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توافق اعالم شــده از ســوی ایاالت متحده در زمینه برقراری رابطه دیپلماتیک 
بین چند کشور عرب مانند امارات و بحرین و رژیم صهیونیستی را باید ناشی از 
پیش زمینه ها و تحوالت مختلفی قلمداد کرد که ریشه در وضعیت و جایگاه هر دو 
دارد. نخست اینکه بحرینی ها و اماراتی ها با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط 

سیاسی خود، نیاز به حمایت و پشتوانه های مختلفی...

بحرین و عادی سازی 
روابط با صهیونیست ها

از بازگشت هزارمیلیارد ریال تا ضبط اموال نامشروع و 31سال حبس تعزیری

حکم اولیه »طبری« صادرشد

از  هم  بحرین  امارات،  از  پس  جهان    
عادی سازی روابط سیاسی با اسرائیل خبر 
خودش  بحرین  نکنید،  اشتباه  البته  داد. 
جرئت اعالم این خبر را نداشته و به جای 
شکل  این  به  کرد.  اعالم  را  آن  ترامپ  او 
هم کار اسرائیل راه افتاد، هم ترامپ یک 
اضافه  انتخاباتی اش  رزومه  به  دیگر  برگ 

آنکه  از  پس  سال   49 اینکه  هم  و  کرد 
داد!«  »شوهر  را  بحرین  پهلوی  محمدرضا 
این کشور یک هم آغوش جدید پیدا خواهد 
کرد. آل خلیفه که پس از ایران تا کنون 
تحت الحمایه سعودی بودند از این به بعد 
صهیونیست ها  روی  قدرت،  در  بقا  برای 
حساب باز خواهند کرد. همچنین براساس 

گزارش رسانه های رژیم اشغالگر، سلمان بن 
حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین هفته آینده 
توافق نامه  امضای  برای شرکت در مراسم 
سازش میان امارات متحده عربی و رژیم 
صهیونیستی عازم واشنگتن می شود. این 
مراسم قرار است با حضور بنیامین نتانیاهو 
دونالد  و  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 

ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و 
یک مقام عالی وزارت خارجه امارات در کاخ 
سفید برگزار شود. اما این تصمیم آل خلیفه 
)اگر قبول کنیم که تصمیم خودشان بوده 
منطقه  در  فراوانی  واکنش های  با  است( 
همراه بود. نخستین گروهی که به مخالفت 

با این تصمیم...

 ............ صفحه 2

خریداران نمی دانند  
چرا خودرو گران شده 

و فقط در پی خرید برای 
کسب سود هستند

» ارز« راهزن 
جاده وعده ها

انتظار 10 ساله 
برای صدور کارت هوشمند 

ملی همه ایرانیان 
به پایان می رسد؟

معطل »تراشه« 
و»اعتبار«

 پس از امارات، بحرین هم به صف سازشکاران با صهیونیست ها پیوست 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

 

آن مرحوم از شاگردان پرتالش و از نزدیکان امام خمینیw بودند
 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب در پی درگذشت آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی

مرحوم مغفور آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت 
گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: 

 ............ صفحه 2درگذشت مرحوم مغفور...

 ............ صفحه 8
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گفت وگو با بهادر اسدی، کارگردان سریال »سرزده« نَه پیشنهادی رسمی مطرح شده و نَه اجازه ای صادر شد رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا:

: j امام حسن
نعمت ها تا هستند 

ناشناخته اند و 
همین که رفتند 

]قدرشان[ 
شناخته می شوند. 
بحار ج 78 ص 115
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ظرفیت های فیلم سازی زیادی 
در مشهد وجود دارد

استقالل - استرا
دورتر از همیشه

کاخ سفید بویی از انسانیت 
نبرده است

در جست و جوی صلحدر جست و جوی صلح
نشست گروه های افغانستانی نشست گروه های افغانستانی 

با حضور شخصیت های اصلی در دوحه برگزار شدبا حضور شخصیت های اصلی در دوحه برگزار شد

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︮﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠٣۵- ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺ــ︡اد ٢٠٠ ︻ــ︡د ﹇︴︺ــ﹥ ︋ــ︀                             

﹋︡ ١۶٠١ (︫︀﹝﹏: ﹁︣ز﹋︀ری، ︨﹠﹌ ز﹡﹩ و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠٣۶- ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺ــ︡اد ۵٠٠٠ ︻ــ︡د ﹇︴︺ــ﹥ ︋︀                       

﹋︡ ١٢٠-G (︫︀﹝﹏: ︗﹢︫﹊︀ری، ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠٣٧- ︣︠︡ ︑︺︡اد ۵٠٠٠ ︻︡د ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋︡ ٣٢-G (︫ــ︀﹝﹏: 

︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، وا︣﹋︀ت، ﹁︣ز﹋︀ری، ا︨︍︀رک و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
︀ ﹋︡ ١٩-G (︫ــ︀﹝﹏:  ︣︡ ︑︺ــ︡اد ۵٠٠٠ ︻︡د ﹇︴︺﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٩٠٣٨-︠  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︫ 

ر︐﹥ ﹎︣ی د﹇﹫﹅، ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠٣٩- ︠︡﹝︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺ــ︡اد ۵٠٠٠ ︻ــ︡د ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋︀                

﹋︡ ١-٠٧ A (︫︀﹝﹏: ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠۴٠- ︠︡﹝︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺ــ︡اد ۵٠٠٠ ︻ــ︡د ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋︀                

﹋︡ ٢-٠٧ A (︫︀﹝﹏: ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
                 ︀ ︡﹝ــ︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺ــ︡اد ٣٠٠٠ ︻ــ︡د ﹝︖﹞﹢︻﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٩٠۴١:︠  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︫ 

﹋︡ ٠١-C (︫︀﹝﹏: ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...) ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٩٠٠٨/︣︠ -Pــ︡ ۶١٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ︎﹢در ﹁﹙︤ی ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ﹠︀د 

.﹤︭﹇︀﹠﹞
﹨︤﹠ــ﹥ ︣︠ــ︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ۵٠٠/٠٠٠ رــ︀ل وارــ︤ ︋ــ﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره 

٠۶٠١۵٠٠٠٠٠٠٢١٠١٨٠٠١۴١۴۴٩ IR ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ︋﹥ ﹡︀م ︮﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه.

﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥  ︣ای ﹨︫︣  (ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︊︀ل ر︨﹫︡ وار︤ و︗﹥︋ 
﹝︺︐︊︣ و ︑︭﹢︣ ﹋︡  ا﹇︐︭︀دی ︫︣﹋️/ ﹋︡﹝﹙﹩ ﹋︀ر﹎︀ه ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد)

 ︹︀﹠︮ -︕﹚︠ ︨ــ﹫︡ی- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده -︡ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︪ــ ﹏﹢︑ ﹏﹞
.︡︣︠ ️︣︡﹞ -﹩﹡︀﹎︀وه ︠︣ا︨︀ن- ﹝︺︀و﹡️ ︋︀زر﹋ ︡﹫︫

.﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ﹩︵ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ️﹚﹞
 ︊︮ ︀ر︫ــ﹠︊﹥ از ︨︀︻️ ٩ ︀︑ ﹤︊﹠ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: روز﹨︀ی ︫ــ ﹏﹢︑ او﹇︀ت

ا﹜﹩ ١٢ و ١٣ ا﹜﹩ ١۵
︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︺ــ︀دل ۵ در︮︡ ﹇﹫﹞ــ️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋︭﹢رت 

️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩، ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ ﹡﹆︡ی. ﹡︀﹝︲
 ︹︀﹠ ﹙ــ︕-︮  ــ﹫︡ی- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده︠   ︨-︡︀د﹨︀: ﹝︪ــ﹠︪ــ﹫  ︎️﹁︀ــ﹏ در﹞

︫﹫︡ ﹋︀وه- ︮﹠︡وق ﹝﹠︀﹇︭︀ت- ﹝︣︡️ ︋︀زر︨﹩.
٩٩/٠٧/١٢ :︀﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د﹨︀: ٩٩/٠٧/٠٩︋   ︎️﹁︀در ︀ر︑ ﹟︣︠آ

﹥ ارا﹥ آن ︵﹩ دو ﹝︀ه از ︑︀ر ا︋﹑غ   ︋︡︺︑ ︀ ــ﹞︐︀ ﹝︺︐︊︣ و دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︨ 
︡ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. ︋︣﹡︡ه︫ 

 ﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨ ︀ر و︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︑﹞︀م و  ︣﹨ ︀﹉ از︎ 
︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︣﹡︡ه/︋  ︋﹥ ︻︡ه︋ 

                        .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ی ٣٣٨۵٢٠٠٢-٠۵١ ︑﹞︀س﹨ ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︣︐︪﹫ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩٩٨٣۵۵۵/ م ا﹜︿ ٣٧٩۵

/ع
۹۹
۰۶
۴۴
۹

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

/ع
۹۹
۰۶
۳۷
۸

︭﹢رت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋︣ــ︣ح ز  ︫﹤ ︣وژه︋   ︎﹩︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹎︣ ︋︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ١٣ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
دو ﹝︣﹙﹥ ای وا﹎︢ار ﹝﹫﹍︣دد:   

︤ر﹎︣اه ﹝︡رس- ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︑︣ان -︋  ﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر︋   ︋︣و ︑﹢︨︺﹥ ز ️︠︀ ١- د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫ــ︣﹋️︨ 
﹙﹢ار آرش ︠﹫︀︋︀ن و﹫︡ د︨︐﹍︣دی -︠﹫︀︋︀ن ﹁︣︡ ا﹁︪︀ر - ﹡︊︩︋ 

﹏ و ︑﹆︀︵︹  ︨﹥ را﹨﹩ دا﹝﹠﹥ - دورود و  ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم ﹝﹢ر دا﹝﹠﹥ - داران - دورود،   ︎﹩︣وژه: ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا ٢-︫︣ح︎ 
︡ ﹁︀︮﹏ دره ︨︀ری - ا﹜﹫﹍﹢درز  ︋﹥ ︵﹢ل ١٩/۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︋︀ ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر ٣۶ ﹝︀ه، در ا︨︐︀ن ﹜︨︣︐︀ن  

 ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣  ︮:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︤اری ﹁︣آ﹎︣ ﹫︣ ﹝︣ا﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و︋   ︨-٣
﹢د.  ︋︡ ﹢ا﹨  ︠︣ ︧﹫﹞ ١٣٩٩/٠۶/٣٠ ︀ر︑ ︀ ︑ ︣ ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︡ا﹋︓ ️ ا︨﹠︀د از︨  ﹁︀در ️ ﹚﹞ و   http://www.setadiran.ir:آدرس

︀ً ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹁﹢ق و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹠﹝︲
 ۴١٩٣۴ : ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡﹠︡. ︑﹙﹀﹟︎  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︫️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

﹫﹞︀ن ﹨︀ و ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹁﹠﹩-︫ــ︣﹋️ ︨︀︠️ و  ﹢︑ ﹏﹞-۴﹏ ︎︀﹋️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︮︣﹁︀ ︎︀﹋️ ا﹜︿) اداره ﹋﹏ ا﹝﹢ر︎ 
 ️︻︀  ︨﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤︧﹚︗ رخ ١٣٩٩/٠٧/١٢ و ︑︀ر﹢﹞ ﹤︊﹠ ︀︻️ ١۴/٣٠ روز︫  ︑﹢︨︺﹥ ز︣︋﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 

١٢/٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٧/١٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︊︀ر﹊ و در ︮﹢رت ﹜︤وم ︫︡︀︋ ﹩﹞ ق﹢﹁ ︀دات ٣ ﹝︀ه از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︡ت ا︻︐︊︀ر﹞

۵-︋︣آورد : ︋︣ا︨︀س ﹁︋ ️︨︣︀ی ︀︎﹥ راه، راه آ﹨﹟ و ︋︀﹡︡ ﹁︣ود﹎︀ه ︨︀ل ١٣٩٩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٠٠١ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡.
︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ٢٢ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫﹍︣دد.   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-۶

٧-﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︵︣ح و﹠﹥ ︨︀ر( ︑﹙﹀﹟ :  ٨٨٩٩٢٠١١ و ٨٨٩٩٢٠١٢ )      
﹥ ﹡︪︀﹡﹩ http:\\iets.mporg.ir  ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︀﹠﹝︲

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ٩٧٨٩۵٠/ م ا﹜︿ ١٩٠۶ 

آگهى مناقصه شماره  2099001004000100 
در سامانه تداركات الكترونيكى دولت   -  نوبت دوم

وزارت راه و ︫︨︣︀زی
︫ــ︣﹋️ ︨ــ︀︠️ و ︑﹢︨ــ︺﹥ زــ︣ 

︋﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر

/ع
۹۹
۰۶
۴۵
۰

 اداره ﹋﹏ ︑︡ار﹋︀ت و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

﹠ــ︡"ج" ﹝ــ︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن  ﹠︀︋ــ︣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣اــ﹩︋  شـركت راه آهـن جمهورى اسـالمى ايـران در ﹡︷ــ︣ دارد︋ 
︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ︗ــ️ د︻﹢ت ︋ــ﹥ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩
 www.setadiran.ir ︋﹥ ︫ــ︣ح ز︣ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹢︸﹀﹠︡ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م در 
︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 

ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه از ︵︀︨ ﹅︣️ ﹝︤︋﹢ر ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.
١. ︫ــ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: "را﹨︊︣ی ﹝︪︀︾﹏ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ︨︀︠︐﹞︀ن و ︑︀︨﹫︧︀ت 

️ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ و ︑︣﹝﹫﹛ و ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤ ا︧︐﹍︀ه ﹨︀" و ﹁︺︀﹜﹫
٢. ﹝︡ت ا︗︣ای ﹇︣ارداد: ١۶/︫︀﹡︤ده ﹝︀ه و ﹝﹏ ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︵︊﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٣. ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻١۴:٠٠️ روز  ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٩/٩٩/٠۶
﹞ .۴﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ︑﹢﹏ ا︮﹏ ︎︀﹋️ ا﹜︿: ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٧/١٣

ــ﹫︤ده ﹨︤ار ︀﹡︭ــ︡ و︨  ــ︩ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و︎  ﹠︖ــ︀ه و︫  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: دو︧ــ️ و︎  ۵. ﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
 (٢۵۶,۵١٣,٠٠٠) ر︀ل

۶. ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ دارای ︨ــ﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊ــ︀ر ︋﹢ده و ︋︣ای ﹝︡ت ︨ــ﹥ ﹝︀ه ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏             
.︫︡︀︋ ︡︡﹝︑

٧. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت http:/iets.mporg.ir ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
٨. ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ از وزارت ︑︺︀ون،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٩. ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)   ︨﹅︣︵ از ️︧︀︋ ﹩﹞ ً︀ ﹁︣ ︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د︮  ︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ در︀﹁️ و︋ 
 ﹏︮︀ ︀ره ۴١٩٣۴ (︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د) ︑﹞︀س﹝︀م ︋︀ ︫ــ︋︪ــ﹊﹏ و ا﹞ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ︣د. در ︮﹢رت ︋︣وز︢︎ رت﹢︮

﹡﹞︀﹠︡.                                                                                                                            ︫﹠︀︨ــ﹥ آ﹎﹩ ٩٧٩٧۶٣/ م ا﹜︿١٩٢٣

﹞︀ره ١-٧٠٩-٩٩    ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
وزارت راه و ︫︨︣︀زی

︫︣﹋️ راه آ﹨﹟
︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

﹡﹢︋️ دوم

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول )
︫︤﹊﹩ ︑︣︋️ ︗︀م دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م︎ 

۵ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

,ع
۹۹
۰۶
۴۴
۱
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روزنامـه صبـح ایـران 2

توصیه امیرعبداللهیان به امارات و بحرین  سیاست: »حسین امیرعبداللهیان« در توییتی نوشت: »سازش رژیم بحرین  با رژیم جعلی اسرائیل ، خیانت بزرگ به آرمان اسالمی و مردم فلسطین در آزادی 
قدس شریف است. حاکمان بی تدبیر امارات و بحرین جاده صاف کن طرح های صهیونیستی در منطقه نباشند. به روزهای سخت بیندیشند و از تاریخ عبرت گیرند. فردا دیر است. طناب نجات آمریکا  سال هاست که 

پوسیده است«.

 سیاست/ مینا افرازه  با نزدیک شدن 
به انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و 
موضع گیری های سیاسی دو نامزد انتخابات 
یعنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی و 
جو بایدن نامزد حــزب دموکرات، برخی 
تحلیلگران داخلی و سیاستمداران مدعی اند 
که بایدن به عنوان رقیــب اصلی ترامپ 
دارای دیدگاهی میانه رو نســبت به ایران 
است و با انتخاب وی امکان بازگشت آمریکا 
به توافق برجام و متوقف شدن اقدام های 
ضد ایرانی آمریکا وجــود دارد. بااین حال 
رفته رفتــه موضع گیــری و 
اظهارات بایدن نادرستی این 
تحلیل و باور آنان را به اثبات 

می رساند.
در همیــن رابطه، نگاهی به 
موضع گیری اخیر بایدن این 
موضوع را تأیید می کند. بر 
نیوزویک؛  گزارش  اســاس 
رســانه آمریکایی، بایدن در 
در  کرده  عنــوان  اظهاراتی 
صورت رئیس جمهور شدن، 
واشنگتن به تعامل با تهران 
خواهــد پرداخــت. این در 
حالی اســت کــه وی در ادامه اظهاراتش 
مدعی شــده ایران اکنون نسبت به زمانی 
که ما در سال ۲۰۱۷ برجام را ترک کردیم، 
به سالح هسته ای نزدیک تر شده است. اگر 
ایران پایبندی به تعهدات هسته ای خود را 
از سر بگیرد، آمریکا به برنامه جامع اقدام 
مشترک بازخواهد گشــت. ادعای بایدن 
مبنی بر بازگشــت به توافــق در صورت 
اجرای تعهدات از ســوی ایران، در حالی 
اســت که آخرین فضاســازی های دولت 
ترامپ برای اجماع کشورهای عضو شورای 
امنیت علیه ایران نیــز به دلیل همکاری 
کشورمان با نهادهای بین المللی و ارائه عدم 
مدرک مستند از سوی آمریکا با شکست 

مواجه شد.
این نامزد آشکارا اظهار کرده به جای اینکه 
ایران منزوی شــود، ما کسی هستیم که 
منزوی شده ایم. با شرکا و متحدان آمریکا 
تالش خواهیم کرد که توافق هســته ای 

را قوی تــر و طوالنی تــر کنیم تا شــامل 
ثبات زدای  »فعالیت های  موضوعاتی چون 

ایران« در منطقه غرب آسیا نیز شود.

 خطر دموکرات ها؛ »
اجماع سازی علیه ایران 

این اظهارنظر نامــزد انتخاباتی به خوبی 
نشان می دهد دایره توافقی که آمریکایی ها 
به دنبال دستیابی به آن و کسب افتخاری 
برای دموکرات ها از این طریق هســتند، 
نه تنها معطوف به مسئله هسته ای نخواهد 
بود، بلکه اقدام های منطقه ای و دفاعی نیز 

هدف بعدی مذاکره با ایران است.
در همین رابطه، ســید محمــد مرندی 
کارشــناس ارشــد مســائل آمریــکا در 
مصاحبه ای گفته است ما خیلی نباید روی 
این موضوع حساب بازکنیم که چه کسی 
رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد؛ زیرا اگر 
ترامپ برود و بایدن بیاید اتفاق خاصی برای 

ایران نخواهد افتاد.
 وی هر کدام از دو نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را دارای معایب و مزایایی 
در ارتباط با سیاســت خارجی دانســت 
و گفت: از جهاتی ترامــپ می تواند برای 
ایران بهتر باشــد؛ زیرا آمریکای ضعیف از 
نظر اقتصادی و منزوی از نظر بین المللی 
را رقــم خواهد زد که در تقابــل با ایران 
موفقیت جدی نخواهد داشــت، ولی اگر 
بایدن رئیس جمهورشود، گرچه امکان دارد 

در ظاهر کمتر با ایران خصومت ورزی کند، 
ولی در ایجاد اجمــاع علیه ایران موفق تر 

عمل خواهد کرد.

ترامپ و بایدن تنها شیوه کارشان »
تفاوت دارد

در ایــن رابطــه ابوالفضل ظهــره وند، 
کارشــناس مسائل سیاســی نیز بر این 
باور است که مســئله سیاست خارجی 
هر کشــوری با منافع امنیــت ملی آن 
مرتبط اســت. موضوع منافــع ملی در 
همه کشــورهای توســعه یافته، جدا از 
جناح بندی های داخلی اســت؛ یعنی چه 
بایــدن چه ترامپ رئیس جمهور شــوند 
نگاهشان به ایران به عنوان تهدیدی است 
که باید مهار، کنترل و امحا شود. این دو 
هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها شیوه 
کارشان متفاوت اســت. آمریکایی ها در 
دوره اوباما برجام را مصوب کردند و اتفاقاً 
درگذشته هم تهدید کرده بودند که اگر 
منافع یا موضوعات مدنظرشان در پروژه 
برجام یعنی همان برجام دو، سه و چهار 

به نتیجه نرسد از توافق بیرون می آیند.
این کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو 
با قدس تصریح کــرد: ترامپ امروز همان 
هدف مدنظــر اوباما را انجام داده؛ بنابراین 
آنچــه را کــه می خواســتند در موضوع 
ظرفیت های هسته ای و نظارت های شدید 
بر ایران کســب کنند را بدســت آوردند. 

بایدن مگر دیوانه اســت یا اینکه به کسی 
در ایران تعهــد داده که بخواهد دوباره به 
برجام برگردد و به ما امتیازی را که تاکنون 
نداده اند، بدهد. به نظر می رسد بایدن برخی 
موضع گیری ها را صرفاً برای مصرف داخلی 
کشورشان مطرح می کند، اما قطعاً تالش 
دارد برجام جامع را عملیاتی کند. البته این 
بار بایدن مدعی خواهد شد اگر قرار است 
ضعف های برجــام از بین برود و به صورت 
مصوبه در کنگره آمریکا دربیاید، ایران باید 
سر میز مذاکره بنشیند و به توافق جامع 
تن دهد که توافق جامع هم به کنگره برود 
و تصویب شود تا اتفاقات برجام تکرار نشود.
بایدن در صورت پیروزی، توافق جامع را به 

ایران تحمیل می کند.
وی افزود: بایدن در صورت پیروزی، سعی 
می کند توافق جامــع را به ایران تحمیل 
کند بدین معنا که نظام سیاســی ایران را 
به صورت نرم استحاله کند تا درنهایت به 
یک کشــور وابسته با وجود عناصر لیبرال 
و سرسپرده تبدیل شــود. دموکرات ها در 
نظر دارند این هدف را با همراهی متحدان 
اروپایــی خود اجرا کنند و به همین دلیل 
است که بایدن چنین موضع گیری دارد، اما 

ایران باید هوشمند باشد.
ظهره وند ادامه داد: اکنون در ســطح اروپا 
شــاهدیم که بین بریتانیا و اتحادیه اروپا 
اختالف وجود دارد، اما می بینیم که وزیر 
خارجه بریتانیا در موضوع برجام علیه ایران 
موضع می گیــرد و وزرای خارجه آلمان و 
فرانسه هم با آن همسویی نشان می دهد. 
درحالی که بریتانیا با اتحادیه اختالف دارد 
و از ســویی دیگر بریتانیا طرفدار پیروزی 
ترامپ است، اما وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
طرفدار پیروزی بایدن هستند، اما شاهدیم 
با وجود اختالفاتی که با هم دارند، همگی 

در موضوع ایران اشتراک نظر دارند.
وی همچنیــن گفــت: بنابراین عقالنیت 
سیاســی حکم می کند نخبگان سیاسی 
کشورمان جایگاه ایران و معادالت سیاسی 
را خوب بفهمند و از منافع ملی به بهترین 
وجه و بدون وابســتگی بــه جریان های 

بیرونی دفاع کنند.

نامزد دموکرات انتخابات آمریکا ادعای بازگشت به برجام را دارد، اما به شرط برجام موشکی و منطقه ای

ترامپ و بایدن؛ دو روی سکه دشمنی با ایران

کی می شود عقل کامل داشت از دست بعضی که سواد ندارند. 09300002842س
همیشه نمیشه از ترامپ و آمریکا انتقاد کرد یک سوزن هم به مسئوالن خودمون س

بزنیم. من یک زنم با ۲۷سال سن ساعت کاریم از9 صبح تا 8 شب کل حقوقم یک 
میلیون و 5۰۰ هر دو ماه باید یک تیکه جهازم را بخرم. با این وضع اقتصادی دولت 

ان شاءهلل ۲۰ سال دیگه میرم خونه خودم. 09300007978
آقــای رئیس جمهور! عدل اقتصادی را از بین بــردی و عدل اخالقی را هم فدا س

کردی. 09350003571
چرا با وجود قانون امهال و حذف جریمه مرکب از وام های تولیدی، بانک ها از این س

قانون تمکین نمی کنند. مثالً به ازای ۱35میلیون وام و پرداخت ۲6۰میلیون، بانک 
35۰میلیون دیگر یعنی در کل6۱۰میلیون برای تسویه می خواهد تا سند آزاد شود. 

09350000590
همکاری داشتم که شغلش فنی نبود و با ۱8 سال سابقه کار خودشو بازنشست س

کرد و از نظر سازمانی زیر دست من بود و من با داشتن حق فنی لول 9 و رده یک 
و عنوان سر متخصصی و استادی و 3۰ سال خدمت در اثر اجرای قانون بی منطق 
یکسان سازی حقوق االن حقوقمان یکی شده است. اگه یکسان سازی است، چرا 
حقوق امثال من را با حقوق نجومی بگیران مقایسه نمی کنند ؟ آیا این ظلم نیست؟ 

حق کشی نیست؟ 09150002831

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب در پی درگذشت آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی

 آن مرحوم از شاگردان پر تالش ©
و از نزدیکان امام خمینی)ره( بودند

سیاســت: حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پیامی درگذشــت مرحوم مغفور آیت اهلل 
حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفتند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح 
است: درگذشت مرحوم مغفور آیت اهلل آقای 
حاج شیخ یوسف صانعی رضوان اهلل علیه را 
به فرزندان و خاندان مکّرم و به برادر معزز 
و محترم ایشان و نیز به شاگردان و عالقه مندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت 
عرض می کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تالش درس های فقه و اصول و از نزدیکان 
حضرت امام خمینی اعلی اهلل مقامه بودند و پس از پیروزی انقالب در مسئولیت های 
مهّم قضایی و غیره به خدمت اشــتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه 
احدیّت و موجب اعتالی مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق 

را برای آن مرحوم مسئلت می کنم.
همچنین حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت 
آیت اهلل یوسف صانعی، اظهار کرد: این فقیه مبارز تمام عمر پرتالش خود را وقف خدمت 
در مســئولیت های مختلف و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بیت نمود و کارنامه 
ارزشــمندی از خود به یادگار گذاشت که بی شک زحمات این عالم وارسته در عرصه های 

دینی و اجتماعی همواره در حافظه مردم باقی خواهد ماند.

به دلیل شیوع کرونا هیچ مراسمی برگزار نمی شود»
پیرو بستری شدن آیت اهلل صانعی در بیمارستان نکویی قم، وی صبح دیروز دارفانی را وداع 
گفت. دفتر وی در اطالعیه ای اعالم کرد به دلیل شیوع بیماری کرونا هیچ مراسمی برگزار 
نمی شود. متن اطالعیه به این شرح است: »ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت 
بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداء، ملت شریف و بزرگوار ایران، مراجع معظم تقلید و حوزه های 
علمیه، اعالم می دارد با توجه به وصیت آن عزیز سفر کرده، در ایام کرونا هیچ گونه مراسم 

از تشییع و... برگزار نمی گردد«. 

رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ پایان یافت

خط و نشان فرمانده ارتش برای بدخواهان ©
سیاست: رزمایــش بزرگ مشترک ذوالفقار 
99 ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و 
زیر سطحی روزگذشته به کار خود پایان داد. 
در این مراسم که با حضور امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موســوی و جمعی از فرماندهان 
ارشد ارتش جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء 
برگزار شــد، انواع یگان های شناور سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران شامل ناوشکن ها، ناوهای موشک انداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی های کالس 
طارق، غدیر و زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند. تیزپروازان 

نیروی هوایی ارتش نیز یگان های سطحی و زیر سطحی را همراهی کردند.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تجهیزات راهبردی ساخت داخل در رزمایش ذوالفقار 99 
ارتش با موفقیت آزمایش شد، در تشریح پیام این رزمایش برای بدخواهان و کسانی که 
در ذهنشان فکرهای بد را پرورش می دهند، گفت: پیام این رزمایش این است که هرگز 
جمهوری اسالمی ایران را مورد آزمایش قرار ندهند و محاسبات غلط خود را دنبال نکنند؛ 
چرا که با پاسخ پشیمان کننده مواجه می شوند که بخشی از آن را به اندازه ای که امکان 

نشان دادن داشت، نشان دادیم.

بیانیه سپاه در محکومیت عادی سازی روابط  آل خلیفه با رژیم صهیونیستی

 حاکم جالد بحرین در انتظار انتقام سخت ©
مجاهدان آزادی قدس باشد

مهر:  ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
بیانیه ای با محکومیت شدید برقراری روابط 
دیپلماتیــک بیــن بحریــن و رژیم جعلی 
صهیونیستی تأکید کرد: حاکم جالد بحرین 
در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت 

مسلمان و غیرتمند این کشور باشد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام ننگین 
آل خلیفه و رژیم وابسته حاکم بر بحرین در برقراری روابط با رژیم صهیونیستی که خالف 
اراده و آرمان مردم مســلمان این کشور صورت پذیرفت، حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه 

مشروعیت بوده و پاسخ های درخور را دریافت خواهد کرد.
این بیانیه می افزاید: دومینوی عادی ســازی روابط رژیم صهیونیســتی با حکام برخی 
کشــورهای عربی که با مهندسی کاخ ســفید و رئیس جمهور منفور و بی خرد آمریکا 
در پی تحمیل ذلت و خفت به ملت های مســلمان و غارت منابع و ثروتهای آنان و نیز 
امنیت سازی برای اشغالگران فلسطین و غاصبان قدس شریف است، هرگز به فرجام شوم 
خود منتهی نخواهد شد و در معادله ای معکوس، ارتقای قدرت و دامنه عزم و اراده امت 
اسالمی درآشکارسازی ظرفیت های پنهان و نهفته مقاومت ضد صهیونیستی برای دفع 

غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای متعلق به جهان اسالم را رقم خواهد زد.
این بیانیه با هشدار به آل خلیفه و دیگر حکام خائن و جیره خوار نظام سلطه و استکبار در باز 
کردن دروازه های نفوذ و ورود رژیم صهیونیستی به منطقه راهبردی خلیج فارس و دریای 
عمان تاکید کرده است: اقدام شیطانی و پرنکبت رژیم ستمگر حاکم بر بحرین مانند سایر 
طرح های پلید و خائنانه سازش هیچ دستاوردی برای آمریکا و حامیان صهیونیست های 
کودک ُکش به دنبال نداشته، بلکه مسببان و بانیان این خیانت ها و خباثت ها را آماج خشم 
مقدس و انتقام سخت امت اسالمی به ویژه مردم شیعه بحرین که این روزها با برافراشتن 
بیرق لبیک یا حسین )ع( در محرم حسینی؛ طنین هیهات من الذله سر داده اند قرار داده 
و طومار ننگین کسانی که با خلق ظلم، وحشت، خشونت، کشتار، جنگ و ناامنی، تهدید 

دائمی امنیت در غرب آسیا و جهان اسالم بوده اند را در هم خواهند پیچید.

مسکو: ایران و روسیه دوست و شریک یکدیگر هستند©
فارس: کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در فدراسیون روسیه با »الکساندر فومین« 
معاون وزیر دفاع روســیه دیدار و گفت و گو 
کرد. در این مالقات که در محل وزارت دفاع 
فدراسیون روســیه انجام شد، همکاری های 
دو کشــور در زمینه هــای دفاعی و نظامی و 
همچنین برجام مورد گفت و گو قرار گرفت. در 
این دیدار که پس از سفر اخیر  امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به مسکو 
انجام شــد، طرفین بر ادامه رایزنی ها، سفرها و همکاری های دو کشور با هدف مبارزه با 
تروریسم و ایجاد صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند. در این مالقات فومین تصریح کرد 

روسیه و ایران دو کشور دوست، متحد و شریک یکدیگر هستند.

 نظام آموزشی ©
و کتاب های درسی

در روزهــای اخیر تغییــرات در طرح جلد برخی 
کتاب های درســی در فضای مجــازی بازتاب ها و 
واکنش های گسترده ای داشت و به طور ویژه حذف 
تصویــر دختران از روی جلد کتاب ریاضی ســوم 
دبســتان در فضای سیاست زده امروز به دوگانه ای 
دیگر تبدیل شد؛ عده ای آن را به جریانی منتسب 
کردند که بــه دنبال حذف دختــران از جامعه و 
خانه نشینی آن ها هستند و گروهی دیگر با توجه 
به محجبه بودن دختران حذف شده این طرح ،این 
حرکت را جریانی برای حذف حجاب از کتاب های 
درسی دانستند. این بازتاب ها منجر به واکنش وزیر 
آموزش و پرورش و دستور وی برای بررسی و اصالح 
آن شــد. اگرچه تغییرات اخیر کتاب های درسی 
نشانگر سطحی نگری در بازنگری این کتاب هاست، 
اما نگارنده آن را فرصت مناسبی برای نگاهی دوباره 
به برخی مشــکالت نظام آموزشی کشور و نقش 

کتاب های درسی در حل این مشکالت می داند:
۱- کتاب درســی یکی از مهم تریــن ارکان نظام 
آموزشی اســت که می تواند در طرح تحول نظام 
آموزش و پرورش به طور ویژه مورد توجه و کنکاش 
قرار گیرد. روشن است که نمادهای استفاده شده در 
کتاب های درسی باید منطبق بر ارزش های دینی و 
ملی کشور باشد، اما اگر تحول در کتاب های درسی 
را صرفاً در تغییر طرح هــا و نمادها بدانیم، قطعاً 

گرفتار سطحی نگری و ساده اندیشی شده ایم.
 ۲- کتاب درســی باید بتواند عالوه بر علم آموزی 
و دانش افزایی دانش آموزان،مشــکالت ساختاری 
جامعه را نیز در جریان آموزش نسل آینده مرتفع 
سازد تا امکان پویایی و بالندگی کشور فراهم شود. 
یکی از دالیل توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته 
توجــه جدی آن ها به نظام آموزشــی و کارآمدی 

آموزش و پرورش این کشورهاست.
3- گرچــه از منظر صاحبنظران نکاتی که باید در 
بازنگری کتاب های درسی مدنظر باشد پرشماراست، 
اما دراین نگاره تنها به چند نکته مهم در این زمینه 

اشاره می شود:
 اول: نظام آموزشــی و کتاب های درســی مبتنی بر 
حفظیــات و عــدم ارتباط محتوای کتاب درســی با 
نیازهای شــغلی و آینده دانش آموزان است. طراحان 
کتاب های درسی شــاید فکر می کنند هر چقدر مغز 
دانش آموزان را از اطالعات علمی بیشــتری انباشته 
کنند، محصــالن داناتری را به جامعه تحویل داده اند؛ 
بنابراین کتاب های درسی به نحوی طراحی شده که 
سرشار از اطالعات گسترده ای است که دانش آموز باید 
آن را حفظ کند و امتحان بدهد، بدون آنکه فهم و درک 
درستی از مفاهیم آن پیدا کند و نقش این اطالعات را 

در زندگی اجتماعی و آینده شغلی خود بداند.
دوم؛ کتاب های درســی به نحوی طراحی شده که 
دانش آموز خود را از مطالعه هر کتاب دیگری بی نیاز 
می پندارد و دانش آموزان در دوران تحصیل کمتر به 
سراغ مطالعه کتاب های غیر درسی می روند؛ بنابراین 
سرانه مطالعه در کشور همواره سیر نزولی داشته است.

سوم؛ نبود خالقیت است. کتاب های درسی قدرت 
خالق دانش آموزان را تقویت نمی کنند و ابتکار را در 
ذهن آن ها بر نمی انگیزند. تدوین و تألیف کتاب های 
درســی با بهره گیری از تجربیات دنیای امروز باید 
بتواند دانش آموزان خالق و مبتکر را تربیت کند تا 
آینده خود را نه در پشت میز ادارات، بلکه در مراکز 

مبتنی بر خالقیت و کارآفرینی جست وجوکنند.
و چهارم تقویت روحیــه کار گروهی درتدوین 
کتاب های درسی است. نظام آموزشی دانش آموزان 
را فردمحور بار می آورد وتوجه به روحیه کار جمعی 

در کتاب های درسی بسیار ضعیف است .
اکنون که فرصت بازنگری در تغییرات ســطحی 
کتاب های درســی فراهم شده وآموزش و پرورش 
ارزیابی مجدد کتاب ها را در دســتور کار قرار داده 
است، انتظار می رود با توجه به تصویب سند تحول 
در آموزش و پرورش روند بازبینی کتاب های درسی 
از اصالحات ســطحی و شکلی به سوی تغییرات 
بنیادی و مؤثر ســوق داده شــود تا خروجی نظام 
آموزشی کشــور، جوانانی مبتکر،خالق، توانمند و 
آماده جذب بازار کار و دانشگاه ها درواقع مراکز عمق 
بخشی و تخصصی تر کردن خالقیت ها وابتکارات 

دانش آموختگان آموزش و پرورش باشند.

انهدام مقر گروهک های ضد انقالب©
مهر: معاون عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
گفــت: رزمندگان قــرارگاه حمزه در پاســخ به 
شرارت ها، مقر گروهک های ضد انقالب در منطقه 
کردستان عراق را در سلسله عملیات های متعدد 

هدف قرار دادند.
سردار خلیل زاده در خصوص جزئیات این عملیات 
از مأیوس شدن آمریکایی ها با انهدام کامل تیم های 
تروریســتی در مرزهای شــمال غرب کشور در 
سال های گذشته خبر داد و افزود: از سال گذشته 
ایادی استکبار با روش های مختلف، ایجاد ناامنی 
در مرزهای کشــورمان را در دستور کار خود قرار 
داده اند. وی با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح در 
مقابله مؤثر با گروهک های تروریستی ضد انقالب 
موجب شد تا آن ها نتوانند به صورت نظامی علیه 
جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند، افزود: استکبار 
جهانی با سازمان دهی هســته ها و اعزام عناصر 
وابسته خود به داخل کشور نقشه شوم ترور افراد 
انقالبی را در دستور کار خود قرار داده  است. معاون 
عملیات قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( ادامه داد: 
عملیات اخیر سپاه در پاسخ به شرارت ضد انقالب 

در انجام یک مورد ترور در استان کردستان بود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

بایدن در صورت 
پیروزی، سعی 
می کند توافق 
جامع را به ایران 
تحمیل کند بدین 
معنا که نظام 
سیاسی ایران 
را به صورت نرم 
استحاله کند

بــــــــرش

سیاست: حسن روحانــی، رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملّی 
مبــارزه با کرونا با بیان اینکه از خانواده های عزیز می خواهم در 
برابر شبهه افکنی ها تسلیم نشوند و کامالً  هوشیار باشند، گفت: 
مردم بدانند وزارتخانه های ما همه توان خود را به کار گرفته اند 
تا نوجوان ها و جوانان عزیز ما بتوانند در محیط ســالمی درس 
خودشان را ادامه دهند. وی با بیان اینکه کانال های ضد ایرانی 
خارج نشین خیلی عصبانی هستند که در داستان کرونا همه 
چیز در ایران به روال درســت پیش مــی رود، گفت: به تازگی 
وزارت اطالعات دو گزارش را از مؤسســات آمریکایی در اختیار 
من قرار داد که نشــان می داد چقدر ناراحت و عصبانی هستند 
که ایران در حال تحریم و در شرایط کرونا چطور هم مغازه اش 
باز اســت هم مردم رفت و آمد دارند هــم مجالس عزا برگزار 
می شــود و هم بیمارستان ها به مردم می رسند و با کمبود دارو 
مواجه نیستند. روحانی ادامه داد: این مؤسسات نوشته اند ما این 

همه به ایران فشار آوردیم که در ایام کرونا مردم به خاطر فشار 
بیمارســتان و تخت و دارو به تنگ بیایند و به خیابان ها بریزند 
و حاال این موضوع موجب تشکر برای دولت ایران شده است و 
کشورهای منطقه همه نگاهشان به ایران است و می بینند که 

چطور به خوبی کرونا را مدیریت کرده است. این نشان می دهد 
دشمنان ما ناراحت هستند. 

وی در ادامه دشــمنی های آمریکا علیه ملت ایران را یادآور 
شــد و گفــت: مــا 5 میلیــارد دالر وام از IMF )صندوق 
بین المللی پــول( تقاضا کردیم تا برای واکســن و دارو در 
ایام کرونا به ما کمک کننــد؛ همه قبول کردند، اّما آمریکا 
نمی گذارد ما این وام را بگیریم. این ها تا این حد از انسانیت 

فاصله گرفته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه کاخ ســفیِد آمریــکا امروز بویی از 
انســانیت نبرده اســت، گفت: باالتر از این، مردم ایران بدانند 
کشورهایی هستند که دوست ما هستند و پول ما در بانک های 
آن هاست اّما سه قفل بر روی آن زده اند و حاضر نیستند آن را 
برای نیازمندی های خودمان آزاد کنند. می گویند آمریکا به ما 

فشار آورده  است و ما هم عقب نشینی کرده ایم.

سیاست: غالمحسین اســماعیلی از صــدور رأی پرونده 
اکبــر طبری و دیگــر متهمان خبــر داد و گفت: پس از 
برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران 
و اســتماع دفاعیــات متهمان و وکالی آن هــا در نهایت 
دادگاه رأی خود را در مورد پرونــده اتهامی اکبر طبری 
صادر کرده اســت. به گزارش میزان، وی بــا بیان اینکه 
رأی هنــوز غیرقطعــی و قابل فرجــام خواهی در دیوان 
عالی کشور اســت، ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده 
۱۰عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را 
مجرم شــناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای 
دادگاه به اثبات نرســید. اســماعیلی افزود: اکبر طبری 
بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با وصف سردستگی و 
اخذ رشوه های متعدد به 3۱ سال حبس تعزیری و ضبط 
اموال ناشــی از ارتشــا و انفصال دائم از خدمات دولتی و 
بیــش از ۴3۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شــده 
است. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی 
پولشــویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری 
و حــدود 6۰۰ میلیارد ریال جــزای نقدی و ضبط اموال 

موضوع پولشویی محکوم شده است.

اموال ضبط شده طبری»
وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشا 
در پرونده، گفت: سه دســتگاه آپارتمان مسکونی در برج 
رومــا در کامرانیه تهران که یک واحد به مســاحت 633 
متــر و واحد دیگر به مســاحت 388 متر و واحد ســوم 
بــه مســاحت 38۰ متر که حکم ضبط آن ها صادر شــده 
اســت. یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از 
برج های مجلل به مساحت 633 متر از ناحیه دادگاه مورد 
ضبط قرار گرفته است. اســماعیلی یادآور شد: پنج قطعه 

زمین در شهرســتان بابلســر که تبدیل به یک باغ ویالی 
بســیار بزرگ شــده و ویالی مجللی در آن ســاخته شده  
هم مورد ضبط قرار گرفته اســت. یک قطعه زمین مشجر 
به مســاحت یک هزارو6۷5 متر در نجارکالی لواســان نیز 
مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان 
اداری به مســاحت ۱۰8 متر در مجتمع اداری سانا و یک 
قطعه زمین به مساحت 3۰۰ متر در بولوار کریم خان زند 
و طبقات 5 و 6 ســاختمان احداثــی در بولوار کریم خان 
زند به عنوان بخشــی از اموال و وجوه ناشــی از ارتشاست 
که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن ها صادر شــده است. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع این متهم به حدود 
هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده 
اســت و عالوه بر آن به حدود ۱۷9 میلیــارد ریال ضبط 
وجوه نقدی که بابت ارتشــا اخذ کرده و امالکی که اشاره 
کردم، محکوم شــده اســت. در 6 مورد دیگر به تناسب با 
عناوین اتهامی دادگاه بر اســاس ضوابط و مقررات قانونی 
حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده اســت. 
وی یادآور شــد: در صورت قطعی شــدن این دادنامه، بر 
اساس قانون مجازات اشد که 3۱سال حبس و ضبط اموال 

ناشــی از ارتشــا و جزای نقدی و انفصال ابــد از خدمات 
دولتی است، قابل اجراست.

محکومیت سایر متهمان »
ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به حکم محکومیت سایر 
متهمان این پرونده، تصریح کرد: فرهاد مشــایخ فریدون به 
جرم مشــارکت در تشکیل شــبکه چند نفره ارتشا با لحاظ 
مســاعدت و همکاری که در کشــف جرم کرده اســت و با 
تخفیفــات موردنظر دادگاه به ۱5 ســال حبس تعزیری و 
جزای نقدی محکوم شــده است. وی افزود: در مورد رسول 
دانیال زاده به جرم مشــارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه 
پــس از تشــکیل پرونده به کشــور بازگشــت و در فرایند 
دادرسی شــرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با 
لحاظ این تخفیفات به ۱5 ســال حبس محکوم شده است. 
اسماعیلی گفت: بیژن قاســم زاده سنگرودی به جرم تأثیر 
دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از 
خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی 
از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به 
۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه 
و جزای نقدی محکوم شــده است. ســخنگوی قوه قضائیه 
یادآور شــد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت هایی 
حاصل کردند و این بخشــی که مورد رأی قرار گرفته یک 
بخش پرونده اســت و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح 
اســت، به ویژه نسبت به کسانی که اکنون در خارج از کشور 
هستند، دادگاه هنوز رأی نداده و متعاقباً رأی خود را صادر 
خواهد کرد. بخش ســوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله 
تکمیل تحقیقات اســت و پس از تکمیل تحقیقات چنانچه 
دادســرا عقیده ای به مجرمیت داشته باشد، پرونده را جهت 

ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.

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

دولت

قوه قضائیه

annotation@qudsonline.ir
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رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا:

از بازگشت هزارمیلیارد ریال تا ضبط اموال نامشروع و 31سال حبس تعزیری

کاخ سفید بویی از انسانیت نبرده است

حکم اولیه »طبری« صادر شد



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

 جذب 108 هزار برگه سند در پنج ماهه نخست سال جاری   آستان: مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی از جذب 108 هزار برگ سند طی پنج ماهه نخست سال 1399 خبر داد.
محمدهادی زاهدی گفت: این اسناد به صورت انتقال و اهدا جذب شده است. وی افزود: حفاظت از گنجینه های آستان قدس رضوی یکی از موارد منشور هفت گانه مقام معظم رهبری در تبیین وظایف آستان قدس 

رضوی است که این مدیریت با استناد به این موضوع حفظ و نگهداري اسناد مرتبط با این آستان را در دستور کار خود قرار داده است.

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

آستان چندی پیش در حکمی از سوی 
حجت االسالم و المسلمین مروی، تولیت 
معزز آســتان قدس رضوی اعضای شورای 
علمی و فرهنگی آســتان قــدس رضوی 
منصوب شــدند تا مطابق شــرح وظایف 
تبیین شده در راستای توسعه فعالیت های 
فرهنگی و علمی این نهاد مقدس اقدام های 
مؤثری صورت پذیرد.پس از ابالغ این حکم 
روز پنجشنبه 20 شــهریور ماه با حضور 
برخی از اعضای این شورا و مدیران مراکز 
و مؤسســات علمی و فرهنگی ســازمان، 
نخستین نشست تخصصی در دیدار رسمی 
در محل تاالر موزه قرآن رضوی برگزار شد 
تا این شورا به عنوان باالترین مجمعی که 
در سیاست گذاری های برنامه های علمی 
و فرهنگی از ســوی تولیت منتخب شده 
است؛ فعالیت های خود را تبیین و تدوین 
کند. این گزارش، روایتی از این جلسه است. 

مرجعیت علمی و حمایت از »
پژوهشگران

ایــن دیدار که با بیان مقدمه ای از ســوی 
حجت االسالم محمد حسن مهدوی مهر؛ 
ریاست ســازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی، فعالیت خود را آغاز کرد، در 
ابتدا رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان مقدس رضوی به بیان 
فعالیت ها و برنامه های انجام شده توسط این 
سازمان پرداخت.حجت االسالم والمسلمین 
سید جالل حسینی در این جلسه با معرفی 
کتابخانه های آســتان قــدس رضوی به 
عنوان یکــی از قدیمی ترین و معتبرترین 
مجموعه های فرهنگی در کشور و به جهاتی 
در جهان اســالم، به فعالیت های راهبردی 
این سازمان اشــاره کرد و گفت: توجه به 
دانش و خردورزی ســرلوحه فعالیت های 
این سازمان قرار دارد.وی بیان کرد: سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی در رویکرد ماهوی خود تالش 
داشته اســت تا از انبارداری و صیانت که 
نخستین وظیفه آن تعریف شده به سمت 
ترویج فرهنگ و سنت شیعه با استفاده از 
منابع غنی و نسخه های خطی که پشتوانه 
فرهنگی جهان اسالم است، حرکت کند.
حسینی همچنین با اشــاره به رتبه برتر 
کتابخانه های رضوی در ســطح کشــور و 
بین  الملل، بــه تالش این ســازمان برای 
دسترسی راحت پژوهشگران به منابع غنی 

این سازمان اشاره کرد.
 
 الگویی برای »

مراکز آموزش اسالمی جهان
حجت االسالم والمسلمین وحدتی ُشبیری؛ 
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی نیز در 
این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
این دانشگاه، دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
را یکی از پویاترین مجامع علمی اســالمی 
معرفی کــرد که با تربیت اندیشــمندان 
اســالمی تالش دارد تا اســالم و فرهنگ 

شیعی را به سراسر جهان ارسال کند.
وی ایــن مرکز آموزشــی را یکی از مراکز 
فراگیــری علوم اســالمی عنــوان کرد و 
افزود:این دانشــگاه توجــه عالقه مندان و 
آرزومندان فراگیری علوم اسالمی را به خود 
جلب کرده است.وحدتی شبیری حرکت 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی را به سمت 
تحقق راهبردهای علمی مقام معظم رهبری 
عنــوان و بیان کــرد: مهم ترین آن تبدیل 
شدن مراکز آموزشی و علمی آستان قدس 
رضوی به مرجعیت علمی در جهان اسالم 
است. وی همچنین به تحقیق در خصوص 
رفرنس هایــی که می تواند بــرای مراکز 
آموزش اســالمی جهان اســالم مورد نیاز 
باشد، اشاره کرد و ادامه داد: وقف و زیارت از 
جمله موضوعاتی است که می تواند ظهور و 
بروز بیشتری داشته باشد که بر این اساس 
مرکز مطالعات وقف و زیارت در این دانشگاه 

ایجاد شده است.

 بازنگری در زیرساخت های قرآنی»
حجت االســالم والمسلمین سید مسعود 
میریان؛ مدیر مرکز قرآن کریم ســازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی در این جلسه 
به معرفی دستاوردهای این مرکز در مدت 
زمان کوتاه فعالیت  هایش اشاره کرد و سپس 
به بازنگری و اتخاذ رویکرد جدید متناسب با 
نیازهای فرهنگی جامعه در زیر ساخت های 

قرآنی آستان قدس رضوی تأکید کرد.

پشتوانه علمی برای حوزه های علمیه»
حجت االســالم والمسلمین سید محمود 
مرویــان حســینی، مدیــر عامــل بنیاد 
پژوهش های اســالمی، چاپ و نشر 4 هزار 
اثر پژوهشی در قالب 2 هزار عنوان را نتیجه 
فعالیت پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در 
عمر 36 ســاله بنیاد عنوان کرد.وی تولید 
طرح های پژوهشــی، تبیین و ترویج علوم 

و معارف اهل بیت)ع( را محورپژوهش های 
صــورت گرفته در این بنیــاد بیان کرد و 
ضمن برشمردن دستاوردهای علمی بنیاد 
که در عرصه بین الملل مورد استقبال قرار 
گرفته است، به تالش این مرکز علمی برای 
پشــتوانه علمی حوزه های علمیه و آستان 

قدس رضوی اشاره کرد.

پذیرش بیش از یک هزار دانشجوی »
خارجی

دکتر رجوعی، رئیس دانشــگاه بین المللی 
امــام رضــا)ع( نیز در این جلســه ضمن 
برشمردن داشــته های علمی، فرهنگی و 
رشته های تحصیلی این دانشگاه در مقاطع 
مختلف به حضور دانشــجویان خارجی در 
دانشــگاه های امام رضا)ع( اشــاره کرد که 
حدود یک هفتم دانشجویان این دانشگاه را 
شامل می شوند.وی با بیان اینکه از تعداد 

7 هزار دانشجوی پذیرش شده حدود هزار 
نفر آنان دانشجویان از کشورهای مختلف 

هســتند، تصریــح کــرد: 
دانشگاه امام رضا)ع( در میان 
دانشــگاه های غیر انتفاعی 
کشــور رتبه اول را به خود 

اختصاص داده است.

 آستان قدس نمادی»
 از فکر و معرفت رضوی

ادامه این جلسه که با معرفی 
ســایر مجموعه های علمی 
قدس  آســتان  فرهنگــی 
مؤسســه  جمله  از  رضوی 
بنیاد  هنری،  آفرینش های 
فرهنگــی رضــوی، بقــاع 

متبرکه، به نشــر و دیگر مراکز از ســوی 
مدیران عامل این مراکز همراه بود، آیت اهلل 
علیرضا اعرافی، رئیــس حوزه های علمیه 
کشــور و عضو شورای ســازمان علمی و 
فرهنگی کشور درباره جایگاه آستان قدس 
رضوی به عنوان الگوی فرهنگی اسالمی و 
علمی در سطح کشور و بین الملل سخنانی 

را ایراد کرد.
وی تصریح کرد: ســازمانی که امروز شکل 
گرفته نمادی از فکر و معرفت رضوی است 
و دولت فکری و معرفتی به شمار می رود 
که در این جایگاه رفیع در ســطح ملی و 

بین المللی قرار می گیرد.
اعرافی با اشاره به وجود نزدیک به 10 نهاد 
و مؤسسه علمی و فرهنگی در آستان قدس 
رضوی، به تحقق  شکل وحدت در کثرت 
این مراکز تأکید کرد و ادامه داد: ارزش کار 

در هم افزایی افزایش پیدا می کند.
وی ضمن تأکید بر جهــت گیری ملی و 
بین المللی آســتان قــدس رضوی گفت: 
اندیشــه امام رضا)ع( به طور عام و خاص و 
حضرت رضا)ع( و مکتب اهل بیت)ع( جاذبه 
بسیاری در جهان دارد و در این خصوص هر 

چقدر پیش رویم کار همچنان هست.

همتراز با نام و نشان امام رضا)ع( »
حرکت کنیم

دکتــر مخبر دزفولی، دبیر شــورای عالی 
فرهنگی کشــور و عضو شــورای علمی 
و فرهنگی آســتان قدس رضــوی نیز در 
این جلســه به حرکت رو به جلو در بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( در حوزه های فرهنگی 
و تا حدی علمی اشــاره داشت و ادامه داد: 
این رویکرد که یــک خرد جمعی هدایت 
کلی آن را انجام دهد، یک رویکرد درست 
است که در آینده اثرات آن بیشتر نمود پیدا 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نام و نشــان امام رضا)ع( 
نشــان افتخار آفرین جهانی اســت و باید 
متناسب با شعاع حضرت رضا)ع( کار کرد 
که این جاذبه در ســطح جهانی برای نام 

حضرت رضا)ع( وجود دارد.

 نام و نشان امام 
رضا)ع( نشان 
افتخار آفرین 

جهانی است و باید 
متناسب با شعاع 

حضرت رضا)ع( کار 
کرد که این جاذبه 

در سطح جهانی 
برای نام حضرت 

رضا)ع( وجود دارد

بــــــــرش

 در نخستین نشست تخصصی شورای علمی و فرهنگی آستان قدس مطرح شد  

هم افزایی برای درخشش فرهنگ رضوی فراتر از مرزهای اسالمی
وی

ض
س ر

عک
ح/ 

ذبا
ق 

صاد
س :

عک

بازدید از کارگاه ساخت گنبد ©
امام حسینj درکرمان

آســتان: مدیر مرکز امور خادمان آستان 
قدس رضوی در ســفر بــه کرمان از محل 
کارگاه ســاخت گنبــد حرم مطهــر امام 

حسین)ع( بازدید کرد.
دکتــر علیرضا عصارنیا در حاشــیه بازدید 
از کارگاه هــای مختلف ســاخت گنبد از 
ستاد بازســازی عتبات به خاطر طراحی و 
ساخت گنبد حرم مطهر حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( قدردانی و تشــکر کرد.وی 
ســاخت گنبد حرم مطهر امام حسین)ع( 
توسط مردم مؤمن و والیتمدار کرمان را یک 
توفیق دانست و افزود: قطعاً همه این ساخت 
و سازها با عنایت خود حضرت اباعبداهلل)ع( 

انجام می شود.
امور فرهنگی  محمدرضا احمدی؛ مسئول 
کانون های خدمت رضوی استان نیز در این 
بازدید از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
به عنوان پرچمدار خدمت به زائران حسینی 
یاد کرد و گفت: حاج قاســم ارادت خاصی 
بــه حضرت فاطمه )س( داشــت و همین 
امر سبب شد تا منزل مسکونی خود را  در 
کرمان که ســال هــا در ایام فاطمیه محل 
برپایی خیمه عزای اهل بیت بود به عنوان 

بیت الزهرا)س( وقف کند.
وی افزود: محل ســاخت گنبد حرم مطهر 
حضرت اباعبداهلل)ع( در کرمــان دردوران 
دفاع مقدس معراج شــهدا بود، بنابراین به 
همین علت که مــکان معنوی و متبرکی 
اســت به عنوان کارگاه ساخت گنبد حرم 

مطهر حسینی انتخاب شده است.
در این بازدید دکتــر عبدالحمید جعفری 
مشــاور طراحــی و آب کاری خشــت های 
طالی گنبد حرم مطهر امام حسین)ع( در 
بخش های مختلف کارگاه، توضیحاتی را ارائه 
کرد.الزم به یادآوری اســت، پروژه ساخت 
گنبــد جدید حرم مطهر سیدالشــهدا )ع( 
از ســال ۹4 به همت ستاد بازسازی عتبات 
عالیات در شهر کرمان با کمک  مردم استان 
کرمان و عاشــقان اهل بیت)ع( و شیعیان 
سراســر جهان آغاز شده است. ارتفاع گنبد 
جدید حرم امام حسین)ع( 21 متر و نیم و 
قطر آن حدود 17 متر است که در مقایسه با 
گنبد کنونی، حدود هفت متر بلندتر و قطر 
آن یک و نیم برابر بیشــتر از گنبد کنونی 
است. قطعات این گنبد سال گذشته به کربال 
منتقل شد و در حال حاضر طالکاری 16 هزار 
خشت گنبد در دست بررسی و اقدام است.

توزیع ۳۰۰ بسته  معیشتی ©
بین نیازمندان خور و بیابانک

آســتان: به همت کانون بانوان و خانواده 
رضوی شهرســتان خور و بیابانک اســتان 
اصفهان در ایام محرم افزون بر 300 بسته  
معیشتی با هدف کمک به نیازمندان توزیع 

می شود.
ســمانه آل داوود، مســئول کانون بانوان و 
خانــواده دفتر مرکزی خادمیــاران رضوی 
شهرستان خور و بیابانک، با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری مبنی برضرورت توجه 
به اقشار آســیب دیده در این ایام در قالب 
رزمایش کمک مؤمنانه، از اهدای بسته های 
معیشــتی به نیازمندان خبــر داد و گفت: 
300 بسته  حمایتی شامل برنج، روغن، رب 
گوجه، تن ماهی، عدس و نخود تهیه و بین 

نیازمندان توزیع شد.
وی اضافه کرد: این بســته های معیشــتی 
توسط خادمیاران رضوی در ایام ماه محرم 
بیــن نیازمندانی که توســط دفتر مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان خوروبیابانک 

شناسایی شدند، توزیع می شود.
وی اشــاره کرد: بسته های معیشتی عالوه 
بر نیازمندان این شهرســتان در روستاها و 

شهرستان های اطراف نیز توزیع می شود.
وی گفت: تهیه و بسته بندی این بسته های 
حمایتی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و توزیع این بسته ها با رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی انجام می شود.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( 
بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی  و خدمات مشترکین بخش گرمخان  

3650/725/441/941 ماهشهرستان بجنورد  -تجدید

2
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین بخش مرکزی 

3676/837/890/625 ماهشهرستان بجنورد -تجدید 

3
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات مشترکین بخش های 

3650/479/057/805 ماه شهرستان جاجرم  -تجدید

4
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات مشترکین بخش های 

3623/837/870/228 ماه شهرستان گرمه- تجدید

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اسناد اعالم شده اس�ت که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه 
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
64
36

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
تجدیدآگهی ارزیابی کیفی ) نوبت اول ( 

1ـ موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهبانی از تأسیسات و ابنیه شرکت گاز استان به مدت یک سال
2ـ نــام و نشــانی دســتگاه مناقصه گــذار: شــرکت گاز خراســان شــمالی بــه آدرس بجنــورد- خیابــان طالقانــی شــرقی- نبــش خیابــان دهخدا

 کد پســتی 94156-75949
3ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی )فعالیت نگهبانی( و تأیید صالحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت، توانایی مالی، سابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل می آید 
ضمن ثبت نام در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت 
شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. الزم است کلیه مدارك خواسته شده براساس اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی که در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( www.setadiran.ir و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات http://iets.mporg.ir  درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1399/07/07 از طریق ســامانه 

ستاد ارسال نمایند. ضمنًا ارسال نسخه فیزیکی اسناد مناقصه )بجز اسناد ارزیابی کیفی( ضروری است.
* بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مذکور، صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مربوطه از سامانه ستاد در مهلت مقرر امکان پذیر می باشد.

** در صورت مغایرت احتمالی اسناد فیزیکی و الکترونیکی، اولویت با اسناد الکترونیکی است. 
***  شرکت های دارای هیئت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

4- نــوع و میــزان تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: مطابــق بــا بنــد الــف مــاده 6 آئین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه مبلــغ ـــــ/1/895/000/000 ریال 
)یک میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون ریال( می باشد. 

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه به مبلغ: ـــ/37/900/000/000 ریال )سی و هفت میلیارد و نهصد میلیون ریال( می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/06/27 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.

شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342

کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:  11761627                                                                                                                   شناسه آگهی 979582
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی )فشرده(
)مناقصه شماره  99/413(نوبت اول                    شماره مجوز: 1399.3055

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت دکتر طوبی ©
کرمانی راتسلیت گفت

قدس: تولیت آســتان قــدس رضوی 
درگذشت دکتر طوبی کرمانی، دبیرکل 
اتحادیه جهانی زنان مســلمان، استاد 
برجسته فلسفه و کالم دانشگاه تهران و 
مسئول پردیس خواهران دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی راتسلیت گفت. 
حجت االسالم والمســلمین  پیام  متن 

مروی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
با کمال تأسف خبر ارتحال بانوی فرهیخته و جهادگر مخلص، سرکار خانم دکتر 
طوبی کرمانی  دریافت و موجب تأثر گردید. وی که پس از سال ها مجاهدت علمی 
و تبلیغی دعوت حق را لبیک گفت، کارنامه ای درخشــان از فعالیت های اثرگذار 
در عرصه های علمی، فرهنگی، تبلیغی و اجرایی به یادگار گذاشــت و در دوسال 
پایانی عمر بابرکت خود با قبول مسئولیت واحد خواهران در دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی و پذیرش خدمت در آســتان مقدس علی بن موسی الرضا )ع( برگ زرین 

دیگری بر دفتر افتخاراتش افزود.
والیتمداری، طرفداری عالمانه از گفتمان انقالب اســالمی، پایبندی و پاسداری 
نسبت به آرمان های انقالب اسالمی و اخالق مداری از ویژگی های بارز این بانوی 

فرهیخته و با فضیلت بود.
فقدان آن مرحومه را به خانواده محترمشان، استادان، دانشجویان، جامعه زنان، 
مبلغان و ارادتمندان به وی تسلیت عرض می کنم و در کنار مضجع شریف امام 
رئوف علی بن موســی الرضا)سالم اهلل علیه( از خداوند متعال برای این بانوی با 
فضیلت غفران و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل 

را مسئلت دارم.

طوبی کرمانی نخستین زن فوق دکترای فلسفه در ایران»
 طوبــی کرمانی، نخســتین زن 
فوق دکترای فلســفه در ایران و 
اســتاد فلسفه دانشــکده الهیات 
دانشگاه تهران پس از طی یک دوره 
بیماری نارســایی کبد، سحرگاه 
شــنبه 22 شــهریور ۹۹ در 73 
سالگی دعوت حق را لبیک گفت. 

مشاور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، عضو کمیسیون بانوان و 
جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای خیرین سالمت کشور، عضو 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اولین زن رایزن علمی و فرهنگی در یونان، مدیر 
مسئول کتاب علمی پژوهشــی »زنان«، مؤلف و مترجم برتر بین الملل دانشگاه 
تهران، مدیر کل ســابق امور اجتماعی و ایرانیان خارج از کشــور، عضو شورای 
سیاست گذاری زنان اهل بیت)ع( و... از جمله مسئولیت های دکتر کرمانی بوده 

است.
این بانوی فیلسوف در یک سال گذشته مسؤلیت واحد پردیس خواهران دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی را به عهده داشت و در هفته چند روز را در مشهد مقدس 
و حریم علمی آستان رضوی به تدبیر امور خواهران مقطع دکترای این دانشگاه 

مشغول بود.
تألیف بیش از 60 مقاله، تألیف و تصنیف 12 کتاب علمی و اجتماعی و شرکت در 
بیش از ۸0 کنگره ملی و بین المللی در داخل و خارج کشور از جمله آثار علمی 

و فرهنگی وی است.
دکتر احد فرامرز قراملکی، استاد تمام فلسفه دانشگاه تهران و همکار دکتر کرمانی 
نیز در پیامی او را بانویی اندیشــمند و خســتگی ناپذیر در عرصه جهاد علمی و 
فرهنگی قلمداد کرد. در این پیام آمده اســت: دکتر کرمانی برای نســل ما و 
نســل های آینده، الگوی زن اندیشمند و خســتگی ناپذیر در جهاد علمی و 
فرهنگی خواهد ماند. فضیلت فروتنی همراه با فضل و اندیشه ورزی و روحیه 
نشــاط وصف ناشــدنی او در ایفای نقش تربیتی چنان بود که گویی مادری 
مهربان، هدایتگری ژرف اندیش و آگاه برای جوانان روزگار خود بود. پذیرفتن 
مسئولیت های خطیر علمی، اجرایی و امانتداری در مسئولیت های خویش در 
عین انجام مســئولیت های تربیتی در خانواده درســی است که از او می توان 
آموخت. ایمان ســتودنی او خود را در تبسم های مادرانه و تالش های بی وقفه 

نشان می داد.
فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی، دکتر سعید رضا عاملی؛ دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، بســیج جامعه زنان کشور، دکتر کبری خزعلی؛ 
رئیس شــورای فرهنگیـ  اجتماعی زنان و خانــواده و ابوذر ابراهیمی ترکمان؛ 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از جمله کسانی بودند که در پیام های 

جداگانه ای درگذشت دکتر طوبی کرمانی را تسلیت گفتند.

امروزوفردادرحرممطهررضویانجاممیشود

© jسوگواری شهادت امام سجاد 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

آستان:  ویژه برنامه هــای سالروز 
شهادت سیدالساجدین امام علی 
الحســین)ع( در حرم مطهر  بن 
رضوی بــا رعایــت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
دوشنبه 24 شهریورماه به روایتی 
سالروز شهادت مظلومانه حضرت 

ســجاد)ع( است که به همین مناسبت مراســم عزاداری در حرم مطهر رضوی 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار می شود.ویژه برنامه شب و شام شهادت 
امام ســجاد)ع( یکشنبه و دو شنبه 23 و 24 شــهریورماه پیش از نماز مغرب و 
عشا با سخنرانی حجج اسالم و المســلمین ناصر رفیعی و مهدی شریعتی تبار 
و روضه خوانی مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت)ع( برگزار می شــود.

ویژه برنامه روز شــهادت امام سجاد)ع( نیز دو شنبه از ساعت 11 در حرم رضوی 
با سخنرانی آیت اهلل سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
و امام جمعه مشــهد مقدس برگزار خواهد شد.افزون بر برنامه های صحن جامع 
رضوی در شــب و روز شهادت امام سجاد)ع( برنامه های تبلیغ چهره به چهره با 
رعایت پروتکل های بهداشتی با موضوع سیره زندگانی این امام همام در صحن های 
حرم مطهر اجرا می شود.همچنین به مناسبت شهادت امام زین العابدین)ع( برنامه 
ســخنرانی و عزاداری ویژه زائران غیر ایرانی در صحــن غدیر و هدایت تدارک 

دیده شده که از ساعت 1۸ روز یکشنبه آغاز می شود.

ضرورت ترویج و گسترش معارف رضوی در فضای علمی جامعه
آســتان   رئیس ســازمان علمی و 
فرهنگی آســتان قدس رضوی گفت: 
فضاهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی 
کشور باید در راه ترویج، گسترش و نشر 

معارف حضرت رضا)ع( قرار گیرد.
 به گزارش آســتان نیوز، حجت االسالم

 والمسلمین محمدحسن مهدوی مهر، 
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 
افتتاحیه  قدس رضــوی، در مراســم 
»ضیافــت  از طــرح  دوره  پنجمیــن 
اندیشه)ویژه اساتید(« که صبح دیروز با 
حضور مرتضی رجوعی، رئیس و جمعی 
از معاونان دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
در ســالن همایش های واحد اسرار این 
دانشگاه برگزار شد، اجرای این طرح را 
یکی از بهترین و اساسی ترین اقدام های 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: همان گونه که در 
آیات شــریف قرآن کریم تأکید فراوانی 
بر اندیشــیدن، آموختن و آموزش شده 
است، در این طرح نیز اندیشه ها و قلم ها 
گرد هم جمع شــده اند تــا کلید حل 
مشکالت نه تنها نظام، انقالب و کشور، 

بلکه نجات بخش جامعه بشری باشند.
وی گفت: بســیار خرسندم که دانشگاه 
بین المللــی امام رضــا)ع( میزبان این 
طرح است و امیدواریم روز به روز شاهد 

موفقیت هایی در این زمینه باشیم.
این مقام مسئول ادامه داد: دانشجو نیز 
باید دائماً در حال نوآوری بوده و در علم 
و فکر و اندیشه پیشرفت داشته باشد. در 
این میان دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
به دلیل ویژگی انتسابش به آستان قدس 
رضوی و ولی نعمتمان حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( باید با سایر دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی تفاوت داشته باشد.

وی اضافه کرد: این دانشگاه منتسب به 
امامی است که به عالم آل محمد)ص( 
شــناخته می شــود و این ویژگی باید 
در این دانشــگاه بروز و ظهور داشته و 

موردتوجه همگان باشد.
مهدوی مهر، با اشــاره به این نکته که 
یکی از بحث های مهم تولیت آســتان 
قدس رضوی توجه بــه محوریت امام 
رضا)ع( در مراکز علمی و پژوهشــی و 
دانشگاه های وابســته به آستان قدس 
رضوی است، گفت: اگر به این مهم توجه 
شود بسیاری از راهبردها و استراتژی ها 
برای ما مشخص می شود و هنگامی که 
این اتفاق رخ دهد دانشگاه امام رضا)ع( 

در دنیا نشان دار و شناخته می شود.
وی در ادامــه در خصــوص موضــوع 
رساله ها و پایان نامه ها گفت: رساله های 
دانشجویان باید مرتبط با آستان قدس 
رضوی و مسائل مختلف این مجموعه 
مقدس باشد؛ زیرا مسائل آستان قدس 
رضوی مســائل نظام، انقالب و کشور 
اســت و ما به عنوان مسئول باید از این 

رساله ها حمایت کنیم.
این مقام مســئول همچنیــن گفت: 
رشــته های مورد نیاز آستان قدس باید 
معرفی شود و مسئله مهم این است که 
همه ما باید در خدمت این مجموعه باشیم.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی باید 
اندیشه محور باشد، گفت: همه ما باید 
خود را متعهد به امام رضا)ع( بدانیم و باید 
بیندیشیم که چگونه می توانیم ِدینمان 
را نســبت به این امام همــام ادا کنیم.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی مطرح کرد
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 پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین قمی در پی درگذشت طوبی کرمانی  اندیشه: حجت االسالم والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با صدور پیامی درگذشت طوبی کرمانی، از انقالبیون 
فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی را تسلیت گفت. در متن پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسالمی آمده است: »درگذشت بانوی گرانقدر، سرکار خانم دکتر طوبی کرمانی که استاد رشته فلسفه در دانشگاه تهران و از فعاالن 
پرتالش عرصه دیپلماسی فرهنگی و از انقالبیون ثابت قدم در عرصه دفاع از والیت بودند را به جامعه علمی و انقالبی ایران تسلیت عرض می نماید. خداوند ایشان را رحمت نماید و به بازماندگانشان صبر و اجر عنایت فرماید«.

معماری اسالمی نیازمند بازخوانی و گفت وگو است ©

اندیشــه/ سیدجواد نقوی: بحث درباره معماری اسالمی حدود دو دهه 
اســت که مطرح می شود، اما بسیار کلی اســت و مخاطبان در درک این 
گزاره که معماری اســالمی چیست، حقیقتاً درک درســتی ندارند. برای 
شــناخت بهتر معماری اســالمی باید به نحله های مختلــف این حوزه و 

دیدگاه های آن ها مراجعه کنیم. 
معماری اسالمی خود را با سه نحله مهم معرفی کرد. 

یک، نحله تاریخ گراســت که ما را به معماری دوران صفوی، قاجار یا قبل 
و بعــد از این دوره ها ســوق می دهد و این مدل هــا را نمونه های مطلوب 
برای جامعه و معماری شــهری و توســعه آن معرفی می کند. این مدل ها 
فقط قصد تطابق تاریخی دارد و در شــرایط فعلی حالت نوســتالژیک به 
خودش می گیرد، چرا که چنین بناهایی با ویژگی های خاص خود نیازمند 
کاربری های ویژه ای در شــهر است؛ چون می دانیم شهر مدرن تفاوت های 
عمده ای برای پیاده سازی این مدل دارد و نباید به کانتکس و بافت نیز در 
این میان توجه داشــت. نحله دوم اعتقاد به تربیت معمار مسلمان دارد و 
بر این اســت ما همان گونه که انسان مسلمان تربیت می کنیم، باید معمار 

مسلمان نیز تربیت کنیم.
 ایــن نحله راه را در بازگردان معماری اســالمی این می داند که انســان 
مســلمان مؤمن بــا ذوق هنری و مهارت فنی معمــاری را تحویل جامعه 
بدهد. شــاید این مدل در شرایط فعلی و درکی که انسان در دوران مدرن 
دارد قابلیت بالفعل تر و قابل اجراتری را پیش روی ما بگذارد. شاید معمار 
مســلمان بتواند دســت به خلق ایده های جدید بزند و راه احیای معماری 

اسالمی با توجه به شرایط امروز را فراهم کند. 
منتقدان این نحله برآنند با توجه به شــرایطی که برای سوژه انسان مدرن 
وجود دارد و با توجه به تغییرات و پیش فرض هایی که هر انســانی -حتی 
انســان مســلمان- بنا بر سلیقه و احســاس و ذوق خودش دارد منجر به 
نتیجه ای التقاطی شــود که حاکــی از بهره برداری ناکامــل و نه از روی 
»تســخیر« گردد. نحله ســوم نیز با توجه به برخی از آیات قرآن همچون 
آیاتی در مورد ملک ســلیمان چه به صورت اجتهادی و چه اخباری اعتقاد 
دارنــد الگوهای معماری در درجه اول باید متناســب با این تبیین و بعد 
وارد ساختار شود. علی القاعده چنین کاری با پیچیدگی ها و دشواری های 
فراوانی روبه رو است، چرا که پیش نیاز چنین کاری تسلط کامل به مباحث 
تفســیر و کالمی و فقهی است که اســتخراج مدل مطلوب با وجود چنین 
تســلطی بازهم پیچیده و زمانبر اســت. معتقدان به ایــن نحله همچون 
مباحــث فقهی و کالمی که تنها راه را اجتهاد می دانند، اینجا نیز بر همان 
شیوه پای می فشارند و معتقدند ساختارها و الگوها نیز باید بر همین مبنا 
از دل آیات و روایات بیرون کشــیده شوند. این نحله نیز منتقدان فراوانی 
دارد که بیشــتر پیاده سازی چنین مدل هایی را در شــرایط فعلی تقریباً 

ناممکن می دانند. 
به هر ترتیب آنچه مهم می نماید شــکل گیری تمدن نوین اسالمی است 
کــه معماری نیز به عنوان یکی از جلوه های آن همچون یک ویترین پیش 
چشم، نیازمند بازخوانی تراث اسالمی و گفت وگو میان نحله های گوناگون 

است.

 اندیشه/ فاطمی نسب  در دهه های اخیر مسئله 
معماری ایرانی اسالمی و تعینات آن در جهان خارج، 
مناقشــات زیادی را در عرصه نخبگانی برانگیخته 
اســت. با این حــال مانند بســیاری از موضوعات 
دیگر اندیشــه ای، این موضوع نیز مدت هاست در 
ســاحت نظری باقی مانده و ایده پــردازان آن در 
سیاســت گذاری کالِن آن ناکام مانده اند. نخستین 
مسئله ای که در این زمینه ذهن پژوهشگر را به خود 
مشــغول می کند این است که اندیشه در معماری 
چــه جایگاهی دارد؟ نســبت مؤلفه های فرهنگی 
و اجتماعی با معماری چیســت؟ چگونه می توان 
شاخصه های یک معماری اســالمی را استحصال 
نمود؟ این ها پرســش هایی است که برای پاسخ به 
آن ها، با حجت االســالم محمدمهدی نادری قمی، 
دکترای مدیریت و پژوهشگر معماری در مؤسسه 
علمی و پژوهشــی امام خمینــی)ره( همصحبت 

شده ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

پرســش نخست    به عنوان  آقای دکتر! 
بفرمایید در مکاتب اندیشه ای دنیا، معماری 

چه جایگاهی دارد؟ 
وقتی از دید خود معمــاران نگاه می کنیم، ایده آل 
آن ها  این است که معماری نماینده اندیشه باشد. 
به عنوان مثال معمار مشهور آمریکایی، فرانک لوید 
رایــت در ابتدای قرن بیســتم از معماری صحبت 
می کند و می گوید معماری در گذشــته، پیش از 
اینکه چاپ اختراع شود، وسیله ثبت اندیشه بود، اما 
با اختراع چاپ در دوران رنســانس، این جایگاهش 
را از دست داد و ما می خواهیم جایگاه آن را دوباره 

احیا کنیم. 
یا به عنوان مثال وقتی هگل »مرگ هنر« را اعالم 
و عنوان کرد معماری در پیوند با اندیشــه، قابلیت 
پایینی دارد و اساساً پایین ترین قابلیت را در هنرها 
دارد، عــده ای از هنرمندان قرن 19 درصدد احیای 
این سنت برآمدند و معماران نیز برای اینکه معماری 
جزئی  از هنر باشــد، تالش زیادی کردند. امروزه 
نیز معمارهای سرشــناس در حال تالش برای این 
موضوع هستند و ایده آل آنان این است که معماری 

نماینده اندیشه باشد. 
ولی مسئله این است که چرا به این فکر رسیدند؟ 
به معماری می توان نوع دیگری نیز نگاه کرد؛ ابزاری 

برای حمایت از زندگی انســان، شبیه دیگر ابزارها 
مانند قاشق و چنگال و موتور و... .

 وقتی این گونــه نگاه کنیم دیگر معماری نماینده 
اندیشه نیست. وقتی می گوییم نماینده اندیشه است 
یعنی باید مثل اشــیای هنری نماینده یک مکتب 
خاص باشد. اساساً خود این نماینده یک تفکر بودن 

محصول نگاه مدرنیته به معماری است. 
در قرون وســطا و تا حدودی در شــرق، این نگاه 
اندیشــه ای وجود نداشــت که معماری می تواند 
نماینده اندیشه باشد )مگر موارد اندک مثالً اهرام 
ثالثه مصر که ســاخته امپراتوران است(. به عبارت 
دیگر معماری مانند لباسی که مردم می پوشیدند تا 
کار خودشــان را انجام بدهند به همراه اندیشه بود 

نه نماینده آن.
از رنســانس به بعد، این مســئله مطرح شد که ما 
می خواهیم معماری، کار اندیشــه ای انجام دهد و 
بر همین اســاس، معمارهایی را که صرفاً سازنده 
بودند، کنار گذاشتند و گفتند ما فقط کار فکری و 
طراحی انجام می دهیم و از حوزه ساخت بنا دست 
می کشیم؛ یعنی تنها جایگاه نظری معماری را در 
نظر گرفتنــد. از جمله این افراد خود داوینچی بود 
که مقداری کار معماری انجام داد و یا میکل آنژ که 
بیشــتر از داوینچی به معماری پرداخت و توانست 
ایــن ایده هــا را محقق کند؛ مثالً پــس از انقالب 
صنعتی سبک هایی در مخالفت یا موافقت با نظام 

سرمایه داری به وجود آمد و یک نوع معماری خاص، 
نماینده آن شد.

 ولی این مســئله مربوط به حیطه نخبگان است و 
در سطح عوام جامعه، تجسم اندیشه ها در ایده های 
معماری چندان به چشــم نمی خــورد؛ برعکس 
جنبه های عملیاتی معماری بیشتر دیده می شود. 
بنابراین نماینده اندیشه بودن تنها در سطح نخبگانی 

بحث می شود.  

 اینکه معماری اساســاً نمی تواند پیوند   
عمیقی با اندیشه داشته باشد نیازمند کمی 
واکاوی اســت. می دانید میکل آنژ با سبک 
جدیدی که در حوزه معماری اروتیک به وجود 
آورد تأثیر بسیاری در معماری بناهای عصر 
خود به خصوص در کلیساها به وجود آورد. 
این مسئله را از نظر شما نمی توان به عنوان 

نماینده اندیشه اومانیسمی قلمداد کرد؟
مــا باید به این موضــوع از دو بعد نگاه کنیم؛ یکی 
جنبه های صرفاً معمارانه دارد و دیگری جنبه هایی 
که وابســته به هنرهای دیگر نظیر مجسمه سازی 
یا نقاشی اســت. در معماری دوره سنت جنبه های 
معماری مردمی تر به چشــم می خورد و جنبه های 
هنری و تجسم اندیشه بودن جزو اهداف کار نیست، 
مثالً در مورد ظروف در قرون گذشــته در وهله اول 
این مهم بوده که ظروفی برای اســتفاده افراد برای 

غذا خوردن و متناسب با مواد 
و مصالح بومی ساخته شود، 
گرچه این ظــروف زیبا هم 
بوده امــا هدف اولیه و کاربرد 
آن چیــزی غیــر از زیبایی 
است. معماری هم به همین 
گونه اســت؛ تا زمانی که تابع 
اهداف بومی و مردمی باشــد 

کاربرد دیگری دارد؛ مثالً فالن 
روستایی که یک بنا را ساخته 
به این خاطر نیســت که فالن 
اندیشــه یا ایده را نشان دهد 
گرچه در خالل کارش شــاید 
تا حدودی در معماری، اندیشه 

خود را پیاده کرده باشــد.اما در نگاه مدرن، مؤلفه 
اندیشــه ای بودن اولویــت دارد، یعنی در ابتدا یک 
اندیشه ای وجود دارد و سپس طرحی متناسب با آن 
بیان می شــود؛ در اینجا به اصطالح با معماری، کار 
تجسمی شده است، مثل نقاشی و اهداف عملیاتی 
و ســاختاری و یا کاربردی معماری در اولویت دوم 
قرار می گیرد. این موضوع تا آنجا پیش می رود که در 
قرن ۲۰ یا ۲1 بیان می شود معماری باید نمایشگر 
افکار و اندیشه ما باشد و معماری را در کنار نقاشی 

و... قرار می دهند. 

به نظر شما دیدگاه اسالم در این خصوص   
چیست؟ منظورم آیه یا روایت و... صریحی در 
این خصوص نیست؛ به قول شهید مطهری، 
باتوجه به روح تعلیمات اســالمی در زمینه 
معماری، جانب عملگرایی بیشتر گرفته شده 

یا اندیشه؟
در اسالم به جنبه اندیشه ای هم توجه شده است؛ 
مثالً ما شاهد تخریب جنبه های بناهای شرک آلود 
توســط حضرت ابراهیم هستیم. ولی اینکه اسالم 
بخواهد ساحت اندیشه ای خود را به معماری تسری 
دهد این گونه نیست. مثالً این طور نیست که بگوییم 
این بنا را نگاه کنیم تا فالن اندیشه اسالمی را در آن 
مشاهده کنیم، اسالم می گوید معماری باید متناسب 
با شرایط و نیاز و کاربرد مدنظر باشد؛ معماری باید 
متناسب با اهداف بندگی باشد نه اینکه یک اندیشه 

را رد یا تأیید کند. 

کارکرد معماری مانند آن لباســی 
است که شــما برای یک فعالیتی 
می پوشــید، زمانی خوب است که 
نه آن قدر تنگ باشــد که شــما را 
اذیت کند و نــه آن قدر بزرگ که 
ظاهر نامناسبی داشــته باشد و به 
این واســطه مدام توجه شما را به 
خود جلب کند؛ حالت مطلوب آن 
حد وســط این دو است. می خواهیم 
با این لباس نماز بخوانیم؛ زمانی این 
لباس مناســب است که ما را درگیر 
خود نکند و ما حین نماز حواسمان 

به آن پرت نشود.  

 ما در اســالم دعوت شــده ایم به زیبا   
پوشیدن، زیبا ســخن گفتن، زیبا نوشتن و 
به طور کلی زیبایی. به نظر شــما این گونه 

توصیه ها با فرمایش شما منافاتی ندارد؟ 
آراستگی و استعمال عطر به خصوص نظیر آنچه در 
حیات رسول اکرم)ص(  مشــاهده می شود به این 
معنی نبوده که ایشان از لباس مجلل و پر زرق و برق 
یا مثالً فالن عطر گرانقیمت و با فالن مارک استفاده 
می کردند! ما با بخش دوم مشکل داریم و معتقدیم 
تجمالت و زرق و برق در زمینه مسائلی نظیر معماری 

ابنیه مذهبی، با مبانی دینی ما سنخیت ندارد.

از باب ایجاد جاذبه یا ایجاد گرایش چطور؟   
مثالً وقتی بخواهیم کــودک یا نوجوانی را با 
ابزارهای متنوع به مسجد رفتن تشویق کنیم؟

اینجــا یک بحــث مبنایی اســت، اینکه چه چیز 
تشویق کننده است. مالک و معیار های ما در زمینه 
تربیت کودک فرق می کند. زمانی شما بسته به نوع 
و ویژگی یک کودک با او کودکانه برخورد می کنید، 
درست. اما زمانی هم مانند سیره حضرت علی)ع( که 
در سوره انسان می آید که به یتیم و فقیر و اسیر غذا 
می دهند، اما به بچه ها غذا نمی دهند. خب بچه ها 
اینجا یک مقدار اذیت می شوند، اما این بچه ای که 
در این فضا بزرگ می شود، با بچه ای که من تربیت 
می کنم و مدام دوســت دارد از خوردن لذت ببرد 
خیلی تفاوت دارد. مبناهای تربیتی متفاوت است، ما 
باید در مبناهای تربیتی خودمان تجدید نظر کنیم.

گفت وگو با حجت االسالم نادری قمی درباره مؤلفه های معماری اصیل در نگاه اسالم

معماری اسالمی ابزار است نه هنر خودنمایی

در نگاه مدرن، مؤلفه 
 اندیشه ای بودن

 ]در معماری[ 
اولویت دارد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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نگاه

 مهر  امروزه کارگاه و سمینارهای بسیار 
و متعددی با عنوان »قانون جذب« برگزار 
و در برخی از آن ها هم از »قانون جذب« 
به عنوان موضوعی که مورد تأیید متون 
اسالمی اســت نام برده می شود و حتی 
برخی از سخنرانان و برگزارکنندگان این 
ســمینارها، قانون جذب را اصالتاً متعلق 
به معــارف دینی می داننــد و مدعی اند 
اساساً خاستگاه این مفهوم، متون دینی 
و اســالمی اســت. اینکه به این قانون به 
عنوان یک موضوع روان شــناختی نگاه 
شــود خیلی فرق دارد بــا اینکه آن را به 
مباحث دینی و عرفانــی ربط دهیم و از 
آن به عنوان دســتاویزی برای دینداری 
مــردم اســتفاده کنیم. حجت االســالم 
رسول حسن زاده، مدیر گروه فرق نوپدید 
پژوهشکده جامعه المصطفی و پژوهشگر 
ادیان و فرق در ضمن یک گفت وگو سعی 
کرده در این باره نــکات جدیدی را ارائه 
دهد. حسن زاده با بیان اینکه قرائت های 
مختلفــی از این بحث )قانــون جذب( 
مطرح می شــود، می گوید: حتی تفاسیر 
بومی و اســالمی هم ارائه می شــود ولی 
پیش از هرچیز باید دربــاره این جریان 
ریشه شناسی تاریخی انجام دهیم و ببینیم 
از کجا سرچشمه گرفته است. نکته دیگر 
ارائه تعریف و چیستی است. یکی از نکات 
در مورد قانون جذب این اســت که یک 
مســئله به صورت کلی مطرح می شود. 
براســاس این قانون، هرچیزی مشــابه 
خــودش را جذب می کند. حــال از این 
مؤلفه برداشت های مختلفی می شود و در 
عرصه های مختلف مطرح می کنند. دلیل 
شیوع این تفکر که دارد ترویج می شود و 
تبدیل به گفتمان و حتی تبدیل به یک 
فرهنگ شده، چیست؟ دلیلش آن است 
که یکی از پیامدهــای فرهنگ مدرنیته 
و ســبک زندگی آمریکایی اســت. اگر 
بخواهیم ماهیت شناســی کنیم تار و پود 
این قانون برگرفتــه از تار و پود تفکرات 
مدرنیته و تفکرات غربی است که مبتنی 
بر اومانیسم، انسان گرایی و سوبژکتیویسم 
است، جایی که سبک زندگی غربی باشد 

گفتمانش هم حضور دارد.
حسن زاده ادامه می دهد: عده ای می گویند 
قانون جذب و امثال آن تماماً دعاســت، 
تفکر است، تصویرسازی است، هرچه که 
هســت را به عنوان قانون جذب مطرح 
و همه چیز را بــه آن تحمیل می کنند، 

برخی می گویند قانون 
قانون  یــک  جــذب، 
علمی اســت. امــا آیا 
اســت؟  این طور  واقعاً 
آیا قانــون جذب یک 
اصل معنوی است؟ آیا 
فراروان شناختی  اصل 
و یا متافیزیکی است؟ 

در خود غرب این بحث 
شده  کشیده  چالش  به 
است. دلیل اینکه درباره 
این قانــون تا این اندازه 
قیل و قــال وجود دارد 
آن است که قانون جذب 
آکادمیــک  خروجــی 
نیســت و محل تولد و 
خاســتگاه آن فرقه های 
زیرزمینــی  و  ســری 
است.  تئوســوفی  مثل 
جریان داعیــه دار قانون 

جذب، »جنبش فکر نو« اســت که یک 
جنبش معنوی غربی است. قانون جذب 
محصول یــک جریان معنوی ســکوالر 
است و محصول اندیشمند علمی نیست. 
وقتی می بینیم خاســتگاه چنین بحثی 
جریان هــای فرقه ای هســتند، طبیعتاً 
نمی توانیم این جریــان را علمی بنامیم، 
بلکه جریانی ایدئولوژیک اســت، جریانی 
که می خواهد به مــا روش فکر و زندگی 
بدهد. از این جهت الزم است با حساسیت 
و دقت بیشتری قانون جذب را ببینیم و 
در موردش تأمل کنیم، اما در عین حال 
کســانی که وارد این جریان می شــوند 
اصطالحات علمــی و مؤیداتی از مباحث 

روان شناختی را مطرح 
می کننــد؛ بحث هایی 
مثل تلقیــن درمانی و 
شناخت درمانی. برخی 
هم مؤیــدات دینی از 
کتب مقدس و روایات 
و  می کننــد  مطــرح 
می شود  سبب  همین 
یک قشــر عمومی را با 
خود همــراه کنند. چرا 
اتفــاق می افتد؟  ایــن 
علتش این است که در 
جدید  زندگی  ســبک 
دنبال  به شــدت  مردم 
موفقیت  راهکارهــای 
و رســیدن بــه اهداف 
خودشان هستند و سعی 
می کنند نزدیک ترین و 
سریع ترین راه را انتخاب 
کنند. این ایده هم سعی 
می کند ســریع ترین راهکار را بدون هیچ 
تالشــی به ما بدهد. مرتباً به ما می گوید 
با تصویرســازی از آرزویت و بدون تالش 
می توانی به آن برسی؛ خب طبیعی است 

که مشتری هم پیدا می کند.
پژوهشگر ادیان و فرق در خصوص شروع 
این جریان این گونه توضیح می دهد: وقتی 
این جریــان را واکاوی می کنیم و دقیق 
می شویم که واقعاً چیست، می بینیم شروع 
آن مربوط می شود به جریان تئوسوفی و 
آثار هلنا بالوارسکی که از سرکردگان این 
جنبش است. امروزه معموالً کتاب هایی 
کــه با موضــوع قانــون جــذب و ارائه 
راهکارهای بدون دردسر نوشته می شوند، 

پرطرفدار هستند. حتی برخی می گویند از 
طریق این قانون می توانی به فضائل خدا 
برســی. کل حرف قانون جذب این است 
که الزم نیســت کاری انجام بدهید، تنها 
تصویرسازی کنید. براساس این قانون و 
تفکرات غربی، اومانیســم جایگزین خدا 
می شــود. در حالی که آن ها بدیهی ترین 
راهکار موفقیت را که »لیس االنســان اال 

ما سعی« کنار می زنند.
حســن زاده ادامــه می دهــد: در مورد 
شــعورمندی ماده و اتم بحث های جدی 
داریم کــه همه در حد تئــوری مطرح 
هستند. نکته دیگر اینکه مطرح کنندگان 
این قانون گاهی شواهدی از انجیل و قرآن 
مطرح می کنند که هیچ مناسبتی با این 
دو کتــاب مقدس ندارد. مثــالً از انجیل 
می گویند دعا کنید تا به شما داده شود؛ 
اما این دعا هیچ ارتباطی به قانون جذب 
ندارد. آنجا مخاطب خداســت، اینجا چه 
کسی می خواهد کار انجام دهد؟ بنابراین 

این دیدگاه مادی گرایانه است.
مدیر گروه فــرق نوپدید پژوهشــکده 
می کنــد:  تصریــح  جامعه المصطفــی 
دین مــا می گوید که نســبت به آینده 
خوشبینی داشته باشید؛ اما آرزوپردازی 
بــا خوشــبینی فــرق دارد. البته یکی 
از مشــکالت ما در این حــوزه، فضای 
ترجمه آثار اســت که مترجمان ما هر 
اثری را که فکــر می کنند خوب فروش 
می رود، منتشــر می کنند. به قول دکتر 
گلشنی در کشور، مافیای ترجمه وجود 
دارد. کاترین ســاندرز به عنوان یکی از 
نویسندگان این آثار، امثال این قانون ها 
را به دعا تطبیق می دهد، در حالی که ما 
تعریف مشــخص دینی از دعا داریم. به 
عقیده من این یکی از راه های دشــمن 
اســت که از طریق مواردی مثل قانون 
جذب برای ایجاد بــازار برای کاالهای 
خودش اســتفاده کند و بــه نظرم نیاز 

است از ابعاد مختلف به آن نگاه کنیم.
وی در پایــان تأکید می کند: برخی برای 
این قانون کارکردهای متعدد، بســیار و 
مثبتی مطرح می کنند که ممکن اســت 
صحیح باشــد و این کارکردها را داشته 
باشد، ولی باید حواسمان باشد که همزمان 
پیامدهایی هم مثالً از نظر آسیب شناسی 
دینی و حتی پیامد سیاســی دارد؛ چون 
ملت ها را ســربه زیــر و حرف گوش کن 

دربرابر استکبار بار می آورد.

دیدگاه

مدیر گروه فرق نوپدید پژوهشکده جامعه المصطفی مطرح کرد

قانون جذب، محصول یک جریان معنوی سکوالر است

      صفحه 4

ش��رکت توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه ش��ماره 28-99 با موضوع خرید انواع مقره سلیکونی را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. الزم اس��ت 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. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1399/06/25 می باشد. مناقصه گذار : شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای 
موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع مقره سلیکونی بشرح جدول ذیل

تعدادواحدشرح کاالردیف

10.000عددمقره انتهایی سلیکونی مناطق غیر آلوده1

16.000عددمقره سوزنی سیلیکونی ویژه مناطق غیر آلوده2

8.000عددمقره سوزنی سلیکونی ویژه مناطق آلوده3

4.000عددمقره انتهایی سیلیکونی ویژه مناطق آلوده4

مهلت دریافت اسناد مناقصه :
  www.setadiran.ir متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/06/25 لغایت 99/06/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 0
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ2.034.000.000ریال به حساب جاری103403815002 بانک 
صادرات  شعبه برق زاهدان به نام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

مهلت تحویل و بارگذاری پیش��نهادات : پیش��نهاددهندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( 
در س��امانه الکترونیکی دولت تا س��اعت15  روزدو ش��نبه مورخ  99/07/21 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده 
در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه 
حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگش��ایی  پاکات :  پیش��نهادات ارائه ش��ده در س��امانه تدارکات دولت در س��اعت 10:30: روز س��ه ش��نبه مورخ 

1399/07/22 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه تدارکات دولت , می بایس��ت به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
ب��ه ثب��ت نام و دریاف��ت امضاء الکترونیک��ی اقدام نمایند جهت اطالعات بیش��تر در ای��ن خصوص می توانید با ش��ماره تلفن 

41934 - 021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت 
 www.iets.mporg.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان به نش��انی
مراجعه فرمایند. بدیهی اس��ت این ش��رکت در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .» س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 

مناقصه مندرج است «.  
ب��ه پیش��نهاداتی ک��ه فاقد س��پرده یا امضاء ، مش��روط ومخدوش و س��پرده های کمتراز می��زان مقرر ، چك ش��خصی و نظایرآن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
در ضمن ارائه گواهینامه صالحیت از شرکت مادر تخصصی توانیر بابت کاالهای موضوع مناقصه الزامی است.
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اصالحیه آگهی مناقصه شماره 28-99 - نوبت اول

این ایده سعی 
می کند سریع ترین 
راهکار را بدون هیچ 
تالشی به ما بدهد. 
مرتباً به ما می گوید 
با تصویرسازی از 
آرزویت و بدون 
تالش می توانی به 
آن برسی

بــــــــرش
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پاک شدن نفس، از مهم ترین آثار سوگواری برای امام حسینj است  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلسه درس اخالق خود گفت: یکی از مهم ترین آثار سوگواری برای امام حسین)ع( پاک 
شدن نفس و جان انسان است؛ اگر انسان بتواند این پاکی و طهارت را با پرهیز از گناه حفظ و آن را به معنویت ماه مبارک رمضان وصل کند می تواند به مرحله باالتر از تزکیه نفس دست یابد. استقامت بر انجام عمل 

صالح به مرور بر جان و روح انسان نفوذ کرده و آن را پاک و طاهر می کند و همین طهارت انسان را به صراط مستقیم هدایت می کند.

زمان برگزاری مسابقات قرآن کریم مشخص شد©
فارس: تکلیف سی وهفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم روشن شد و دهه فجر 
امسال به صورت مجازی برگزار می شود. این رقابت ها قرار بود فروردین  ۱۳۹۹ به میزبانی 
مشهد مقدس برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد تا اینکه پس از حدود پنج 
ماه تعیین تکلیف و مقرر شد به صورت مجازی برگزار شود؛ با این تصمیم، میزبانی مشهد 
مقدس از این دوره مســابقات در ســال جاری منتفی است اما این سهمیه میزبانی برای 
مشهد محفوظ است. برای این امر باید مسئوالن سازمان اوقاف و امور خیریه، زیر ساخت ها و 
ساز وکار برگزاری مجازی رقابت ها را در مدت باقی مانده فراهم نمایند. قرار است با همکاری 
رایزنی های فرهنگی، شرکت کنندگان به صورت ویدئو کنفرانس در مسابقات شرکت کنند؛ 
البته پیش از این، دعوت نامه ها به کشورهای مختلف ارسال و نمایندگان کشور های مختلف 
جهان اســام مشخص شده بودند که در تغییرات جدید به جای حضور در کشور باید به 
صورت مجازی در این دوره از رقابت ها شــرکت کنند. مســابقات کشوری قرآن کریم هم 
دیگر رقابتی بود که به دلیل شیوع کرونا با تعویق در برگزاری روبه رو شد. این رقابت ها در 
تصمیم گیری جدید قرار شد آبان ماه همزمان با ایام میاد پیامبر)ص( به صورت حضوری و 

با رعایت ضوابط بهداشتی در هتل ارم تهران برگزار شود.

انتشار کتاب »احکام امر به معروف و نهی از منکر«©
ایبنا: کتاب »احــکام امر به معروف و نهی 
از منکر« از ســوی انتشــارات پژوهشکده 
باقرالعلوم)ع( منتشر شد. واحد ابواب فقهی 
پژوهشــکده تبلیــغ و مطالعات اســامی 
باقرالعلوم)ع( همسو با اهداف تبلیغی خود 
برای تأمین محتــوای تبلیغ مبلغان دینی، 
برخی از احکام موضوعــی را با ویژگی های 

خاص آماده نشــر می کند که کتاب حاضر در این چارچوب به چاپ رسیده است. فرایند 
انجام پژوهش و آماده سازی این کتاب و موارد مشابه عبارت اند از: »تدوین درختواره فقهی«، 

»طراحی سؤاالت شرعی« و »استخراج فتاوای مراجع معظم تقلید«.

کتاب »دعا و کارکرد آن در زندگی« روانه بازار نشر شد©
مهــر: کتــاب »دعــا و کارکــرد آن در 
مباحث حجت االســام  تقریر  زندگــی«، 
وحید واحدجوان، اســتاد عرفان اسامی و 
مدیرگروه اخاق و منابع اسامی دانشکده 
معارف و اندیشه اسامی دانشگاه تهران به 
 کوشش مرضیه دی پور و به همت انتشارات 
سبط النبی)ص( منتشر شد. این کتاب در 

سه گفتار تدوین شده که عبارت اند از: »چیستی دعا«، »شرایط و موانع اجابت دعا« و »چند 
مسئله معرفتی«. به طور کلی می توان گفت این مجموعه یک نوع آسیب شناسی آن چیزی 

است که اکنون در جامعه ما به اسم دعا مطرح است.

کتاب »برای هم بودن« به چاپ رسید©
تسنیم: کتاب »برای هم بودن« در راستای 
ترویج فرهنگ مواسات به قلم حجت االسام 
محمدرضــا فاح شــیروانی و بــه همت 
پژوهشگاه باقرالعلوم)ع( منتشر شد. این کتاب 
در راستای تبیین فراخوان رهبر معظم انقاب 
برای مساوات، به مثابه رزمایشی برای اعتا و 
اقتدار ایران اسامی، نجاتی برای محرومان و 

مستضعفان و راهی به سوی اخوت و وحدت میان مردمان، نگاشته شده و در آن سه هدف 
دنبال می شود: »درک عمیق تر و ملموس تر از فرهنگ مواسات که یک سنت اسامی است«، 
»دریافت جایگاه آن در طرح راهبردی مقام معظم رهبری که این طرح نیز یک فهم اسامی 
معطوف به صحنه است و در بیانیه گام دوم نیز منعکس شده« و »پیشنهاد چارچوب یک 
الگوی راهبردی برای فرهنگ مواسات که به عنوان یک مطلوب مهم، قابلیت پیگیری مستمر 

دارد«.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  با نگاهی هر چند گذرا به 
آموزه های دینی، درمی یابیم پیوند عمیق و تأثیر متقابلی میان دین 
و اقتصاد برقرار اســت. نزول آیات متعدد و گاه بیان جزئیات برای 
اصاح امور اقتصادی، خود نمونه ای بر این ادعاست. برای واکاوی 
تأثیر اقتصاد و معیشــت در دینداری توده مردم با حجت االسام 
دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت 

اسامی حوزه علمیه خراسان به گفت وگو پرداختیم.

اقتصاد نقش مستقیمی در دینداری مردم دارد»
حجت االسام نعمتی در ابتدا با تأکید بر اینکه اقتصاد و معیشت 
نقش مســتقیمی در دینداری مردم دارند، می گوید: در روایتی از 
پیامبر)ص( داریم که اگر عبادت ۱0 جزء داشته باشد، ۹ جزء آن 
طلب روزی حال اســت و تنها یک جزء آن به مجموعه گسترده 
سایر عبادات، مســتحبات و مکروهات و... مرتبط می شود. طبق 
آنچه در سیره بزرگان دین و علمای متقدم نیز آمده، آنان تأکیدات 
ویژه ای داشتند که برای قدم گذاشتن در مسیر دینداری، اخاق و 
سیر و سلوک، افراد باید در ابتدا لقمه خود را پاک کنند. اگر افراد از 
غذای حال و طیب ارتزاق کنند بدیهی است که راه سیر و سلوک 

و رسیدن به قرب الهی بسیار هموار خواهد بود.
او اضافه می کند: در داســتان هایی که از گذشتگان نقل شده نیز 
بر تأثیر لقمه حال بر ســبک زندگی و دینداری مردم اشاره شده 
است؛ ولی متأسفانه شرایط اقتصادی زمانه امروز و نظام اقتصادی 
ما به گونه ای شده که کسب لقمه پاک و درآمد حال سخت شده 
است و چه بسا ریشه اصلی بی اخاقی ها و بی بندوباری ها در جامعه 

همین لقمه های ناپاک باشد.
دبیر هیئت اندیشــه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسامی حوزه 
علمیه خراســان در ادامه به آیه ۱۹ ســوره الذاریات اشاره کرده و 
توضیح می دهد: در این آیه آمده اســت کــه »َو في أَموالِِهم َحقٌّ 
لِلّسائِِل َوالَمحروِم« یعنی همواره در اموال آن ها حقی برای سائل و 
محروم بود؛ البته برخی از شارحین در برنامه های تبلیغی خود این 
موارد را حمل بر صدقات مستحب کرده اند اما واقعیت این است که 
لزوماً صدقات مستحب نیست، بلکه باید روح انفاق و نیکوکاری در 
جامعه توسعه پیدا کرده و جزو ایمان مردم شود. اگر هر شخصی 
در اموالش حقی برای محرومان قائل باشــد بسیاری از مشکات 
اقتصادی و به تبع آن مشکات دینی مردم حل می شود. کاری که 

باید در جامعه اسامی به فرهنگ تبدیل شود.

دولت ضعیف، مسبب کسب درآمد نامشروع است»
او عنوان می کند: در شــرایطی که نظام قیمت ها به هم ریخته و 
نظــام پولی ثابتی نداریم که ارزش کاال و خدمات را به نحو واقعی 
منعکس کند، طبیعی اســت طیف گسترده ای از افراد دچار زیان 

شــده و طیفی دیگر سودهایی به دست می آورند 
که باالتر از میانگین سودآوری متعارف کسب و کار 
در جامعه اســت. تمام درآمدهایی که به نوعی در 
شرایط غیرطبیعی و به دلیل نوسان های بازار کسب 
شــده و در مقابل آن عده ای متضرر شده اند از این 
نوع درآمدهاســت. باید نظام حکمرانی به گونه ای 
اصاح شــود که مانع عــدم تعادل ها، تاطم ها و 
نوسان های اقتصادی شود اما اگر سیستم حکمرانی 
ضعیف باشد، وظیفه از دوش افراد جامعه برداشته 

نمی شود.
دکتر نعمتی اظهــار می کند: نمونه روشــن آن 
نوسان هایی است که در بازار بورس و اوراق بهادار 
شاهد هســتیم و به آن بازی مجموع صفر گفته 
می شــود. در تئوری بازی ها و علــم اقتصاد بازی 
مجموع صفر، یک مدل ریاضی از وضعیتی است 
که سود یا زیان یک شرکت کننده دقیقاً معادل با 

زیان ها یا سودهای شرکت کننده های دیگر است. اگر فضای بورس 
سالم باشد، در بلند مدت سودی که به سهم ها تعلق می گیرد سود 
حاصل از فعالیت، توسعه آن ها و افزایش واقعی خواهد بود. اما در 
کوتاه مدت معلول بازی کردن افراد دارای قدرت در بازارهای مالی 

و کسب منافع آن هاست که در نتیجه سهامداران 
خرد و طبقــات ضعیف تر متضرر می شــوند. به 
اصطاح حقوقی هــا در بازار، موج هایی ایجاد نفع 

کرده و از بازار خارج می شوند.
او در ادامه به آیه 5 ســوره نســاء اشاره کرده و 
می گوید: در این سوره آمده است »اموال خود را 
که خداوند وسیله  برپایی زندگی شما قرار داده، 
به دست ســفیهان ندهید«؛ شاید یک مصداق 
آن بازار مالی غیرقانونمند و فاقد نظارت کافی 
و عاری از حکمرانی قدرتمند است. نمونه های 
فراوانــی در عرصه اقتصاد وجود دارد که چطور 
درآمدهای غیرمشروع وارد زندگی ما شده و از 

آن غافل هستیم.
عضو انجمن اقتصاد اسامی حوزه با بیان نمونه ای 
تصریح می کند: شرایط امروز جامعه شرایطی است 
که دولت با ایجاد تورم در سیســتم اقتصادی به 
وجود آورده اســت. هر روز قیمت ها در حال نوسان، تغییر و باالتر 
رفتن اســت. وقتی قیمت کاالها و خدمات هر روز بیشتر شده و 
ارزش پول کمتر می شــود عده ای که دارای پس اندازهای پولی و 
نقد هســتند با کاهش ارزش و آن ها که دارایی فیزیکی و اموال و 

مستغات دارند ارزش اسمی دارایی های آن ها افزایش بیشتری پیدا 
می کنــد. آن ها که درآمدهای پولی دارند از افراد دارای درآمدهای 
متغیــر عقب می افتند و باز هم بخشــی از ثروت هــا و درآمد به 
دهک های باالی جامعه منتقل می شــود. این نوعی از نابرابری و 
درآمد نامشروع است که دولت به آن دامن زده  است و مسبب آن 

حکمرانی و دولت ضعیف است.

اقتصاد بیمار، دینداری مردم را تغییر می دهد»
حجت االسام نعمتی بیان می کند: اگر دولت به این نابرابری ها دامن 
می زند به این معنا نیست که افراد به صورت آتش به اختیار سهم 
محرومان را از اموال خود خارج نکنند. به نظر می رســد مهم ترین 
وظیفه  طاب و دانشجویان علوم انسانی ساختن مدل دولت اسامی 
و حکمرانی اســامی است. اگر موفق شویم حکومت عادالنه ای را 
برقرار کنیم، بی شک مردم خود به خود به سمت دین گرایش پیدا 
می کنند. اگر حکومت دینی از حیث اقتصادی حاکم شود بسیاری 
از گره های عقیدتی مردم نیز خود به خود حل می شود. به تعبیری 
دیگر بسیاری از گره های عقیدتی و اعتقادی مردم معلول اجتهاد 
فکری و فلسفی نیست، بلکه معلول عملکرد افرادی است که مدعی 
دینداری هستند و حکومتی که مدعی دینداری است و به نام دین 
حکومت می کند. مردم نمی توانند بین دولتمردانی که در نظام دینی 
آمده انــد و مجاری امور را در دســت دارند با خود دین تمایز قائل 
شوند، به همین دلیل بسیاری از عملکردهای ضعیف را به پای دین 
می گذارند. این موارد مانع از این نیســت که خود دینداران نسبت 
به نقد عملکرد سیســتم حکمرانی و متولیان امور اجرایی اهتمام 
داشته باشند. او تصریح می کند: دولتی بودن بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی در جامعه از دیگر مواردی اســت که در دینداری مردم 
تأثیر دارد. وقتی بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی که می تواند 
توســط خود مردم اداره شــود را به دولت واگذار می کنیم، انواع 
ناکارآمدی ها و عملکرد ضعیف وارد این سیستم خواهد شد. طبق 
آنچه بارها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی اعام کرده، 
در خوشبینانه ترین حالت، ساعات کار مفید در کشور روزانه حدود 
دو ساعت و متوسط ساعات آن در بخش دولتی کمتر از نیم ساعت 
اســت. این جمله به این معناســت که بخش زیادی از میانگین 

درآمدی کارمندان از اکل مال به باطل یعنی از راه نامشروع است.
دکتر نعمتی در پایان تأکید می کند: وقتی مردم دچار اقتصاد بیمار 
شوند غیر از اینکه راه توسعه و پیشرفت بر آن ها بسته خواهد شد، 
لقمه های آن ها هم دچار آلودگی شده و دینداری آن ها خدشه دار 
می شــود. از بزرگان خــود آموخته ایم اگر بطون مــردم از لقمه 
 حرام پر شــود به هیچ وجه رســتگار نخواهند شد یا در روایتی از 
رسول خدا)ص( داریم اگر لقمه ای حرام وارد بدن فردی شود تا 40 

روز هیچ عبادت و دعایی از او پذیرفته نمی شود.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر علی نعمتی درباره تأثیر معیشت در دینداری جامعه

روح انفاق باید در جامعه توسعه پیدا کند

بسیاری از گره های 
عقیدتی و اعتقادی 

مردم معلول 
عملکرد افرادی 
است که مدعی 

دینداری هستند

بــــــرش
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ــتناد قرارداد داخلى شماره  ــعبه غدير قوچان باس ــه فوق بانك ملى ش بموجب پرونده اجرائى كالس
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صادره قوچان بعنوان احدى از ضامنين نامبرده تقاضاى صدور اجرائيه نموده است، نظر باينكه برابر 
ــائى آدرس متن سند، ابالغ اجرائيه به مخاطب ميسر  ــت قوچان بدليل عدم شناس گزارش اداره پس
نگرديده است لذا باستناد ماده 18 آئين نامه اصالحى اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء به آقاى 
ــار اين آگهى كه بمنزله  ــخصات فوق ابالغ ميگردد چنانچه از تاريخ انتش مرتضى كردفيالبى با مش
ابالغ اجرائيه ميباشد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت تمامى بدهى تان اقدام ننماييد عمليات 
ــد.  شماره:  ــر نخواهد ش ــما تعقيب ميگردد و بجز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتش اجرائى عليه ش
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رئيس ثبت اسناد قوچان- عباس برق شمشير 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9600514
ــماره  ــتناد قرارداد داخلى ش ــك ملى مركزى قوچان باس ــه فوق بان ــب پرونده اجرائى كالس بموج
94/03/25- 6601892429005 بدليل عدم پرداخت بدهى توسط مديونين تا مورخه 96/12/08 
ــارت تاخير تاديه جمعاً بمبلغ 216/383/341 ريال و از تاريخ مزبور  ــود و خس اعم از اصل طلب، س
ــروپور فرزند محمد ش.ش  ــين خس تا يوم الوصول جرائم روزانه بمبلغ 99/115 ريال عليه آقاى حس
2794 صادره از قوچان با كدملى 0871249499 و غيره بعنوان وام گيرنده تقاضاى صدور اجرائيه 
ــائى آدرس  ــت قوچان بدليل عدم شناس ــت، نظر باينكه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پس نموده اس
ــتناد ماده 18  ــت لذا باس ــر نگرديده اس ــند، ابالغ اوراق اجرائيه به مخاطب ميس نامبرده در متن س
ــمى الزم االجراء و بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم  ــناد رس آئين نامه اصالحى اجراى مفاد اس
ــخصات فوق ابالغ مى گردد چنانچه از تاريخ انتشار  ــور به آقاى حسين خسروپور با مش ــعه كش توس
اين آگهى كه بمنزله ابالغ اجرائيه مى باشد ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت تمامى بدهى تان 
ــما تعقيب مى گردد و بجز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر  اقدام ننماييد عمليات اجرائى عليه ش

نخواهد شد. -  شماره: 99/605  آ-9906398
تاريخ انتشار: 1399/6/23

رئيس ثبت اسناد قوچان- عباس برق شمشير 

اخطاريه ممنوعيت خروج از كشور پرونده شماره : 139604007141000994
در خصوص پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى 9601094 له بانك اقتصاد نوين شعبه بجنورد 
ــماره ملى: 5249530680  ــى آزادى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1348/11/20 ش ــه آقاى عل و علي
ــيله اعالم مى گردد در تاريخ 1399/06/05 بنا به درخواست  ــنامه: 1661 بدين وس ــماره شناس ش
ــه و پنج درصد  ــارت تاخير روزان ــغ 302/036/053 ريال و به انضمام خس ــال مبل ــتانكار در قب بس
ــما اخطار مى شود  ــور گرديده ايد. لذا مراتب به ش بابت حقوق دولتى متعلقه ممنوع الخروج از كش
ــر مى  ــار محلى چاپ و منتش . درضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

گردد.آ-9906416
حميد عزيزى - رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ  ــنامه 283 باس ــماره شناس ــه آقاى على يكرنگى فرزند محمدنقى به ش ــر به اينك نظ
ــمى شماره 4 بجنورد گواهى امضا  ــهود آن توسط دفتر خانه اسناد رس ــهاد محلى كه امضا ش استش
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ س ش
ــهم پالك 7 فرعى از 125  ــهم از 11435 س ــند مالكيت 150 س ــت س مراجعه كرده و مدعى اس
ــت بعلت  ــمت راس ــع در قريه عزيز بخش دو بجنورد به آدرس انتهاى كوى جانبازان س ــى واق اصل
ــى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه شماره 563388  ــده است و با بررس نامعلوم مفقود ش
ــليم شده است  ــماره 139720307115000716 بنام نامبرده فوق صادر و تس ذيل الكترونيكى ش
ــالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت  ــر ام دفت
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  ــى نس آگهى و متذكر ميگردد هر كس
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را  ــند مالكيت نزد خود باش س
بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت 
ــمى  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا اعتراض بدون ارائه س
نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه 

اعتبارقانونى ساقط است.م الف 1806  آ-9906417
احمد اصغرى شيروان - رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

اخطاريه ممنوعيت خروج از كشور پرونده شماره : 139604007141000994
در خصوص پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى 9601094 له بانك اقتصاد نوين شعبه بجنورد 
و عليه آقاى جمشيد ناصرى نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1362/01/04 شماره ملى: 0681943572 
ــيله اعالم مى گردد در تاريخ 1399/06/05 بنا به درخواست  ــنامه: 2077 بدين وس ــماره شناس ش
ــارت تاخير روزانه و پنج درصد بابت  ــتانكار در قبال مبلغ 302/036/053 ريال و به انضمام خس بس
ــود .  ــما اخطار مى ش ــور گرديده ايد. لذا مراتب به ش ــوق دولتى متعلقه ممنوع الخروج از كش حق
ــر مى  ــار محلى چاپ و منتش درضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

گردد.آ-9906418
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 به ورثه كالسه 139904007141000545
ــلطنت آرامى نام پدر : على اصغر تاريخ تولد 1336/02/10 شماره ملى:  ــيله به خانم ها س بدين وس
0681676876 شماره شناسنامه196 و فاطمه آرامى نام پدر: على اصغر تاريخ تولد: 1350/01/01 

ــنامه : 57 احد از وراث مرحوم على اصغر آرامى فرزند  ــماره ملى : 0681761921 شماره شناس ش
ــن مديون پرونده اجرائى كالسه به شماره بايگانى 9900624- ابالغ مى شود ششدانگ عرصه  حس
و اعيان پالك ثبتى 1، 2 فرعى از B 350 – اصلى بخش يك بجنورد متعلق به مورث شما مرحوم 
ــند نكاحيه بابت مهريه ( به نرخ روز  ــر آرامى در قبال مبلغ ده ميليون ريال مندرج در س ــى اصغ عل
ــصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و نود  ــى و نه ميليون و شش مبلغ 139/679/593 ريال يكصد و س
ــه ريال) و مبلغ پنج ميليون ريال بابت جهيزيه بابت طلب خانم زينب گلى و پنج درصد بابت  و س
ــت. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما به  ــت گرديده اس حقوق دولتى متعلقه بازداش
عنوان ورثه هاى مرحوم رضا ساالرى با مشخصات ياد شده اخطار ميشود ضمناً هر گونه نقل انتقالى 
از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى 
در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى چاپ و منتشر مى گردد و عمليات اجرائى 

بالفاصله پس از انتشار آگهى مذكور ادامه خواهد يافت.م الف 1805  آ-9906419
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

اخطاريه ممنوعيت خروج از كشور پرونده شماره : 139604007141000994
ــعبه  ــى 9601094 له بانك اقتصاد نوين ش ــماره بايگان ــه به ش ــوص پرونده اجرايى كالس در خص
ــماره ملى:  ــقلى تاريخ تولد: 1348/06/01 ش بجنورد و عليه آقاى محمدعلى مجدى نام پدر: عباس
ــماره شناسنامه: 25955بدين وسيله اعالم مى گردد در تاريخ 1399/06/05 بنا  0680252592ش
به درخواست بستانكار در قبال مبلغ 302/036/053 ريال و به انضمام خسارت تاخير روزانه و پنج 
درصد بابت حقوق دولتى متعلقه ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد. لذا مراتب به شما اخطار مى 
ــار محلى چاپ و منتشر  ــود . درضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ش

مى گردد. آ-9906420
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى عدم افراز
ــيدمحمد جواد موسوى نسبت به  ــت افراز آقاى محمد براتى وكالتاً از طرف س با عنايت به درخواس
سهم مشاعى در پالك ثبتى 1222 فرعى از 230- اصلى بخش 9 مشهد و با توجه به نامه شهردارى 
منطقه 7 به شماره 7/99/15349 مورخه 99/5/16 كه به موجب آن ملك مذكور قابليت افراز ندارد 
و در نتيجه رأى واحد ثبتى بدين مضمون صادر گرديده است «در خصوص درخواست محمد براتى 
وكالتاً از طرف سيد محمدجواد موسوى مبنى بر افراز مالكيت مشاعى در پالك ثبتى 1222 فرعى 
از 230- اصلى بخش 9 مشهد به لحاظ عدم موافقت شهردارى وفق ماده 5 آئين نامه افراز و فروش 
امالك مشاع تصميم بر رد درخواست افراز نامبرده صادر مى گردد.» لذا مراتب حسب ماده دو قانون 
افراز به هر يك از شركاء مشاعى ابالغ تا چنانچه نسبت به تصميم مذكور اعتراض دارند ظرف مهلت 

ده روز از تاريخ ابالغ به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقديم نمايند.» آ- 9906383 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 1 مشهد- محمدجواد غالمى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــاحت 1532/75 متر  ــدانگ يكقطعه باغمنزل  به مس اقاى بهادر خالقى مقدم  فرزند عبدالجواد به صورت شش
ــطه از اقاى  مربع ، باقيمانده پالك 4295 فرعى از 1 ـ اصلى اراضى بلده بخش يك فردوس ، انتقال مع الواس

محمد شعورى ـ مكان ملك ـ شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه ـ خيابان 17 شهريور 
ــمى اين آگهى   ــند رس ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع ,  
نسبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت را  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس
به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  
ــت به دادگاه  ــه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس ــى ك ،در صورت
ــند مالكيت مينمايد و صدور  ــل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س ــى مح عموم

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9906421
تاريخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/07

محمود جهانى مهر  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به پالك شماره 1894/92اصلى واقع  
در بخش دو ثبت قم (آدرس:نيروگاه،ميدان توحيد،20مترى زادكوچه13 پالك15) كه بنام خانم طاهره احمد 
ــت كه به علت عدم حضور مالك و يا نماينده قانونى  به عمل  ــد در جريان ثبت اس ــين ميباش زاده فرزند حس
ــق تبصره ماده 13 قانون تعيين  ــى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طب ــده از طرف نيام

تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور به شماره وارده
2/6995-1399/6/15تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1399/08/12ساعت 8/30الى 
12/30ظهر  در محل وقوع ملك انجام مى گردد. بدين وسيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده 
قانونى مى رساند كه در روز و ساعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند مهلت قانونى اعتراض 
ــاه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده  ــخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك م از تاري
20قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين ظرف 
ــليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى  مدت يكماه پس از تس
ــنبه 1399/06/23  م الف:12994  آ-9906400 ــار آگهى :يكش را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ ن تاريخ انتش

عباس پور حسنى - رئيس  اداره ثبت اسناد منطقه دو قم  

تیبـــا مـــدل ۱۳۹۹ رنگ 
بـــرگ ســـبز و کارت خـــودروی 

ســـفید بـــه شـــماره انتظامـــ� ۴۴۴هــــ۳۳ ایـــران ۲۰  
شـــماره موتـــور M۱۵۸۹۴۶۲۸۸ و شـــماره شاســـ� 
NAS۸۱۱۱۰۰L۵۸۹۵۴۲۲ بـــه مالکیـــت بهـــرام میری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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مدرک فارغ التحصیل� اینجانب سمانه معراج� 
نام پدر علیرضا ش ش۱۲۸۹ صادره از مشـــهد 
مقطع کاردان� رشـــته تربیت بدن� و مربیگری 
صادره از واحد دانشـــگاه آزاد چالوس بشـــماره 
سریال ۸۲۱۵۸۰۲۰۲۹۸۵ مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار م� باشد از یابنده تقاضا م� شود اصل 
مـــدرک را به دانشـــگاه آزاد چالـــوس به آدرس 
چالوس خیابان هفده شـــهریور روبرو مسجد 
امـــام حســـین صنـــدوق پســـت� ۴۶۶۱۵-۳۹۷ 

ارسال نماید. 

,ع
۹۹
۰۵
۸۵
۳

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

مدرک فارغ التحصیل� اینجانب ساجده میرتیموری 
فرزنـــد محمدرضـــا ش ش ۳۶۱۰۹۰۶۳۴۰  و کـــد 
ملـــ� ۳۶۱۰۹۰۶۳۴۰ صـــادره از زاهـــدان در مقطع 
تحصیل� لیســـانس رشـــته میکروبیولوژی صادره 
از واحد دانشـــگاه� مشـــهد به شـــماره -و تاریخ- 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار م� باشد. 
از یابنـــده تقاضا م� شـــود اصل مـــدرک را آدرس 
: مشـــهد دانشـــگاه آزاد اســـالم� قاســـم آبـــاد، 
چهارراه اســـتاد یوســـف�، پردیس دانشـــگاه اداره                     

دانش آموختگان ارسال نمایید. 
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برگ ســـبز خودروی وانت آریســـان مـــدل ۱۳۹۵ رنگ 
رنـــگ ســـفید بـــه شـــماره انتظامـــ� ۶۹م۶۴۶ ایـــران 
۷۴  شـــماره موتور ۱۱۸J۰۰۳۰۲۴۲ و شـــماره شاس� 
NAAB۶۶PE۰GV۶۶۴۷۲۲ به مالکیت سارا شیرازی 
زاده کفـــاش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۸
۱۵
۳۹
۳
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︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︣ا︨︀ن (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٢٣/٩٩/٠۶ ︨︣﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز︠  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︎ 

︣ا︨︀ن (در ︀ل  ︨︣ــ﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز︠  ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟︎  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول︫  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︑︭﹀﹫﹥) در ︨ــ︀︻️ ٩/٠٠ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٧/٧ در ﹝﹏ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ٨۵ پ ٧۶ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ 

﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر︋  ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 
﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩  ﹢د را︋  ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی︠ 
 ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬ ﹥ رأی و ﹨︫︣  ﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︨︣   ︮﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤︋
ــ﹠︊﹥  ــ︀︻️ ٨ ︑︀ ١٢ از︫  ︀︡ از︨  ﹢د︋  ﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣︠   ︋﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ا︻︴︀ء ﹩︲︀﹆︐﹞ د. ا︻︱︀ی﹢ ﹢ا﹨︡︋  ﹉ رأی︠ 
︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز،  ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀︎  ﹥ ﹝﹏ د﹁︐︫︣  ا﹜﹩ ︀ر︫﹠︊﹥ ︑︀ ﹝﹢ر︠﹥ ۶/٩٩/٧︋ 

ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
﹟︣︸︀﹡ و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ از ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︦ ︀ل ﹨︀ی ٩۵ ا﹜﹩ ٩٨︎  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨   ︮︉﹢︭︑ -د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥: ١

﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٩  ٣- ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥︎ 
︡︡︗ ﹟︣︸︀﹡ و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡ا ،︡︡﹝︑ رت ︻︡م﹢ ︡﹝︑ -۴︡ ﹝︡ت ﹝︃﹝﹢ر﹫﹨ ️️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣﹟ و در︮ 

﹤﹛︀︭﹞ ︀ ﹏﹫﹋و ︀ ︀︋️ ا︠︢ ﹇︣ارداد︋  ︀︾︣وان︋  ︭﹢ص ز﹝﹫﹟︨  ۵- ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︠ 
 ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹞︃︑ و﹋﹫﹏ و ︀ ︀︋️ ا︠ــ︢ ﹇︣ارداد︋   ︋︤︡﹡︀ــ ︭﹢ص ز﹝﹫﹟ ١/٧ ﹨﹊︐︀ر︫  ۶- ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︠ 

︤︡﹡︀︫ ٧- ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ در ︭︠﹢ص ز﹝﹫﹟ ﹁︀ز ١ و ٢   ︤︡﹡︀︫ ا︻︱︀ء ︳︨﹢︑
︣ا︨︀ن (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)  ︨︣﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز︠  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︎  /ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

۹۹
۰۶
۳۵
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ︀﹛ا ﹟︣ ︣﹋️ ﹁︣دوس︋  ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︡ه︋  (︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود)  ︔︊️︫ 
۵٧٠٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠٣٨٩۴۶٢

 
︎﹫ــ︣و آ﹎﹩ د︻ــ﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ 
﹝﹠ــ︡رج در روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇ــ︡س ︫ــ﹞︀ره ٩٣٣٨ ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٩/٠۶/١٨، ﹡︷ــ︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹡︺﹆︀د ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢︮﹢ف 
در ︑︺ــ︀رض ︋︀ ﹝︀ده ٨ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، 
﹜︢ا ︲﹞ــ﹟ ا︋︴︀ل د︻﹢ت ﹁﹢ق ا﹐︫ــ︺︀ر ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ 
از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︀ء ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ا︗︣ای 
︴﹢ر ﹝︀ده ٩ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 

 ﹤︊﹠︪﹊ روز  ︣︸ ١٢ ️︻︀ ︣﹋️ ﹋﹥ در︨   ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٩/٠٧/٠۶ در ﹝ــ﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ 
﹫︀︋︀ن ا﹝ــ︀م ر︲︀(ع)، ﹡︊︩  وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ﹝﹆︡س،︠ 
ا﹝ــ︀م ا︲ــ︀ (ع) ٨، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︐ــ﹏ ﹁ــ︣دوس ﹝﹠︺﹆︡ 

﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.  ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر︋ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و ﹇︣ا️ ﹎︤ارش 
︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏

﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ︑︣از﹡︀﹝﹥ و  ︣ر︨ــ﹩ و ︑︭﹢ــ︉︮   ︋-٢
 ️﹋︣ ﹢رت ︗︣︀ن و︗﹥ ﹡﹆︫︡  ﹢د و ز︀ن و︮  ︧ــ︀ب︨ 

﹥ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل  ︨﹤ ﹝︣︋﹢ط︋ 
٣- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 
︣ای ا﹡︺﹆︀د ︗﹙︧︀ت  ــ︣﹋︀ء و ︡﹞ ︀︣ان︋  آ﹎﹩ د︻﹢ت︫ 

ا﹡﹢اع ﹝︖︀﹝︹ و ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
﹢︭︑ -۴︉ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︪﹞﹢ل ﹝︀ده ١٢٩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت

︀︨ -۵︣ ﹝﹢ارد
︀روی  ︨﹩︐︺︣ ︀را︫   ︨

 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

۹ع
۹۰
۶۴
۴۶

/ع
۹۹
۰۶
۴۴
۲

 ﹩︊︣﹆︑ ️︀︧﹞ ﹤  ︋﹩﹊︤﹫﹁ ︫︤ـ﹊﹩ ︑︣︋️ ︗︀م  در ﹡︷︣ دارد ﹁︱︀ی دا﹡︪ـ﹊︡ه ︻﹙﹢م︎ 
۶٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن ︨︖︀د︗ ﹤️ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︻︣︲﹥ و ﹁︣وش ﹝﹢اد 
 ﹅︣︵ د را از﹢ ـ︣د ) ︠  ـ︡ه ( ︾︢ای ﹎︣م و︨  ﹠︡ی︫  ︧ـ︐﹥︋  ︡ا︫ـ︐﹩ و︋  ـ︀﹜﹛︋   ︨﹩︢ا︾
ا﹡︖ـ︀م ﹝︤اـ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ا︗ـ︀ره ﹝﹏ وا﹎ـ︢ار ﹡﹞︀︡. ا︫ـ︀ص ﹆﹢﹇﹩ و 
ـ︣ا︳ ﹝﹪ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥  ﹆﹫﹆﹩ وا︗︫︡ 
﹞︀ره ۵٠٩٩٠٩١٢١٩٠٠٠٠٠٢   ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه︫  ـwww.setadiran.ir ️︀ ا︨﹠︀د و︫   ︨ ﹤︋
را در︀﹁ـ️ و ︡ا﹋︓︣ ١١ روز ︎︦ از ︀︎︀ن ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ 

︋︀ر﹎︤اری ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡ . ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️ :  
ـ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه در  ﹫︪ـ﹠︀دی︫  ︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٣ ﹝︀ه ا︗︀ره︎  * ︑︱﹞﹫﹟  ︫ـ︣﹋️  در ﹝︤ا︡ه︎ 

  .︫︡︀ ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋ 
  ﹏﹞ ار︨︀ل ﹝︡ارك در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ١ روز ︎︦ از ︀دات ر︨﹫︡ه﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ *

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ️و ﹇︣ا ﹪︀︪﹎دا﹡︪﹊︡ه ︋︀ز ️︨︀د﹁︐︣ ر
* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹪︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.    

* ︑﹙﹀﹟ ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت :     ۵٢۵٢١٨١١-۵٢۵٢٣١٢٣ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ︑︣︋️ ︗︀م 

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه ( ﹡﹢︋️ اول )
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آینده قیمت ها در بازار قابل پیش بینی نیست©
تسنیم: محمد کشــتی آرای با تأکید 
بر اینکــه آینده قیمتی در بــازار قابل 
از افزایش ۸۸۰هزار  پیش بینی نیست، 
تومانی قیمت ســکه در هفت روز خبر 
داد و گفت: حباب سکه ۷۰۰هزار تومان 
است. محمد کشتی آرای درباره وضعیت 
بازار طال و سکه در روز جاری، اظهار کرد: 
قیمت طال و سکه به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشمگیری داشته و 
روال قیمتی در ساعات و روزهای آینده قابل پیش بینی نیست. وی گفت: قیمت 
سکه از 11میلیون و 3۰۰ هزار تومان شنبه هفته قبل با ۸۸۰هزار تومان افزایش 
به 12 میلیون و 1۸۰هزار تومان در ساعت 12:15  روز شنبه )دیروز( رسیده است.

افزایش آمار چک های مبادله   شده، نویدبخش رونق تولید ©
آمار  از  بانک مرکــزی  گــزارش  ایبنا: 
چک هــای مبادله ای در تیر99 نشــان 
می دهد با وجود تعلیق سه ماهه برخی 
از تنبیه های مربوط به چک برگشــتی 
توســط دولت به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، نسبت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله ای در این ماه نسبت به خرداد 
۰/۸ درصد کاهش یافته اســت، اما نکته قابل توجه در ماه مورد بررسی، افزایش 
حدود 15درصدی تعداد چک های مبادله ای اســت که نشــان از رغبت بازار به 

استفاده از این ابزار مالی و نویدبخش رونق تولید است.

 ۳۱ شهریور ماه؛ آخرین مهلت ارائه ©
اظهارنامه اشخاص حقوقی

ایلنا: یک مقام مسئول گفت: 31 شهریورماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال 139۸ اشــخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری اســت.غالمرضا قبله ای با بیان این مطلب خاطرنشــان کرد: اشخاص 
حقوقی و صاحبان امــالک اجاری در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی، از معافیت پایه مالیاتی و ســایر تسهیالت و مشوق های مالیاتی 
بهره مند خواهند شــد.وی همچنین اظهار کرد: فعــاالن اقتصادی در صورت 
عدم ارائــه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، مشــمول جرایم غیرقابل 

بخشش خواهند شد.

 امکان دسترسی به ۱۰میلیارد مترمکعب ©
آب جدید با آبخیزداری 

تســنیم: پرهمت، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده خاک و آبخیزداری، با تأکید 
بر ضرورت تصویب قانــون آبخیزداری 
در مجلس گفت: با آبخیزداری ســاالنه 
۷ تا 1۰میلیــارد مترمکعب می توانیم 
آب جدید داشــته باشــیم. وی گفت: 
ظرفیت هــای قابل مالحظــه ای درباره 
کشت دیم در ایران وجود دارد.  برای نمونه آمار نشان می دهد 13 درصد باغ های 
کشــور، باغ های دیم است و این باغ ها 6/5 درصد تولیدات باغی کشور را تأمین 
می کنند. یک واحد ســطح کشت دیم در کشور، 5۰ درصد بیشتر ازکشت آبی 
محصول می دهد و میزان بهره وری آن 5۰ درصد است و این میزان را می توان با 

آبخیزداری تا 9۰ -۸۰ درصد افزایش داد.

 خودروسازان دنبال افزایش قیمت©
 برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان هستند

نود اقتصادی: حسن کریمی سنجری، 
کارشــناس صنعت خودرو گفت:ریشه 
نابســامانی بازار خــودرو در اختالفات 
گذشــته بین خودروســاز و قطعه ساز 
است.خودروســازان معتقدنــد با ورود 
به بورس مشکالتشــان مرتفع می شود 
کــه باید گفت اکنون فــوالد مورد نیاز 
خودروســازان در بورس عرضه می شــود و آن ها موظف به خرید فوالد از طریق 
بورس هستند،پس چرا بخشــی از گرانی خودرو مربوط به فوالد است؟ مسئله 
اینجاست که خودروسازان اکنون دنبال باالبردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی 
انباشته خود را به قطعه سازان پرداخت کنند و برای همین مسئله افزایش قیمت 

در هر سه ماه را مطرح کرده اند.

کاهش ۵ تا ۱۲میلیونی قیمت خودروهای داخلی©
انتخاب: رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه همچنان قیمت های 
انــواع خودرو کاذب بوده و مردم نبایــد تحت تأثیر قیمت ها قرار بگیرند، گفت: 

در حال حاضر قیمت انواع خودروها 5 تا 12میلیون تومان کاهش یافته است.
 ســعید مؤتمنی با اشــاره به آغاز مرحله جدید فروش فوری خودروها توسط 
شرکت های خودروساز، گفت: پیش بینی ما این است فروش های فوری خودرو 
در هفته های آینده موجب می شــود تا قیمت های کاذب خودرو در بازار کاهش 

پیدا کند.

صادرات ۱/۱میلیون تن صیفی جات در پنج ماه©
فارس: سیدروح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک گفت: در پنج ماه اول سال جاری 
بیش از یک میلیون و 94 هزارو 539 تن 
انواع صیفی جات به ارزش 241میلیون و 
16۷هزارو 512 دالر صادر شــده است. 
سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: 3۷ 
کشــور جهان مانند انگلســتان،کانادا، 
استرالیا، بحرین،آذربایجان، آلمان، روسیه، مجارستان، قزاقستان، لهستان، کویت، 
امارات، قطر، ترکیه، نروژ، عمان، عراق و... مقاصد صادراتی صیفی جات ایران بودند. 

هدف برق امید بهینه سازی مصرف است©
فارس: متولی زاده،مدیرعامل شــرکت 
توانیــر گفت: انتظــار داریــم با طرح 
برق امید، تعداد زیادی از مشــترکین 
خوش مصــرف بــه دســته کم مصرف 
اضافه بشــوند و با همکاری مردم تعداد 
مشــمولین طرح حتی بیشتر از عددی 
که اعالم شــده هم باشــد.  وی گفت: 
هدف اصلی طرح برق امید، بهینه ســازی مصرف اســت نه رایگان کردن هزینه 
برق.  در این طرح مشترکین به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف 
تقسیم بندی می شوند.سیاست های تشویقی امید برای کم مصرف ها مادامی که در 

گروه کم مصرف باقی بمانند، تخفیف 1۰۰ درصدی هزینه برق است.

 نرخ خرید تضمینی گندم دوشنبه ©
در شورای اقتصاد بررسی می شود

فارس: شــورای اقتصاد روز دوشــنبه نرخ خرید تضمینی گندم را بررســی 
می کند، شــنیده ها حاکی از این است بررسی آن ها روی 3 هزار و ۸۰۰ تومان 
است، اما آنالیز قیمت وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد، قیمت تمام شده 

یک کیلوگرم گندم 5 هزار و 5۰۰ تومان است.
 شورای اقتصاد باید به دنبال راهکاری باشد، وگرنه شکاف هزار و ۷۰۰ تومانی 
بین نظــر متولی تولید یعنی جهاد کشــاورزی و تصمیم گیــران نرخ خرید 

تضمینی بسیار باال است و تبعات آن دامن تولیدکنندگان را خواهد گرفت.

خریداران نمی دانند  چرا خودرو گران شده و فقط در پی خرید برای کسب سود هستند

»ارز«راهزنجادهوعدهها
قیمت ها  ماراتن  فرزانه غالمی:  اقتصاد/ 
در بــازار خودرو به نفســگیرترین مرحله 
رســیده و در حالی که گزارش ها از کاهش 
یک تا 5 درصــدی قیمت خودرو در چند 
روز اخیــر حکایــت دارد و قرار اســت دو 
خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال 152 
هزار دســتگاه خودرو به بازار عرضه کنند، 
کارشناســان روزگار خودرو را در ماه های 
آینده همچنان ناخوش و متأثر از تحوالت 

سیاسی و مؤلفه های اقتصادی می دانند.
نگاهی به آخرین فهرســت قیمتی خودرو 
نشان می دهد پس از کاهش ناچیز قیمت ها 
در بــازار، پراید SE111 بــه 11۰میلیون 
تومان، پراید SE131 به 9۷میلیون تومان 
رســیده و پراید SE132 هــم 9۸میلیون 
تومانی شــده اســت. در همین حال پژو 
2۰۰۸ بــا قیمــت ۸36میلیــون تومان، 
پژو2۰6 تیپ2 با قیمت 195میلیون تومان، 
پــژو 2۰6 تیپ5 با قیمــت 243میلیون 
تومان، پژو2۰6صنــدوق دار وی۸ با قیمت 
235میلیــون تومان، پــژو2۰۷ اتومات با 
قیمت 34۷میلیون تومان، پژو2۰۷ دنده ای 
با قیمــت 2۷3میلیون تومــان، پژو2۰۷ 
با قیمــت 33۷میلیون تومــان، پژو4۰5 
جی ال ایکــس بنزینــی بــا 
تومان و  قیمت 1۷9میلیون 
پژوپارس اتوماتیک با قیمت 
2۸۷میلیــون تومان معامله 

می شود.
گفتنی اســت، دنــا معمولی 
2۷2میلیون تومان و دناپالس 
توربــو 351میلیون  دنده ای 
تومان، تیبا هاچ بک ای ایکس 
134میلیــون تومــان، تیبا 
هاچ بک پــالس 13۷میلیون 
تومــان، تیبــا صنــدوق دار 
اس ایکس بنزینی 11۸میلیون تومان و تیبا 
صندوق دار پــالس 13۷میلیون تومان به 

فروش می رسد.
در حالی که فاصله قیمتی بین کارخانه تا 
بازار به بیشــترین میزان رسیده، براساس 
اعــالم وزارت صمــت، در 6 ماهه پیش رو 
ایران خــودرو 11۰ هزار و ســایپا 42هزار 
دســتگاه در قالب فروش  فوق العــاده و با 
تحویــل حداکثر یک تا ســه ماهه به بازار 
عرضه خواهند کرد، حال آنکه کارشناسان 
معتقدند مشــکل اصلی بازار خودرو امروز 
عالوه بر کمبود عرضــه، وجود بحران های 
شدید اقتصادی است و بر این اساس حتی 
اگر خودروســازان در ماه هــای پیش رو به 
وعده عرضه 152هزار دستگاهی هم عمل 
کنند، نوسان های شدید نرخ ارز، نقدینگی 
ســرگردان و انبوه، تورم روزافزون و کاهش 
بی وقفه ارزش پــول ملی، همچنان انگیزه 
برای سوداگری در بازار خودرو را باال می برد 
و اجازه کاهش و تعدیل قابل توجه قیمت ها 

را نمی دهد.

دولت،قیمتهاراکاذبمیداند»
اظهــارات  در  صمــت  وزارت  مدیــران 
چندگانــه ای احتکار و تعمــد در کاهش 

عرضه از سوی خودروسازان را رد می کنند. 
براســاس اعالم این وزارتخانــه و در طرح 
جدید فروش فوق العاده 152 هزار دستگاه از 
سوی دو خودروساز بزرگ کشور، 6۰درصد 
از تولیدات بــه اجرای تعهدات و 4۰درصد 
به فروش فوق العاده اختصاص می یابد و از 
طریق قرعه کشــی در هر دو هفته، ماهانه 
25هزار دستگاه خودرو با هدف تأمین نیاز 
مردم و کاهش عطش بازار از یک تا سه ماه 

به برندگان تحویل داده خواهد شد. 
به گفته سرپرســت وزارت صمت، تحویل 
خودروســازان در ایــن مدت نســبت به 
ســال قبل 3درصد رشد داشته و تعهدات 
ایران خودرو از 4۰۰هزار دســتگاه به حدود 
4۰هزار دســتگاه کاهش یافته اســت، بر 
همین اســاس قطعاً با این روند تولید همه 
تقاضاها پاســخ داده خواهد شــد. جعفر 
ســرقینی می گوید: مردم مطمئن باشند 
این قیمت ها واقعی نیســت. تفاوت قیمت 
کارخانــه و بازار نباید آن قدر باشــد. 2۰ تا 
3۰هزار تعهد یک تعهد جاری است و خیلی 
نگران کننده نیســت. روزی که خودروساز 
3۰۰هزار تعهد داشت نگران کننده بود، اما 

اکنون تعهدها در یک نرم عادی است.
براســاس آمار اعالم شــده از ســوی این 
مقــام مســئول در حــال حاضــر روزانه 
3هزارو6۰۰دســتگاه خودرو تولید و روانه 
بازار می شــود و آمار تولید نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 25درصد رشد را نشان 
می دهد و گران  شدن خودرو بیشتر مربوط 
به بحث های روانی اســت؛ چــرا که مردم 

می خواهند پولشان را به کاال تبدیل کنند.

ارزونقدینگی؛دوعاملسلبآرامش»
بازار

یک کارشــناس خــودرو به خبرنــگار ما 
می گویــد: طبعاً هر وقــت عرضه افزایش 
یابد، قیمت ها در بازار کاهشی خواهد شد، 
اما توان خودروسازان محدود است و بعید 
است با این توان بشود وعده عرضه 152هزار 
دستگاه خودرو را در نیمه دوم سال محقق 
کــرد، ضمناً خودروســازان هنــوز درگیر 

تعهدات قبلی هستند. 
ادامه می دهد:  حســن کریمی ســنجری 
تولید خودروســازان نسبت به سال 96 که 

یک میلیون و 4۰۰ هزار دستگاه اعالم شده، 
کاهش چشمگیر داشته است. سال 9۸ هم 
حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد 
و برای امسال هم هدف گذاری یک میلیون و 
2۰۰هزار دستگاهی صورت گرفته، اما بعید 
است حتی به عدد تولید سال گذشته هم 
دســت یابند.به باور وی، فروش فوق العاده 
خودروســازان باید به خط تولیدی وصل 
شود، اما وقتی این خط عرضه وجود ندارد 
و تولید نمی تواند بیش از تولید باشد، بعید 
اســت بتوان 152 هزار دستگاه در 6 ماه به 

بازار عرضه کرد.
کریمی ســنجری ادامه می دهد: حتی در 
صورت تحقق این وعده، سایر شاخص ها از 
قبیل نابسامانی نرخ ارز، تورم افسار گسیخته 
و  نقدینگی ســرگردان موجود در کشور، 
اجــازه نمی دهد بــازار خودرو آرام شــود. 
قرعه کشی خودروســازان هم به داستانی 
تازه تبدیل شــده و حتی افراد فاقد نیاز را 
به بهره گیری از این یارانه ترغیب می کند. 
بدین ترتیب مصرف کننــده واقعی که در 
قرعه کشــی برنده نشــده مجبور است به 
بــازار آزاد مراجعه کند کــه همین تقاضا 
خود افزایش قیمت را در پی  دارد؛بنابراین 
مصرف کنندگان واقعی خودرو بهتر اســت 

امروز خرید کنند.

خودرو؛جذابترازبورس»
بابک صدرایی هم به خبرنگار ما می گوید: 
دولتی ها پیشــتر هم وعده افزایش عرضه 
و کاهش قیمت را داده بودند، اما مشــکل 
بزرگ این است که نوسان های شدید نرخ 
ارز هر کاالیی از جمله خودرو را با افزایش 
قیمت روزافزون مواجه می ســازد. در واقع 
این افزایش قیمت هم بعد روانی دارد و هم 
اقتصادی، چرا که مثالً شرکت قطعه ساز و 
تولیدکننده وقتــی دالر از 2۰ به 25 هزار 
تومان افزایش می یابد همین افزایش قیمت 
را باید تحمل و در قیمت نهایی اعمال کند.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد: مردم 
امروز نقدینگی را از بانک خارج می کنند و 
صالح نمی بینند ریال را نگه دارند. با توجه 
به افت شاخص بورس، مردم خودرو را برای 
سرمایه گذاری انتخاب می کنند؛ چرا که با 
پول های اندک هم می تــوان در این حوزه 

ســرمایه گذاری کرد. به گفته وی، مردم با 
احساس عدم ثبات اقتصادی دست و پنجه 
نرم می کنند و اگر افزایش عرضه خودروسازان 
هم ممکن باشــد، به دلیــل تأثیرپذیری 
ایــن بازار از نــرخ ارز و دیگــر تالطم های 
اقتصــادی، خودرو را برای ســرمایه گذاری 
انتخــاب می کنند که ایــن انتخاب منجر 
بــه افزایــش تقاضــا و قیمت می شــود.

رکودیدراستقبالازانتخابات»
آمریکا

صدرایــی به وجود مشــکالت بنیادین در 
بازار خودرو اشاره می کند و می گوید: افت 
شدید ارزش ریال برای مردم انگیزه ایجاد 
کرده تا هر چه ســریع تر سرمایه هایشان را 
به احسن تبدیل کنند. از سویی دیگر نتیجه 
انتخابات آمریکا هم برای ایران تعیین کننده 
است و چه بسا تحریم های اقتصادی بیشتر 
و یا رفع تحریم ها در راه باشــد. وی معتقد 
است: زمانی که هر خبر اقتصادی و سیاسی 
بر نــرخ دالر تأثیر می گذارد،  پس لرزه های 
این تأثیر به جــان بازارهای دیگر از جمله 
خودرو می افتد. صدرایی می گوید: احتماالً 
بازار خودرو از دو سه هفته آینده و به انتظار 
نتیجه انتخابات آمریکا به فاز رکود خواهد 
رفت، اما قطعاً کاهش قیمت ناچیز خواهد 
بود و متقاضیان واقعی خودرو بهتر اســت 

خرید را به آینده موکول نکنند.
 
بازاریبیسامانبانرخهایی»

نجومی
گفتنی اســت، خبرگزاری تســنیم هم در 
گزارشی با عنوان »چرا مصوبات و دستورات 
خودرویی دولت و رئیس جمهور کارســاز 
نیست« می نویسد: رئیس جمهور در چهار 
ماه گذشــته دو بار به وزارت صمت دستور 
ســاماندهی بازار خــودرو را داد، ولی هیچ 
کدام کارساز نشد. مصوبه افزایش حداکثر 
1۰درصدی قیمت خودرو در بازار نسبت به 

قیمت کارخانه هم خاک می خورد.
براساس این گزارش، این روزها روند افزایش 
قیمت ها در بازار خودرو به حدی رسیده که 
مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار 
شده و جالب اینکه به جای پول نقد، طال و 
دالر به فروشــندگان در ازای خرید خودرو 
پرداخت می کنند. این موضوع نگرانی زیادی 
را برای برهم ریختگی بیشتر بازار خودرو به 
وجود آورده است. البته برخالف گفته های 
مســئوالن وزارت صمت که می گویند این 
قیمت ها کاذب است و روند کاهش قیمت ها 
اتفاق خواهد افتاد، مشــاهدات بازار نشان 
می دهــد همچنان خودروهــای مونتاژی 
رکوردهای قیمتــی قابل توجهی را در بازار 

ثبت می کنند.
بر همین اســاس از بین خریداران کســی 
نمی داند خودرو به چه دلیل گران شــده و 
فقط در پی خرید خودرو برای کسب سود 
هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی 
به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت 
خودروها رقم های نجومی را اعالم می کنند 

تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند.

مشکل بزرگ 
این است که 
نوسان های شدید 
نرخ ارز، هر کاالیی 
از جمله خودرو را 
با افزایش قیمت 
روزافزون مواجه 
می سازد

بــــــــرش

ثبت اطالعات ۱۳ میلیون مالک در سامانه امالک و اسکان   اقتصادآنالین: البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از ثبت اطالعات ۱۳میلیون مالک در سامانه امالک و اسکان خبر داد و گفت: 
حدود ۲هزارمالک اعالم کرده اند که بیش از یک خانه دارند، البته این مسئله به معنای آن نیست که این مسکن ها، خانه های خالی هستند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: با راه اندازی سامانه امالک و 

اسکان و اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، می توان نسبت به کنترل قیمت اجاره و فروش مسکن و مدیریت حوزه ساخت وساز اقدام کرد.

خـــبر
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گزارش روز

بانکی که ۸۰درصد سپرده ها ©
را به خودش وام داد !

فارس: بانک آینده با تأسیس شرکت های 
متعــدد و چند الیه در ســال 9۷ افزون بر 
۸۰ درصد از منابع را به 43 شــرکت  خود 
وام داده است و در اقدامی عجیب در مهر و 
آبان سال گذشته 25 فقره از این شرکت ها 
را در ســه شرکت ادغام کرده  است. یکی از 
مهم ترین نقش هایی که بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در هر اقتصادی ایفا می کنند، تجهیز 

و تخصیص منابع در اقتصاد است.
با توجه به قدرت بســیار زیــاد بانک ها در 
اقتصــاد، قوانین بســیار جامع و ســفت و 
ســختی درباره نحوه عملکرد آن ها تدوین 
شــده و روند اجرای آن توســط بانک های 
مرکزی با نظارت های بسیار دقیق و شدید 
پیگیری می شــود. محدودیــت در اعطای 
تسهیالت به ذی نفع واحد )شرکت هایی که 
دارای سهامداران مشترک هستند(، نسبت 
کفایت سرمایه، تناسب منابع با سرمایه پایه، 
اعتبارسنجی  اعتبارسنجی دقیق مشتری، 
گیرنده تســهیالت و... از جمله نسبت های 
نظارتی ای است که توسط بانک های مرکزی 

سراسر جهان رصد می شود.
اما وضعیت بانک آینده در هیچ یک از این 
مؤلفه ها نه  تنها نسبت استانداردی نیست 
بلکه با آن ها فاصله بســیار زیــادی دارد. 
به عبارت بهتر این بانــک تا پیش از عزل 
هیئت مدیره توسط هیئت انتظامی بانک ها 
هر کاری که خواســته انجــام داده و هیچ 
ضابطــه ای در این بخــش را رعایت نکرده 

است.
بررسی اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن 
بانک  آینده، رویکرد این بانک در بانکداری و 
مدیریت را نشان می دهد. طبق جدول های 
اطالعات تســهیالت و تعهــدات کالن در 
صورت های مالی ســال 9۷ بانــک آینده، 
به ۷۷ شــرکت تســهیالت کالن پرداخت 
کرده که 43 شــرکت آن متعلق به بانک و 
شــرکت های بانک آینده است. از مجموع 
۷۸هزار و 249میلیارد و 9۸۷میلیون تومان 
تسهیالت اعطایی کالن این بانک، 63هزار 
و 3۰1میلیــارد و 2۰6میلیــون تومان آن 
صرف پرداخت تســهیالت به شرکت های 
زیرمجموعه بانک آینده شده است. در واقع 
بانک آینده ۸۰/۸ درصد از تسهیالت کالن 
خود را به شــرکت های خود پرداخت کرده 

است.
به عبارت دیگر به نظر می رسد بانک آینده 
تأســیس شده اســت تا با جذب سپرده و 
استفاده از ابزار خلق پول، تسهیالت رانتی 
به شرکت هایی که خود بانک تأسیس کرده 
اســت، پرداخت کند. مهم ترین مقصد این 

تسهیالت پروژه مشهور ایران مال است.

تخلفآشکارازضوابطبانکمرکزی»
بانک آینده با ســاختار تو در تویی که برای 
شرکت های زیرمجموعه خود ایجاد کرده، 
برخالف همه قوانیــن بانکی، بخش عمده 
سپرده های مردم را صرف اعطای تسهیالت 
به شرکت های زیرمجموعه خود کرده است. 
»براســاس ماده 6 آیین نامه تســهیالت و 
تعهدات کالن، حداکثر مجموع تسهیالت و 
تعهدات به هر ذی نفــع واحد نباید از 2۰ 
درصد ســرمایه پایه آن مؤسســه اعتباری 

تجاوز کند«.
سرمایه پایه بانک آینده 2هزارو1۷۰میلیارد 
و ۸12 میلیون تومــان؛ بنابراین این بانک 
می تواند به کل شــرکت های زیرمجموعه 
خود، در مجموع حداکثــر 434میلیارد و 
162 میلیــون تومان تســهیالت پرداخت 
کند، اما بانک آینده 29 برابر)2۸16 درصد( 
سرمایه خود به شــرکت های زیرمجموعه 
خود تسهیالت پرداخت کرده است؛بنابراین 
این اقدام های بانک آینده تخلفی آشکار از 
ضوابــط بانک مرکزی بوده اســت. در واقع 
بانک آینده تأســیس شده اســت تا ازپول 
سپرده گذاران به شــرکت های سهامداران 
اصلی بانک تسهیالت ویژه پرداخت کند و 

روز به روز به ثروت سهامداران خود بیفزاید.

روابطتودرتویمالکیتومدیریت»
درشرکتهایبانکآینده

در بررسی ها 43 شــرکت متعلق به بانک 
آینده بوده اند. در اساســنامه این شرکت ها 
اهداف و فعالیت شرکت ها درج شده است 
که نشــان می دهد اغلب این شــرکت ها 
بــرای صــادرات و واردات و فعالیت هــای 
تجاری تأسیس شده اند. در این 43 شرکت 
بررسی شــده به غیر از شرکت ساختمانی 
مسکن سازان بهشت پویا، یک شرکت هم در 
بخش تولید فعال نیست.مسئله دیگری که 
در فرایند بررسی به چشم می خورد، ساختار 
مالکیتی این شرکت هاســت. در واقع بانک 
آینده به طور مستقیم چند شرکت تأسیس 
کرده اســت و در مرحله دوم شــرکت های 
بانک آینده هم شــرکت تأسیس کرده اند. 
این شرکت ها نیز به نوبه خود شرکت های 
دیگری تأســیس کرده اند. ایــن زنجیره تا 
چهار مرحله ادامــه دارد و با این کار بانک 
آینده برای شــرکت های زیرمجموعه خود، 
ساختاری تودرتو و کلونی وار به  وجود آورده 

است.

تسنیم: رئیــس اتحادیه 
گفت:  امالک  مشــاوران 
دولــت اول باید مســکن 
بســازد و در اختیار مردم 
بگوید  بعــد  دهــد،  قرار 

مسکن مهر بهتر اســت یا مسکن ملی، البته 
قضاوت با مردم است.  مصطفی قلی خسروی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود: در طرح 
ساخت مســکن ملی که از سال گذشته آغاز 
شــده حتماً از تجربیات مسکن مهر استفاده 
می شود، اما هنوز مسکن ملی به نقطه ملموسی 
نرسیده و دولت اعالم کرده است تا پایان دولت 

اجرای این طرح به پایان می رسد. 
وی درباره مقایسه این دو طرح گفت: در طرح 
مسکن ملی گفته شــد جانمایی ها در داخل 
شــهر خواهد بود در صورتی که مسکن ملی 
اغلب خارج از شــهر ساخته شده است، اما از 
نظر جو روانی ساخت مسکن مهر بسیار اثرگذار 
بود .خسروی ابراز امیدواری کرد: طرح مسکن 
ملی مانند مسکن اجتماعی که در دوره آقای 

آخوندی مطرح شد، جا نماند و عملی شود.

فــارس: معــاون وزیــر 
اقتصــاد بــا بیــان اینکه 
تسعیر دارایی های خارجی 
بانک مرکــزی برای جبران 
قانــون  کســری بودجه 

می خواهد، گفت: لزوماً این تسعیر تورم زا و چاپ 
پول نیست. عباس معمارنژاد در پاسخ به اینکه 
گفته می شود قرار است 15۰هزار میلیارد تومان 
از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی 
برای تأمین کســری بودجه ســال 99 استفاده 
شود، اظهار کرد: نسبت به رقم این موضوع خبر 
ندارم. مصوبات مجمع بانک مرکزی و دارایی های 
خارجی آن محرمانه اســت.وی در پاسخ به این 
پرســش که مگر راه های جبران کسری بودجه 
دولت که آثار و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد 
می شود باید محرمانه باشد، گفت:  آمار دارایی های 
بانک مرکزی محرمانه است. اگر رقم گفته شده را 
با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص 
می شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر 
بوده است. هر گونه مصرفی از این محل نیاز به 
قانــون دارد و نمی توان از این محل هزینه کرد.

مهر: مجید قدیری، رئیس 
انجمــن صنایــع خوراک 
دام، طیور و آبزیان با بیان 
اینکه صنعت پروتئین رو به 
گفت:  است،  ورشکستگی 

نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است 
و اینکه ارز به صورت سلیقه ای به نهادهای دولتی 
و وابسته های دولت تخصیص داده شده است، 
ضمن اینکه تجربه نشــان داده دولت بازرگان 
خوبی نیست و معتقدیم اگر دولت می خواهد این 
مشکل حل شود باید به بخش خصوصی واقعی 
اهمیت دهد و از تجربیات آن ها اســتفاده کند. 
قدیری اضافه کرد: با توجه به اینکه الگوی خرید 
نهاده ها در بازار جهانی براســاس فصول ســال 
است، تزریق قطره چکانی ارز در حال حاضر، نظام 
متعارف خریــد خارجی در خصوص نهاده های 
دامــی را به هم زده و بهای تمام شــده کاالی 
خریداری شده بســیار باالتر رفته و در نتیجه 
جذابیت فعالیت های تجاری ســالم و رســمی 
کاهش پیدا کرده و همین کافی است تا شرایط 
فضای ســالم تجارت را تحت تأثیــر قرار دهد.

روح اهلل  اقتصــادی:  نود 
ایزدخواه، عضو کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلس 
گفــت: بایــد فعالیت های 
صورت گرفتــه در منطقه 

آزاد شــفاف شــود در غیر این صورت اگر صرف 
حضــور در منطقه آزاد موجــب معافیت مالیاتی 
شود قطعاً فسادانگیز است و رانت ایجاد می کند. 
وی افزود: ایجاد معافیت های متعدد مالیاتی یکی 
از عوامل اصلی نبود شــفافیت در اقتصاد کشــور 
اســت که این امر منجر به تداوم فســاد و قاچاق 
شده است. ایزدخواه گفت:اگر قرار است معافیتی 
به فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد داده شود باید 
ابتدا فعالیت مولد تعریف شود در غیر این صورت 
فروش محصوالت خارجی در پاساژها و واردات برنج 
هم شامل معافیت مالیاتی می شوند که کاری غلط 
است. وی با اشاره به تجربه ناموفق معافیت مناطق 
آزاد و بی تأثیری آن در رشد اقتصادی آن مناطق 
گفت:  پیشترهم معافیتی 2۰ ساله برای شرکت های 
مناطق آزاد در نظر گرفته شده که با وجود این امر، 
رشــدی در مناطق آزاد به وقوع نپیوســته است.

چهره ها

 مردم باید درباره مسکن مهر 
و مسکن ملی قضاوت کنند 

خأل قانون وتسعیر دارایی ارزی 
برای جبران کسری بودجه 

توزیع ارز نهاده های دامی به صورت 
رانتی بین وابسته های دولت

معافیت مالیاتی مناطق آزاد موجب 
تداوم فساد و قاچاق می شود

تاملی، عضو هیئت همشهری آنالین حامد 
 مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی گفت: 
در زمینه مصرف اسباب بازی پژوهش هایی انجام 
شده که خیلی دقیق نیست، اما این پژوهش ها 
نشان می دهد مصرف سرانه اسباب بازی برای هر 
کودک زیر 14سال در ایران حدود 1۰ تا 2۰دالر 
است. در سال جاری به دلیل شرایط ناشی از 

زیادی  کاهش  صادرات  کرونا  ویروس  شیوع 
داشته، اما در دو سال گذشته با جهش قیمت 
دالر و با توجه به نبود تولیدکننده اسباب بازی 
در منطقه، شرکت هایی که محصوالت خوب و 
باکیفیت تولید کردند صادرات خوبی به  ویژه به 
کشور عراق که در سال های اخیر مشتری اصلی 

صادرات ایران بوده است، داشته اند.

صادرات

عراق، مقصد اصلی صادرات اسباب بازی ایرانی
عضو هیئت  مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی مطرح کرد

 ایرنا    اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای 
اخیر  مصوبه  به  نسبت  مجلس،  رئیس  به 
ممنوعیت  »لغو  درباره  بورس  عالی  شورای 
واکنش  بورس«  در  بانک ها  سرمایه گذاری 
نشان داد و این مصوبه را خالف ماده 16 قانون 
رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود 
دانست. طبق نظر این اندیشکده، از آنجا که 

سرمایه گذاری بانک ها در بورس منجر به خلق 
پول و افزایش نقدینگی می شود، اما ارتباط 
مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این 
تصمیم غیرکارشناسی بوده و تشدیدکننده 
تورم و رکود است و هر چند هدف از این اقدام 
»حفظ سرمایه مردم« ذکر شده، اما نتیجه آن در 
عمل تنگنای معیشت عموم جامعه خواهد بود.

بورس

لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس، تورم زاست
 در نامه ای به رئیس مجلس، اندیشکده اقتصاد مقاومتی مطرح کرد
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نتایج اولیه کنکور سراسری هفته اول مهر اعالم می شود  مهر: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نخست کنکور سراسری به صورت کارنامه هفته اول مهر اعالم می شود. ابراهیم خدایی 
با بیان اینکه آزمون سراسری ۲۹ تا ۳۱ مرداد و اول شهریور برگزار شد، افزود: با اعالم نتایج اولیه در آن زمان، فرصت کوتاه و فشرده ای برای انتخاب رشته داوطلبان مجاز در نظر گرفته می شود. رئیس سازمان 

سنجش آموزش کشور گفت: تالش می شود با پایان فرایند انتخاب رشته و فرایند مصاحبه و آزمون عملی برای برخی رشته ها و دانشگاه ها، نتایج نهایی تا پایان مهر ۹۹ اعالم شود.

دندانپزشکانآمریکاییمیگویند

 افزایش موارد ابتال به دندان قروچه ©
به خاطر استرس کرونا

آمریکایــی  دندانپزشــکان  ایســنا: 
می گویند: تعداد مراجعانی که به دلیل 
استرس ناشــی از تأثیرات همه گیری 
کرونا دچار بیماری ســاییدگی دندان 
یا دندان قروچه شــده اند افزایش قابل 

مالحظه ای داشته است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز دندان 

قروچه می تواند عوامل زیادی داشــته باشد اما یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آن 
استرس است. 

ترس از ابتال به ویروس تا متأثر شــدن از مرگ اعضای خانواده یا دوستان بر اثر 
بیماری کووید۱۹، بســیاری از افراد را در دوران همه گیری جدید با مشکل باال 

رفتن استرس مواجه کرده است.
دکتر تیموتی چن، دندانپزشــک و جراح در نیویــورک می گوید: زمانی که 
مطبم را در ماه ژوئن دوباره باز کردم در ابتدا حداقل یک نفر در روز داشتم 
که به این خاطر مراجعه می کرد. حاال به طور متوســط روزی ســه تا چهار 
نفر به علت این مشــکل مراجعه می کنند و بعضی  روزها این تعداد تا 6 نفر 

هم می رسد.

اتحادیه اروپا ۲۰۰میلیون ُدز واکسن کرونا رزرو کرد©
ایســنا: اتحادیه اروپا به یک شرکت 
مســتقر در ماینتس آلمان و شــرکت 
دیگــری در آمریــکا ۲۰۰ میلیون ُدز 

واکسن کرونا سفارش داد.
بنابــر پیش بینی هــا این دو شــرکت 
می توانند در ســال آینده میالدی یک 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دز واکســن 

تحویل دهند.
کمیسیون اروپا خود را برای مایه کوبی علیه ویروس جدید کرونا )سارس کوو ۲( 
آماده می کند. کمیسیون اروپا در این راستا با دو شرکت پیش قراردادهایی بسته 

است که در مجموع ۳۰۰ میلیون دز واکسن ضدکرونا را تأمین می کنند.
شرکت آلمانی بیوتک در شهر ماینتس و شرکت آمریکایی فیزر دوسوم واکسن ها 
را در اولین فرصت تحویل می دهند و بقیه نیز پس از آن در اختیار کمیســیون 

قرار خواهد گرفت.
به گفته این دو شــرکت، در صورتی که واکسن کرونای تولید شده آن ها مجوز 
رســمی دریافت کند ارســال واکسن ها می تواند از پایان ســال جاری میالدی 

)۲۰۲۰( آغاز شود.

مشکالت زندگی حل شدنی است©
بســیار پیش می آید که افراد پس از انتخاب همسر و ورود به زندگی مشترک با 
یکدیگر بر سر موضوعی اختالف نظر و تفاوت دیدگاه داشته باشند و یا موضوعاتی 
که شاید پیش از ازدواج خیلی به آن نپرداخته اند و برای آن ها حائز اهمیت نبوده 
و هیجان های اولیه مانع دید صحیح آن ها شده، اکنون برایشان ایجاد مشکل کند 
و یا حتی مسائلی که به صورت روزمره در زندگی جاری افراد پیش می آید، رابطه 

آن ها را دستخوش نامالیمات کند.
البته داشتن اختالف نظر و پیش آمدن مسائلی که طرفین نیازمند حل آن باشند، 
از بدیهیات روابط بین فردی است و در هر رابطه ای که طرفین به دنبال بقای آن 

هستند می تواند بروز پیدا کند.
در ابتدا باید پذیرفت و باور کرد که همه مسائل قطعاً قابل حل نیستند و اینکه 
توقع داشته باشید هر موضوعی را با چنگ و دندان حتی به قیمت به هم خوردن 

رابطه باید حل کنید، اشتباهی پرتکرار است.
از سوی دیگر با این تصور که باید در برخورد با مسائل تسلیم سرنوشت شوید و 
رویه هرچه پیش آید خوش آید را در پیش گیرید و بدون حل کردن از آن ها گذر 

و صرفاً از خودآگاه واپس رانی کنید نیز راه به جایی نمی برید.
از طرفی دیگر نیز اگر بخواهید کالً مسائل را انکار کنید که انگار اصالً وجود ندارد 
و گمان کنید خود به خود حل می شوند و بهتر است سر بی درد خود را دستمال 

نبندید، بدانید که سخت در اشتباه اید.
این گونه رفتارهای نابالغانه نه تنها مسائل شما را حل نمی کند بلکه ذهن هر دو 
طرف را با انبوهی گره که شبیه کالفی سر در گم شده و رضایت رابطه را به شدت 

پایین آورده است مواجه می سازد.
در واقع افراد باید با توجه به میزان اهمیت مســئله و ذهن مشغولی که برایشان 

پیش آمده، در برخورد با مسائل گوناگون زندگی بدین گونه عمل کنند:
 مسائل یا مشکالت به فراخور سبک زندگی و به میزان دغدغه و شدت آسیب س

به رابطه در هر زندگی وجود دارد: همسر شما قدش کوتاه است، طرز غذا خوردن 
صحیحی ندارد، مادرش دخالت می کند، پایان نامه اش را پشت گوش می اندازد، 
گواهی نامه اش را نمی گیرد، فالن ویژگی اخالقی یا رفتاری را دارد و... کلی مسائل 

و مشکالت دیگر که حال رابطه شما را ناخوب کرده است.
ابتدا صورت مسائل و مشکالت یا دغدغه هایی که در رابطه تان ایجاد شده است را 
به صورت دقیق برانداز و بر اساس درجه اهمیت، آن ها را برای خود اولویت بندی 

کنید.
 برخی مسائل هستند که قطعاً فقط باید در مورد آن ها به یک صلح درونی یا س

همان »پذیرش« رســید. مواردی که اگر رابطه تان آن قدر مهم است و آن موضوع 
آن قدر حائز اهمیت نیســت و می شود با آن ها کنار آمد اغلب راهی جز پذیرش 
وجود ندارد: مثل رنگ پوســت فرد، خانواده، مدل چهره و یا موضوعاتی که شما 
به این نتیجه می رسید تغییربردار نیستند و باید پذیرفت که می تواند یک ویژگی 
رفتاری یا یک مدل َمنش طرف مقابلتان نیز باشد. در این موارد فقط باید آگاهانه 
پذیرفت و برای ادامه رابطه به عنوان روتین های زندگی آن ها را قبول کرد تا آنجا 

که از سطح مسائل و ذهن مشغولی هایتان خارج شود.
 نوع دیگر مســائل، موضوعاتی است که بیشتر جر و بحث ها و درگیری های س

زوجین و نارضایتی های آن ها را شامل می شود که اغلب اوقات کامالً حل شدنی 
اســت و فقط کافی است دو طرف با یادگیری مهارت حل مسئله و برنامه ریزی 
صحیح و واقع بینانه به آن بپردازند. مثالً همسری که گواهی نامه ندارد؛ طرف مقابل 
نمی تواند بگوید »خب به پذیرش می رســم که همسرم گواهی نامه ندارد و قبول 
می کنم و دیگر به او گیر نمی دهم«؛ موارد اینچنینی که کم هم نیستند فقط با 

برنامه ریزی و تعهد به اجرای آن قابل حل هستند.
 نوع دیگر مســائلی هستند که طرفین باید با آن ها »مدارا و تحمل« کنند. س

بدین گونه که قرار نیست همیشه همه چیز آن طور که شما می خواهید بر وفق 
مرادتان پیش برود و در رابطه هیچ مشــکلی که اذیتتان کند وجود نداشــته 
باشــد و یا اینکه همه مسائل را بشود به راحتی و فوری حل کرد؛ بلکه نسبت 
به برخی مسائل فقط باید تحمل و مدارا کرد؛ مثاًل به دلیل مسائل اقتصادی و 
گرانی اجاره منزل ناچار می شوید مدتی با خانواده همسر خود همخانه شوید. 
این اصاًل مورد رضایت هیچ کدامتان نیست و به دلیل وضع موجود برای مدتی 
باید تحمل و قطعاً برای پیش نیامدن ناراحتی های احتمالی بین خانوادگی نیز 
مدارا پیشــه کنید. در این گروه از موضوعات طرفین رویکرد مدارا و تحمل را 
انتخاب می کنند تا بتوانند با تحمل مدتی سختی و در عوض پس انداز کردن، 

در آینده نزدیک خودشان خانه دار شوند.
 در آخر مســائلی نیز وجود دارند که افراد نه با پذیرش، نه با حل مسئله و نه س

حتی با تحمل و مــدارا نمی توانند با آن ها کنار بیایند. در این صورت از طرفین 
خواســته می شــود در مورد موضوعی که نارضایتی از آن گزارش شده اقدام به 
»تغییر« کنند. یعنی اگر حاِل رابطه و انتخابی که کرده اید برایتان مهم اســت و 
رضایت و رغبت طرف مقابل اهمیت دارد، پس باید به ســالیق و حساسیت های 
او احترام بگذارید و برای تغییر مقاومت نداشته باشید؛ مثالً اگر همسرتان از طرز 
غذا خوردن شما شکایت دارد یا ویژگی اخالقی دارید که او دوست ندارد و اذیت 

می شود برای تغییر آن تالش کنید.
با این توضیحات به نظر هیچ کدام از مســائل نیســتند که با یکی از این چهار 
روش باال قابل حل نباشــند. فقط کافی است وقت بگذارید مسائلتان را فهرست 
کنید؛ واقع بینانه آن ها را ببینید؛ در جهت آرامش رابطه تان منعطف باشــید و با 

هم کنار بیایید.

بود  قرار  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
پنج  ملی  هوشمند  کارت  صدور  طرح  اجرای 
ساله به پایان برسد اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
انتظار  در  همچنان  مردم  از  بسیاری  و  است 

کارت های خود هستند.
اوایل ســال ۱۳۹۰ و در حالــی که فقط 4-5 
ســال از اتمام طرح صدور کارت شناســایی 
ملی می گذشــت بحث تبدیل این نوع کارت 
به کارت هوشــمند ملی، رسانه ای شد و کمی 
بعد یعنی ۲8 مرداد همان سال محمد ناظمی 
اردکانی، رئیس ســازمان ثبت احوال کشور از 
اجرای پروژه صدور کارت هوشمند از سال ۹۱ 

و پایان آن در سال ۹6 خبر داد.
اما طبق معمول، روند اجرای طرح یاد شــده 
مثل بســیاری از طرح ها به خوبی پیش نرفته 
و دســت بسیاری از ایرانیان از کارتی که کلید 
ورود به دولت الکترونیک اســت و بسیاری از 
خدمات با آن ارائه خواهد شــد و امکان جعل 
هویت را به حداقل می رساند، خالی مانده است. 
این موضوع یعنی کارتی که باید تسریع کننده 
امور باشــد اکنون موجب ســرگردانی و حتی 
دردسر مردم شده است، چرا که سازمان ثبت 
احــوال اعتبار کارت شناســایی ملی یا همان 
کارت ملــی قدیمی را تا پایان ســال ۱۳۹7 
تعیین کــرده و از این تاریخ به بعد متقاضیان 
کارت هوشمند ملی برای انجام امور اداری و... 
باید رســید کارت هوشــمند را ارائه دهند که 
همین موضوع با توجه به کاغذی بودن جنس 
این نوع رسید، احتمال فرسوده و گم شدنش 
را صد چندان افزایش می دهد و در این صورت 
حتی بــه فرض صدور احتمالــی کارت، افراد 

برای دریافت آن دچار مشکل می شوند.
سرگردانی و انتظار چند ساله بعضی از متقاضیان 
برای دریافت کارت هوشــمند درحالی است که 
سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشــور تاکنون حداقل دو بار از اتمام طرح یاد 
شده تا پایان سال ۱۳۹7 و ۱۳۹8 خبر داده است 

که البته نتیجه اش را همه می دانیم.
با این همه پرســش این اســت که طرح صدور 
کارت ملی هوشمند با چه موانعی مواجه شده که 
روند اتمام آن را این همه طوالنی کرده است؟ و 
مهم تر اینکه وعده وعیدهای سازمان ثبت احوال 

کی عملی می شود و دست تمام متقاضیان واجد 
شرایط به کارت هوشمند ملی می رسد؟

جلسه ای برای حل مشکل»
سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور در پاســخ به قدس می گوید: طرح صدور 
کارت ملی هوشــمند درگیر مسائل مختلفی از 
جمله اعتبار، واردات مواد اولیه و تراشه هاســت. 
به همین خاطر و برای رفع مشــکالتی که این 
پروژه با آن درگیر است به دستور رئیس جمهور 
به زودی جلسه ای در این نهاد با مسئوالن مرتبط 
برگزار می شود تا بحث تأمین اعتبار و همچنین 
واردات تراشه ها و مواد اولیه بدنه کارت هوشمند 

حل و فصل شود.
وی از ارائه گزارش جلسه یاد شده به مردم در 
هفته آینــده خبر می دهد و می گوید: در حال 
حاضر ســازمان ثبت احوال کشور برای تأمین 
و تولیــد ۲ تــا ۲/5 میلیون بدنــه کارت ملی 
ظرفیت سازی کرده است. یعنی همه تجهیزات 
سخت افزاری تهیه شده و مشکل خاصی برای 
تولید بدنــه کارت ها نداریم. ضمن اینکه طبق 
بنــد »د« مــاده 46 قانون محاســبات، متولی 

تأمین بدنــه کارت هم که به 
دلیل مشکالت ناشی از تحریم 
دیگــر از خارج وارد کشــور 
نمی شــود، چاپخانــه دولتی 
است. اما مواد اولیه تولید بدنه 
تراشه  کارت خام و همچنین 
کارت از خارج وارد می شــود. 
به هرحال اگر چاپخانه دولتی 
به تعهداتش عمل کند و بدنه 
ثبت  بــه ســازمان  را  کارت 
احوال تحویــل دهد، با توجه 
به ظرفیت ســازی که صورت 
گرفته، می توانیم در 6 ماه کل 
جامعه هدف را پوشش دهیم 
و برای افراد دارای شــرایط و 
انتظار دریافت  کسانی که در 

کارت هوشــمند ملی هســتند 
کارت صادر کنیم.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان »
وی در پاســخ به پرسشی در خصوص اینکه 
طبق گزارش هــا، چاپخانه دولتی در هر ماه 

۲۰۰ تا ۳۰۰ کارت خام را در 
اختیار ســازمان ثبت احوال 
قرار می دهد، آیا این موضوع 
محدود  ظرفیت  نشان دهنده 
این چاپخانــه در تولید بدنه 
می گوید:  نیست،  ملی  کارت 
خیلی  ملی  چاپخانه  ظرفیت 
بیشــتر از ایــن رقم اســت 
تا جایــی که متعهد شــده 
بود در هر مــاه یک میلیون 
کارت خام به ســازمان ثبت 
احوال تحویــل دهد اما این 
که چرا نتوانست به تعهدش 
عمل کند موضوعی است که 
بایــد مدیران ایــن چاپخانه 

دهند. پاسخ 
سخنگوی سازمان ثبت احوال 
در پاســخ به این پرسش که قرار شده بود از 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان برای تولید 
کارت ملی اســتفاده شــود؛ آیا ایــن کار در 
حال انجام اســت، می گوید: برای این منظور 
جلســاتی با آقای ســتاری، معــاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور و مدیران شرکت دانش 
بنیان داشتیم؛ اما انجام این کار خیلی آسان 
نیســت چون همان طور که اشــاره شد مواد 
اولیه بدنه کارت و تراشــه آن وارداتی است. 
البته االن و پس از دو سال تالش توانسته اند 
بدنه کارت را در کشــور تولید کنند اما تراشه 
کارت همچنان وارد می شود. این تراشه را هم 
فقط 4-۳ کشور در دنیا تولید می کنند؛ چون 
از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که 
هر کشوری خط تولید تراشه داشته باشد. به 
هرحال در قانون پیش بینی شده آن ها کارت 
را تولید کنند و اگر می توانســتند با رایزنی، 
تأمیــن اعتبــار و آن را وارد کشــور کنند تا 
کنون مشکل صدور کارت هوشمند ملی حل 

می شد.

پول های دریافت شده کجا می رود؟ »
ابوترابی ســپس به موضوع اعتبار اجرای طرح 
یاد شــده اشــاره می کند و می گوید: براساس 
برآوردهــای ما، برای پایان ایــن پروژه حدود 
5۰۰ تا 6۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز اســت 
که باید تأمین شود؛ البته وزیر کشور هم پیگیر 

کارت های هوشمند ملی است.
حتی رئیــس جمهور نیز دوبار دســتور داده 
اســت به هر طریق ممکن اعتبارات مورد نیاز 
کارت های هوشــمند تأمین شــود. به هرحال 
همه پیگیر موضوع هســتند و تالش می کنند 
هر طور شده مشــکل پیش آمده را به گونه ای 

حل و فصل کنند.
وی در خصوص پولی که از متقاضیان صدور 
کارت ملــی دریافت شــده اســت، می گوید: 
این پول ها به حســاب ســازمان ثبت احوال 
نمــی رود؛ بلکه به طور مســتقیم به حســاب 
خزانه دولت واریز می شود و از طریق سازمان 
برنامــه و بودجــه به ســازمان ثبــت احوال 

تخصیص می یابد.
وی در پایــان می گوید: تاکنون بیش از 57 
میلیون و 6۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت 
هوشــمند ملی ثبت نــام کرده اند که برای 
47 میلیــون و ۹۰۰ هــزار نفر کارت صادر 
شــده اســت و بقیه هم در انتظار دریافت 

هستند. کارت 

انتظار 1۰ ساله به پایان می رسد؟

صدور کارت هوشمند ملی، معطل »تراشه« و»اعتبار«

چاپخانه دولتی در 
هر ماه فقط ۲۰۰ تا 
3۰۰ کارت خام را 
در اختیار سازمان 

ثبت احوال قرار 
می دهد!

بــــــرش

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

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
کسری نیروی آموزش و پرورش 
با جذب ۴۷ هزار معلم تأمین شد

 ایرنــا    معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 
آموزش و پرورش گفت: کسری نیرو به 6 روش 
برای ســال تحصیلی جدید تأمین شد تا هیچ 

کالسی در کشور بدون معلم نماند. 
علی الهیــار ترکمن دربــاره کمبود نیروی 
انســانی در آموزش و پــرورش اظهار کرد: 
سیاســت های اســتخدامی کــه وزارتخانه 
اواخــر دهه 6۰ و اوایل دهــه 7۰ در جذب 
نیروی انســانی داشــت سبب شــد تا سال 
۱4۰۳ حدود 5۰ تا 6۰ هــزار نفر از نیروها 
وارد مرحله بازنشستگی شوند، یعنی از مرز 

۳۰سال کار عبور کنند.
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع آموزش و 
پرورش با بیان اینکه حــدود 47 هزار نیرو در 
آموزش و پرورش تأمین شــده اســت، گفت: 
۲7هزار نیرو در قالب ماده ۲8 و ۲۰ هزار نفر در 
قالب دوره های چهارساله دانشگاه تربیت معلم 
و در مجموع حدود 47 هزار و ۳۰۰ نفر تأمین 

نیرو شده است.

حقوقی

رئیس بنیاد شهید:
 حکم »شهدای سالمت« 

تا هفته آینده نهایی می شود
 مهر    رئیس بنیاد شــهید گفت: تأیید حکم 
مدافعان سالمت به عنوان شهدای سالمت در 
هفته آینده به تصویب خواهد رســید و سپس 
پرونده های این عزیزان به بنیاد شهید ارجاع و 

روند اجرایی آن انجام خواهد شد.
ســعید اوحدی همچنین عنوان کرد: قرار بود 
این موضوع تا پایان تیر ۹۹ نهایی شود اما آیین 
نامه اجرایی این موضوع در شورای امنیت ملی 
7مرداد ماه تصویب شــد و تشکیل نخستین 
جلسه کمیته ملی که مسئولیت برگزاری آن با 
وزارت بهداشت بود نیز هفته گذشته برگزار شد؛ 
دلیل طوالنی شــدن تصویب وضعیت شهدای 

سالمت نیز همین موضوع بوده است.
رئیس بنیاد شــهید در ادامــه تصریح کرد: 
کمیتــه دیگری نیــز متناظر بــا این کمیته 
ملی، در استان ها با عضویت بنیاد شهید و به 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل خواهد 
شد تا به وضعیت شهدای خدمت استان ها نیز 

رسیدگی شود.

حوادث

یک مسئول انتظامی:
 آمپول تقلبی »کرونا« 6 نفر را 

به کام مرگ فرستاد
 فارس    سردار »محسن خانچرلی«  فرمانده 
انتظامی غرب اســتان تهــران از انهدام باند 
فروشــندگان آمپول تقلبی کرونا در شهریار 

خبر داد.
وی اظهــار کــرد: در پــی مراجعــه یکی از 
شــهروندان به کالنتری ۱6 اندیشــه و طرح 
شــکایت مبنی بر اینکه پــدر وی به بیماری 
کرونا مبتال بــوده و افرادی با فریب، اقدام به 
فروش چهار عدد آمپول تقلبی کرونا با مارک 
تجاری Remedesivir به مبلغ یک میلیارد و 
۳6۰ میلیون ریــال را کردند، مأموران موفق 
شــدند دو تن از کالهبرداران را در شــهریار 
شناسایی و در عملیاتی ویژه، متهمان را حین 

فروش دو عدد آمپول تقلبی دستگیر کنند.
سردار خانچرلی گفت: متهمان در بازجویی های 
تخصصی به همدستی با سه تن دیگر اعتراف 
کردند. ســه متهم دیگــر این پرونــده نیز با 
اقدام های تخصصی پلیس روبه روی بیمارستانی 

در شهرستان شهریار دستگیر شدند.

خانه و خانواده

هفته آینده انجام می شود
بررسی مشوق  های فرزندآوری 
در کمیسیون فرهنگی مجلس

 تسنیم    یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
از بررسی مشوق های فرزندآوری در کمیسیون 

فرهنگی مجلس خبر داد.
سیدعلی موســوی با تأکید بر اینکه نمایندگان 
مجلس پیرو فرمایشات مکرر رهبر معظم انقالب به 
دنبال طرحی برای تحول در سیاست های جمعیتی 
و ایجاد مشوق هایی برای زوج ها در راستای افزایش 
جمعیت هستند، گفت: مجلس قبالً طرحی را با 
عنوان طرح جمعیــت و تعالی خانواده طراحی و 
تدوین کرده که در ذیل این طرح، مشــوق هایی 
برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است. موسوی 
ادامه داد: این مشــوق ها با نظر و مشورت اعضای 
کمیسیون فرهنگی مجلس طراحی شده است. 
وی گفت: قرار است پیشنهادهای نمایندگان برای 
اعطای مشوق هایی به منظور افزایش نرخ جمعیت 
و فرزنــدآوری در یکی از جلســات کمیســیون 
فرهنگی مجلس در هفته آینده مورد بررسی قرار 
گیرد کــه در صورت تصویب در طرح جمعیت و 

تعالی خانواده گنجانده خواهد شد.

بهداشت و درمان

نایب رئیس انجمن پیشگیری و درمان:
 شمار کودکان چاق 

سه برابر شد
 ایرنا    حدود ۱۰ درصد کودکان 6 سال و ۱7 
درصد ۱5 ساله ها مبتال به چاقی مزمن هستند.

مظهری، نایب رئیس انجمن پیشگیری و درمان 
چاقــی گفت: کودکان و نوجوانان به دلیل زیاد 
درس خواندن، فعالیت فیزیکی کمتری دارند، 
این نگــرش در کنار دیگــر عوامل اجتماعی، 
مانند کم بودن ســرانه محیط های ورزشــی، 
اختصاص ســهمی ناچیز از سبد درآمد خانوار 
به ورزش و نرخ باالی رشــد جمعیت و زندگی 
آپارتمان نشینی، سبب شده در ۲۰ سال اخیر 
تعداد کودکان مبتال به چاقی در ایران بیش از 

سه برابر شود.
این متخصص تغذیه گفت: آمار موجود نشان 
می دهد به طور متوسط هر کودکی که به سن 
نوجوانی می رسد، تقریباً حدود ۱۰۰ هزار تبلیغ 
مواد غذایی از طریق تلویزیون و مجالت می بیند 
و بیشــتر این تبلیغات بــه معرفی محصوالت 
غذایی سرشــار از چربی ها و کربوهیدرات های 

ساده می پردازند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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دستچین

همه ما مقصریم
ایســنا: حیدر تورانی، سرپرســت اسبق ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در خصوص چرایی اجرایی نشدن سندتحول 
گفت: همه ما که در ســتاد هســتیم مقصریم؛ چه وزیری که 
ناکارآمد و خودشــیفته بوده و چه ما کــه بله قربان گو بودیم و 
معترض نشدیم. کسی که مسئول می شود، عقلش زیاد نمی شود؛ 

اختیارش زیاد می شود.

تولیدکننده ها با نرخ باال ماسک ها را می فروشند
ایلنا: ســید حیدر محمدی، مدیر کل امــور دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو گفت: ماسک باید در داروخانه با قیمت 
هزار و ۳۰۰ تومان به فروش برســد، به شــرط اینکه در اختیار 
داروخانه قرار گیرد، اما متأسفانه تا االن شرکت های تولید کننده 

ماسک را با قیمت هزار و 5۰ تومان مصوب تحویل ندادند. 

کاهش شوکه کننده آمار ازدواج در ایران 
ایلنا: محمدمهدی تندگویان، معاون ســاماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گفت:  شــیب کاهشی ازدواج به نسبت 
ســال های پیش می تواند یک شوک باشــد و این شوک روی 
موضوع فرزندآوری حتماً تأثیر خواهد گذاشت. فکر می کنم برای 
6 ماهه دوم امســال و 6 ماهه اول سال آینده مشروط بر اینکه 

موضوع کرونا جمع شود، حتماً کاهش آمار موالید داریم.

شهریه مهدهای کودک  باید ۴۱ درصد گران تر می شد
ایرنا: مسعودی فرید، معاون بهزیستی معتقد است: با احتساب 
همه هزینه ها، شــهریه مهدها طبق محاسبات باید حداقل ۱۰ 
تا ۱5 درصد گران تر از شــهریه کنونی - دســت کم 4۱ درصد 
افزایش- بود، اگر قرار است کاهش شهریه مهدها اجباری شود، 
دولــت باید مابه التفاوت را پرداخت کنــد و  نمی تواند آن را به 

صورت دستوری پایین آورد.

ندای مظلومیت دستیاران را شنیدم
ایسنا: سیما سادات الری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت با اشاره به خدمات دستیاران در زمینه مدیریت و مقابله 
با کرونا عنوان کرد: از روزی که در این سمت حضور پیدا کردم 
ندای مظلومیت دستیاران را شنیدم و خوشبختانه با لطف وزیر 
بهداشت و مدیران، حق الزحمه آن ها 5۰ درصد افزایش پیدا کرد.

پولی که برای اسباب بازی کودکان می دهیم
ایسنا: حامد تاملی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
اسباب بازی با بیان اینکه آمار تولید، واردات و مصرف اسباب بازی 
ناقص و محدود اســت، گفت: در زمینه مصرف اســباب بازی 
پژوهش هایی انجام شده که خیلی دقیق نیست، اما نشان می دهد 
مصرف سرانه اسباب بازی برای هر کودک زیر ۱4 سال در ایران 

حدود ۱۰ تا ۲۰ دالر است.

۲۰۳۰ موجب تعمیق شکاف میان کشورهای فقیر و غنی 
ایرنا: حجت االســالم علــی ذوعلم، دبیر علمی همایش بررســی 
چالش های سند ۲۰۳۰ برای ایران می گوید: جهت گیری استعماری 
۲۰۳۰ بیشتر از ۲۰۱5 است، سند ۲۰۳۰ همه ابعاد، محیط زیست، 
تعلیم و تربیت، اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. سند 
اصلی ۲۰۳۰ درصدد تعمیق شکاف میان کشورهای فقیر و غنی است.

دولت برای بازگشایی مدارس با مجلس مشورت نکرد
تسنیم: مهدی اسماعیلی،عضو کمیسیون آموزش مجلس می گوید: 
قرار بود بازگشایی مدارس بر اساس وضعیت کرونا در هر منطقه باشد 
اما وزارت آموزش و پرورش بدون مشــورت با نمایندگان اعالم کرد 
همه مدارس در تمام نقاط کشور حضوری خواهد بود؛ کمیسیون 
آموزش مجلس اعتــراض کرد و مســئوالن وزارتخانه پس از این 

اعتراض اعالم کردند حضور دانش آموزان اجباری نیست.

کالس های کانون سردفتران رانتی ندارد
تســنیم: محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون ســردفتران و 
دفتریاران در خصوص درآمد کالس های آموزشــی این کانون 
می گوید: اتفاقاً بابت پرداختی کم به استادان، شرمنده هستیم! به 
هر استاد ساعتی 8۰ هزار تومان پرداخت می کنیم. همان قدر که 
از مردم می گیریم عیناً به استادان می دهیم. این طور نیست که 

رانت و درآمدی برای ما داشته باشد.
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یا ذاالجالل واالکرام

 نشست گروه های افغانستانی 
با حضور شخصیت های اصلی در دوحه برگزار شد

در جست و جوی صلح
  جهان   ســرانجام و در میان اســتقبال همه 
شخصیت های اصلی، گروه های افغانستانی برای 
مذاکره دور هم جمع شدند. این نشست در هتل 
شرایتون برگزار شــد اما قرار است نشست های 
جزئی تر افغانســتانی ها امــروز در هتل دیگری 
برگزار شــود. در این نشســت، عبداهلل عبداهلل 
ریاست هیئتی به نمایندگی از دولت افغانستان 
و مولوی عبدالحکیم ریاســت هیئت طالبان را 
برعهده داشــتند. این نخستین نشستی در این 
سطح است که از ابتدای تشکیل طالبان بین این 
گروه و دولت مرکزی افغانستان برگزار می شود. 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر 
به عنوان ســخنران ابتدایی مراسم گفت: آغاز 
مذاکرات نشــان دهنده اهمیت پایان جنگ در 
افغانستان و بازگشت صلح و آرامش در این کشور 
اســت. وی در ادامه سخنان خود گفت: تنها راه 
پایان جنگ در افغانستان آغاز آتش بس و شروع 

مذاکرات میان دولت و طالبان است. 
دوحه از آنجا به عنوان میزبان این نشست انتخاب 
شده است که دفتر سیاسی هیئت طالبان در آن 

قرار دارد.
»عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای عالی مصالحه 
افغانســتان نیز به عنوان دومین سخنران این 
نشســت گفت: ما برای صلح، هــزاران زندانی 
طالبــان را آزاد کردیم و طالبــان نیز نیروهای 
امنیتی را از زندان های خود آزاد کردند. وی ادامه 
داد: باور داریم که می توانیم مشکالت را از طریق 

مذاکره و گفت وگو حل کنیم تا بحران افغانستان 
پس از سال ها جنگ حل شود. 

عبداهلل: برای صلح نیازی به خارجی ها »
نداریم

عبداهلل بــا بیان اینکه با نیت خیــر و برای پایان 
جنــگ در این مراســم حاضر شــدیم، تصریح 
کــرد: باید بــرای پایان چندین دهــه جنگ در 
کنــار همدیگــر قــرار بگیریم و جنــگ را تمام 
 کنیم. رئیس شــورای صلح افغانستان به موضوع 
آتش بس اشاره کرد و گفت: خواهان یک آتش بس 
انسان دوستانه هستیم تا بتوانیم برای مردم خود در 

سرتاسر این کشور کمک فوری ارائه دهیم. 
وی تأکید کرد: برای دست یافتن به صلح دیگر 
نیازی به حضور نیروهای خارجی در افغانستان 
نیست و باید به این باور برسیم که ادامه جنگ 

ویرانگر در افغانستان برنده نخواهد داشت. 
این سیاستمدار ارشد افغانستان در پایان گفت: 
نظام جمهوری اسالمی، انتخابات، آزادی بیان، 
حقوق زنان، مطبوعات آزاد و حقوق انســانی از 
جمله بزرگ ترین دستاوردهای سال های گذشته 

است که باید حفظ شود. 

مالبرادر: دولت به توافق نامه دوحه »
عمل کند

اگرچه ریاســت گروه طالبان در این نشست با 
مولوی عبدالحکیم اســت اما »مالبرادر« معاون 

سیاســی طالبان ســخنران بعدی این نشست 
بود. او در سخنانش تصریح کرد: ما به تمام مفاد 
توافق نامه صلح با آمریکا عمل کردیم و از طرف 
مقابل نیز می خواهیم بندهای این توافق را اجرا 

کند تا شاهد صلح در افغانستان باشیم. 
وی ادامه داد: در روند مذاکرات شاهد مشکالت 
بسیاری خواهیم بود، اما همه طرف ها باید صبر 
و بردباری از خود نشان دهند تا به نتیجه دلخواه 
برسیم. معاون سیاسی طالبان با بیان اینکه در 
افغانستان باید نظام اسالمی حاکم باشد،  افزود:  ما 
به مردم اطمینان می دهیم که با صداقت در روند 

صلح شرکت کردیم. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در این مراسم 
صحبت کرد و گفت: امروز یک روز تاریخی برای 
افغانستان اســت. آمریکا هیچ گاه 11 سپتامبر را 
فراموش نخواهد کرد و اجازه نمی دهد افغانستان 
به مکانی برای تروریسم تبدیل شود. وی ادامه داد: 
ما قصد تحمیل نظــام خود بر دیگران را نداریم و 
به مردم افغانســتان کمک خواهیم کرد که فصل 

تاریخی جدید خود را براساس صلح و نه خونریزی 
و جنگ طراحی کنند.

پمپئو که یکی از کارویژه های او در سفر به قطر 
بازارگرمی برای انتخابات نوامبر آمریکاست، در 
حاشــیه با عبداهلل عبداهلل و مالبرادر هم دیدار 
کرد. این نخستین دیدار رودرروی یک مقام ارشد 

آمریکایی با عضو بلند پایه طالبان است.
در ادامه این مراســم »وانگ یی« وزیر خارجه 
چین هم به صورت ویدئو کنفرانس ســخنرانی 
کــرد. وزیر خارجه چین گفــت: پایان جنگ و 
ایجاد صلح خواست تمام مردم افغانستان است. 
وی افزود: چیــن می خواهد این گفت وگوها به 
حل اختالف ها و یافتن یک راه حل برای منازعه 
افغانســتان منجر شــود و طرفین باید صبور 
باشــند تا یک راه حل سیاسی برای پایان این 
بحران پیدا شــود. وزیر خارجه چین ادامه داد: 
روند صلح باید به رهبری افغان ها انجام شود و 
تمام گروه های سیاسی، قومی و سهم مساوی در 

قدرت داشته باشند.

مشاور »محمود عباس«:
 برای انتفاضه جدید ©

آماده می شویم
المیادیــن: مشــاور 
تشــکیالت  رئیــس 
خودگردان ضمن تأکید 
بر متحد بــودن رام اهلل 
فلسطینی  گروه های  و 

بــرای مقابله بــا توطئه ها، از آماده شــدن 
فلسطینی ها برای »انتفاضه« جدید خبر داد. 
»نبیل شعث« مشــاور »محمود عباس« در 
امور خارجی و بین المللی اعالم کرد: ترامپ 
سعی می کند »معامله قرن« یا همان »فریب 
قرن« را با هدف نابودی مسئله فلسطین اجرا 
کند. امیدواریم سعودی به مسیر عادی سازی 
روابط ملحق نشود. در برابر فشار بر نظام های 

عربی کاری از دستمان برنمی آید.

الجزیره: بــن واالس، وزیر دفــاع انگلیس 
اعالم کرد: لندن در ائتالف منطقه ای آمریکا 
برای مقابله با آنچه آن را نفوذ ایران خوانده، 

مشارکت خواهد کرد.
بغداد الیوم: نیروهای حشدالشــعبی عراق 
چهار ســرکرده داعش را طــی عملیاتی در 
منطقه الفرحاتیه در جنوب سامرا به هالکت 

رساندند.
انفجار یک موتورسیکلت بمب گذاری  سانا: 
شده و یک بمب در شهر »رأس العین« استان 
رقه در شمال سوریه چهار کشته و پنج زخمی 

در پی داشته است.
خبرگزاری فرانسه: ارتش ترکیه در بحبوحه 
تنش ها با یونان در شرق دریای مدیترانه، از 
برگزاری رزمایش ســه روزه با مهمات واقعی 
در سواحل »صدرازامکی« در مجاور سواحل 

قبرس خبر داد.
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بحرین و عادی سازی روابط با صهیونیست ها©
توافق اعالم شــده از ســوی ایاالت متحده در زمینه برقراری رابطه دیپلماتیک 
بین چند کشور عرب مانند امارات و بحرین و رژیم صهیونیستی را باید ناشی از 
پیش زمینه ها و تحوالت مختلفی قلمداد کرد که ریشه در وضعیت و جایگاه هر دو 
دارد. نخست اینکه بحرینی ها و اماراتی ها با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط 
سیاسی خود، نیاز به حمایت و پشتوانه های مختلفی دارند. از آنجا که این کشورها 
به دنبال تجارت غیرنفتی هستند، طبیعتاً اقتصادشان بسیار آسیب پذیر است. اما 
درباره اتفاقی که در مورد رژیم صهیونیستی رخ داد، باید ابتدا زمینه های قبلی آن 
را مالحظه کرد. ما در سال های گذشته با کمال تأسف شاهد روابط پنهانی میان 
برخی دولت های حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی بودیم. در همین زمینه 
اماراتی ها در سال 2017 در مجموعه انرژی های نو، میزبان صهیونیست ها بودند و 
به بهانه همکاری های اقتصادی از آن ها میزبانی کردند و از سوی دیگر، بحرینی ها 
در حوزه امنیتی و به خاطر کنترل نارضایتی عمیق مردمی از آنان کمک خواستند. 
در عین حال، رژیم صهیونیستی هم سعی کرده با بزرگنمایی تهدیدهای منطقه ای 
و ارتقــای برایندهای ترس و نگرانی در این وضعیت از آب گل آلود ماهی بگیرد و 
کاری کند که این دولت های خودکامه احســاس ناامنی کنند. این موارد، بخشی 
از شــرایطی است که سبب شده امارات و بحرین جایگاه خود را متزلزل احساس 
کرده و به سمت علنی سازی روابط حرکت کنند. الزم است به مطلب دیگری هم  
اشاره شود، اینکه غربی ها و به ویژه ایاالت متحده آمریکا سعی می کنند این توافق 
را ناشی از تهدید القایی ایران برای منطقه عنوان کنند. به عبارتی، بهانه نزدیکی 
رژیم صهیونیســتی و امارات متحده عربی را تهدید ناشی از ایران عنوان کردند. 
این در حالی اســت که در گفت وگوهایی که بین دو طرف رخ داده، عنوان شده 
زمینه های همکاری، سرمایه  گذاری، گردشگری و بهداشتی است. بنابراین ادعایی 
که آمریکایی ها و صهیونیست ها می کنند طبق اسناد خودشان کامالً مردود است 
و با این وعده های پوچ سعی در جذب امارات و بحرین و سایر کشورهای اسالمی 

دارند که بهانه هایی بیشتر نیستند.
واقعیت امر این است که این ارتباطات پنهانی از قبل میان تعدادی از کشورهای 
عربی و مســلمان جنوب خلیج فارس با رژیم صهیونیستی بوده است. اما اتفاقی 
که هم درباره امارات و هم درباره بحرین رخ داد، علنی کردن این روابط از ســوی 
آمریکا بود. به نظر می رسد دلیل اصلی این موضوع به ویژگی و شرایط مشابه رژیم 
صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا برمی گردد. اکنون ترامپ در مبارزه با رقیب 
خود، بایدن از مقبولیت و محبوبیت کمتری برخوردار بوده و شــاخص ها نشان 
می دهد در حال حاضر، مســیر او برای تداوم حضور در کاخ سفید ساده  نیست و 
تمام آمارها حاکی از پایین بودن احتمال پیروزی ترامپ در مقایسه با جو بایدن 
اســت. نکته دوم اینکه، شرایط پیچیده اقتصادی آمریکا و تعداد بیکاران و فشار 
فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی اقتصاد کاپیتالیستی این کشور 
شده و ترامپ و کاخ سفید را با چالشی جدی مواجه کرده است. به همین دلیل، 
طبیعی است ترامپ به دنبال رو کردن برگ های برنده ای برای موفقیت در انتخابات 
باشــد و برای خود دستاوردسازی کند؛ مهم ترین آن رژیم صهیونیستی و فرایند 
صلح اســت تا نشان دهد در این زمینه موفق بوده است. فراموش نکنیم رویکرد 
ترامپ در روابط با چین، کره شــمالی، آمریکای التین و جمهوری اسالمی ایران 
کامالً ناموفق بوده اســت. بنابراین سعی می کند از این برگ به عنوان دستاوردی 

قابل توجه پیش از انتخابات استفاده کند.
 از طرف دیگر، شــرایط رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو در دولت ائتالفی با 
بنی گانتز بسیار شکننده است. خود نتانیاهو و همسرش با پرونده های متعدد فساد 
رو به رو هستند و پرونده در دادستانی تل آویو مفتوح است. از طرفی وضعیت بغرنج 
اقتصادی در سرزمین های اشغالی و همچنین شیوع کرونا سبب بروز اعتراض ها 
و نارضایتی های فزاینده ای در سرزمین های اشغالی شده که همه آن ها به عنوان 
اهرم های فشار علیه نتانیاهو است. در مجموع، رژیم  صهیونیستی و ایاالت متحده 
به دنبال آن هســتند که با استفاده از کارت روابط با کشورهای مسلمان، خود را 

حداقل در حوزه سیاست خارجی موفق و پیروز نشان دهند.
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 جهان  پس از امارات، بحرین هم از عادی سازی روابط سیاسی با 
اسرائیل خبر داد. البته اشتباه نکنید، بحرین خودش جرئت اعالم 
این خبر را نداشته و به جای او ترامپ آن را اعالم کرد. به این 
شکل هم کار اسرائیل راه افتاد، هم ترامپ یک برگ دیگر به رزومه 
انتخاباتی اش اضافه کرد و هم اینکه 49 سال پس از آنکه محمدرضا 
پهلوی بحرین را »شوهر داد!« این کشور یک هم آغوش جدید 
پیدا خواهد کرد. آل خلیفه که پس از ایران تا کنون تحت الحمایه 
سعودی بودند از این به بعد برای بقا در قدرت، روی صهیونیست ها 
حساب باز خواهند کرد. همچنین براساس گزارش رسانه های رژیم 
اشغالگر، سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین هفته آینده 
برای شرکت در مراسم امضای توافق نامه سازش میان امارات متحده 
عربی و رژیم صهیونیستی عازم واشنگتن می شود. این مراسم قرار 
است با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و یک مقام عالی 

وزارت خارجه امارات در کاخ سفید برگزار شود.
اما این تصمیم آل خلیفه )اگر قبول کنیم که تصمیم خودشان بوده 

است( با واکنش های فراوانی در منطقه همراه بود.
نخستین گروهی که به مخالفت با این تصمیم برخاستند، گروه های 
فلسطینی بودند. تشکیالت خودگردان اقدام رژیم حاکم بر بحرین 
در عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی را خیانت به ملت 
فلسطین قلمداد کرد. ابومازن که حاال بیش از پیش از جامعه عرب 

سرخورده است، سفیرش را از بحرین فراخواند.
جنبش های جهاد اســالمی فلســطین و حماس هم اقدام رژیم 
آل خلیفه در عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم 
کردند. داوود شــهاب، مســئول دفتر اطالع رسانی جنبش جهاد 
اسالمی، به شبکه المیادین گفت: توافق بحرین و رژیم صهیونیستی 

بیانگر قیمومیت آمریکا بر حکومت بحرین است. شهاب تأکید کرد: 
این توافق، ســقوط سیاسی جدید بود و البته پس از آنکه اتحادیه 
عرب ســردمدار خروج از اجماع عربی شد، قابل انتظار بود. حازم 
قاسم، سخنگوی جنبش حماس هم با محکوم کردن این اقدام رژیم 
بحرین تأکید کرد: پیوستن این کشورها به عادی سازی روابط، آن ها 
را شریک توطئه معامله قرنی قرار می دهد که تجاوز و تعدی به ملت 
فلسطین است. سخنگوی حماس تأکید کرد: مسیر عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی زیان سنگینی به مسئله فلسطین وارد 

می کند و حامی اشغالگران و روایت صهیونیستی است.
ترکیه هم بــا این اقدام بحریــن مخالفت کــرد. وزارت خارجه 
ترکیه در بیانیــه ای اقدام منامه در برقــراری روابط دیپلماتیک 
با رژیم صهیونیســتی را به شــدت محکوم و اعالم کرد این اقدام 
منامه، ضربه جدیــدی به تالش ها برای دفاع از فلســطین وارد 
می کنــد. در ادامه بیانیــه آمده: اقدام بحرین برای عادی ســازی 
 روابط با رژیم صهیونیستی، به اسرائیل جرئت می دهد همیشه به 
اقدام هــای غیرقانونی خود در قبال فلســطین و اشــغال اراضی 

فلسطینیان ادامه دهد.
گروه هــای مردمی بحرین هم با اعالم اینکه این تصمیم، تصمیم 
ملت بحرین نیست با آل خلیفه مخالفت کردند. در همین زمینه 
جنبش الوفاق بحرین گفت: این توافق خیانت بسیار بزرگ به اسالم 

و عربیت است.
جمعیت الوفــاق بحرین افزود: ما تأکید می کنیم که موضع رژیم 
بحرین در عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی، تنها موضع 
دو طرف بوده که مشــروعیتی ندارد. این جمعیت اعالم کرد: ما 
تأکید می کنیم ملت بحرین از تمام طیف ها و عناصر تشکیل دهنده، 
درباره پایبندی به فلسطین و مخالفت کامل با رژیم صهیونیستی، 

منسجم و متحد است.
ائتالف جوانان انقالب 14 فوریه بحرین هم به رژیم آل خلیفه درباره 
پیامدهای خیانت بزرگ خود به مسئله فلسطین هشدار داد. این 
ائتالف تأکید کرد: توافق عادی سازی روابط، خیانت بزرگ آل خلیفه 
است که کاخ سیاه آمریکا اعالم کرد، آل خلیفه نماینده ملت بحرین 
نیست. ما به ملت فلسطین تأکید می کنیم که ما و ملت بحرین از 
این عادی سازی و این خیانت ابراز برائت می جوییم و شخص شیخ 

حمد دیکتاتور را مسئول پیامدهای آن می دانیم.
جنبش انصــاراهلل یمن هم با محکوم کردن اقــدام آل خلیفه در 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: رژیم هایی که 
به سمت عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی هروله)شتاب( 
می کنند، نماینده ملت های خود نیستند و بهای سنگینی برای این 
خیانت خود پرداخت خواهند کرد. دفتر سیاسی انصاراهلل در بیانیه 
خود اعالم کرد: ما از اعالم عادی سازی روابط میان نظام بحرین و 

دشمن اسرائیلی ابراز شگفتی نمی کنیم.
محمد علی الحوثی یکی از رهبران جنبش انصاراهلل هم تأکید کرد: 
اقدام حکومت بحرین، خیانت و جنایت علیه فلسطین و شهدا و 

مقدساتش است.
در این میان محور غربی از این توافق اســتقبال و آن را گامی در 

جهت صلح و ثبات در منطقه دانست!

آل خیانت
پس از امارات، بحرین هم به صف سازشکاران با صهیونیست ها پیوست

گزارش

شرکـت آب و فاضـالب اسـتان خراسان شمالی )دسـتگاه مناقصه گـذار( به استناد )آئین نامه معامالت شرکت آب و فاضالب( در نظـر دارد از طریـق 
فراخـوان عمومـی و مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای نسـبت بـه انتخـاب پیمانـکار )سرمایه گـذار( واجد صالحیـت جهـت عملیات شناسایی مصارف 
غیر مجاز آب مطابق مشــخصات و شـرایـط ذکـر شــده اقـدام نمایـد. لذا از کلیه واجدان شرایط که تمایل به حضور در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید با 
توجه به شرایط ذیل و با اعالم آمادگی کتبی نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. پیمانکاران و تامین کنندگان مالی از نظر توانایی فنی و مالی مورد ارزیابی کیفی 

قرار می گیرند و از شرکت کنندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند، جهت ارائه پیشنهاد مالی دعوت به عمل خواهد آمد. 
1- مشخصات کلی  مناقصه: 

شناسایی مصارف غیر مجاز در سطح شهر و روستاهای محدوده قرارداد شامل:
1- برقراری انشعاب غیر مجاز )از لوله یا شیرآالت خط انتقال، شبکه توزیع، مخزن(    2- مصرف پشت کنتوری )مصرف کنارگذر(   3- مصرف با کاربری غیرمجاز

4- بازفروش غیرمجاز آب )به ملک مجاور و غیره(- 5- انواع دستکاری منجر به تخریب کنتور    6- افزایش غیرمجاز قطر انشعاب
7- برداشت غیرمجاز از خروجی علمک آبرسانی، برداشت غیرمجاز از خروجی شیر برداشت عمومی، 

2- مدت و محل اجرا: شش ماه و در سطح استان ) کلیه امورهای تابعه (
3- تامین منابع مالی: اعتبار موضوع مناقصه از محل اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از شناسایی مصارف غیر مجاز، قطع و مذاکره با مشترک جهت مراجعه به شرکت 
آب و فاضالب و پرداخت هزینه های حق انشعاب و آب بها و جبران خسارت توسط مشترک به شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی، می باشد. با توجه به شرایط خاص 
و جزئیـات ویـژه قابل مالحظه در اسـناد این پروژه که نظام پرداخـت آن به صورت اختصاصی از محل وصول درآمدهای حاصل از اجرای پروژه های مذکور توسـط 
برنده مناقصه می باشد، لذا مناقصه گران شخص حقیقی و حقوقی از حیث احراز برای ارزیابی می بایست عالوه بر توانمندی اجرایی ، از توانایی مالی اعم از فردی یا 

مشارکتی نیز برخوردار باشند.
 4- مبلغ برآورد پروژه:  به شرح جدول ذیل می باشد

مبلغ )ریال (عنوان پروژهردیفمبلغ )ریال (عنوان پروژهردیف

شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 1
شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده شهر 2.000.0000.0005شهرستان بجنورد

2.000.0000.000مانه و سملقان

شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 2
شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 2.000.0000.0006شهرستان شیروان

1.500.000.000شهرستان گرمه

شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 3
شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 2.000.0000.0007شهرستان اسفراین

2.000.0000.000شهرستان فاروج

شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده 4
شناسایی مصارف غیرمجاز آب در محدوده شهر 1.500.000.0008شهرستان جاجرم

2.000.0000.000راز و جرگالن

5-  فروش اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1399/06/23 الی 99/06/26 در ساعتهای اداری و مراجعه به دفتر قراردادها 
6-  مهلت ارائه و تسـلیم اسـناد ارزیابی کیفی :پاکت مربوط به اسـناد ارزیابی کیفی را تا تاریخ  99/07/08 به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب خراسـان شمالی، آدرس: 

بجنورد، بلوار دولت، خیابان ورزش-جنب استخر شهروند -  تلفن: 05832245913
7- ضمنًا هزینه چاپ آگهی های روزنامه بعهده برنده فراخوان می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
64
37

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب سرمایه گذار عملیات شناسایی مصارف غیر مجاز آب

س���ند کمپان���ی خ���ودروی 206SD م���دل 1397 رن���گ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 882ص46 ای���ران 77  
ش���ماره شاس���ی  و   167B0037761 موت���ور  ش���ماره 
ه���ادی  مالکی���ت  ب���ه   NAAP41FE7JJ577477
مناقش���نه مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000009 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه:محدود دو مرحله ای
2-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/06/23 لغایت 1399/06/26

3-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه:واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به 
صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09

5-تسـلیم پیشـنهادها:کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به مناقصه گران 
تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد (  انجام خواهد شد

6-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، 
واحد بازرگانی 035-38254812-13

7-توضیحات:سایر مشخصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات اساسی مولدهای آلستوم  
GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 40/ 99200  -نوبت دوم
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معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شركت تولید 
نیروی برق یزد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

اخراج 8 هزار و 800 کودک ©
از آمریکا! 

سی ان بی سی: دولت آمریکا در مقررات 
جدید که به بهانه مقابله با شیوع کرونا وضع 
کرده، امســال حدود 8هزار و 800 کودک 
مهاجــر بدون همــراه را از مرزهای خود با 
مکزیک اخراج کرده اســت. این کشور 21 
مارس )2 فروردیــن( مقررات جدید مرزی 
را اجرا کــرده و گفته هــدف این مقررات 
اضطراری، جلوگیری از شیوع کرونا در داخل 
مراکز نگهداری مهاجران و در بین جمعیت 
مرزی آمریکاست، اما این مقررات بهانه ای به 
دست مقام های آمریکا داده که بتوانند بدون 
انجام اقدام های اســتاندارد، مهاجران را به 

سرعت اخراج کنند.

جاسوس آمریکایی در تور نیروهای امنیتی ونزوئال ©
راشاتودی: رئیس جمهــور ونزوئال اعالم 
کــرد نیروهای امنیتی این کشــور یک 
جاســوس آمریکایی را با مقادیر زیادی 
پول نقد و ســالح سنگین در نزدیکی دو 
پاالیشــگاه در ایالت »فالکون« دستگیر 
کرده اند. فرد دستگیر شده سابقاً تفنگدار 
دریایی آمریکایی بوده و برای سیا در عراق 
کار کرده اســت. »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در یک نطق تلویزیونی 

گفت: این جاسوس به دنبال گردآوری اطالعات از این پاالیشگاه ها بوده است.
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