
قمارباز روی دور باخت

یـــادداشــت  روز
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

راه اندازی بازار بورس بین الملل که به تازگی توســط دبیر عالی مناطق آزاد عنوان 
شده، یکی از موضوعاتی است که مسئوالن یک بار دیگر با مشغول کردن به آن خود 
را از رسیدگی و حل  موضوعات اساسی دیگر دور می کنند. اینکه تا دو ماه آینده در 
کیش یا در هر جایی از این سرزمین بورس بین الملل راه اندازی شود به خودی خود 

موضوع خوبی است و  از این بعد اصالً قابل...

راه اندازی بورس بین الملل 
و چند و چون آن

کارشناسان می گویند تا 10 روز آینده، بورس در وضعیت خنثی خواهد ماند

قرمزپوِش  محتاط
 اقتصاد  بورس که حدود 70 روز را بدون وقفه، صعودی و سبز طی 
کرده بود، از هفته پیش تاکنون به رنگ قرمز درآمده و به کانال 1/8 
میلیون واحدی نزدیک شده است. شاخص بازارسرمایه از حدود 10 
روز پیــش هر روز بیش از روز قبل از ابرکانال 2میلیون واحد فاصله 
می گیرد، به گونه ای که هفته گذشته را با افتی حدوداً 3 درصدی به 

پایان برد و معامالت دیروز اولین روز...

 سیاست   باوجود تکاپوی  بی وقفه دولت 
آمریکا که در یکــی دو ماه اخیر با هدف 
متقاعد کردن افکار عمومی جهان جهت 
همــکاری با تمدید تحریم تســلیحاتی 
کشورمان صورت گرفت، اما شورای امنیت 
سازمان ملل متحد روز گذشته به صحنه 
سیاست های ضد  مفتضحانه  شکســت 
ایرانی دولت ترامپ بدل شــد. قطعنامه 
مدنظر آمریکا باوجود تأخیر چندباره در 
ارائه و همچنین انجام تعدیل های بسیار 
سرانجام توانست تنها دو رأی موافق از 1۵ 
رأی ممکنه را کسب کند، درحالی که دیگر 

اعضای شــورای امنیت با دو رأی مخالف 
)چین و روســیه( و 11 رأی ممتنع خود 
)آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اندونزی، 
آفریقای جنوبی، اســتونی، نیجر، تونس، 
ویتنام، سنت وینسنت و گرنادین( مانع 
از تصویب آن شدند. درحالی که به اذعان 
بســیاری از تحلیلگران سیاســت »فشار 
حداکثری« واشــنگتن علیه کشورمان با 
استعفای برایان هوک، نماینده ویژه ترامپ 
در امور ایران عمالً فروپاشیده، این بار عدم 
رأی آوری قطعنامه موردنظر ایاالت متحده 
درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که 

جز کشور کوچک جمهوری دومینیکن 
هیچ دولتی بــا آمریکا همراهی نکرد، به 
افتضاحی دیگر در پرونده دیپلماسی ضد 
ایرانی ترامپ تبدیل شــد. تنها ساعاتی 
پس از ناکامی دولت ترامپ در پیشــبرد 
سیاست های ضد ایرانی اش، وزیر خارجه 
آمریــکا در واکنــش به شکســت قاطع 
قطعنامه پیشنهادی واشنگتن، مدعی شد 
که »قصور شــورای امنیت در اقدام قاطع 
بــرای دفاع از صلــح و امنیت بین المللی 
قابل توجیه نیســت!«. مایک پمپئو البته 
به این بیانیه هم بســنده نکرد. وی مدتی 

بعد در پیامی توییتری مدعی شد دست 
از تالش برای جبــران آنچه به گمان وی 
اشتباه شــورای امنیت در تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران است؛ برنخواهد داشت. 
اما این شکســت تاریخــی ایاالت متحده 
در ســازمان ملل واکنش های دیگری هم 
به دنبال داشــت. رابرت اوبرایان مشــاور 
امنیــت ملی کاخ ســفید، در مصاحبه با 
فاکس نیوز گفت: امروز باختیم، اما ماجرا 
هنوز تمام نشــده است. چین و روسیه با 
صدور بیانیه ای اعــالم کرده اند ازآنجاکه 

پیش نویس ارائه شده...

 ............ صفحه 6

بی میلی دستگاه ها 
برای استفاده از 

توانمندی تشکل ها

»سمن«  ها پشت 
در بسته دولتی ها

سیدحسن نصراهلل 
با اشاره به تحقیقات 
درباره انفجار بیروت:

کار اسرائیل باشد 
تالفی می کنیم

 قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای بار دوم رأی نیاورد 
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خادم امام رضاj نمی تواند نسبت به مشکالت جامعه بی تفاوت باشد
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از خدام خیر و نیکوکار حرم مطهر رضوی:

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 2
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خود را دوست 
دارد، بايد از بگو 

مگو بپرهيزد.  
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سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی را گرامی می داریم

هدفم بازی 
در رئال مادرید است

امنیتی برای اکران آنالین 
وجود ندارد

بعید است اصالح قانون انتخابات 
به 1400 برسد

آزاده ای پشت پنجره فوالدآزاده ای پشت پنجره فوالد
گفت وگوی قدس با دو تن از آزادگان عزیز کشورمانگفت وگوی قدس با دو تن از آزادگان عزیز کشورمان

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
مرکز جامع سالمت گرازی 

شهرستان خواف 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
امورایاب و ذهاب پرسنل 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
تهیه م�واد اولیه ، طبخ و توزیع غذای 
شبکه بهداشت و درمان  شهرستان خواف 

شرح در صفحه 3
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000060را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

موضوع مناقصهردیف
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع 
کار )شرکت در مناقصه(

1

پی  یو  لوله  خرید  عبارتست  مناقصه  موضوع 
متری   4 استاندارد  اینچ   14)UPVC(سی وی 
سی   وی  پی  یو  جدار  لوله  متر   200 و  مشبک 
14 اینچ استاندارد 4 متری ساده  جهت اجرای 
مشخصات  طبق  جام  تربت  بزد  مجتمع  پروژه 

فنی پیوست.

155/720/000/000 روز

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی 
بانکی، واریز وجه نقد جهت 

فرایند شرکت در مناقصه به میزان  
286/000/000ریال 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقص�ه گ�ران 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/05/25 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 روزجمعه مورخ 1399/05/31
مهلت ارسال پاسخ: ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 1399/06/10

شرایط مناقصه گر : - صرفا" خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی ع 9
90
50
19

نجات آب ، نجات زمین، نجات زندگی 
اولآگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای ت 

وب��
فراخوان مزایده نوبت  اول ن

خدمات لیزردر کلینیک ویژه 
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان امداد جنوب مشهد

شرح در صفحه 3
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آگهی تجدید مناقصه عمومی- نوبت اول 

 عباس صالح زاده-شهردار قائم شه�ر 

   ش�هرداری قائم شهر در نظر دارد بر اس��اس آیین نامه مالی شهرداری ها   
اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی را از طریق مناقصه عمومی بصورت حجمی 
به پیمانکاران واجد  شرایط  واگذارنماید. متقاضیان  می توانند به منظور كسب 
اطالع بیشتر همه روزه از تاریخ درج اگهی با  شماره تلفن 01142084056تماس 
حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادها و یا به  

سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.            
1-ن�وع کار: اج��رای  اقدامات حفاظ��ت فیزیکی بصورت حجمی به مس��احت 

1/826/112  متر مربع. 
2- محل اعتبار:  از ردیف اعتباری 120210  می باشد.

3-محل تحویل و اخذ اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم 
شهر می باشد

4-مبلغ کل برآورد : 76/338/922/686 ریال ) هفتاد و ش��ش میلیارد و 
سیصد و سی و هشت میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و ششصد و هشتاد 

و شش ریال( می باشد. 
5-مدت انجام کار: به مدت )12( ماه می باشد .

6-می�زان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: 5%مبل��غ كل ب��رآورد ب��ه مبلغ 
3/816/946/134ریال ) س��ه میلیارد و هش��تصد و شانزده میلیون و نهصد 
و چهل و شش هزار و یکصد و سی و چهارریال( بصورت ضمانت نامه بانکی یا 

سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
7-مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

8-  براساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار میباشد.

9-مطابق ماده 8 آیین نامه مالی ش��هرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام 

معامل��ه خودداری كند یا پ��س از ابالغ قانونی حداكثر تا هف��ت روز حاضر به 
انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی 
منعقد خواه��د گردید و در صورتی كه برندگان دوم و س��وم نیز ظرف مهلت 
هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10-كلیه ش��ركت كنندگان می بایس��ت دارای گواه��ی صالحیت پیمانکاری و 

ایمنی  در رشته مربوط از اداره كار و امور اجتماعی باشند.
11-مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ    26 /  05  /1399 لغایت    10   /   06  / 1399 

قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
تذك��ر: جهت خرید اس��ناد مناقصه ب��رای متقاضیان حقوقی، همراه داش��تن 

سربرگ و مهر شركت الزامی است.
12- زمان تحویل پیشنهادات: حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

1399/06/13 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
13-به پیش��نهادات فاقد سپرده یا امضاء، مش��روط و مخدوش و سپرده های 
كمتر از میزان مقرر در اس��ناد ، چک ش��خصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی كه 

پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 1399/06/13 

می باشد.
15- حضور كلیه پیش��نهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دس��ت داشتن 

معرفی نامه بالمانع می باشد. 
16- هزینه كارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

17-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
18-چاپ آگهی نوبت اول مورخ  26 /99/05

 19-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 99/06/01
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 51- 1- 1- 99(  
1- نام مناقصه گذار: ش��ركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل 
حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071 تلفن امور تداركات 

071 -32317869
2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع مقره پلیمری 20 كیلو ولت )س��وزنی- 
اتکایی- و بشقابی- كششی( از تولیدكنندگان واجد صالحیت از شركت توانیر

3- زم��ان دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: در س��اعت اداری )از س��اعت 7/30 الی 
14/30( از تاریخ 99/05/25 لغایت 99/05/29 به مدت 5 روزكاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال 
واریز به حس��اب جاری ش��ماره 74827- 07860 بانک تجارت ش��عبه فلس��طین 

شیراز
5- آدرس محل دریافت اس��ناد: دسترس��ی به آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معامالت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��ركت توزیع 
نیروی برق اس��تان فارس به آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیک دول��ت به آدرس www.setadiran.ir به ش��ماره 

فراخوان 2099007000000007 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: شیراز- خیابان معدل- حد فاصل فلسطین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان فارس- امور 

تداركات: تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/06/12

8- مح��ل برگزاری مناقصه: ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان ف��ارس- طبقه 
اول- دفتر معاونت پشتیبانی

9- زم��ان بازگش��ایی پ��اكات: پیش��نهادهای واصله س��اعت 13 ظهر روز ش��نبه 
م��ورخ 99/6/15 ب��ا حضور اعضاء كمیس��یون مناقصه باز و قرائ��ت می گردد، به 
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر 

در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذكر ش��ماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��ركت در مناقصه: مبل��غ 1/936/500/000 ری��ال كه به صورت 
ضمانتنام��ه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار 
یا مطالبات بلوكه ش��ده توس��ط امور مالی این ش��ركت می باش��د كه بایستی در 
پاكت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا 
تضمین كمتر از مبلغ یاد ش��ده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل 

قبول نمی باشد.
12- شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 م.الف 5368/شناسه آگهی 971732

شركت توزیع نیروی برق استان فارس

 ............ صفحه های  ............ صفحه های 33 آستان و  آستان و 22 قدس خراسان قدس خراسان



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

نفوذ نظام جمهوری اسالمی در منطقه دشمن را عصبانی کرده است  میزان: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز قدرت و نفوذ نظام جمهوری اسالمی در منطقه دشمن را عصبانی کرده است وقدرت 
آمریکا از همه زمان ها ضعیف تر است، گفت: همان طور که مشاهده شد، تالش  های این رژیم برای اعمال مجدد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به یک افتضاح برایش انجامید. ماه ها تالش می کنند که یک تحریم 

تسلیحاتی برای ایران باردیگر به تصویب برسانند؛ آنچه که نتیجه شد افتضاح آمریکا در دنیا جلو چشم همگان بود.  

 سیاست   باوجود تکاپوی  بی وقفه دولت 
آمریکا که در یکــی دو ماه اخیر با هدف 
متقاعد کردن افکار عمومی جهان جهت 
همکاری بــا تمدید تحریم تســلیحاتی 
کشورمان صورت گرفت، اما شورای امنیت 
سازمان ملل متحد روز گذشته به صحنه 
شکســت مفتضحانه سیاســت های ضد 
ایرانــی دولت ترامپ بدل شــد. قطعنامه 
مدنظر آمریــکا باوجود تأخیر چندباره در 
ارائه و همچنین انجام تعدیل های بســیار 
سرانجام توانست تنها دو رأی موافق از ۱۵ 
رأی ممکنه را کسب کند، درحالی که دیگر 
اعضای شــورای امنیت با دو رأی مخالف 
)چین و روســیه( و ۱۱ رأی ممتنع خود 
)آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اندونزی، 
آفریقای جنوبی، اســتونی، 
نیجر، تونس، ویتنام، سنت 
گرنادیــن(  و  وینســنت 
مانع از تصویب آن شــدند. 
درحالی که به اذعان بسیاری 
سیاســت  تحلیلگــران  از 
»فشار حداکثری« واشنگتن 
استعفای  با  علیه کشورمان 
برایان هــوک، نماینده ویژه 
ترامپ در امــور ایران عماًل 
فروپاشــیده، این بــار عدم 
رأی آوری قطعنامه موردنظر 
تمدید  درباره  ایاالت متحده 
ایران که  تحریم تسلیحاتی 
جز کشــور کوچک جمهوری دومینیکن 
هیچ دولتی با آمریــکا همراهی نکرد، به 
افتضاحی دیگر در پرونده دیپلماسی ضد 

ایرانی ترامپ تبدیل شد.

پمپئو بیانیه صادر کرد»
تنها ســاعاتی پس از ناکامی دولت ترامپ 
در پیشــبرد سیاســت های ضد ایرانی اش، 
وزیر خارجه آمریکا در واکنش به شکست 
قاطع قطعنامه پیشنهادی واشنگتن، مدعی 
شد که »قصور شورای امنیت در اقدام قاطع 
برای دفاع از صلح و امنیت بین المللی قابل 
توجیه نیســت!«. مایک پمپئو البته به این 
بیانیه هم بســنده نکرد. وی مدتی بعد در 
پیامی توییتری مدعی شد دست از تالش 
برای جبــران آنچه به گمان وی اشــتباه 
شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران است؛ برنخواهد داشت. اما این شکست 
تاریخــی ایاالت متحده در ســازمان ملل 
واکنش های دیگری هم به دنبال داشــت. 
رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 
در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: امروز باختیم، 

اما ماجرا هنوز تمام نشده است.

سیاست یکی به نعل و یکی به میخ اروپایی»
چین و روســیه با صــدور بیانیه ای اعالم 
از  ارائه شده  ازآنجاکه پیش نویس  کرده اند 

سوی آمریکا را در تضاد با برجام دانسته اند، 
با این رویکرد مخالفت کردند. این در حالی 
است که آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان 
طرفیــن اروپایی برجــام و البته متحدان 
سنتی واشنگتن، اگرچه با طرح اتهاماتی 
در خصوص نقش منطقــه ای ایران، زبان 
به انتقاد از این کشور گشودند؛ درنهایت با 
اذعان به اینکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
از حمایت قاطع شــورا برخوردار نیست و 
مبانی را برای اجماع نظر فراهم نمی آورد؛ 
به آن رأی ممتنع دادند. در میان مخالفت 
قاطع روســیه و چین با این رویکرد ضد 
ایرانی دولت ترامپ، تروئیکای اروپایی که تا 
پیش ازاین هرگز نخواستند و یا نتوانستند 
ایاالت متحــده را به خاطــر نقض صریح 
قطعنامه 223۱ محاکمه و مؤاخذه کنند، 
این بار نیز حتی با عهدشکنی جدید این 

رژیم یاغی مخالفت نکردند.
این، ســند دیگری بر خباثت اروپاست. به 
نظر می رسد کشورهای اروپایی که به این 
پیش نویس رأی ممتنع دادند، با آمریکا در 
مبارزه با ایران اتفاق نظر دارند، اما تاکتیک 
دیگری اتخاذ کرده اند و می دانند ابزارهای 
بهتری برای فشار به ایران در اختیار ایشان 
هست. درواقع اروپایی ها با نشان دادن این 
آب نبات چوبی )همراهی نکردن ظاهری با 
آمریکا(، بدون عمل کردن به تعهدات خود 
دولت را به مانــدن در برجاِم بی خاصیت 
ترغیــب می کنند تا همچنــان از مزایای 
آن بدون پرداخت هیچ هزینه ای استفاده 
نمایند ؛ بنابراین نباید از خیانت اروپا در عدم 

پایبندی به برجام غافل شد.
اروپا مرتکب خیانت دیگری شــده است؛ 
اما اکنون با استفاده از فشارهای پلیس بد 
)آمریکا(، سعی می کند نقش پلیس خوب 
را اجرا کنــد و ایران را به تنازل از حداقل 
حقوق خود در برجام وادار نماید. آن ها ادعا 
می کنند ایران برای برخورداری از حداقل 
حقوق خود در برجــام، باید تغییرات در 
برجــام و تمدید برخی محدودیت ها را در 
کنار مذاکره برای قبــول محدودیت های 
جدیــد نظامی و منطقــه ای بپذیرد! این 

همان چیزی است که ترامپ با زورگویی 
می خواهد و دموکرات ها )چه در دولت اوباما 
و چه اکنون با نامزدی بایدن( با فریبکاری و 

پشت هم اندازی دنبالش بوده اند.

میدان داری روسیه»
اما در این میان آنچه مهم به نظر می رسد 
تالش روسیه برای نقش آفرینی بیشتر در 
تحوالت خاورمیانــه و به خصوص موضوع 
تنش ایران و آمریکا با مشــارکت شرکای 
اروپایی و به ویــژه آلمان در میانه ضعف و 
چنددســتگی حاکم بر کاخ سفید است. 
بر این اســاس پس از شکســت قطعنامه 
پیشــنهادی آمریکا علیه ایران در شورای 
امنیت، وزارت خارجه روســیه با انتشــار 
پیامی خطــاب به »دونالد ترامپ«، از طرح 
مسکو برای تضمین امنیت در خلیج فارس 

خبر داد.
ولی نوع واکنش دونالــد ترامپ در جمع 
خبرنگاران نســبت به نحوه حضور در این 
نشست و اظهار بی اطالعی از این پیشنهاد 
مسکو دستمایه طنز دولتمردان روس شد. 
ترامپ دراین باره گفت:  »چیزهایی شنیده ام 
اما هنوز چیزی درباره آن به من نگفته اند«. 
وزارت خارجه روســیه نیز با به تمســخر 
گرفتن این نوع پاســخ ترامپ در صفحه 
توییتر رسمی خود خطاب به ترامپ اعالم 
کرد: شــنیده ایم که در جریان پیشنهاد 
روســیه قرار نگرفته اید. به طور خالصه: ما 
پیشــنهاد تضمین امنیت در خلیج فارس 
را مطرح می کنیــم. آرامش خود را حفظ 
و حســاب توییتری مــا را دنبال کنید تا 
هنگامی که پمپئو مشغول است، در جریان 

قرار بگیرید«.

 تقابل ایران و آمریکا »
به کجا خواهد کشید؟

به نظر می رسد 80 روز مانده به انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، دولت ترامپ 
سرنوشــت خود را در سیاست خارجی به 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران گره  زده 
اســت و می خواهد از آن بــرای تبلیغات 

اســتفاده کند. اگرچه آمریــکا از برجام 
خارج شــده، اما تهدید کرده که با تمدید 
نشدن تحریم های تسلیحاتی، از یک بند 
موجود در برجام تحت عنوان مکانیســم 
ماشــه برای بازگشــت همه تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران استفاده خواهد 
کرد؛ اما چطور؟ اکنون با رأی نیاوردن این 
قطعنامه چنانچه کاخ سفید بخواهد تحریم 
ایران پیش از مهلــت انقضای آن تمدید 
شود، باید مکانیسم ماشه که یکی از مفاد 
توافق هســته ای موسوم به برجام است را 

حداکثر تا 2۶ شهریور فعال کند.
اگر ایاالت متحده به هر نحوی موفق شود 
از این مکانیسم استفاده کند، جلوگیری از 
بازگشت تمام تحریم های لغو شده بسیار 
سخت خواهد بود. این یعنی اگر فقط یک 
عضو که دســت کم می تواند آمریکا باشد، 
ادامه لغو تحریم های بین المللی را وتو کند، 
تحریم هایی که پنج ســال پیش با توافق 
هسته ای موسوم به برجام لغو شده بودند، 

به سرعت از سر گرفته می شوند.
برای فعال ســازی مکانیسم ماشه آمریکا 
باید شــکایتی را علیه ایران درباره نقض 
برجام به شــورای امنیت ببرد. ســپس 
شــورای امنیت باید در مــدت 30 روز 
درباره قطعنامه ای بــرای ادامه معافیت 
تحریمی ایران تصمیم گیــری کند. اگر 
این قطعنامه تا مهلت مقرر ارائه نشــود، 
همه تحریم های ســازمان ملل که پیش 
از سال 20۱۵ برقرار بود، به طور خودکار 
بازمی گردد. برخی دیپلمات ها می گویند 
آمریــکا می تواند شــکایتش را تا هفته 
دیگــر مطرح کند، برخــی هم معتقدند 
چون آمریکا از برجام خارج شده به لحاظ 
قانونی نمی تواند با اســتناد به بندی در 
برجام کل تحریم ها را بازگرداند. این راه 
پیچیده، حیله گرانه و آکنده از »سوءنیت« 
و ذلت بــرای آمریکا تنها راه به اصطالح 
»حقوقی « اســت که دولت ترامپ پیش 

روی خود می بیند!
خبرگــزاری رویترز با توجه به شکســت 
قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان 
ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، به 
بررسی اقدام های بعدی واشنگتن پرداخته 
و نوشت: حاال سؤال این است مرحله بعد 
در این تقابل چــه خواهد بود؟ رویترز در 
گزارشی با اشاره به توسل احتمالی آمریکا 
به مکانیســم ماشه نوشــت: دیپلمات ها 
پیش بینــی می کنند فرایند موســوم به 
»اسنپ بک« در شورای امنیت با توجه به 
اینکه ســایر طرف های توافق ایران با این 
اقدام مخالفت کرده اند، گیج کننده و دشوار 
خواهد بود؛ اما این مسئله می تواند درنهایت 
به مرگ توافق هســته ای منجر شود؛ زیرا 
ایران انگیزه اصلی برای کاهش فعالیت های 

هسته ای خود را از دست خواهد داد.

قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای بار دوم رأی نیاورد

قمارباز روی دور باخت

2۶ مرداد روز پیروزی، روز افتخار، روز بازگشــت پرســتوهای عاشق به خاک پاک س
کشورعزیزمان ایران، آزادگان عزیز، گرامی باد. 09920006490

یک دانشــجوی رشته دکترای جغرافیا، فعال سیاسی حامی فتنه که به طور اتفاقی س
عضو ستاد مقابله با کرونای کشور هم هست! این روزها با سیاه نمایی و آمارسازی جنجال 
به پا کرده. این فرد که مدت هاســت توسط بی بی سی به عنوان کارشناس همه مسائل 
نامیده می شــود! به دروغ پردازی و آمارســازی مشغول است. وی با چه توجیه علمی و 
سابقه پزشکی باید در مهم ترین ستاد پزشکی ملی کشور عضو باشد؟!  09360006158

پزشــکان با پوزمشکل ندارند، با افکار بد شما مشکل دارند، اگر نتوانند به شما ثابت س
کنند که درآمدشان همان است که پوز نشان می دهد. این تسلسل تا کجا ادامه دارد؟ 

09150009278
سرعت عملی که یک جرثقیل برای بردن ماشینی که جای توقف ممنوع پارک کرده، و س

نگاه تیزبین گشت مأموران شهرداری برای اینکه کسی تخلف ساختمانی انجام ندهد، قابل 
تحسین است. ولی چه خوب است این دو عمل خوب )سرعت، دقت و وظیفه شناسی( را 

تمام مسئوالن و سازمان ها سرلوحه کار خویش قرار دهند. 09350003571
خدا عمر نوح به رهبری عنایت کند، اگرنه مکرون برای هر ترقه هرلحظه بدون اجازه س

در ایران قدم می زند! 09390003589  
امید که یک مســئول این خط را بخواند، ما بیش از یک بار اشتباه برداشت بی رویه س

از آب رودخان ها را داشتیم کجا! دریاچه ارومیه، برگشت آب شور دریا به کارون حقآبه 
هیرمند، بعضی طرح ها خیلی ظاهرزیبا دارد، شوری خلیج فارس را نباید فراموش کرد! 

09150009278
اخبار شبکه ملی را تماشا می کردم، احساس کردم باید از احسان علی خانی به خاطر س

برنامه عصر جدید تشکر دوباره کرد، وقتی مجلسیان پشت تریبون گلو خود را و در بازار 
گلوی مردم را پاره می کنند. 09390003589

فقط  اینکه  اموال  به  بنیاد برگردد، برای  مســتضعفان  فایده  ندارد، باید بانک  سینا به س
جای  ســود نجومی  که  کمر مردم  را خم  کرده، قرض  الحسنه  به  محرومان وام  بدهد و 
مراسم  ازدواج  جوان ها در ساختمان ها و هتل های   بنیاد، مجانی  انجام  شود و هزاران  تبلت 
 به  مدارس  مناطق  محروم  برای  آموزش  بدهد و آن  مدارس  را نوســازی  کند. یک  معلم 

09150002986
خوش به حال آنان که از فقرا خبر ندارند! 09300002842س
در سالگرد کودتای  28 مرداد صدا و سیما باید برنامه های  ویژه  پخش  کند تا جوانان س

 مانند بزرگ ترها بدانند عامل  اصلی  ترکمانچای  و از دســت  رفتن  ســرزمین ها و عقب  
ماندگی  و شیوع  خرافات  در ایران،  انگلیس  است . 09150002986

سیاست »هویج و چماق« ترامپ در توافق چهار هفته ای©
درحالی که کمتر از ۱00 روز به انتخابات ریاســت جمهــوری 2020 آمریکا باقی مانده، 
رویکرد دوگانه مقامات کاخ سفید علیه کشورمان هرروز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. 
واشنگتن از یک سو قطعنامه خود در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به شورای 
امنیت سازمان ملل می برد و از سوی دیگر دونالد ترامپ مدعی می شود در صورت پیروزی 
در ماراتن نوامبر آینده، می تواند در چهار هفته با تهران به توافق برســد! حال این سؤال 

مطرح است؛ پشت پرده این گونه مواضع دوپهلو چیست؟
هرچنــد به ظاهر میان اظهارات ترامپ و رویکرد این کشــور در قبال ایران نوعی تفاوت 
احساس می شــود، اما در حقیقت این تفاوت وجود ندارد، بلکه بیان این سخنان نوعی 
راهبرد تبلیغاتی است و وی سعی دارد در جهتی دیگر اهداف ایاالت متحده علیه جمهوری 
اسالمی را دنبال کند. در عالم سیاست به هر پدیده ای باید از ابعاد و جنبه های مختلف نگاه 
و آن را مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. واقعیت آن است که آمریکایی ها برای رسیدن به اهداف 
خود در محیط بین المللی هر شیوه و روشی را موردتوجه قرار داده و عملیاتی می کنند. 
سخنان رئیس جمهور آمریکا هم چیز جدیدی نیست، بلکه تنها به گونه جدید بیان شده و 

در نهایت در جهت منافع این کشور است.
دونالد ترامپ اکنون در صحنه داخلی از سوی جریان های مخالف به مانع تراشی در جهت 
رابطه بهتر با ایران متهم شده و از طرف دموکرات های رقیب این گونه تبلیغ می شود که وی 
به دنبال یک راه حل و توافق با تهران نیست. دموکرات ها از سوی دیگر با انگشت گذاشتن 
روی تغییرات پی درپی  که در مهره های سیاسی دولت ترامپ صورت گرفته، تالش دارند 
این گونه به افکار عمومی القا کنند که رئیس جمهور، منافع کشورش را در جهت منافع 
شخصی قربانی می کند و همه تحوالت صورت گرفته در رأس حاکمیت این کشور هم این 
مسئله را تأیید می کند. آن ها همچنین می خواهند این گونه القا کنند که ترامپ برخالف 

شعارهای انتخاباتی گذشته سیاست های جنگ طلبانه ای را دنبال می کند.
حال به نظر می رسد ترامپ با مطرح کردن این نکته که در صورت پیروزی در انتخابات 
۱3 آبان می تواند تنها در چهار هفته با تهران به توافقی دیگر دست یابد، به دنبال آن است 
این گونه وانمود کند که سیاست فشار حداکثری او علیه ایران اثرگذار بوده است. از طرف 
دیگــر وی با این اظهارات تلنگری هم به افکار عمومی می زند به این معنی که در مقام 
فردی که خواهان مذاکره است، ظاهرشده و می گوید اگر صبر کنید می توانم به زودی ایران 
را پای میز مذاکره بکشــانم. »دونالد« با این کار در عرصه رسانه های آمریکا هم این گونه 
می نماید که ایران، کره شــمالی و ونزوئال ترجیح می دهند به سبب ضعف جو بایدن، با 
رقیب انتخاباتی اش گفت وگو کنند و این در حالی اســت که من مخالف مذاکره نیستم، 
اما بایدن دارد از این مسئله بهره برداری تبلیغاتی می کند. پس این اظهارات ازیک طرف 
اســتفاده داخلی و انتخاباتی دارد و از سوی دیگر توجیه کننده سیاست فشار حداکثری 

ترامپ علیه ایران است.
درعین حال ترامپ تالش دارد سیاست »هویج و چماق« که آمریکایی ها همواره در عرصه 
سیاست خارجی مد نظر دارند را به گونه ای دیگر به کاربرد. دونالد در پی آن است با مطرح 
کردن این سخنان بی اساس، در محیط بین المللی این گونه القا کند که دنبال مذاکره بوده 
و این تهران است که از گفت وگو طفره می رود. البته این بازی دولتمردان آمریکایی هم 
مانند دیگر توطئه های آن ها از پیش باخته به نظر می رسد؛ چراکه خروج کاخ سفید از 
توافق نامه جامع برجام نشان داد این واشنگتن است که باوجود ظاهرسازی، به گفت وگو 
عالقه ای نداشــته و بر تعهدات خود نیز هیچ پایبندی ای ندارد؛ چیزی که در مورد ایران 

خالف آن ثابت شده است.

روحانی پاسخ دروغ پردازی آمریکایی ها را داد

کشتی های توقیف شده و پرچم آن ها ایرانی نبود©
سیاست: روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا به رد قطعنامه آمریکا علیه ایران در 
شورای امنیت اشاره کرد و گفت: روز جمعه 
روز مباهله بود که موفقیت بزرگ دیگری را 
در شــورای عالی امنیت سازمان ملل متحد 
شــاهد بودیم. برای نخســتین بار است که 
آمریکایی ها در شــورای عالی امنیت سازمان 
ملل قطعنامه ای را پیشنهاد می دهند و فقط کشور کوچک جزیره ای به آن رأی می دهد. 
رئیس جمهوری تأکید کرد: به یاد ندارم آمریکا از ماه ها پیش برای ضربه زدن به جمهوری 
اســالمی ایران قطعنامه تهیه کند و این قطعنامه فقط یک رأی بیاورد آن هم توســط 
دومینیکن که اگر بگویم جزیره اشتباه گفتم؛ چرا که یک سوم یک جزیره است، یعنی 
یک کشور کوچک رأی داده است. کار آمریکا به کجا رسیده و به چه خفتی افتاده است! 
روحانی افزود: از طرف دیگر قدرت برجام را ببینید، برجامی که در طول این سه سال با 
جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی این همه ضربه خورده است. همین برجام رو به روی 
آمریکا ایستاد و آمریکا را شکست داد. رئیس جمهوری یادآور شد: علت اینکه ۱۱ کشور 
رأی ممتنع دادند و دو کشــور رأی مخالف دادند این بود که حفظ برجام برای مصالح 
منطقه و جهان ضرورت دارد و الزم اســت. اما موفقیت بزرگ این بود که آمریکا در این 
توطئه با خفت و خواری شکست خورد. البته پیش بینی می شد که رأی نیاورد یا اینکه 
بتواند رأی جمع کند و با وتو رد شود، اما این قطعنامه نیازی به وتو نداشت؛ چون اصاًل 
رأی نداشت. روحانی اضافه کرد: به نظر من روز 2۴ ذی الحجه امسال که روز مباهله بود، 
در تاریخ ایران در مبارزه با استکبار جهانی یک روز ماندگاری شد و در وسط این بحبوحه 
که آمریکا دید خیلی افتضاح شده، چیزی را اعالم کرد که آن هم دروغ بود. آن ها گفتند 
چهار کشتی ایرانی را در آب های بین المللی توقیف کردیم، در صورتی که آن کشتی ها 
و پرچم آن ها ایرانی نبود و کل حرفشــان دروغ بود، ایــن دروغ به دلیل این بود که آن 
خفت را تا حدی بپوشانند. وی ادامه داد: بارها گفتیم جمهوری اسالمی ایران با قدرت و 
دوستانی که امروز در منطقه دارد و با کشورهایی که با جمهوری اسالمی ایران در اهداف 
مشترک حرکت می کنند، موفقیت های بسیار بزرگی داشته است و روز جمعه 2۴ مرداد 
یک موفقیت سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران و یک شکست سیاسی و حقوقی برای 
رژیم آمریکا بود. امیدواریم کشــورهای منطقه درس بگیرند و خودشان را به یک رژیم 
غاصب و ظالم و رژیمی که علیه ملت های مسلمان در هفتاد و چند سال جنایت کرده 

است، نزدیک نکنند.

ترامپوتراپی با تنفس مصنوعی!©
پس از شکست بی ســابقه و تاریخی آمریکا در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی تمدید تحریم تسلیحاتی ۱3 
ســاله ایران، پمپئو وزیر پمپاژ نفرت آمریکا در 
جهان تالش برای فعال کردن مکانیسم ماشه را 

باادعای عضویت در برجام کلید زده است! 
دیپلماســی ورشکسته کاخ ســفید توانست از 
۱۵ عضو شــورای امنیت فقط کشــور کوچک 
دومینیکن -با مســاحتی کمتر از نصف استان 
خراسان رضوی و جمعیتی کمتر از شهر تهران- 
را برای رأی مثبت با خود همراه کند. دومینیکن 
کشوری اســت که اقامت درآن به گواهی عدم 
 سوء پیشــینه ای نیاز دارد که بایدتوسط پلیس 
اف. بی. آی آمریکا مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد! 
اگرچه توقف آمریکا پشت درهای شورای امنیت 
در تاریخ ۷۵ ســاله سازمان ملل بی سابقه است، 
اماکشــورهای اروپایی-با وجود ابراز مخالفت با 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا- با رأی ممتنع نشان 
دادند که هنوزتا تصمیم گیری مســتقل فاصله 
دارند.  ولی به هرحال رأی منفی چین و روسیه 
- دو عضــو دارای حق وتــو- و ۱۱ رأی ممتنع، 
انزوای بی سابقه کاخ ســفید را نشان داد. این در 
حالی است که ســفرهای متعدد و دوره گردی 
وزیر امور خارجه آمریکا تا جایی پیش رفت که 
شورای همکاری خلیج فارس را مجبور به صدور 
بیانیه ای غیر متعارف - بر اســاس ادعای قطر- 
در حمایت از قطعنامــه آمریکا کرد. همچنین 
دوپینگ های سیاســی ترامپ برای تقویت رأی 
قطعنامه در شورای امنیت از جمله دروغ پردازی 
در خصوص توقیف کشتی های ایرانی و نیز رها 
کردن موش زاییده فیل معامله قرن در خصوص 
قرارداد همکاری وآغازرابطه آشــکار دیپلماتیک 
امارات و رژیم صهیونیســتی در صحنه سیاسی 
منطقه وحتی استعفا یا برکناری برایان هوک هم 

نتوانست قطعنامه آمریکایی را نجات دهد.
کاخ سفید که بیش از دو ســال پیش رسماً از 
برجام خارج شده است با قلمداد کردن خود به 
عنوان عضو برجام ودراقدامی فاقد مبنای حقوقی 
در فرصت باقیمانده تا 2۷ مهر- زمان پایان تحریم 
تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت و مفاد برجام- مصمم است با تالش برای 
فعال کردن مکانیسم ماشــه با هدف بازگشت 
تحریم تســلیحاتی ایران یک باردیگرشــانس 
خود را در عرصه دیپلماسی بین المللی بیازماید. 
اگرچه شکســت آمریکا دراین دوئل سیاســی 
نیز ازهم اکنون روشــن است، اما انتظار می رود 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی، رایزنی های 
خود را بــرای یادآوری وظیفه و تعهد اروپا برای 
حفظ برجام فشــرده تر کند. وقت آن است که 
کشورهای اروپایی اگر واقعاً حفظ برجام را برای 
امنیت و صلح جهانی ضروری می دانند، از دوران 
»بی تصمیمی« در قبــال اقدام های آمریکا عبور 
کنند و به اظهار نظرهای دوپهلو، رأی ممتنع و 
نوشتن دیکته آمریکایی پایان داده و به استقالل 

اروپایی خود پایبند باشند.
پیام دیگر»نه« شــورای امنیت بــه آمریکا پایان 
یکجانبه گرایی است. دنیا اکنون  خود را برای یک 
»نظام چندقطبی« مهیامی کند تا پایان استیالی 
هژمونی آمریــکا بر روابط بین الملل را رقم بزند. 
دوران رهبــری آمریکا برجهان به ســر آمده و 
کشــورهای قدرتمند جهان نقش واقعی خود را 
درجهان چند قطبی جست وجومی کنند و اروپا 
اگر به بازیگری واقعی درعصر چندجانبه گرایی 
می اندیشد، نمی تواند این مرحله سرنوشت ساز را 

جدی نگیرد.
سه سال پیش در یادداشتی، دیپلماسی ترامپ 
را»کلینیک ترامپوتراپــی« نامیدم که نتیجه ای 
جز بردن کاخ سفید به »اتاق ایزوله بین المللی« 
نخواهد داشت و اکنون نشانه های بی سابقه ترین 

انزوای بین المللی برای آمریکا آشکارشده است .
به نظر می رسد کاخ سفید در»اتاق ایزوله سیاسی« 
اکنون به ونتیالتــور برای» تنفس مصنوعی« نیاز 
دارد. آیا این تنفس مصنوعی اخراج پمپئو نیست؟

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده س
محمد امامی روز دوشــنبه 2۷ مرداد ماه آغاز 
می شود. با اعالم قاضی مسعودی مقام رسیدگی 
به اتهامات محمد امامی از جمله متهمان اصلی 
پرونده بانک ســرمایه از روز دوشنبه در شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی 
برگزار می شود. امامی از جمله متهمانی است 
که نقش مهمی در پرداخت های بدون حساب و 
کتاب به بسیاری از افراد داشته و مراودات مالی 
او با بســیاری از متهمان بانک سرمایه محرز و 

مشخص است.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی با محکومیت س
شــدید توافق شــیطانی رژیم صهیونیستی 
و امارات، ایــن اقدام را خطایــی راهبردی، 
حماقتی تاریخی و خنجــری زهر آگین در 
پیکر امت اســالمی توصیــف و تأکید کرد: 
آمریکا و حامیان منطقــه ای و فرامنطقه ای 
توافق نامه ننگین ابوظبــی - تل آویو بدانند 
این اقدام پلید منافع رژیم صهیونیســتی را 
تأمین نخواهد کرد و بر خالف تصور با باطل 
ســازی رؤیای خاورمیانه جدید ، از آینده ای 
خطرنــاک برای آن ها به ویژه ســاکنان کاخ 

شیشه ای امارات خبر می دهد.

صدای مردم   

چهره خبر

شماره پیامک: 30004567

برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه 
آمریکا باید 
شکایتی را علیه 
ایران درباره نقض 
برجام به شورای 
امنیت ببرد. سپس 
شورای امنیت باید 
در مدت 30 روز 
تصمیم گیری کند

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم 
و تأکید نهادهای دخیل در امر انتخابات از جمله شورای نگهبان، 
بار دیگر اصالح قانون انتخاباتی و بررسی و اجرای هر چه سریع تر 
آن در مجلس سرعت گرفته و در همین راستا برخی از اعضای 
شورای نگهبان نیز برای تسریع در بررسی قانون و اجرایی شدن 
آن تا زمان انتخابات ۱۴00 در جلســات کمیسیون شوراهای 

مجلس حضور می یابند.
در همین راستا به گفته یکی از نمایندگان مجلس کلیات طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا 
در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  به تصویب 
رســیده و برای بررسی کارشناسی به کارگروه ویژه ارجاع شده 
است. در گفت وگو با احمد علیرضا بیگی، عضو این کمیسیون به 

بررسی این طرح پرداخته ایم.

طرح اصالح قانــون انتخابات ریاســت جمهوری  س
و شوراهای شــهر و روســتا از حدود دو ماه پیش در 
کمیسیون شــوراها مطرح شده و با حضور نماینده های 
شورای نگهبان در حال بررسی است. در پی اصالح قانون 
انتخابات چه تغییراتــی پیش خواهد آمد و به طورکلی 

ضرورت اصالح قانون در این حوزه چه بود؟
قطعــاً ضرورت اصالح در قوانین موجود انتخاباتی محســوس 
اســت و باید این اصالح سریع تر انجام شــود. به طور مثال، در 
انتخابات ریاســت جمهوری یا مجلس که مسئولیت نظارت و 
تأیید صالحیت بر عهده شورای نگهبان است، به واسطه کثرت 
شرکت کنندگانی که امکان حضور در انتخابات را دارند، شاهد 
هســتید که چندین هزار نفر نامزد می شوند. افرادی که عدم 
صالحیت آن ها بسیار روشن و محسوس است، اما چون قانون 
اساسی دراین باره شرط محدودکننده ای نگذاشته، بنابراین روی 
سخن متوجه تمام آحادی است که با دارا بودن شرایط عمومی 
بتوانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت کنند. ما در 
این بخش نمی توانیم تغییر خاصی را ایجاد کنیم، چون هرگونه 
تغییری مستلزم تغییر در قانون اساسی کشور است، اما بااین حال 

می توان مهلتی را برای اصالح آن در نظر گرفت.
 متأسفانه این مسئله برای انتخابات مجلس نیز متصور است، 
در حالی هزاران نفر برای نامزدی نمایندگی مجلس نام نویسی 
می کنند که تأیید صالحیت همــه این ها باید درمدت 20 روز 
توسط شورای نگهبان انجام شود. به طور طبیعی با این شرایط 

شــورای نگهبان نخواهد توانســت عدالت و انصاف را آن گونه 
که بایدوشــاید مراعات کند و ممکن است در حق برخی افراد 
اجحاف شود یا حتی در حق مجلس نیز کوتاهی صورت بگیرد 
که نمایندگانی غیر حق به آن راه یابند. ما باید فرصت شورای 
نگهبان را افزایش بدهیم و ازاین جهت بازنگری و اصالح صورت 
بگیرد تا برای جلوگیری از تضییع حقوق، شورای نگهبان فرصت 

بیشتری برای بررسی صالحیت نامزدها داشته باشد.
عالوه بر آن، مشکل دیگری که ضرورت اصالح قوانین انتخاباتی 
در حوزه های مختلف به خصوص حوزه مجلس را تقویت می کند، 
حضور افرادی است که جامعیت الزم را ندارند. بدین صورت که 
همه سلیقه ها و گفتمان های مختلف این احساس را ندارند که 
در مجلس تریبونی برای بیان نظرات مردم یا اعمال اراده آنان 
در اختیار دارند. زمانی می توانیم به ســمت انتخاباتی متناسب 
برویم که بتوانیم در انتخابات اصالت را به احزاب بدهیم. بدین 
ترتیب، همه گفتمان ها و ســالیق مختلف سیاســی و گروه ها 
احســاس خواهند کرد که از میان خودشان توانسته اند فردی 
را به مجلس بفرستند که نماینده آنان باشد؛ اما وقتی به غیراز 
این روال رفتار کنیم، گروه های قابل توجهی از مردم احســاس 
می کنند که از جانب آن ها کسی در مجلس یا شوراهای اسالمی 
شهر و روستا حضور ندارد. این مستلزم این است که ما بتوانیم 
احزاب را بیش ازپیش نظام مند کنیم و اصالت را به احزاب بدهیم 

تا پشتیبان انتخابات باشند. 

به جز این موارد، چه ایرادهــای دیگری وجود دارد که  س
ممکن است نسبت به آن بررسی و یا اصالحی صورت بگیرد؟

طبعاً کارها به سمت یک بازنگری اساسی در حال انجام است؛ 
چون همان طور که مستحضر هستید در مجلس گذشته بخشی 

از اصالحیه به تأیید شورای نگهبان رسید و بخش هایی هم از 
سوی شورا تصویب نشد. قاعدتاً کمیسیون شوراها هرچه بتواند 
در جلب نظر شورای نگهبان موفق باشد و آنچه را که به تأیید 
آن می رسد را به عنوان بخشی از اصالحیه ای مدنظر قرار بدهد، 

همان در انتخابات پیش رو مالک عمل قرار خواهد گرفت.

در صورت تصویب اصالح قانون انتخابات، تأثیر اجرای  س
آن بر میزان مشارکت مردم و جلوگیری از فسادی که 
ممکن اســت اخبار آن بعد از روی کار آمدن نامزدها 
منتشر و سبب سلب اعتماد عمومی شود، چگونه است؟

در شرایط موجود ما احزابی نظام مند یا قاعده مند را در انتخابات 
مجلس یا شــوراهای شهر و روســتا نداریم، حتی اگر احزابی 
هم فعالیت دارند به صورت فصلی و موســمی و تنها در موقع 
انتخابات است. اگر ما بتوانیم اصالت را به احزاب بدهیم طبیعتاً 
جلو بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. اگر غیرازاین موضوع 
باشد و احزاب نقش فعالی در انتخابات نداشته باشند، نتیجه این 
می شود که شاهد بروز و ظهور حامیان مالی خواهیم بود که خأل 
نبود احــزاب را پر خواهند کرد. برگزاری انتخابات هزینه هایی 
دارد و وقتی احزاب در آن راه می یابند، طبیعی است که بسیاری 
از سازوکارهای این عرصه و تبلیغات و معرفی افراد را احزاب بر 
عهده می گیرند؛ امــا زمانی که احزاب در زمان انتخابات غایب 
هستند، دارندگان ثروت و پشتوانه های مالی جایگزین احزاب 
می شوند و این درواقع برای سالمت انتخابات خطرآفرین است. 
وقتی فرد منتخب بدین گونه به مجلس یا شوراها راه می یابد، 
درواقــع بدهکار حامیان مالی خود اســت که باید برای اجرای 
خواســته های آنان از تعهد، مسئولیت پذیری و اجرای صحیح 

وظایفش تخطی کند.

به نظرتان طــرح اصالح قانون انتخابــات تا زمان  س
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 مورد تأیید و 

اجرا قرار خواهد گرفت؟
اینکه بگوییم اصــالح قانون حتماً به دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری سال آینده خواهد رسید، ادعای سنگینی است. قطعاً 
تالش می کنیم تا دســت کم آن بخــش از ایرادها که به نوعی 
می تواند سبب تأثیرگذاری محسوس در انتخابات و حقوق مردم 
 شــود را مرتفع کنیم؛ اما اینکه بگوییم اصالح قانون به ۱۴00 

برسد، عمالً ادعایی نشدنی است.

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

گفت وگو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

 یکشنبه 26 مرداد 1399  26 ذی الحجه 1441 16 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9320

بدون تیتر

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با قدس:

بعید است اصالح قانون انتخابات به 1400 برسد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مرتضی مکی، تحلیلگر سیاست خارجی
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 تولیت آستان قدس رضوی 

در دیدار جمعی از خدام خیر و نیکوکار:

 خادم امام رضاj  نمی تواند©
 نسبت به مشکالت جامعه بی تفاوت باشد

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
ضمن دستور آغاز مرحله دوم رزمایش 
کمک های مؤمنانه خــدام بارگاه منور 
رضــوی در رواق امام خمینی)ره(، رفع 
گرسنگی، بیکاری و محرومیت از شهر 
مشهد را مصداق بارز خدمت خالصانه به 
امام رضا)ع( عنوان کرد. حجت االسالم 

والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی از خادمان خیر و نیکوکار امام رضا)ع( که 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت خادمان 
حرم مطهر امام رضا)ع( در مرحله نخست رزمایش »مواسات و همدلی« مؤمنانه، 
گفت: با همت خدام و مردم نیکوکار بیش از 40 هزار بســته کمک معیشتی و 

بهداشتی در ماه مبارک رمضان تهیه و توزیع شد.
وی با بیان اینکه در روزهای بسته بودن حرم مطهر، نگذاشتیم خدمت به زائران 
امام رضا)ع( تعطیل شود و قالب آن با کمک های مؤمنانه به نیازمندان تغییر کرد، 
افزود: آنچه از سیره معصومین)ع(، علما، اولیای بزرگ و بندگان صالح خدا برداشت 
می شود این است که پس از انجام واجبات، اهمیت هیچ اقدامی باالتر از خدمت 

کردن به مردم نیست.

بهترین اعمال، خدمت به مردم»
وی بهترین اعمال برگرفته از سیره ائمه هدی)ع( و اولیاءاهلل را رسیدگی به امور 
مردم خواند و گفت: در شــرایط کنونی کشــور، عمل احسن رسیدگی به امور 
نیازمندان است. امروز به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان و مشکالت اقتصادی 
حاصل از آن، گرفتاری های فراوانی برای مردم به وجود آمده اســت و بی تردید 

خادمان حضرت رضا)ع( نمی توانند نسبت به این شرایط بی تفاوت بمانند.
حجت االســالم والمســلمین مروی ابراز کرد: اگر وجود مبارک حضرت رضا)ع( 
هم در شــرایط کنونی کشور حضور داشتند، ساکت و آرام نمی ماندند. حضرات 
معصومین)ع( هیچ کدام در ســیره زندگیشــان در مقابل فقر و نداری، ظلم و 

بی عدالتی، تاب و تحمل نداشتند و این دستور خداست.
وی تأکید کرد: ما با رســیدگی به خلق خدا و رفع غم و گرفتاری یک انسان به 
نوبه خود، جلوه ای از محبت خدا هستیم. شمار زیادی از نیازمندان امروز، آبرومند 
و بی نام و نشان هستند و پس از شیوع بیماری و بروز مشکالت اقتصادی، گرفتار 
شده اند. شناسایی و کمک کردن به این اقشار بسیار اهمیت و ارزش دارد و مصداق 

بارز عمل احسن است زیرا نام و نشانی در مؤسسه های خیریه ندارند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر حمایت و پشتیبانی آستان قدس رضوی از 
حرکت خیرخواهانه خادمان و مؤمنان در شرایط کنونی، اظهار کرد: ان شاء اهلل شما 
خادمان عزیز این سفره کمک به نیازمندان را همانند ماه رمضان، مجدد در رواق 
امام خمینی)ره( پهن کنید و ما هم به سهم خود از این حرکت حمایت می کنیم.

وی ظرفیت آستان قدس رضوی را بی نظیر و بزرگ برشمرد و گفت: پرچم و نام 
مبارک حضرت رضا)ع( ظرفیت معنوی بسیار عظیم و نعمت بسیار بزرگی است. 
خانواده بزرگ خادمان رضوی متشکل از دانشمندان، مبتکران، کارآفرینان و... بوده 
و از ظرفیت بسیار عظیمی برخوردار است که باید به نحو احسن از این ظرفیت ها 

بهره برداری کنیم.

جوانان بیکار را همچون فرزندان خود بدانیم»
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: خدمت کردن تنها لباس خادمی 
پوشیدن و حضور در بعضی مراسم خاص نیست. هر کاری که موجب خشنودی 
و رضایت حضرت رضا)ع( شــود، مظهر خدمت به این حضرت اســت. ما باید با 
بهره مندی از این ظرفیت های بی نظیر در دستگاه حضرت رضا)ع(، ان شاء اهلل در 

شهر مشهد، گرسنگی، بی خانمانی و بیکاری را ریشه کن کنیم.
وی عنوان کرد: ما باید کارهای اساسی تری انجام دهیم که ایجاد اشتغال یکی از 
مصادیق عمل احسن است؛ ما جوانان بیکار را باید همچون فرزندان خود بدانیم و 

تالش کنیم شرایط تشکیل خانواده و زندگی را برای آنان فراهم آوریم.
تولیت آســتان قدس رضــوی با تأکید بر توان خادمان این آســتان مقدس در 
عرصه های مختلف گره گشــایی از مردم، افزود: اگر جمعیت قابل توجه خادمان 
آستان قدس اراده کنند، می توانند با همفکری و مشورت، بعضی از مشکالت اساسی 
شهر امام رضا)ع( را مرتفع کنند و آستان قدس هم حامی و پشتیبان شماست.

مشهد باید شهر الگو شود»
وی تأکید کرد: ما باید از مشهد، شهر الگو بسازیم؛ تراز کار برای حضرت رضا)ع( 
این است. در شهر منتسب به حضرت رضا)ع( نباید خبری از گرسنگی، بی خانمانی، 
بیکاری، طالق و زندانی باشد. حجت االسالم والمسلمین مروی یادآور شد: ما باید 
با ترتیب دادن سازوکاری مدون از نعمت بزرگ خدام حرم مطهر رضوی در همه 
ابعاد اعم از علــم و دانش، تجربه، امکانات مادی و... آن ها به نام مبارک حضرت 

رضا)ع( استفاده کنیم و شهر امام رضا)ع( را به شهر الگو مبدل سازیم.

 80 تن گیاه دارویی زیره©
 از مزارع کشت  و صنعت انابد برداشت شد

آستان: مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: 
80 تن گیاه دارویی زیره از مزارع این مجموعه برداشت شده است.احمد هراتی 
گفت: کشت و صنعت انابد 270 هکتار از اراضی خود را در سال زراعی 99-98 به 
کشت گیاه دارویی زیره اختصاص داده است.وی ادامه داد: برداشت این محصول 
از نیمه اردیبهشت آغاز شده بود و تا نیمه دوم خردادماه به طول انجامیده است.

هراتی مدیر کشــت و صنعت انابد، مصرف بهینه آب و تولید محصول با ارزش 
اقتصادی مطلوب را از جمله اهداف این مجموعه از کشت زیره دانست.وی با اشاره 
به اســتفاده از ارقام بومی منطقه برای کشت این محصول خاطرنشان کرد: این 

ارقام، مناسب و سازگار با منطقه انابد است.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی 
رسمی  تاریخ  تقویم  در  مردادماه،   26  
بازگشت  آغاز  با  است  مصادف  کشور 
نخستین گروه از آزادگان سرافراز به میهن 
اسالمی در سال1369 که پس از تحمل 
شجاعانه دوران اسارت در زندان های رژیم 
بعثی عراق، با سرافرازی به ایران اسالمی 
بازگشتند. به همین بهانه به سراغ یکی از 
آزادگان سرافراز و کارمند بازنشسته آستان 
قدس رضوی رفتیم. وی متولد سال1337 
خرداد  در  و  است  مشهد  شهر  در 
دانشگاه ها  تعطیلی  از  پس  سال1359 
که  حالی  در  فرهنگی،  انقالب  خاطر  به 
دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان 
خودش  پاره وقت  و  موقت  همکاری  بود، 
می کند  آغاز  رضوی  قدس  آستان  با  را 
و در تیر سال1361 و در جریان حضور 
در مرحله اول عملیات رمضان در منطقه 
شرق بصره عراق به اسارت نیروهای عراقی 
درمی آید. وی پس از تحمل هشت سال و 
یک ماه دوران اسارت، سرانجام به همراه 
نخستین گروه از آزادگان سرافراز در تاریخ 
26 مرداد سال 1369 به میهن اسالمی 
باز می گردد. گفت وگوی خبرنگار قدس با 
»مهندس علیرضا اخوان مهدوی« که در 
یکی از روزهای گرم تابستان سال جاری 

انجام شد را در ادامه دنبال کنید. 

چطور وارد آســتان قدس رضوی   
شدید؟

مــن در ســال 1356 پــس از شــرکت 
کــردن در آزمون سراســری، در رشــته 
راه و ســاختمان )عمران فعلی( دانشگاه 
»تکنیکوم تهــران« آن زمــان و »خواجه 
نصیرالدین طوســی« فعلی قبول شدم و 
پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران نیز 
در همین دانشگاه مشغول تحصیل بودم تا 
اینکه طرح انقالب فرهنگی در دانشگاه ها و 
تعطیلی مراکز آموزش عالی در اردیبهشت 
ســال1359 اجرا شــد. من تا آن موقع، 
چهار ترم تحصیلی )معــادل تحصیالت 
فوق دیپلم( را در دانشــگاه گذرانده بودم 
و بــا تعطیلی دانشــگاه ها، خرداد ســال 
1359 به مشــهد آمدم و به همراه چند 
نفر از دانشجویان رشــته مهندسی راه و 
ســاختمان به اداره مرکزی آستان قدس 
رضوی مراجعه کردیم و پس از صالحدید 
مســئوالن مربوط ، من بــا امضای یک 
قرارداد کاری موقت )یکساله( در قسمت 
مدیریت ســاختمان اداره مرکزی آستان 

قدس رضوی مشغول کار شدم.

و چطور بــه جبهه های نبرد حق   
علیه باطل اعزام شدید؟

در آبان ســال 1360 من برای گذراندن 
به شهرســتان  نظامــی  آمــوزش  دوره 
عجب شــیر در اســتان آذربایجان شرقی 
)پادگان آموزش 03 نیروی زمینی ارتش( 
اعزام شــدم. دلیلش این بود که از سوی 
دولت وقت جمهوری اسالمی ایران، تمامی 
افراد متولد ســال1337 کــه پیش تر از 
خدمت سربازی معاف شده بودند، به خاطر 
شرایط جنگی به خدمت احتیاط فراخوانده 
شدند. پس از اعزام به این پادگان، حدود 
سه ماه دوره آموزشی نظامی را فرا گرفتم 
و چون مدرک و رشته تحصیلی دانشگاهی 
من رشته راه و ساختمان بود، یک ماه هم 
در دانشکده مهندسی نیروی زمینی ارتش 
در شهرســتان بروجرد در استان لرستان 
آموزش دیدم. در آنجا سه رشته پل سازی، 
مین و تخریب و تعمیر و نگهداری آموزش 
داده می شــد که مطابق نظر مســئوالن 

مربوط، من دوره پل سازی را فرا گرفتم تا 
اینکــه در مجموع پس از حدود چهار ماه 
آموزش در اواخر اسفندماه 1360 به عنوان 
سرباز دوره احتیاط به تیپ یک لشکر 92 
زرهی اهواز اعزام شــدم اما با نظر افراد و 
مسئوالن این تیپ قرار شد که در قسمت 
مین و تخریب خدمت کنم که برای خودم 
هم تعجب آور بود. در مدت دو هفته دوره 
آموزشی مین و تخریب را در همین تیپ 
فرا گرفتــم و فروردین ســال 1361 به 
منطقه جنگی پاسگاه حسینیه در منطقه 
صفر مــرزی و در مجاورت پاســگاه زید 
متعلق به نیروهای نظامی عراق اعزام شدم.

چگونه به اسارت نیروهای عراقی   
درآمدید؟ 

یادم هســت که ســال 1361 ماه مبارک 
رمضان دقیقاً بــا روزهای تیرماه برابر بود. 
آخریــن مرخصی پیــش از پایان خدمت 
دوره احتیاط به مشــهد آمده بودم. شب 
نوزدهم یعنی نخستین شب قدر در حرم 
امام رضا)ع( با یکی از دوستانم به نام شهید 
یوســف محصل بیرجندی قرار گذاشتیم 
که تا پایان مرخصی در مشهد نمانیم و با 
رضایت خانواده ها به جبهه برگردیم، پس از 
موافقت خانواده ها با قطار به تهران و اهواز 
برگشتیم و در شب بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان )سومین شب قدر( در سال1361 
پس از آمدن به اهواز به منطقه صفر مرزی 
پاسگاه حسینیه منتقل شدیم و تازه آنجا 
بود که فهمیدیم آن شب قرار است مرحله 
اول عملیات رمضان که نخستین عملیات 
برون مــرزی ایران هم بود، انجام شــود.
من و دوســتم )شــهید یوســف محصل 
بیرجندی( به پشــت جاده مرزی در محل 
این پاسگاه منتقل شدیم و چون دوره مین 
و تخریب را دیده بودیم، قرار شد جاده مرزی 
که پوشیده از مین بود را پاک سازی کنیم 
اما به علت عملیات توپخانه و آتش خمپاره 
دشمن این کار به درستی امکان پذیر نبود، 
البته چندین نفر از دوستانمان و بسیجیان 
دالور برای خنثی ســازی مین ها به داخل 
معبر رفتند، اما به علت شدت آتش دشمن 
و شــرایط خاصی که میدان مین داشت، 
بیشــتر آنان به فیض شهادت نائل شدند. 
آتــش توپخانه و خمپاره دشــمن به طور 
مداوم باالی سرمان بود و تا آخرین فشنگ 
و مهماتی که داشتیم مقاومت کردیم، اما 
ســرانجام من و 12 نفر از دوســتانمان در 
بعدازظهر روز بیست و سوم تیر سال 1361 
مطابق با بیست و سوم ماه مبارک رمضان، 

به اسارت نیروهای عراقی درآمدیم و توسط 
نیروهای عراقی به پــادگان نظامی داخل 
نخلستان های شهر بصره منتقل شدیم. پس 
از یک هفته، من و دوســتانمان از آنجا به 
استخبارات عراق که نقش وزارت اطالعات 
عراق را بر عهده داشت منتقل و پس از ثبت 
مشــخصات و انجام مصاحبه که باید اسم 
و مشــخصات خود را در رادیو بغداد اعالم 
می کردیم به پادگان و اردوگاه بزرگ موصل 
که متعلق به نیروی هوایی عراق بود، منتقل 
شدیم و به مدت هشت سال و یک ماه و تا 
پایان دوره اسارت یعنی مرداد سال 1369 

در این پادگان به سر بردیم.
من جزو نخستین گروه آزادگان بودم که 
در تاریخ 26 مرداد مــاه 1369 از طریق 
مرز خســروی )منطقه قصر شیرین( وارد 
خاک ایران شــدم و 31 مرداد ماه هم به 
مشــهد اعزام شــدم. گویا پدرم از طریق 
پســرعمویم و او نیز از طریق رادیو ایران 
و بخش خبری ســاعت 14 رادیو در روز 
25 مردادمــاه 1369 یعنی یک روز پیش 
از بازگشت آزادگان، متوجه آزادی اسرای 

ایرانی شده بود. 
ضمن اینکه پسرعموی پدرم که در بهداری 
نیروی زمینی سپاه خدمت می کرد هم از 
طریق سپاه متوجه حضور من در نخستین 
گروه آزادگان شــده بــود و من که هنوز 
در پادگان منطقه »کرند غرب« در شــهر 
اســالم آباد غرب حضور داشــتم از طریق 
ایشــان با پدرم در مشهد تلفنی صحبت 
کردم. به هر حال با هماهنگی مســئوالن 
مربوط به امور آزادگان در تاریخ 31 مرداد 
1369 با هواپیما وارد مشهد شدم و ابتدا به 
حرم مطهر رضوی رفتم. دقیقاً یادم نیست 
از کدام مسیر خودم و پدرم به پشت پنجره 
فوالد رســیدیم. پس از هشت سال، حرم 
را زیارت کردم. لحظه فراموش نشدنی بود. 
دست به سینه و از روی ادب و با چشمانی 
پر از اشــک شوق، سالمی به امام رضا)ع( 
دادم. حرف های دلم را به امام هشــتم)ع( 
گفتم. پدرم مرتــب گریه می کرد و اصرار 
می کرد که در جمعیت پشت پنجره فوالد 
زیاد نایســتیم چون مردم با دیدن سر و 
وضع و لباس هــای نظامی ایرانی، متوجه 
آزاده بودن من می شدند و احتمال شلوغی 

و ازدحام جمعیت وجود داشت.
 از پشــت پنجره فوالد به سمت صحن 
آزادی و بــه طرف خیابــان امام رضا)ع( 
)خیابان تهران ســابق( حرکت و پس از 
خروج از حرم به محله پدری در خیابان 
آبکوه رفته و با اســتقبال بی نظیر مردم 

این منطقه، اهالی و کسبه 
اهالی  بســیجیان،  محل، 
مسجد محل و... وارد خانه 
پدری شدم و هنوز مادرم 
را تا آن لحظه ندیده بودم، 
بالفاصلــه با مادرم دیدار و 
دستش را بوسیدم. هر دو 
 نفرمان گریه می کردیم و... .
 روزهــا گذشــت و حدود 
یک مــاه و نیم بعد، یعنی 

در مهر ســال 1369 به حــوزه معاونت 
فنی و عمــران موقوفات آســتان قدس 
رفتــم و به کار قبلی خــودم که پیش از 
اسارت داشتم، مشــغول شدم. راستش 
را بخواهید من پای آن قرارداد یکســاله 
موقت که پیش از اســارت با تشکیالت 
امام رضا)ع( در ســال1359 امضا کرده 
بودم باید می ایســتادم و به همین دلیل 
پس از آزادی از اســارت دوباره به آستان 
قدس رضوی برای کار کردن برگشــتم. 
تا یادم نرفته بایــد بگویم که برای ادامه 
تحصیل در کنکور سراسری سال 1370 
هم شــرکت کردم و در رشته مهندسی 
عمران دانشــگاه فردوســی مشهد قبول 
شدم و پس از حدود سه سال و نیم یعنی 
در سال 1374 دانش آموخته شدم و پس 
از دریافت مدرک کارشناسی نیز در همان 
حــوزه معاونت فنی و عمــران موقوفات 
خدمت کرده و با احتساب سوابق بیمه ای 
و دوران حضــور در جبهه های جنگ در 
خرداد سال 1389 به افتخار بازنشستگی 
نائل شدم. البته سال 1390 هم به افتخار 
دریافت حکم خدمــت خادمی در حرم 

مطهر رضوی نائل شدم.

از   درخواســتتان   مهم تریــن 
 امام رضا)ع( بــه عنوان یک آزاده 
ســرافراز، یک خادم حــرم و یک 

بازنشسته آستان قدس چیست؟ 
پرسش سختی اســت. به هر حال همه 
ما یک درخواســت ها و احساسات قلبی 
داریــم که امام هشــتم)ع( از آن ها آگاه 
هستند. مهم ترین درسی که از کار کردن 
در آســتان قدس رضوی یاد گرفتم این 
است که امام رضا)ع( صاحب این دستگاه 
هستند، از امام هشتم)ع( درخواست مادی 
و دنیوی ندارم، ولی دوســت دارم که در 
لحظه مرگمان، ایشان ما را فراموش نکنند 
و...، بقیــه صحبت هایم را در هنگام مرگ 
اگر توانستم خصوصی و محرمانه به خود 

امام رضا)ع( خواهم گفت.

 از امام هشتم)ع( 
درخواست مادی و 
دنیوی ندارم، ولی 

دوست دارم که 
در لحظه مرگمان، 

ایشان ما را 
فراموش نکنند

بــــــــرش

روایت یکی از آزادگان سرافراز کشورمان که کارمند بازنشسته وخادم  آستان قدس رضوی است  

آزاده ای پشت پنجره فوالد
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همه بیمارستان های مشهد ©
زیر پوشش طرح توزیع غذای 

jحضرت رضا
آســتان: طرح توزیع غذای متبرک حضرت 
رضا)ع( در بیمارســتان های شهر مشهد، پس 
از 10 روز با توزیع حــدود 30 هزار وعده غذا 
در میان بیماران و کادر درمانی بیمارستان ها 
به انجام رسید.هادی غالمی، جانشین مدیریت 
امور مجاورین آســتان قدس رضوی، در رابطه 
با نحوه اجــرای این طرح بیان کــرد: اجرای 
مرحله دوم توزیع غــذای حضرت رضا)ع( در 
بیمارســتان های شهر مشهد ویژه دهه والیت 
در حالی پایان یافت که بیمارســتان های امام 
رضــا)ع(، اکبر، فارابی، موســی بن جعفر)ع(، 
شریعتی، امام حسین)ع(، شهید هاشمی نژاد، 
قائم)عج(، امید، خاتم االنبیا)ص(،  دکتر شیخ، 
امــام زمان)عج(، 22 بهمــن، ثامن االئمه)ع( 
و 17 شــهریور از جمله بیمارســتان های زیر 
پوشش این طرح بودند.غالمی ادامه داد: در دو 
روز پایانی اجرای این طرح، چهار بیمارستان 
جواداالئمه)ع( از 250 وعده، بیمارستان طالقانی 
از 300 وعده، بیمارستان شهید کامیاب از 600 
وعده و بیمارستان ام البنین)س( از 250 وعده 
غذای متبرک حضرت متنعم شــدند. یادآور 
می شــود، برنامه تهیه و توزیع غذای متبرک 
حضرت ثامن الحجج)ع( پــس از اجرا در 18 
بیمارستان شهر مشهد، در سایر بیمارستان های 

خراسان رضوی اجرا خواهد شد.

 »قصه ما مثل شد« ©
به ترکی استانبولی ترجمه شد

آســتان: مجموعه 10 جلدی »قصه ما مثل 
شد« توسط انتشارات مهنا از کشور ترکیه به 
ترکی استانبولی ترجمه و روانه بازار کتاب این 
کشور شد.مدیر عامل به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( گفت: مجموعه 10 جلدی »قصه 
ما مثل شد« توســط »دکتر احمد آدیگوزل«، 
استاد دانشگاه ایغدیر ترکیه به ترکی استانبولی 
ترجمه شده است. حســین سعیدی عنوان 
کرد: مجموعه کتاب »قصه ما مثل شد« به قلم 
محمد میرکیانی و تصویرگری محمدحسین 
صلواتیان، نخســتین نوبت در سال 1384 از 
سوی به نشر به چاپ رسید و تاکنون بارها در 
قطع های مختلف تجدید چاپ شده است.وی 
ادامه داد: مجموعه 10 جلدی کتاب »قصه ما 
مثل شد« شــامل 220 قصه، حکایت و مثل 
ایرانی است که این ضرب المثل و قصه  ها از 36 
کتاب و منبع مختلف همچون مثنوی معنوی، 
گلســتان و بوستان ســعدی، کلیله و دمنه، 
مرزبان نامه، اسرارنامه، امثال و حکم الهی نامه 
و... برای گروه ســنی کودک و نوجوان با زبان 
ســاده و روان گزینش و بازنویســی شده  اند. 
ســعیدی با اشاره به اینکه این کتاب در سال 
1386 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
برگزیده شــده اســت، افزود: تولید مجموعه 
پویانمایی 106 قســمتی، تجدید چاپ های 
متعدد در قطع هــای گوناگون و اســتقبال 
گســترده مخاطبان نوجــوان و بهره  مندی 
بســیاری از مربیان و آموزگاران از کتاب برای 
قصه گویــی از ویژگی های این اثر محســوب 
می شود.وی در پایان با اشاره به ترجمه این اثر 
به زبان چینی افزود: ترجمه این اثر در دست 

چاپ است که به زودی منتشر خواهد شد.

خبر

خـــبر

جهش تولید
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد چهار عدد دیگ آبگرم چگالشی 

مورد نیاز بیمارس��تان امداد جنوب مش��هد  را از طریق 
انج��ام مناقصه عموم��ی از بخش غیر دولت��ی خریداری 
، نص��ب و راه ان��دازی  نمای��د  . کلیه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000045  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:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 1.600.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
به امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد- بلوار شهید 
فکوری - روبروی فکوری 94 - طبقه دوم ستاد مرکزی 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مزایده
نوبت اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد محل��ی را ب��ه منظ��ور ارائ��ه 

خدم��ات لی��زردر کلینیک وی��ژه بیمارس��تان امام رضا 
)ع(  از طری��ق انجام  مزایده عمومی به صورت اجاره به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5099000060000004، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  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 مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 200.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور به نشانی :  مشهد -میدان امام رضا 

)ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/06/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد امورای��اب و ذهاب پرس��نل 

بیمارس��تان ش��هید هاش��می ن��ژاد را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگ��ذار نماید  . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000044  از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 380.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

خیابان طالب - انتهای بلوار ابوریحان تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و 

توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان  شهرستان خواف  
را از طری��ق انجام مناقصه عموم��ی به بخش غیر دولتی 
واگذار نماید  . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره 
فراخوان 2099000060000017  از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 870.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : شهرستان خواف  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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غرب زدگی در تفکر فردید یعنی اصالت دادن به بشر اندیشه: محمد رجبی دوانی در گفت وگوی خود با ایبنا به مناسبت سالمرگ فردید، گفت: غرب زده به معنایی که فردید می گفت، یعنی خورشید حقیقت 
در اینجا غروب کرده و آن ها اصالت را به بشر می دهند و بشر را به جای خدا نشاندند و نتیجه آن هم  این همه جنگ و جنایتی است که در جهان رخ می دهد. اگر زمانی در غرب اسم خدا بیاید چه در کلیسا و چه در 

جایی دیگر، این خدا، خدایی است که ساخته شده ذهن بشر است و هر طور دلشان بخواهد از این خدا سوءاستفاده خواهند کرد.

رابطه بین مدرنیته و تنهایی©
علیزمانی در هشــتمین  امیرعباس  مهر: 
قسمت از برنامه رادیویی »در جست وجوی 
معنا« گفــت: رابطه بین مدرنیته و تنهایی 
اهمیت دارد. زیمل می گوید شکایت کردن 
و نفرین و لعنت بر این شرایط، کاری از پیش 
نمی برد، بلکه باید این وضعیت را بشناسیم. 
مدرنیتــه یک روح دارد و ایــن روح، دارای 
تبلورهای مختلف است. هر چند مدرنیته همه چیز را بی روح کرده است. معماری مدرن، 
تبلور مدرنیته است. پول، ماشین، شبکه های مجازی و... همه تبلور این روح هستند. از دید 
ماکس وبر اگر بخواهیم ریشه همه این ها را بررسی کنیم، باید میان دو نوع عقالنیت فرق 

بگذاریم. یک عقالنیت معطوف به ارزش داریم و یک عقالنیت مبتنی بر هدف.
استاد فلسفه دانشگاه تهران افزود: عقالنیت معطوف به ارزش یعنی انسان برای یک ارزشی 
تالش می کند و می جنگد. حاال این ارزش می تواند متفاوت باشــد. وبر می گوید دوران 
مدرن پایان این دوره و آغاز دوره دیگری است که عقالنیت در آن مبتنی بر هدف است. در 
این عقالنیت، عقل، ابزارهای مختلف را به کار می گیرد تا به آن هدف برسد. ممکن است 
کسی بگوید در عقالنیت معطوف به ارزش هم افراد ابزارهای عقالنی متعددی را به کار 
می بردند تا به ارزش ها برسند. فرق این است که در اینجا غایت دنیوی موردتوجه است و 
عقل در خدمت این غایت است. هر چه هست محاسبه سود و زیان است و ارزش ها جایی 
ندارند. وی ادامه داد: عقالنیت پشت مدرنیته غربی کامالً ابزاری است و غایت آن کاماًل 
دنیوی و افزایش سود و سرمایه است. یک وقت شما کار اقتصادی را ارزش تلقی می کنید. 
»الَْکاُدّ َعلَی ِعَیالِِه َکالُْمَجاِهِد فِی َسِبیِل اهلل«. در عقالنیت مدرن، غایت نهایی افزایش سود 
و درآمد و رفاه جسمانی است. این عقالنیت محاسبه گر و تهی از ارزش که هیچ سودایی 
غیر از رســیدن به ســود ندارد در معماری به صورت انبوه سازی و کم کردن هزینه ها و 

سرعت در ساخت، خود را نشان می دهد. زیمل روح مدرنیته را در پول توضیح می دهد.
امیرعباس علیزمانی اضافه کرد: مهم ترین ویژگی این نگاه، ابزاری کردن همه چیز است 
و همه رابطه ها و ارزش ها بر این مبنا قرار می گیرد و عواطف انســانی به حاشیه می رود. 
عقل، همه چیز را خیلی خشک و کاسبکارانه می سنجد. حتی سالم کردن آدم ها به هم 
مبتنی بر این می شود که ببینند آیا برایشان سودی دارد یا خیر. آرتور میلر در داستان 
»مرگ فروشنده« به زیبایی این نکته را نشان می دهد. این سیستم کارآمد است و انسجام 
دارد، اما غایت آن دنیوی است نه متعالی و Spiritual. بالیی بر سر انسان می آید که انسان 

تبدیل به ابژه می شود. شکی نیست که مدرنیته در این پروژه خود موفق است.
وی اظهار کرد: بروکراسی یعنی دیوان ساالری خشک وگرنه مقررات چیز بدی نیست. این 
مقررات برای رسیدن به آن هدف است و فرد مهم نیست. از این جهت، دقیق و در عین 
حال بی رحم است. شاید تا حدودی ما را به سمت عدالت اقتصادی ببرد، اما مشکلش این 
است که تک ساحتی است. وبر می گوید حتی لبخند و ابراز احساسات در چارچوب این 
بروکراسی است. دو نوع رابطه داریم؛ یکی رابطه های کیفی، صمیمانه، صادقانه و دلی است. 
بخشــی از جامعه ما خدا را شکر هنوز سنت های خودش را حفظ کرده است و رابطه ها 
مبتنی بر عشق است. رابطه پدر و مادر و فرزند مبتنی بر عشق است و رقیب هم نیستند.
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان کرد: رابطه بروکراتیک هم داریم که در آن ممکن است 
لبخندهای زیادی را ببینیم، اما در زیر لبخند معنایی نیست و تهی است. گوته تعبیری 
دارد که می گوید متخصصان بی روح و انسان های لذت طلب. رابطه وجود دارد اما کاماًل 
ابزاری و بروکراتیک اســت. وبر می گوید مدرنیته یک زندان آهنین است. یک عقالنیت 
هم داریم که امیرالمؤمنین)ع( می گوید: »َفــالَ تَُکلُِّمونِی بَِما تَُکلَُّم بِِه الَْجَبابَِرة«. در این 
نگاه، انســان غایت است و هیچ فرقی نمی کند بین آن پیرزنی که مشک خود را می برد 
و امیرالمؤمنین)ع( مشــک او را می گیرد و آن قدرتمندی که قدرت دارد و علی)ع( در 

مقابل او می ایستد.
امیرعباس علیزمانی افزود: مدرنیته به یک پروژه ناقص و ناتمام و غیرانسانی تعبیر شده 
است که نیاز به بازنگری و اصالح دارد. نمی گوییم این پروژه را به کل کنار بگذاریم، بلکه 
چون ما انسان هســتیم ارتباطات ما در این شبکه باید به طور کامل برقرار شود، انسان 
تک ساحتی دچار تنهایی می شود. من بر خالف اسونسن معتقدم ارتباطی که انسان در 
سنت با دیگران داشته کیفی بوده است. نمی گویم تنهایی نبوده است. تنهایی کوتاه مدت 
یا مکانی و غربت بوده است، اما این پدیده ای که برای انسان مدرن اتفاق افتاده مانند یک 
آوار بر سر او خراب شده است. ابژه شدن انسان یعنی شئ شدن که روح پول و ماشین 

است و خود ما را هم شئ می کند. 

 اندیشــه/ افتخاری  همزمان با ورود مدرنیته 
به ایران، اشــکال نهادهای فرهنگی در کشورمان 
دستخوش تغییر شد. یکی از نمودهای این تغییرات 
اجتماعی در ایران مربوط به حوزه عمومی اســت. 
همان طور کــه هابر ماس در نظریه حوزه عمومی 
خود مطرح می کند، وجود فضاهایی برای گفت وگو 
و تبادل نظرات می تواند تأثیرات بسیاری در حوزه 
ســایر نهادهای فرهنگی و سیاســی داشته باشد. 
قهوه خانه های قدیم و کافی شــاپ های امروزی به 
عنوان یکی از مصادیــق حوزه های عمومی مطرح 
می شود که پرداخت اندیشه ای به آن حائز اهمیت 
است، از ســوی دیگر امروزه شــاهد شکل گیری 
روزافــزون محل های تجمع زنانــه در این کافه ها 
هســتیم که اهمیت واکاوی این مسئله را افزایش 
می دهــد. در همین خصــوص بــا داود رحیمی 
سجاسی، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی 
دانشگاه شاهد گفت وگویی انجام داده ایم که حاصل 

آن را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر! شکل گیری جمع های زنانه در   
مکان های مدرن مانند کافه ها و... را ناشی از 

چه ذهنیت تاریخی و فرهنگی می دانید؟
زمانی که ما می خواهیم از کافی شاپ ها یا هر مکانی 
کــه در دنیای جدید به وجــود آمده بحث کنیم، 
نمی توانیــم به تاریخ آن نگاه نکنیم. این بحث های 
فرهنگی قطعاً یک پایشان در گذشته و تاریخ است. 
ما به حیث معماری و ساخت وساز جدید شهری با 
ساخت و ســازی مواجه هستیم که در همه جای 
دنیا کم و بیش به همین شــکل است؛ آپارتمان ها 
در کلیت غلبه داشته و خانه های ویالیی به مناطق 
خاصی تعلق دارند، دلیل این امر هم غلبه فرهنگ 
سرمایه داری در کل جهان است. در فرهنگ شرق 
ما خانه هایی با حالت پادگانی داشتیم، در ایران هم 
خانه های قدیمی دیوار هــای بلند دارند با دو کوبه 
که نمادی از جنســیت فردی است که در می زند، 
این ویژگی ها در گذشــته و در شرق عالم با قدری 
تفاوت وجود داشته است. الزاماً هم به خاطر محرم و 
نامحرم نبوده، بلکه فرهنگ اقتضای این امر را داشته 
است. در حالی که در مدل غربی، خانه ها با دیوارهای 
کوتاه یا پرچین هایی از گل کاری ساخته می شود، با 
آشپزخانه های اپن که فلسفه اش این است افراد از 

منظر یکدیگر دور نشوند. خب با توجه به فرهنگ 
غرب که مدت هاست در آن حریم ها و حرمت ها از 
بین رفته، این نوع ساخت و ساز جواب می دهد. این 
فضای معماری و خانه های پادگانی که ما در سنت 
داشتیم بر رفت وآمد ها نیز تأثیر می گذاشته است، 
مثالً زن از خانه خارج نمی شــده مگر به ضرورت و 
همراه یکی از افراد خانــواده؛ اما همین زن در این 
فضای خانه حــوزه ارتباطی دارد؛ ختم قرآن، انعام 
و تجمعات خیریه برای آماده کردن جهیزیه و... از 
جمله این حوزه ارتباطی است، پس رفت وآمدهایی 
جریان داشته اســت. در دوران مدرن این کارکرد 
ارتباطــی زنــان، با توجــه به شــرایط اقتصادی، 
نیازهــای روزافزون خانوادگی، ســیل جمعیت و 
آپارتمان نشینی بسیار کمرنگ شده است، در نتیجه 
این نیاز ارتباطاتی زنانه پاسخ داده نشده است؛ یعنی 
در نظام سنتی با گعده های زنانه و بگومگو های زنانه 
سیستم پاســخی برای این نیاز وجود داشته است. 
اما در روزگار آپارتمان نشینی، به خاطر کوچکی فضا، 
گسترش شهرنشینی و غریبگی افراد نسبت به هم 

این ارتباط قطع شده است. 

یعنی این کافه ها به زعم شما جایگزین آن   
گعده های زنانه شده اند؟ 

ما یک پارادایم مســلط غربی استمرار یافته در کل 

جهان داریم که شروع آن با حذف دین بوده است؛ 
یعنی حــذف دین از عرصه هــای مختلف زندگی 
و تقلیــل آن بــه عرصه های خصوصی و کلیســا. 
این انصراف از دین در حال توســعه به کل جهان 
اســت که در قالب جهانی شدن و دهکده جهانی 
رخ داده اســت. در همین زمان در گوشه ای از این 
جهان، انقالبی به نام انقالب اســالمی رخ می دهد 
که می خواهد نظم جدیــدی را غیر از نظم مدرن 
که خواهان حذف دین اســت، بــه وجود بیاورد و 
داعیه بازگشــت دین به متن زندگی را دارد. دقیقاً 
به همین علِت به چالش کشــیدن نظم جهانی، ما 
همواره در تحریم و جنگ هستیم. این تفکر مدرن 
سرمایه داری به خاطر جاذبه و اتصالش به ثروت و 
قدرت، کل دنیا را فراگرفته و ما هم استثنا نیستیم؛ 
لباس هایی در قالب مد، تغذیه در قالب فست فود 
و... خروجی های مدرنیته و تجدد اســت. اگرچه ما 
می گوییم تفکر غرب را قبول نداریم اما چه بخواهیم 
چه نخواهیم این ها از رسانه و... وارد فرهنگ ما شده 
اســت. آپارتمان ها هم یکی از همین موارد است. 
در کنار آپارتمان نشــینی ویژگی های خاصی قرار 
می گیرد؛ آدم ها با هم آشنا نیستند، انواع فرهنگ ها 
از جاهای مختلف در آن وجود دارد، ارتباطات خیلی 
رسمی است و در نتیجه نیاز به امنیت رسمی است. 
بر این اســاس ارتباطات دخترانه و زنانه ای که در 

دوران سنتی در قالب های خاص 
خــودش پاســخ می گرفت، در 
آپارتمان نشینی برای آن پاسخی 
بگویم  می توانم  حتــی  نداریم، 
نه تنها در فضای ســنتی که در 
فضای مدرن هم پاســخی برای 
آن نیست. حجم عمده دخترانی 
که به ســمت دانشگاه می روند 

دلیلش چیست؟ االن بسیاری از 
دانشجوها به من می گویند خسته 
شــدیم آن قدر در خانه ماندیم، 
یکــی از دالیلش این اســت که 
فضای دیگری برای پاسخ به این 
نیاز نیســت، فقط دانشگاه است 
که فرد با دوستانش ارتباط دارد. 
ثبت نام در باشــگاه های ورزشی، 
کالس هــای خصوصی متنوع و... 

نشــان می دهد حتی برای غیر مذهبی هایمان هم 
نتوانســتیم فضاهای زنانه تعبیه کنیم. خب وقتی 
ما نتوانســتیم به شکل رســمی به این نیاز پاسخ 
دهیم، پاسخ غیر رسمی اش می شود رستوران هایی 
که برقرار می شــود و فضایی زنانه دارند. از این نظر 
من این را مثبت ارزیابی می کنم که به گســترش 
مذهب از منزل ها که در آن انزوا و فردیت بوده است 
به محیط های عمومی می انجامد. حتی می توان با 
کمی تساهل و تسامح اجازه داد غیر مذهبی ها هم 
وارد شوند و به نوعی به بسط پایایی گفتمان دین 
و به اجتماعی و فرهنگی شدن حوزه دیانت منجر 
شود. این پاسخی است به نیازهایی که در گذشته در 

پستوخانه ها بود و به نحوی تأمین می شد.

عده ای معتقدند این جداسازی مکان های   
تجمع زنانه در قالب کافه های مذهبی مختص 
به زنان منجر به جدا افتادن آن ها در اجتماع و 

حوزه عمومی می شود، نظر شما چیست؟
من مخالف این تفکر هستم، مگر ایجاد این مکان ها 
به معنای تعطیلی حسینیه ها و مساجد است؟ نه، 
آن ها کارویژه های خاص خودشــان را دارند. آنجا 
کارکــردی دارد که این فضاها نــدارد، این فضا ها 
کارکردی دارد که آنجا ندارد. در مسجد نمی توانی 
بنشــینی قهوه بخوری و گپ بزنــی، اما در اینجا 

آزادی های خودت را داری، یک 
تیپ هایــی هســتند که ممکن 
اســت به هــر دلیل مســجد و 
حسینیه نروند، اما از این فضاها 
استفاده می کنند. در شکل گیری 
ایــن مکان هــا نمی خواهیم به 
کســی توهین کنیم؛ این را راه 
همدیگر  اینکه  برای  انداخته ایم 
را اینجا پیدا کنیم، تجمعی شکل 
بگیرد، خودمان را بشناسیم، خرد 
جمعی شــکل بگیرد، یک دست 
شویم و بتوانیم برگردیم به جامعه 
و بیشــتر فعالیت کنیم، مسائل و 
مشــکالت جامعه دینی را مطرح 
و همفکــری کنیم و با این بنیه و 
ظرفیت به درون جامعه برگردیم. 
نمی خواهیم از جامعه جدا شویم. 
قرار است انرژی بگیریم و برگردیم به جامعه؛ همین 
طور هم هست؛ آدم هایی که در اینجا می آیند اغلب 

آدم های اجتماعی هستند.

بخشی از جامعه به این کافه ها و تجمعات   
دید مثبتی ندارد، دلیل این امر چیست؟

شــما مطمئن باشــید بدون پشــتوانه سیاسی 
اجتماعی هیچ چیز نمی تواند شکل بگیرد. مثل 
امــروز نبوده کــه بر مبنای ارتباطــات، هرچیز 
همخوان و یا ناهمخوانی وارد فرهنگ شــود. اگر 
ناهمخوان باشــد جواب نمی دهد، مثالً رضاخان 
خیلی تالش کرد در ایران کشــف حجاب کند 
اما چــون با فرهنــگ ناهمخوان بــود باوجود 
داشتن قدرت، موفق نشــد؛ اما در ترکیه جواب 
داد. در جامعه گذشــته، این مکان ها فرصتی را 
در اختیار افراد قرار مــی داد تا پس از فراغت در 
کار در آنجــا تجمع کنند. با ایــن تفاوت که در 
غرب، عناصر مخرب نیز وجود داشــته؛ مثالً در 
قرن18 قهوه خانه ای در پاریس بوده که مشتریان 
ثابتی مثل دانتون داشــته که در انقالب فرانسه 
نقش آفرینی می کردند. پس یک نگاه تاریخی این 
تیپی داریم که کافه مکان افراد خرابکار بوده است، 
شاید همین در ناخودآگاه تاریخی باقی مانده که 

این مکان ها مکان های مثبتی نیست.

گفت وگوی قدس با دکتر رحیمی سجاسی درباره چیستی و چرایی تجمعات زنانه در عصر جدید

مدرنیته برای ارتباطات زنانه، پاسخی جز »کافی شاپ « ندارد

 یکی از دالیل 
گسیل دختران به 
دانشگاه این است 
که فضای دیگری 
برای پاسخ به نیاز 
ارتباطاتی برای 
آن ها نمانده است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 26 مرداد 1399  26 ذی الحجه 1441 16 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9320

گفتار

رن���گ   1397 م���دل  س���ارینا 
خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 

س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 264ص71 ای���ران 12  
و ش���ماره شاس���ی   M15/1657155 موت���ور ش���ماره 
NAS831100J5794281 ب���ه مالکی���ت فری���دون پور 
نوادری���ان مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
05
00
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و فاکتور فروش خودرو  نوع س���واری سیس���تم 
پ���ژو تی���پ GLX-XU7 405رنگ نق���ره ای متالیک  به 
ش���ماره موت���ور K 1104393 124 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CE3HK120107  مدل 1396 به شماره پالک 
945ق55 – ای���ران 95 ب���ه نام علی بخش حس���ینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
05
02
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو آردی آی 
1600 مدل 1384 به ش���ماره  پالک  12 ایران 553 ج 
33 و ش���ماره موتور11784011747 و ش���ماره شاسی 
13414173 به نام مهدی فرزان مهر مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
05
02
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتور فروش خودرو شناس���نامه)برگ س���بز( 
ن���وع س���واری سیس���تم پرای���د تیپ 132رنگ س���فید 
روغنی  مدل 1387 ش���ماره موتور 2424749ش���ماره 
شاس���ی S1422287009120 ش���ماره پ���الک 185د43 
ایران 95 بنام اسماعیل جمالزهی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
99
05
02
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فرآورده های لبنی بینالود نیشابور)سهامی خاص(
به شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت فوق 
دع��وت میش��ود جهت ش��رکت در مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده مورخ��ه 1399/06/14س��اعت13:00 
امیرکبیر،بی��ن  خیاب��ان  نیش��ابور  نش��انی  ب��ه 
امیرکبیر2و4 دفتر ش��رکت ف��رآورده های لبنی 

بینالود نیشابور مراجعه فرمائید.
دستورجلسه:

تایی��د تصمیمات هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل از 
قبی��ل خریدزمین جه��ت توس��عه کارخانه،اجاره 
دادن دس��تگاه تتراپ��ک و تمدید آن به ش��رکت 

صنایع غذایی گرینه و سایر موارد
 هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور  ع 9
90
50
30

/ع
00
00
00
0

مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 99/6
نوبت دوم

حفاظت و نگهداری اراضی و امالک در اختیار سازمان ملی زمین 
و مسکن در استان خراسان رضوی

33،400،000،0002099003374000020

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

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

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

/ع
99
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه 
ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
مدت موضوع مناقصه ردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1846/721/062/3351/458/000/000اجرای خطوط جمع اوری آب چاههای نبی اکرم )ص( پهنه L فاز یک  1

5 آب
از سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی

1. واریز نقدی به
 حساب جاري

شماره100050005بانكی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2 . ضمانتنامه بانكی
3 . اوراق مشارکت

4. چک تضمین شده بانكی

2
اجرای توسعه شبكه فاضالب و نصب انشعابات به همراه تامین لوله و 
لوازم در باقیمانده محدوده بلوار مفتح شرقی، بابانظر، مهرآباد ، کارگر 

راضی ،آوینی،بابانظر،مفتح شرقی و آوینی57 )با ارزیابی کیفی(
736/160/773/4131/175/000/000

3
اجرای شبكه جمع آوری فاضالب در محدوده پراکنده الهیه

1140/223/432/2321/297/000/000)با ارزیابی کیفی(

4
اجرای توسعه شبكه فاضالب ونصب انشعابات به همراه تامین لوله 
ولوازم درمحدوده پراکنده خیابان های مهرآباد،کارگرراضی، الزهراو 

727/629/710/903919/000/000بابانظر-آوینی،مفتح شرقی،آوینی 57)با ارزیابی کیفی(  

ع 9
90
50
02

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاری�خ و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه )ردیف 1( و اس�ناد ارزیابی کیفی و 
مناقص�ه )ردی�ف 2و3 و 4( : از تاری�خ 1399/5/25 لغای�ت 1399/5/28 از 
محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاری�خ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد مناقصه )ردی�ف 1( : پایان وقت اداری 
)س�اعت 13/30( مورخ 1399/6/10 و اس�ناد ارزیابی کیف�ی و مناقصه تکمیل 
شده ) ردیف2و 3 و 4 ( : پایان وقت اداری )ساعت 13/30( مورخ 1399/6/15 

به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و 
فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به مدت سه 
ماه می باشد. 

6- پ�س از انج�ام ارزیابی کیف�ی ردی�ف 2و3و4 و تعیین مناقص�ه گران واجد 
ش�رایط اطالعات )محل و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه (کتبًا به اطالع ایش�ان 

خواهد رسید .
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تنادبند)د(
تبصره4بودج��ه مصوب سال99نس��بت ب��ه واگذاری 
درطبق��ه  واح��د  زیرزمین،ی��ک  در  11واحدتج��اری 
همک��ف وی��ک واح��د درطبق��ه اول ارگ امیری��ه از 
طری��ق مزایده کتبی اق��دام نماید.لذا متقاضیان می 
توانند جهت کس��ب اطالع��ات بیش��ترودریافت فرم 
مربوط��ه ب��ه واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه 
و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن05144241781تم��اس حاص��ل 
فرمایند..مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده باب��ت 
هری��ک ازواحدهامعادل5درصد قیمت پایه بصورت 
نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا ش��هرداری 
در رد ی��ا قبول هریک از پیش��نهادها مختار اس��ت. 
آخرین مهلت ش��رکت در مزای��ده و تحویل پاکت های 
پیش��نهادی به دبیرخانه شهرداری پایان وقت اداری 
راس ساعت14:10روزچهارش��نبه م��ورخ 99/6/5 می 
باش��د. مزایده رأس س��اعت 10 صبح روز پنجش��نبه 
مورخ 99/6/6در محل سالن جلسات شهرداری برگزار 

می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

 آگهی مزایده 
)نوبت دوم(

/ع
99
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»اطالعیه«
اداره کل بهزیس��تی خراس��ان رضوی در نظر دارد در اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت و با 
رعایت ضوابط و مقررات ذیربط، ساختمان امالک ذیل را در قالب قرارداد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط واگذار نماید.
1- ساختمان مجتمع بهزیستی شهر زاوین کالت

2- سالن ورزشی اداره بهزیستی قوچان
3- ساختمان جدید خیرساز مجتمع بهزیستی ولیعصر)عج( سبزوار

4- سوله جنب مرکز تأمین و توسعه شهید خواجی گناباد
لذا از کلیه متقاضیان درخواس��ت می ش��ود جهت کسب اطالعات بیش��تر حداکثر به مدت یک هفته به اداره بهزیستی 

شهرستان های مربوطه مراجعه نمایند. هزینه چاپ آگهی بعهده متقاضی اجاره می باشد.
/ع اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

99
05
01
8

شناسه آگهی 942917



w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران

اسالم شناســان واقعی، نظرات اســالم در علوم مختلف را استخراج کنند  رسا: آیت اهلل محمدباقر تحریری با اشاره به اهمیت اطالع مراکز پژوهشی از نیازهای روز جامعه، به تأکیدات رهبر انقالب 
در خصوص تولید علم در حیطه علوم انسانی اشاره کرد و افزود: پژوهشگران باید با پشتوانه قوی اعتقادی وارد این عرصه مهم و خطیر شوند. وی با بیان اینکه دیدگاه امام و رهبری باید در پژوهش مورد توجه 

قرار گیرد، گفت: پژوهش های در حال انجام در حوزه علوم انسانی براساس تولید علم خالص اسالمی نیست؛ باید اسالم شناسان واقعی با تکیه بر مبانی دینی و عقلی نظرات اسالم در علوم مختلف را استخراج کنند.

کارکردهای اجتماعی زیارت)5(

وحدت و همگرایی؛ عامل پیشرفت و تعالی©
تعالیم مکتب اســام، برآورنده تمامی نیازهای مادی، معنوی، روحی و جسمی 
انسان هاست و پیروان خود را برای حضور در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی 
تشــویق کرده و از هر گونه رهبانیت و گوشــه گیري، برحذر مــی دارد. یکی از 
ویژگی های این مکتب آســمانی این است که جهانیان را به صلح و صفا دعوت 
کرده و در تمام برنامه هاي خود، خصلت همگرایي و دوري از اختاف را گنجانیده 
است تا پیروانش همواره با اندیشه کمک و محبت به دیگران پرورش یابند؛ چرا که 
بنا بر رهنمود رسول خدا)ص( همه انسان ها در انسانیت یکسان هستند: »الناس 
کأســنان المشــط«؛ کما اینکه از نظر نژادي و قومي نیز هیچ نژادي بر دیگري 

برتري ندارد. 
رســول خدا)ص( فرمود: اي مردم! همانا پروردگار شما یکي است، پدرتان یکي 
اســت. عرب بر عجم و عجم بر عرب، سرخپوســت بر سیاه پوست و سیاه پوست 
بر سرخپوست برتري ندارد، مگر با تقوا. آن گاه آن حضرت استناد  فرمود به آیه  
َُّها اَلّناُس إِنّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا  شریفه: »یا أَی

إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلل أَتْقاُکْم...«. 
با این حســاب، اندیشه وحدت مســلمین در بنیادی ترین تعالیم دین به عنوان 
عامل پیشرفت و تعالی گنجانیده شده است تا مردم با روحیه همگرایی و محبت 
به همنوعان و دوری از تک روی و خودخواهی تربیت شوند. به  عنوان مثال براي 
اینکه اتحاد مسلمانان به صورت عینی و عملی آموزش داده شود، همه مسلمانان 
موظف شده اند با شرکت در نمازهاي جماعت روزانه و نماز عبادی سیاسی جمعه 
در صفوف به هم فشرده شرکت کنند. حضور در این اجتماعات با انگیزه های کامًا 

معنوی می تواند پیوندهای مردمی را به صورت ریشه دار نهادینه کند. 
در زمان کنونی که دشمنان درصدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، مهم ترین 
عامل ناکام گذاشــتن دشمنان وحدت میان مسلمین است و زائران به خصوص در 
سفرهای زیارتی عتبات و مکه و مدینه باید با احترام به عقاید و مقدسات یکدیگر، 
در مسیر وحدت قدم بردارند. مسلمانان وقتی همه یکدل و یک جهت باشند  قدرت 
عظیم اسامی را به نمایش خواهند گذاشت؛ همان گونه که می دانیم، رمز موفقیت در 
صدر اسام نیز یکدل و یکصدا بودن مسلمانان بود که موجب شد مسلمانان با نیرو و 
امکانات اندک در مقابل بزرگ ترین قدرت های آن زمان پیروز شوند. به گفته مولوی:

آفرین بر عشق کل اوستاد/ صد هزاران ذره را داد اتحاد
همچو خاک مفترق در رهگذر/ یک سبوشان کرد دست کوزه گر 

نبي اکرم)ص( و ائمه طاهرین)ع( هم خود عامل وحدت میان مسلمانان بودند و 
هم  همگان را اکیداً به رعایت وحدت میان مسلمین سفارش و از هر چه عامل 
تفرقه و اختاف بود مردم را نهي مي کردند. ســیره پیامبر اکرم)ص( چنین بود 
که زبان خویش را نگه می داشــت و به کار نمی انداخت، مگر در اموری که به آن 
حضرت مربوط باشد، یا سودمند باشــد، وقتی سخنی می فرمود، الفت بخش و 
وحدت آفرین بود، نه  عامل تفرقه و موجب بددلی و کدورت افراد نسبت به یکدیگر.

علي)ع( براي جلوگیري از اقدام هاي افراط   گرانه دوستان و دشمنان خود فرمود: 
دو گروه به زودي درباره من به هاکت مي افتند: یک، دوســت افراط  گرایي که 
دوستي اش او را به راه ناصحیح بکشاند؛ و دو، دشمن افراط  گرایي که کینه اش وي 
را به راه ناصحیح بکشاند. بهترین مردمان نزد من افراد )عاقل و( معتدل هستند 
شما با او باشید و همراه جمعیت های بزرگ باشید، زیرا دست خدا با اجتماع است 
و از تفرقه بترسید، زیرا انسان تک رو، نصیب شیطان است، همچنان که گوسفند 
تک رو نصیب گرگ است. به هوش باشید، هر کس مردم را به این شعار )تفرقه( 

دعوت کرد او را بکشید، اگر چه آن کس زیر  این عمامه من باشد.
اسحاق بن عمار گوید: »امام صادق)ع( به من فرمود: ای اسحاق! آیا با آنان )یعنی 
اهل سنت( در مســجد نماز می خوانی؟ گفتم: آری. حضرت فرمود: با آنان نماز 
بخوان؛ همانا کســی که با آن ها در صف اول نماز بخواند، مانند سرباز جهادگری 

است که در راه خدا شمشیر زند و با دشمنان دین نبرد کند«.
برای همه آشــکار است که اختاف در همه مکاتب و میان همه ملت ها مذموم 
اســت. تشتت و پراکندگي عامل بســیاري از گرفتاري ها و عقب ماندگي هاست. 
اختاف آفتي اســت که محصول عمر ملت ها را تباه مي کند و ســبب مي شود 

انرژي ها در مسیر خنثي کردن یکدیگر هدر رود.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
رهبر معظم انقاب اســامی در بیانات تلویزیونی 
خود به مناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام 
خمینی)ره(، شــیوه امام راحل بــرای ایجاد تحول 
در ملت ایران را همان روش پیغمبران دانســتند و 
فرمودند: »]ایشــان[ انقاب روحی ایجاد می کرد؛ 
پیغمبران هم آغاز همه  حرکت های خودشــان را از 
انقاب روحی افراد شروع کردند... تحریک غریزه های 
معنوی و فطرت و سرشت انسانی از راه درس اخاق 
و تذکر و آماده کردن دل ها، شیوه  امام بزرگوار بود«.

برای تبیین این دیــدگاه رهبر معظم انقاب، نظر 
حجت االسام والمسلمین محمدجواد نظافت یزدی، 
مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( مشهد را 
جویا شدیم که در ادامه بخش دوم آن را می خوانید. 
بخش نخست این مطلب، بیست و یکم تیر ماه در 

همین صفحه منتشر شد.

جامعیت در شخصیت»
یکی از ویژگی های امــام)ره( این بود که با الهام از 
پیامبر اکرم)ص(، در شخصیت خود جامعیت داشت. 
اسام دین جامعی است و جامعیت پیامبر اکرم)ص( 
در او نیز تبلور پیدا کرده اســت. امــام)ره( تربیت 
شــده مکتب تربیتی پیامبر)ص( بوده و جامعیت 
داشت. جامعیت یعنی امام)ره( در علم سرآمد، اهل 
عبادت، ساده زیســت، شــجاع، مرد عمل و با خلق 
خدا مهربان بود. امام)ره( در نوفل لوشــاتو و فرانسه 
برای مسیحیان هدیه می  فرستاد. این حکایت از نگاه 
امام)ره( به انســان دارد از هر مذهبی که باشد. در 
عین اینکه امام)ره( به مذهب شیعه 12 امامی و ائمه 
معصومین)ع( اعتقاد داشت اما در تعامل با مذاهب 

دیگر رفتار انسانی داشت.
شــخصیت پیامبــر)ص( بســیار محبــوب بود؛ 
بنابراین توانســت تحول ایجاد کند. خدای متعال 
ابتــدا پیامبر)ص( را تربیت کــرد، پیامبر)ص( نیز 
امیرالمؤمنیــن)ع( را تربیت کرد. امیرالمؤمنین)ع( 
در خطبــه 192 نهج الباغه معــروف به »قاصعه« 
می فرماید: هنگامی که پیامبر)ص( از شیر خوردن 
گرفته شد، خداوند بزرگ ترین فرشته خود را همراه 
آن حضــرت کرد تا همواره در شــب و روز او را به 
راه های راست و شایسته و اخاق نیک و شیوه های 

پسندیده انسانی سیر دهد.
امام)ره( از خانواده ای متدین، بافرهنگ و باشخصیت 

بود. پدر ایشان عالمی شهید و مادرشان شخصیت 
فرهیخته و شــجاعی بودند که در تربیت امام)ره( 
بسیار اثر داشتند. امام)ره( شخصیتی محبوب بود و 
پیامبر)ص( نیز همین طور و تا فردی اعتماد مردم 
را جلب نکند و محبوبیت پیدا نکند نمی تواند اثرگذار 
باشد. پیامبر اکرم)ص( در چشم ها عظمت داشت. 
امام حسین)ع( در دعای عرفه می فرماید: »َوفی اَْعُیِن 
ْمنی« یعنی خدایا من را در چشم های  الّناِس َفَعِظّ
ِّلْنی« در نزد  مردم بزرگ کــن؛ »َوفی نَْفســی َفَذل

خویش خوارم ساز تا تواضع داشته باشم.
پیامبر)ص( در چشم های مردم ابهت داشت و محبوب 
بود. اگر لبخند نمی زد فردی جرئت نزدیک شدن به 
او را نداشت. اما او یکسره لبخند زده و متواضعانه رفتار 
می کرد. امام)ره( نیز ایــن چنین بود. امام)ره( ابهت 
عجیبی داشت؛ از طرفی دیگر بسیار دوست داشتنی 
ارِ ُرَحَماء بَْیَنُهْم«  اء َعلَی الُْکَفّ بود. به تعبیر قرآن »أَِشَدّ
بود یعنی بر کافران حربی و مســتکبران عالم بسیار 
خشن و سختگیر و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربان 
بود. ویژگی هایی که پیامبر اکرم)ص( دارد، امام)ره( به 

اندازه خود آن ها را داشت اما این همه روش نیست. 

ایمان به وعده های الهی»
فردی که قصــد ایجاد تحــول دارد، باید خود آن 
ویژگی ها را داشته باشد. به  طور نمونه پیامبر)ص( 
خوش گمــان به خدا بود و امــام)ره( نیز در همین 

مکتب تربیت شده اســت؛ بنابراین امام)ره( ترسو، 
حریــص و بخیل نبــود و اطمینان بــه وعده های 
پروردگار داشــت. خدای متعال فرموده است: »اِن 
تَنُصــُروا اهللَ یَنُصرُکم َو یَُثِبّت اَقداَمُکم« امام)ره( آن 
را باور داشت. وقتی فرماندهان نظامی شکایت  کردند 
که هواپیماهای جنگی تنهــا 15 روز آینده توانایی 
دارند، امام)ره( فرمود خداوند درست می کند و هیچ 
طوری نمی شود. اطمینان به وعده پروردگار سبب 

خواهد شد خداوند راهی را باز کند.
پیامبر)ص( نیز چنین بود و با دســت خالی شروع 
کرد ولی به وعده های پروردگار اطمینان داشــت. 
پیامبــر)ص( اهل دعوت بود. امــام)ره( نیز همین 
گونه بود و حتی گورباچف را دعوت کرد. فرماندهان 
ارتش شاه و حتی شخص شاه را دعوت کرد. برخی 
دعوت ها پذیرفته شده و برخی نیز پذیرفته نمی شود.

ابهت و عظمت شخصیتی»
امام)ره( از نظر شــخصیتی مظهر جال خدا شده 
بــود. ســال 1367 امام)ره( نامه ای بــه گورباچف، 
رئیس جمهور وقت شــوروی نوشــته و ایشان را به 
مطالعه متون اسامی دعوت کرد. ادوارد شواردنادزه 
به عنوان وزیر امور خارجه شــوروی برای رساندن 
پاسخ نامه گورباچف به ایران سفر کرد و در جماران 
خدمت امام)ره( رســید. امام)ره( رفتار دیپلماتیک 
معمول در آن زمان را رعایت نکرد و ابهت امام)ره( به 

حدی بود که به صورت مشهود 
پاهای شــواردنادزه لرزش پیدا 

کرده بود.
فردی که مظهر جال و جمال 
خدا شود، آنچنان دوست داشتنی 
می شود که افراد به عشق او جان 
می دهند. بیشتر شهدا با وجود 
اینکه شــخصیت امام)ره( را از 
نزدیک ندیده بودند و تنها تصویر 
و صدای او را شــنیده بودند، او 
را در اوج محبوبیــت، ابهــت و 
مکتب  می دانســتند.  عظمت 
تربیتی اسام اینچنین افراد را 

در دل خود می پروراند.
اوج  در  اکــرم)ص(  پیامبــر 
تواضعی  بــود،  ساده زیســتی 
همه جانبــه داشــت. یکــی از 
نمودهای ساده زیستی، پرهیز از 
خوی استکباری است. آنچنان 

که در مکارم االخاق آمده رســول  خدا)ص( فرمود: 
پنج کار را ترک نمی کنــم، تا پس از آن برای امتم 
سنت شود؛ روی زمین با غامان غذاخوردن، سوار 
االغ بی پاالن شــدن، بز را با دست خود دوشیدن، 

لباس پشمینه پوشیدن و به کودکان سام کردن.

ساده زیستی و مردمداری»
ساده زیســتی پیامبــر)ص( بــه گونــه ای بود که 
امیرالمؤمنین)ع( فرمود پیامبر)ص( دنیا را تحقیر 
کرد. هر چه را خدا تحقیر کرد، پیامبر)ص( نیز تحقیر 
کرد. امام علی)ع( نیز همان ساده زیستی را در پیش 
گرفته بود. حضرت در مورد لباسش فرموده بود که 
به خدا سوگند، این لباسم چندان پینه برداشته که 
از پینه دوز آن خجالت مي کشم. روزي کسي به من 
گفت: آیا این لباس را از خودت دور نمي کني؟ گفتم: 
رهایم کن! صبح مشــخص می شود در دل ظلمت 
شب چه کسانی حرکت کرده و به سپاس می ایستند.

امام)ره( نیز از ابتدا ســاده زندگی می کرد و پس از 
اینکه به قدرت رســید باز هم ساده زیستی را ادامه 
داد و بر اموال خود نیفزود. زندگی خصوصی آن ها در 
حد یک طلبه معمولی بود و زهد واقعی داشت. البته 
وقتی صحبت از ساده زیســتی می شود منظور این 
نیست که مانند علی)ع( لباس وصله دار بر تن کنند، 

زیرا ساده زیستی هر زمانی متناسب با 
همان زمان است. امام)ره( متناسب با 
این زمان ساده زیست بود. باید مسئوالن 
نیز این رونــد را ادامــه می دادند. اگر 
مسئوالن روند ساده زیستی اول انقاب 
را ادامه می دادنــد، برخی از مردم زده 
نمی شــدند و بســیاری از اختاس ها 
صورت نمی گرفت. اگر دنیا در چشم 
مســئوالن زیبا نمی شــد، در چشم 
مــردم هم زیبا نبــود و گرفتاری ها و 
اختاس ها پیش نمی آمد. مسئوالنی 
که زندگی مرفهی دارند مردم را درک 
نکرده و درد آن ها را نمی فهمند تا به 

فکر درمان باشند.

ثبات شخصیت»
پیامبر)ص( از نظر شــخصیتی اسیر 
حرف های مردم نبــود و تعریف ها و 
سرزنش ها بر او اثر نداشت. امام)ره( نیز 
این گونه تربیت شــده بود. وقتی مردم در دیدار با 
ایشان شعار »روح منی خمینی، بت شکنی خمینی« 
سر می دادند، امام)ره( به فرد نزدیکش فرمود اگر این 
مردم االن بگویند مرگ هم برای من فرقی نمی کند. 
او از نظر شخصیتی خودساخته بود. اکنون چقدر در 
تربیت ضعیف هستیم زیرا مربی نداریم. مقام معظم 
رهبری می توانند اثرگذار باشند اما بقیه در درجات 
بعدی به اندازه ایشــان اثرگذار نیستند؛ زیرا از نظر 
شــخصیتی در تراز ایشان نیستند. اگر فردی خود 
را مدیریت کند، می تواند بر مردم اثر بگذارد. وقتی 
امام)ره( در بهمن ماه 1357 از تبعید برمی گشــت 
در هواپیما مصاحبه ای انجام داد و در پاســخ به این 
پرسش که از اینکه به ایران می روید چه احساسی 
دارید، پاســخ داد احساس خاصی ندارم؛ یعنی دل 
امام)ره( متوجه به خدای متعال اســت. چه تنها و 
غریب باشد چه حاال که به سمت کشور خود می رود. 
ذوق زده و جوزده نشــده و به سرعت هم ترس بر او 
مستولی نمی شــد. به همین دلیل امام)ره( فرمود 
واهلل تا به حال نترسیده ام. امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 
ًه َو اَل تََفرُُّقُهْم َعنِّی  »اَل یَِزیُدنِی َکْثَرُه النَّاِس َحْولِی ِعزَّ
َوْحَشًه« یعنی جمعیت زیاد دور من جمع شوند به 
عزت من نمی افزاید و از دور من هم کم شــوند به 

وحشتم نمی افزاید.

یادداشتی شفاهی از حجت االسالم والمسلمین نظافت، در تبیین روش پیامبرگونه امام راحل برای ایجاد تحول در ملت ایران )بخش دوم(
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 حجت االسالم والمسلمین دکتر حافظ نجفی

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای مس��عود مگویی فرزند احمد فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود که آقای سیدجالل طاهری 
دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف باخرز ارائه و به کالسه 
99/103 ثبت و برای روز      مورخه 99/6/29 ساعت 6 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد 
ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز مستقر در مجتمع شماره شوراها به نشانی باخرز- 
بلوار امام خمینی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. آ- 9904835
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای محمدجواد بیگی دارای  شناس��نامه ش��ماره  384 به شرح داد خواست به کالسه  99/84 
ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان برات اله بیگی به شناسنامه 
38  درتاری��خ  1395/9/17 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمد جواد بیگی ف برات اهلل  ش ش 384  ت ت 1344/1/1 2- محمدرضا بیگی فرزند برات اهلل  
ش ش 4  ت ت 1339/1/20 3- محمد اسماعیل بیگی فرزند برات اهلل  ش 2 ت ت 1328/1/5 4- فاطمه بیگی 
فرزندبرات اهلل  ش ش 181  ت ت 1330/6/1 5- سکینه بیگی فرزند برات اهلل  ش ش 6106 ت ت 1353/1/20 
6-معصومه بیگی فرزند برات اهلل  ش ش 59 ت ت 1352/6/1 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رابه اس��تناد ماده 362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی 
نزد اوباش��د ازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905011

تاریخ انتشار : 99/5/26
قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 به  موجب پرونده کالس��ه 980431 اجرایی ش��ورای حل اختالف زبرخان آقای حس��ین حیدری فرزند علی 
محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ 10 گرم طال بابت اصل خواس��ته و نیز مبل��غ  3,520,000ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق محکوم له خانم فاطمه رحمانی و مبلغ 5000000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق دولت 
چون مش��ارالیه نس��بت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده حس��ب تقاضای محکوم له اموالی توقیف و توسط 
کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/06/23 ساعت 10 روز یکشنبه در محل اجرای احکام دادگاه 
زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رس��د لذا طالبین خرید و ش��رکت در مزایده می توانند پنج روز 
قب��ل از انج��ام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا ش��ود. مزایده از نرخ 
پیش��نهادی نوبت اول ش��روع ش��ده و به فردی که باالترین مبلغ را پیش��نهاد نماید فروخته خواهد شد ضمناً 
هزینه های حراج و نقل و انتقال به عهده خریدار می باش��د و اجرای احکام مس��ئولیتی نخواهد داشت و حداقل 
ده درص��د از بهای پیش��نهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف ی��ک ماه از برنده مزایده اخذ 
خواهد ش��د. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد س��پرده و پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضیط و مزایده تجدید خواهد ش��د. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توس��ط کارشناس 

ارزیابی گردیده به شرح ذیل می باشد.
1-ارزش یک و نیم دانگ از شش دانگ پالک 828 فرعی از پالک اصلی 57 مفروز و مجزی شده از 752 فرعی از اصلی 
مذکور به مساحت 7692 مترمربع بر قیمت پایه کارشناسی و مبلغ 900/000/000ریال برآورد گردد.آ-9905082

 مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم 
به موجب پرونده  کالس��ه 9900019 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای مجتبی باغیشنی فرزند محمد 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ 3/520/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق محکوم ل��ه خانم زهره مقداری فرزند صفرعلی و مبل��غ 10/000/000 ریال بابت نیم 
عش��ر دولتی در حق دولت چون مش��ار الیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده  حسب تقاضای محکوم 
له اموالی توقیف و توس��ط کارش��ناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/06/24 ساعت 10 روزدوشنبه در 
محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رس��د لذا طالبین خرید و ش��رکت در 
مزای��ده می توانند پن��ج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
مهیا شود. مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده و به فردی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد ش��د ضمنا هزینه های حراج و نقل انتقال به عهده خریدار می باش��د واجرای احکام مسئولیتی نخواهد 
داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یک ماه از برنده 
مزایده اخذ خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از 
کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توسط 
کارشناس ارزیابی گردیده به شرح ذیل میباشد. 1- یک دستگاه خودرو پراید به شماره پالک 494 ل 39 ایران 

36 به رنگ سفید به ملغ 150/000/000ریال برقیمت کارشناسی برآورد گردید. آ-9905013
حسن همتی فر قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
به موجب پرونده  کالس��ه 9900092 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای مجتبی باغیشنی فرزند محمد 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 5 عدد س��که بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 3/520/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم زهره مقداری فرزند صفرعلی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت چون مش��ار الیه نس��بت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده  حس��ب تقاضای محکوم له 
اموالی توقیف و توس��ط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/06/31 ساعت 10 صبح روز دو شنبه 
در محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد لذا طالبین خرید و شرکت در 

مزای��ده می توانند پن��ج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
مهیا شود. مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده و به فردی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد ش��د ضمنا هزینه های حراج و نقل انتقال به عهده خریدار می باش��د واجرای احکام مسئولیتی نخواهد 
داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یک ماه از برنده 
مزایده اخذ خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از 
کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توسط 

کارشناس ارزیابی گردیده به شرح ذیل میباشد.
1- دوراس گاو به قیمت کارشناسی 330/000/000 ریال برآورد گردید.آ-9905014

 حسن همتی فر- قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای عزیزاهلل میرزائی فرزند کربالئی برات به ش��ماره شناسنامه 273 شماره ملی 5919643307 صادره از راز 
و جرگالن طی مش��روحه شماره 6441-1399 مورخه 1399/05/05 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت 
امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 8 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند 
که س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 4614 فرعی مفروز و مجزا از 200 فرعی از 169 – اصلی واقع در بخش دو 
بجنورد به شماره ثبت 43027 صفحه 152 دفتر 207 به شماره چاپی 597589 به علت جابجائی مفقود شده 
است در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده، لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی می ش��ود تا هرکس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باش��د ظرف مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت 

طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1748
تاریخ انتشار1399/05/26   آ-99050010

علیخان نادری 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی اصالح آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9100811
پیرو آگهی مندرج  در روزنامه شماره 9316 مورخ 99/05/21 در سطر 36 تاریخ برگزاری مزایده روز دوشنبه 

99/06/10 صحیح می باشد. آ-9904997
 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 مدیر اجرا  شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پی��رو آگه��ی تحدید ح��دود قبلی که بموج��ب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در 

بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی علی آباد پالک 28 اصلی  

7 فرعی سعید موسوی یک قطعه محوطه 
دهستان محوالت بخش 2 تربت حیدریه 

از قطعات مفروز اراضی روسی پالک 292 – اصلی 
557 فرعی جواد صادقی بایگی و غیره یک قطعه زمین 

در روز 1399/06/26 ساعت 10 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد . 
ل��ذا بموجب م��اده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان 
ام��الک ی��ا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قان��ون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نی��ز صاحب��ان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند .  تاریخ انتش��ار 

99/5/26  آ-9904972
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پی��رو آگه��ی تحدید ح��دود قبلی که بموج��ب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در 

بخش یک شهر حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک 1125 اصلی مریم محدثی 

یکباب منزل 
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک 1324 – اصلی آقای محمد 

کاظمی زاوه یکباب منزل 
در روز 1399/06/15 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

ل��ذا بموجب م��اده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان 
ام��الک ی��ا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قان��ون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نی��ز صاحب��ان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند .  تاریخ انتش��ار 

99/5/26  آ-9904973
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2633/34/179 اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم  اراضی)به آدرس :30متری کیوانفر کوچه 6)رهبر( فرعی 7 پالک 23( که بنام رضا 
سیاحی زاده فرزند ماشااله میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده از طرفی 

مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا  بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 
1399/05/16-6111

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/06/30ساعت 8/5الی 12/5ظهر  در محل 
وق��وع مل��ک انجام می گردد. بدینوس��یله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند 
که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی بمدت ی��ک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاوری��ن طبق ماده 20قانون ثبت 
پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه 
پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این 

اداره ارائه نمایند./ن  آ-9905004
تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/05/26    م الف: 12859

عباس پورحسنی 
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .     
اقای علی محمد پور فرزند محمد ابراهیم به صورت شش��دانگ یکباب س��اختمان ، به مس��احت 162/06 متر 
مرب��ع ، پ��الک 1093 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از علیرضا داروغ��ه و خانم ها لیلی 
پاکدامن و ش��هر بانو اش��رف زاده و فاطمه حمامی صفا � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت 

� کوچه رسالت 9 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904314
تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/26

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .     
خانم فاطمه مرادی فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ، به مساحت 304/47 
مت��ر مرب��ع ، از پالک 4500 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای ذبیح اله 

دانش مقدم � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان وحدت 6 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  

به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904315
تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/26

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603003327مورخ 1399/03/25 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای منصور نیرومند پاچه کناری  فرزند قربانعلی  به شماره شناسنامه 126 صادره ازرشت  در قریه 
شالکو  در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 175/83 متر مربع پالک فرعی 39317 
از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 344 باقیمانده   از اصلی 77  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک 

رسمی آقای صادق علیجان پور شالکوهی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1018  آ-9904260
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/26 
حسین اسالمی کجیدی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

1-ششدانگ یکباب خانه مخروبه از پالک 184 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 173/64 متر مربع ابتیاعی 
آقای یحیی حسن آبادی نژاد از محل مالکیت رسمی غالمعلی پور رمضان برابر رای شماره 1192-99 مورخه 

1399/04/25- کالسه 98-0147
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2م��اه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکی��ت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1718 آ-9904309
تاریخ انتشارنوبت اول1399/05/11    تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/26

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

براب��ر رای ش��ماره 139960326009000098 هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم خدیجه کاوندی فرزند علی اصغر به ش��ماره شناس��نامه 199صادره از فامنین دریکباب خانه به 
مساحت 250 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1355فرعی از 104 اصلی واقع در شهر فامنین خریداری 
از مالک رس��می آقای احمد راس��خی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .)م 

الف 132(آ-9904305
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/5/26

رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین - رضا بیات 

کارت دانش���جویی آوا گل���ی آب جه���ان  فرزند مومن 
علی به ش���ماره ملی 0860576574 صادره از قوچان 
به کد دانش���جویی 96135004 وش���ماره  دانشجویی  
0860576574 رش���ته حس���ابداری دانش���گاه حکی���م 
نظامی قوچان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . ,ع
99
05
00
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی خ���ودروی 206 مدل 1394 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 627ن12 ای���ران 
36  ش���ماره موتور 163B0126945 و ش���ماره شاسی 
NAAP13FE0EJ509760 ب���ه مالکیت زهرا وحدتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و س���ند کمپانی موتور سیکلت همرو مدل 
1395 رنگ مش���کی به شماره انتظامی 45298/774  
ش���ماره موتور 0124NBF256789 و ش���ماره شاسی 
NBF***125B9542038 ب���ه مالکی���ت کاظ���م آریان 
س���یجاوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز خ���ودرو پ���ژو 405 ج���ی ال ایک���س مدل 
74 ب���ه ش���ماره انتظامی 79 – 469 ج 33 وش���ماره 
موت���ور12717400880 وش���ماره شاس���ی 74600808 
مفق���ود گردی���ده وازدرج���ه اعتبارس���اقط می باش���د.

)قزوین(

,ع
99
05
00
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©راه اندازی بورس بین الملل و چند و چون آن

راه اندازی بازار بورس بین الملل که به تازگی توسط دبیر عالی مناطق آزاد عنوان 
شده، یکی از موضوعاتی است که مسئوالن یک بار دیگر با مشغول کردن به آن 
خود را از رسیدگی و حل  موضوعات اساسی دیگری دور می کنند. اینکه تا دو ماه 
آینده در کیش یا در هر جایی از این سرزمین بورس بین الملل راه اندازی شود به 
خودی خود موضوع خوبی است و  از این بعد اصالً قابل انتقاد نیست و اینکه اتباع 
ایرانی و خارجی های ســرمایه دار یا سرمایه گذار در بورس بین الملل ایران حضور 
بیابند و سرمایه گذاری کنند، این موضوع هم حائز اهمیت است، اما زمانی می توان 
از اهمیت واقعی این موضوع سخن گفت و بر آن تکیه کرد که همه زیرساخت های 

تحقق چنین مسئله ای آن هم در سطح بین المللی فراهم شده باشد.
راه اندازی بورس بین الملل موضوع خوبی اســت مشروط به اینکه دولتمردان و 
مسئوالن کشوری زمینه های ایجاد اعتماد و ثبات را در سطح اقتصاد داخلی و در 

سطح بین المللی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده باشند. 
قطعــاً راه اندازی بورس بین الملل حتــی صفردرصد هم جای توفیق و موفقیت 
نخواهد داشت به این دلیل که اقتصاد پرنوسان و پرتکانه مانع هر گونه اعتمادی 
در سرمایه گذاران می شود، ضمن اینکه یکی از مهم ترین پیش نیازهای راه اندازی 
بورس بین الملل، عدم وجود تحریم ها و محدودیت های مالی و بانکی است. جای 
تعجب دارد با اینکه ما در شــدیدترین تحریم های بانکی به ســر می بریم و در 
بانکداری جهانی جایی برای عرض اندام نداریم، راه اندازی بورس بین الملل با توجه 
به چه مؤلفه هایی مورد توجه دســت اندرکاران امر قرار گرفته است؟ آیا با وجود 
تحریم های بانکی مسئوالن ما امیدوار هستند سرمایه گذار خارجی پول خود را با 
تریلی وارد مناطق آزاد کیش کند؟ بنابراین نقل و انتقال هر گونه سرمایه  خارجی 

به کشور جای بحث و محل تأمل است! 
متوسط سرمایه گذاری خارجی در کشــور ما طی چهار دهه گذشته بیش از 2 
تا 3 میلیارد دالر نبوده و این ســرمایه گذاری هم عمدتاً در فضای سیاسی آرام 
و باثبات اتفاق افتاده اســت، ضمن اینکه در وانفسای بیماری کرونا که بسیاری 
از کشورهای جهان تعامالت تجاری و اقتصادی خود را به پایین ترین حد ممکن 
رســانده اند، مسئوالن با چه ابزارها و شــیوه هایی به دنبال جذب سرمایه گذاری 

خارجی خواهند بود؟

 حذف متقاضیان طرح ملی مسکن©
 در صورت عدم واریز آورده اولیه

ایرنا: معاون وزیر راه گفت: عدم واریز وجه 
اولیه توسط متقاضیان طرح ملی مسکن 
به  معنای انصراف است. هم اکنون حدود 
اولیه  ۱2هزارمتقاضی در واریــز آورده 
خود تأخیر دارند.  محمود محمودزاده با 
اعالم اینکه عمده افتتاح های طرح ملی 
مسکن سال آینده انجام می شود، اظهار 
کرد: برخی واحدهای طرح ملی مسکن هفته دولت افتتاح می شود. افتتاح برخی 
واحدهای باقیمانده مســکن مهر )حدود 38 هزار واحد( و همچنین طرح ملی 

مسکن بخشی از برنامه های هفته دولت در بخش مسکن است.

دولت اراده ای برای حل مشکل مسکن کارگران ندارد©
تســنیم: محســن باقــری، عضــو 
هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای 
تهران، درباره آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ 
گفت: در راستای این آیین نامه قرار بود 
سامانه ای راه اندازی شود تا کارگران برای 
دریافت مسکن در آن ثبت نام کنند که 
خبری از راه اندازی سامانه نیست.  وی با 
بیان اینکه در این دولت اراده ای برای حل مشکالت مسکن کارگران وجود ندارد، 
گفت: چند هفته قبل جلسه ای برای مسکن کارگران برگزار شد و با توجه به اینکه 
با مسکن ملی تداخل پیدا شده است، مقداری تعلل کردند . بیش از یک سال است 
که در حال نوشتن آیین نامه بودیم و اکنون که سال پایانی دولت است، اقدام های 

دولت به جز شعار چیز دیگری نیست.

بازار طال به استقبال محرم رفت©
فصل تجارت: طبق اعالم نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر، قیمت طال و سکه 
همزمان با نزدیک شــدن به ایام محرم 
کاهشی شده و حباب سکه نیز نسبت به 
روزهای قبل کاهش داشته است.  محمد 
کشــتی آرای، درباره وضعیت بازار طال 
و ســکه اظهار کرد: در حالی که قیمت 
جهانی طال تغییر خاصی نداشــت، اما قیمت طال و سکه به دلیل کاهش قیمت 
ارز نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافت و حباب سکه نیز کاهشی شد. وی تأکید 
کرد: همه ساله با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر از داد و ستدها در بازار طال 

کاسته می شود و همین امر موجب ریزش قیمتی در این بازار می شود.

کسی جرئت خرید و فروش خودرو را ندارد©
فرارو: علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه 
نمایشــگاه داران خــودرو گفت: قیمت 
خودرو در بازار به قدری باال رفته که بازار 
دچار رکود تورمی شده و کسی جرئت 
خرید و فــروش خودرو در بازار را ندارد. 
وی افزود: افزایش قیمت ها در حالی هر 
روز در بازار اتفاق می افتد که تقریباً کمتر 
معامله ای انجام می شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت های باالتری را 
برای محصوالت خود پیشنهاد می کنند.  هیجانی که در بازار وجود دارد به دلیل 
همین مسئله است در حالی که تولید کم نشده، قیمت مواداولیه افزایش نیافته و 

قیمت ارز نیز تغییری نداشته، اما قیمت خودرو افزایش یافته است.

 برنامه تابستان بدون خاموشی ©
 برای سال آینده از فردا کلید می خورد

ایرنــا : وزیر نیــرو به اجــرای موفق 
طرح های مدیریت مصرف در سال جاری 
اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه تابستان 
بدون خاموشی برای سال آینده از فردا 
کلید خواهد خورد.  رضا اردکانیان روز 
شنبه در مراسم چگونگی عبور از پیک 
مصرف در مرکز پایش صنعت برق افزود: 
تالش می شود با اجرای برنامه های مدیریت مصرف اوج بار مصرف سال آینده در 

حد یک درصد باشد و تحقق آن برگ درخشانی برای صنعت برق باشد.

قیمت تخم مرغ تعدیل شد ©
تســنیم: قیمت هر شــانه تخم مرغ 
3۰عددی که تا 3۴ هزار تومان باال رفته 
بــود کاهش یافته و بــه 2۱ تا 2۵ هزار 
تومان رسیده اســت، اما هنوز باالتر از 
نرخ مصوب ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی این 
محصول است.  با توجه به تغییرات نرخ 
ارز و کاهــش واردات نهاده هــای دام و 
طیور در سال جاری، صنعت طیور با مشکالت و نوسان های زیادی مواجه بود و از 
طرفی صادرات تخم مرغ به کشورهای همسایه نیز در بازار داخلی تأثیرگذار است 
که برای کاهش آن تعرفه های صادرات باال رفت. در حال حاضر اما قیمت تخم مرغ 

کاهش و به تعادل نسبی رسیده است.

کارشناسان می گویند تا 10 روز آینده که دارا دوم عرضه خواهد شد، بورس در وضعیت خنثی خواهد ماند

قرمزپوِش  محتاط 
اقتصاد/ فرزانه غالمی: بورس که حدود 7۰ روز 
را بدون وقفه، صعودی و ســبز طی کرده بود، از 
هفته پیش تاکنون به رنگ قرمز درآمده و به کانال 

۱/8 میلیون واحدی نزدیک شده است.
شاخص بازارسرمایه از حدود ۱۰ روز پیش هر روز 
بیش از روز قبل از ابرکانال 2میلیون واحد فاصله 
می گیرد، به گونه ای که هفته گذشــته را با افتی 
حــدوداً 3 درصدی به پایان برد و معامالت دیروز 
اولیــن روز هفته را هم با ریــزش 72هزار و ۴۵3 
واحدی نسبت به پایان هفته قبل و ثبت شاخص 

یک میلیون و ۹۰2هزار واحد به پایان رساند.
برخی تحلیلگر ان پیش بینی می کنند اگر همین 
روند ریزشــی که تحت تأثیر اخبار و رویدادهای 
اقتصادی هفته قبل آغاز شــده تداوم یابد، ظرف 
روزهای جاری شاخص بورس به کانال ۱/8 میلیون 
واحد پســروی خواهد کرد. این در حالی است که 
برخی دیگر از کارشناسان، افت اخیر شاخص را در 
راستای اصالح شاخص و قابل پیش بینی توصیف 
می کنند و معتقدند با این ریزش ها همچنان بورس 
آرام تریــن، پربازده ترین و امن ترین  بــازار برای 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی شهروندان است.

 هفته گذشته؛ روزهایی پر از شوک برای »
بورس

در هفته ای که گذشــت، وجود نوعی انتظار برای 
اعالم جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت، بورس 
را در مسیر سبز هفت ماه اخیر به پیش می برد، اما 
وقتی خبر منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم با 
ماهیت پاالیشگاهی اعالم شد و بحث و جدل بین 
سازمان خصوصی ســازی و وزارت نفت درگرفت، 
بورس هم نزولی شد تا اینکه وزارت اقتصاد عرضه 
دارا دوم در روز ۵ شهریور ماه را وعده داد و بازار بار 
دیگر به مسیر سبز برگشت و به ابر کانال 2 میلیون 
واحد رسید. سبز شدن بورس اما دیری نپایید که 
با اعالم خبر اختالل در هســته معامالت و اظهار 
نظر معاون سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه 
عرضه دارا دوم به ۵ شهریور نمی رسد از یک سو و 
از دیگر سو فروش ناگهانی و یکجای سهام عدالت 
از ســوی برخی کارگزاری ها و چربیدن عرضه بر 
تقاضا و اینکه برخی مشــموالن اعالم کردند پول 
حاصل از فروش ســهام را هنوز دریافت نکرده اند، 
بازار سهام را در شوکی سنگین و ریزشی قابل توجه 

به کانال یک میلیونی فرو برد که این ریزش کماکان 
و با وجود اعالم خبر قطعی شــدن آمدن دارا دوم 
در شهریور ادامه دارد.عدم  رأی اعتماد مجلس به 
وزیر پیشنهادی صمت و تکرار تأثیرپذیری اقتصاد 
از سیاســت هم از نگاه برخی تحلیلگران در افت 
شدید شاخص بورس مؤثر واقع شده است. برخی 
تحلیل ها هم بر این است که با توجه به اینکه  امروز 
یکشنبه اولین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی 
با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشــکه نفت در بورس 
انرژی انجام می شود، بسیاری از سهامداران در صف 
فروش ســهام خود قرار گرفته اند تا با پولشان این 

را بخرند.

 سلب اعتماد مردم بدتر از ریزش شاخص»
یک کارشــناس بورس، علت تــداوم منفی بودن 
بــازار را در معامالت، اثرگذار بــودن بی اعتمادی 
ســرمایه گذاران به خاطر حواشــی هفته گذشته 
عرضه دارا دوم و اختالالت هسته معامالت می داند.

مجتبی معتمدنیا در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
معتقد است مجموعه ای از عوامل با وزن و میزان 
تأثیرگذاری متفــاوت مانند اختالل در هســته 
معامالت، اشتباه یکی از کارگزاری های بزرگ در 

توقــف معامالت ســهامداران این 
کارگزاری و همچنین اشتباه دولت 
در هفته گذشــته در انتشار خبر 
توقف عرضه دارا دوم، موجب قرمز 

شدن سهام شده است.
وی می گویــد: علت اصلــی این 
موضــوع رشــد ســریع نمادهای 
گذشته  هفته های  در  شاخص ساز 
بود و همچنین شــرکت هایی که 
قرار بود ســهام آن ها در ETF دوم 
عرضه شود رشد کردند که با خلف 
وعده دولت با عرضه این صندوق، 
شــاهد اصالح قیمت ســهام این 
نمادها بودیم.به باور این کارشناس 
بازارســرمایه در هفته های گذشته 
ســرمایه گذاران بــا عدم اعتمــاد 
بازار نســبت بــه بدقولــی دولت 

مواجه شــدند، عامل دوم نیز می تواند عدم توسعه 
سخت افزاری بازار شامل اختالل در هسته معامالت 

به همراه ضعف خدمات دهی کارگزاری ها باشد.

به گفته معتمدنیا، رشد نقدینگی ورودی به بازار 
با خدمات کارگزاری ها و هسته معامالت همسان 
نیســت و در نتیجــه یک کارگــزاری به راحتی 
می تواند دسترســی ســرمایه گذاران به خرید و 
فروش معامالت را متوقف کنــد.وی می گوید: از 
امروز مصوبه جدید ســازمان 
بورس مبنی بر کاهش ارزش 
وجــه تضمیــن کارگزاری ها 
نزد ســازمان بــورس اجرایی 
می شــود. از همیــن رو یکی 
از کارگزاری هــای بــزرگ که 
ســبب توقف معامالت شد با 
دستکاری در سامانه معامالتی 
خود یک روز زودتــر از ابالغ 
بخشنامه سبب ریزش شاخص 
در معامــالت شــد. وقتی دو 
یا ســه کارگــزاری به حدی 
قدرتمند می شوند که می توانند 
جلو سفارش گیری سهامداران 
را بگیرنــد، این اتفاقات پیش 
است  معتقد  می آید.معتمدنیا 
اصالحی کــه امروز بــه بازار 
وارد شده اتفاق چندان بد و بزرگی نیست و اتفاق 
بدتر از آن عدم اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران 
به تصمیم های دولت در تصمیم گیری های بعدی 

است که با عدم عرضه دارا دوم در زمان اعالم شده 
این بی اعتمادی افزایش یافت. 

به باور وی، یکــی از مهم ترین اصول بازی دولت 
در بازار سرمایه در حالی که ادعای حمایت از آن 
را دارد، انجام به موقع تعهدات است. تصمیم های 
یک   شبه عالوه بر اینکه اعتماد سرمایه گذار را سلب 
می کند در جلب مجــدد اعتماد تأثیرگذار بوده و 
زمان زیادی می گیرد.این کارشناس بازار سرمایه 
معتقد اســت اتفاقی که در عرضه دارا دوم رخ داد 
ناهماهنگی نبود بلکه یک هماهنگی عامدانه بین 
وزارت نفــت و وزارت اقتصاد برای عدم عرضه آن 
بود. با سودی که دولت از این اقدام می برد نخست؛ 
جلو رشد سریع و تیز شاخص گرفته می شود، دوم؛ 
هشــداری به مردم است که اگر زمانی شاهد افت 
سنگین بازار بودیم دولت از قبل اعالم کرده باشد 
بورس، بازاری ریسک پذیر است تا شاهد اعتراض 
سهامداران نباشیم.به تعبیر وی، برداشت دولت از 
این اقدام اشتباه است و باید این موضوع را در نظر 
بگیرد اگر مثالً 3۰ درصد بازار افت کند نقدینگی 
که از آن خارج و به بازارهای موازی وارد می شود، 

می تواند سایر بازارها را دچار چالش کند.

 بازار وارد فاز اصالح شده است»
در این میان اما برخی کارشناســان بورسی اعتقاد 
دارند بــازار میل به اصــالح دارد و این میل قابل 

پیش بینی بوده اســت؛ چرا که در ماه های گذشته  
اختالف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی 
سهم ها ایجاد شده بود و باید این حباب تا حدودی 
و به واســطه هر اتفاق مثبت و منفی در حوزه های 
خرد و کالن اقتصادی تخلیه می شــد. تحلیلگران 
بر این باورند که ســرعت رشد بازار در چند هفته 
گذشته به خصوص در گروه پتروشیمی ها باال بوده، 
ضمن اینکه اقدام های دولت مبنی بر افزایش عرضه 
شرکت های پاالیشی و اینکه قرار است ارزش سهام 
شناور شــرکت ها افزایش یابد هم بر افزایش فشار 
فروش و عرضه تأثیرگذار بوده و اقدام های حمایتی 
دولت از طرف عرضه و عدم حمایت از بخش تقاضا، 
بخش دوم را تضعیف کرده اســت.در حال حاضر 
برخی کارشناسان بورســی باور دارند نباید انتظار 
رشــد ناگهانی از بورس داشــت و بر همین اساس 
تا حدود پنجم شــهریور که دارا دوم عرضه خواهد 
شد، بازار در وضعیت خنثی است، اما  پس از ارائه 
صورت های مالی 6 ماهــه انتظار می رود در مهر و 
آبان ماه شــاهد رشد شاخص بورس و عبور از مرز 
روانی 2 میلیون واحد خواهیم بود.بر همین اساس 
تحلیلگران، نگرانی برای ریزش شاخص بورس  را در 
حال حاضر بی مورد می دانند و معتقدند با وجود افت 
شدید شاخص در این روزها، بورس همچنان بهترین 
و امن ترین حوزه برای جذب ســرمایه های مردم و 
پربازده ترین بازار در مقایســه با دیگر بازارهاست.

جهان  در  اقتصادی:  نود 
موضوع بازارهــای آینده و 
پیش فروش نفت و... برقرار 
است، اما این اقدام براساس 
مکانیسم هایی است که به 

عهده دولت نیســت و بخش خصوصی نفت را 
به صورت آینده می فروشد و در آن مشخص شده 
چگونه تحویل داده و گرفته می شــود. هر گونه 
خطا در این زمینه شاید دولت را در این مقطع 
از دردسرهای کسری بودجه نجات دهد، اما در 
موعد سررسید چه بسا موجب متضرر شدن یکی 
از طرفین دولت یا مردمی شود که ریسک چنین 
اقدامی را به جان خریده اند! کما اینکه براساس 
آنچه از قــول رئیس دفتر رئیس جمهوری نقل 
شــده کسی که ۱۰۰هزار بشکه نفت خریداری 
کرد نمی تواند با یک کشــتی آن را صادر کند، 

چون معامالت نفت مجازی است.

اوراق  موضــوع  الــف: 
سلف نفتی باید در مجلس 
و جــای  مطــرح شــود 
رسیدگی به آن در شورای 
هماهنگی ســران سه قوه 

نیست. دولت در نظر دارد 22۰ میلیون بشکه 
نفــت را با توجه به قیمــت روز نفت و دالر به 
خریداران عرضه کند کــه این موضوع قیمت 
بــاالی ارز را تجویز می کند، مضاف بر اینکه با 
توجه به تضمین بازخرید اوراق توسط دولت آن 
هم با قیمت آینده دالر و نفت، به نظر می رسد 
این موضــوع هم بر افزایش قیمــت ارز تأثیر 
بگذارد. با توجه به اینکه ثروتمندان خریداران 
اصلی خواهند بود بعید نیست که برای باال بردن 
قیمت ارز در آینده تالش کنند تا سود خود را 
افزایش دهنــد، ولی تورم حاصل از آن را مردم 

عادی و فقرا تحمل خواهند کرد.

مشرق نیوز: اقتصاد کشور 
کشــش بدهی دیگــری از 
جانب دولت هــا را ندارد. در 
صورتی که مــردم از طرح 
فروش اوراق نفتی استقبال 

کنند، در سال ۱۹۰هزار میلیارد تومان به هزینه های 
دولت افزوده می شود که تأثیر مثبتی بر اقتصاد و 
معیشــت مردم ندارد. طبق قاعده های اقتصادی 
بعید به نظر می رســد  مردم از این طرح استقبال 
کننــد. از جمله دالیــل آن افزایش بی اعتمادی 
به دولت در چند ســال اخیر است. دولت اعتماد 
عمومی به  مثابه سرمایه اجتماعی را از دست داده و 
نکته دیگر درباره فروش اوراق نفتی به تورم زا بودن 
آن بازمی گردد. در حالی کــه دولت کنونی قادر 
به تأمین منابع مورد نیاز خود از راه های درســت 
نیست، چطور انتظار دارد دولت آینده بدهی های 
ایــن دولت را در مورد سررســید تســویه کند؟

تســنیم: هر چه بودجه 
۹۹ را زیر و رو کردم مجوز 
فروش اوراق سلف نفتی را 
نیافتم. فروش اوراق بدون 
اســت.   غیرقانونی  مجوز، 

در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست 
و مسئوالن دولت نسبت به رفتار خالف قانون 

خود پاسخگو خواهند شد. 
در واقع می توان گفت :راه حِل تأمین کسری 
بودجــه در همــکاری و اعتمــاد به مجلس 
و از طریق قانون اســت. عرضه اوراق ســلف 
اســتاندارد موازی نفت خام جمعاً به ارزش 
2هزار میلیارد تومان انجام خواهد شــد که 
فعــاًل معادل ۵۰۰ میلیــارد تومان آن برای 
امروز یکشنبه قطعی شــده است. سررسید 
اوراق ســلف اســتاندارد مــوازی که عرضه 

می شود دو ساله تعیین شده است.

نــود اقتصــادی: اوراق 
به  سلف نفتی معرفی شده 
بازار  توســط وزارت نفت از 
دو بعد برای بازار ســرمایه 
دارای جذابیت اســت. این 

اوراق دو کمیت را به بازار یادآوری کرد که برای 
رشد بورس بسیار مهم است.نخست؛ نرخ بازدهی 
این اوراق اســت که نشان دهنده نرخ حدود ۱۹ 
درصد اســت و نشان می دهد قســمتی از این 
۱۹درصد صرف ریسک می شود و قسمتی دیگر 
نرخ بازده بدون ریســک است که عدد پایینی 
است. نکته دیگر اینکه از قیمت پیش فروش هر 
بشکه نفت می توان نرخ تقریبی دالر را استخراج 
کرد)در محــدوده 23هزار تومــان( که این امر 
همسو با رشد و در جهت روند صعودی میان مدت 
و بلندمدت بازار سرمایه قرار دارد و این موضوع 
می تواند تا حدودی التهابات بازار را کاهش دهد.

ونظرکارشناسان اقتصادی  گشایش 

اتفاق بدتر از 
آن عدم اعتماد 
سهامداران و 
سرمایه گذاران 
به تصمیم های 
دولت در 
تصمیم گیری های 
بعدی است که با 
عدم عرضه دارا دوم 
در زمان اعالم شده 
این بی اعتمادی 
افزایش یافت

بــــــــرش

تنها ۱۵ درصد از نهاده های دامی وارداتی براساس نرخ ارز دولتی توزیع می شود     نوداقتصادی: جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گزارش های دریافتی نشان می دهد 
تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نهاده های وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می کنند. تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران با قیمتی بیش از ۷۰ درصد 

باالتر تر از نرخ مصوب موجب می شود تا تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

 یکشنبه 26 مرداد ۱399  26 ذی الحجه ۱44۱ ۱6 آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 932۰

امـانی،  محمدصـادق 
 کارشنـاس اقتـصادی

دولــت قصــد دارد برای 
جبران کسری بودجه خود، 
طرحی را تحــت عنوان 
طرح »پیش فروش قطعی 
نفت« در شــورای سران به تصویب برساند تا به 
موجب آن بتواند 2۰۰ میلیون بشکه نفت را در 
بورس انرژی به صورت پیش فروش به خریداران 
عرضه کنــد. در این طرح خریداران با توجه به 
قیمت نفــت در زمان خرید، مبلغی را پرداخت 
می کنند و بــه ازای آن اوراق قابل معامله ای را 
که سند مالکیت خریداران بر نفت های خریداری 

شده است را دریافت می کنند.
از آن جایی که این طرح در قالب پیش فروش و 
مبتنی بر بدهی با ارز خارجی ارائه شــده است، 
دولت موظف اســت در موعد سررســید اوراق 
نفتی -که حداقل دو سال پس از خریداری آن 
است- نفت خریداری شده را به صورت فیزیکی 
به خریداران تحویل دهد یا معادل ریالی آن را 
با توجه به قیمت روز نفت و ارز پرداخت نماید. 
البته خریدار اولیه اوراق نفتی می تواند در فاصله 
بین خریداری و سررســید اوراق، آن را در بازار 

ثانویه بورس انرژی نیز معامله کند.

 تبعات اجرای طرح»
»پیش فروش قطعی نفت«

بر این اســاس تبعات و ایرادهای اجرای طرح 
»پیش فروش قطعی نفت« به شرح زیر به اطالع 

می رسد.
۱-بدهی ایجاد شــده در ایــن طرح مبتنی بر 
ارز خارجی صــورت خواهد گرفت و قیمت ارز 
خارجی نیز با توجه  به شــرایط خاص کشــور 
همچــون محدودیت منابــع ارزی، احتماالً در 
آینده روندی افزایشــی خواهد داشت؛ از طرف 
دیگر با کنترل نســبی بیماری کرونا ظرف یک 
ســال آینده، قیمت جهانی نفت نیز احتماالً با 

روند افزایشی روبه رو خواهد شد. 
بر این اساس قیمت نفت و ارز خارجی به عنوان 
دو متغیر اصلــی در میزان پرداخت بدهی های 
دولت در چند سال آینده، نه تنها افزایشی خواهد 
بود بلکه پیش بینی پذیر هم نیســت و بیم آن 
می رود که بدهی های ایجاد شده توسط دولت 
فعلــی، دولت آینده را با بحــران بدهی مواجه 
کند. این موضوع موجب خواهد شــد تا دولت 
آینده بــرای پرداخت بدهی های دولت فعلی با 
مشکل مواجه شده و به سمت راهکارهای تورم زا 
همچون اســتقراض از بانک مرکزی سوق پیدا 

کند.

2- توجــه بــه جذابیت هــای فــراوان طرح 
»پیش فروش قطعی نفت« برای خریداران، به نظر 
می رســد با اجرای این طرح، دیگر اوراق ریالی 
بانک مرکزی فروش نرفته و مهم ترین سیاست 
بانک مرکزی موســوم به عملیات بازار باز برای 
جبران کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی 

شکست خواهد خورد.
3- از آن جایی که قیمت ارز به صورت مستقیم 
بر سودآوری خریداران اوراق نفتی مؤثر است، بر 
این اساس نفع این دسته از خریداران اوراق نفتی 
به افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم گره خواهد خورد 
که این موضوع موجب فعال شدن البی و فشار 
این دسته از افراد برای تأثیرگذاری بر تصمیمات 

حکومتی و افزایش نرخ ارز خواهد شد.
۴-دولت برای جبران کسری بودجه خود در سال 
  ETF۹۹ از راهکارهای مختلفی از جمله فروش
در بورس و انتشــار اوراق قرضه استفاده کرده 
است و از این جهت ادعای دولت مبنی بر تداوم 

کسری بودجه دولت غیرواقعی است. 
بنابراین به نظر می رسد دولت با برخی انگیزه های 
سیاسی و با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ۱۴۰۰ 
می خواهد منابع مالــی خود را افزایش بدهد تا 
بتواند با هزینه کردن این منابع در ماه های پایانی 

بر آرایش جریانات سیاسی تأثیر بگذارد.

۵-براساس مفاد طرح »پیش فروش قطعی نفت«، 
شرکت ملی نفت سهمی ۱۴.۵ درصدی از منابع 
حاصل از فــروش اوراق نفتی بدســت خواهد 
آورد. این موضوع از یک سو خالف ادعای اولیه 
دولت مبنی بر تخصیــص وجوه درآمدی طرح 
»پیش فروش قطعی نفت« به کسری بودجه ادعایی 
است و از سوی دیگر ذینفع بودن شرکت ملی 
نفت در مطرح شدن این طرح را نشان می دهد، 
طرحی که اگر چه به نفع شرکت ملی نفت تمام 
خواهد شــد، اما تأثیرات منفی آن بر وضعیت 
اقتصاد کالن کشــور پیش بینی ناپذیر اســت.

6-ایجاد بدهی سنگین برای دولت آینده موجب 
خواهد شد تا دولت بعدی برای پرداخت بدهی ها 
بیــش از دو انتخاب پیش  رو نداشــته باشــد، 
نخست؛ استقراض از بانک مرکزی و ایحاد تورم 
و دوم؛ فــروش نفت در بازار جهانی و کســب 
منابع الزم بــرای پرداخت بدهی. دولت در این 
میان اگر بخواهد با فروش نفت در بازار جهانی 
منابع الزم را بدســت آورد بــا محدودیت های 
ناشــی از تحریم های آمریکا مواجه خواهد شد. 
بر این اساس بیم آن می رود که دولت سیزدهم 
یک دفعه دیگر اقتصاد را به سیاست خارجی گره 
زده و به سمت مذاکره مجدد با آمریکا برای رفع 

تحریم ها سوق پیدا کند.

راهکار مواجهه با »پیش فروش قطعی نفت«»
ادعــای اصلی دولت در ارائه طرح » پیش فروش 
قطعی نفت« جبران کســری بودجه ســال ۹۹ 
اســت، زیرا به ادعای دولــت اقدام های قبلی 
همچون فروش اوراق ریالی با توجه به سودآوری 
باال بورس با اســتقبال بازار مواجه نشده است، 
اما در این میان باید به این نکته توجه کرد که 
اگر کسری بودجه دولت هم فرض گرفته شود، 
راهکار اصلی جبران کســری بودجه نه فروش 
اوراق ارزی بلکه جذاب کردن همان اوراق ریالی 
دولت اســت.بر این اساس بهترین راهکار برای 
جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه های 
دولــت و فــروش اوراق ریالی اســت؛ بنابراین 
پیشنهاد می شود ضمن مخالفت قطعی با کلیات 
طرح »پیش فروش قطعی نفت«، اقدام های الزم 
برای جذاب تر شــدن نرخ اوراق ریالی دولت در 
دستور کار قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی 
می تواند با افزایش نرخ بهره اوراق ریالی تا حدود 
3۰ درصــد و کوتاه کردن بــازه زمانی اوراق تا 
حداکثــر 6 ماه، هم این اوراق را برای خریداران 
جذاب کنــد و هم امکان غلتاندن بدهی با نرخ 
بهره پایین تر در سررسید را ایجاد کند، مضاف بر 
اینکه با این روش کسری بودجه ادعایی دولت و 
انتظارات تورمی سطح جامعه را نیز کاهش دهد.

یادداشت

تبعات اجرای طرح اوراق سلف  نفتی

ضرر مردم یا دولت با هر گونه خطا در 
طرح پیش فروش نفت در سر  رسید 

 طرح جدید دولت به افزایش
 قیمت ارز دامن می زند 

ساالنه 1۹0هزار میلیارد تومان به 
بدهی های دولت اضافه می شود

فروش اوراق سلف نفتی بدون 
مجوز، غیرقانونی است 

اهمیت عرضه اوراق سلف نفتی 
در بازارسرمایه 

بودجهنرسی قربان، کارشناس بازار انرژی و  برنامه  کمیسیون  امیرعلی امیرباقری، تحلیلگر بازارسرمایهالیاس نادران، نماینده مجلسراغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا )س(رضاخواه، عضو 
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فاصله گذاری اجتماعی کنکور ۹۹ افزایش یافت  ایرنا: وزیر علوم گفت: فاصله گذاری کنکور ۹۹ برای رفع نگرانی داوطلبان، از یک متر و ۶۰ سانتیمتر به یک متر و ۸۰ سانتیمتر افزایش یافت. منصور 
غالمی گفت: ظرفیت پذیرش کنکور ۹۹ مانند سال گذشته است، اما مهم ترین اشکال عده ای که پشت کنکور می مانند، متراکم شدن در علوم تجربی است. غالمی با تأکید دوباره بر ثبت نام در پذیرش بدون آزمون 

دانشگاه ها گفت: افرادی که به هر دلیل نمی توانند و نمی خواهند در کنکور شرکت کنند، برای ثبت نام در پذیرش بدون آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

»هنو« هنوز زنده است©
مردادماه امســال شــمع وجود کســی 
خاموش شــد کــه جایگزینی نــدارد و 
نخواهد داشت؛ »هنریک مجنونیان« استاد 
برجســته، مترجم و مؤلف زبردستی که 
در طــول عمرش بیش از 50 جلد کتاب 
و حدود 60 مقاله ارزشــمند نوشت. او از 
اهالی شایسته و ارجمند کشورمان بود که 

از این پس در آثارش زندگی را ادامه می دهد. جایش کنار ما خالی است، اما نام و یادش 
با ما خواهد بود تا همیشه.

آشنایی من با او از اوایل سال 1353 آغاز شد. در آن زمان هر دو ما در آموزشکده عالی 
محیط زیست تدریس می کردیم. از همان زمان او را شخصیتی برجسته، بزرگ منش 
و علمی دیدم. ارتباط ما شــکل محکمی به خود گرفت و به تدریج تبدیل به رابطه ای 
خانوادگی و عمیق شد تا آنجا که بچه هایم او را عمو هنریک می گفتند. ما اما او را »هنو« 
صدا می کردیم . حاال که درباره او می نویسم، خاطره ها به سرم هجوم می آورند. هنو، برای 

من و همه همکارانش و برای جامعه تالشگران محیط زیست، هنوز زنده است. 
هر وقت به سراغش می رفتیم مشغول مطالعه، نوشتن و جمع آوری مطالبی در زمینه 
محیط زیســت بود. هر وقت دلم می گرفت یا درباره مشــکلی با او صحبت یا درد دل 
می کردم راهنمایی می کرد؛ آن هم با داد و فریاد. حاال که نیست نمی دانم درد دل هایم را 
به چه کسی بگویم. اما دلم برای داد و فریادهایش تنگ شده است. همیشه می گفت من 
دوست کسانی هستم که مشکلی دارند و تا جایی که بتوانم به آن ها در حل مشکلشان 

کمک می کنم. همین رویه را در کمک به دانشجویان داشت. 
یادم می آید در سفری که در اوایل دهه 60 همراه دو سه تن از استادان بزرگوار به »کلیبر« 
رفته بودیم و در »کوه کلن« چادر زده بودیم، هنو آن قدر مشغول بود که متوجه سنگی 
که در زیر چادرش قرار داشت نشد. شب پس از خستگی وقتی می خواست دراز بکشد 
ناگهان واه واه صدایش بلند شد. با وجود این نمی خواست شب که همه خسته و خوابند 
چادر را بلند کند تا سنگ را بردارد؛ صبح هم آن قدر مشغول شد که فراموش کرد سنگ 

را بردارد و دوباره شب همان داستان تکرار شد... .
نخستین کار مشــترکمان کتاب »تاالب هامون« بود در سال 1364. آن روزها ریاست 
وقت سازمان حفاظت محیط زیست برای معاونت تحقیقات، شخصی را انتخاب کرده 
بود که دیپلم داشت. این در حالی بود که چندین دکتر و کارشناس ارشد و متخصص در 
سازمان حضور داشتند. در آن سال بحث حقابه ایران از تاالب هامون مطرح شده بود و 
وزارت خارجه، از سازمان، اطالعاتی درباره دریاچه هامون خواسته بود. سازمان یک ماه 
هم برای تهیه مطلب، فرصت داشت. آن معاون، کار را به کارشناسی واگذار کرده بود که 
اطالعات اندکی از تاالب هامون داشت. پس از گذشت حدود 20 روز، کارشناس نتوانسته 

بود کاری انجام دهد. بنابراین مستأصل شده بودند که چه کنند؟ 
هنریک به من که روی تاالب هامون کار کرده بودم پیشنهاد کرد با کمک هم گزارشی 
تحقیقی درباره تاالب هامون تهیه کنیم. در فاصله چهار پنج روز با کار جدی و تالش 
بسیار، موفق به تهیه کتابچه ای با عنوان »تاالب هامون« شدیم. بعدها شنیدم کارشناسان 
وزارت خارجه از کتابچه استقبال زیادی کردند. هنریک در طول زندگی پربارش شاگردان 
بسیاری پرورش داد. این اواخر کمی انزواطلب شده بود؛ اگرچه همین هم فرصتی بود 
تا به علم و فرهنگ محیط زیست، بیشتر خدمت کند.  هنریک هیچ گاه به دنبال تبلیغ و 
تظاهر نرفت؛ سرش گرم کارش بود. به همین دلیل هم در سال های زندگی اش رسانه ها 
بــه او توجهی نکردند. اما محافل علمی، به پاس تالش هایش، جوایز و لوح های تقدیر 
متعددی به او تقدیم کردند.  درباره کارها و کتاب های هنریک مجنونیان می توان بسیار 
سخن گفت که من آن را به دیگران واگذار می کنم؛ اما دلم هوای چهره اش را کرده که 

نمی دانم خاک با او چه کرده است!  روحش شاد و راهش پر رهرو. 

 »همسان سازی حقوق «©
به ضرر بازنشستگان مشاغل سخت!

بازنشســتگان تأمین اجتماعی، بدون تردید از مظلوم ترین اقشار جامعه بوده اند که 
به خصوص در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و مستمری ماهانه همواره بیشترین اجحاف 
در مورد آن ها روا شــده است؛ به حدی که فاصله دریافت حقوق و مستمری ماهانه 
آن ها با حقوق و مزایای شاغالن همترازشان، هر سال بیشتر از پیش شده و این عده 
با وجود کهولت سن، نداشتن امکان اشتغال دوباره و منبع درآمد کمکی، با مشکالت 
متعددی مثل تأمین هزینه های درمان، مخــارج زندگی، ازدواج فرزندان و امثال آن 
دست و پنجه نرم می کنند. مشکالت فراوان بازنشستگان و اجحاف حقوقی در مورد 
آن ها آن قدر آشکار، ملموس و شاید ترحم برانگیز بوده که نمایندگان مجلس درصدد 
رفع آن با اجرای طرحی به نام »همسان سازی حقوق« به هنگام تدوین برنامه پنجم 
توسعه برآمدند، اما به دالیل نامعلوم این طرح تا پایان برنامه پنجم مسکوت ماند و البته 
با پیگیری های فراوان کارگران و نمایندگان آن ها بار دیگر وکالی مردم مقرر کردند این 

طرح در برنامه ششم توسعه، اجرایی شود.
در این ســال ها نیز چشم امید بازنشستگان تأمین اجتماعی که عموماً حداقلی بگیر 
بوده اند و وضعیتی به مراتب بدتر از سایر بازنشستگان داشته اند، به تحقق این مصوبه 
بود تا شاید اوضاع معیشتی شان اندکی بهبود یافته و کمی از بار مشکالتشان کاسته 
شــود. سرانجام این طرح که باید حقوق بازنشستگان را تا 90 درصد حقوق شاغالن 
همترازشــان افزایش دهد، امسال و با پرداخت بخشی از بدهی های دولت به تأمین 
اجتماعی اجرایی شــد. با اجرای این طرح، هرچند افزایش خوبی در برخی رده های 
حقوقی حاصل شده اما چون سنوات پرداخت بیمه بازنشستگان مبنای اصلی محاسبه 
پرداخت حقوق قرار گرفته و ضریب 1.5 سنوات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور 

نادیده گرفته شده است، تمامی این افراد به نوعی دچار ضرر و زیان شده اند.
این در حالی است که بازنشستگان دارای سابقه کار سخت و زیان آور، در دوران پیری 
با بیماری های بسیار بیشتری دست و پنجه نرم می کنند و به هیچ وجه نمی توانند در 
زمان بازنشستگی کار کنند و درآمدزایی مجدد داشته باشند. این بازنشستگان نه تنها 
با بحران معیشتی دست به گریبانند که عموماً باید هزینه های سرسام آور درمان را از 
مستمری ناچیز بازنشستگی بپردازند. این مسئله باردیگر بی مهری سنتی دولتمردان 
نسبت به زحمتکش ترین اقشار جامعه را آشکار می کند و اینکه گوش شنوایی برای 
شنیدن مطالبات کارگرانی که در بدترین شرایط محیطی، خطرناک ترین و سخت ترین 
کارها را از اعماق معادن گرفته تا بلندای دکل ها و کارگاه های مملو از مواد شیمیایی، 

برای توسعه و آبادانی کشور انجام داده اند، وجود ندارد.
همان قانونی که حکم به بازنشســته کردن پیش از موعد این کارگران داده اســت، 
مشخص کرده که تمام حقوق و مزایای آنان باید با محاسبه سنوات ارفاقی پرداخت 
شود؛ اما حاال این دستور قانونی، در طرح همسان سازی حقوق به کلی نادیده گرفته 
شــده است. در حالی که این قانون قابلیت تفسیر دیگری نداشته و هرگونه برداشت 
نادرســت از آن و تصمیم گیری براســاس این برداشــت، موجب ضرر و زیان مادی 
مشموالن است؛ نکته حائز اهمیت دیگر آنکه تمامی این افراد ۸درصد حق بیمه سنوات 
ارفاقی را پیش از بازنشسته شدن پرداخت کرده اند و از این نظر دینی به گردن ندارند. 
از طرفی تأمین اجتماعی مکلف است سنوات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور 
را طبق رأی دیوان عدالت با ضریب 1.5محاســبه کند. تنها در این صورت می توان 
اظهارات مدیران سازمان تأمین  اجتماعی مبنی بر مدنظر قرار داشتن »رعایت عدالت 

بیمه ای و انصاف« در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را قبول کرد.

 جامعه/ اعظم طیرانی   در بیانیه گام دوم مقام 
معظم رهبری، محور تحوالت و تغییرات بر دوش 
جوانان گذاشته شده و تمرکز حرکت توسعه کشور 
در آینده با توجه به انرژی جوانان به آنان محول 
شده، بنابراین بر این باوریم با ابزار و شیوه های 

مختلف، جوانان را به صحنه بکشانیم.
یکی از بدیهی ترین این شیوه ها حمایت از تشکل ها 
و ســازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان است؛ 
مجموعه های خودجوشی که با اهداف خیرخواهانه 

و در راستای کمک به جامعه شکل گرفته اند. 

به صحنه آمدن جوانان برای حل مشکالت»
مدیر کل مشــارکت های اجتماعی وزارت ورزش 
و جوانان در گفت وگــو با ما از چگونگی حمایت 
این وزارتخانه از تشــکل های مردم نهاد در حوزه 
جوانان می گوید. وی اظهار می کند: ما در مجموعه 
ســازمان های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان 
در کنار تحقق به صحنه آمدن جوانان برای حل 
مشکالت، هدف بزرگ دیگری را که تربیت مدیران 
آینده کشــور است دنبال می کنیم؛ به طوری که 
هم اکنون 3 هزار و 133سازمان مردم نهاد فعال 
در حوزه جوانان دارای مجوز هســتند که از این 
تعداد مجوز هزار و 936 سمن در حوزه اجتماعی، 
590 مــورد در حوزه فرهنگی، 250 ســمن در 
حوزه علمی و پژوهشی و 353 مجوز هم در حوزه 

اعتقادی و مذهبی صادر شده است. 
ســجاد ســالک ادامه می دهد: عــالوه بر این 
تقسیم بندی، تقسیم بندی جزئی تری هم وجود 
دارد؛ به عنوان نمونه ســمن هایی که درحوزه 
اجتماعی مجوز گرفته اند در حوزه آســیب های 
اجتماعی، حقوق شــهروندی، فضای مجازی، 
ســبک زندگی و محیط زیســت فعالیت دارند 
و ســمن های فرهنگی نیز در حوزه های اوقات 
فراغــت، میراث فرهنگی و همچنین رســانه و 

ارتباطات فعالیت می کنند.

حمایت  وزارت ورزش و جوانان از »
سمن های حوزه جوانان

وی می افزاید: اغلب این ســمن ها در 31 استان 
کشور فعالیت دارند و تأکید ما براین است که لزوماً 
در مراکز استان ها مستقر نباشند و پراکندگی آن ها 
در شهرستان ها باشد تا بتوانند گره یا مشکلی را 
در حوزه فعالیت خــود باز کنند. به عنوان نمونه 
سال گذشــته درپی وقوع ســیل در استان های 
مختلف کشور، سمن های ما با همکاری سازمان 
جوانان هالل احمر و سازمان مدیریت بحران در 
زمینه جمع آوری و توزیع اقالم برای سیل زدگان 

هم افزایی بسیار خوبی داشتند. 
به گفته دکتر سالک، حمایت های وزارت ورزش 
و جوانان از تشــکل های   مردم نهاد حوزه جوانان 

به دو بخــش حمایت های اعتبــاری و مادی و 
حمایت های   معنوی تقسیم می شود؛ حمایت های  
معنوی شــامل معرفی ســمن ها  به اداره ثبت و 
وزارت کشــور برای دریافت شناسه ملی، پروانه 
و تثبیت قانونمند شــدن آن ها می شود و اگر در 
حین فعالیت خود نیازمند مکاتباتی با نهاد ها و 
دســتگاه های  دولتی شوند با مکاتبه یا برگزاری 
جلسه با این دســتگاه ها اقدام به رفع مشکالت 
آن هــا   خواهیم کــرد. در بخــش حمایت های 
اعتباری نیز با راه اندازی ســامانه مشارکت های  
اجتماعی، ســمن هایی که طرح یا ایده ای برای 
اجرا دارند و یا بخواهند کارگاه آموزشــی برگزار 
کنند، اطالعات مقدماتی را وارد می کنند و پس 
از بررسی شورای داوری درخواست آن ها  تا سقف 
10 میلیون تومان کمک برای اجرای طرح ها  و تا 
سقف 3 میلیون و 200 هزار تومان برای برگزاری 
کارگاه های آموزشــی یکروزه در اختیار سمن ها   

قرار  می گیرد. 

 شرایط دریافت تسهیالت »
بیشتر از 700 میلیون ریال 

وی ادامه می دهد: همچنین مقرر شده با تشکیل 
شبکه های موضوعی، سمن هایی که دغدغه های 
مشترک دارند مثالً در حوزه اجتماعی سمن های 
فعال در حوزه آســیب های اجتماعی و سالمت 
اجتماعی  می توانند با مشارکت هم اعتبار بیشتری 

دریافت کنند.
وی با اشاره به سمن هایی که در حوزه کارآفرینی 
و اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانواده هستند، 
می افزاید: در سال جاری با عقد تفاهم نامه با وزارت 
تعاون توانســته ایم برای گروه هایی از جوانان که 

دارای طرح و تیم کاری خوبی 
هســتند کارهایی انجام دهیم. 
به طــوری که جوانــان دارای 
شــرایط می توانند با مراجعه به 
اداره تعاون اســتان خود و ارائه 
طرح مــورد نظــر- در صورت 
پذیرفته شدن طرح آن ها برای 
اجــرا- اقدام به ثبــت تعاونی 
جوانان کنند تا با همکاری بانک 
عامل، مبلغ 500 میلیون ریال 
سود  با  اشتغال زایی  تسهیالت 
4 درصد در اختیــار آن ها قرار 
گیرد و البته در صورتی که این 
تعاونی ها طــرح ملی و نوآورانه 
داشته باشند و دامنه مخاطبان 
آن ها گسترده تر باشد تسهیالتی 
بیــش از 700 میلیون ریال در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت.

 فرصتی برای کسب تجربه »
و مهارت آموزی جوانان 

سالک در خصوص ماهیت فعالیت 
ســمن های فعال در حوزه جوانان می گوید: نوع 
فعالیت این سمن ها تفاوتی با سایر سازمان های 
مردم نهادی که از سایر دستگاه ها مجوز فعالیت 
دریافت کرده اند، ندارد و تنها تفاوت این سمن ها 
با دیگر ســازمان های مردم نهاد این اســت که 
افرادی می توانند عضو ســمن های جوانان شوند 
که در ســن جوانی - کمتر از 35 سال- باشند، 
ضمن آنکه مجوزهای این سمن ها محدود است 
و زمانی که افراد از ســن جوانی خارج می شوند 

مجوز آن ها لغو می شــود؛ در 
واقع این سمن ها فرصتی است 
که دولت در اختیار جوانان قرار 
داده تا با سخت گیری کمتر و 
مجوز  بیشــتری  حمایت های 
دریافت کنند و با شــرکت در 
دوره های توانمندسازی بتوانند 
پــس از پایان دوره مجوز خود 
از وزارت ورزش و جوانــان، در 
صورت تمایل به ادامه فعالیت 
در حوزه مورد نظــر، اقدام به 
از وزارت کشور  دریافت مجوز 
کننــد. این ســمن ها فرصتی 
اســت برای کســب تجربه و 
که  جوانانــی  مهارت آمــوزی 
و  گروهی  کارهای  می خواهند 

مشارکتی را تمرین کنند. 

انجام کار با کیفیت بیشتر و »
هزینه کمتر 

وی با بیــان اینکه اقبال زیادی 
برای اســتفاده از توانمندی های 
این سمن ها از سوی دســتگاه های دولتی وجود 
ندارد، می گوید: این درحالی اســت که به اذعان 
دستگاه هایی که حاضر به همکاری با سمن های 
حــوزه جوانــان شــده اند، کارهایی کــه به این 
سازمان های مردم نهاد واگذار شده با کیفیت بیشتر 
و هزینه بســیار کمتری به انجام رسیده است؛ به 
عنوان نمونه ســتاد مبارزه با مواد مخدر به تازگی 
تفاهم نامه ای با وزارت ورزش و جوانان امضا کرده تا 
به طور مستقیم بتواند از ظرفیت سمن ها در زمینه 

پیشگیری، آگاه سازی و مسائل مرتبط با مبارزه با 
مواد مخدر استفاده کند. 

وی در خصوص تســهیل روند دریافت شناسه ملی 
برای ســمن هایی که در حوزه جوانان فعالیت دارند، 
می گوید: خوشبختانه پس از تفاهم نامه ای که میان 
وزارت کشــور و وزارت ورزش و جوانان منعقد شده، 
تعداد سمن هایی که موفق به دریافت شناسه از حوزه 
جوانان شدند، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ به 
طوری که پیش از این تفاهم نامه در کل کشور کمتر از 
10 سمن داشتیم که از اداره ثبت استان خود، شناسه 
دریافــت کرده بودند اما پس از این تفاهم نامه در 30 
استان دست کم یک ســمن و در بعضی از استان ها 
بیش از 50 سمن توانســته اند شناسه ملی دریافت 
کنند و در حال حاضر 300 ســمن درحوزه جوانان 

موفق به دریافت شناسه ملی شده اند.

روند ُکند صدور شناسه در برخی از استان ها »
ســالک می گوید: روند کار صدور شناسه ملی در 
برخی از اســتان ها کند پیش مــی رود و جوانان 
مــا در ایــن خصوص مشــکل دارند، امــا امید 
می رود با دســتوری که وزیر ورزش و جوانان به 
استانداری های کشور صادر کردند، روند آن سرعت 
گیرد و در یک ماه آینده تعداد بیشتری از سمن ها 

مجوز دریافت کنند.
وی تصریح می کند: اینکه از 3 هزار سمن موجود 
در کشور فقط 300 سمن توانستند شناسه ملی 
دریافــت کنند به آن معنی نیســت که 2 هزار و 
700 سمن دیگر نتوانستند شناسه بگیرند، چون 
معیار ما متقاضیان دریافت شناسه ملی است و در 
واقع برخی از سمن ها عالقه ای به دریافت شناسه 
ملی ندارند. به عنوان نمونه سمن هایی که در حوزه 
محیط زیست یا جمع آوری اقالم برای نیازمندان 
فعال هستند، نیازی به دریافت حمایت های دولتی 
ندارند، به همین دلیل برای دریافت شناسه متقاضی 
نیستند؛ در مقابل ســمن هایی متقاضی دریافت 
شناسه هستند که عالقه مند باشند قراردادهایی را 

امضا کنند و مبالغی به حسابشان واریز شود.
سالک با اشــاره به تفاوت جایگاه سمن های فاقد 
شناسه با سمن هایی که شناسه دارند، می افزاید: 
تفاوت این سمن ها در مبادالت مالی است، بدین 
ترتیب سمنی که شناسه نداشته باشد، نمی تواند 
حساب بانکی افتتاح کند و از حمایت های دولتی 
بهره مند شود؛ به عبارت دیگر سمن های جوانان 
برای اینکه بتوانند با ارگانی قرارداد امضا و بودجه ای 
دریافت کنند باید شناسه ملی داشته باشند، چون 
هر نهاد و ارگانی موظف اســت تنها به حســاب 
رســمی پول واریز کند. از این رو برآورد می شود 
در کل کشور، حدود هزار سمن متقاضی دریافت 
شناسه شوند که تا امروز کارهای یک سوم از آن ها 

انجام شده است.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از بی میلی دستگاه ها برای استفاده از توانمندی تشکل ها می گوید

»سمن«  ها پشت در بسته دولتی ها

به اذعان 
دستگاه هایی که 

حاضر به همکاری 
با سمن های حوزه 

جوانان شده اند 
کارهایی که به این 
نهاد ها واگذار شده 

با کیفیت بیشتر 
و هزینه بسیار 

کمتری به انجام 
رسیده است

بــــــرش
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زیارت

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی:
هنوز تصمیمی برای برگزار 

نشدن اربعین گرفته نشده است
 مهر   حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی 
اربعین حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا تصمیــم نهایی برای برگزاری اربعین 
امسال گرفته شده اســت یا خیر، اظهار کرد: 
هنوز تصمیــم قطعی برای برگــزاری اربعین 
امسال گرفته نشده اســت. باید ببینیم طرف 
عراقی شرایط میزبانی زائران کشورهای دیگر 
را دارد یا خیر و همچنین باید ببینیم شــرایط 
کرونا در آینده به چه صورت است؛ آیا می شود 
تدابیری برای کاهش انتقــال این ویروس در 

مراسمی مانند اربعین پیدا کرد یا خیر؟
ذوالفقاری همچنین خاطرنشان کرد: چه اربعین 
امســال برگزار شود چه نشود، تمام کمیته های 
ما فعال هســتند. کارهای زیرساختی به منظور 
برگــزاری اربعیــن در حال انجام اســت تا اگر 
شــرایطی مهیا شد که زائران بخواهند به کشور 
عراق سفر کنند، کمبود وقت نداشته باشیم و در 
ارائه امکانات و زیرساخت با مشکل روبه رو نشویم.

فضای مجازی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
»پیش فروش واکسن کرونا« در 
فضای مجازی کالهبرداری است
 ایلنــا    معاون اجتماعی پلیــس فتا گفت: 
براساس قانون، هرگونه خرید و فروش و تبلیغ 

دارو در فضای مجازی ممنوع است.
ســرهنگ رامین پاشایی افزود: هر گونه تبلیغ 
و فروش و اطالع رســانی در این خصوص باید 
زیر نظر معاونت غذا و دارو در ســازمان غذا و 
دارو باشد و هر کسی در فضای مجازی اقدام به 
تبلیغ یا خرید و فروش این اقالم کند و در رؤیت 

ما قرار گیرد، قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد.
وی گفــت: یک کارگروه ویــژه در پلیس فتا 
بــرای برخورد با موضوعــات مرتبط با کرونا 
تشکیل شده و هر گونه اخبار مرتبط با کرونا 
در فضای مجازی را رصد کرده و با متخلفان 

برخورد می کنیم. 
مــردم نیز به این تبلیغات توجه نکنند، چراکه 
بستر این تبلیغات کالهبرداری است و هر گونه 
پیگیری را از سیستم بهداشت و درمان و مبادی 

رسمی داشته باشند.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
 دانش آموزان با لباس رسمی 

در کالس مجازی بیایند
 تسنیم    نورعلــی عباسپور، مدیرکل انجمن 
اولیا و مربیــان وزارت آموزش و پرورش درباره 
لبــاس فرم مدارس در ســال تحصیلی جدید 
گفت: با توجه به شرایط موجود، نیازی به تهیه 
لباس فرم نیست. با همه مشکالتی که در ایام 
کرونا برای مردم ایجاد شــده، ما دیگر مشکل 
جدیدی بــرای مردم ایجاد نمی کنیم. وزیر نیز 
چندبار دستور داده اگر خالف این موضوع اتفاق 

افتاد حتماً پیگیری شود. 
مدیرکل دفتــر انجمن اولیا و مربیــان وزارت 
آموزش و پرورش درباره استفاده از لباس رسمی 
در کالس مجــازی گفت: هــر موقعیتی رفتار 
متناسب خود را دارد. باید متناسب با نقش هایی 
کــه داریم رفتار کنیم، به نفــع پدر و مادر هم 
هست که دانش آموز با لباس رسمی سرکالس 
بنشیند و از سوی دیگر حریم دانش آموز و معلم 
در ارتباط های تصویری حفظ شود. منظور لباس 

فرم نیست، بلکه لباس عرفی رسمی است.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
مشارکت ۳ هزار سازمان 

مردم نهاد در مبارزه با اعتیاد
 ایرنا    مدیرکل توسعه مشارکت های مردمی و 
سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: حدود 3 هزار سازمان مردم نهاد در حوزه 
اعتیاد در بانک اطالعاتی ســتاد مبارزه با مواد 

مخدر کشور ثبت شده اند.
مصطفی جمالی با ابراز تأسف از اینکه هنوز در 
امر مردمی کردن مبــارزه با مواد مخدر موفق 
نبودیم، تأکید کــرد: روزی موفق خواهیم بود 
که مبارزه با قاچاق، پیشگیری، درمان و صیانت 
در اختیار مردم قرار بگیرد، مردمی که در قالب 

سازمان های مردم نهاد تشکل پیدا کرده اند.
این مدیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه حدود 3 هزار ســازمان مردم نهاد در 
حوزه اعتیاد، درمان، پیشگیری و صیانت در 
حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: از این 
تعداد فقط 30 درصــد انتظار 100درصدی 
ســتاد را برآورده کرده انــد و فعالیت خوبی 

داشته اند. 

محیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
حدود ۸۵ درصد دانش آموختگان 

محیط زیست بیکار هستند
 ایســنا    مسعود تجریشــی، معاون محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیــان اینکه متأســفانه حــدود ۸5 درصد 
دانش آموختگان محیط زیست کشور بیکارند، 
گفت: در نظر داریم مراکزی را به عنوان مراکز 
نوآوری ایجاد کنیم تا مشــکالت صنعت را به 
طور خاص شناسایی و مشکل آالیندگی صنایع 
بزرگ و متوسط را حل کنند. این اقدام ها سبب 

تقویت اقتصاد ملی و اشتغال زایی می شود.
وی از تنظیم الیحه ای برای پرداخت 20 درصد 
از عوارض آالیندگی صنایــع به صندوق ملی 
محیط زیســت خبر داد و گفت: این الیحه در 
اختیار شورای نگهبان است و امیدواریم از سال 
1400 به بعد 20 درصد از عوارض آالیندگی به 

حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
مسعود تجریشی گفت: با یک برنامه  ریزی محیط  
زیستی می توانیم عالوه بر حفظ محیط زیست، 

سبب تقویت اقتصاد ملی و اشتغال زایی شویم.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی کاهانی مقدم

یادمان
 جمشید منصوری، پرنده شناس
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دستچین

سنجش و پذیرش نباید در اختیار سازمان سنجش باشد
خانه ملت:ســید سعیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: یکی از ایرادهای وارد این است که در حال حاضر 
سازمان ســنجش، به تنهایی کار سنجش و پذیرش دانشجو را 
انجام می دهد، در حالی که کشــورهای موفق در این زمینه بین 
ســنجش و پذیرش تفکیک قائل می  شوند و یکی از اصلی ترین 

برنامه های ما تفکیک حوزه سنجش و پذیرش است.

»اجاره دادن کودکان« به افراد سودجو برای کار در خیابان ها!
تسنیم: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: بر اساس گزارش های مددکاران و پیگیری های انجام 
شده، تعدادی از کودکان توسط خانواد ه های خود برای کسب درآمد 
در خیابان ها به افراد سودجو اجاره و کرایه داده می شوند! قطعاً این 
موارد کودک آزاری اســت و تخلف محسوب می شود و بهزیستی از 

طریق مراجع قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.

فرافکنی در مورد برگزاری کنکور، سیاسی کاری است
خانه ملت:علی اصغر عنابســتانی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: اظهارات ضد و نقیض در زمینه کنکور به هیچ وجه 
به مجلس ارتباطی ندارد و دولت مسئول تمامی عواقب برگزاری 
کنکور در شرایط سخت است. مسئولیت برگزاری کنکور با دولت 
و ستاد مقابله با کرونا و فرافکنی و وسط کشاندن پای مجلس در 

مورد کنکور سیاسی کاری است.

سالمت روان کنکوری ها، دستاویز تصمیم های مقطعی 
خانه ملت: محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس گفت: وزیر علوم و وزیر بهداشت دو فرد تأثیرگذار 
و تصمیم گیر در برگزاری کنکور، هر دو با تعویق کنکور موافقت 
کردند، اما به یکباره تغییــر نظر دادند. این تصمیم های یکباره 
موجب شده داوطلبان تحت تأثیر آسیب های روحی و روانی این 

مسائل قرار گیرند. 

واکنش آموزش و پرورش به خبر آتش زدن مدرسه ای در کرج
ایلنا:مسعود شــکوهی، مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: از رسانه ها شنیدم مدرسه ای از ثبت نام دانش آموزی 
که تمکن مالی نداشته، امتناع کرده است. این دانش آموز به همراه 
تعدادی از دوستانش شرط بندی می کنند در صورت موفقیت در 
شرط بندی مدرسه را آتش بزنند. این موضوع در رسانه ها اعالم 

شد و گزارش رسمی نداریم. 

در زمان کنکور اجازه تجمع به خانواده ها ندهید
ایســنا: مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
با بیان اینکه باید مســئوالن حوزه هــای امتحانی اجازه تجمع 
خانواده ها در محل برگزاری آزمــون را ندهند، گفت: همراهی 
خانواده ها با داوطلبان با دست کم 1۸ سال سن توجیهی ندارد، 
در گذشته جوانان همسن این داوطلبان، مدیر، مسئول و حتی 

فرمانده جنگ بودند.

تهدید  بی خانمانی علیه ۳0 میلیون آمریکایی©
فارس: برپایه برآورد مؤسسه »آســپن« )یک اتاق فکر در آمریکا( دست کم 30 
میلیون نفر از 110 میلیون آمریکایی که در خانه های اجاره ای زندگی می کنند تا 

پایان سپتامبر در خطر اخراج از خانه هایشان قرار دارند.
این مؤسســه هشدار داد بحران »کووید19« سبب آسیب بلندمدت به خانواده ها 
و افراد اجاره نشین می شود و همچنین در بازار مسکن ارزان قیمت اختالل ایجاد 
خواهد کرد و جوامع در سرتاسر آمریکا را بی ثبات می کند. »دایان ینتل« رئیس 
ائتالف ملی مسکن کم درآمد به رادیو ملی آمریکا گفت: میلیون ها مستأجر وجود 
دارد که شب ها نمی توانند بخوابند، زیرا نمی دانند اگر بی خانمان شوند، چه باید 
بکنند. به گزارش روزنامه انگلیسی »گاردین« انتظار می رود این فاجعه تازه ناشی 
از همه گیری، به چهار گوشه آمریکا برسد. تحقیق انجام شده توسط »یوسی ال ای« 
نشان داد 120 هزار خانواده در شهرستان لس آنجلس از جمله حدود 1۸4 هزار 

کودک، در صورت ادامه این تخلیه های اجباری بی خانمان خواهند شد.
در همین حال، در کارولینای جنوبی 52 درصد مستأجران توانایی پرداخت اجاره 
خود را ندارند و احتمال این وجود دارد که تا پایان سال جاری میالدی 1۸5 هزار 

نفر مجبور به تخلیه شوند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

سیدحسن نصراهلل با اشاره به تحقیقات درباره انفجار بیروت:

کاراسرائیلباشدتالفیمیکنیم
  جهان  دبیرکل حزب اهلل لبنان در ســخنانی 
تأکید کرد: چنانچه مشــخص شود اسرائیل در 
انفجار بیروت نقش داشــته است، این اقدام او را 
به بهترین شکل تالفی خواهیم کرد. سید حسن 
نصراهلل که به مناســبت چهاردهمین ســالروز 
پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه ســخنرانی 
می کرد، ادامه داد: دشمن صهیونیستی با تصمیم 
آمریــکا جنگ 33 روزه را بر لبنان تحمیل کرد. 
حــزب اهلل موفق شــد در این جنگ، بــا ایجاد 
بازدارندگی، لبنان را از حمالت دشمن حفظ کند. 
وی افزود: 33 روز گذشــت و مقاومت همچنان 
ایســتادگی می کرد تا آنکه اســرائیل وادار شد 
تجاوزگــری را متوقف کند و بــرای پایان دادن 
به جنگ، از شــرط های خود منصرف شــود. به 
این ترتیب طرح خاورمیانه جدید که از اشــغال 
افغانستان و عراق توسط آمریکا آغاز شد، در سال 

2006 در لبنان ناکام ماند و سقوط کرد.
وی تصریح کرد: پس از گذشت 14 سال از جنگ 
تموز، رژیم اشغالگر همچنان از شکست روانی و 

نظامی رنج می کشد.
دبیــرکل حزب اهلل لبنان گفت: آنچه در ســال 
2000 رخ داد، یک دستاورد بود؛ در سال 2006 
یــک مصونیت و حمایت ایجاد و پس از آن یک 
معادله بازدارندگی بر دشمن صهیونیستی تحمیل 
کردیم؛ اکنون این معادله بازدارندگی است که از 

لبنان محافظت می کند.

آمریکاییهامدافعانلبنانرابرنمیتابند»
ســید حســن نصراهلل افزود: آمریکایی ها وجود 
قــدرت و نیرویی که از لبنــان و خاک و ملت و 

عزت و کرامت آن دفاع کند را برنمی تابند.
وی در بخشــی دیگر از ســخنانش با اشاره به 
شهادت عضو حزب اهلل در سوریه تأکید کرد: ما در 
نهایت به شهادت این رزمنده مقاومت در سوریه 
پاسخ خواهیم داد. تصمیم حزب اهلل برای پاسخ 
همچنان پابرجاست تا معادله و قواعد درگیری با 
دشمن را تحکیم بخشد و باید این پاسخ جدی و 

حساب شده و با برنامه ریزی باشد.

توافقسازشکارانهاماراتبااسرائیل»
وی به توافق امارات با رژیم صهیونیستی نیز اشاره 

کــرد و آن را اقدامی خائنانه و از پشــت خنجر 
زدن برشــمرد و گفت: از اقدام حاکمان امارات 
در امضای توافق با رژیم اشغالگر غافلگیر نشدیم؛ 
زیرا اساســاً عادی سازی روابط با صهیونیست ها 
موضوعی عینی بــود که از مدت ها پیش برخی 

حکام عربی آن را کلید زده بودند.
سید حسن نصراهلل افزود: زمان اعالم توافق میان 
امارات و اسرائیل بیانگر نیاز ترامپ به اعالم یک 
دستاورد سیاسی است و این توافق نشان می دهد 
برخی حاکمان عرب در واقع نوکر آمریکا هستند.

وی گفت: پیش بینی می کنیم تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی دیگر 
از کشورهای عربی به عادی سازی روابط با رژیم 

اشغالگر بپردازند.

انفجاربیروت؛دالیلوابعاد»
وی همچنین به فاجعه انفجــار در بندر بیروت 
اشــاره کرد و افزود: دو فرضیه درباره این انفجار 
وجود دارد؛ نخســت یک اتفاق بوده است و دوم 
اقدامی تخریبــی؛ در هرحال حزب اهلل در انتظار 

نتایج تحقیقات است.
سید حسن نصراهلل گفت: اگر انفجار بیروت یک 
اتفاق بوده اســت، آنگاه دســتگاه قضایی لبنان 
پرونده انفجار را در دســتور کار قرار خواهد داد. 
تحقیقات در این باره باید ادامه یابد و پاسخ های 

الزم به ملت لبنان ارائه شود.
وی افــزود: اگر با تحقیــق بین المللی موافقت 
کنیم نخستین اقدام این خواهد بود که هرگونه 
مسئولیتی از اســرائیل اگر در انفجار بندر نقش 

داشته است، ساقط خواهد شد.
به گفته دبیرکل حزب اهلل، اگر اســرائیل مرتکب 
این جنایت بزرگ در بندر بیروت شــده باشد، 

حزب اهلل هرگز سکوت نخواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکه پس از انفجار بندر بیروت 
شاهد طرحی برای سرنگونی یک دولت بودیم، 
افزود: تالش هایی برای اعمال فشــار به منظور 
اســتعفای رئیس جمهــور و ســپس مجلس 
نمایندگان وجود داشت، اما با شکست روبه رو شد.

سیدحســن نصراهلل با تمجید از نقش ســازنده 
میشــل عون و نبیه بری در مدیریت مســائل 
داخلی پس از وقوع انفجار در بندر بیروت گفت: 

رئیس جمهور و رئیس پارلمان افرادی نیستند که 
به سادگی در مقابل فشارها تسلیم شوند.

وی برخــی نیروهای سیاســی را به تالش برای 
ســرنگونی دولت و قرار دادن لبنان در آســتانه 
جنگ داخلی به منظــور تحقق منافع حزبی و 
خارجــی متهم کرد و افزود: همــه ما باید برای 
حفــظ دولت و ممانعت از وقــوع جنگ داخلی 
تالش کنیم. از جانب حزب اهلل و فراکسیون الوفا از 
دولت دیاب که زیر فشارهای گسترده تمام تالش 

خود را به کار گرفت، تشکر و قدردانی می کنم.
سید حسن نصراهلل تصریح کرد: در هر کشوری 
مردم انتظار دارند دولت دستاوردی ارائه دهد. ما 
خواستار دولتی قدرتمند هستیم که از حمایت و 
پشتیبانی سیاسی برخوردار باشد زیرا در غیر این 

صورت به سادگی ساقط می شود.
سید مقاومت در ادامه به تشکیل دولت جدید و 
نحوه تشکیل آن اشاره و خاطرنشان کرد: هرکسی 
در لبنان مأمور به تشکیل کابینه باشد، حزب اهلل 
از او خواهد خواست هرچه سریع تر دولت فراگیر 

و »دولت وحدت ملی« را تشکیل دهد.
سید حسن نصراهلل درخواست ها مبنی بر تشکیل 
»دولت بی طرف« را با توجه به تجارب گذشته در 
لبنان، وقت کشــی دانست و گفت: چیزی به نام 
»بی طرفی« وجود ندارد؛ چرا که همه جریان ها 
و گروه های سیاسی اهداف و خواسته هایی دارند.

رأیدادگاهحریریازپیشمعلوماست»
دبیــرکل حــزب اهلل در ادامه به نزدیک شــدن 
 زمان قرائت حکم دادگاه ویژه رسیدگی به ترور 
»رفیق الحریری« نخست وزیر سابق لبنان اشاره 
داشت و گفت: حکم این دادگاه به احتمال زیاد 
علیه مقاومت باشد، چرا که نتیجه تحقیقات از 
پیش مشــخص است و موضع حزب اهلل رد همه 

اتهام ها علیه نیروهایش است.

او گفت: از نظر حزب اهلل این رأی دادگاه که قرار 
اســت صادر شــود، در حکم این است که گویا 
صادر نشده است. سید حسن نصراهلل از لبنانی ها 
خواست در زمینه این حکم هوشیار باشند چرا که 
برخی تالش خواهند کرد برای حمله به مقاومت 

در لبنان، از این حکم سوءاستفاده کنند.
سید حسن نصراهلل در پایان اظهار کرد : بر خالف 
ادعای برخی رســانه ها کــه می گویند حزب اهلل 
ترســیده یا وضع بحرانی دارد، اعالم می کنیم بر 
خالف ایــن ادعاها، حزب اهلل و متحدان محلی و 

منطقه ای این جنبش خیالی آسوده دارند.
او به هــواداران و طرفــداران مقاومت در لبنان 
توصیــه کرد خشــم و غضب خــود را از آنچه 
می بینند و می شنوند، کنترل کنند و صبور باشند؛ 
چه بسا در آینده از آن برای اینکه لبنان به جنگ 

داخلی سوق پیدا نکند، استفاده کنند.

نامزد شکست خورده بالروس خطاب به مردم:
در خیابان بمانید©

نامزد شکست خورده  جهان:
به  بــالروس که  انتخابات 
لیتوانی گریخته اســت، از 
مردمی که به او رأی داده اند 
خواست در خیابان ها بمانند 

و تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند. تیکانوفسایا 
حتی به شورایی که از طیف های مختلف سیاسی 
در بالروس تشکیل شده است پیشنهاد کرد روی 

انتقال قدرت کار کنند.
روز گذشته همزمان با ادامه اعتراض ها و اعتصاب 
کارگران کارخانه هــا، وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
در یک نشست اضطراری مجازی، موافقت کردند 
تحریم هــای جدیدی را علیــه مقام های بالروس 
بررســی کنند. خانم تیکانوفسایا پس از آنکه وارد 
لیتوانی شد در پیامی ویدئویی از حامیانش خواست 
با امضای طوماری آنالین، خواستار بازشماری آرا 

شوند.

استمداد بغداد از اروپا
جلو ترکیه را بگیرید©

حســین،  فــؤاد  فارس: 
وزیــر خارجــه عــراق در 
تماس تلفنــی با مقام های 
کشــورهای فرانسه، آلمان 
و بریتانیــا خواســت برای 

توقف تجاوزهای مکرر ترکیه به حاکمیت عراق و 
نیز عقب نشینی نیروهای آن از اراضی عراق نقشی 

فعال ایفا کنند.
وزرای این کشورهای اروپایی هم به نوبه خود ضمن 
تسلیت به دولت عراق برای قربانی شدن عراقی ها 
طی این تجاوزها تأکید کردند کشورشان با عراق 
اعالم همبستگی و این تجاوز را محکوم می کنند 
و بر ضرورت احترام به اصول حســن همجواری و 
قطعنامه های بین المللی سازمان دهنده روابط میان 
کشورهای جهان و نیز احترام به حاکمیت عراق و 

سالمت اراضی آن تأکید دارند.

امپراتور ژاپن:
از گذشته جنگی خود پشیمانیم©

جهان: امپراتــور ژاپن در 
هفتاد و پنجمین ســالروز 
پایان جنــگ جهانی دوم 
ضمــن ابراز پشــیمانی از 
گذشته جنگی کشور خود، 

ابراز امیدواری کرد چنین جنگی دیگر تکرار نشود. 
ناروهیتو، صدوبیست و ششمین امپراتور ژاپن در 
این مراسم گفت: من با جدیت امیدوارم ویرانی های 
این جنگ  دیگر هرگز تکرار نشوند. از سوی دیگر آبه 
شینزو، نخست وزیر ژاپن نیز در مراسم روز گذشته 
متعهد شــد جنگ دیگری همچون جنگ جهانی 
دوم تکرار نشود. وی در این باره گفت: ما به این عهد 

استوار، متعهد خواهیم ماند.
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 واکاوی دالیل اعالن رسمی ©
توافق امارات و رژیم صهیونیستی

توافق اعالم شــده از سوی ایاالت متحده آمریکا در زمینه برقراری رابطه رسمی و 
دیپلماتیک بین امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی را باید ناشی از پیش زمینه ها 
و تحوالت مختلفی قلمداد کرد که ریشــه در وضعیت و جایگاه هر دو دولت دارد. 
نخست اینکه امارات با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی که دارد، حائز 
عمق راهبردی بنیادینی نیست. دنباله رو این کشور از اقتصاد غیرنفتی و تجمیع آن 
با شــرایط خاص نظام های خودکامه و غیر دموکراتیک که در جنوب خلیج فارس 
رواج دارد، طبیعتاً آن ها را آسیب پذیر می کند. اما در زمینه اتفاقی که در مورد رژیم 
صهیونیســتی رخ داد، باید آن را با زمینه های قبلی مالحظه کنیم. در ســال های 
گذشته برخی روابط پنهانی و غیرعلنی میان برخی دولت های حاشیه خلیج فارس 
شکل گرفت. امارات در سال 2017 در کنفرانس های مربوط به انرژی های نو میزبان 
صهیونیست ها بودند. اختالفات بین اعضای شورای همکاری و گستره آن هم سبب 
احساس ضعف عمده امارات شد. از سوی دیگر، شکست در همراهی با رژیم سعودی 
در جنگ یمن و همراهی با آمریکا و ناکامی از کسب حمایت آن، موضوع دیگری 
است که سبب شده این کشور احساس ناامنی کند. در عین حال، رژیم صهیونیستی 
هم با بزرگنمایی تهدیدها و افزایش برایند ترس و نگرانی در منطقه سعی کرده از 
آب گل آلود ماهی بگیرد و احساس ناامنی این دولت های خودکامه را باال ببرد. این  
موارد بخشی از شرایطی است که سبب شده امارات جایگاه خود را متزلزل ببیند و 

به وعده های توخالی رژیم صهیونیستی واکنش مثبت نشان دهد.
نکته قابل توجه این است که امارات ادعا می کند این همکاری دالیل اقتصادی دارد 
و شامل مســائل غیرنظامی و غیرامنیتی است. اما واقعیت این است که دو دولت 
همســایه مناطق اشغالی شامل مصر و اردن که از ابتدا با رژیم صهیونیستی رابطه 
برقرار کردند شرایط بسیار بغرنج اقتصادی دارند. سابقه نداشته است صهیونیست ها 
به یک کشور مسلمان کمک اقتصادی کنند. این نشان می دهد این وعده هم سرابی 
بیش نیســت که در آینده هم مشخص خواهد شد تو خالی است. مطلب دیگری 
هم الزم به اشاره است، تالش غرب به ویژه آمریکا در القای دلیل این توافق ناشی از 
تهدید ایران برای منطقه است. به عبارتی، بهانه نزدیکی رژیم صهیونیستی و امارات 
متحــده عربی را تهدید فعالیت های ایران عنوان کرده اند. این در حالی اســت که 
در گفت وگوهای دو طرف، زمینه های همکاری شامل سرمایه گذاری، گردشگری و 
بهداشتی عنوان شده است. بنابراین ادعای آمریکایی ها و صهیونیست ها طبق اسناد 

خودشان هم مردود است.

شرایطومشکالتمشابهدورژیم»
واقعیت امر این است که این قبیل ارتباطات پنهانی میان تعدادی از کشورهای عربی 
و مســلمان به ویژه تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی 
وجود داشته است. تنها اتفاقی که در اواخر هفته گذشته رخ داد، علنی شدن این 
روابط از سوی آمریکا بود. دلیل اصلی این مسئله به شرایط مشابه رژیم صهیونیستی 
و آمریکا برمی گردد. اکنون ترامپ در مبارزه با رقیب خود از مقبولیت و محبوبیت 
کمتری برخوردار اســت و آمارها ناشــی از پایین بودن احتمال پیروزی ترامپ در 
مقایســه با جو بایدن است. دیگر اینکه شــرایط پیچیده اقتصادی آمریکا و تعداد 
بیکاران و مشــکالت فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا، ترامپ و هیئت حاکمه 
کاخ سفید را با چالشی جدی مواجه کرده است. به همین خاطر، طبیعی است که 
ترامپ به دنبال رو کردن برگ برنده ای برای تبلیغات در انتخابات است که مهم ترین 
آن، رژیم صهیونیستی و فرایند صلح است که نشان دهد در این زمینه موفق بوده 
اســت. فراموش نکنیم که ترامپ در روابط با چین، کره شمالی، آمریکای التین و 
جمهوری اسالمی ایران کامالً ناموفق بوده است. بنابراین وی تالش می کند از این 
کارت به عنوان دستاوردی قابل توجه پیش از انتخابات استفاده کند. از طرف دیگر، 
شرایط رژیم صهیونیستی و نتانیاهو هم در دولت ائتالفی با بنی گانتز بسیار شکننده 
است. شخص نتانیاهو و همسرش با پرونده های متعدد فساد روبه رو هستند و اکنون 
پرونده در دادستانی تل آویو مفتوح است. وضعیت بغرنج اقتصادی در سرزمین های 
اشغالی و شیوع کرونا، همگی آن ها سبب بروز اعتراض ها و نارضایتی فزاینده ای در 
سرزمین های اشغالی شــده که همه آن ها به عنوان اهرم های فشاری علیه بی بی 
عمل می کند. بنابراین، در مجموع هر دو رژیم به دنبال آن هستند که با استفاده از 
عامل روابط با یک کشور مسلمان در جنوب ایران، خود را حداقل در حوزه سیاست 

منطقه ای موفق و پیروز نشان دهند.
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 ایسنا  یک منبع در دفتر پادشاهی عربستان 
گفته است: بن سلمان آماده همکاری با دادگاهی 
است که ســعدالجبری شکایتش را به آن ارائه 
داده اســت. او ادامه داده اســت: شکایتی که 
سعد الجبری، مسئول سابق سازمان اطالعات 
عربســتان علیه محمد بن سلمان، ولیعهد در 
آمریکا مطرح کرده، تنها یک پرونده »ساختگی« 
است که هیچ سند و مدرکی ندارد. الجبری در 
پرونده های فســاد میلیاردها دالری طی دوره 

فعالیتش در وزارت کشور دست دارد.
پیش از این، الجبری اعــالم کرده بود ولیعهد 

عربستان تیمی را برای قتل وی به دلیل نزدیک 
بودنش به محمد بن نایف، ولیعهد ســابق این 
کشور و به دلیل داشتن اطالعات مهم و حساس 

فرستاده است.
مســئوالن ســابق آژانس اطالعــات مرکزی 
آمریکا)سیا( حمایتشان را از الجبری اعالم کرده 
و او را شریک مهمی در تالش هایشان در زمینه 

مبارزه با تروریسم می دانند.
برخی معتقدند این درگیــری بین الجبری و 
دستگاه پادشاهی در حقیقت زورآزمایی دو البی 

وابسته به بن نایف و بن سلمان در آمریکاست.

آماده مراجعه به دادگاه هستم
بن سلمان در پاسخ به شکایت مشاور ولیعهد سابق:

 جهان  فرستاده ویژه آمریکا به سوریه شروط 
کشورش برای لغو قانون تحریم های موسوم به 

»سزار« )قیصر( را اعالم کرد.
جیمز جفری مدعی شد: موضوع لغو این قانون 
به تغییر رفتار نظام بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه بستگی دارد. ارتش ترکیه چند ماه قبل 
در 72 ساعت نیروهای نظام سوریه را در ادلب 
درهم کوبیدند و این بدان معناســت که این 
نظام می تواند در کمترین زمان ممکن سقوط 
کند، اما آنچه واشنگتن می خواهد، تغییر رفتار 

کسی است که بر دمشق حاکم است.

جفــری البته هیچ اشــاره ای بــه مقاومت 
مقابــل  در  ســوریه  مــردم  هشت ســاله 
تروریســت های مورد حمایت آمریکا نکرده 

است.
وی افزود: لغو این قانون همچنین به برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری »واقعی« در سوریه 

و تحت نظارت سازمان ملل بستگی دارد.
جفری در بیان دیگر شروط واشنگتن گفت: 
سوریه همچنین باید نیروهای خارجی حامی 
نظام را اخراج کرده و به قطعنامه شماره 2254 

شورای امنیت عمل کند.

هرچه ما می گوییم انجام دهید
شروط آمریکا برای لغو قانون »سزار«
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معاونت اداره کل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرس�تان نیشابور در نظر دارد بخش خدمات 
نظافتی وامورات مبتدی بهداش��تی درمانی  درمانگاه فرهنگیان- خدمات ونظافت  وآش��پزی مراکز 
س��ه گانه فرهنگیان  ومراکز آموزش��ی و ورزشی)استخر ش��هدای دانش آموز (  وهنرستانها را از 

طریق مناقصه  به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
 نام سازمان مناقصه گزار: 

معاون��ت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرس��تان نیش��ابور- واقع  در  نیش��ابور-خیابان 
شهید جعفری

شرح مختصر موضوع مناقصه: 
تمامی اشخاص حقوقی وحقیقی واجد شرایط می توانند از تاریخ 1399/5/26 لغایت 1399/5/27به 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.SETADIRAN.IR  مراجعه و نسبت به دریافت 
اس��ناد مناقصه  اقدام نموده و تاس��اعت 14روز پنجش��نبه مورخ 1399/6/6 اس��ناد را تکمیل و در 
سایت بارگذاری نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن 43332855-051 تماس بگیرند. الزم به 
ذ کر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه  به صورت الکترونیکی و از طریق س��امانه  مذکور انجام 
م��ی گ��ردد ولی اصل فیش های واریزی یا ضمانت نامه واس��ناد مناقصه  را باید بصورت دس��تی تا 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/6/6 به نشانی  نیشابور، خیابان شهید جعفری، اداره آموزش 

وپرورش شهرستان نیشابور، )کارشناسی پشتیبانی( تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10روز دوشنبه  1399/6/10 دفتر مدیریت 

مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآیند مناقص��ه : ارائه ضمانت نام��ه بانکی به مبل��غ109.270.000 ریال 
ک��ه قاب��ل تمدید به مدت س��ه ماه باش��د و یا فی��ش واریز نقدی مبلغ تضمین به ش��ماره حس��اب 

2173121604001 نزد بانک ملی ایران به نام آموزش وپرورش نیشابور.
کلیه هزینه ی آگهی روزنامه وکارشناسی رسمی داد گستری به عهده برنده مناقصه  می باشد.

آگهی مناقصه 

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
پ��روژه                                                                                                                               تکمی��ل  نظ��ردارد  در 

مرک��ز جام��ع س��امت گ��زاری شهرس��تان خ��واف  را از 
طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غی��ر دولتی 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره 
فراخوان 2099000060000021  از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 350.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : شهرستان خواف  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

* 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

برنامه آمریکا برای چپاول نفت سوریه
 آموزش کردها ©

به بهانه حفاظت از چاه ها
ایسنا: در گامــی برای چپاول میادین نفتی در 
مناطق کردنشین سوریه، آمریکا برای آموزش 
بیش از 2هزار و 200 نیروی کرد تالش می کند. 
توافق اخیر آمریکا و کردها درباره اســتخراج و 
صادرات نفت در مناطق تحت سیطره نیروهای 
قسد موجب جنجال بزرگی با نظام سوریه شده 
است. ترکیه هم پیش از این مخالفت خود را با 
این توافق اعالم کرده است. در این گزارش آمده 
اســت: تا مارس 2020 نیمی از نیروهای مورد 

نظر آموزش داده شده  اند.

اخبار

»نَه« فرهیختگان مراکش به جایزه امارات©
الجزیــره: فرهیختگان مراکش در واکنــش به توافق امارات با رژیم صهیونیســتی 
از فعالیت هــای فرهنگی در امارات و نامزدی برای دریافت جایزه »کتاب شــیخ زاید« 
صرف نظر کردند. یحیی بن ولید، احمد الویزی، ابو یوسف طه و زهره رمیج از چهره های 
آکادمیک و منتقدان مراکشی اعالم کردند در رقابت برای دریافت جایزه سال 2021 در 
امارات شرکت نخواهند کرد. عبدالرحیم جیران، نویسنده مراکشی هم از هیئت تحریریه 
مجله »الموروث الثقافی« وابسته به مؤسسه شارجه در امارات استعفا کرد و در وبالگ 
خود نوشت: فلسطین خط قرمز است و هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

مردود است.

داماد ترامپ با اشاره به توافق اسرائیل و امارات:

عادی سازی روابط با سعودی قطعی است©
اســتفاده  خواهان  کوشــنر  جارد  جهان: 
فلســطینی ها از فرصت توافق صلح امارات و 
اسرائیل برای بازگشت به میز مذاکرات با رژیم 

صهیونیستی شد!
داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا و طراح 
معامله قرن گفت: امیدواریم رهبری فلسطین 
با گذشت زمان ببیند از طریق مشارکت و حل 
و فصل مناقشــات دیرینه که مدت طوالنی وجود داشته، به جای اظهارات تکراری که 

نتیجه ای ندارد، مزایای بسیاری برای مردم و سرزمینشان بدست آمده است.
این در حالی است که همه گروه های فلسطین این توافق را خیانت به آرمان فلسطین 

توصیف کرده اند.
کوشــنر همچنین در مصاحبه دیگری با ســی ان ان اعالم کرد: عادی سازی روابط میان 
اسرائیل و عربستان امری قطعی است و این دو قادرند اقدام های بزرگی را با هم انجام دهند.

 معترضان کره  جنوبی ©
خواستار  برکناری رئیس جمهور شدند

آسوشیتدپرس: بــا وجود هشدارها درباره 
خیزش کرونا در کره جنوبی و درخواست های 
رســمی از مردم برای ماندن در خانه، هزاران 
معترض روز شــنبه در خیابان های سئول، 
پایتخت این کشــور و اطراف کاخ ریاســت 
جمهوری علیه دولت دست به اعتراض زدند 
و خواســتار کناره گیری »مون جائه این« از 
قدرت به دلیل »ناکامی در سیاست، زانو زدن در مقابل کره شمالی و فساد انتخاباتی« 
شدند. برخی از محافظه کاران این کشور اصرار دارند در انتخابات پارلمانی ماه آوریل که 
حزب مون در آن با قاطعیت پیروز شــد، تقلب شده؛ ادعایی که تعدادی از کارشناسان 
آن ها را دروغین می خوانند. بنابر گزارش هــا، در این اعتراض ها، معترضان و نیروهای 

پلیس درگیر شدند.

خبر آخر

در نتیجه یک انفجار در استان مأرب

  جهان    منابع نظامی در استان مأرب روز 
گذشته از انفجار شدیدی در منطقه »مطارح 
نخالء« در این استان خبر دادند. در این انفجار 
ده ها تن از عناصر وابسته به حزب االصالح و 
قبایل همسو با ائتالف سعودی کشته و زخمی 
شده اند. هنوز منابع وابسته به ائتالف سعودی 
واکنشی به این رویداد نشان نداده اند. به گفته 
این منابع نظامی، انفجار زمانی رخ داد که حزب 
االصالح و قبایل همسو با آن در نشستی حضور 
یافته بودند تا در خصوص راه های ممانعت از 

یمن  ارتش  دست  به  مأرب  شهر  آزادسازی 
مشورت کنند.

در میان کشته شــدگان افراد نامدار محلی و 
حزبی همچون »حسن محسن بتران العبیدی«، 
»مجاهد بن ناصر قماد العبیدی« و »عبد العزیز 

لقشم العبیدی« نیز دیده می شوند.
تا لحظه تنظیم خبر، عامل انفجار مشــخص 
نشــده اســت، اما برخی منابع احتمال حمله 
موشــکی ارتش و انصاراهلل یمن به این نشست 
را بعید ندانسته و برخی از کاربران یمنی نیز بر 

حمله موشکی تأکید کرده اند.
استان مأرب هم اکنون مرکز ثقل درگیری های 
سرنوشت سازی اســت که در صورت پیروزی 
نهایی ارتش و انصاراهلل یمــن، باید کار دولت 
مستعفی یمن را تمام شده تلقی کرد. عملیات 
نیروهای یمنی در این اســتان از سال گذشته 
آغاز شــده و این نیروها هم اکنون در نزدیکی 
شهر مأرب قرار دارند. مأرب اصلی ترین پایگاه 
حزب اخوانی االصالح به عنوان مهم ترین متحد 

دولت مستعفی یمن به شمار می رود.

 هالکت ده ها نفر 
از سران قبایل 

وابسته به سعودی
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