یعنی دارد جهاد می کند. در این شرایط یک بانکی 
که با قرارداد به ظاهر مشــارکت تسهیالت داده 
اســت، می آید می گوید من کار ندارم. یک پولی 
به تو داده ام ســر ۶ ماه پول من را می دهی یا نه؟ 
می گویم چه کنم. می گویند یک قرارداد دیگر با 
ما ببند و تسهیالت قبلی  را تسویه کن. اصل پول 

قبلی به اضافه ســود و جریمه مثاًل یک میلیارد 
شــما تبدیل می شود به یک میلیارد و ۵۰۰ هزار 
تومان و این دور تسلســل ادامه دارد تا به خاک 

سیاه بنشینی. 

این دور تسلسل  بیهوده که گفتید همان   
استمهال بانکی است که برای نجات تولید 

کنندگان بدهکار پیش بینی شده است؟
در حقیقت این ها همان ربح مرکب ها را به اســم 
استمهال می دهند. استمهال واژه مقدسی است 
که از مهلت دادن می آید در شــرع مقدس اسالم 
یک کسی بدهکار می شد به او مهلت داده می شد 
تــا کار کند و بدهی اش را بدهــد، اما بانک های 
امروزی چه می کنند؟ آن یــک میلیارد را باالتر 
گفتم به من تولید کننده داده اند، این را می کنند 
2۰ میلیارد و وقتی نمــی توانم بدهم می گویند 
برایت اســتمهال می کنیم. یعنی برایت جریمه 
پلکانی تا ۸۰ درصد حساب می کنیم و پنج سال 
به تو مهلت می دهیم که این رقم به ۱۰۰ میلیارد 

هم برسد. قوانین و شرع رابه سخره گرفتند.

به تازگی بخش نامه ای توسط رئیس قوه   
قضائیه درباره ربح مرکب صادر شد.

بله باید تشــکر ویژه از رئیس قوه قضائیه داشته 
باشــیم که مردانه پای کار ایستاده است و  جزو 
کســانی است که با مفاسد واقعاً برخورد می کند. 
ایشان به قضات محترم گفته است بانک هایی که 
بهــره مرکب گرفتند و قوانین آمره پولی و بانکی 
را رعایــت نکردند به دعواهایی که آن ها  بر علیه 
تولیــد کنندگان مطرح می کننــد، اعتنا نکنند. 
این موفقیت بزرگی اســت و ایــن حاصل چهار 
سال مبارزه پویش مردمی حذف رباست. ما طی 
دو جلســه هم خدمت آقای رئیســی و معاونت 
پیشــگیری بودیم و مســائل را بــه گوش آن ها 
رساندیم و ایشــان به ما قول دادند و مردانه پای 

قولشان  ایستادند. 

راهکار و پیشنهاد شما چیست؟  
راه درســت تمکین از قانون اســت. هر دو طرف 
بانک و فعال اقتصادی شناسامه دار باید به قانون 
تمکین کنند. ما دو شریک  هستیم . سود کردیم 
به نسبت مشارکت برداشت کنیم، اگر ضرر کردیم 
هم در آن شــریک هســتیم. این طور که باشد، 
بانک وقتی می خواهد به من پول بدهد، ابعاد من 
را با وثیقــه ام اندازه نمی گیرد، بلکه حتماً طرح 
توجیهی من را می خواند که آیا ســودده هست 
یا نه. ولی وقتی مالک پرداخت تسهیالت وثیقه 
است معلوم است نظارتی نباشد بهتر است، تولید 
کننده ضرر کند، بانک وثیقه را به جیب می زند.

یک بار برای همیشه باید به قانون بانکداری بدون 
ربا برگردیم. این پاشنه آشیل است.

 بانک ها نیتشان 
اصالً اهلیت سنجی 
نیست. نمی گویند 
شما که قصد گرفتن 
تسهیالت دارید چه 
پروژه ای داری و 
طرحت چه توجیه 
اقتصادی دارد. اصاًل 
من را به عنوان 
تولید کننده در نظر 
نمی گیرند، بلکه 
من را فقط به چشم 
وثیقه نگاه می کنند

بــــــــرش

شناسایی ۴ میلیون جا مانده از دریافت سهام عدالت   تسنیم: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد جا مانده از دوره قبل و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی در مجموع ۴ میلیون نفر می شوند که باید به آن ها نیز سهام عدالت پرداخت شود. مهدی طغیانی گفت: همچنین مقرر شد بررسی شود چه تعداد جامانده سهام عدالت در 6دهک اول درآمدی وجود دارد 

که به آن ها نیز سهام عدالت پرداخت شود، البته رأی گیری نهایی در این رابطه به جلسه بعدی موکول شد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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حمایت از کار  گر جزء مهمی از فرایند تولید است

»انضباط مالی« راهکار عبور از بحران در شرایط تحریمی

جهش تولید در ســالی که به ایــن نام نامیده 
می شــود، در صورتــی محقــق می شــود که 
مؤلفه های بســیاری در آن اعمال و به فوریت 
و جدیت در دســتور کار دولت و حاکمیت قرار 
گیرد. حمایت از طبقه کارگر یکی از اولویت های 
جهش تولید اســت؛ چرا که یکی از مؤلفه های 
رساندن تولید به جهش، افزایش کار با کیفیت 
و بهره وری در کار است، به این معنا که در سال 
جهش تولید، انتظار می رود زمینه های افزایش 
تولید به گونه ای چیده شود که کارگر به صورت 
دوشیفته کار کند تالش بیشتر کارگر و بهره وری 
در کار بــرای ارتقای کمیــت یا کیفیت کاالی 
تولید شــده، نیازمند حمایت کارفرما از کارگر 
اســت، حمایت از پرداختی و حقوق متناسب 

با هزینه هــای زندگی و اضافه کاری که 
منجر به ایجاد رغبت در کارگران برای 

انجام کار و تولید بیشتر شود. 
بی توجهی به نیازهای کارگر در ســال 
جهش تولید، منجر به از دســت رفتن 
تعــادل در عرصه کار، تــالش و تولید 
می شود و ریزش بازار امر محتملی است، 
از آن طرف وقتی تولیدکننده از افزایش 

قیمت مواد اولیه گالیه می کند اما در نهایت با 
احتساب افزایش قیمت مواد اولیه و سود خود، 
قیمت نهایی را با افزایش های محاسبه شده به 
دســت مصرف کننده نهایی می رساند، اما این 
افزایش کمترین تأثیری در حقوق و دســتمزد 
نیروی کار نــدارد، تولیدکننده انتظار فروش و 

ســودبری از تولید خود را 
دارد، اما هیچ گاه به تورمی 
که به کارگر تحمیل می شود 
توجه نمی کند، اما در چنین 
وضعیتی که کارگر با تأمین 
نان خود دست و پنجه نرم 
می کند، انتظار بهره وری در 
کار و تولید هم می رود! قطعاً 
کارگری که درد نان و کرایه خانه دارد دیگر به 
فکر بهره وری کار نیست، بنابراین در مقابل پولی 
که می گیرد کار می کند حتی از این هم کمتر، 
پس در این شرایط زندگی، معیشتی و درآمدی 
کیفیت از مقــوالت اقتصادی، کار و تولید کنار 

زده می شود.

یکی از مؤلفه های مهم در جنگ اقتصادی که 
جهش تولید در آن دنبال می شــود، احساس 
تکلیف کردن در برابر کارگران به عنوان نیروی 
کار اســت، هنگامی که کارگــر می داند باید 

نان در خــون بزند و دولت اهتمام چندانی به 
حمایت از بهبود معیشت او ندارد، نباید انتظار 
بهــره وری کار و افزایش تولید یا جهش تولید 

را داشت.

اقتصاد: سامان بخشــی اقتصــادی ذیل توجه 
به سیاســت گذاری ها و راهکارهای مشخصی 
در شــاخص های اقتصادی محقق می شــود، 
در یک ارتباط چندســویه با جهــان می توان 
عــالوه بر جذب ســرمایه گذاری خارجی، میل 
سرمایه گذاران داخلی را برای سرمایه گذاری در 

سطح داخلی افزایش داد.
بی تردید سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصاد و بخش صنعت در رشــد شاخص های 
اقتصادی کشــور نقش ویژه ای ایفا می کند، از 
این جهت فراهم سازی بستر مناسب برای رشد 
صنعتــی از اهمیت و درجه ویــژه ای برخوردار 
اســت؛ چراکه در صورت نبود ســرمایه گذاری 

نمی توان به رشد اقتصاد کشور امیدوار بود. 
در این شــرایط نیازمند فهم درستی از توسعه 
اقتصادی و سیاســت گذاری های مرتبط با آن 
هستیم، قطعاً سیاســت های اقتصادی و حتی 

سیاســی که با اقتصاد گره خــورده به گونه ای 
نبوده که موجب افزایش ارزش پول ملی شود، 
بلکه سیاســت ها در راستای کاهش ارزش پول 
ملی و افزایش حجم نقدینگی و کاهش درآمد 
سرانه افراد جامعه به صورت مکرر اتفاق افتاده 
اســت، بنابراین در نقش مدیریتی باید به بعد 
راهبــردی در حــوزه راهبردهای سیاســی و 
اقتصادی کشــور نگاه عمیق تری کرد؛ چرا که 
جایگاه ایران در ژئوپلتیک جهان و منطقه بسیار 
حساس و حائز اهمیت است، پس به طور خاص 
نمی توان گفت توالی کاهشــی ارزش پول ملی 
پایین تنها نتیجه مدیریت غلط یک دستگاه یا 
قوه است، بلکه اقتصاد ایران یک ظرفیتی دارد 
و ما باید به مدل الزم برای سیاســت گذاری در 

این اقتصاد برسیم.
بدون شــک یکی از دالیل مشکالت اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل تالش ما برای 

حفظ استقالل سیاسی و استقالل فکری است؛ 
چرا که استقالل کشور از هر موضوعی برای ما 
مهم تر اســت و اینکه نقش ایران به عنوان یک 
کشور مستقل در منطقه خاورمیانه که منطقه 
بسیار نابسامانی است نیز بسیار مهم است. مدل 
حکومت هایی که در منطقه وجود دارد بســیار 
متفاوت از ایران است، آنچه به عنوان انتخابات ، 
مجلس و قوانین در ایــران وجود دارد به هیچ 
وجه در کشورهای همسایه اجرا نمی شود، پس 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه یک استثنا به 
شمار می رود، بنابراین ما به دلیل اتکا به استقالل 
سیاسی خود هزینه می دهیم، پس ما برای حفظ 
استقالل سیاسی زمانی که استعمارگران قائل به 
استقالل سیاسی ما نیستند و برای متوقف کردن 
ما از این مسیر، تحریم را بر ما تحمیل کرده اند 
راهی جز در پیش گرفتــن انضباط اقتصادی، 
مالــی و پولی نداریم، کشــوری کــه در حوزه 

سیاست می خواهد استقالل خود را حفظ کند و 
می خواهد در این جهان پرمخاطره مستقل باشد 
و وابستگی های غیرسیاسی و استعماری چونان 
عربستان سعودی و کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس که همگی در دســت اســتعمار هستند 
نداشته باشــد، باید سیاســت داخلی، بانکی، 
مالیاتی، پولی و مالی خود را اصالح کند، وقتی 

تمام دنیا ما را مورد محاصره و تحریم قرار دادند 
و حتی پول خودمان را به ما پس نمی دهند باید 
راه انضبــاط در همه زمینه ها را در پیش گرفت 
مانند حوزه بودجه نویسی، تصویب بودجه، اجرای 
بودجه، مالیات، مخــارج و هزینه های دولت و 
کشور تا زمانی که بتوان از مشکالت و بحران ها 

عبور کرد.

یادداشت شفاهی

گفت  وگو

ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

بایزید مردوخی، کارشناس صنعت و اقتصاد  مطرح کرد
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قلعه نویی به نساجی می رسد  ورزش: بی شک یکی از مهم ترین اخبار فوتبال ایران طی روزهای اخیر غیبت امیرقلعه نویی در دیدار پرحاشیه و جنجالی برابر استقالل تهران بود که با پیروزی 2 بر یک آبی پوشان 
خاتمه یافت. حاال خبر خوشی برای هواداران سپاهانی از سوی پزشکان امیرقلعه نویی مخابره شده و آن هم اینکه این مربی سرشناس و کاربلد می تواند در دیدار برابر نساجی مازندران روی نیمکت تیمش حضور 

داشته باشد و بار دیگر از کنار خط و نه با تلفن از راه دور شاگردانش را راهنمایی کند.

سپاهان و نساجی با کلی ابهام و هیجان©
ورزش: در دیگر بازی امروز سپاهان اصفهان میزبان نساجی قائمشهر است. شاگردان 
ژنرال در حالی آماده مصاف با نساجی می شوند که هفته گذشته مقابل استقالل تن 
به شکســت داده و رده دوم جدول را به آبی پوشان پایتخت واگذار کردند. بدون شک 
زردپوشان اصفهان کار سختی مقابل شاگردان کاپیتان سابق استقالل یعنی محمود 
فکری دارند که در هفته های گذشــته از همه مدعیان امتیاز گرفته است. نساجی در 
هشت هفته گذشته، شکست نخورده و پس از پرسپولیس بهترین عملکرد را در شروع 

مجدد لیگ از خود به جای گذاشته است. 

توافق ۵۰ میلیاردی باشگاه استقالل با اسپانسری جدید ©
ورزش: باشــگاه استقالل با وجود مشکالت زیاد مالی از جمله پرداخت بدهی بویان 
نایدونف و وینفرد شفر و پرداختی به بازیکنان قصد دارد با اسپانسرهای مختلفی برای 
فصل آینده به توافق برسد .در این بین باشگاه استقالل به تازگی با یکی از اسپانسرها 
برای تولید محصول با لوگو استقالل قرارداد امضا کرده است، اما اسپانسر مذکور قصد 
دارد برای تبلیغ روی پیراهن استقالل با مسئوالن این باشگاه به توافق جدیدی برسد. 
مسئوالن استقالل برای تبلیغ پشت پیراهن مبلغ 50 میلیارد تومان برای یک فصل را 

درخواست کرده  اند.

۱۲ میلیون یورو + یک بازیکن برای انتقال جهانبخش©
ورزش: جزئیات مذاکره باشــگاه های انگلیســی و هلندی بــرای انتقال احتمالی علیرضا 
جهانبخش افشا شــد. به نقل از Soccernews هلند، آژاکس همچنان برای جذب علیرضا 
جهانبخش، بازیکن ایرانی برایتون انگلیس با دیگر رقیب هلندی  اش یعنی آیندهوون رقابت 
می کند.  برایتون برای فروش علیرضا جهانبخش پول نقد می خواهد و این مبلغ می تواند 12 
میلیون یورو باشد. از سویی مدیر ورزشی آژاکس برای ارزان تر کردن این انتقال می تواند یک 

بازیکن تیمش را به برایتون بدهد تا در نهایت علیرضا جهانبخش جذب شود. 

رسول پناه: تا یک ماه بعد مطالبات برانکو را پرداخت می کنیم ©
ورزش: مهدی رسول پناه می گوید:60 درصد از مطالبات برانکو پرداخت شده و بقیه بدهی 
پرداخت می شــود. سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس در گفت وگوی اخیر خود با اشاره به 
پرونده برانکو گفت: چهار پرونده برای آقای برانکو هست؛ یکی زالتکو، ایگور، مارکو و دیگری 
هم برای آقای برانکو. ما پرونده آقای زالتکو و ایگور و برانکو را با 5 درصد جریمه پرداخت 
کردیم اما چون حجم مطالبات آقای برانکو باال بود بخشی را پرداخت کردیم و یک نامه تهیه 
و برای کمیته انضباطی فیفا ارسال کردیم. اما چون می دانید بانک های عمان به خاطر عید 
قربان 12 روز تعطیل هستند، نقل و انتقالی که برای آقای بیرانوند هست را روز یکشنبه به 
حساب ایشان واریز خواهیم کرد. وی افزود: یکی از منابع درآمدی ما پول آقای بیرانوند بوده 
که تا دیشب به حساب واسطه ما واریز نشده بود. این 515 هزار دالر بود که ما می خواستیم 
این را بابت بدهی آقای برانکو بدهیم؛ از این پول مقدارش را واریز کردیم و بقیه را هم یکشنبه 
پرداخت خواهیم کرد. در یک ماهی که به ما فرصت داده خواهد شد این پرداخت می شود 

و مشکلی وجود ندارد.

چگونه پرسپولیس پنجمین قهرمانی را از دست می دهد؟©
معموالً یکی از آسان ترین راه ها برای توصیف افراد مقایسه آن ها با نمونه های مشهور و 
موفق دیگر است تا بتوان نکات مثبت و منفی فرد را به شکلی ملموس تر به خواننده ارائه 
داد. اما در مورد سوژه این یادداشت واقعاً نمی توان نمونه ای مشابه پیدا کرد تا بتوان از 

طریق آن او را توصیف کنیم.
خیلی ســاده باید گفت: کریم باقری »مانند هیچ کسی« نیست. صحبت ما نه فقط در 
مورد دوران بازی اوست که آن هم خصوصیات و ویژگی های خاص خود را داشت، بلکه 
تأثیرگذاری باقری از زمانی که پست دستیار سرمربی پرسپولیس از سال 94 را تجربه 
کرد شکل جدیدی به خود گرفت. انگار این ِسَمت اصالً برای او ساخته شده بود و تازه با 
آن اوج گرفت. درست است دستیار سرمربی بودن به هیچ عنوان زرق و برق یک سرمربی 
و جلب تمامی توجهات را در خود ندارد، اما کریم باقری مگر همیشه به دنبال چیزی 
به غیر از این بوده است؟ حتی در دوران فوتبالش چه زمانی که در جام ملت های آسیا 
1996 به عربستان گل می زد، چه در مقدماتی جام جهانی 98 که در یک بازی هفت 
گل به مالدیو زد یا پس از گل مساوی به استرالیا در ملبورن، یا آن گل به کره جنوبی در 
جام ملت های 2000 را به ثمر رساند و هر کار بزرگ دیگری که طی سال های متمادی 
به عنوان بازیکن با پرسپولیس انجام داد، باز هم جان خبرنگاران را به لبشان می رساند 
تا بتوانند حتی از او یک مصاحبه 30 ثانیه ای بگیرند، چه رسد به آنکه بخواهد به دنبال 

حاشیه یا روی جلد رفتن به دالیل جنجالی باشد.
برانکو با انتخاب او به عنوان دستیار در پرسپولیس یکی از هوشمندانه ترین تصمیمات 
خود در ســال های حضور در ایران را گرفت. کریم باقری در این ســال ها نه فقط یک 
دستیار سرمربی، بلکه سرمربِی در سایه پرسپولیس بود. در فوتبال معموالً سرمربیان 
تیم های بزرگ بیشــتر از آنکه خود را درگیر بحث های فنی به خصوص در تمرینات 
کنند، خود را به عنوان تصمیم گیرنده نهایی با توجه به شــناخت شرایط بازیکنان و 
مســابقه مطرح می کنند. هیچ گاه ندیدید و نخواهید دید مثالً علی پروین، قلعه نویی، 
حجازی، پورحیدری، مظلومی و یا دیگر چهره های مطرح مربیگری فوتبال ایران موقع 
تمرینات تیم هایشان توصیه های تاکتیکی خاصی برای بازیکنان داشته باشند. در سطح 
 man management اروپا کسانی مانند فرگوسن، هیتزفیلد، ونگر، کاپلو یا لیپی بیشتر به
یا مدیریت روحی و روانی بازیکنان می پرداختند و خود را با تصمیمات بزرگ و سخت 
در طول مســابقات نشان می دهند. چنین سرمربیانی همیشه دســتیاران خود را با 
وسواس انتخاب می کنند که بیشتر بحث های فنی در تمرینات را پیش ببرند. اما حتی 
معروف ترین این دستیاران مثل استیو مک الرن در کنار فرگوسن، یا پت رایس با ونگر 
یا تیتو ویالنووا در کنار گواردیوال با نقشی که باقری در پرسپولیس در پنج سال گذشته 
ایفا کرده متفاوت اســت. نقش باقری بســیار پررنگ تر از یک تمرین دهنده یا مشاور 
تاکتیکی برای سرمربی بود. او را می توان »سرمربی خارج از زمین« قرمزها لقب داد که 
تمامی حواشی و شکل رویکرد بازیکنان را کنترل و مدیریت می کرد. حاال اما مسئوالن 
فدراسیون فوتبال می خواهند از چنین عنصری برای تیم ملی استفاده ببرند و دیگر کریم 
را در پرسپولیس نخواهیم دید. اینکه آیا شکل ساز و کار تیم ملی با سبک کار باقری 
هماهنگی داشــته باشد یا نه سؤالی است که باید منتظر جواب آن بود؛ اما آن چیزی 
که مشخص است پرسپولیس با رفتن او شاید بدترین ضربه خود در چند سال گذشته 
را متحمل شد؛ ضربه ای به مراتب بدتر از رفتن برانکو! شاید گل محمدی این تصور را 
داشته باشد که با دیسیپلین خاصی که همیشه در تیم هایش دارد نیاز به مهره ای مانند 
کریم باقری در »جمع کردن« پرسپولیس نداشته باشد، اما قرمزپوشان بسیار بزرگ تر، 
پرحاشیه تر و همیشه در خطرتر از آن چیزی هستند که گل محمدی بتواند یک تنه 
آن را مدیریت کند. پرسپولیس فصل آینده سخت ترین چالش خود برای دفاع از عنوان 
قهرمانی در چهار سال گذشته را خواهد داشت. دقیقاً نمی دانیم کریم باقری 100 درصد 
با عالقه شخصی خود پرسپولیس را ترک کرده و به تیم ملی رفته باشد، اما اگر مسئوالن 
و یا کادر فنی پرسپولیس به عمد رفتن کریم باقری از تیم را پایه گذاری کرده باشند، 

هنوز حتی قبل از شروع فصل آینده یک گلوله به پاهای خود شلیک کرده اند.

هفته  خداشناس   حمیدرضا  ورزش/   
بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشورمان از 
امشب با دو بازی آغاز خواهد شد که بی تردید 
و  مشهد  در  هفته  این  دیدار  حساس ترین 
ورزشگاه مدرن امام رضا)ع( رقم خواهد خورد؛ 
ساعت  از  مجیدی  فرهاد  شاگردان  که  جایی 
به  خود  خوب  روند  ادامه  برای  امشب   20
هستند  شهرخودرویی  مقابل  پیروزی  دنبال 
با سرمربی  را  پیروزی  هنوز طعم شیرین  که 
جوان و جدید خود نچشیده است. شهرخودرو 
امیدواری  و  مدعیان  جمع  در  ماندن  برای 
کسب سهمیه آسیا باید آبی پوشان تهرانی را 
مغلوب خود کند. تقابل استقالل و شهرخودرو 
زمان  از  خصوص  به  اخیر  سال  دو  یکی  در 
مشهدی  تیم  به  محمدی  گل  یحیی  آمدن 
همواره  رحمتی،  مهدی  حضور  آن  از  پس  و 
است  بوده  برتر  لیگ  دیدارهای حساس  جزو 
و همین حساسیت ها سبب شده این بازی به 

بازی خاص در بین هواداران تبدیل شود.

نسخه مجیدی در دستان سهراب!»
ســهراب بختیاری زاده که یکی از پیشکسوتان 
محبوب در میان هواداران اســتقالل اســت و 
خاطرات خوبــی برای هــواداران آبی پوش از 
ســال های بازی خود به جای گذاشــته است، 
وی در چهارمین تجربه ســرمربیگری اش در 
شــهرخودرو باید به مصاف تیم سابقش برود. 
بختیاری زاده که با شکســت در جم کار خود 
را با شــهرخودرو شــروع کرد و سپس مقابل 
تراکتور مدعی و صنعــت نفت آبادان متوقف 
شد، برای آنکه مشهدی ها را امیدوار به کسب 
سهمیه آســیایی نگه دارد محکوم به پیروزی 
در ایــن دوئل 6 امتیازی اســت؛ بدون تردید 

جدال امشب شاگردان 

بختیاری زاده و مجیدی دو ســرمربی جوان و 
تازه  وارد فوتبال ایران برای کســب ســهمیه 
آسیایی است که در حال حاضر شانس آبی ها 

از عنابی پوشان بیشتر است. 

بازگشت ریگی»
یکی از پدیده های لیــگ هجدهم بدون تردید 
مســعود ریگی هافبک دفاعی تیم شهر خودرو 

بود که توانســت در تیم یحیــی گل محمدی 
در قامت یک ســتاره رشد کند و نقش پررنگی 
را در کنار اکبر صادقی باتجربه توانســت برای 
آسیایی شدن عنابی پوشــان ایفا کند؛ کارنامه 
ریگی در یک فصل حضور در شهرخودرو آن قدر 
درخشــان بود که هافبک 30 ساله اهل شیراز 
خیلی زود با پایان یافتن فصل راهی تهران شد 
تا با اســتقالل قرارداد ببندد. ریگی امشب و در 

روز بازگشت دوباره اش به مشهد، امیدوار است 
بتواند نمایش درخشانی را به اجرا درآورد.

رحمتی دوباره به استقالل رسید»
ســیدمهدی رحمتی در 13 بــازی این فصل 
کلین شیت کرده که فقط آماری کمتر از پیام 
نیازمند است و 16 کلین شیت دارد. رحمتی در 
رویارویی هایش با استقالل درون دروازه فجر، 

سپاهان، مس، پیکان و شهرخودرو آمار خوبی 
نــدارد. او 19 بار در لیگ برتر برابر اســتقالل 
قــرار گرفته و صاحب چهار برد، 6 مســاوی و 
9 باخت شده اســت. رحمتی در هیچ کدام از 
پنج رویارویــی آخرش برابر اســتقالل کلین 
شیت نکرده و با یک مســاوی و چهار باخت، 
رنگ برد را هم ندیده اســت. نکته دیگر درباره 
رحمتی این است که او در تاریخ لیگ برتر، 26 
بار دروازه اش برابر اســتقالل باز شده و از هیچ 
تیمی بیشــتر از این تعداد گل نخورده است. 
این بازی چهارمین رویارویی حسین حسینی 
و مهدی رحمتی است. در سه رویارویی قبلی، 
رحمتی  دو بار برنده شده و در هر دو پیروزی 
کلین شیت کرده است. حسینی یک بار برنده 
شــده و بدون گل خورده و با کلین شــیت به 

کارش پایان داده است.

حسینی مقهور می شود؟»
رحمتی در آســتانه چهل چهلــی اش در پی 
درخشــش دوباره است تا شاید برای هواداران 
اســتقالل دلبری کند و حسینی هرگاه مهدی 
را دید انگیزه اش صد برابر شــد و در پی خلق 
کلین شیتی دیگر است تا همچون بازی رفت 
به همه بفهماند دوران حکومت سید مهدی در 

استقالل قطعاً به پایان رسیده است. 
بی شــک رحمتی کــه هنوز خاطــره تلخ گل 
دیاباتــه در بازی رفت را در یــاد دارد، عمیقاً 
در فکر جبران مافات اســت و برای مهار غول 
دو متری استقالل برنامه ها دارد اما از این سو 
رحمتی بی شک محمد قاضی را مأمور غلبه بر 
حسینی خواهد کرد تا نوار کلین شیت رقیب 
ســابقش را دوباره پاره کند و در نتیجه باز هم 
شــایعات کنار گذاشــتن این دروازه بان برای 

فصل بعد دهان به دهان شود. 
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گزارش ویژه

امیرمحمد سلطان پور: دور برگشت از مرحله 
یک شــانزدهم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا فردا شب پس از وقفه طوالنی مدت برگزار 
خواهد شــد. در حالی که بیــش از پنج ماه از 
برگزاری بازی های رفــت این مرحله می گذرد 
اما به دلیل تعطیلی مســابقات به خاطر شیوع 
ویروس کرونا جمعه شــب دیدارهای برگشت 
منچسترســیتی مقابل رئال مادرید و یوونتوس 

مقابل المپیک لیون را شاهد خواهیم بود.

یک پای پپ در یک چهارم نهایی»
بازی حســاس دو تیم منچسترسیتی و رئال 
مادرید فردا در حالی در ورزشگاه اتحاد شهر 
منچستر برگزار خواهد شد که در بازی رفت 
آبی پوشــان با ارائه یک نمایــش برتر موفق 
شــدند پیروزی 2بریک را در سانتیاگو برنابئو 
جشــن بگیرند. در این بازی ابتدا ایسکو برای 

تیم زیدان گلزنی کرد اما ضربه ســر گابریل 
خســوس و همین طور پنالتی کوین دبروین 
پیروزی خارج از خانه را برای ســیتیزن ها به 
ارمغان آورد. از آن زمان البته اتفاقات زیادی 
 افتاده اســت؛ رئال مادرید موفق شد پس از 
شــروع مجدد رقابت های اللیــگا با عملکرد 
فوق العاده خود قهرمانی را از چنگال بارسلونا 
خارج کند اما ســیتی که امیــدی به گرفتن 
لیورپــول در صــدر جدول نداشــت به نایب 
قهرمانی قناعت کرد و در مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی با شکســت مقابل آرسنال ناکام 
ماند. در بازی فردا که از ساعت 23:30 برگزار 
خواهد شد ســرخیو راموس به خاطر اخراج 
در بازی رفت غایب خواهد بود و ماریانو دیاز 
بــه دلیل مصدومیت نمی تواند کهکشــانی ها 
را همراهــی کنــد. منچسترســیتی هم یک 
محروم و یک مصدوم دارد و بنجامین مندی 

و ســرخیو آگوئرو تیم گواردیوال را همراهی 
نخواهند کرد.

بانوی پیر به دنبال جبران»
همه تورینی ها می دانند یوونتوس بیشــتر از 
آنکه اهمیتی به کســب قهرمانی در سری آ 
بدهد )جامی که ایــن فصل برای نهمین بار 
پیاپی آن را باالی ســر بردند( می خواهند به 

طلســم قهرمان نشــدن خود در رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا پایان دهند که از ســال 
1996 آن ها را رها نمی کند. البته شاگردان 
ســاری شــروع خوبی در مرحله حذفی این 
فصل برای شکستن این طلسم نداشتند و در 
بازی رفت مقابــل المپیک لیون یک برصفر 
بــازی را واگذار کردند. اما بانوی پیر امیدوار 
اســت در زمین خودی و داشتن ستارگانی 

مانند کریســتیانو رونالدو به مسابقه برگردد. 
در بازی جمعه شــب دی شیلیه و داگالس 
کاســتا به دلیل مصدومیت قطعــاً در بازی 
حضور نخواهند داشت و حضور پائولو دیباال 
در هالــه ای از ابهام قرار دارد. از طرف دیگر 
لیــون، »ُکنه« را بــه دلیــل مصدومیت در 
ترکیب نخواهد داشت و حضور مارسلو و تته 

نیز مشخص نیست.

»رئال« و »یووه« در خطر حذف
بازگشت لیگ قهرمانان اروپا

گزارش

ورزش: بادامکــی در خصــوص آخریــن 
وضعیــت تیم فوتبال شــهرخودرو قبل از 
بازی با اســتقالل گفت: شــرایط تیم ما 
خوب اســت و تمرینــات خوبی را برای 
بازی فردا پشــت سر گذاشــتیم و به 
امید خدا برای ارائه یک مسابقه خوب 

آماده هستیم.
مصدومیــت  خصــوص  در  وی 
اخیــر  تمریــن  در  جعفــری 
شــهرخودرو عنوان کرد: جعفری 
در تمرین روز گذشــته که به او 
اجازه ندادیم تمرین کند ولی او 
مشــکلی برای بازی فردا ندارد 
و اگر اتفــاق خاصی رخ ندهد 
برای تیم ما به میدان خواهد 
رفــت. بادامکــی درخصوص 

بختیــاری زاده،  چون  نفراتی  انگیزه هــای 
مهــدی رحمتــی و محمد قاضــی مقابل 
اســتقالل اظهار کرد: بختیــاری زاده فرد 
باتجربه ای است که االن به عنوان سرمربی 
فعالیت می کند و تمام تالشــش موفقیت 
تیم اســت. از ســوی دیگر نفراتی که شما 
اســم بردید شــرایط خوبی دارند و جدا از 
کری هــای فوتبالــی فردا بــرای موفقیت 
شــهرخودرو تمام تــالش خــود را انجام 

می دهند.
وی در خصــوص اینکه این جدال به نوعی 
جنگ سهمیه آسیا محسوب می شود گفت: 
قطعاً در ســه بــازی آخرمــان انگیزه های 
زیادی داریم. ما می خواهیم سهمیه حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا را بگیریم و پس از 
بازی با اســتقالل باید به مصاف سپاهان و 

نساجی برویم. طبیعتاً می خواهیم از بازی با 
استقالل و سپاهان نهایت امتیاز را بگیریم 

و به کسب سهمیه امیدوار باشیم.
مربی تیم فوتبال شــهرخودرو در خصوص 
درخشــش نفراتی چون دیاباتــه، قایدی و 
مطهری در خط حمله استقالل عنوان کرد: 
این نفرات بســیار توانمند هستند و در خط 
حمله استقالل خوب کار کرده اند. استقالل به 
جز خط حمله در ســایر خطوط از نظر مهره 
شرایط خوبی دارد و فکر می کنم آن ها نسبت 
به تیم های دیگر از بازیکنان قابلی برخوردار 
هســتند اما ما آن ها را آنالیز کرده ایم و کادر 
فنی روز گذشــته صحبت هــای الزم را به 
بازیکنان تیم منتقل کــرده و مطمئناً برای 
خنثی کردن خط حمله و هافبک اســتقالل 

برنامه خواهیم داشت.

قائم مقام شهرخودرو: پنالتی ها به سود »
استقالل ذهنیت بدی ایجاد کرده

وحید علیپور قائم مقام شهرخودرو می گوید: 
اعتقاد مجموعه شــهرخودرو همواره بر اجرا 
آمدن یک فوتبال ســالم و پــاک بوده ولی 
اتفاقات چند هفته اخیر و پنالتی هایی که روی 
اشــتباهات داوری به نفع استقالل در بازی با 
نساجی و سپاهان گرفته شد ذهنیت بدی را 

برای بازیکنان و کادر فنی پیش آورده است.
هرگز دنبال اتهام زدن نیستیم اما تمام حرف 
ما این اســت قضاوت این بازی 6 امتیازی که 
تأثیر بسزایی در تعیین تکلیف سهمیه صعود 
به آسیا برای تیم ما و هم سایر تیم های مدعی 
در کورس دارد را باید با حساســیت بیشتری 
دنبال کرد و از سوی بخش های مربوط مورد 

نظارت دقیق تری قرار داد.

حسین بادامکی: برای مهار »دیاباته« و »قایدی« برنامه داریم

گزارش روز

ورزش: گالســکو رنجرز تیم مطرح فوتبال اســکاتلند و 
استیون جرارد سرمربی سرشناس این تیم به دنبال جذب 

یک بازیکن ملی پوش ایرانی هســتند؛ میالد محمدی 
گفته می شود از لیدزیونایتد هم پیشنهاد دارد.

مدافع چپ سرعتی که در خنت بازی می کند 7 میلیون 
یورو قیمت دارد اما این سبب نمی شود گالسکو 

و استیون جرارد سرمربی این تیم دنبال 
شکار این بازیکن نباشند.

این بازیکن 25 ســاله که در تیم ملی 
ایران بازی می کند فقط یک فصل را 
در فوتبال بلژیک حضور داشته است 
اما به نظر می  رســد به اندازه کافی 
توانسته عالقه تیم های بریتانیایی 

را به خود جلب کند.
در ادامه این گزارش در ارتباط با 
میالد محمدی نکات جالبی آورده 

شده اســت: محمدی شاید برای 

خیلی از عالقه مندان به فوتبال بازیکن شــناخته 
شده نباشــد اما مطمئناً بازیکن هیجان انگیزی 
است. کسی که سرعت غیرقابل مهاری دارد و یک 
بازیکن با کیفیت و مطمئن در بخش دفاعی است.

محمدی اگر می خواهد در این تیم جایگاهی داشته 
باشد باید بازی خودش را ارتقا بدهد.

باید دید در نهایت اســتیون جرارد سرمربی 
نامــدار تیم گالســکو برای جــذب میالد 
محمدی مدافع چپ تیم ملی ایران تا کجا 
پیش خواهــد رفت . قیمــت 6/3 میلیون 
پوند شــاید در بازار امروز بــرای بازیکنی 
مثل محمدی مبلغ زیادی نباشــد اما برای 
فوتبال اســکاتلند شاید این مبلغ کمی باال 
به نظر برسد. میالد محمدی با پیشنهادی 
از ســوی لیدزیونایتد تیم مطرح انگلیسی 
دریافت کرده کــه در این فصل به لیگ 

برتر صعود کرده است.

ورزش: ملی پوش فوتســال ایران که 4 ســال در 
غیرت قزاقزستان توپ می زد با عقد قراردادی راهی 
بنفیکای پرتغال شد. طیبی 31 ساله که عضو تیم 
ملی فوتسال ایران است، سابقه بازی در تیم هایی 

همچون گیتی پســند، مس ســونگون و 
تأسیسات دریایی را هم دارد.

حســین طیبــی در گفت وگو با 
سایت باشگاه بنفیکا با اشاره 

به انتخــاب این تیم عنوان 
کرد: از پیوستن به بنفیکا 

بســیار خوشــحال 
یک  این  هســتم. 
چالش بسیار جذاب 

برای من خواهد بود و 
خیلی امیدوار هستم تا با این تیم به 
موفقیت برسم. ستاره ایرانی بنفیکا 
عنوان کــرد: من چندین بار تجربه 

بازی مقابل بنفیکا را داشتم و باور دارم بنفیکا تیم برنده ها و 
یکی از قدرت های جهان است.

طیبی با بیان اینکه بنفیکا بیشتر از تمام تیم های پرتغالی 
در تمــام جهان هوادار دارد، ابــراز کرد: اخیرا پیام های 
محبت آمیزی از تماشاگران بنفیکا دریافت کردم و 
بسیار مشتاق هستم تا در کنار آن ها بازی کنم.

او عنوان کرد: تمام تالش خود را برای موفقیت 
بنفیکا و ایجاد خاطرات خوب انجام می دهم 
و مطمئن هســتم که همچنان افتخارآفرینی 
ایــن تیم را ادامه خواهیم داد، فصل جدیدی از 
موفقیت ها را رقم می زنیم و من هم برای چنین 
اتفاقی در بنفیکا هستم.« گفتنی است پیش از 
این نشریه پرتغالی »آبوال« اعالم کرده بود دو 
باشگاه اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا پرتغال 
به دنبال به خدمت گرفتن حسین طیبی 
از باشگاه غیرت آلماتی قزاقستان هستند 
که بنفیکا موفق شد برنده این دوئل باشد.

» بنفیکا« تیم برنده هاست!
طیبی پس از پیوستن به تیم پرتغالی: شایعات درباره میالد ادامه دارد

امروز استقالل و شهرخودرو مقابل هم صف آرایی می کنندامروز استقالل و شهرخودرو مقابل هم صف آرایی می کنند

شاخ به شاخ در جاده آسیاییشاخ به شاخ در جاده آسیایی

استیون جرارد به دنبال شکار یک بازیکن ایرانی

هفته ۲8 لیگ برتر
شهرخودرو - استقالل

    پنجشنبه ۱6 مرداد - ساعت ۲۰ از شبکه سه

هفته ۲8 لیگ برتر
پرسپولیس - ذوب آهن

جمعه ۱7 مرداد - ساعت :۲۰:3۰ از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
یوونتوس - لیون

جمعه ۱7 مرداد - ساعت: ۲3:3۰زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
منچسترسیتی - رئال مادرید

      جمعه ۱7 مرداد - ساعت: ۲3:3۰زنده از شبکه سه

ورزش در سیما
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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

سران کشورهای دنیا درباره انفجار بیروت موضع گرفتند

حمایت مقاومت،گاف ترامپ و سکوت نتانیاهو
  جهان/ علوی  رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان 
در جلسه هیئت وزرای این کشور بر ضرورت پیگیری 
هر چه سریع تر تحقیقات در خصوص حادثه بیروت 
تأکیــد کردند. به گزارش فارس، »میشــل عون« 
ضمن قدردانی از تالش های دستگاه های امنیتی و 
کادر پزشکی تأکید کرد: »مسئوالن این انفجار را 
به شدیدترین شکل ممکن مجازات خواهیم کرد«. 
نخســت وزیر لبنان هم در سخنرانی خود پس از 
وقوع حادثه انفجار مهیــب در بیروت تأکید کرد: 
بدون مجازات عامــالن این فاجعه از آن نخواهیم 
گذشت.  »حسان دیاب« با اشاره به این موضوع که 
لبنان با یک مصیبت مواجه شده، گفت: موادی که 
امروز در انبار بندر بیروت منفجر شد از سال 2014 
آنجا وجود داشته است. نخست وزیر لبنان از تمامی 
کشورهای دوســت درخواست کرد در کنار لبنان 
ایستاده و به این کشور کمک کنند و از شهروندان 
این کشور نیز خواست در این مصیبت یکپارچگی 

خود را حفظ نمایند.

شرایط حساس داخلی در لبنان»
جنبش حزب اهلل لبنان بامداد چهارشنبه در بیانیه ای 
با ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان، از همه 
لبنانی ها و گروه های سیاسی خواست با همبستگی 
و یکپارچگی به عبور از این شــرایط سخت کمک 
کنند. در بیانیه حزب اهلل آمده اســت: این فاجعه 
دردناک و ویرانی بی ســابقه و پیامدهای خطرناک 
آن در سطوح مختلف انسانی، بهداشتی، اجتماعی و 
اقتصادی، همبستگی و یکپارچگی تمامی لبنانی ها و 
گروه های سیاسی و اقدام مشترک برای عبور از این 
رنج دردناک را ضروری می کند. ما تمامی امکانات 
خود را در خدمت مردم شریف و هموطنان عزیزمان 
قرار می دهیم و از خداوند متعال می خواهیم به ملت 
عزیزمان صبر و پایداری دهد و کشورمان در عبور از 

سختی ها و ناراحتی ها پیروز شود.
از ســوی مقابل، ســعد الحریــری، رهبر جریان 
»المســتقبل« و مخالف حزب اهلل و دولت کنونی 
لبنــان در ســخنانی گفت: »جریــان حاکم باید 
مسئولیت انفجار بیروت را بر گردن بگیرد. بیروت 
روز گذشته کشته شد و همبستگی که لبنانی ها از 

خود نشان داده اند به معنای عدم محاکمه عامالن و 
عدم مسئولیت پذیری نیست«. ادعای سعد الحریری 
مبنی بر مسئولیت دولت فعلی لبنان در قبال حادثه 
رخ داده، در حالی است که دولت »حسان دیاب« 
تنها هشت ماه است که روی کار آمده و وجود آن 
حجم عظیــم از مواد »نیترات آمونیوم« از ســال 
201۳ در زمان دولت »ســعد الحریری« و »تمام 
ســالم« بوده اســت. در جریان بازدید الحریری از 
مناطق آسیب دیده، تعدادی از معترضان لبنانی جلو 
خودرو او را گرفته و برخی نیز به سمت آن سنگ 

پرتاب کردند.

جایگزینی بندر طرابلس با بندر بیروت»
وزیر اشــتغال و حمل و نقل لبنان هم با اشاره به 
اینکه در انفجار بندر بیروت، خســارت بسیاری به 
این کشور وارد شــد، تأکید کرد: از بندر طرابلس 
برای جابه جایی کاال استفاده خواهد شد. »میشل 
نجار« وزیر اشــتغال و حمل و نقل لبنان با اشاره 
به آتش گرفتن بیشــتر تأسیســات بندر بیروت، 
تأکید کرد: لبنان برای بازسازی این بندر، نیازمند 
زمان اســت. این وزیر لبنانی تصریــح کرد: ما در 
پی طرح هــای جایگزین بندر بیــروت، در حال 
 ارزیابی ظرفیت بندر طرابلس و ســایر بندرها در 

»صیدا« و »صور« هستیم.

واکنش های بین المللی به انفجار بیروت»
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در تماس 
تلفنی با همتای لبنانی خود درباره انفجار مهیب 
عصر دوشــنبه بیروت گفت وگو کرد. این کشــور 
همچنین برای کمک به آواربرداری ناشی از انفجار 
در بیروت، پنج هواپیما به همراه تعدادی متخصص 
و تجهیزات حفاظتی و وسایل ایمنی در برابر کرونا 
به لبنان ارسال کرده است. دولت چین نیز ضمن 
اعالم همدردی با خانواده قربانیان، اعالم کرد آماده 
کمک رسانی به لبنانی هاست. »بشار اسد« رئیس 
جمهور و ولید معلم، وزیر خارجه ســوریه نیز در 
پیام هــای جداگانه، حادثه انفجــار بندر بیروت را 
تسلیت گفتند. ســران قوای سه گانه عراق هم بر 
آمادگی کشورشان برای ایســتادن در کنار ملت 
لبنان در شرایط دشوار کنونی تأکید کردند. عراق 
همچنین یک هواپیمای حامل کمک های پزشکی 
به بیروت ارســال می کند. جنبش حماس، تمیم 
بن حمد آل ثانــی امیر قطر، مقام های دولت نجات 
ملی یمن، نــواف االحمد الجابــر الصباح ولیعهد 
کویت، »هیثم بن طارق« ســلطان عمان، وزارت 
خارجه امارات، وزارت خارجه بحرین، »عبدالفتاح 
السیســی« رئیس جمهور مصر، »عبــداهلل دوم« 
شاه اردن، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و 
همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 

نیز به همتایان لبنانی خود تسلیت گفتند. در همین 
حال، منابع کاخ ریاســت جمهوری فرانسه اعالم 
کردند »امانوئل مکرون« امروز به لبنان سفر می کند 
و قرار است با مقام های سیاسی لبنان دیدار و رایزنی 
کند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور، بوریس 
جانسون نخست وزیر و دومینیک راب وزیر خارجه 

این کشور هم با لبنان ابراز همبستگی کردند. 

مواضع معنادار دو رژیم!»
با وجــود موضع گیری مثبــت مقام های بلندپایه 
عمده کشــورهای دنیا درباره انفجار بندر بیروت، 
مقام های رژیم صهیونیستی یا سکوت پیشه کرده  
و یا مواضع منفی را در پیش گرفته  و از این حادثه 
ابراز خوشحالی کرده اند.  موشه فاگلین، معاون رئیس 
مجلس این رژیم در حســاب توییتر خود درباره 
انفجار بیروت نوشت: »امروز یکي از بهترین روزهای 
زندگی مان اســت؛ انگار عید است!« اما مقام های 
ارتش اســرائیل در پاســخ به پرسشــی از طرف 
نیوزویک بیان کرد: »به رسانه های خارجی گزارش 
نمی دهیم و اظهار نظری نمی کنیم«. وزارت خارجه 
رژیم سعودی نیز در موضعی غیر سازنده اعالم کرد 
تبعات انفجار بندر بیروت را با نگرانی دنبال می کند.

موضع گیری قابل تأمل ترامپ»
رئیس جمهور آمریکا روز سه شــنبه در نشست 
خبری با خبرنــگاران در اظهار نظری جنجالی 
گفته بود ســران نظامی آمریکا ارزیابی کرده اند 
که به نظر می رســد انفجارهای بیروت ناشی از 
یک حمله یا یک بمب باشــد. اما در واکنش به 
این موضع گیری، سه منبع مطلع در وزارت دفاع 
آمریکا به شبکه سی ان ان گفته اند ارتش ایاالت 
متحده هیچ شواهد و مدارکی ندارد که نشان دهد 
انفجار مهیب روز سه شنبه در بندر بیروت ناشی 
از یک حمله بوده باشد. سفارت لبنان در آمریکا 
هم در بیانیه ای ضمن رد اظهارات ترامپ نوشت: 
تــا آنجا که دولت لبنان می داند، تا به این لحظه 
شواهدی بدست نیامده که نشان دهد این حادثه 
در اثر حمله ای عامدانــه یا هرگونه بمب گذاری 

اتفاق افتاده باشد.
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انفجار بندر بیروت و پشت پرده های آن©
انفجار بندر بیروت در شــامگاه سه شنبه حادثه ای دردناک و بی سابقه در 
تاریخ لبنان بود. درباره اینکه چرا چنین حجمی از مواد خطرناک در ساحل 
و بندر تجاری وجود داشته، یک سناریو این است که یک کشتی حاوی مقادیر زیادی 
نیترات آمونیوم که هم قابل اشتعال است و هم در تولید کود کشاورزی کاربرد دارد، 
از یکی از کشــورهای آفریقایی به سمت اروپا در حرکت بوده که در مسیر، اختالف 
مالی بین صاحب این محموله با مالک کشتی، سبب شکایت و در نتیجه توقیف آن 
کشتی در بندر بیروت می شود. محموله آن نیز به یک انبار در همین بندر منتقل شده 
تا وضعیت کشتی و نتیجه شکایت مالک محموله مشخص شود. ظاهراً قاضی پرونده 
دستور انتقال محموله 2هزار و 700 تنی مذکور از کشتی به بندر را صادر می کند و 
محموله در انباری در بندر بیروت جا می گیرد و برای مدت طوالنی و چند سال در 
این بندر می ماند. اطالعات پراکنده و غیررسمی حاکی است که یکی از مالکان این 
مواد، نیروهای جریان المســتقبل )جریان مخالف دولت کنونی و حزب اهلل( بوده اند. 
البته این طبیعی است، چون بسیاری از اعضای جریان المستقبل، تاجران معروف و 

بزرگ لبنان هستند.
احتماالتی وجود دارد که رژیم صهیونیســتی که مدت هاست لبنان را تهدید کرده 
و در هفته های گذشــته نیز حمله هایی به مزارع شــبعا داشت، با استفاده از عوامل 
خود و احتماالً با توســل به نوعی از جنگ الکترونیک و ماهواره هایی که می توانند 
اشــعه لیزر پرتاب کنند، این انبار حاوی مواد اشــتعال پذیر را هدف قرار داده است. 
این امکان وجود دارد که این حادثه، عملیات هماهنگ و پیچیده ای توسط آمریکا و 
اسرائیل با هدف ضربه زدن به دولت لبنان و حزب اهلل بوده است. در شرایط کنونی، 
هماهنگی های مختلفی بین نتانیاهو و ترامپ وجود دارد؛ چرا که سرنوشت هر دو به 
هم و به موضوع انتخابات آمریکا گره خورده است. ترامپ برگ های برنده انتخاباتی 
خود را از دســت داده و نتانیاهو در اراضی اشغالی در کنار اتهام های مالی و فساد، با 
یک بحران اجتماعی و اقتصادی هم روبه رو شده است. هر دو در تالش اند از فضای 
موجــود برای رها کردن یک بمب خبــری و موج منحرف کننده و انتقال بحران به 
محور مقاومت استفاده کنند تا خود از بحران خارج شوند؛ بنابراین اظهارنظر دونالد 

ترامپ پیامی دارد. 
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در داخل لبنان مساعد نیست. به لحاظ سیاسی و پس 
از تشکیل کابینه حسان دیاب، فشارهای موازی سیاسی و اقتصادی علیه دولت لبنان 
از سوی کشورهای منطقه و فرامنطقه آغاز شد. کمک های آمریکا، امارات و عربستان 
هم به این کشور قطع شــده و حجم بدهی های لبنان به خارج از ۸۵ میلیارد دالر 
هم تجاوز کرده اســت. سقوط قیمت لیره لبنانی و فشارهای اقتصادی، ناآرامی های 
اجتماعی، تظاهرات و اعتراض های خیابانی هم مزید بر علت شــده تا دولت حسان 

دیاب ساقط شود.
سناریو خطرناکی برای حزب اهلل و لبنان طراحی شده که در سه ماه آینده جزئیات آن 
مشخص خواهد شد. حتی اطالعات موجود، حاکی از آن است که ترورهایی در آینده 
علیه رهبران حزب اهلل و محور مقاومت شکل خواهد گرفت. وضعیت در لبنان بسیار 
خطرناک است و به نظر می رسد هدف اصلی، خارج کردن حز ب اهلل از صحنه سیاسی 
و امنیتی با فشــار بر دولت لبنان است. اگر دولت دیاب سقوط کند، شرایط بدتری 
برای حزب اهلل به وجود خواهد آمد و تالش ها باید متمرکز بر حمایت از او قرار گیرد.
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نقشه جدید پاکستان + کشمیر©

دولت اسالم آباد ضمن انتشــار نقشه ای که در آن 
مناطق مورد مناقشه کشمیر، بخشی از خاک کشور 
پاکستان تلقی شده، آن را نقشه رسمی این کشور 
دانســت. عمران خان تأکید کرد: از این به بعد در 
تمامی مدارس پاکســتان و مراکز رسمی از نقشه 

جدید استفاده خواهد شد.

ژاپن راهبرد امنیت ملی اش را بازنگری می کند 
پوست اندازی امنیتی چشم بادامی ها ©

جهان: آبه شــینزو، نخســت وزیــر ژاپن روز 
سه شنبه به منظور بررسی بازبینی راهبرد امنیت 
ملی این کشــور ازجمله دفاع موشکی ژاپن، با 
اونودرا یتسونوری، وزیر دفاع سابق و رئیس فعلی 
کمیته امنیت ملی حزب حاکــم دیدار و طرح 
پیشــنهادی وی در مورد دفاع موشکی ژاپن را 
دریافت کرد. هدف این طرح، توقف موشک های 

بالستیک حتی در قلمرو کشور مهاجم است.

تسنیم: اشرف غنی احمدزی روز گذشته با صدور 
فرمانی، اعضای پارلمان و ســنای افغانستان را که 
به مرخصی رفته بودند برای شرکت در لویه جرگه 
مشــورتی صلح به کابل فراخواند. این نشست روز 

جمعه برگزار خواهد شد.
وال اســتریت ژورنال: ریاض با کمک پکن یک 
کارخانه تولید کیک زرد در شــمال غربی عربستان 
سعودی ساخته است که از معادن اورانیوم این کشور 

تغذیه می کند.
ایسنا: براســاس یک نظرســنجی جدید، بیشتر 
آلمانی ها هیچ گونه نگرانی از خروج 12 هزار آمریکایی 

که در حال حاضر در آلمان مستقر هستند ندارند.
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سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
و تحویل مقدار 850 متر سینی کابل گالوانیزه و همچنین 300 
عدد دستک )ساپورت( فکی جهت سینی کابل  را از طریق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نماید .لذا متقاضی�ان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه 
مورخ 1399/05/19 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
ب�ه آدرس   http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظ�ر دارد تهیه 
و تحوی�ل 433 دس�ت لباس کارزمس�تانی با پارچه زری�ن پود 100 
درص�د کت�ان و 538 دس�ت لب�اس کار تابس�تانی با پارچ�ه کجراه زری�ن پود 300 
گرم�ی و 65 دس�ت لباس جوش�کاری ب�ا پارچه ل�ی را از طریق مناقص�ه عمومی 
واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 
1399/05/22 ضمن مراجعه به  س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس
   http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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آستان قدس رضوی در نظر دارد دستکش و مایع ضد عفونی 
م�ورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، 
لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا 
ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1399/05/26 نسبت به تحویل پیشنهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره های تماس 32001113-051 و 051-32001039 

»مناقصه عمومی خرید دستكش و مایع ضد عفونی«

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 فوق العاده  صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات 
کاغ�ذی خراس�ان گلریز)س�هامی خ�اص(

به شماره ثبت 1353و شناسه 
ملی10380131843 

  بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
صنایع تولیدات کاغذی خراس��ان گلریز س��هامی 
خاص  ثبت ش��ده به شماره ثبت 1353 و شناسه 
ملی10380131843دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت 
در روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/05/28 راس 
ساعت 10 صبح در محل شرکت به نشانی :مشهد-
کیلومتر30جاده مش��هد-قوچان شهرک صنعتی 
طوس، فاز یک، قطعه دوم کد پستی9185176754 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1-افزایش س��رمایه از مبل��غ 644،350 میلیون 
ریال به 645،000میلیون ریال

2-تبدیل نوع مالکیت شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام

3- تصویب اساس��نامه جدید ب��ا توجه به تغییر 
مالکیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام  

4-تغییر ارزش اسمی سهام از 128،870ریال به 
1000 ریال

5-تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 
5 نفر

6-س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام باشد 
9ع هیئت مدیره 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

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

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
دکتر ش��یخ را از طریق انجام مناقص��ه عمومی به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د  . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000040  از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-میدان توحید - خیابان دکتر شیخ تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/13

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/01
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/02

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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