
می
رچ

ن پ
را

 مه
س:

عک

پاستور از مسیر بهارستان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مجتبی رحماندست

این روزها که توطئه های اســتکبار جهانی برای قبح زدایی از چهره پلید و متجاوز 
رژیم صهیونیســتی با مطرح کردن دسیسه آمریکایی »معامله قرن« و همچنین 
فرایند عادی سازی روابط رنگ و لعاب جدیدی به خود گرفته، موضوع آگاهی بخشی 
افکار عمومی جهانی در راستای خنثی سازی این روندها امری مهم و حیاتی به نظر 

می رسد. بر این اساس پیش بینی برگزاری جلساتی...

 فرصت مجمع جهانی بیداری اسالمی 
برای مقابله با جریان سازش

رئیس شورای اسالمی شهرستان با اشاره به گرانی مسکن و هزینه های زندگی خبر داد

رشد 20 درصدی مهاجرت معکوس از مشهد به روستاها

 سیاســت  برخی اتفاق های دوره دهم 
مجلس و بی نتیجه ماندن یا منتفی شدن 
طرح استیضاح و سؤال از وزیران در دقیقه 
90 موجب شد تا بســیاری از تحلیلگران 
و منتقــدان این موضــوع را مطرح کنند 
که مجلــس کارآمدی و تــوان الزم برای 
پاسخگوسازی دولت نسبت به اقدام هایش را 
ندارد. همین حاشیه ها و مباحث سبب شد 

تا مجلس یازدهم از همان ابتدای کار خود 
بر تحوالت ســاختاری پارلمان تأکید کند 
و در همین راســتا برخی طرح ها همچون 
طرح قرارگاه تحول مجلس مطرح شد که 
به گفته نایب رئیس مجلس، هدف از ارائه 
طرح این است که باید کاری کنیم تا نظارت 
مجلس قدرت نفوذ داشــته باشد و موجب 
بازدارندگی از فساد شود. در همین رابطه، 

حتی زمزمه هایی توسط نمایندگان درباره 
ضرورت تغییر نظام سیاســی و انتخاباتی 
کشور از ریاســتی به پارلمانی در راستای 
پاسخگوســازی دولت در برابر مجلس به 
گــوش می رســد. البتــه در مقابل برخی 
مخالفان اجرایی شدن نظام پارلمانی و نیز 
دولتی ها این استدالل را مطرح می کنند که 
مجلس یازدهم به دنبال یکه تازی و افزایش 

اختیارات خود در برابر دولت است و اجرایی 
شــدن این ایده هزینه ها و تبعات بسیاری 
را در پی خواهد داشــت. برخی هم مانند 
علــی مطهری، نماینده ســابق مجلس 
موضع گیری صریح تری نســبت به این 
موضوع داشــته و بیان کــرده که نظام 
پارلمانی در جایی می تواند مفید باشــد 

که احزاب قوی وجود...

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

2 حمله به اعضای 
سرویس های جاسوسی 

انگلیس و آمریکا در عراق

روز سیاه 
 جاسوس ها

رئیس جمهور همچنان 
عدم تفکیک وزارت صمت را 

عامل رشد قیمت ها می داند

بهانه گرانی؛ 
وزارت بازرگانی

 آیا اجرای نظام پارلمانی در کشور سبب تقویت جایگاه مجلس 
و کارآمدی دولت می شود؟ 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

 

تاریخچه خدمت درکشیک های حرم
 آستان  بسیاری از عاشقان و دلباختگان امام بررسی سابقه تشکیالت اداری اماکن متبرکه آستان قدس رضوی

هشتم)ع( هنگام تشرف به بارگاه آن امام رئوف و 
مهربان، در کنار بسیاری از خواسته های معنوی 
و مادی خود، آرزو می کنند که توفیق خدمت در 

آستان مقدس رضوی نصیبشان شود. شاید برای 
شــما هم اتفاق افتاده باشد که با دیدن خدمه 
حرم مطهر امام رضا)ع( از ته دل آرزو کنید که 

 ............ صفحه 3روزی بتوانید لباس...
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اعتراض رسمی ایران به سازمان ملل 

در پی تهدیدهای ترامپ

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از شیوه های 

کالهبرداری های تلفنی، پیامکی و مجازی می گوید

وعده روحانی برای شکست آمریکا در بازگشت تحریم ها

:jامام علی
هر که خوشبین 
نباشد، از همگان 

گریزان است.  
غررالحکم، ج 4، 

ص 908
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ظریف: زمان بیدار شدن است مراقب سارقان گوشی به دست باشید
شنبه و یکشنبه آینده 

روز پیروزی ملت ایران است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان  اکبر
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آگهی مناقصه 
عملیات دستگاه های عطرپاش

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
برای فرصتهای سرمایه گذاری 

شهرداری تربت جام
 شرح در صفحه 6
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آگهی مناقصه 
عملیات تاسیسات الکتریکی

  سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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شرکت س�هامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومی >>حفاظت فیزیکی 
از س�اختمان های ش�رکت و ادارات تابعه در شهرس�تان های اس�تان<< را از طریق س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی                    
www.setadiran.ir پاک�ت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/06/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 تاریخ 99/07/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08 روز دوشنبه مورخ 99/07/14

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/14
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذارجهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف : آدرس زاهدان خیابان دانش�گاه، دانش�گاه 39 کدپس�تی 9816843141 دفتر حراس�ت و            

امور محرمانه شرکت و تلفن 054-33429410-20
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768                              م الف:466/شناسه آگهی:987521
روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

ع 9
90
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08

اولفرآخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ت 
وب��

ن

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی-شماره مجوز129903279 - نوبت اول
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

تقاضای شماره    BS-3416897146   مناقصه شماره 99/035 شماره تقاضا و مناقصه

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشكی  شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 1,400,000,000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

28/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/08/22 تاریخ گشایش پاكات فنی 99/07/23 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/09/16 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/08/15 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوشهر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مركزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2295-07731312253   تماس حاصل فرمایند  
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معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظر دارد   تهیه مصالح  و 
اجرای پروژه های جاری خود به شرح ذیل مطابق شرایط مندرج 
در  اس�ناد مناقصه هر یک، از طری�ق مناقصه عمومی واگذار نماید. 
ل�ذا متقاضی�ان واجد ش�رایط می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا 
تاریخ 1399/06/30 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نش�انی مش�هد، 
چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا 
با شماره تلفن  32001126 -051 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
1- مناقصه خرید تجهیزات اعالم حریق بلوک های اقامتی زائرسرای رضوی

2- مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات بخش اداری آشپزخانه مرکزی آستان قدس
3- مناقصه  آبرو ) گاتر و گریتینگ( کف آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

) مرحله اول جهت ارزیابی شرکت ها(

دعوت برای شرکت در مناقصات عمومی معاونت عمرانی 
 )آستان قدس رضوی (

دکتر هادی سعیدی کیاسری از حال و 
روز »شعر و ادب فارسی« می گوید

شاعران 
نگهبانان اصلی  

زبان هستند

یادداشتی از آرش شفاعی

پاسخ به یک  
پرسش رایج در روز
»شعروادب فارسی«

نوشتاری از محمد کاظم کاظمی

چرا به ادبیات 
نیاز داریم؟ 

پرونده ای برای روز شعر و ادب

 ............ صفحه 12

خواندن شعر  اهل  اگر  ادب و هنر     
باشید و سر زدن به قفسه های کتاب شعر 
در کتاب فروشی ها از عالیقتان باشد، حتماً 

با شمار زیادی کتاب رنگارنگ...

به راستی ما چرا به شعر و ادب نیاز داریم؟ 
شعر برای ما چه کاری انجام  می دهد 
که یک متن معمولی نمی کند؟ بسیاری 

از کسانی که شعر را تعریف...

 معموالً در مناسبت هایی مانند روز شعر 
و ادب فارسی یا مواردی مانند آن، یکی از 
نخستین پرسش هایی که به ذهن بسیاری 

می رسد این است...

 ............ صفحه 2

ماجرای نذر ماجرای نذر 
هزار ویلچرهزار ویلچر

گفت و گو با رضا رمضانی، جوانی که گفت و گو با رضا رمضانی، جوانی که 
نذری جالب و کاربردی کرده استنذری جالب و کاربردی کرده است

 ............ صفحه 4
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روزنامـه صبـح ایـران 2

امروز به گستره همه داشته هایمان از ناحیه دشمن تهدید می شویم  میزان: رئیس قوه قضائیه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی با بیان اینکه در بستر گام دوم انقالب، موضوع امنیت در زمره 
نکات محوری است، گفت: امروز به گستره همه داشته هایمان از ناحیه دشمن تهدید می شویم؛ بنابراین دیده بان های تیزبین کشور در مجموعه های قضایی و انتظامی و سایر مجموعه ها باید با دقت و بصیرت مراقبت 

کنند و نگذارند افرادی که به دنبال نفوذ، توطئه، فتنه و اخالل در امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند، توفیق پیدا کنند.

اتفاق های   سیاست/ مینا افرازه  برخی 
دوره دهــم مجلس و بی نتیجــه ماندن یا 
منتفی شــدن طرح اســتیضاح و سؤال از 
وزیران در دقیقه 90 موجب شد تا بسیاری 
از تحلیلگران و منتقدان این موضوع را مطرح 
کنند که مجلس کارآمدی و توان الزم برای 
پاسخگوسازی دولت نسبت به اقدام هایش را 
ندارد. همین حاشیه ها و مباحث سبب شد 
تا مجلــس یازدهم از همان ابتدای کار خود 
بر تحوالت ســاختاری پارلمان تأکید کند 
و در همین راســتا برخی طرح ها همچون 
طرح قرارگاه تحول مجلس مطرح شــد که 
به گفته نایب رئیــس مجلس، هدف از ارائه 
طرح این است که باید کاری 
کنیم تا نظارت مجلس قدرت 
نفوذ داشته باشــد و موجب 

بازدارندگی از فساد شود.
در همیــن رابطــه، حتــی 
زمزمه هایی توسط نمایندگان 
نظام  تغییر  درباره ضــرورت 
سیاسی و انتخاباتی کشور از 
ریاستی به پارلمانی در راستای 
پاسخگوسازی دولت در برابر 
می رســد.  گوش  به  مجلس 
البته در مقابل برخی مخالفان 
اجرایی شدن نظام پارلمانی و 
نیز دولتی ها این اســتدالل را 
مطــرح می کنند که مجلس 
یازدهم بــه دنبال یکه تازی و 
افزایش اختیارات خود در برابر دولت اســت 
و اجرایی شــدن این ایده هزینه ها و تبعات 

بسیاری را در پی خواهد داشت.

مطهری: نظام پارلمانی جایی مفید »
است که احزاب قوی داشته باشند

برخی هم مانند علــی مطهری، نماینده 
ســابق مجلس موضع گیــری صریح تری 
نســبت به ایــن موضوع داشــته و بیان 
کرده که نظام پارلمانی در جایی می تواند 
مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته 
باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش 
مهمی داشــته باشــند؛ از ســوی دیگر 
انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشــد 
و مجلــس نمایندگــی کل جامعه را بر 
عهده داشــته باشد. در کشور ما با توجه 
به روشــی که شــورای نگهبان در پیش 
 گرفته اســت، مجلس نماینده بخشی از 
جامعه است. در چنین شرایطی اگر نظام 
ریاستی فعلی -که در واقع به  طور کامل 

هم ریاســتی نیســت زیرا رئیس جمهور 
اختیارات کافی ندارد- به  نظام پارلمانی 
تغییر یابد، در عمل، نخست وزیر از سوی 
شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش 
مردم کمرنگ تر از وضع موجود می شود.

گرچه بر ســر زبان افتادن نظام پارلمانی، در 
سال 90 و در پی سخنان رهبری درباره این 
موضــوع بود اما برخی حامیــان اجرای آن، 
موضع ایشــان درباره امکان تغییر ســاختار 
سیاسی کشور به نظام پارلمانی را به معنای 
موافقت دانســتند و گاه  و بیگاه با استناد به 
سخنان ایشــان اجرایی شدن سریع تر نظام 
پارلمانی را مطرح کردند. با این  حال رهبری 
ســال گذشــته در دیداری با دانشجویان به 
صراحــت عنوان کردند که مشــکالت نظام 
پارلمانی -برای ما دســت کم- بیشتر از نظام 
ریاستی است. از سوی دیگر، هر گونه تغییر در 
ساختار سیاسی کشور مستلزم تغییر در قانون 
اساسی است که به نوعی شرایط را برای تغییر 
نظام سیاسی ســخت می کند. موضوعی که 
عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب هم 
در مصاحبه ای درباره آن گفته است: آنچه را 
برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام 
ریاستی به نظام پارلمانی دنبال می کنند، نیاز 
فعلی جامعه نیست و موضوعات دیگری وجود 
دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، 

می توان نسبت به اصالح آن ها اقدام کرد.
وی افزوده: اگر نظام حزبی در کشور استقرار 
پیدا کند، طبیعتاً من هم خواستار شکل گیری 
نظام پارلمانی هستم، اما اگر در این شرایط و 
بدون ایجاد زیرساخت ها نسبت به تغییر نظام 
ریاستی به نظام پارلمانی اقدام های الزم انجام 
شــود، اوالً مردم به آن رأی نخواهند داد، در 
ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد 

تمام عیار ایجاد خواهد کرد.

نظام پارلمانی ساختار کارآمدتری »
برای پاسخگوسازی دولت دارد

در همیــن رابطه، امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی که چندی پیــش موضوع تغییر 
ساختار سیاسی کشــور به نظام پارلمانی را 
مطرح و اظهاراتش ســروصدای زیادی به پا 
کرد، در واکنش به این انتقادها در گفت وگو 
با قــدس اظهار کرد: برخی مخالفان در ابراز 
مخالفت خود با اســتقرار نظــام پارلمانی 
حرف های کلی می زنند و آن را رد می کنند، 
در حالی  که هر نظام سیاسی مجموعه قواعد، 
مزایا و نقاط ضعفــی دارد و نمی توان فقط 
دید منفی داشــت و رد کــرد. ما هم اکنون 
نمی گوییــم که نقطه مطلــوب واقعی این 
است بلکه معتقدیم با توجه به شرایطی که 
کشورمان دارد، اجرای نظام پارلمانی می تواند 

به حل مشکالت کمک کند.
نایب رئیس مجلس در مصاحبه با خبرنگار 
ما گفت: به  هر حال مجلس به  عنوان محلی 
است که باید به فکر حل مسائل کشور باشد. 
یکی از مواردی که در کارآمدســازی دولت 
مشــکل  داریم، نظام سیاســی کشور است. 
در نظام سیاســی که رئیس جمهورش عماًل 
پاسخگو نیســت و مجلس ابزار کافی برای 
پاسخگوسازی واقعی را ندارد، به نظرم نظام 
پارلمانی ساختار بهتر و کارآمدتری است تا 
نظام ریاستی. مگر اینکه در غیر این صورت 
برای پاسخگویی هر چه بیشتر اقدام به ارائه 
عدم  کفایت سیاسی دولت کنیم که در نهایت 
آن هم خودش موجب بحران سیاسی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: 
در نظام پارلمانی به جای اینکه رئیس جمهور 
داشته باشیم نخســت وزیر داریم و به جای 
اینکه رئیس جمهور با آرای مســتقیم مردم 
انتخاب شــود نخســت وزیر توسط مجلس 

انتخاب می شود، با این  حال نخست وزیر عماًل 
واجد اختیارات رئیس جمهور است و تفاوتی 
ندارد. ما در کشور سه نظام ریاستی، پارلمانی 
و نیمه پارلمانی داریم. اوایل انقالب، نظام نیمه 
پارلمانی داشتیم؛ یعنی رئیس جمهور انتخاب 
می شد و کنارش نخســت وزیر هم داشتیم. 
بعدها موقع اصالح قانون اساســی، پســت 
نخست وزیری را برداشتند و ریاست جمهوری 
را حفظ کردند و قدرت اجرایی نخست وزیر را 

به رئیس جمهور دادند.

 در نظام سیاسی کنونی دشوار است »
مجلس مدیر ناکارآمد را تغییر دهد

وی ادامه داد: اما در حال حاضر ما درســت 
برعکس فکر می کنیــم، زیرا رئیس جمهور 
مستقیماً با آرای مردم انتخاب می شود و در 
صورت مواجه  شدن کشور با مشکل نمی توان 
رئیس جمهور را زود به  زود تغییر داد، همان 
 طور که شاهدیم کشــور آخر همه دولت ها 
به مشــکل می خورد. در حالی  که در نظام 
پارلمانی، مجلس نخست وزیر را خیلی راحت 
انتخاب می کند و اگر نخست وزیرش کارآمدی 
نداشــته باشد کل کابینه را تغییر می دهد و 
هیچ بحران سیاســی هم  شکل نمی گیرد. 
بسیاری از کشورهایی که یک مقام عالی رتبه 
در آن وجود دارد دیگر رئیس جمهور ندارند، 
بدین ترتیب کشورهایی مقام رئیس جمهور 
دارند که معموالً مقام عالی رتبه در آن کشور 
وجود ندارد در حالی  که ما اکنون ولی فقیه را 
داریم؛ بنابراین کسی که در نظام سیاسی ما 

جایگاه نخست را دارد نخست وزیر است.
نایب رئیــس مجلس همچنیــن درباره 
موضع رهبری نسبت به این موضوع بیان 
کرد: رهبری در ســفر به کرمانشاه اشاره 
کردند که نظام کشور نظام پارلمانی بشود 
و بعدها گفتند البته در آینده. اکنون هم 
نمی گویند با تأســیس نظام پارلمانی در 
کشــور مخالف اند بلکه می گویند ممکن 

است حاال زمان آن نباشد.
قاضی زاده هاشمی معتقد است: کشورهایی 
مانند ژاپن که نظام پارلمانی دارند، با اینکه 
حدود 50 سال یک حزب در این کشور حاکم 
بود اما پس از جنگ جهانی دوم هر دو سال 
یک  بار دولتش تغییر می کرد زیرا تغییر دولت 
و وزیر ناکارآمد آسان شده بود؛ اما متأسفانه 
در حال حاضر برای ما دشــوار است تا مدیر 
ناکارآمد را تغییر دهیم گویی که انقالب اتفاق 
می افتد، به همین دلیل با نظام پارلمانی این 

مسائل به  راحتی قابل  حل است.

آیا اجرای نظام پارلمانی در کشور سبب تقویت جایگاه مجلس و کارآمدی دولت می شود؟

پاستور از مسیر بهارستان

با ســالم. جناب بادامچیان فرمودند با تعریف رجل سیاسی مدعیان کنار می روند کاش س
گزینه های مورد نظر حزبشان را می آوردند گمان نکنم در پهنه ایران زمین حضور داشته 
باشند. سال ها دوری از ایشان یک فرد ایده آلیست ساخته اما این سخن جناب را قبول دارم 

که ممکن است انتخابات شوراها اندکی مردم را پای صندوق رأی بیاورد. 09150001032
این ها لیست اموال طبریه که رسماً اعالم شده ضبط شده است، 3 دستگاه آپارتمان /یک س

واحد مســکونی در پاسداران /5 قطعه زمین در بابلسر/ یک قطعه ۱۶۷5 متری در لواسان 
/یــک واحد اداری /هزار میلیارد ریال در حق دولت /حدود ۱۷9 میلیارد ریال وجوه نقدی 
بابت ارتشا و.... دیگه باید چیکار کرد تا بشه مفسد فی االرض؟ آیا این مجازات واقعاً بازدارنده 

است؟ 09110004552
دنیا باید بداند که ایران در حین مبارزه با آمریکا پیشــرفت نمود، ملت ایران پوشــالی س

بودن قدرت های اســتکباری در مقابل ایمان ملت ها را به اثبات رســاند، الگوی برگرفته از 
انقالب اسالمی سبب آزادی جنوب لبنان شد و پس از آن رژیم پلید صهیونیستی در همه 
جنگ های خویش شکست خورد، ملت ایران نشان داد که می شود مقاومت نمود، پیروز شد 

، پیشرفت نمود و تکثیر شد. 09150000609

 فرصت مجمع جهانی بیداری اسالمی ©
برای مقابله با جریان سازش

این روزها که توطئه های اســتکبار جهانی برای قبح زدایــی از چهره پلید و متجاوز رژیم 
صهیونیستی با مطرح کردن دسیسه آمریکایی »معامله قرن« و همچنین فرایند عادی سازی 
روابط رنگ و لعاب جدیدی به خود گرفته، موضوع آگاهی بخشی افکار عمومی جهانی در 
راستای خنثی سازی این روندها امری مهم و حیاتی به نظر می رسد. بر این اساس پیش بینی 
برگزاری جلساتی مانند نشست فوق العاده مجمع جهانی بیداری اسالمی که روز گذشته و 
در واکنش به اعالم عادی ســازی روابط دو شیخ نشین عربی امارات و بحرین با اسرائیل در 
حضور آنالین اندیشمندان 50 کشور اسالمی برگزار شد از چند منظر مهم به نظر می رسد.

واقعیت آن اســت روی کار آمدن دونالد ترامــپ در آمریکا و تکیه وی بر اریکه قدرت در 
کاخ ســفید، از چهار سال پیش به این  ســو موقعیت مناسبی به صهیونیست ها برای رو 
کردن ایده های ضدفلسطینی و جهانیشان داده است. اعالم انتقال سفارتخانه ایاالت متحده از 
تل آویو به قدس اشغالی، پذیرش الحاق بلندی های جوالن اشغالی سوریه به فلسطین اشغالی 
و در ادامه هم مطرح  شدن معامله قرن و عادی سازی روابط همه هدایایی بود که در دوره 

حاکمیت ترامپ به صهیونیست ها اهدا شد.
بــا وجود این در میان تحوالت روی  داده اعتراض های گســترده رخ  داده در جوامع 
اســالمی در مقوله اجرایی شــدن معامله قرن موضوع جالبی بود. مخالفت گسترده 
مردمی که به ســطح سران در بسیاری از کشورهای مسلمان رسید و از سوی دیگر 
اتحاد بزرگی که پس  از این رویداد میان گروه های فلسطینی که بعضاً بر سر مسائل 
کوچک با هم دچار اختالف بوده و همین مسئله آن ها را در مقابل دشمن صهیونیست 
تضعیف می کرد درنهایت سبب عقب نشینی آمریکا و توقف طرح خبیثانه معامله قرن 
شــد. این موضوع نشان داد در صورتی  که جوامع اسالمی به  صورت ید واحده عمل 
کرده و در موضوع منافع مشترک متحد باشند توانایی خنثی سازی هر سناریو علیه 
خود را دارند. اکنون نیز برگزاری نشســت هایی مانند مجمع جهانی بیداری اسالمی 
مانند انداختن سنگی در آب که امواج بسیاری ایجاد می کند، در راستای آگاهی بخشی 
بسیار مهم و مفید اســت. از سوی دیگر برگزاری این  گونه جلسات و اعالم حمایت 
از آرمان فلســطین ارسال ســیگنالی به افراد و گروه های حامی خط مقاومت است. 
نشست های مختلف با موضوع جهان اسالم در پشت گرمی دادن به منادیان وحدت 
دقیقاً مانند حالتی اســت که تمامی تحرکات به خاطر یک ترس بزرگ متوقف  شده 
اما بلند شدن تنها یک  صدای اعتراض، امید به جمع داده و نویدبخش می شود. دقیقاً 
مانند راهپیمایی های ضدآمریکایی در جمهوری اســالمی که امروز به الگویی برای 
بســیاری از کشورها تبدیل  شده است. این نشســت ها مصداق ساده از این حدیث 
امام علی)ع( »الینتشــر الهدی اال من حیث انتشر الضالل« نیز هست. معنای ساده 
این حرف آن است که از امکاناتی که دشمنان برای نشر گمراهی استفاده می کنند، 
ما باید اســتفاده مثبت داشته باشــیم. برگزاری این  گونه نشست ها می تواند یکی از 
راه های انتشــار مقاومت و یارگیری در این مسیر باشد. اما اگرچه اعالم عادی سازی 
روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی به  واسطه پیشینه ارتباط پنهانی دو 
طرف امری محتمل بود با این  حال در مرحله کنونی رسواســازی ابعاد این توطئه و 
همچنین جلوگیری از دسیسه های دومینووار مشابه مهم به نظر می رسد. در شرایط 
کنونی مســئله مهم استفاده از ظرفیت نخبگان، افکار عمومی و رسانه ها در راستای 
مقابله با توطئه های احتمالی آینده اســت. جنگ بین سازش و مقاومت یک مبارزه 
واقعی و علنی اســت و تردید در آن پذیرفتنی نیست. نخبگان از آنجا که می توانند 
صدای ملت ها بوده و از سوی دیگر ممری برای انتقال پیام به رهبران اسالمی باشند 
در شــرایط کنونی باید رودربایستی را کنار گذاشته و در راستای اتحاد امت اسالمی 
بکوشــند. رسانه ها نیز موظف هستند باب رســاندن پیام بطن جامعه به رأس هرم 
حاکمیت بوده و همچنین در رساندن پیام مقاومت به عرصه جهانی تالش کنند. در 
نهایت همان  گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی نوید داده اند پیمان عادی سازی دو 
کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین زیاد طول نکشیده و آن ها سرانجام مجبور 
به عقب نشینی شده و رسوا خواهند شد. اگر چنین امیدی از سوی نخبگان و رسانه ها 
نیز القا شود دولت های سازشکار خواهند فهمید که مسیر آن ها اشتباه بوده و آن گاه 

مقاومت نیز در جایگاه حقیقی خود قرار خواهد گرفت.

اعتراض رسمی ایران به سازمان ملل در پی تهدیدهای ترامپ

ظریف: زمان بیدار شدن است©
ایرنا: نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل متحد و شورای امنیت، مراتب اعتراض 
خود را به تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری 
آمریــکا علیه ایــران ابراز داشــت. مجید 
تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد روز سه شنبه در این نامه، تهدید 
ترامپ را نقض اصول منشور سازمان ملل از جمله ماده۲ آن که به صراحت تهدید یا 
اســتفاده از زور را ممنوع می کند، دانسته است. وی همچنین با اشاره به تهدیدهای 
گذشته آمریکا علیه ایران و نیز ترور سردار سلیمانی توسط این کشور، از شورای امنیت 
خواسته است آمریکا را وادار سازد به تهدید، سایر اقدام های غیرقانونی و سیاست های 
غیرمسئوالنه خود پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود، به ادعای 
تارنمای نشریه پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی 
اشاره و لفاظی هایی درباره این ادعای بی اساس مطرح کرد؛ ادعایی که مستندی بر آن 
ارائه نشد و مقامات ایران و حتی آفریقای جنوبی هم به سرعت آن را تکذیب کردند. 

دروغگوی همیشگی با طرح هشداری دروغین»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز با رد فضاســازی و ادعاهای رسانه ای 
غرب درباره ترور سفیر آمریکا گفت: زمان بیدار شدن است. ظریف در توییتی 
نوشــت: دروغگوی همیشگی با طرح هشداری دروغین، دونالد ترامپ را گمراه 
کرد تا دشــمن شماره یک داعش را ترور کند. وی افزود: هم اکنون وی تالش 
می کند تا از طریق ارائه هشــدار دروغین جدیدی، ترامــپ را به مادر تمامی 

باتالق ها بکشاند و فریب بدهد. 
ظریف با اشــاره به ادعای یک رسانه غربی درباره ترور سفیر آمریکا در آفریقای 
جنوبی نوشت: »منبع پولیتیکو: مقامات آمریکایی. منبع ترامپ: گزارش جراید.« 

وزیر خارجه ایران تأکید کرد: زمان بیدار شدن است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به قدس آنالین:

بسته های اینترنت شاد و دانشجویی هفته آینده ارائه می شود©
  وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه چیزی به نام سیمکارت شاد وجود ندارد، گفت: 
مردم به کالهبرداری های این حوزه توجه نکنند؛ آنچه ما داریم بسته شاد است 
که تا هفته اول مهر جزئیات آن  را اعالم می کنیم و در اختیار دانش آموزان  قرار می گیرد. 
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه بحث عدالت آموزشی یک موضوع بسیار حائز اهمیت است 
که در شرایطی که آموزش مجازی فراگیر و اجتناب ناپذیر شده باید در این مسیر اقدام های 
جدی به عمل آورد، گفت: بحث اول ما توسعه روستایی بود و از فروردین تاکنون 3هزار و 
500 روستا به شبکه ملی اطالعات متصل شدند و این امکان برای آن ها فراهم آمده که از 
ظرفیــت فضای مجازی بهره ببرند. آذری جهرمی افــزود: بحث این بود که دانش آموز و 
دانشجویی به خاطر هزینه اینترنت از آموزش بازنماند. به همین منظور شبکه شاد در سراسر 

کشور رایگان شد و ۷00 هزار معلم بسته های سه ماهه رایگان دریافت کردند.

آموزش مجازی و گرانی حقیقی©
اگرچــه ســال تحصیلی با تأکید بــر آموزش 
حضوری آغاز شــد اما واکنش هــا و نگرانی ها، 
اجباری بودن حضور دانش آموزان را منتفی کرد 
و آموزش مجازی در کانون توجه نظام آموزشی 
کشور قرار گرفت به طوری که فقط ۱5 درصد 
دانش آمــوزان در مدارس حضــور می یابند و 
انتظار می رود پس از نامه اخیر انجمن پزشکان 
کودکان ایــران در مورد عدم امــکان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مدارس به خصوص 
پایه های ابتدایی، کمبود تخت های بیمارستانی 
ویژه کودکان و تأکید آن ها بر ضرورت برگزاری 
آنالین کالس های درســی میــزان حضور در 
مدارس باز هم کاهش یابد. این در حالی است 
که پیش از بازگشایی نیز مقامات وزارت آموزش 
و پرورش از آموزش دوگانه مجازی و حضوری 

متناسب با شرایط هر منطقه سخن می گفتند.
از ماه ها پیش روشن بود با توجه به فضای کرونا 
مســئوالن و مردم باید خــود را برای آموزش 
مجازی آماده کنند. سامانه »شاد« به عنوان نیاز 
نرم افزاری ایــن آموزش ظاهراً در حال تکمیل 
شدن است، اما بازار امکانات سخت افزاری مورد 
نیاز  مانند رایانه، گوشی موبایل و مودم با توجه 
به افزایش تقاضا و برخی دیگر از تحوالت بازار 
از جمله افزایش نرخ ارز اکنون دچار یک التهاب 
جدی است. بر این تقاضا باید آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها بر محور آموزش مجازی را نیز افزود.

رصد بازار رایانه، موبایل و مودم بیانگر افزایش 
قیمت ۲5 تا ۴0 درصدی از ابتدای آغاز سال 
تحصیلی است. این افزایش غیر از گرانی ۸0 
تا 90 درصدی اســت که از ابتدای سال 99 
بازار موبایل تجربه کرده است و حاال خانواده ها 
عالوه بــر آنکه باید نگــران آموزش مجازی 
فرزنــدان خویش باشــند و برخی از وظایف 
معلمان را در خانه بر عهده بگیرند باید نگران 
گرانی هم باشند تا چگونه از پس آن برآیند 
پس به ناچار به تعمیر موبایل های قدیمی خود 

روی آورده اند!
دومینــوی گرانی به موبایل ختم نمی شــود؛ 
بــه طوری کــه رئیــس ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان می گویــد: »گرانی را که باید 
بپذیریم! و با گران فروشــی و احتــکار مبارزه 
کنیم« با این نگرش باید اول سازمان حمایت را 
تعطیل کرد! چون امروز در بازار مشکلی به نام 
گران فروشی تقریباً وجود ندارد. احتکار هم که 
ابزار گرانی است؛ نظیر مزرعه های وسیع احتکار 
خودرو که می تواند یکــی از دالیل گرانی های 

اخیر خودرو تلقی شود.
تقریباً همه کاالهــا در چرخه دومینوی گرانی 
قرار دارند. این روزها دیگر »نیمرو« هم به عنوان 
یک غذای گرم از ســفره برخی از اقشار جامعه 

پر کشیده است!
رئیس جمهور دیروز غیرمنصفانه و غیرعادالنه 
بودن قیمت مواد غذایی را پذیرفته و دســتور 
رسیدگی، نظارت و کاهش قیمت را صادر کرده 
است؛ باید منتظر بود و نتیجه آن را دید. بگذریم!
در خصوص موبایل ظاهراً چندان نمی توان به 
تولید داخل هم دل بســت. به گفته برخی از 
فعاالن بازار موبایل حتی موبایل های ایرانی که 
پیش از این وارد بازار می شد چندان هم ایرانی 
نبوده، بنابراین انتظار مــی رود متولیان وزارت 
بدون وزیر صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی 
و گمــرک برای حل معضل گرانی موبایل- که 
اکنــون به ابزار اصلی آمــوزش مجازی تبدیل 
شده است- تدبیری بیندیشند. راستی آن ۷0 
شرکتی که با دالر ۴هزار و ۲00 تومانی لعنتی: 
موبایل وارد کردند و بــا فروش آن در بازار آزاد 
»هفت شهر عشق« را گشتند برای این روزهای 
بازار موبایل پیشنهادی ندارند؟ از ما بهترانی که 
پول های بــادآورده را میل فرمودند و لیوان آب 

سردی هم در پی آن نوشیدند؛ نوش جان!

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
با تشکیل وزارت بازرگانی مشکالت ©

نظام توزیع برطرف می شود
 معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه تولید در کشــور بیشتر از نیاز 
اســت اما همچنان قیمت ها روند افزایشی دارد، 
گفت: این موضوع ناشی از مشکالت نظام توزیع 
است. حسینعلی امیری در این باره اظهار کرد: این 
موضوع نیاز به مدیریت متمرکز دارد که با تشکیل 
وزارت بازرگانی ممکن بود. اگر چنین شــده بود 
نظام توزیع حتماً مشکالت فعلی را نداشت و به 
نفع مردم بود. وی درباره سرنوشت الیحه جامع 
انتخابات نیز با اشاره به اینکه ما در مجلس گذشته 
هم الیحه جامع انتخابات که نتیجه بررسی های 
دقیق بود را عرضه کردیم، گفت: طیف وسیعی از 
کنشگران و کارشناسان و احزاب سیاسی در این 
زمینه اظهارنظر کردند و وقت زیادی از ســوی 
دولت و کارشناسان با سلیقه های مختلف سیاسی 
برای آن صرف شد. امیری یادآور شد: این الیحه 
به مجلس یازدهم ارائه شد اما مورد بررسی قرار 
نگرفــت و اکنون معتقدیم که مجلس اگر به آن 
الیحه بپردازد، هم از غنای کارشناســی خوبی 
برخوردار است و هم اینکه وقت بیشتری برای یک 
طــرح دیگر و بررســی آن در صحــن را صرف 
نمی کند. به نظر ما اگر مجلس الیحه انتخابات را 
کنــار بگذارد و به طرح فعلی بپردازد، مناســب 
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یادداشت روز

 مجتبی رحماندست- دبیر کل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین

 سیاست   حســن روحانی در سخنانی در جلسه هیئت دولت 
با بیان اینکه روزهای بســیار سختی در ســال 59 ملت ما پیش 
روی خود دید، اظهار کرد: مردم ما توانســتند در برابر مدرن ترین 
سالح های دشمن به پیروزی برسند و این در حالی بود که ما برای 
خرید سالح بسیار در مضیقه بودیم و کسی به ما سالحی نمی داد.

وی افزود: امروز هم باید به همان مســیر صبر و مقاومت تمسک 
بجوییم، همان طور که در ســه ســال گذشــته چنین کردیم. 
آمریکایی هــا به دنبال این بودند که ما را به فروپاشــی اقتصادی 
بکشــانند و تصور می کردند که تا خرداد و تیر ما را به فروپاشــی 
اقتصادی و در مرداد ماه ما را به فروپاشــی اجتماعی بکشانند و تا 
بهمن ماه به فروپاشی امنیتی برسانند. چنین فکر کودکانه ای در 

ذهن کاخ سفید بود.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با یادآوری تالش های شکست  خورده 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، اظهار کرد: آمریکا که 
بســیار روشن آمده و از برجام خارج شده، هر چه فحش عالم بوده 
نثار برجام کرده، بقیه کشورها را به خروج از آن تشویق کرده و به 
دنبال تهدید کشورهایی رفته که با ایران ارتباط اقتصادی داشتند 
و حال می خواهد از مکانیســم درون برجام استفاده کند و دیدیم 
که یک قدم هم نتوانســت بردارد. روحانی تصریح کرد: در دنیا دو 
ســه کشور هستند که به آمریکا چسبیده اند، یکی رژیم نامشروع 
صهیونیستی است و جز آن یکی دو کشور کوچک. جز این کسی 
آمریکا را همراهی نکرده و از حاال پیروزی ملت ایران را در روزهای 

شنبه و یکشنبه هفته بعد تبریک می گویم.

وی با اشاره به سخنان ترامپ درباره رشد منفی ۲۴ درصدی اقتصاد 
ایران، ادامه داد: ما رشــد اقتصادیمان در طول سه ماه اخیر طبق 
اعالم بانک مرکزی 0/۶- اســت و ما در کشاورزی و صنعت رشد 
مثبت داشتیم. پارسال هم برخالف اینکه پایانش به کرونا خورد اما 
رشد اقتصادی بدون نفت ما ۱/۱+ بوده است و امیدواریم که امسال 
هم بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی برسیم . رئیس جمهور تصریح 
کرد: پس رشــد اقتصادی ما ۲۴- درصد نیست آقای آمریکا! رشد 
ما 0/۶- درصد است. دست کم درباره رقم رشد اقتصادی ما راست 
بگویید. همان طور که درباره مکانیسم ماشه باید راستش را بگویید.
روحانی اظهار کرد: ما در تولید شــرایط قابــل قبولی داریم و در 
صادرات هم مشکالتی داشــتیم و اکنون شرایط بهتری را تجربه 
می کنیــم، اما در مورد واردات ما باید مســائل آن را حل کنیم تا 
تاجری کاال را وارد کشور نکند و در گمرک نگه دارد تا قیمت آن در 

بازار باال رود، گمرک نباید چنین اجازه ای دهد. اما ما در امر توزیع 
مشکل داریم و البته گفتیم که باید وزیر بازرگانی مستقل داشته  
باشیم که نشد و اینکه نشــد ملت ضرر کرد. ما اگر وزیر مستقل 

داشتیم وضعیت بازار به مراتب بهتر از این بود.
وی یادآور شــد: ما باید یک پایش مستمر از زمانی که کاال تولید 
می شود تا وقتی وارد بازار می شود داشته باشیم و بدانیم که گندم 
کی از مزرعه خارج شــد، کی به سیلو رفت و کی عرضه شد. باید 
درباره کاالهای کارخانه ها هم بدانیم اگر در انبار است، کجاست. اگر 

برای توزیع در کامیون است، کجاست.

اعتراف می کنیم که در توزیع مشکل داریم»
رئیس جمهور با بیان اینکه ما کاال تولید کرده ایم و مازاد نیاز هم داریم 
و به دنبال صادرات هستیم اما همزمان کاال در بازار به درستی یافت 
نمی شود، اظهار کرد: ما اعتراف می کنیم که در توزیع مشکل داریم 
و کاالهای ما وجود دارند اما در بازار به درستی عرضه نمی شوند. ما 
وزیر به مجلس معرفی می کنیم و رأی کافی نمی آورد. البته این حق 
مجلس است و من نمی خواهم ایرادی بگیرم اما شرایط ما شرایط 
خاصی اســت. برخی می گویند ما در شرایط تحریم هستیم، این 
حرف دقیق نیست ما در دولت قبلی هم مدتی در تحریم بودیم اما 
اکنون در جنگ اقتصادی هستیم. می بینید که چطور کشتی های 
ما را در دریاها دنبال می کنند. ما در منطقه ای هستیم که ملت های 
مســلمان دارد اما حاکمان آن ها نه دین را می شناسند، نه ِدین را. 

برخی از آنان با اسرائیل وارد رابطه شدند.

سیاست: سیزدهمین نشست فوق العــاده مجمع جهانی بیداری 
اسالمی دیشب به صورت ارتباط تصویری با صاحبنظران حدود 50 
کشور اسالمی برگزار شد. علی اکبر والیتی، دبیرکل مجمع جهانی 
بیداری اســالمی با تبیین اهداف برگزاری این نشست فوق العاده، 
تصریح کرد: پیرو اقدام نادرســت و بســیار مضر ســران امارات و 
بحرین در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، موج مخالفت ها 
در سراسر جهان اســالم علیه این اقدام برخاست. مجمع جهانی 
بیداری اســالمی وظیفه خود می داند که در این باره اقدامی کند 
و به درخواست بسیاری افراد دلسوز و صاحبنظر، نشست فوق العاده 
شورای عالی بیداری اسالمی تشکیل خواهد شد. والیتی در بخشی 
از ســخنان خود در این نشست با اشاره به خیانت امارات و بحرین 
در سازش با رژیم صهیونیستی گفت: اقدام برخی دولت های وابسته 
حاشیه خلیج فارس بنای خانه روی آب است. وی اضافه کرد: برخی 
دولت های وابسته حاشــیه خلیج فارس به امید حمایت پوشالی 
آمریکا از آنان تبدیل به عروسک خیمه شب بازی آمریکا و اسرائیل 

شــده اند و امید پوچ بر هیچ بسته و خانه ای روی آب بنا کرده اند و 
آن ها هزینه این اقدام خفت بار را پرداخت می کنند.

ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت های مسلمانان»
به گزارش تسنیم، در متن بیانیه پایانی این نشست آمده است: 

حال که دشمنان قسم خورده اسالم از تمامی توان و ظرفیت های 
خود در انحراف و به استثمار کشاندن ملل منطقه بهره جسته اند 
و در امر باطل خویش به ظاهر اتفاق دارند، بر تمامی مسلمانان و 
آزادی خواهان جهان روشن و مبرهن است که باید با بهره گیری 
از تمامــی ظرفیت های یاد شــده و ارائه مواضع صریح، طرح ها 
و اقدام های خود را نســبت به رسوایی دشمنان و ایادی دست 
نشــانده آنان و جلوگیری از شکستن قبح عادی سازی روابط با 
رژیم غاصب صهیونیستی به عمل آورند و تمام مساعی خویش 
را در مصادیقی همچون قطع تمامی روابط آشــکار و پنهان با 
دشمن صهیونیســتی، تحریم کاالها، محصوالت و مصنوعات 
شرکت ها و مؤسسه های آمریکایی- صهیونیستی، قطع و تحدید 
روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دولت های مرتجع خیانتکار، 
کاهش سطح مناسبات رسمی و غیررسمی، ممنوعیت ارتباط با 
اتباع رژیم صهیونیستی، راهپیمایی و تظاهرات های ضدسازش 

خائنانه پیاده سازند.
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»سفره مهربانی3« برای 70 هزار خانوار کم برخوردار  آستان: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، از اجرای مرحله سوم طرح »سفره مهربانی« با محوریت توزیع نان متبرک رضوی بین 70 هزار خانوار 
کم برخوردار سراسر کشور در مدت سه ماه خبر داد. محمدحسین استادآقا با اشاره به نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد: از دهه دوم ماه محرم به مدت سه ماه برای 70 هزار خانوار در سراسر کشور نان توزیع خواهد 

شد و این نان متبرک حضرت رضا)ع( میهمان سفره های آن ها می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
»همت پهلوانانه، کمک مؤمنانه« واسطه مهربانی شد  

مدال هایی مقیم بهشت ©

آستان: پــس از فرمان رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( در خصوص رزمایش 
کمک مؤمنانه و لبیک اقشار مختلف مردم به  فرمان ولی فقیه برای دست گیری از 
نیازمندان در قالب پویش »کمک مؤمنانه«، برخی از چهره های مشهور عرصه های 
مختلف نیز در کنار مردم به این پویش پیوستند تا ادای دینی به مردم کشورشان 

کرده باشند.
جامعه ورزشی کشــور یکی از گروه هایی بود که از بدو این فرمان در کنار مردم 
قرار گرفت و به روش های مختلف تالش داشت تا بتواند به بهترین وجه در رونق 

این جریان کمک کند.
مراسم پویش »همت پهلوانانه، کمک مؤمنانه« که توسط فدراسیون وزنه برداری 
با حضور اهالی این رشته و مسئوالن ورزشی کشور برگزار شد، یکی از اقدام های 
جامعه ورزشــی در این امر بود که با به مزایده گذاشــتن ســه مدال ارزشمند 
بین المللی سه تن از ورزشکاران این رشته، سفره کمک مؤمنانه را گسترده کردند.

این مراســم در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی )ایرانیان( برگزار شد که عالوه 
بر مسئوالن فدراسیون، علی ربیعی؛ سخنگوی دولت، رضا صالحی امیری؛ رئیس 
کمیته ملی المپیک، محمدحسین اســتادآقا؛ مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، 
محمدرضا طالقانی؛ پیشکسوت کشتی، علیرضا دبیر؛ رئیس فدراسیون کشتی، 
حمید ســوریان؛ نایب رئیس فدراسیون کشتی، محمد شروین اسبقیان؛ رئیس 
فدراسیون جانبازان و معلولین، محمد نصیری، حسین رضازاده، کوروش باقری و 

بهداد سلیمی نیز به عنوان قهرمانان ورزشی کشور در این مراسم حضور داشتند.
در این مراســم مدال طالی قهرمانی آســیا ســال ۲۰۱۲ بهداد سلیمی، مدال 
برنز مسابقات آسیایی ترکیه الهام حسینی و مدال طالی محسن بیرانوند؛ دبیر 
فدراســیون وزنه برداری به فروش گذاشته شد تا مبلغ حاصل از آن صرف کمک 
به نیازمندان شود و ســپس این مدال ها توسط خریداران به موزه آستان قدس 

رضوی اهدا شدند.

دغدغه مردم را دارم»
سیدالهام حسینی، بانوی ورزشکار ایرانی و دارنده نخستین مدال بین المللی رشته 
وزنه برداری زنان، که مدال کسب  شده خود در مسابقات جام نعیم سلیمان اوغلو 
گزینش المپیک ۲۰۲۰ را در این امر خیر به مزایده گذاشت، در گفت وگویی به 

دغدغه مندی جامعه ورزشی برای مشکالت مردم اشاره داشت.
الهام حسینی با وجود اینکه نشان ورزشی ارزشمندی را که کسب کرده بود برایش 
بسیار اهمیت داشت، به گفته خود کفه انجام کار خیر که با تقدیم مدالش برای باز 
شدن گره معیشتی بخشی از هموطنان به آن وارد شد را سنگین تر احساس کرد 

و امیدوار است با این کار بتواند آرامشی را برای بخشی از مردم به ارمغان بیاورد.
وی می گوید: ســخت است که شب آســوده بخوابی در حالی  که حتی یکی از 

هموطنانت از گرسنگی خواب به چشم نداشته باشد.
این بانوی ورزشکار حس نوعدوستی و حمایتی که مردم ایران نسبت به هم دارند 
را بسیار ارزشمند عنوان کرده و امیدوار است که مردم این احساس را داشته باشند 

که مورد حمایت یکدیگر قرار دارند.
حسینی به شرایط جامعه در دوران جنگ اشاره داشته و می گوید: شرایط فعلی 
مســلط بر جامعه متأثر از ویروس کرونا شبیه دوران جنگ است. در جبهه اگر 
مهمات کم بود اما همدلی، حمایت، پشتیبانی و فداکاری رزمندگان از یکدیگر 

موجب ایجاد انگیزه و امید می شد که در نهایت پیروزی را به دنبال داشت.
الهام حســینی که به دنبال این اقدام خیرخواهانه از سوی آستان قدس رضوی 
مفتخر به کســب مدال خادمی حضرت رضا)ع( شده است از احساس خود در 
این خصوص می گوید: مدتی پیش  آهنگ »ای حرمت ملجأ درماندگان« اثر استاد 
کریم خانی را مدام با خودم زمزمه می کردم و به  شــدت دلتنگ زیارت حرم امام 
هشــتم)ع( بودم. تا پیش از حضور در این مراســم از افتخاری که قرار بود بدان 
مفتخر شوم بی خبر بودم و چه مدالی باالتر و ارزشمندتر از اینکه بتوانی لحظاتی 

را در خدمت زائران امام رضا)ع( سپری کنی.
حسینی ضمن آرزوی رفع گرفتاری های موجود در جامعه و بهبود معیشت مردم، 
هموطنان خود را به همدلی برای ایجاد روزهای بهتر دعوت کرد تا به امید خداوند 

روزهای بهتری را تجربه کنیم.

مدال ها برای شادی مردم است»
بهداد سلیمی، ورزشکار جوان افتخارآفرین ایران دیگر خّیر این همایش که مدال 
طالی آسیایی ۲۰۱۲ خود را در این امر خیر به مزایده گذاشت، گفت: کسب این 
مدال ها برای شــادی مردم است و مدالی که برای مردم است شایسته است که 

برای خود مردم هزینه شود و موجب شادی و لبخند هموطنی شود.
وی در گفت وگویی با اشاره به وضعیت معیشتی بخشی از جامعه متأثر از شرایط 
کرونا، اقدام برای کمک به این امر را بهترین اقدام انجام  شــده از ســوی جامعه 

ورزشکاری عنوان کرد.
وی معتقد است هر ایرانی باید زمانی که هموطنش احتیاج دارد یاری رسان باشد؛ 
چراکه حس وطن دوستی و کمک رسانی همیشه در بین ایرانیان زبانزد بوده و در 

وقایع مختلف این ایثار را هموطنان ما به رخ جهانیان کشیده اند.
این ورزشــکار افتخارآفرین که نام او برای وقف مدال قهرمانی خود به ســاحت 
مقدس رضوی به  عنوان واقف ثبت  شده و سابق بر این مفتخر به پوشیدن لباس 
خدمت به زائران حرم مطهر رضوی شــده است، این تجربه را یکی از زیباترین 

تجربه های زندگی خود عنوان می کند و خدا را به خاطر این لطف شاکر است.

تمام افتخاراتم هدیه برای آسایش هموطنانم»
محســن بیرانوند، سرمربی اســبق تیم ملی وزنه برداری بزرگسال که ۱۲ سال 
عضویت در تیم ملی وزنه برداری کارنامه ای ســنگین از مدال های قهرمانی ملی 
و بین المللی را برای او به همراه داشته و در حال حاضر به  عنوان دبیر فدراسیون 
وزنه برداری و عضو کمیته آمــوزش جهانی وزنه برداری فعالیت می کند، در این 
جشــنواره نیکوکاری مدال طالی مسابقات باشــگاه های آسیایی چین را برای 

حمایت از هموطنان آسیب دیده از کرونا به مزایده گذاشت.
وی این اقدام جامعه ورزشی را لبیکی به فرمایش مقام معظم رهبری عنوان کرده 
و می گوید: این مدال و هزاران مدال در مقابل اینکه یک لبخند بر چهره اعضای 
یک خانواده قرار بگیرد قابل  مقایسه نیست و آرزو می کنم در مراسم هایی اینچنین 

تمام افتخاراتم را برای لبخند هموطنانم هزینه کنم.
 این ورزشکار توانمند ایرانی دوران شکوه و اوج یک ورزشکار را دورانی کوتاه عنوان 
کرده و می گوید: دوران اوج در ورزش همیشــه ثابت نیست و در قانونی نانوشته 
هیچ شرایطی همیشه ثابت نیست جز ایجاد احساس شادی در دل یک انسان که 

منبع خیر و برکتی بی پایان است و با هیچ  چیز قابل  مقایسه نیست.
وی ضمن تشکر از بانیان برگزارکننده این مراسم خیریه، از حضور در مراسم 
مشابه اســتقبال و تأکید کرد: قهرمانان باید با منش پهلوانی در این طرح ها 

پیشقدم باشند.
بیرانوند، جای گرفتن مدال قهرمانی خود در گنجینه رضوی را حسن عاقبتی برای 
فعالیت های ورزشی خود می داند و می گوید: مشوق من برای ورود به دنیای ورزش 
پدر مرحومم بود و من ایشان را در تمامی افتخاراتم سهیم می دانم و خوشحالم از 

اینکه این مدال در قطعه ای از بهشت به یادگار ماند.
وی از خواســته های خود در حرم می گوید که روزگاری آرزو داشت جای یکی از 
کفشــداران، دربانان و یا یکی از خدام حرم رضوی به خدمت زائران حرم مطهر 

رضوی مشغول باشد و این امر را یکی از آرزوهای دور از دسترس می دانست.
این ورزشکار خّیر که کسب مدال خادمی حرم مطهر رضوی را یکی از افتخارات 
خود می داند، می گوید: نخستین بار که در کسوت خادمی به حرم مطهر رضوی 
وارد شوم برای خودم و مردم آرامش و معرفت را از صاحب بارگاه تقاضا می کنم، 

زیرا معرفت، حلقه گمشده ماست تا از طریق آن به آرامش برسیم.
و سرانجام مدال های قهرمانی ورزشکاران خیر برای تحویل به موزه آستان قدس 
رضوی به محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی تحویل داده شد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   
بســیاری از عاشــقان و دلباختــگان امام 
هشــتم)ع( هنگام تشــرف به بــارگاه آن 
امــام رئوف و مهربان، در کنار بســیاری از 
خواســته های معنوی و مادی خــود، آرزو 
می کنند که توفیق خدمت در آستان مقدس 

رضوی نصیبشان شود.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که 
با دیدن خدمه حــرم مطهر امام رضا)ع( 
از تــه دل آرزو کنید کــه روزی بتوانید 
لباس مقدس خدمــت در بارگاه ملکوتی 
حضرتش را پوشــیده و در جرگه و سلک 

خدام حرم درآیید.
به همین بهانه، در نوشتار و گزارشی که در 
ادامه می آید به اختصار به ســابقه تشکیل 
کشــیک های حرم منور امام هشــتم)ع( 
و تعاریــف و اصطالحــات مرتبــط با این 
موضوع در تشکیالت آستان قدس رضوی 
پرداخته ایم. در تهیه این گزارش از نوشتار 
آقای دکترابوالفضل حســن آبادی،  جناب 
مدیر ســابق امور اسناد و مطبوعات آستان 
قدس رضوی در شــماره9۰ مجله مشکوة 
و همچنین اســناد ارائه شده توسط بخش 
دیداری و شــنیداری این مدیریت استفاده 

شده است.

 نگاهی کوتاه به »
تشکیالت اداری اماکن متبرکه

حرم منور حضرت رضا)ع( همیشــه کانون 
توجه مسلمانان و به ویژه شیعیان جهان بوده 
است و از این رو اماکن متبرکه و چگونگی 
اداره آن از جملــه مواردی بوده که همواره 
مورد توجه و نظــر حکومت های گوناگون 
قرار داشــته و به تناسب نیازها و فرصت ها 
شکل می گرفته است. در دوره صفویه نظر به 
رسمی شدن مذهب تشیع، تحولی گسترده 
در نظام اداری این آستان مقدس ایجاد شد 
که در برخی از نوشــته ها و آثار مکتوب در 
منابع آستان قدس رضوی ضمن اشاره به 
نخستین نظام نامه سرکشیکان آستان قدس 
رضــوی، مروری نیز به تشــکیالت اماکن 
متبرکه شده است. )مجله مشکوة- شماره 

9۰- ص ۱۰۱(
با به قدرت رســیدن صفویان، وقف از رونق 
زیادی برخوردار شد زیرا شاهان صفوی برای 
جلب حمایت روحانیون و نفــوذ در افکار 
عمومی خود امالک زیادی را وقف کردند. 
رسمی شدن مذهب تشــیع سبب توجه 
بیشتر شــیعیان به زیارت مرقد مطهر امام 
رضا)ع( شــد و نیازهای اداری و مالی برای 
اداره امالک و موقوفــات و تأمین امکانات 
رفاهی برای زائران به تدریج تشکیالت اداری 

آستان قدس را به وجود آورد.
به طور طبیعی تشــکیالت اداری آســتان 
قدس ابتدا در حوزه اماکن متبرکه به وجود 
آمده اســت، به خصوص پــس از تکمیل 
بنای صحن عتیق، توسط شاه عباس ایجاد 
سیستم منظم برای رســیدگی به اموری 
مانند نذورات، امکانات رفاهی زائران، مرمت 
و توســعه بناها و... ضروری می نمود که در 

قالب کشیک ها شکل گرفت.

 کشیک چیست؟ »
تعداد کشیک ها چگونه بوده است؟

کشیک در فرهنگ لغت به نگهبانی، مراقبت 
و پاس و کشیکچی هم به معنای نگهبان، 
مراقب و پاسدار معنی شده است. اصطالح 
کشــیک در حرم امام رضا)ع( به مجموع 
خادمان، فراشــان، کفشــبانان، دربانان و 
مؤذنان اطالق می شــود که در مدت معین 
در داخــل رواق ها و صحن های حرم مطهر 

مشغول به خدمت هستند و خدمت آن ها 
برای مراقبت بر امور تنظیف، تعطیر و تطهیر 
اماکن متبرکه است.   در آیین نامه خدمت 
در اماکن متبرکه رضوی آمده است: کشیک؛ 
نگهبانی و خدمت شبانه روزی خدمه حرم 
مطهر است که از صبح روز خدمت شروع و 

به صبح روز بعد ختم می شود.
به طور دقیق مشــخص نیست از چه زمان 
کشیک ها در اماکن متبرکه شکل گرفته اند. 
با توجه به اســناد موجود در مرکز اســناد 
آســتان قدس رضوی احتماالً شکل گیری 
منسجم کشــیک ها از سال ۱۰۱۰ هجری 
قمــری به بعد بوده اســت. هر چند وجود 
تشــکیالت ســاده اولیه برای اداره اماکن 
متبرکه با توجه به حضور متولی در آستان 
قدس پیش از ایــن تاریخ محتمل به نظر 
می رسد، ولی سند خاصی در مورد چگونگی 
شکل گیری کشــیک ها در دوره صفویه در 
دست نیســت. با این حال از محتوای کلی 
اســناد چنین برمی آید که تــا اواخر دوره 
صفویه بنای کشیک ها بر سه نوبت بوده و در 
اواخر دوره صفویه تعداد آن ها به پنج کشیک 
افزایش یافته است. آنچه از اسناد و مدارک 
موجود در آستان قدس برمی آید این است 
که افراد موظف بوده اند در صورت مسافرت 
یــا غیبت طوالنی فردی را به جای خود به 
عنوان نایب الخدمه منصوب کنند وگرنه در 
صورت غیبــت غیرموجه، حکم آنان باطل 
می شــد. با توجه به اسناد، احتمال می رود 
از ســال ۱۱۲4 هجری قمری به بعد ســه 

کشیک تبدیل به پنج کشیک شده است.
سندی مبنی بر مشخص شدن ساعات کار 
کشیک ها در این دوره به دست نیامده، اما 
به طور قطع درهای حرم در شب بسته بوده 
اســت و ابتدا هر ســه روز یک بار و پس از 
افزایش کشیک ها هر پنج روز یک بار نوبت 
کشیک بوده است. در سال ۱۱47 )۱۱6۰-
۱۱47( نادر، طی حکمی بدین مضمون به 
علت کاهش درآمد و زیادی تعداد کارکنان، 
تعداد کشیک ها را به سه کشیک تقلیل داد.

پــس از قتل نادر در ســال ۱۱6۰ هجری 
قمری، علی شاه ملقب به عادل شاه )۱۱6۱- 
۱۱6۰( تغییرات اساسی در تشکیالت اماکن 
متبرکه به وجــود آورد. وی خود امالکی را 
وقف آســتان قدس کرد و بررســی طومار 
علیشاهی که نخستین مدرک مهم باقیمانده 
در مورد تشــکیالت آستان قدس و اماکن 
متبرکه است، نشــان می دهد که علی شاه 
تشکیالت کشیکی را به حالت پنج کشیکی 

برگردانده است.
در ســال ۱3۱4 پــس از واقعه مســجد 

گوهرشــاد، روش تشکیالت قدیمی اماکن 
متبرکه بــه طور کامل کنار نهاده شــد و 
سیســتم موروثی خدمت در آستان قدس 
محــدود شــد و به ویژه انحصــار مناصب 
مانند سرکشــیکی و خادم باشی از دست 
خانواده های قدیمی آســتان قدس بیرون 
آمد. بر پایه نوشته آقای احتشام کاویانیان 
در کتاب شمس الشــموس، در سال ۱3۲۰ 
و تولیت منصور، اقدام هایــی برای احیای 
کشیک های پنج گانه صورت گرفت و پس 
از پیگیری از مجلس و دربار وقت، تشکیالت 
ســابق دوباره احیا شــد و منصور دستور 

شکل گیری مجدد 6 کشیک را صادر کرد.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، به دلیل 
گســترش اماکن متبرکــه و وضع قوانین 
جدید، از جمله باز بــودن درهای حرم در 
شــب که پیش از آن فقط در شــب های 
متبرکه باز بود، تعداد کشــیک ها به هشت 
کشــیک افزایش یافت و پیرو آن بر شمار 
کارکنان هر کشــیک نیز اضافه شد و این 
وضعیت )هشت کشیک بودن( تاکنون در 

آستان قدس رضوی رعایت شده است.

 تعداد افراد کشیک »
در دور ه های مختلف

در جلد اول کتاب دائره المعارف آستان قدس 
رضوی در معنای واژه خادم نوشــته است: 
خادم به معنای خدمتگــزار روضه منوره و 
رواق های حرم مطهر امام رضا)ع( اســت. 
واژه خــادم اگرچه به طــور عام به هر یک 
از خدمتگزاران آســتانه امام رضا)ع( اطالق 
می شود ولی تفکیک وظایف خادمان از دیگر 
خدمه به طور خاص به اوایل دوره صفوی به 
ویژه عهد شــاه عباس اول می رسد. از تعداد 
خادمان حرم در دوره صفوی اطالع دقیقی 
در دست نیست. مطابق طومار علیشاهی، در 
عهد افشاری هر یک از کشیک های پنج گانه 

۱7 خادم داشت.
در عهد قاجار این تعداد افزایش یافت و در 
هر کشیک 4۰ خادم مشغول خدمت بودند. 
در اوایل دوره پهلوی و در زمان نیابت تولیت 
محمدولی اســدی هر کشــیک 8۰ خادم 
داشت. بر اساس اطالعات مندرج در طومار 
علیشــاهی، تعداد اعضای هر کشیک 68 
نفر بوده کــه ۱7 نفر خادم، ۲۰ نفر فراش، 
پنج نفر کفشــبان، دو نفر مدرس، سه نفر 

بخورسوز و ۱4 نفر دربان بوده اند.
دومین طومــار مهم در مورد تشــکیالت 
اداری و اماکــن متبرکه طومار عضدالملک 
اســت که در ســال ۱۲75 هجری قمری 
توســط عضدالملک متولی آستان قدس 

که دو مرتبه در آستان قدس در سال های 
۱۲7۲ تــا ۱۲77 ق و ۱۲8۲ تا ۱۲83 به 
تولیت رسید، به منظور ساماندهی وضعیت 
موقوفات و تشــکیالت آستان قدس شکل 

گرفت.
در این طومار تعداد خدام 4۰ 
نفر، فراش ۲۰ نفر، کفشبان 
پنج نفر، مؤذن ســه نفر و 
دربان ۲3 نفر ذکر شده که 
افزایش تعــداد خدام و عدم 
افزایش تعداد کفشــبانان و 

مؤذنان جالب توجه است.
انقراض سلســله  از  پــس 
قاجاریه و به حکومت رسیدن 
سلســله پهلوی )۱3۰4 تا 
۱357 هجــری شمســی( 
تالش هایی بــرای تغییر در 
سیستم اداری آستان قدس 
متبرکه  اماکن  و تشکیالت 
صــورت گرفت. در ســال 
که  شمسی  هجری   ۱3۰5

اســدی نایب التولیه آستانه مقدسه رضوی 
بود، اماکن متبرکــه دارای یک هزار خادم، 
5۰۰ دربان و ۲۰۰ فراش بود که وی تعداد 
آن ها را به نصف کاهش داد و هر کشیک را 
8۰ خادم، 4۰ فراش و 5۰ دربان مقرر کرد.

دومیــن نظام نامه اماکن متبرکه که از نظر 
نگارش و شــکل تدوین، نســبت به قبلی 
جامع تر و در عین حال خالصه تر است در 
سال ۱3۰7 تدوین شده که نمونه ای کامل 
از استفاده از قوانین جدید به شمار می رود. 
در ایــن نظام نامه وظایف هر یــک از اجزا 
مانند سرکشیک، خادم باشی، فراش، دربان، 
کفشــبان و حدود اختیارات آن ها و نحوه 
تحویل و تحول کشــیک ها و نوع تنبیهات 

آمده است.
بر پایه نوشــته آقای احتشام کاویانیان در 
کتاب شمس الشــموس، در ســال ۱3۲۰ 
و تولیت منصور، وی دســتور شکل گیری 
مجدد 6 کشیک را صادر کرد. هر کشیک 
عبارت بود از 4۰ خادم، ۱5 فراش، ۲5 دربان 
و تفاوت آن با قبــل این بود که به علت از 
بین رفتن روش سرکشــیک های سنتی، 
دیگر فردی به عنوان سرکشــیک انتخاب 
نشــد و یک نفر از خدام باسابقه، به عنوان 
سرپرست هر کشیک مسئولیت کشیک را 

به عهده داشت.
پــس از پیروزی انقالب اســالمی، تعداد 
کشیک ها به هشت کشیک افزایش یافت 
و پیرو آن بر شــمار کارکنان هر کشیک 

نیز اضافه شد.

واژه خادم اگرچه 
به طور عام به هر 

یک از خدمتگزاران 
آستانه امام رضا)ع( 
اطالق می شود ولی 

تفکیک وظایف 
خادمان از دیگر 

خدمه به طور 
خاص به اوایل دوره 

صفوی به ویژه 
عهد شاه عباس اول 

می رسد

بــــــــرش

بررسی سابقه تشکیالت اداری اماکن متبرکه آستان قدس رضوی 

اهدای نوشت افزار به ©تاریخچه خدمت درکشیک های حرم
دانش آموزان نیازمند تهران 

آستان: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و 
به همت کانون خیرین رضوی منطقه ۱۲ تهران، 
3۲ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند 

این منطقه توسط خادمیاران توزیع شد.
به همت خادمیاران و حمایت مالی کانون خیرین 
رضوی منطقه ۱۲ تعداد 3۲ بســته نوشت افزار 
شامل دفتر 8۰ و 5۰ برگ، خودکار، مداد، کیف 
به همراه مواد غذایی شــامل روغن، ماکارونی و 
حبوبات به خانواده های کم برخوردار این منطقه 
اهدا شــد. همچنین در ادامه خدمت رسانی به 
خانواده هــای کم برخوردار منطقــه ۱۲ پس از 
بررسی نیازهای آن ها تعدادی لوازم منزل شامل 
فرش، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی، 
تلویزیون و... به پنج خانواده آسیب دیده اجتماعی 
زیر پوشش کانون اهدا شــد. در کانون خیرین 
منطقه ۱۲ تهــران گروهی از خادمیاران پس از 
شناســایی خانواده های نیازمند و بررســی های 
میدانی در محله های مختلف به مسئول کانون 
اعــالم و اقالم و وســایل مورد نیــاز خانواده ها 
تأمین و به آن ها اهدا می شــود. گفتنی اســت، 
تمامی خدمت های صورت گرفته کانون خیرین 
رضوی منطقه ۱۲ تهران به نیت امام رئوف و با 
نام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و براساس 

نیازهای خانواده های کم برخوردار انجام می شود.

 تجلیل از مدافعان سالمت ©
در اصفهان

آستان: در آستانه هفته دفاع مقدس و با حضور 
دبیر کانون های خدمت رضوی اســتان  اصفهان 
و جمعــی از خادمیاران آیین تجلیل از مدافعان 

سالمت برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دبیر کانون های خدمت 
رضوی اصفهان و خادمیاران رضوی برگزار شد، 
ضمن ادای احترام به مقام شهدای مدافع سالمت 
از زحمات پزشــکان، پرســتاران و کادر اجرایی 
و درمانی بیمارســتان های الزهــرا)س(، امین و 
غرضی اصفهان با اهدای هدایای متبرک رضوی 
قدردانی و تجلیل شد. مصطفی حجه فروش، دبیر 
کانون های خدمت رضوی اســتان  اصفهان در 
پایان این دیدارها پرچم متبرک امام مهربانی ها 
را از طرف آســتان قدس رضوی در روز زیارتی 
هشتمین خورشید والیت برای تبرک و شفای 
بیماران به این بیمارســتان ها اهدا کرد. گفتنی 
است، اســتان اصفهان از شــروع ویروس کرونا 

تاکنون ۱۰ شهید مدافع سالمت داشته است.

 خادمیاران در خط مقدم ©
خدمت به نیازمندان 

آستان: امــام جمعه شهرستان سیرجان اظهار 
کرد: خادمیاران رضــوی در خط مقدم خدمت 

به افراد بی بضاعت و نیازمندان جامعه قرار دارند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود حسینی 
در حاشیه نشست توجیهی مسئوالن کانون های 
محلی خادمیــاران رضوی در راســتای تدوین 
نظام نامه نویــن کانون های خدمت رضوی بیان 
کرد: راه انــدازی کانون های محلــی رضوی در 
مناطق مختلف و اقدام های شایسته آنان در زمینه 
کمک رسانی به وضعیت معیشتی نیازمندان در 
قالب خدمت کریمانه قابل قدردانی و ســتودنی 
اســت. وی با اشــاره به اخالص خادمیاران در 
انجام اقدام ها و خدمات خیرخواهانه افزود: یکی 
از توفیقات انسان در حیات خود خدمت به اهل 
بیت)ع( آن هم با اعتقاد قلبی و دینی است؛ حال 
که خادمیاران رضوی به عنوان نمایندگان آستان 
مقــدس رضوی در مناطق محروم شهرســتان 
حضور می یابند و خدمت می کنند باید نسبت به 
اجر و پاداشی که به واسطه انجام این خدمات به 

آن ها داده می شود آگاهی داده شود.

تجلیل از خادمیاران تبلیغی ©
کانون های خدمت در چالدران

آستان: در مراسمی با حضور مسئول کانون 
از روحانیون  خادمیاری شهرستان چالدران 
خادمیار مبلــغ این شهرســتان تجلیل به 
عمل آمد. حیدر قلج خانی، مســئول کانون 
خادمیاری رضوی شهرســتان چالدران در 
مراسم تجلیل از خادمیاران تبلیغی، با اشاره 
به ابعاد علمی و شــخصیتی امــام رضا)ع(، 
بیان کرد: علم بیکران و جامعیت و ســلطه 
علمی حضرت امام رضا)ع( از مهم ترین ابعاد 
شخصیتی ایشــان است و بدین سبب است 
که لقب عالم آل محمد)ع( را به آن حضرت 
دادند. وی با بیان اینکه ترویج سیره رضوی 
و معرفت شناســی نیاز جامعه امروز اســت، 
تصریح کرد: ســیره  امام رضــا)ع(، به مثابه 
منبع عظیمی برای تولید و طراحی الگوهای 
فرهنگی اســالم بــوده و می تواند به عنوان 

الگوی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول کانون خادمیاری شهرستان چالدران 
به اهمیت جایگاه خانواده در سیره رضوی نیز 
اشــاره کرد و افزود: در فرهنگ جامع رضوی، 
خانواده از جایگاه واالیی برخوردار است و سیره 
عملــی امام رضا)ع( در تمــام زوایای زندگی 
می تواند بهترین الگو برای سبک زندگی باشد 
و می توان با تأسی به این فرهنگ و بهره گیری 
از آموزه های آن بسیاری از مشکالت مربوط به 

خانواده را در جامعه حل کرد.
گفتنی اســت، در پایان این مراســم از چهار 
روحانی تبلیغی خادمیار شهرستان چالدران 

تجلیل به عمل آمد.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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 آستان  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی و بنیاد دایره  المعارف 
اســالمی در راستای هم افزایی و بهره مندی از 
ظرفیت های دوجانبــه در زمینه  های علمی، 
فرهنگی، آموزشــی و پژوهشــی، تفاهم نامه 

همکاری مشترک امضا کردند.
این تفاهم نامه با هدف استفاده بهینه از منابع، 
تجربه ها و ظرفیت های دو طرف در زمینه  های 
آموزشی و پژوهشی به دلیل شرایط کرونایی 

به  صورت مجازی به امضا رسید.
همکاری در تدوین و ترجمه منابع و متون 
آموزشــی و پژوهشــی، اجــرای طرح های 
طرح های  مبادلــه  مشــترک،  پژوهشــی 
تحقیقاتی و پژوهشی، همکاری در نگارش 
مقاالت دانشنامه جهان اسالم در موضوعات 
مرتبط با نســخ خطی، کتابخانه های جهان 
اســالم، ایجاد ایستگاه مطالعه دیجیتال در 
هر مرکز برای اســتفاده از منابع دیجیتال 
براي کاربران خاص، امکان اســتفاده بنیاد 
از کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی از 
طریق اشــتراک IP، همکاری آستان قدس 
با بنیاد برای ایجاد و ســازماندهی کتابخانه 
تخصصی و کتابخانه دیجیتال و همکاری در 
زمینه سازماندهی )فهرست نویسی( کتاب ها 

و سایر منابع اطالعاتی، بخشی از مفاد این 
تفاهم نامه است.

گفتنی اســت، این تفاهم نامه همکاری به 
صورت مجازی میــان دکتر غالمعلی حداد 
بنیــاد دایره المعارف  عــادل، مدیرعامــل 
حجت  االســالم  والمســلمین  و  اســالمی 
ســیدجالل حســینی، رئیــس ســازمان 
کتابخانه  ها، موزه  ها و مرکز اســناد آستان 

قدس رضوی به امضا رسید.
با  اســالمی  دایره المعارف  بنیاد  مدیرعامل 

بیان اینکه کتابخانه تاریخی و بزرگ آستان 
برای جهان  ارزشــمند  قدس ســرمایه ای 
اسالم اســت، گفت: کتابخانه آستان قدس 
رضوی به یمن وجود بــارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( شــکل  گرفته و یکی از کهن ترین 
کتابخانه های جهان اسالم و ایران است که 
در طول اعصار منشــأ برکات بسیاری برای 

اهالی علم و فرهنگ بوده است.
دکتــر حــداد عــادل، مدیرعامــل بنیاد 
دایره المعــارف اســالمی، ضمــن امضای 

و  بنیاد  ایــن  میان  تفاهم نامه همــکاری 
ســازمان کتابخانه  هــا، موزه  هــا و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی که در راستای 
هم افزایــی و بهره منــدی از ظرفیت  های 
دوجانبه در زمینه  هــای علمی، فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشــی منعقد شد؛ آستان 
قدس رضوی را باعظمت و کتابخانه آن را 
سرمایه  ای بزرگ برای جهان اسالم خواند 
و اظهــار کــرد: ارتباط با آســتان قدس 
فرهنگی  و  نهادهــای علمی  برای  رضوی 

مایه برکت است.
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
گفــت: کتابخانه آســتان قــدس رضوی 
میــراث گرانقدری بــرای فرهنگ جهان 
اســالم اســت که خدمات خوبــی را به 

ارائه می دهد. دانش پژوهان 
والمســلمین ســیدجالل  حجت االســالم  
کتابخانه ها،  ســازمان  رئیــس  حســینی، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی 
نیــز ضمن دعوت از دکتر حداد عادل برای 
بازدید از مجموعه ســازمان به داشته های 
غنی مطالعاتی و دســتاوردهای ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 

قدس رضوی اشاره کرد.

خبر

میان سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی و بنیاد دایره  المعارف اسالمی تفاهم نامه همکاری امضا شد

کتابخانه تاریخی آستان قدس، سرمایه فرهنگی جهان اسالم



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 سربازی که 5 هزار تومان کمک کرد 
 یادم هست یک بار سربازی به من پیام داد که من در حال خدمت هستم و االن نوبت نگهبانی من روی برجک دیده بانی است و گوشی ام را هم یواشکی آورده ام. گفت خیلی از کارت خوشم آمده است و دوست دارم من هم سهمی در این کار داشته باشم اما موجودی و کمک من خیلی کم است. خالصه همان 

سرباز 5 هزار تومان برای خرید ویلچر کمک کرد. شاید از نظر بعضی ها این کمک اصالً رقمی نباشد اما برای من نیت و کار این سرباز ارزشمند است که از همان مبلغ پول کمی که داشته به نفع نیازمندی گذشته است.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  انگار بعضی از آدم ها خلق شده اند 
برای اینکه به ما یاد بدهند آدمی تا چه اندازه می تواند همت داشته باشد 
و وقتی از همت خود برای کار خیرخواهانه و انسان دوستانه استفاده کند 
تا چه اندازه می تواند شیرین و مورد پسند خدا و خلقش قرار گیرد. رضا 
رمضانی، معروف به آقای ویلچر یکی از همین آدم هاست، آن هم از نوع 
جوانش؛ چون او متولد ســال 1372 اســت. او حتماً برای اینکه به قول 
معروف گلیم خودش را از آب بکشد دالیل بسیاری داشته است، آن هم 
در این روزگاری که زندگی انگار هر روز سخت تر و سخت تر می شود؛ اما 
آقای ویلچر راهی غیر از این را رفته است. او نشان داد که می شود با همه 
گرفتاری ها و سختی ها، هوای نیازمندان را داشت و برای آن ها کاری کرد. 
کاری که آقای ویلچر دارد انجام می دهد می تواند برای هر کدام از ما الگو 
باشــد، چون به قول خودش می گوید من یک کارمند هستم؛ از خانواده 
پولداری هم نیستم؛ حتی گواهی نامه هم ندارم و... اما مهم این است که او 
یک روز تصمیم جدی گرفت برای معلوالن نیازمند با کمک های مردمی 

ویلچر بخرد و در این راه موفق هم شد.

ماجرای ویلچرها از کجا آغاز شد؟  
 من پیش از اینکه به ماجرای ویلچر برسم و فکر کنم باید برای هموطنان 
معلولم که بضاعتشــان به خرید ویلچر نمی رسد دستی باال بزنم، در کار 
خیر بودم. با تعدادی از دوستان هم دانشگاهی ام ساعت های خالی دانشگاه 
را به آسایشگاه کهریزک می رفتیم و هر کاری از دستمان ساخته بود انجام 
می دادیــم. اما وقتی تصمیم گرفتم برای معلوالن نیازمند ویلچر، کمک 

کنم، این کار را به تنهایی شروع کردم و تا امروز ادامه داشته است.

اصالً چطور شــد که فکر کردید برای انجام کار خیرخواهانه   
سراغ خرید ویلچر برای نیازمندان بروید؛ چرا مثالً سراغ تهیه 

بسته های مواد غذایی و یا کارهایی از این دست نرفتید؟
به نظر من ویلچر برای فرد معلول حکم پای او را دارد. من این نکته را در 
روزهای کرونایی بیشتر احساس کردم، وقتی که دلم می خواست از خانه 
بیرون بزنم اما به دلیل شرایط، مجبور بودم در خانه بمانم. حاال شما فکر 
کنید ما در جامعه معلوالنی  داریم که سال هاست روی تخت افتاده اند و 
پا یا توانی برای بیرون رفتن از خانه ندارند. مثالً من معلوالنی را مالقات 
کردم که چندین سال شده است به خاطر معلولیت، خانه نشین شده اند 
و از طرفی خانواده هزینه خرید یک ویلچر برای آن ها را نداشته اند؛ برای 
همین فکر کردم در این بخش کوتاهی شده است. در بخش های دیگری 
مثل رساندن مواد غذایی به نیازمندان یا تهیه جهیزیه برای نیازمندان و 
کارهایی از این جنس آدم هایی هستند که فعالیت می کنند اما کسی را 
ندیدم که به طور اختصاصی دنبال تهیه ویلچر برای معلوالن نیازمند برود؛ 

برای همین وظیفه خودم دانستم که در این مسیر قدم بردارم.

نخستین ویلچر را راحت تهیه کردید؟  
نه. برای خرید نخستین ویلچری که قرار شد آن را به یکی از سالمندان در 
آسایشگاه کهریزک اهدا کنیم به ۸۰۰ هزار تومان نیاز بود. یک ماهی طول 

کشید تا توانستم پول ویلچر را جور کنم.

جایی هم خواندم که شــما خوابی دیده بودید و آن خواب   
موجب شد سراغ این کار بروید؟

 بله، خواب دیدن هم بود؛ ترجیح می دهم آن را بازگو نکنم ولی دلیلی شد 
برای اینکه تصمیم برای اجرای ایده ام جدی تر شود. اولین ویلچر هایی که 
من به معلوالن نیازمند اهدا کردم در جایی مثل نسیم شهر در مسیر جاده 

ساوه بود. در شروع سعی می کردم برای بچه ها ویلچر تهیه کنم.

االن برای انجام این کار تیم تشکیل داده اید؟  
 نه؛ من هستم و یک نفر به عنوان فیلمبردار برای گزارش اهدای ویلچرها. 
بقیه ماجرا هم می شود دنبال کنندگان بنده در فضای اینستاگرام یا آن هایی 
که در این فضا فعال نیستند اما می دانند من این فعالیت را انجام می دهم.

 انتخاب آدم هایی که به آن ها ویلچر اهدا می کنی به چه صورت   
است؟

از اهدای اولین تا پنجاهمین ویلچر را چون با معلوالن آشنایی نداشتم از 
دیگران کمک می گرفتم. مثالً خانم دکتری بود که لیستی از بهزیستی 
در اختیارم قرار داد و بر اســاس آن فهرست، ویلچرها را به خانه معلوالن 
می رساندیم. پس از آنکه دنبال کنندگان صفحه ام زیاد شد، مردم از طریق 
همین فضای مجازی آن هایی را که می شــناختند و یا سر راه آن ها قرار 
می گرفتند به بنده معرفــی می کردند و این جریان همچنان ادامه دارد. 
این را هم بگویم که من تا به حال حدود 7۰۰ ویلچر به معلوالن نیازمند 
اهدا کرده ام اما می توانم بگویــم اهدای حدود 2۵۰ عدد از این ویلچر ها 
را گزارش ندادم، چون در زمان اهدا حتماً از کســی که به او ویلچر اهدا 
می کنیم برای انتشار فیلم در فضای مجازی اجازه می گیریم، آن هم به این 
خاطر که مردم با دیدن این فیلم ها تشویق شوند و میزان مشارکت در این 
موضوع باالتر برود، اما گاهی افرادی هم هستند که دوست ندارند از آن ها 
فیلمی گرفته شود و من هم به خواست آن ها احترام می گذارم. هر چند 
سعی می شود آن هایی که اجازه داده اند صورتشان در فیلم مشخص نباشد.

من به دنبال دیده شدن نیســتم و یا اینکه خواسته باشم از این طریق 
برای خودم دنبال کننده بیشتری جمع کنم، برای همین اجازه آدم هایی 
که به آن ها ویلچر می رســانم بسیار برایم مهم است؛ ولی همان طور که 
اشاره کردم انتشار هر کدام از این فیلم ها یعنی معرفی بیشتر این حرکت 
خیرخواهانه. هرگز از اینکه بعضی از معلوالن و یا خانواده آن ها اجازه ندادند 

از اهدای ویلچر به آن ها فیلم گرفته شود ناراحت نبوده ام.

حتماً با این حجم از دنبال کنندگان باید هر روز به تعداد زیادی   
از پیام های ارسالی پاسخ بدهی و این، کار ساده ای نیست؟

شاید باورش برای شما سخت باشد اما در روز تا هزار پیام ارسالی از طرف 
دنبال کنندگانم را پاسخ می دهم. خودم را موظف می دانم به پیام ها پاسخ 
بدهم. حتی اگر در آن لحظه نشــد دست کم برای کسی که پیام ارسال 
کرده است می نویسم لطفاً صبور باشید، اما به محض بدست آمدن فرصت، 
جواب طرف را می دهم. مادرم می گوید تو اصالً نمی خوابی و یکسره گوشی 
دســتت است. واقعاً هم همین طور اســت و چاره دیگری نیست، چون 
مجبور هستم هم به ســؤاالت و حرف ها و پیام هایی که می رسد جواب 
بدهم هم اینکه از همین طریق، مدارک مورد نظر برای اهدای ویلچر در 
مناطقی که دسترسی ندارم و یا آشنایی نیست که کار را حضوری پیگیری 
کند را چک کنم. البته در حال حاضر با تعاملی که با کارخانه ســازنده 
ویلچرها برقرار شده است، خودشان به محض اینکه آدرس فرد مورد نظر 
را می دهم زحمت ارسال ویلچر را می کشند و نمی گذاریم کسی که نیاز او 

تأیید شده منتظر ویلچر بماند. 

ویلچرها ساخت ایران است؟  
 من ویلچر های مورد نیاز و اهدایی را از کارخانه ویلچرسازی ایران بهکار 
تهیه می کنم که این مجموعه بزرگ ترین کارخانه ویلچرسازی در ایران 
است. در شــروع، من هم برای این کارخانه یکی از صدها مشتری بودم 
که از آن ها خرید می کردم و شناختی از من نداشتند اما وقتی با همدیگر 
 آشــنا شــدیم و مدیر کارخانه از نیتم با خبر شد، مبلغ خوبی در حدود

3۰۰ هزار تومان در هر ویلچر به بنده تخفیف می دهند؛ چون می دانند برای 
نیازمندان و آدم هایی است که به این ویلچر نیاز دارند اما توان خرید آن را 
ندارند. البته مبلغی که با بنده حساب می کنند مبلغی است که در کارخانه 
قیمت می خورد، چون همین ویلچرها وقتی به شهرستان ها می رسد قیمت 
باز هم بیشتر می شود؛ از این بابت خدا را شکر می گویم که جایی پیدا شده 
است که آن ها هم دوســت دارند در این کار خیر سهمی داشته باشند.

 شما چند نوع ویلچر اهدا می کنید؟  
 دو نوع ویلچر اهدا می کنم؛ یکی ویلچر برای بیماران سی پی که مناسب 
آن هایی است که فلج مغزی هستند و نمی توانند از ویلچر معمولی استفاده 
کننــد. مبلغ این ویلچر ها ۴ یا ۵ میلیون تومان بوده اســت اما در حال 
حاضر با این وضعیت دالر گران تر می شود و مدل دیگری که اهدا می کنیم 
ویلچرهای ساده اســت؛ اما ویلچربرقی اهدا نمی کنیم آن هم به خاطر 
قیمت باالی این نوع ویلچرهاست. پیش از این گرانی ها قیمت یک ویلچر 
برقی تا 2۰ میلیون تومان می رسید پس طبیعی است که نتوانیم این نوع 

را به افراد معلول اهدا کنیم.

بیشترین رنج سنی که به آن ها ویلچر اهدا کردید چه بوده   
است؟

 بیشتر، بچه ها  و تعداد زیادی از دریافت کنندگان ویلچرهای اهدایی مردم، 
خانم ها بودند.

برای اهدای ویلچر به شهرستان ها سفر هم می کنید؟  
بله من تا به حال به حدود 2۰ شهرســتان سفر کرده ام تا ویلچر ها را به 
دست نیازمندان برسانم. سفرهای من به این شکل بوده که صبح رفته ام و 
شب دوباره به تهران برگشته ام تا به کار و زندگی ام برسم. اصفهان، لرستان، 
کرمانشــاه، بندرعباس، مشهد، زاهدان، مازندران، یزد و به شهرهای زیاد 
دیگری هم سفر کرده ام. برای من این رفت و آمدها سخت نیست، چون 
دارم کاری را انجام می دهم که با آن عشــق می کنم و می توانم لبخندی 

بر لب معلولی بنشانم.

شما کارمند هســتید، چگونه می توانید این سفرها را انجام   
بدهید؟

 من ســعی می کنم شیفت هایم را پشت سر هم بردارم و روز خالی برای 
انجام کارهای خیرخواهانه باز می کنم.

مدیران و اداره شما با کاری که انجام می دهید چقدر همکاری   
می کنند؛ اصالً با برنامه های شما آشنا هستند؟

خیلی همکاری می کنند و این به من کمک می کند تا بتوانم برنامه هایم 
را بهتر اجرا کنم.

سفر بعدی که قرار است بروید کدام شهرستان است؟  
 یک بار به سیســتان و بلوچستان سفر کردم، اما سفر بعدی ام باز هم به 
سیستان و بلوچستان است برای رساندن 3۰ ویلچر به 3۰ معلول. در سفر 
آینده باید دو یا سه روز بمانم، چون تعداد ویلچر هایی که با خودم می برم 
زیاد است. پس از اینکه از سفر سیستان و بلوچستان برگشتم سفرم به 

اهواز خواهد بود برای بردن 3۰ ویلچر دیگر.

کدام شهرها و یا استان ها معلول بیشتری دارند؟  
با اطالعاتی که بنده دارم سیستان و بلوچستان بیشترین معلول را دارد. 

رفت وآمدها به شهرهای دور حتماً هزینه دربردارد؛ هزینه این   
سفرها را خودتان می پردازید یا با کمک های مردمی است؟

هزینه های این سفرها را از همان کمک ها پرداخت می کنم، چون من هم 

کارمند هستم و حقوق ثابتی دارم؛ البته اینجا باید از هواپیمایی قشم ایر تشکر 
کنم، چون وقتی با بنده آشنا شدند هزینه اضافه بار از من دریافت نکردند.

حتماً آدم های فراوانی از شــما برای کاری که انجام می دهید   
تشکر می کنند، اما آدم هایی هم هستند که عکس این را رفتار 

می کنند.
بله همین طور است که اشاره کردید. یک پست در این زمینه گذاشته ام 
که فحش هایی است که از بعضی آدم ها شنیده ام، آدم هایی که می گویند 
من خرج لباس ها، خرج آخر هفته ام  و... را از کمک های مردم در می آورم 
و یا گفتن این جمله که من بابک زنجانی هستم. خالصه چند نفری در 

قالب پیام هایی از این دست بنده را خوب نواخته اند.

در این مواقع واکنش شما چه بوده است؟  
به نظر شما آدم چه واکنشی باید نشان بدهد وقتی می داند همیشه عده ای 
هستند که اگر کمکی نمی کنند به تو تهمت هم می زنند. در این مواقع 
بوده است که به خودم فحش داده ام که چرا این کار را شروع کرده ام اما 
بعد که به خودم آمده ام، خندیده  و گذشته ام. یادم می آید از هدفی که به 

خاطر آن، کارم را شروع کردم.

وقتی شروع کردید به اهدای ویلچر و اصالً زمانی که گفتید   
می خواهم این کار را شروع کنم واکنش دیگران چه بود؟

خیلی ها با دیده تردید به موضــوع نگاه می کردند. خیلی ها  می گفتند 
ول کن! کشــور کلی مشــکالت دارد تو می خواهی این ها را حل کنی و 

می گفتند بچســب به زندگی خودت. اما هســتند آدم هایی که آن روز 
شــنونده حرف های منفی آن ها بودم اما حاال دوست دارند در کاری که 
می کنم سهم داشته باشند؛ مثالً در فیلم من باشند تا دیده شوند و پیج 

آن ها را با تگ کردن معرفی کنم؛ اما من این کار را نمی کنم.

روزی که تصمیــم گرفتید به معلوالن ویلچــر اهدا کنید   
چشم انداز این روزها را داشتید؟

می دانستم حتماً در کارم موفق می شوم و این روزها را دیده بودم. دوستانم 
پس از اینکه این مسیر را شروع کردم من را کمتر دیده اند، به خصوص در 
تعطیالت آخر هفته من مجبور بودم پیگیر مسائل و اهدای ویلچرها باشم، 
به این خاطر از دوستانم دور شدم؛ اما به نظرم ارزشش را دارد و آن هایی 
که دوستان واقعی من هستند این وضعیت را درک می کنند. من جوان 
27 ساله ای هستم که مثالً برای رفتن به شهرستان ها و رساندن ویلچر 
به افراد معلول نیازمند باید سختی می کشیدم و چون به کاری که شروع 
کرده بودم ایمان داشتم این راه را رفتم. از این بابت خوشحالم که نتیجه 
گرفتم و حاال می توانم به راحتی برای دیگران ویلچر تهیه کنم چون مردم 
وقتی ببینند تو عاشقانه کار می کنی خودشان سراغت می آیند. اگر من 
االن می گویم 1۵ ویلچر نیاز دارم در همان 1۰ دقیقه اول هزینه 1۵ ویلچر 
فراهم می شود، در حالی که برای خرید ویلچر اول بیشتر از یک ماه منتظر 

جمع شدن ۸۰۰ هزار تومان شده بودم. 

در هفته چند ویلچر اهدا می کنید؟  
حدود 1۰ تا 1۵ ویلچر اهدا می شود.

نهایتی که برای خودت تعریف کرده ای اهدای چند ویلچر بوده است؟  
من نیت کرده بودم هزار ویلچر به هزار معلول نیازمند اهدا کنم و هر کدام 
از ویلچرها که اهدا می شــود با حس خوب از آن یاد می کنم. مثالً حس 
خوب یک تا االن که به حس خوب ۴32 رسیده ام.  بیش از 7۰۰ ویلچر 
اهدا شــده است اما مستندنگاری و کار تصویربرداری انجام نشده است، 
چرا که احســاس کرده ایم معلولی که ویلچر را دریافت کرده اســت و یا 

خانواده اش با این کار موافق نیستند.

به عدد هزار که برسید می خواهید اهدای ویلچر را تعطیل کنید؟  
نه به هزار هم برسم تعطیل نمی کنم و کارم را ادامه می دهم. اما دوست 
دارم در این مســیر با ارگان بزرگی همکاری کنــم تا بتوانم به فعالیت 
خیرخواهانه ام ادامه بدهم. دوست ندارم روزی بازخواست شوم که چرا این 
کار را دارم انجام می دهم. حمایتی که الزم دارم این است که برای کاری 

که انجام می دهم مجوز الزم را به من بدهند.

دنبال مجوز برای مثالً ایجاد یک خیریه یا چیزی شبیه این   
نرفته ای؟

نه. چون می گویند شرایط اخذ مجوز سخت است و من هم یکسره درگیر 
کارهایم هستم و سراغ گرفتن مجوز نرفته ام. 

شــما فقط به معلوالن نیازمند ویلچر می دهید یا کمک های   
دیگری هم دارید؟

 بعضی وقت ها که به خانه معلولی می روم تا ویلچر اهدایی را به او برسانم با 
وضعیت معلول و یا خانواده اش بیشتر آشنا می شوم. وقتی می بینم وضعیت 
اقتصادی و معیشتی بسیار بدی دارند سعی می کنم در بخش های دیگر 
مثل تأمین مواد غذایی و یا برطرف کردن دیگر مشکالت آن ها هم کاری 

انجام دهم.

خاطره بدی از اهدای ویلچرها داری؟  
یادم هست اوایلی که کار را شروع کرده بودم، یک روز از اصفهان پیامی 
دریافــت کردم. ماجــرا از این قرار بود که من چنــد روز بعد به معلول 
نیازمندی در شهر زاهدان ویلچری اهدا کرده بودم. پس از چند روز دیدم 
کســی که به او در اصفهان ویلچر داده بودم به من پیام داده و نوشته: به 
او ویلچر سی پی دادی و به من ویلچر ساده! خدا لعنتت کند. خدا ازتون 
نگذره. من مانده بودم که باید به این معلول که جوانی زیر 2۰ سال بود 
چه جوابی بدهم. برای همین پس از کمی فکر کردن به این نتیجه رسیدم 
کــه باید به این نوع برخوردها هم عادت کنم. ما در جامعه ای با آدم های 
متفاوت زندگی می کنیم پس باید خودم را برای هر نوع واکنشــی آماده 
کنــم، برای همین در جواب این پیام فقط نوشــتم خدا پدر و مادرت را 
رحمت کند، خداحافظ. نیاز آن جوان همان ویلچر ســاده بود و نیاز نفر 

بعدی هم آن ویلچر سی پی.

خاطره ای که برایت خیلی تأثربرانگیز بوده است، چه بود؟  
چنــد روز پیش، بعد از اهدای این همه ویلچر، گذرم به خانه ای افتاد که 
دیدن معلولی در حالت و وضعیت خیلی بد، خیلی حالم را بد کرد. معلولی 
که به خانه اش رفته بودم 2۰ سال است روی تخت افتاده و به خاطر این 
مسئله زخم بستر گرفته است، آن هم زخم بستر بسیار شدید. یعنی وقتی 
به دیدنش رفتم از بوی عفونت و بوی بد خانه اش نمی توانستم توی اتاق 
بمانم. حالم داشت بد می شد و می ترسیدم ناگهان باال بیاورم. دوست دارم 
برای این مریض کاری بکنم اما هنوز کسی را پیدا نکرده ام، هرچند می دانم 
احتماالً باید پای این شخص قطع شود چون می گفتند 2۰ سال می شود 

که از روی تختش پایین نیامده است.

برخوردی که برایتان جالب بوده است؟  
چندی پیش یک خانم به من پیام داد که می خواهم مبلغی کمک کنم. 
خالصه آن خانم 1۰۰ هزار تومان کمک کرد اما پس از چند ساعت دوباره 
پیام داد که شنیده ام شما ماشین بنز خریده ای! به ایشان جواب دادم: شما 
را گمراه کرده اند؛ من یک ماشین تیبا دارم که آن هم مال خانواده ام است. 
من حتی گواهی نامه هم ندارم و چند بار امتحان داده ام اما رد شــده ام. 
نکته جالب اینکه باز هم قانع نشد و از من خواست 1۰۰ هزار تومان را به 
شماره ای که ارسال کرد برگردانم، من هم همین کار را کردم. خالصه من 

از این مدل موارد هم دارم که طرف می گوید پولم را برگردان.
گاهی هم طرف پولی را برای کمک ریخته است اما از مبلغ مورد نظرش 
بیشتر منتقل شده و خواسته است آن را بر گردانم. مثالً چند وقت پیش 
یک نفر تماس گرفت و گفت: من می خواستم ۵۰ هزار تومان کمک بکنم 
اما اشتباهی ۵۰۰ هزار تومان منتقل کرده ام و تو را به خدا مبلغ اضافی را 

به من برگردانید. من هم سریع پول طرف را به او برگشت زده ام. 

حرف آخر؟  
همیشه وقتی برای پوشش مراسم تجلیل از یک انسان موفق پشت دوربین 
قرار می گرفتم و مراسم را فیلم برداری می کردم، از ذهنم می گذشت که 
چقدر خوب اســت انسان به این مرحله برسد که از کار او تجلیل شود و 
دوست داشتم خودم هم چنین تجربه ای را داشته باشم. بعد به این مرحله 
رسیدم، یعنی به برنامه زنده ای در تلویزیون دعوت شدم و به عنوان چهره 
ســال هم انتخاب شدم. البته ناگفته نماند آن خیاالت چیزهایی بود که 
پیش از رفتن ســراغ اهدای ویلچرها از ذهنم می گذشت، سپس خودم 
این کار را شــروع کردم و االن ایده آل بنده چیز دیگری است و نه اینکه 
خواسته باشم دیده شوم یا خودنمایی کنم. در این سال ها جواب اصلی را 
از خداوند گرفته ام یعنی هرجا به مشکلی برخورد کرده ام به خدا گفتم به 
حرمت آن هایی که برایم دعا کردند کمکم کن و خیلی زودتر از وقتی که 
انتظار داشته ام جواب گرفته ام. شده روزی که پول تو جیبی نداشته ام اما 
کمتر از یک ســاعت جوری پول به دستم رسیده که برای خودم باور آن 
سخت بوده است. می دانم خدا همیشه حواسش به همه آدم ها و از جمله 

من هم هست.
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 وقتی گزارش اهدای اولین ویلچر را در فضای مجازی و از طریق صفحه اینستاگرامتان منتشر کردید چه   
بازخوردهایی گرفتید؟

خیلی بازخورد های خوبی دریافت نکردم، چون کسانی بودند که نظرشان این بود من برای خودنمایی پست گذاشته ام؛ اما 
وقتی ویلچر دوم، سوم و چهارم را هم با کمک مردم خریدم و اهدا شد و متعاقب آن، گزارشش را در اینستاگرام گذاشتم 
خیلی ها متوجه هدفم شدند. اهدای چهارمین ویلچر یک میلیون بار در فضای اینستا دیده شد. این دیده شدن سبب شد 
خیلی ها بدانند فقط اهدای یک ویلچر نبوده است بلکه من کاری ادامه دار را شروع کرده ام. نکته ای که در این میان برای 
بعضی از مخاطبان صفحه من روشن شد، این بود که نمی دانستند آدم های فراوانی هستند که معلول اند و به خاطر نداشتن 
پول خرید یک ویلچر، ماه ها و گاه سال ها خانه نشین بوده و هستند؛ برای همین این آدم ها هم دلشان خواست به این حرکت 
کمکی کنند. سعی کردم از همان شروع ماجرا به طور شفاف کاری را که انجام می دهم و پولی را که جمع آوری می کنم به 
مردم گزارش بدهم و حتی از مردم می خواستم و هنوز هم می خواهم خودشان هم در برنامه اهدای ویلچرها همراه شوند و 

بتوانند از نزدیک وضعیت معلولی را که به او ویلچر اهدا کرده ایم ببینند.

در حال حاضر چه تعداد دنبال کننده در اینستاگرام دارید؟  
 روز اولی که این حرکت را شــروع کردم هزار نفر دنبال کننده داشــتم، اما وقتی مردم کار بنده را مشاهده کردند و دیدند 
کمک های آن ها دردی از یک معلول را دوا کرده است، روز به روز دنبال کنندگانم بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در حال 

حاضر ۴۶۰ هزار دنبال کننده دارم و این دنبال کنندگان سرمایه اصلی من برای انجام کار خیرم هستند.

گفت و گو با رضا رمضانی، جوانی که نذری جالب و کاربردی کرده استگفت و گو با رضا رمضانی، جوانی که نذری جالب و کاربردی کرده است

ماجرای نذر هزار ماجرای نذر هزار ویلچر ویلچر 
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بیســت و نهمین شــماره فصلنامه »اسام و مطالعات اجتماعی« منتشر شد  مهر: بیســت و نهمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی »اســام و مطالعات اجتماعی« مربوط به تابستان ۱۳۹۹ منتشر 
شــد. »مســئولیت های اجتماعی انســان از منظر امام علی)ع( با تأکید بر نهج الباغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها«، »ثمرات فردی - اجتماعی هویت دینی با تأکید بر معارف قرآن  کریم و روایات«، »بنیان های 
فرهنگ شناختی سبک  زندگی از منظر قرآن کریم«، »اهمیت و کارکردهای اجتماعی تولّی و تبرّی در سبک زندگی اسامی«، »تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم و دین« و... مقاالتی است که در این شماره منتشر شده اند.

قرآن بدون سخنان اهل بیت)ع( قابل فهم نیست©
ایکنا: خداوند در آیه ۳۱ ســوره فاطر فرموده است: »َو الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن 
ًقا لَِما بَْيَن یََدیْــِه إِنَّ اهللَ بِِعَباِدهِ لََخِبيٌر بَِصيٌر«؛ یعنی آن  الِْكَتــاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
موجودی که این کتاب را به تو پيامبر وحی کرده حق مطلق اســت؛ پس همه 
شئون خدا حق است و قرآن هم حق مطلق خواهد شد؛ به همين دليل قرآن »َل 
یَأْتِيِه الَْباِطُل ِمْن بَْيِن یََدیِْه َوَل ِمْن َخلِْفِه تَْنِزیٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد« )فصلت/۴۲( 
َِّذیَن اْصَطَفْيَنا  است. خداوند متعال در آیه بعد فرموده است: »ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب ال
ِمْن ِعَباِدنَا...«؛ یعنی ما این کتاب را یك جا به بندگانی که برگزیدیم و اصطفی 
کردیم، ارث دادیم؛ اصطفی به انتخاب و اختيار خالص گفته می شود. خداوند در 
ميان بندگانش، این کتاب را برای عده خاصی که انتخاب کرده به ارث گذاشت.

در روایت ها این گروه خاص، بر معصومان)ع(، شــهدا و علما تطبيق داده شده 
است، ولی پيداســت که مخصوص معصومان)ع( است و بقيه بالعرض مشمول 
این مسئله هستند؛ در ادامه هم به تعبير »َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد 
َو ِمْنُهْم َســابٌِق بِالَْخْيَراِت« می رسيم که ظهور در این دارد که کسی که با قرآن 
هيچ ارتباطی ندارد و با قرآن مخالفت می کند ظالم لنفســه اســت؛ برخی حد 
وسط هســتند و گاهی با قرآن مأنوس و گاهی نيســتند و گاهی اعمالشان با 
قرآن تطبيق دارد و گاهی ندارد و گروه سوم هم کسانی هستند که در خيرات 
ســبقت می گيرند که باز در روایت ها »سابقون بالخيرات« بر ائمه)ع( مطابقت 

داده شده است.
مسئله مهم در تفسير آیه ۳۱ فاطر آن است که در آیه مصادیقی را برای »فمنهم 
ظالم لنفسه و...« بيان کرده اند، ولی معتقدم عباد و امت پيامبر)ص( به این سه 
قسم تقسيم می شوند؛ یعنی امت پيامبر)ص( در مواجهه با قرآن یا ظالم هستند، 
یا مقتصد و یا سابق بالخيرات هستند؛ پس هر کسی با قرآن بيشتر ارتباط داشته 
باشد، در خيرات ســبقت دارد و هر کسی می خواهد سبقت در خيرات بگيرد؛ 
صرفاً به خواندن نماز مســتحبی، کمك به فقرا و... نيست، بلكه قرائت و عمل 

به قرآن است.
کســی فقيه است که با قرآن آشنا باشد، کسی متكلم است که با قرآن مأنوس 
باشد و کسی می تواند حاکم بر جامعه باشد که با قرآن ارتباط داشته باشد؛ امام 
خمينی)ره( چقدر با قرآن مأنوس بودند، به طوری که از برخی آیات ده ها نكته 

تفسيری برداشت کرده اند.
امروز می بينيم دشــمنان به جنگ قرآن رفته اند؛ چرا به جنگ تورات و انجيل 
تحریف شده نمی روند؛ زیرا دیده اند قرآن پایه و محور مقاومت و انقالب اسالمی 
و اساس فكری مجاهدانی است که برای اسالم جهاد می کنند، بنابراین به جنگ 
با قرآن برخاسته اند. اهانت به قرآن نشان می دهد اثرگذاری کالم الهی روز به روز 
در نسل جوان بيشتر می شود؛ زیرا قرآن حق است و اگر شبهاتی در مورد زن و 
مرد و موضع قرآن مطرح اســت، به خاطر این است که به درستی تبيين نشده 
اســت و اگر درست تبيين شود، قطعاً در این موارد هم موضع قرآن حق است؛ 
متأســفانه برخی که به حسب ظاهر مسلمان هستند می گویند که قرآن برای 
دوران قدیم اســت و اکنون عقل بشر تكامل یافته است که این حرف بی اساس 

است؛ قرآن حق است و چون حق است، زمان بردار نيست.
امروز که قرآن هتك شــده وظيفه ما هم ســنگين تر می شود؛ قطع نظر از این 
بحث خود مسلمين و بشر در دنيای امروز تشنه قرآن هستند؛ البته قرآن بدون 
سخنان اهل بيت)ع( قابل فهم نيست و تا کسی بر سر سفره اهل بيت)ع( نباشد، 
نمی تواند محكم و متشــابه را درک کند. جای اصلی مباحث محكم و متشابه 
در علم اصول است و نه علوم قرآن، زیرا اصول به انسان یاد می دهد که چگونه 
متشــابه را به محكم ارجاع دهد. بشر و مسلمين امروز تشنه قرآن هستند و ما 
باید هر سال مطالب جدیدی را از قرآن ارائه دهيم؛ حوزه علميه باید نكات جدید 
قرآن را به جامعه علمی دنيا عرضه کند و توقع هم همين اســت. افراد زیادی 
داریم که تفســير نوشته و می نویسند؛ روحانيت شيعه در مورد قرآن فعال بوده 
است البته با توجه به نيازهای زمانه انتظار خيلی بيشتر است. خيلی حرف های 
ناگفته و تحقيقات نشده در مورد قرآن وجود دارد؛ قرآن کتابی است که تحقيق 
درباره آن ساحل و پایانی ندارد؛ قرآن معيار تميز ميان حق و باطل را به انسان 

می دهد و افراد مأنوس با قرآن به این مرحله می رسند.

 حجت االسالم سیدعلی سجادی   دعاهــا و زیارت ها در 
بال بردن ســطح آگاهی و درک عميق مفاهيم اسالمی، نقش 
بســزایی دارند و حضرات معصومين به ادعيه و زیارات تأکيد و 
اهتمام ویژه ای داشــتند. یكــی از زیاراتی که از جانب حضرت 
مهدی)عج( به ما رسيده زیارت معروف به ناحيه مقدسه است که 
یكی از نایبان خاص در دوران غيبت صغری از حضرت نقل کرده 
است. این زیارت مانند زیارت عاشورا، برای روز عاشورا وارد شده 
اما در دیگر اوقات نيز می توان با آن، امام حسين)ع( را زیارت کرد.

در اعتبار این زیارت همين بس که ابن مشهدی در مقدمه کتاب 
مزارش می گوید: »فقط روایاتی را نقل می کنم که از طریق راویان 
موثق به ائمه)ع( متصل شــده باشد« که زیارت ناحيه مقدسه 
را نيز در همين کتاب، ذکر می کند. همچنين سيدمرتضی)ره( 
به قدری به این زیارت اعتقاد داشــت که هر بار به زیارت کربال 
مشرف می شد، نخســتين زیارتی که می خواند، زیارت ناحيه 
مقدسه بود؛ البته تأیيدهای بسيار دیگری نيز از جانب علما درباره 

این زیارت رسيده است.
این زیارت را می توان به چند بخش تقسيم کرد؛ بخش نخست 
این زیارت مختص سالم دادن هاست. این زیارت با سالم دادن 
بر انبيای گذشــته آغاز می شــود که بر ۲۳ نفر از ایشان سالم 
می دهيم. جالب توجه اســت که برای هر کدام ویژگی منحصر 
به فردی بيان شده است؛ به طور نمونه آمده است که درود بـر 
نـوح که دعایش قریِن اجابت بود؛ یا درود بر شعيب که خدا او را 
بر امتش پيروز کرد. سپس سالم ها را متوجه اوليای دین می کند 
که در این بخش ۲7 ســالم بيان شده است که شامل سالم به 
پدر و مادر و برادر بزرگوار امام حسين)ع( و بقيه معصومين)ع( 
است اما چون محور اصلی زیارت، امام حسين)ع( است، بيشتر 
این سالم ها نيز برای ایشان است که اشاره به شخصيت، سابقه و 

برخی فضایل ویژه ایشان دارد.

اطاعت محض از ولی، شرط حسینی شدن»
به  عنوان نمونه در این دعا آمده است: سالم بر حسين که جانش 
را تقدیم نمود؛ یا سالم بر آن کسی که در نهان و آشكار خدا را 
اطاعت کرد؛ یا سالم بر آن کسی که امامان از نسل اویند؛ یا سالم 
بر آن کسی که خداوند شفا را در خاِک قبِر او قرار داد؛ یا سالم 
بر آن کســی که محل اجابت دعا در زیر گنبد اوست. در ادامه 
نيز ۳6 ســالم به حضرت می دهيم، که ناظر به روز عاشوراست: 
سالم بر آن آغشته به خون؛ سالم بر آنكه حرمت خيمه گاهش 
دریده شــد. ســالم بر آن مظلوِم بی یاور؛ سالم بر آنكه با خون 
زخم هایش شست وشو داده شد. سالم بر آنكه از جام های نيزه ها 
جرعه نوشيد؛ و ۱7 سالم بر تمام شهدا با عبارات کلی بيان شده 
است که شامل حضرت)ع( و یارانشان است: سالم بر آن لب های 

خشكيده؛ سالم بر آن اعضای قطعه قطعه شده؛ 
سالم بر آن سرهای بال رفته بر نيزه ها؛ سالم بر 

آن دفن شدگان بدون کفن و... .
قسمت آخر سالم ها نيز ســه محور را دنبال 
می کند: ابتدا ســالم دادن ها، خطاب به امام و 
مالئكه ای که در حرم هستند؛ سالم بر تو ای 
مولی من و بر فرشتگانی که بر گرد بارگاه تو 
پر می کشند. سپس سالم به امام و بيان اینكه 
نسبت به حضرت چه حالی دارم و چه قصدی 
دارم. در این بخش از زیارت، امام زمان)عج( به 
ما می آموزد که وقتی به زیارت می رویم دقيقاً 

بایــد چه حالی را در خود ایجاد کنيم. به عنوان 
نمونه آمده اســت که سالم بر تو، سالم آن کسی که به ُحرمِت 
تو آشناســت؛ سالم کسی که قلبش از مصيبت تو جریحه دار و 
اشــكش به هنگام یاد تو جاری است؛ سالم کسی که اگر با تو 
در کربال بود، با جانش در برابر تيزی شمشيرها از تو محافظت 

می کرد.
در بخش دوم پس از ســالم ها، به بيــان اوصاف و عملكرد امام 
حسين)ع( و سيره زندگی ایشان در دوران امامت امام حسن)ع( 
و خالفت معاویه اشاره دارد که به صورت داستان واره، بسيار زیبا 
این دوران را به تصویر می کشد که چند نمونه را ذکر می کنيم: 
آمده است که پيشــی گيرنده به انجام ســفارش برادرت امام 
حسن)ع( بودی؛ این فراز به اطاعت محضی که حضرت نسبت 

امام زمان خویش داشتند، اشاره می کند؛ لذا 
بر محبان و عزاداران امام حسين)ع( لزم است 
که ایشان را الگوی خود و اطاعت از ولی را سر 

لوحه خود قرار دهند.

 روضه های مکشوف امام عصر)عج( »
در رثای سیدالشهدا)ع(

در فــرازی از این دعا آمده اســت که تو بهار 
سرسبز یتيمان بودی، نگاهبان و حافظ مردم 
بودی. ربيع به معنای بهار است که در اصل 
بــه معنای آن قطره اول باران اســت که در 
فصل بهار می بارد و موجب می شود گياهان از 
خواب زمستانی و آن خشكی و ســردی، زنده شوند. در اینجا 
وقتی حضرت، بهار یتيمان خطاب می شود به معنای این است 
که وقتی ایشان یتيمان را مورد عنایت خود قرار می داد، آن ها از 

حالت ناراحتی و پژمردگی، سرزنده و شاد می شدند.
حضرت در بخش ســوم این دعا به بيان ایجاد شرایط و اسباب 
قيام عاشورا اشاره می کنند و همچنان همان ادبيات داستانی در 
این بخش ادامه دارد. آمده است که از پليدی ها و سرکشی نهی 
فرمودی ولی آن ها به ستم و دشمنی رویاروی تو قرار گرفتند؛ 
پس تو نيز با آنان به جهاد برخاستی پس از آنكه حق را به آنان 
گوشزد کردی، آن ها را به عذاب الهی تهدید نمودی و حجت را 

بر آن ها مؤکد فرمودی.

در بخش چهارم این زیارت به وقایع روز عاشورا اشاره شده است. 
این بخش با شرح جنگ و رشادت و دلوری های حضرت شروع 
شــده و در نهایت به شرح شهادت ایشان و بيان مقتل حضرت 
و بيان رذالت های لشكریان یزید و اسارت آل اهلل می رسد. آمده 
اســت که با تو ســتيز آغازیدند؛ پس تو به جهت زد و خورد و 
پيكار استوار شــدی و لشكریان فاجر را ُخرد و آسياب نمودی. 
چنان با ذوالفقار جنگيدی، که گویا علی)ع( هستی. پس چون 
تو را با قلبی مطمئن و بدون ترس و هراس یافتند، شــرور مكر 
و حيله شان را بر تو برافراشتند و از در نيرنگ و فساد با تو قتال 
کردند. و آن ملعون لشــكریانش را فرمــان داد، تا تو را از آب و 
استفاده آن منع نمودند؛ و از هيچ گناهی در مورد تو خودداری 
نكردند؛ پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند و تو را به 

سبب زخم ها و جراحت ها ناتوان کردند.
در ادامه، نحوه شهادت جانسوز حضرت را به تفصيل بيان می کند 
که یكی از منابع مهــم و معتبر مادحين و وعاظ محترم، برای 
روضه اباعبداهلل)ع( این قسمت از زیارت است که به نوعی مقتل 
مكشــوف به حســاب می آید. در بخش پنجم نيز پس از آنكه 
جنایاتی که لشــكریان یزید مرتكب شدند را بيان فرمودند، به 
شرح آثار قتل امام حسين)ع( و اتفاقاتی که با شهادت ایشان بر 
سر دین آمد، می پردازد: چه اینكه با کشتن تو اسالم را کشتند؛ و 
پایه های ایمان را منهدم کردند و کتاب خداوند عزوجل متروک 

شد.
پس از آنكه امام زمان)عج( بيان کردند که حقيقت شهادت امام 
حسين)ع( در واقع چه مصيبتی به عالم وارد کرده است، به بيان 
عزاداری که در سراسر هستی به پا می شود، می پردازند، که در 
اینجا این فراز جانســوز زیارت ناحيه مقدسه معنا پيدا می کند 
کــه امام زمان)عج( خطاب به جد غریب  خود می فرماید: صبح 
و شــام بر تو مویه می کنم و به جای اشك برای تو خون گریه 
می کنم. پس پيك مرگ نزد قبر جدت رسول خدا)ص( ایستاد 
و اشك ریزان خبر قتل تو را به وی داد و این گونه گفت که: ای 
رسول خدا دخترزاده جوانمردت شهيد شد، خاندان و حریمت 
مباح گردید، پس از تو فرزندانت به اسيری رفتند و وقایع ناگواری 
به عترت و خانواده ات وارد شد و مجالس ماتم و سوگواری برای 

تو در اعال عليين برپا شد.
بخش آخر دعا به پيشگاه خداوند است و ائمه)ع( را واسطه برای 
رسيدن به حوایج دنيوی و اخروی قرار می دهيم که هر کدام از 
ایشان را با ذکر القابی خاص واسطه می کنيم. این زیارت، روش 
دعا کردن و درخواست از خداوند متعال را به ما آموزش می دهد 
و می آموزیم وقتی می خواهيم از خداوند درخواســتی داشــته 
باشيم باید ابتدا مقدماتی را فراهم کنيم و سپس خواسته خود 

را بخواهيم.

بازشناسی سیره و شخصیت امام حسین)ع( در زیارت ناحیه مقدسه

ندبه های موعود در فراق خون خدا

بر محبان و 
عزاداران امام 

حسین)ع( الزم 
است که ایشان 
را الگوی خود و 

اطاعت از ولی را 
سر لوحه خود قرار 

دهند
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یادداشت شفاهی
 آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی
 رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(

      صفحه 5

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- براب��ر راي ش��ماره139960306007000952-99/6/12 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي بهرام بهرامی در 
ششدانگ ساختمان )مغازه (  به مساحت 24 مترمربع پالك 8فرعي از779 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در 

بخش 13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139960306007000949 -99/6/12 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم محمد 
جامی االحمدی  در يك باب  منزل  مسكونی به مساحت 83.65 مترمربع پالك فرعی از باقیمانده 974 اصلي مفروز 
و مجزي شده از واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالك آقای محمد اعظم جامی االحمدی  محرز گرديده است
3- براب��ر راي ش��ماره 139860306007000947 -99/6/12  تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امان اله 
واحدی راد  يك باب منزل مس��كونی به مس��احت 150  مترمربع پالك 7167  فرعي از 166ااصلي مفروز و مجزي 

شدها واقع درخراسان رضوی بخش 13خريداري از مالكیت مشاعی خودش  گرديده است.
4- برابر راي شماره 139960306007000950-99/6/12  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  آقای غالم احمد 
چندی در يك باب ساختمان   به مساحت 316.20 )37.20 مترمربع پالك2 فرعي از 901 اصلي  مقدار 279 متر 
مربع از پالك 959 اصلی 901 اصلی مفروز و مجزي شده واقع درخراسان رضوی بخش 13  مشهد  خريداري از مالك 

رسمي  خواجه يحیی اسماعیل احمدی از سهم ارث رحیم اسماعیل احمدی  محرز گرديده است.
5- برابر راي ش��ماره139960306007000779-99/05/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايمحمد ناصر 
صفری جامی  در يك باب ساختمان  به مساحت 151 متر مربع   پالك 12 فرعی و باقیمانده 962 و873 اصلی مفروز 

و مجزي شده واقع در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي فقیر فیل اللهی  محرز گرديده است
6- برابر راي شماره139960306007000951- 99/6/12 هیات تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمن 
منصوری کمانه دريك باب  ساختمان مساحت 70.30 مترمربع از پالك باقیمانده 1068  اصلي مفروز و مجزي واقع در 
بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي  عظیم قنبری وفیض محمد خدادادی جنگاهی محرز گرديده است.

7- برابر راي شماره139960306007001011-99/6/17 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزيز اهلل خوافی  
در يك باب گاراژ  به مساحت 512.60 مترمربع پالك 6 فرعي از 3اصلي مفروز و مجزي شده  واقع دردر بخش 13 

مشهد خريداري از مالك رسمي محمدکريمی تیموری   محرز گرديده است.
8- براب��ر راي ش��ماره139960306007000946 -99/6/12 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي  رضا امینی در 
ششدانگ يك باب منزل   مساحت 111.30  متر مربع پالك 4فرعي از 3 ااصلي مفروز و مجزي شده واقع درخراسان 

رضوی بخش13 مشهد  خريداري از مالك  رسمي آقاي خلیل کريمی تیموری  محرز گرديده است
9- برابر راي ش��ماره139960306007000945-99/6/12 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  سعید علیزاده در 
ششدانگ يك باب منزل به مساحت 224 متر مربع پالك 47 فرعي از 924  اصلي مفروز و مجزي شده واقع در در 
بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقايان محمد ابراهیم لطفی احمدی عبدالحمید بهادری  محرز گرديده است

10- براب��ر راي ش��ماره139960306007000942 -6/12 /99 تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي جواد 
محمدی فرزند غالم علی بشماره شناسنامه 350 صادره از  در يك  ششدانگ منزل به  مساحت151.85 مترمربع 
پالك1695 فرعي از3 اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي  

محمدخان کريمی تیموری )سهم االرث مصطفی کريمی تیموری( محرز گرديده است.
11- برابر راي ش��ماره139960306007001012-99/6/17  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علی اکبر 
گندمی محمود آبادی در ششدانگ منزل به مساحت 46.50 مترمربع پالك4 فرعي از3اصلي اصلي مفروز و مجزي 

شده از پالك واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي شهرداری محرز گرديده است
12- برابر راي شماره 139960306007001014-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالقادرعزيزی 
در ششدانگ يك باب ساختمان مسكونی  به مساحت 86.50مترمربع پالك5 فرعي از 3 اصلي  مفروز و مجزي شده 
از واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي صیدمحمد ايرانی  محرز گرديده است.

13- برابر راي شماره 139960306007001018-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عیسی طالب 
ارخودی در ش��دانگ يك باب منزل مسكونی   به مس��احت271.80 مترمربع پالك5و6850فرعی از3و166 اصلي 
مفروز و مجزي ش��ده  واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك رس��مي آقاي  نورمحمدياری 

پورخلیلی  هاو مشاعی خودش محرز گرديده است
14- براب��ر راي ش��ماره139960306007001015-99/6/17تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضي علی برج ثريا 
درششدانگ ساختمان مسكونی به مساحت 145.20مترمربع پالك فرعي از174.173اصلي  واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي محمدعمردوستخواه احمدی  محرز گرديده است.
15- برابر راي شماره 139960306007001020-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حمزه ساالری 
ملودر شش��دانگ منزل  به مس��احت 104.60مترمربع پالك 2384فرعی از3اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي خانم مريم میاوار محرز گرديده است
16- برابر راي شماره 139960306007001016-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم کنیزرضاقربانی 
تازيك درقس��متی ازششدانگ منزل به مساحت 57.65مترمربع پالك 5فرعی3 اصلي مفروز و مجزي شده از واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي خانم ماندگاريوسفی محرز گرديده است
17- برابر راي شماره 139960306007001021-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت غول 
احمدی درقسمتی از سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت189.40 مترمربع پالك 881 فرعي  مفروز و مجزي 
شده از  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي يوسفعلی غول احمدی  محرز گرديده است

18- برابر راي شماره139960306007001022-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تاج محمد قلعه 
کاهی نیل آبادی در سه دانگ مشاع ازششدانگ به مساحت 189.40مترمربع پالك فرعي از881اصلي مفروز و مجزي 
شده واقع در خرسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي يوسفعلی غول احمدی  محرز گرديده است
19- برابر راي شماره139960306007001025-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سعیداسحقی ايل 
بیگی درسه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 263.40متر مربع پالك فرعی از965اصلي مفروز و مجزي شده واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالكیت مشاعی خودش محرز گرديده است.
20- برابر راي شماره139960306007001024-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمداسحقی 
ايل بیگی در سه دانگ مشاع ازششدانگ منزل به مساحت263.40 مترمربع پالك فرعي از965 اصلي مفروز و مجزي 

شده  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
21- برابر راي شماره139960306007001017-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هاشم نادری 
درششدانگ زمین نیمه محصوربابنابه مس��احت109.50 مترمربع پالك 1 فرعي از927اصلي مفروز و مجزي شده  

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمی گل افروزدلخواه احمدی محرز گرديده است
22- براب��ر راي ش��ماره 139960306007001026-99/6/17تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي جان 
محمدسمنگان تیموری درششدانگ ساختمان به مساحت 330مترمربع پالك 4فرعی از3اصلی مفروز و مجزي شده 

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي خلیل کريمی تیموری محرز گرديده است

23- برابر راي شماره139960306007001027-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي ريحان کسرائی نژاد  
در ششدانگ منزل  به مساحت 207مربع پالك25فرعي1326اصلی مفروز و مجزي شده از  واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي خانم اکرم شاه رحیمی مرادآباد محرز گرديده است 
24- برابر راي شماره 139960306007001028-99/6/17تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طیبه میرزائی نژاددر 
ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 130.80مترمربع پالك 4فرعي از668 اصلي 9فرعی از668اصلی مفروز و مجزي شده  
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي مراد علی بزدی ومشاعی خودش محرز گرديده است.

25- براب��ر راي ش��ماره139960306007001013-99/6/17تصرفات مالكان��ه بالمع��ارض متقاضي اس��ماعیل 
فخرشاملودرششدانگ منزل مسكونی به مساحت 50مترمربع پالك 4فرعي از 3اصلي مفروز و مجزي شده واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي شهرداری محرز گرديده است.
آق��اي  متقاض��ي  بالمع��ارض  مالكان��ه  راي ش��ماره139960306007001155-99/6/24تصرفات  براب��ر   -26
محمدصالحیخواه در ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 134.5مترمربع پالك 3 فرعي از752اصلي مفروز و مجزي 

شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي  محمدصديق فرهی  محرز گرديده است.
27- برابر راي شماره 139960306007001157-99/6/24تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدساالرنژاددر 
ششدانگ يك باب منزل به مساحت396.80 مترمربع پالك 98فرعي از165 اصلي مفروز و مجزي شده از واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالكیت مشاعی متقاضی و ش��یخی خوزان فرمحرز گرديده است

28- برابر راي ش��ماره 139960306007001161-99/6/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي محمد ساالرنژاد 
درشدانگ يك باب منزل مسكونی به مساحت 412.20مترمربع پالك98فرعی از 165اصلی مفروزو مجزي شده از 

واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی و شیخی خوزان فر  محرز گرديده است.
29- برابر راي ش��ماره 139960306007001165-99/6/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي اسكندرشهبازی 
درقسمتی ازششدانگ يك باب منزل مسكونی به مساحت 360مترمربع پالك شماره باقیمانده 4فرعی از3اصلی مفروزو 
مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي خلیل کريمی تیموری محرز گرديده است.
30- براب��ر راي ش��ماره 139960306007001169-99/6/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی بالل عطیمی 
تلخك درششدانگ يك باب منزل به مساحت196.30مترمربع پالك فرعی از 981اصلی  مفروزو مجزي شده از واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي غالمعلی درجائی احمدی محرز گرديده است.    
31-   برابر راي شماره 139960306007001171-99/6/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي حامد رمضانی در 
يك باب منزل جمعا 152.60مترمربع )مساحت 118مترمربغ ازپالك 929 اصلی و مساحت 34.60مترمربع از پالك 
3فرعی )همان باقیمانده از 945-اصلی ( واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي ورثه ذبیح 
اله )طاهره وصديقه و نیره و حمیده زبیده و عبدالمجید و محمد اعظم و عبدالستارو فريدون وعبدالحمید همگی جامی 
االحمدی (و خواجه محمد جامی االحمدی  محرز گرديده است   32-برابر راي شماره 139960306007001019-
99/6/17 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي عبداله رنجبر درششدانگ يك باب منزل به مساحت 43.25مترمربع از 
پالك شماره باقیمانده167اصلی  مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك 
رس��مي شهرداری محرز گرديده است.33-برابر راي شماره 139960306007001023-99/6/18 تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه نوروزی ابدال آبادی درششدانگ يك باب منزل نیمه اسكلت  به مساحت 220مترمربع 
پالك 3353 فرعی از3اصلی مفروزو مجزي ش��ده از واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالكیت 
مش��اعی خودش  محرز گرديده است.34- برابر راي شماره 139960306007001163-99/6/24 تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي جلیل پورگل محمدی درشش��دانگ يك باب ساختمان به مساحت 201مترمربع پالك3فرعی 
از13فرعی 705اصلی مفروزو مجزي ش��ده از واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك رسمي  
اسمعیل جامی االحمدی  محرز گرديده است.35- برابر راي شماره 139960306007001167-99/6/24 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم لیلی ظريفی در سه دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت 360مترمربع پالك شماره 
باقیمانده 4فرعی از3اصلی مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي 
خلیل کريمی تیموری محرز گرديده است.36- برابر راي ش��ماره 139960306007001178-99/6/25 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي احمد کیودانی نیا درششدانگ يك باب منزل مسكونی به مساحت 145.70مترمربع پالك 
فرعی  باقیمانده174-173 اصلی مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك 

رسمي محمد صديق جهانگیری محرز گرديده است.
آگهی اصالحی

1-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگار امروز هردو بتاريخ های 98/10/16و98/11/1 8 که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
جالل الدين جهانگیری  نسبت به   شش دانگ يك باب منزل واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهدمالكین ثبتی 
از قلم افتاده  است که مالكین ورثه يوسف ياری پور )نورمحمد و يوسف وارزو و علیرضا (ورثه رمضانعلی علی بیگی 

)حمید و محمد و احمد شهرت همگی علی بیگی می باشد 
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ايین نامه مربوطه اين آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذينفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بايدازتاريخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم ورسید اخذنمايد ومعترض بايد ظرف يكماه 
از تاريخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهدکه دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که 
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت بصدورس��ند مالكیت می نمايد وصدور س��ند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . میم 

الف 42 آ-9906632
تاريخ انتشار نوبت اول :99/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم :99/07/12

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه آقای ابراهیم بهزاديان دارای شناس��نامه ش��ماره 0740145932 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900198 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بنی بهزاديان 
به شناسنامه 17 در تاريخ 1399/04/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- شهال شیخ جامی به ش ملی 0749015128 متولد 1350/06/25 همسر متوفی

2- ابراهیم بهزاديان به ش ملی 0740145932 متولد 1371/03/14 فرزند متوفی
3- اسماعیل بهزاديان به ش ملی 0925215295 متولد 1379/01/05 فرزند متوفی

4- شیوا میش مست کاريزی به ش ملی 0740027549 متولد 1368/07/13 فرزند متوفی
5- اسماء میش مست کاريزی به ش ملی 0740220055 متولد 1372/08/18 فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906624
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه آقای مهدی چوپانی بارانی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740153757 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3/9900205ح از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر کالنی 
ريزه ئی به شناسنامه 425 در تاريخ 1393/7/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محمد چوپانی بارانی فرزند غالمرضا ش ش 777 متولد 1344/1/4 صادره از تايباد همسر متوفی

2- مهدی چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740153757 متولد 1370/12/1 صادره از تايباد فرزند متوفی
3- علی چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 45 متولد 1365/2/10 صادره از تايباد فرزند متوفی

4- رضا چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740086790 متولد 1369/3/15 صادره از تايباد فرزند متوفی
5- معصومه چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740671308 متولد 1386/1/7 صادره از تايباد فرزند متوفی

6- عصمت چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 419 متولد 1367/2/10 صادره از تايباد فرزند متوفی
7- زهرا چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740484311 متولد 1380/1/26 صادره از باخرز فرزند متوفی

8- افسانه چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740247360 متولد 1373/7/22 صادره از باخرز فرزند متوفی
9- فاطمه چوپانی بارانی فرزند محمد ش ش 0740406493 متولد 1372/5/27 صادره از تايباد فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906628
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تايباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه آقای نورعلی بديی بهلولی دارای شناسنامه شماره 1642 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900234 
از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شیرمحمد بديعی بهلولی به 
شناس��نامه 755 در تاريخ 1392/10/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- عادله حسینی آبقه ئی به ش ملی 0749493283 متولد 1337/09/03 همسر متوفی
2- نورعلی بديی بهلولی به ش ملی 07484649103 متولد 1360/06/20 فرزند متوفی

3- احمد بديعی بهلولی به ش ملی 0748460942 متولد 1354/06/30 فرزند متوفی
4- سمیه بديعی بهلولی به ش ملی 07400108409 متولد 1370/03/31 فرزند متوفی
5- شیرعلی بديی بهلولی به ش ملی 0748464905 متولد 1359/01/20 فرزند متوفی
6- حسین بديی بهلولی به ش ملی 0749820314 متولد 1367/08/08 فرزند متوفی
7- رحیم بديعی بهلولی به ش ملی 0740261126 متولد 1373/12/18 فرزند متوفی
8- حامد بديعی بهلولی به ش ملی 0740423304 متولد 1378/08/19 فرزند متوفی

9- گل هزار بديعی آبقه ئی به ش ملی 0749817852 متولد 1364/10/01 فرزند متوفی
10- فاطمه بديعی آبقه ئی به ش ملی 0749817844 متولد 1362/06/20 فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906630
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه آقای غالمرضا بنديدن دارای شناسنامه شماره 425 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900203 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسن بنديدن به شناسنامه 836 در 

تاريخ 1399/05/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه نساء امیروردی به ش ملی 0748387838 متولد 1335/01/10 همسر متوفی

2- علیرضا افشاری به ش ملی 0748403043 متولد 1353/03/20 فرزند متوفی
3- غالمرضا بنديدن به ش ملی 0749381086 متولد 1359/09/13 فرزند متوفی

4- جعفر بنديدن به ش ملی 0749768762 متولد 1364/10/14 فرزند متوفی
5- مريم بنديدن به ش ملی 0748405534 متولد 1355/06/30 فرزند متوفی
6- هاجر بنديدن به ش ملی 0749407913 متولد 1362/06/24 فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906639
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اس��حق فیروزی باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء ش��هود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 14 
زاهدان رسیده مدعی است که سند مالكیت 59852 دو سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يك باب منزل پالك 3839 
-اصلی  واقع در بخش يك بلوچس��تان ش��هر زاهدان خیابان کنسولگری مورد ثبت 78175 صفحه 227 دفتر469  
بعلت جابجايی مفقود گرديده که درخواست صدور سند مالكیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آيین نامه 
ثبت در يك نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالكیت يا سند 
معامله باين اداره اعالم و رس��ید دريافت نمايند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و يا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود نسبت به صدور س��ند مالكیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف: 438  

آ-9906633  تاريخ انتشار:99/6/26
حسینعلی ماليی رئیس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهی اصالح ابالغیه کالسه اجرایی: 9504800
در خصوص آگهی مزايده کالس��ه فوق به ش��ماره 139904306091000134 شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد که به ش��ماره: آ 9906206 – م الف 259 در آن روزنامه محترم در صفحه 5 مورخ: 20 ش��هريور 1399 به 
چاپ رس��یده است به اطالع می رساند در س��تون دوم آگهی شش سطر مانده به پايان آگهی، تاريخ مزايده به طور 
ناقص چاپ ش��ده اس��ت که . عبارت »1399« از قلم افتاده اس��ت و بدين وس��یله  اصالح می  شود. آ-9906206

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
مدير اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

اداره کل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001653   مورخ  1399/05/25  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت نخعی پور فرزند عباس��علی بشماره شناسنامه 60 صادره از 
بیرجند وکدملی 0650490207  در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 146 مترمربع قسمتی از پالك 1396-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملك بیرجند از محل مالكیت محمدعلی اشرفیان محرز گرديده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد. آ-9906382
تاريخ انتشار نوبت اول : 27 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 12 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001336   مورخ  1399/04/30  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علم نورسید فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 854 صادره از بیرجند 
وکدملی 0651443865  در شش��دانگ يكباب منزل به مس��احت 125/1  مترمربع قسمتی از پالك 1396-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملك بیرجند از محل مالكیت طاهر مددی پور محرز گرديده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.آ-9906567
تاريخ انتشار نوبت اول : 27 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 12 /1399/07                          
علی فضلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

»آگهی تعیین مساحت و متراژ پالک های فرعی در روستای فضل آباد پالک 240- اصلی«
برابر درخواست خانم شهربانو شهرياری فرزند علی مالك قهری 23 قطعه زمین قسمتی از پالك های 14 و 21 و 29 و 
32 و 54 و 56 و 57 و 60 و 72 و 74 و 85 و 87 و 100 و 101 و 104 و 105 و 118 و 119 و 120 و 122 و 135 
و 140 و 143 فرعی از 240- اصلی واقع در روستای فضل آباد قطعه 10 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقشه بردار 
اين اداره در ساعت اداری روز شنبه مورخه 1399/07/13 جهت انجام عملیات نقشه برداری و تعیین مساحت و متراژ 

مورد ثبت به محل عزيمت می نمايند. مراتب جهت اطالع مالكین مجاور آگهی می گردد. آ- 9906530
تاريخ انتشار: 1399/6/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز- ناصر حسن زاده

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

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعیین تلكیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آيین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم طاهره اصلحی فرزند عباس ، به صورت ششدانگ يكقطعه باغ ، به مساحت 844/89 متر مربع ، از پالك 4111 
فرعی از يك � اصلی اراضی بلده بخش يك فردوس ، انتقال مع الواسطه ازآقای غالمحسین خادمی � مكان وقوع ملك 

شهرستان فردوس �  اراضی توکل � خیابان اصلی توکل 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اين آگهی  نسبت  به 
امالك فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمايند،معترضین بايد از تاريخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  .مبادرت به تقديم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگردديا معترض ،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكیت مینمايد و صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9905864
تاريخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/06             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/27

محمود جهانی مهر  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس
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و فوالدی ها برای عرضه ارز در بازار
عبدالناصــر همتــی، رئیس  ایرنــا: 
بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی ماشین 
تبلیغاتی دولت آمریکا در زمینه طرح لغو 
تمام معافیت هــای تحریمی، این اقدام 
را آخرین تــاش برای ایجاد التهاب در 
بازار ارز دانســت و به مردم توصیه کرد  
ســرمایه خود را در معرض ریسک قرار 
ندهند. وی افزود: این بانک در حاشــیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام 
و اجازه آربیتراژ و نوســان گیری نخواهد داد. وی به پتروشــیمی ها، فوالدی ها و 
معدنی ها اعام کرد آن ها نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیم به 

صرافی های مجاز برای واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند. 

مالیات های جدید در راه است©
اجرایی  آیین نامه های  آنالین:  اقتصاد 
احکام مالیاتی قانــون بودجه از جمله 
مالیات بــر خانه ها و خودروهای لوکس 
در حال نهایی شــدن اســت. بر اساس 
قانون بودجه ســال 99 کل کشور، انواع 
خودروهای ســواری و وانــت دوکابین 
موجود در کشور دارای شماره انتظامی 
شخصی به  ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی سالیانه 
شدند. این مالیات براساس ارزش روز خودرو با نرخ 0/2درصد محاسبه می شود. 
همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند مالیات سالیانه خودروهای مشمول 
تحت تملک خــود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال 99 

پرداخت کنند.

صنعت مبلمان کشور زمینگیر شده است ©
اتحادیــه  نایب رئیــس   تســنیم: 
تولیدکنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه 
بیش از ۳0درصد شرکت های فعال در 6 
ماه گذشته زمینگیر شدند، گفت: بیشتر 
واحد های تولیدی باقیمانده هم تنها با 
حدود ۳0درصد ظرفیــت در حال کار 
هستند. علی رسول زاده با بیان اینکه این 
صنعت بیش از 9 درصد تولید و 9 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 
است، افزود: اگر اجازه دهند مواد اولیه صنعت مبلمان به مدت 6 ماه به درستی 

تأمین شود، پس از آن نیازی به حمایت ارزی نداریم.

 هفته آینده وزیر پیشنهادی صمت را ©
به مجلس معرفی می کنیم

ایســنا: محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور گفــت: وزارتخانه صمت 
در گذشته شامل چهار وزارتخانه می شد 
که البته نظر ما این است جنس وزارت 
بازرگانی با صنعتی متفاوت اســت. ما 
در دولــت وزیری می خواهیم که ارزاق، 
کاالهــای مورد نیــاز مردم و بــازار را 
نمایندگی کند. وی افزود:  پس از رد شــدن وزیر پیشنهادی دولت ما بافاصله 
مطالعات خود را شــروع کردیم و 16-15 گزینه را بررسی کرده ایم که اکنون به 

سه گزینه رسیده ایم و امیدوارم یک نفر را هفته آینده به مجلس معرفی کنیم.

رئیس جمهور همچنان عدم تفکیک وزارت صمت را عامل رشد قیمت ها و کمبود کاال می داند

بهانه گرانی ؛ وزارت بازرگانی
 اقتصاد/ فرزانه غالمی   رئیس جمهور دیروز 
به دردی کهنه و مشــکلی بــا قدمت چهار دهه 
در نظام اقتصادی کشــور اشاره کرد و از سیستم 
نامناســب توزیع، فشارهای اقتصادی سنگین به 
مردم و ناعادالنه بودن قیمت ها ســخن گفت و 
این وضعیت تراژیک در حوزه توزیع و نظارت بر 
قیمت ها را به نبود وزارت بازرگانی و عدم تصویب 
الیحه دولت برای احیای این وزارتخانه در مجلس 

نسبت داد.
حســن روحانی، بازنده و متضرر عدم تفکیک را 
مردم می داند و معتقد اســت: اگر وزیر بازرگانی 
مســتقل داشــتیم رصد بازار و تأمیــن به موقع 
کاالهای اساسی و کنترل قیمت ها امکان پذیر بود.  
واکنــش اقتصاددانــان امــا به ســخنان دیروز 
رئیس جمهور، آنی نبود که انتظارش را داشــت، 
چرا که به گفته صاحبنظران، تمام این شــرایط 
نامطلوب معیشتی، قیمت های بی سامان و فاقد 
منطق و بازار رها شده کاالهای مصرفی خانوارها، 
در همین دولت و ذیل مدیریت آن  در حال رخ 
نمودن است و حتی به فرض پذیرش سهم باالی 
تحریم های اقتصادی در ملتهب شدن اوضاع، باز 
هم نخســتین و آخرین راه برای بهبود و ترمیم 
نظــام توزیع و حمایت معیشــتی از دهک های 
آســیب پذیر به همین دولت برمی گردد و راهی 
بــرای فرافکنی های تیم اقتصــادی دولت وجود 

ندارد.

 مردم؛ سوت زنانی بدون چشمداشت برای »
بازار

یک اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن 
تأیید منسوخ و سنتی بودن و عدم کارایی سیستم 
توزیع کاال در کشور می گوید: الیحه تفکیک در 
مجالس قبلی و فعلی تصویب نشــد، اما در این 
میان اســم وزارتخانه مهم نیست، مهم این است 
که وظایف مربوط بــه این وزارتخانه در تأمین و 
توزیع به موقع کاال و نظارت بر بازار باید اجرا شود 

تا فشارهای وارده بر مردم کاهش یابد.
محمدرضا خباز ادامه می دهــد: به فرض اینکه 
مجلــس نخواهد هیچ وقت با این الیحه موافقت 
کند، باز هم از دولت برای اداره و رصد بازار سلب 
مسئولیت نمی شــود. در این چهار دهه هر وقت 
دولت به مشکل برخورد دست نیاز به سوی مردم 

دراز کرده و مردم هم با ســوت زنی تا جایی که 
در توان داشته اند، حال مشکات بوده اند. امروز 
هم با توجه به خاص بودن شــرایط اقتصادی و 
معیشــتی مردم که به نوعی جنگ  شبیه است، 
باید کنترل و رصد بازار را در شهرهای کوچک و 

بزرگ به مردم سپرد.
به بــاور وی، باید در هیئت دولــت به کارگیری 
بازرســان افتخاری تصویب شود تا این افراد که 
توقع مالی هم ندارند، با شــروط و استعام هایی، 
یکــی دو هفته آموزش ببینند و به یاری دولت و 
مردم بیایند و بازار را از این شرایط اسفبار قیمتی 

و توزیعی نجات دهند.
مجلس  ادوار  نماینده  این 
معتقد است با به کارگیری 
ضمن  افتخاری،  بازرسان 
فاکتورهــای  کنتــرل 
فروشــندگان برای اعمال 
ســود منطقــی و معرفی 
متخلفــان، زمینه برخورد 
با  تعزیراتــی  و  قضایــی 
گران فروشان  و  محکتران 
ســخت  وضعیت  این  در 
تحریمی و کرونایی فراهم 

می شود.
دولت  می کند:  تأکید  وی 
حق ندارد با این بهانه که 

مجلس برای احیــای وزارت بازرگانی همکاری 
نکرده، بازار را رها کند؛ اتفاقی که متأســفانه به 
بدترین شــکل ممکن رخ داده و حتی کاالهایی 
که با ارز دولتی وارد و تولید شــده هم امروز در 
دســترس مردم با قیمت مناسب نیستند! امروز 
بازار تمام کاالهای ضروری و پرمصرف خانوارها 
از گوشــت گرفته تا تخم مرغ، لبنیات، میوه و... 
رها شــده و دولت باید بداند رها کردن بازار مایه 

بدنامی و آنارشیسم ) هرج و مرج ( است.

 کوپن، خدمت به رانت خواران است»
وی همچنیــن نــگاه مجلس به کوپنی شــدن 
توزیع کاالهای اساســی را عامل افزایش بیشتر 
رانت خــواری می داند و می گوید: این شــیوه در 
جهان منســوخ شده و در ایران هم اوایل انقاب 
امتحانش را پس داده و شکســت  خورده است. 

امروز مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی 
هســتند و توزیع کوپنی کاال فقط آزمودن دیگر 
باره آزموده و راهی برای ســودجویی و پر کردن 
جیب عده ای خاص اســت، همان  طــور که ارز 
4هزارو200تومانی منجر به این سودجویی شد 
و فســادزا بود و مردم تاوانش را به بدترین شکل 

پس دادند.

معاونت بازرگانی همان وزارت بازرگانی »
است 

دبیــرکل خانه اقتصاد ایران نیــز به خبرنگار ما 
می گوید: با نگاه میدانی به بازار می توان استدالل 
رئیس جمهور را برای به هم ریختگی 
بــازار کاالهای اساســی رد کرد. مگر 
بازار دو سال یا 10 سال پیش با امروز 
فرق داشت؟ قطعاً همیشه کاالیی که 
تولید و یا وارد شــده، توزیع و عرضه 
شده و وقتی مثًا کره در بازار موجود 
نیست یعنی وارد نشده یا در انبارهای 

دولتی است.
مســعود دانشــمند معتقد است هر 
چند امروز وزارتخانه ای به نام وزارت 
بازرگانی وجــود ندارد، امــا یکی از 
معاونت هــای وزارت صمت )معاونت 
بازرگانی( در حال انجام وظایف همان 
وزارتخانه اســت و به نظر می رســد 
اظهارات رئیس جمهور نوعی پروپاگاندا )تبلیغات 

سیاسی( است.
به گفته وی، صرف نظــر از قیمت و زمان عرضه 
کاال بــه بازار، امروز تقریباً همه کاالهای مصرفی 
مردم در حال توزیع اســت و معلوم نیست دولت 
چرا می خواهد بیش از پیش بدنه اش را با احیای 
وزارت بازرگانی فربه کند، این در حالی است که 
وظیفه وزارت بازرگانی دخالت در توزیع نیســت 
بلکه بایــد مجوزهای الزم برای واردات به هنگام 
کاال را بــه بخش خصوصی بدهــد تا این بخش 

کاالها را هم توزیع کند.

 توزیع کارت انرژی به جای کوپن»
این اقتصاددان در خصوص نگاه کوپنی مجلس در 
حمایت از معیشت مردم هم می گوید: زمانی که 
یارانه پرداخت می شــود یا باید قیمت ها را پایین 

نگه داشــت یا آزاد کرد، امــا انجام این دو کار با 
هم غلط است. مثًا اینکه ارز 4هزارو200تومانی 
بدهیم و کوپن هم بدهیــم، دو نوع یارانه دادن 

است که شیوه ای اشتباه است.
دانشمند می گوید: توزیع کوپنی کاال البته فقط 
برای حمایت از اقشــار ضعیفی که تحت پوشش 
سازمان های حمایتی هســتند قابل دفاع است 
وگرنه باید اجازه داد اقتصاد و کاال از محل عرضه 
و تقاضا قیمتش را پیدا کند. ما بارها پیشــنهاد 
دادیم کارت انــرژی به مردم بدهند و این کارت 
هر ماه مثًا به میزان 200هزار تومان شارژ شود 
تا فقط هزینه های آب، برق، بنزین، گاز و... از این 
محل پرداخت شــود و مثًا مازاد بنزین مصرفی 
را مردم با نــرخ 5 هزار تومانی فوب خلیج فارس 
بخرند و خانوارهای کم مصرف مانند روستاییان و 
اقشار آسیب پذیر نیز  هر دو سه ماه، مانده کارت 
انرژی را بتوانند به کارت بانکی خود منتقل و از 

این محل مایحتاج روزانه را تأمین کنند.
وی می گوید: ســواری ها، کامیون ها و وانت بارها 
هم با توجه به میزان مصرفشان، هزینه سوخت 
دریافت کنند. بدینوسیله تورم افسارگسیخته در 
جامعه وجود نــدارد و می توان مثًا در یک دوره 
زمانی 10 ساله این حمایت ها را قطع کرد و شأن 
و منزلت مردم را با یارانه طوالنی مدت زیرسؤال 

نبرد.
به باور این فعــال اقتصــادی، روزی 2 میلیون 
بشــکه نفت خام 40 دالری با نــرخ 14دالر به 
پاالیشــگاه های داخلی تزریق می شود که نتیجه 
این ارزان فروشــی، قاچاق روزانه 20میلیون لیتر 
بنزین، افزایش هزینه هــای تحمیلی بر اقتصاد، 

تولیدات کم کیفیت پاالیشگاه ها و... بوده است. 

توزیع مویرگی، توزیع بدون حاشیه »
واقعیــت این اســت که اگر بنا باشــد بدون نگاه  
سیاســی، حرف های دیروز رئیس جمهــور را در 
خصــوص ناتوانی نظــام توزیع و رصــد کاال در 
کشور بنگریم، باید گفت صنعت 60 ساله پخش 
و توزیع کاال در کشــور به عنوان پل ارتباطی بین 
تولیدکننــده و مصرف کننده، ســهمی حدوداً 9 
درصدی در درآمد ملی کشور دارد و  این صنعت با 
عملکردی به موقع و سالم قادر است ضمن کاهش 
هزینه های تمام شده مبادله، هم قیمت تمام شده 
کاال را کاهش دهد، هم حاشیه سود منطقی برای 
تولیدکننده را ارتقا دهد و هم مردم را از قیمت های 
لحظه ای و افسارگسیخته رها ســازد و این بدان 
معنی اســت که دیگر احتــکار کاال، کمبودهای 
تصنعی، مضیقه در عرضه، بازار سیاه و... در تأمین 

کاالی اساسی خانوار ایرانی بی معنی است.    
به باور کارشناســان صنعت پخــش، روش توزیع 
مویرگی مورد استفاده در شرکت های پخش دارای 
مزایای بســیاری برای تولید کننده، خرده فروش و 
مصرف کننده نهایی اســت. با استفاده از این روش، 
امکان توزیع گســترده کاالهای ساختمانی، لوازم 
یدکی خودرو، نوشت افزار، انواع لوازم خانگی و حتی 
میوه و سبزیجات در کل مناطق جغرافیایی کشور با 
قیمت مناسب وجود دارد، ضمن اینکه کاستی های 
نظام توزیع سنتی هم از این طریق مرتفع می شود.

توزیع مویرگی کاال، مزایایی نظیر خرید از شبکه 
گسترده شرکت های پخش برای خرده فروشان، 
حمل رایــگان، امکان مدیریت موجــودی انبار 
فروشــگاه در حداقل میزان ممکــن و دریافت 
کاالی مــورد نیاز در کمترین زمان ممکن را نیز 

به همراه دارد.

 دولت حق ندارد 
با این بهانه که 
مجلس برای احیای 
وزارت بازرگانی 
همکاری نکرده، 
بازار را رها کند؛ 
اتفاقی که متأسفانه 
به بدترین شکل 
ممکن رخ داده 
است

بــــــــرش

حاشیه نشینی را سه ساله جمع می کنیم  مهر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست از بنیاد مسکن برای ورود به چالش حاشیه نشینی گفت: ما در بحث حاشیه نشینی که یک دغدغه بزرگ است و 
متأسفانه در چند سال گذشته مجدداً زنده شده، از بنیاد مسکن خواستیم ورود کند؛ مصادیق آن، رفع حاشیه نشینی استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان است که بنیاد به این استان ها 

ورود کرده است. امیدواریم حاشیه نشینی را سه ساله جمع کنیم.

خـــبر

 پنجشنبه 27 شهریور 1399  28 محرم 1442 17 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9346

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603005246مورخ 1399/04/25 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد حس��ن احمدی مریدانی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 1187 صادره از رشت در قریه کیژده در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 236/25 متر مربع پالک فرعی 3856 از اصلی 78 
مفروز مجزی از پالک 6 و 12  از اصلی 78 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم زیور خوشفکر 
میش��امندانی محرز گردیده اس��ت ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1426 آ-9905842
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/27

حسین اسالمی کجیدی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603005588 مورخ 1399/04/30 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حسین محمدی مالسرائی  فرزند اسداله به شماره شناسنامه 1906 صادره از فومن در قریه 
سلیمانداراب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 132/78 مترمربع پالک فرعی 30737 
از اصلی 14 مفروز مجزی از پالک 752 از اصلی 14 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم گل 

کفاش جوری بیجارکل  محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1394  آ-9905844
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/06/27
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه 

نمایشگاههای بین المللی استان قم 
)سهامی خاص(شماره ثبت 5805

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران و ی��ا 
نماین��دگان قانون��ی آن��ان دع��وت بعمل 
م��ی آی��د راس س��اعت13روز دوش��نبه 
عموم��ی  مجم��ع  م��ورخ1399/07/17در 
عادی بطور فوق العاده که در محل س��ایت 
نمایش��گاهی واق��ع در کیلومتر2اتوب��ان 
قم تهران تش��کیل می گ��ردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره شرکت
2. استماع گزارش بازرس قانونی شرکت

3. بررسی و تصویب تراز نامه و صورتهای 
مالی عملکرد سال1398شرکت

4. انتخاب بازرس
5. انتخاب روز نامه کثیر االنتشار

6. سایر موارد که در صالحیت مجمع فوق 
می باشد.

 رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه 
نمایشگاه های بین المللی استان قم 

9ع
90
65
99

 شرکت پردیس گلخانه ای دشت طوس در 
نظر دارد از بین ش��رکت های گلخانه سازی 
 EPC   که دارای رتبه طرح و ساخت صنعتی
می باش��ند،  کش��اورزی   جه��اد  وزارت  از 
پیمانکار س��اخت جه��ت 20 هکت��ار گلخانه 
انتخاب نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط 
می توانند جه��ت دریافت اس��ناد از طریق 
  www.pardistoos.irوبسایت این ش��رکت

اقدام نمایند. 
پایان مهلت ارس��ال اس��ناد از تاریخ درج 
آگه��ی حداکث��ر  به م��دت پن��ج روز کاری 

می باشد.  ,ع
99
06
59
1

اصالحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی  انتخاب پیمانکار
عادی شرکت توسعه بین المللی صنعت 

گردشگری پدیده شاندیز ) سهامی عام (  
شماره ثبت:22829

پیرو اطالعیه منتش��ر ش��ده در ای��ن روزنامه 
مورخ 1399/6/19 به اطالع سهامداران محترم 
م��ی رس��اند که عن��وان " مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه " ب��ه " مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده " اصالح می گردد . همچنین مجمع 
مذک��ور در زمان من��درج در اطالعیه اولیه در 
محل س��اختمان اداری شرکت واقع در شاندیز 
،  میدان ش��هدا ، بلوار میرزا جواد آقا تهرانی 
، ش��هر رویایی پدیده ش��اندیز برگزار خواهد 

شد . 
 هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت 

گردشگری پدیده شاندیز ) سهامی عام (   ع 9
90
66
42

اصالحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت 
گردشگری پدیده شاندیز ) سهامی عام (  

شماره ثبت:22829
پیرو اطالعیه منتش��ر شده در این روزنامه 
م��ورخ 1399/6/19ب��ه اط��الع س��هامداران 
محترم می رساند که مجمع مذکور در زمان 
مندرج در اطالعیه اولیه در  محل س��اختمان 
اداری ش��رکت واق��ع در ش��اندیز ،  میدان 
ش��هدا ، بلوار میرزا جواد آقا تهرانی ، شهر 
رویای��ی پدیده ش��اندیز با دس��تور جلس��ه 
تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه 

از محل سود انباشته برگزار خواهد شد . 
 هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی  صنعت 

گردشگری پدیده شاندیز ) سهامی عام ( ع 9
90
66
43

خاص  بیماران  ورزشی  هیئت  تغییرات  آگهی 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  اعضای  پیوند  و 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 907 و شناسه 

ملی 14007250011
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  به  منضم   1398,11,29 مورخ 
 1398,11,29 مورخ  ص   ,  98,207,6260
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
چهار محال و بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مصیب عباسی اشکفتکی به کدملی 
4622013071 به سمت خزانه دار هیئت برای 
تا  مدیره  هیئت  ماموریت  مانده  باقی  مدت 

تاریخ 1400,09,13 انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
شهرکرد )990037(

,ع
99
06
62
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

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

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان  
اکب��ر را از طری��ق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید  . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000068  از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 480.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد -بلوار 

شهید کاوه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/31

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
سبزوار به اس��تنادردیف40102010 بودجه سال99در 
نظر دارد بازپیرایی جداول خیابان مدرس)حدفاصل 
خیابان اسرارتاکاش��فی(را به مبلغ5/093/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 255/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عم��ران پایان وق��ت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/7/6 می باش��د.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دو ش��نبه مورخ 99/7/7در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«  نوبت دوم
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 ش��هرداری ترب��ت ج��ام در نظ��ر دارد ب��رای فرصته��ای س��رمایه گ��ذاری خوی��ش ب��ا رعای��ت ش��یوه نام��ه س��رمایه گ��ذاری و ب��ا مش��خصات و ش��رایط من��درج 
در اسناد تجدید فراخوان در تامین مالی،طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری به روش سرمایه گذاری مشارکتی از طریق تجدید فراخوان عمومی ، شریک 

واجد شرایط انتخاب نماید .
عنوان فرصت سرمایه گذاریردیفعنوان فرصت سرمایه گذاریردیف

1
مجتمع تجاری، اداری، خدماتی، رفاهی  در محل فعلی 

خیابان غذا )فود استریت( بوستان معلم8ساختمان اداری شهرداری

مجتمع گردشگری، تجاری،  رفاهی و خدماتی در محل فعلی پایانه مسافربری 9پارکینگ و مجتمع تجاری خدماتی جنب میدان ولیعصر2

10زیرگذر بازار میدان ولیعصر3
بوم گردی، مرکز فرهنگی،گردشگری، خدماتی، رفاهی )رستوران سنتی، چایخانه و 

....( در محل فعلی حمام عزت

11مجتمع تجاری خیابان پاسداران4
بیمارستان دامپزشکی و ...... در محل ساختمان کشتارگاه قدیمی 

)ابتدای جاده باخرز(

5
مجموعه ورزشی خیابان پاسداران )پارک آبی، سالن ورزشی 

12سرپوشیده، چمن مصنوعی و .....(
 پارکینگ وسائط نقلیه سنگین، بازار خودرو و .....

در محل فعلی پایانه بار )ابتدای جاده تایباد(

6
مجموعه فرهنگسرا واقع در تقاطع بلوار جانبازان و خیابان 

مجتمع بین راهی )رفاهی، خدماتی و ...... ( در کیلومتر 5 جاده مشهد13پاسداران )میدان بصیرت(

7

خدمات رفاهی )رستوران، سفره خانه سنتی، هتل، متل 
و ...( ، مرکز بوم گردی، محل برگزاری مراسمات مردمی، 

سینما تئاتر و... ، سالن و زمین ورزشی، تیراندازی و ... ، باغ 
تاالر، باغ پرندگان، ، پیست موتور سواری و اتومبیل رانی 
)کارتینگ(، شهربازی، تولید گیاهان دارویی، بازارچه های 
محلی، استخر ذخیره آب )پرورش ماهی(، در محل پارک 

جنگلی به مساحت 88 هکتار

شهربازی14

بدینوس��یله از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط دعوت می نماید جهت تهیه اسناد تجدید فراخوان با واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب 
شماره 3100002305000 شهرداری تربت جام نزد بانک ملی و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری از طریق مراجعه حضوری یا از طریق فاکس یا سایر                   

پیام رسانها اقدام نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 12-05152527910 اداره سرمایه گذاری شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند. 

 س��ایر ش��رایط :  *مهلت دریافت اس��ناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول ، تا 10 روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه . )تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه مورخ 1399/07/08( می باشد . 

* آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز  4شنبه مورخ 1399/07/09 به دبیرخانه شهرداری می باشد . 
* زمان بررسی پیشنهادات روز یک شنبه مورخ 1399/07/13 راس ساعت 17:00 می باشد . 

* محل دریافت اسناد اداره سرمایه گذاری شهرداری تربت جام واقع در ساختمان شهرداری تربت جام می باشد . 
* این تجدید فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و از بین شرکت کنندگان بهترین شریک برابر شرایط مندرج توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .

* کلیه قیمت گذاریها توسط کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری بانجام خواهد رسید . 
* شهرداری در انتخاب شریک و رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد .

تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار  - نوبت دوم

 حسینی -  شهردار تربت جام 
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بودجه خوبی به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت  ایسنا: وزیر علوم گفت: دولت باید در برنامه های توسعه ای خود توجه جدی تری به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داشته باشد 
و عالوه بر دولت به عنوان ارائه دهنده این برنامه، مجلس نیز حمایت خود را از اجرای این برنامه ها اعالم کند. منصور غالمی افزود: در سال ۹۹ بودجه خوبی به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت، 

متأسفانه متوسط تخصیص ها به دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی با وجود گذشت پنج ماه از سال، حدود ۴۰ درصد بوده است.

بیل گیتس اعتبار سازمان غذا و داروی آمریکا را ©
زیرسؤال برد

ایسنا: بیل گیتس، بنیان گذار غول فناوری 
»مایکروسافت« در تازه ترین اظهارنظر خود 
اعتبار ســازمان غذا و داروی آمریکا را در 
مورد درمان کرونا با پالســمای خون زیر 

سؤال برد.
به گزارش آی ای، اختالفات بیل گیتس با 
 )FDA(سازمان غذا و داروی ایاالت متحده

پس از ســؤال درباره اینکه آیا می توان به توســعه و تولید واکسن کووید۱۹ در ایاالت 
متحده اعتماد کرد، به مراحل جدیدی رسیده است.

ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده و مراکز کنترل و پیشــگیری بیماری)CDC( در 
مصاحبه اخیر بیل گیتس با بلومبرگ در خط آتش بودند و بنیان گذار مایکروســافت 

در آن به صراحت ادعا کرد هر دو سازمان اعتبار خود را در این باره از دست داده اند.
بیل گیتس اعتقاد خود را مبنی بر اینکه FDA و CDC به شــدت تحت تأثیر ریاست 
جمهوری آمریکا قرار گرفته اند که به طور فزاینده ای به جوامع علمی و پزشکی پشت 
کرده، ابراز داشته است. گیتس در مصاحبه خود به کنفرانس خبری اخیر »استفان هان« 
رئیس FDA اشاره کرد که وی در آن به طور اغراق آمیز در مورد مزایای پالسمای خون 
به عنوان درمانی برای کووید۱۹ سخن گفته و روز بعد از اظهارات خود عقب نشینی کرد.

شکاف درآمدی در آمریکا تشدید شد

 رشد دو برابری درآمد ثروتمندترین ها ©
نسبت به فقیرترین ها

تسنیم: درآمــد ۵ درصد از خانواده های 
آمریکایی که از نظر مالی در سطح باالیی 
قرار دارند از سال ۲۰۰۹ میزان  ۲۸ درصد 
افزایش یافته است؛ در مقابل، درآمد ۲۰ 
درصد دیگر از خانواده های آمریکایی که در 
پایین ترین سطح جامعه هستند ۱۱ درصد 
افزایش داشته است.  به گزارش بلومبرگ، 

این افزایش درآمد که به گسترش نابرابری به باالترین حد طی دهه ها کمک کرده، در 
مقابل ۱۱ درصد افزایش درآمد ۲۰ درصد دیگر از خانواده های آمریکایی قرار دارد که 
در پایین ترین ســطح جامعه هستند و درآمد آن ها از ۱3هزار و ۸۰۰ دالر در یک دهه 
گذشته تنها تا ۱۵هزار و ۲۹۰ دالر افزایش یافته است. درآمد خانواده های طبقه متوسط 
جامعه که سال گذشته بین 4۰هزار و 6۰۰ و ۱۱۱هزار و ۱۰۰ دالرعایدی داشتند، بین 

۱6 تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.
آخرین ارقام اداره آمار آمریکا نشان می دهد ثروت آمریکایی های کم درآمد پیش از آغاز 
همه گیری ویروس کرونا رو به افزایش بوده است. ۲۰ درصد طبقه فقیر آمریکا در ۲۰۱۹ 
نسبت به سال پیش از آن ۹ درصد افزایش درآمد داشتند ولی متوسط درآمد آن ها هنوز 

هم کمتر از نیمی از خانواده های طبقه متوسط بود.

درباره قانونی که ۱۴ سال است روی زمین مانده

»تعرفه گذاری پرستاری« مطالبه قدیمی سپید پوشان©
ایلنا: در روزهای اخیر بحث اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری دوباره در 
محور اخبار حوزه درمان و پرســتاری قرار 
گرفت. با این حال پرســتاران و نمایندگان 
آن ها معتقدند همچون گذشــته این اخبار 
جنبــه تبلیغاتی دارد و باتوجه به ســوابق 
دولت ها، امید چندانی به اجرای این قانون 

ندارند؛ چراکه با گذشت ۱4 ســال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 
مجلس، هنوز اجرای این قانون معطل مانده است.

شروع یک تغییر: پیشرفت یا پسرفت؟»
 از سال ۱3۷4 و با محوریت وزارت بهداشت وقت و حمایت پزشکان و جامعه قدرتمند 
پزشکی، تغییر کلی و جزئی نظام سالمت و درمان کشور کلید خورد. این نظام سالمت 
جدید از مدل آمریکایی خدمات سالمت و درمان موسوم به نظام تعرفه گذاری کالیفرنیا 
الگو گرفته بود. براساس این نظام، بیشتر خدمات بهداشتی و درمانی در قالب انواع و اقسام 
گوناگون تعرفه ها تقسیم بندی شــده بود و بار مالی ارائه خدمات درمانی را نیز از دوش 

دولت بر دوش مردم منتقل می کرد. این تعرفه ها هر سال نیز قیمت رو به افزایشی دارد.

طرحی به سود پزشکان»
شروع نظام جدید سالمت در کشور و مبتنی بر نظام آمریکایی موسوم به کالیفرنیا، روابط 
حقوقی و درآمدی را در نظام سالمت کشور به طور کامل به سود پزشکان تغییر داد. طرح 
خودگردانی بیمارستان ها موجب شد انواع و اقسام تعرفه ها به جیب پزشکان سرازیر شود؛ 
حتی در برخی موارد، تعرفه خدماتی به پزشکان تعلق می گرفت که خود پزشکان در ارائه 
آن خدمت، هیچ کاری را انجام نمی دادند اما بیشتر یا تمام وجه تعرفه آن به این پزشکان 
تعلق می گرفت. ســرجمع اجرای طرح خودگردانی بیمارستان ها در دهه ۷۰ شمسی و 
تغییر نظام سالمت به سمت آمریکایی شدن، روابط قدرت و درآمد را در بیمارستان ها و 

نظام سالمت کشور به سود پزشکان عمیقاً تغییر داد.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این خصوص می گوید: »بهانه پزشکان برای 
حمایت از طرح خودگردانی بیمارستان ها، بی انگیزگی و مقرون به صرفه نبودن نظام قبلی 
بود. اگرچه این بهانه هیچ پایه ای در واقعیت نداشــت اما به هر حال آن ها حرف خود را 
به دلیل پشــتوانه قدرتمند، به کرسی نشاندند. طبق نظام تعرفه گذاری جدید که درون 
طرح خودگردانی قرار داشت، پزشکان و اعضای هیئت علمی عالوه بر حقوق ثابت باید بر 
حسب نوع درمان، انواع تعرفه را نیز دریافت می کردند. آن ها در ابتدای امر، فقط در بخش 
دولتی۵۰۰ نوع تعرفه برای پرداخت به پزشکان در نظر گرفتند. این قبیل پرداخت ها به 
پزشــکان موجب افزایش درآمد بسیار زیاد این قشر شد؛ درحالی که پزشکان صرفاً یک 
بخش محدود از کادر درمان هستند. برای مثال در یک عمل جراحی، موضوعی با عنوان 

حق العمل برای پزشکان در کنار حقوق ثابت ماهانه در نظر گرفته شد«.

تبعیض در حق پرستاران»
 با افزایش قدرت و ثروت پزشکان با اجرای طرح خودگردانی بیمارستان ها و مواردی از این 
قبیل، همزمان موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز مطرح شد. با این حال تاکنون و 
باوجود گذشت ۱4 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، هنوز اجرای این 
قانون به دلیل توان نابرابر پزشکان و پرستاران در پیشبرد مطالباتشان، معطل مانده است.
این در حالی اســت که بعضی از کارشناسان نظام سالمت از اختالف ۱۰۰ برابری بین 
درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن می گویند. به طور 
مثال طبق نظام فعلی تعرفه گذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، 
از این مقدار، چیزی تا حدود 6۵ درصد آن به جیب پزشکان سرازیر می شود؛ ۵ درصد از 
این وجه به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی تخصیص پیدا می کند؛ ۱۰درصد 
نیز به خود بیمارستان ها پرداخت می شود؛ ۲۰ درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم 
از پرســتاران، نیروهای خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستان ها توزیع می شود که عمالً به 
پرســتاران چیز خاصی تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر 6۵ درصد درآمدها بین همان 
۵درصدی های هیئت علمی و ۲۰ درصد درآمد بین ۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان 

توزیع می شود. 
 تقریباً از ســال ۱3۷6 به بعد، بارها صحبت بر این بوده اســت که ۲۰ درصد ســهم 
غیرپزشکان افزایش یابد اما تاکنون باوجود فراز و فرودها هنوز این موضوع اجرایی نشده 

و همواره به تعویق افتاده است.
در طرح تحول ســالمت، بیــن 3 تا ۷هزار نوع تعرفه برای پزشــکان تعریف و به آن ها 
تعلق گرفت؛ اما در این طرح تقریباً هیچ نوع تعرفه ای به پرستاران تعلق نگرفت. این در 
حالی است که به اذعان کارشناسان سالمت، بار اصلی کاری، فشار مراجعان و بیماران و 
حساسیت اقدام های مراقبتی بر دوش پرستاران و اعضای غیرپزشک کادر درمان است و 
همین موضوع، همواره مورد اعتراض پرستاران و اعضای غیرپزشک کادر درمان بوده است.

اما موضوع جالب تر آنکه در وضعیت فعلی نظام درمان کشور، در بیشتر موارد ارائه خدمات 
درمانی و مراقبتی نه تنها تعرفه ای به پرستاران تعلق نمی گیرد بلکه بسیاری از تعرفه های 
خدماتی نیز که توسط پرستاران انجام و ارائه می شود، به نام پزشکان صادر و درآمد آن 

به جیب پزشکان می رود. 
در وضعیت نابرابر و تبعیض آمیز فعلی نظام ســالمت کشور که تفاوت عظیمی در همه 
جهات بین پرستار و پزشک ایجاد کرده است، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

شاید بتواند بخشی از این نابرابری و تبعیض را کم کند. 

سادگی  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
درآمیزد  طمع  چاشنی  با  وقتی  ناآگاهی  و 
به  پول  محترمانه  ریختن  جز  چیزی  نتیجه اش 

جیب های گشاد دزدان و کالهبرداران نیست.
دادن پیامــک به قصــد کالهبــرداری از افراد 
شــیوه تازه ای نیست. دو ســه دهه ای می شود 
که مجرمان با اســتفاده از این شــیوه، حساب 
کاربــران را خالی می کنند و اگر گرفتار پلیس و 
دستگاه قضایی نشوند، حظ خود را می برند. البته 
کالهبرداران پیامکی هم معموالً به روز هستند و 
با هر مناســبتی، ســاز و کار خود را برای دست 

کردن در جیب مردم تغییر می دهند. 
گاهی پیامکی با این مضمون ارســال می کنند؛ 
با عرض سالم، مشــترک محترم همراه اول، به 
خاطــر پرداخت به موقع قبض تلفن همراه خود 
از طرف شــرکت توســعه ارتباطات همراه اول، 
برنــده مبالغی به صورت وجه نقد شــده اید، لذا 
برای دریافت وجه نقــد، اطالعات کارت خود را 

به شماره تلفن همراه مورد نظر ارسال نمایید.
زمانی هم از روش های جدیدتری بهره می گیرند. 
مثاًل کالهبرداران با هدف دستیابی به اطالعات 
کارت بانکی مشترکان بانک های کشور، پیامکی 
به صورت تصادفی ارسال می کنند و از مشترکان 
می خواهند به لینکی که در پیامک آمده مراجعه 
کنند تا رمز دومشان در ۲4 ساعت تغییر کند و 
اگر مشترکان چنین کنند آن وقت کالهبرداران 
به راحتی به مشــخصات کارت بانکی و رمز دوم 
آن ها دست پیدا کرده و با هک کارت بانکی آنان 

حسابشان را خالی می کنند.
واضح اســت در ماجرای کالهبرداری پیامکی و 
تلفنی نمی تــوان از نقش ابزار پیامک غافل بود، 
چرا که متخلفان با استفاده از این ابزار است که 

می توانند نقشه های خود را پیاده کنند. 
از ســوی دیگر بررسی ها نشــان می دهد بیشتر 
این پیامک ها از پنل های ویژه ارسال پیامک های 
انبوه که اپراتورها در اختیار پیمانکارانشــان قرار 
می دهند، ارســال می شــود و گاهی حتی گفته 
می شــود این پنل ها اطالعات اشخاص را نیز در 
اختیار پیمانکاران قــرار می دهند. با این حال به 
نظر می رســد نظارت بر محتوای این پیامک ها 
ضعیف و موکول به بروز مشکل یا شکایت مردم 

است.
با این همه، پرسش این است که روال دسترسی 
افراد به ســامانه پیامکی یا پنل پیامکی چگونه 
است و آیا هر کســی درخواست سامانه پیامکی 
کند این ســامانه به وی اختصــاص می یابد؟ و 

ســرانجام اینکه متخلفــان واقعــاً می توانند به 
صورت انبوه، پیامک های خود را ارسال کنند؟ 

 90 درصد موارد کالهبرداری ها »
به صورت تلفنی است

دکتر داود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت 
مخابــرات ایران در پاســخ به قــدس می گوید: 
االن دیگر کالهبرداری از طریق پیامک بســیار 
کم شــده؛ در واقع تا آنجایی که ما اطالع داریم 
درحال حاضــر ۹۰ درصد موارد کالهبرداری به 

صورت تلفنی انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه معموالً مجرمان کالهبردار 
از چنــد تکنیــک و روش اســتفاده می کنند، 
می افزاید: یکی از این روش ها اســتفاده از ترفند 
ادعای برنده شــدن در مسابقاتی مثل مسابقات 
رادیویــی و... اســت. روش شــایع دیگــر ارائه 
خدمت اســت، مثاًل به مخاطــب می گویند به 
او خدمت بیمه شــخص ثالث را با نصف قیمت 
ارائــه می دهند. کالهبرداری بــا این روش ها به 
صورت نقدی اســت. البته گاهی هم می گویند 
اگر شــما هزینــه ای را بپردازید ما برای شــما 
کاالیی مثــل تلویزیــون و یخچال و.. ارســال 
می کنیم. در این روش هــا کالهبرداران معموالً 
از روی پروفایل کســانی که به آن ها دسترسی 
دارند مخاطبشــان را به صــورت اتفاقی انتخاب 
می کنند و با آن ها تماس می گیرند و برای اینکه 
به مخاطبشــان اطمینان بدهند خطری آنان را 

تهدیــد نمی کند، خطوط خود 
را روی برخی از خطوط معتبر 
نهادها و دستگاه ها و... دایورت 
می کننــد و بعد بــه فرد مورد 
می خواهید  اگر  می گویند  نظر 
مطمئن باشــید همین االن با 
شماره ام تماس بگیرید آن وقت 
خواهید دید کــه از نهاد صدا 
و ســیما یا وزارت علــوم و... 
گوشی را برمی دارند و مخاطب 
هم وقتی شــماره مورد نظر را 
می گیــرد چــون از آن طرف 
شــخصی از صدا و سیما و یا 
می دهد،  پاســخ  نهادها  دیگر 
خیالش راحت می شود و تصور 
می کند شــماره ای کــه با آن 
تماس گرفته اند از صدا و سیما 

یا فالن نهاد بوده است. 
البته به تازگی شاهد یک روش 
جدیــدی هم بوده ایــم و آن، 
از  کالهبرداران  سوءاســتفاده 
به ویژه  اجتماعی  شــبکه های 
تلگرام است. به این ترتیب که 

در سیســتم تلگرام این امکان که یک فرد روی 
یک گوشی خود چند اکانت تلگرام داشته باشد، 
وجود دارد. بنابراین شــماره فرد را روی گوشی 
خــودش رجیســتر می کند و بعد بــرای تعداد 

زیادی از آشــنایان و دوستان 
فرد پیام ارسال می کند که مثاًل 
این شماره کارت من است و به 
من مقداری پول قرض بدهید.

به هرحال طبــق گزارش هایی 
پیامکی  داریم کالهبرداری  که 
بســیار محــدود و نزدیک به 
متأســفانه  امــا  شــده،  صفر 
تلفنــی  سوءاســتفاده های 
اگر  البته  همچنان وجود دارد. 
مردم فقــط و فقط یک جمله 
را به خاطر بســپارند که کسی 
برای پرداخت جایزه و یا هدیه 
با آن ها تماس نمی گیرد، چون 
احــراز هویــت حتمــاً باید به 
صورت حضــوری انجام گیرد، 
برای  کالهبــرداری  روش  این 
اما  می شود.  برچیده  همیشــه 
مردم ســادگی می کنند و این 

کار را انجام نمی دهند. 

استفاده از سامانه پیامکی»
وی ســپس به موضوع ســامانه 
پیامکی اشاره می کند و می گوید: اصوالً کسانی که 
می خواهند سوءاستفاده کنند این کار را از طریق 
سامانه یا پنل پیامکی ثبت شده، انجام نمی دهند؛ 
دلیلش هم این اســت که وقتی کسی می خواهد 

ســامانه پیامکــی بگیرد شــماره تلفــن و تمام 
مشــخصاتش، حتی نشــانی خانه و محل کارش 
در سیســتم، ثبت و در صورت نیاز ارائه می شود. 
شماره پنل ها قابل شناســایی است. بنابراین به 
طور معمول متخلفان از طریق شماره تلفن هایی 
که متعلق به خودشــان نیست و مجهول هستند 
برای ارســال پیامک ها و کالهبرداری اســتفاده 
می کنند. به هرحال از سیستم های پنلی نشاندار 
امکان ارسال پیامک به منظور کالهبرداری وجود 
ندارد و اگر کسی چنین کند بالفاصله شناسایی و 

بازداشت می شود. 
زارعیان در پاســخ به این پرسش که آیا شخص 
می تواند بدون اســتفاده از پنــل پیامکی از یک 
سیم کارت پیامک حجمی ارسال کند، می گوید: 
ممکن است در سیم کارتی مسروقه، شماره تلفن 
افــراد زیادی ذخیره شــده باشــد و برای آن ها 
پیامک ارســال کند؛ البته االن ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارسال پیامک، 
ســقف مشخصی را تعیین کرده است، به طوری 
که اگر از یک شــماره تلفن تعداد زیادی پیامک 
ارســال شود به عنوان پیامک انبوه تلقی کرده و 

آن را مسدود می کند. 

مردم چه کنند؟»
وی با اشاره به اینکه ساالنه میلیون ها پیامک به 
منظور اطالع رسانی به مردم ارسال می شود تا در 
دام افراد کالهبردار نیفتنــد، می گوید: در حال 
حاضر مردم تنها از طریــق پلیس فتا می توانند 
کالهبــرداری پیامکی یا تلفنــی و... را پیگیری 
کنند.خوشــبختانه این پلیــس بخش عمده ای 
از کالهبرداران تلفنی و پیامکی را شناســایی و 

دستگیر می کند.
وی در خاتمــه می افزایــد: فناوری هــای نوین 
پیچیدگی هــا و ســادگی های خــاص خود را 
دارند. ســادگی فناوری های نوین این است که 
همه افــراد می توانند از آن ها اســتفاده کنند و 
پیچیدگی آن ها هم این اســت که افراد حرفه ای 
می تواننــد از آن ها اســتفاده های دیگری ببرند، 
بنابراین مردم باید مراقب باشــند به پیامی که 
نمی شناسند پاسخ ندهند و مراجعات بی دلیلی 
به گوشی های خود نداشته باشند. وقتی برایشان 
پیام هایی به ویژه در شبکه های اجتماعی می آید 
تا شــناخت کافی از آن پیــدا نکردند، به هیچ 
عنوان آن هــا را تأیید نکنند چــون به هرحال 
هکرها و کالهبــرداران حرفه ای می توانند از هر 

فرصتی برای کالهبرداری استفاده کنند. 

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از شیوه های قدیمی و جدید کالهبرداری های تلفنی، پیامکی و مجازی می گوید

مراقب سارقان گوشی به دست باشید

اگر مردم به خاطر 
بسپارند که کسی 

برای پرداخت 
جایزه با آن ها 

تماس نمی گیرد، 
چون احراز هویت 

حتماً باید به صورت 
حضوری انجام 

شود، این روش 
کالهبرداری برای 

همیشه برچیده 
می شود

بــــــرش
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بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
 »واکسن آنفلوانزا« درنهایت

 ۴۰ درصد اثربخش است!
 تســنیم    معاون وزیر بهداشــت گفت: 
واکســن آنفلوانزا در پیشــگیری از ابتال به 
آنفلوانزا درنهایت حدود 4۰ درصد اثربخشی 
دارد، زیرا این ویــروس مرتباً در حال تغییر 
یافتن اســت و می  تواند از اثر سیستم ایمنی 

بدن در امان بماند.
وی تصریــح کرد: به افــرادی که در معرض 
خطر هستند شامل مادران باردار، افراد دچار 
بیماری  های ســرطان، نقص سیستم ایمنی، 
بیماری  های مزمن، افــرادی که پیوند کلیه 
شــده  اند یا دیالیز می  شــوند و افراد سالمند 
بــاالی 6۵ ســال به ویژه ســالمندان دچار 
بیماری  های مزمن گفته می  شــود واکسن را 

تزریق کنند.
رئیسی گفت: واکسیناســیون آنفلوانزا برای 
تمــام مــادران بــاردار زیر پوشــش مراکز 
بهداشــتی و درمانــی را به صــورت رایگان 
انجــام خواهیم داد و مادران بارداری که زیر 
پوشش این مراکز نیستند می  توانند به مرکز 
بهداشت نزدیک محل زندگی خود مراجعه و 
پس از ثبت کد ملی، این واکسن را دریافت 

کنند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کم فروشی یا گران فروشی 
اینترنت قابل کنترل است

 آنا    رضا تقی پور، عضو کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس، بــه ضرورت مطالبه گزارش 
عملکرد از ســوی اپراتورها تأکید کرد و گفت: 
وزارت ارتباطــات باید احتمال کم فروشــی و 
گران فروشی بسته های اینترنت را بررسی کند.

وی با اشــاره به موارد مطرح شده در فضای 
مجــازی در خصوص دزدی یا کم فروشــی 
بســته های اینترنت، گفت: ایــن موضوع از 
سوی وزارت ارتباطات قابل کنترل بوده؛ زیرا 
میزان پهنای باندی کــه یک اپراتور خریده 
مشــخص و میزان فروش و واگذاری آن نیز 

روشن است.
تقی پور گفت: توصیه ما به وزارت ارتباطات 
این اســت که از تک تــک اپراتورها کارنامه 
عملکــردی مطالبه کنــد، با ارائــه چنین 
کارنامه ای همه چیز شــفاف شــده و دیگر 
نگرانی از گران فروشــی یا کم فروشی مطرح 

نخواهد شد.
تا جایی که اطالع دارم باوجود افزایش هایی 
که به تازگــی اپراتورها اعمال کرده اند، هنوز 
زیر قیمــت تعرفه هــا پهنای بانــد را ارائه 

می دهند.

آموزش

رئیس مرکز جذب وزارت علوم:
سهمیه های جذب هیئت علمی 

کاهش یافت
 مهر   رئیس مرکز جــذب اعضای هیئت 
علمی وزارت علوم از ادغام دو فراخوان جذب 
در یک فراخوان ســال ۹۹ خبر داد و گفت: 
امســال تنها یک فراخوان جــذب خواهیم 

داشت.
محمدرضا رضوان طلب گفت: در ســال ۹۹ 
برخالف سال های گذشته دو فراخوان جذب 
اعضای هیئت علمی نداریــم و دو فراخوان 
به دلیل شــرایط کرونا و مقداری هم تأخیر 
دانشــگاه ها در ارســال پرونده هــا در یک 

فراخوان ادغام شد.
 رئیــس مرکز جذب اعضــای هیئت علمی 
وزارت علوم افزود: گاه پرونده هایی به مرکز 
جذب ارسال می شود که مربوط به سال۹۱ 
و یا ۹۲ است در صورتی که دانشگاه ها باید 
پرونده های جذب رســیدگی  بــه  ۹۰روزه 
کنند، ولی اکنون شــاهد آن هســتیم که 
۹ســال می گذرد اما پرونده هنوز ارســال 

نشده است.
برای سال ۱4۰۰ نیز ۹4۵ نفر سهمیه داریم، 
محدودیت ها اقتضا می کرد ما دو فراخوان را 

در یک فراخوان ادغام کنیم.

میراث فرهنگی و گردشگری 

علی اصغر مونسان خبر داد
 مذاکره با وزیر بهداشت 

برای رفع محدودیت های سفر
 ایسنا    علی اصغــر مونســان، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از 
تشــکیل جلســه با وزیر بهداشت برای رفع 
محدودیت هــای ســفر خبــر داد و گفت: 
اگر ایــن محدودیت هــا ادامه یابــد، تمام 
سرمایه گذاری های گردشگری نابود و فعاالن 

گردشگری ورشکسته می شوند.
مونســان همچنین گفت: از وزیر بهداشت 
خواهش کردیم به جای توصیه های »ســفر 
نرویم« روی »سفر هوشــمند و مسئوالنه« 
تأکید شــود. ما هم مثل وزارت بهداشــت 
بــا ایــن حجم از ســفر که اکنــون اتفاق 
می افتد، مخالفیم، چون برای گردشــگری 
منافعی ندارد. اینکه هر کســی ماشینش را 
بردارد، هر جایی خواســت چادر بزند و یا 
در خانه های مختلف اتراق کند، نه تنها به 
درد نمی خورد که ســبب انتشار کرونا هم 
می شــود. اما با توجه به رعایت پروتکل ها 
در ناوگان حمــل و نقل و هتل که وزارت 
بهداشــت هــم قبــول دارد، این ســفرها 
می توانــد در قالــب تورهای گردشــگری 

افتد. اتفاق 

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد
تکذیب صدور شناسنامه برای 

فرزندان حاصل از رابطه نامشروع
 باشــگاه خبرنگاران جوان    سخنگوی 
ســازمان ثبت احوال خبر صدور شناسنامه 
بــرای فرزندان حاصل از رابطه نامشــروع را 

تکذیب کرد.
سیف اهلل ابوترابی گفت: اخباری که به نقل از 
بنده منتشر شد را تکذیب می کنم، فرزندان 
نامشــروع در صورتی کــه دادگاه تأیید کند 
و حکــم دهد می توانند شناســنامه دریافت 
کنند. این موضوع، مســئله جدیدی نیست 
و از قبل نیز مطرح بوده اســت، مســئله ای 
است که تنها دادستانی باید آن را تأیید کند 
و ســازمان ثبت احوال هیچ دخالتی در آن 

نخواهد داشت.
وی بــا اشــاره به اینکــه نام پــدر فرزندان 
نامشــروع نامعلوم اســت، گفت: آماری در 
دسترس نیست که تا کنون چند شناسنامه 

برای این افراد صادر شده است.
ابوترابی همچنین اظهار کرد: فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی باید 
بــه اســتانداری مراجعه کنند کــه تاکنون 
شناســنامه ای برای این افراد صادر نشــده 

است.

فراسو

برداشت آزاد

  پنجشنبه 27شهریور 13۹۹  28محرم 1۴۴2 17سپتامبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹3۴6

دستچین

دلیل کاهلی در راه اندازی شبکه ملی اطالعات
مهر: جواد جاوید نیا، معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی 
دادگستری استان تهران از به زمین ماندن دستور رهبر انقالب 
درباره شــبکه ملی اطالعات گله کرد و گفــت: اگر کاهلی در 
راه اندازی این شــبکه وجود دارد و مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی اجرا نمی شــود، از بی عرضگی دیگر دستگاه های عضو 

شوراست که در مقابل اهمال سکوت کرده اند.

قرارداد کمتر از یک  سال را قبول نداریم
ایسنا: محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: در 
بحران کرونا برخی دانشگاه ها به اشتباه اقدام به جذب نیروی ۸۹روزه 
پرستاری کردند که این قراردادها باید ابتدا تبدیل به قرارداد یکساله 
شــود. موضوعی با عنوان جذب نیروی ۸۹ روزه نباید وجود داشته 

باشد، ما قرارداد کمتر از یک  سال را قبول نداریم. 

اجرای چراغ خاموش »سند ۲0۳0«
تسنیم: حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیئت  رئیسه مجلس 
گفت: با وجود اینکه بارها فریاد زدیم عده ای در حال اجرای ســند 
۲۰3۰ هســتند اما نه تنها به آن توجه نشد بلکه مفاد این سند به 
برخی کتاب های درسی نیز وارد شده است. هنوز افرادی در دولت 

هستند که قصد دارند این سند را چراغ خاموش اجرا کنند.

کوتاهی تمامی دستگاه ها در جمع آوری معتادان متجاهر زن
مهر: سردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(، 
می گویــد: متأســفانه اقدام های جدی و مؤثری تــا به حال در 
خصوص بازپروری معتادان متجاهر خانم صورت نگرفته است. 
البته مراکز بهاران برای نگهداری این افراد اختصاص داده شده 
است، اما هیچ نهاد و مرکزی تکاپوی جمع آوری معتادان متجاهر 

خانم را نداشته و جواب هم نگرفته است.

کالهبرداری با واکسن آنفلوانزا!
ایســنا: علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: 
قیمت واکســن آنفلوانزا با ارز دولتی، 4۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، 
اما قیمت واکســنی که با ارز نیمایی تأمین می شود هنوز مشخص 
نیســت. وقتی هنوز این کاال قیمت مشخصی ندارد، چگونه آن را 
پیش فروش می کنند؟ پس پیش فروش و فروش اینترنتی واکسن 

آنفلوانزا کالهبرداری و تقلب است.

انتقاد فعاالن صنعت گردشگری و هتلداران از وزارت نیرو 
فارس: جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران می گوید: قرار بود 
هزینه های آب و برق هتل ها با تعرفه های تخفیفی در نظر گرفته و 
هزینه ها تعدیل شود؛ ولی نه تنها اینچنین نشده بلکه در ازای اندکی 
تأخیر در پرداخت قبوض، خدمات هم از ســوی وزارت نیرو قطع 
شده است. همکاری نکردن وزارت نیرو با هتلداران جای تأسف دارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

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

الملک الحق المبین

2 حمله به اعضای سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا در عراق

روزسیاهجاسوسها
  جهان/ علوی  تنها وقوع دو اتفاق پریروز در عراق 
کافی بود که این روز را برای ســرویس های جاسوسی 
خارجی در این کشور سیاه کند. اتفاق اول، حوالی ظهر 
روز سه شنبه بود که یک بمب کوچک در بزرگراه قادسیه 
بغداد، مقابل مسجد جامع  ام الطبول و در ورودی منطقه 
خضراء منفجر شد. گفته می شود هدف این انفجار، یک 
خودرو وابسته به ســفارت انگلیس بوده است و از آن 
مهم تر، یک عضو بلند پایه ســرویس جاسوســی این 
کشــور موسوم به MI6 در انفجار این بمب کشته شد 
و گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. با توجه به 
حضور این مقام ارشد سرویسMI6 در خودرو هدف، به 
نظر نمی رسد این انفجار اتفاقی رخ داده باشد و یا عامالن 

آن از سرنشینان خبر نداشته باشند.
 اما تمام حوادث سه شنبه عراق به این اتفاق ختم نشد. 
 حادثه دیگر، شامگاه سه شــنبه رخ داد. گروه مقاومت 
ســرایا المنتقم خودرو متعلق به سازمان CIA ایاالت 
متحــده آمریکا را در نزدیکی پایــگاه ویکتوری هدف 
قرار داد. ســرایا المنتقم در کانال خبری خود تأکید کرد 
با استفاده از بمب های کنار جاده ای، دو خودرو زره پوش 

حامل افســران آمریکایی که در میــان آن ها برخی از 
افسران رابط با سفارتخانه واشنگتن در بغداد نیز حضور 
داشتند را هدف قرار داده که هر دو خودرو منهدم شده 
و اطالعات اولیه حکایت از آن دارد که ســه افسر ارشد 

اطالعاتی آمریکا نیز کشته شده اند.
نکته جالب در این اتفاق آن اســت کــه دوربین های 
مدار بســته موجود در خیابان فرودگاه بغداد که پایگاه 
 ویکتــوری آمریکا در نزدیکی آن قــرار دارد، از میدان 
عباس بن فرناس به ســمت بغداد در ســاعت انفجار 
خاموش شــده اند. اما دوربین های مسیرهای دیگر در 
حالت فعال قرار داشــتند که این مســئله موجب آغاز 
تحقیقات گســترده ای در این باره شــده است. برخی 
کارشناسان معتقدند گروه سرایا المنتقم در حمله اخیر 
خود به خودرو حامل افســران سازمان سیا از عملیات 

سایبری و جنگ الکترونیک استفاده کرده است.
پس از حمله به خودرو ســازمان جاسوسی انگلیس که 
 MI6 منجر به هالکت یکی از افسران ارشد و برجسته
در بغداد شــد، حاال نوبت به افسران سازمان جاسوسی 
آمریکاســت تا با محدود کردن حرکات آن ها توســط 

گروه های مقاومت در عراق، مانع فتنه گری آن ها در این 
کشور شوند. گفته می شود مهم ترین و اصلی ترین مرکز 
جاسوسی آمریکا و انگلیس در عراق در منطقه سبز و در 
سفارتخانه های این کشورها در بغداد قرار دارد و پایگاه 
الحریر در منطقه تحت کنترل خانواده مالمسعود بارزانی 
به  عنوان ایستگاه اصلی شنود و جمع آوری اطالعات کار 

می کند.
گفتنی است شــنبه این هفته، وزیر دفاع انگلیس که 
برای ســفری چند روزه وارد عمان و قطر شده بود، در 
مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی الجزیره به بیان مواضعی 
ضد ایرانی پرداخته بود. بن واالس گفت: لندن در ائتالف 

منطقه ای آمریکا برای مقابله با ایران مشارکت خواهد 
کرد؛ ائتالفی که پیشــتر واشنگتن از عضویت تل آویو 
و ابوظبی در آن خبر داده بود. وی در پاســخ پرسشــی 
درباره تشــکیل پیمان راهبردی بــا آمریکا علیه ایران 
گفت: »برای بریتانیا مهم اســت که تنگه هرمز را باز 
نگه داریم. ما باید پیامی برای ایران ارسال کنیم درباره 
اینکه رفتارش قابل قبول نیست«. در همین حال، برخی 
کارشناسان منطقه ای بر این باورند سلسله اتفاقات روز 
سه شنبه عراق که به طوراختصاصی علیه سرویس های 
جاسوسی آمریکا و انگلیس بود، واکنشی دربرابر مواضع 

وزیر دفاع انگلیس بوده است.

یحیی سریع:
 4 هزار روز دیگر هم ©

مقاومت می کنیم
سخنگوی  المسیره: 
نیروهای مســلح یمن 
در توییتر خود نوشت: 
نبــرد آزادی تــا زمان 
نابودی متجاوزان ادامه 

دارد. یحیی سریع به مناسبت گذشت 2هزار 
روز از حمالت ائتالف عربی تحت امر عربستان 
به این کشور نوشت: ملت بزرگ یمن، قهرمانان 
نیروهای مسلح و مجاهدان ارتش و کمیته های 
مردمی به یاری خداوند متعال موفق شدند در 
برابر 2هزار روز حمله و تجاوز به کشــورمان 
مقاومت کنند. مطمئناً کســی کــه با یاری 
خداوند در ایــن دوره مقاومت کرده، قادر به 
ایستادگی 4هزار روزه و بلکه بیشتر از آن است.

اختالف پاریس و واشنگتن عیان تر می شود

 مورگان اورتگاس: ©
حزب اهلل تروریست است

فارس: سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا با اشــاره 
تلویحی به تضاد موضع 
واشــنگتن  و  پاریــس 
در زمینــه لبنــان و با 

اتهام زنی مجدد علیه حزب اهلل لبنان، این جنبش 
را »تروریســتی« خواند. »مــورگان اورتگاس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفت  و گو 
با شــبکه آمریکایی »الحره« ضمن اتهام زنی به 
جنبش حزب اهلل لبنــان، به صورت تلویحی به 
تضاد موضع پاریس و واشنگتن در موضوع لبنان 

اشاره کرد.
اورتگاس در حاشــیه مراســم امضای توافق 
ســازش میان تل آویو، ابوظبــی و منامه در 
واشنگتن، ادامه داد: »فرانسوی ها باید بفهمند 
حزب اهلل یک سازمان تروریستی است و به هیچ 
عنوان نمی تواند اصالحاتی را که مردم لبنان 
یک سال پیش در اعتراضات خواهان آن بودند، 

محقق کند«.

12/2612/59
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انتقال اینجرلیک و پایان عصر اتحاد آمریکا و ترکیه؟©
الوقت: در حالی که سال هاست ابر سیاه اختالفات بر روابط ترکیه و غرب سایه انداخته، 
به تازگی براساس ادعای رسانه های یونانی، ایاالت متحده قصد دارد نیروهای خود را از 
اینجرلیک به یکی از جزایر یونان منتقل کند. در این زمینه واشنگتن اگزمینر به نقل از 
ران جانسون )Ron Johnson( سناتور ایالت ویسکانسین و عضو هیئت رئیسه کمیته 
فرعی روابط خارجی سنا نوشته است: نیروی دریایی آمریکا درحال ساخت پایگاهی در 

جزیره »ِکِرت« واقع در خلیج »سودا« درجنوب یونان است.
ترکیه پایگاه هوایی اینجرلیک را برای عملیات هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا در 
ســوریه در ژوئیه 2015 گشــوده بود و از آن زمان ایاالت متحده از این پایگاه هوایی 
نظامی برای عملیات خود در خاک سوریه استفاده می کند. اما در واقع، یگان های مدافع 
خلق کرد، نقش متحد و پیاده نظام آمریکا را در ســوریه بازی می کرد؛ موضوعی که 
ترکیه آن را تهدیدی جدی علیه امنیت ملی خود قلمداد کرد. پیش از موضوع سوریه، 
دلیل دیگر تنش ترکیه و آمریکا، کودتای ناکام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه بود که آنکارا 
آن را به فتح اهلل گولن، رهبر مذهبی تبعیدی در آمریکا نسبت می دهد. ترکیه بالفاصله 
پس از اقدام به کودتای 15 ژوئیه، پایگاه اینجرلیک را تعطیل کرد، زیرا برخی از سربازان 
در این پایگاه برای کودتا تالش کرده بودند. دامنه این اختالفات با تصمیم ترکیه برای 
خرید ســامانه دفاع موشکی اس400 از روسیه بیشتر شد. اقدامی که واشنگتن آن را 
خالف روح اتحاد نظامی ناتو می داند و معتقد اســت روسیه از این طریق می تواند به 
آسیب پذیری های تجهیزات راهبردی نظامی آمریکا همانند هواپیمای اف35 آگاهی 
یابد. پس از تالش های ناکام برای رسیدن به راه حل، واشنگتن ترکیه را از جریان برنامه 
ســاخت اف35 خارج و از تحویل این جنگنده به آنکارا امتناع کرد. همچنین کنگره 
آمریکا تحریم هایی موسوم به کاتسا )CAATSA( را برای تنبیه ترکیه در نظر گرفت. 
اردوغان در واکنش تهدید کرد در صورت اجرایی شدن آن، دو پایگاه نظامی اینجرلیک 

و کورسیک که مورد استفاده ایاالت متحده در ترکیه است را تعطیل خواهد کرد. 
در حالی که طی سال های اخیر شکاف در میان مهم ترین اتحاد نظامی غرب یعنی ناتو 
در حال افزایش بوده است، افزایش مناقشات میان ترکیه با دولت های اروپایی بخش 
مهمی از علل این موضوع را به خود اختصاص داده است. تنها چند روز از اقدام ترکیه 
در اوایل ماه سپتامبر برای انتقال گسترده تجهیزات نظامی سنگین به مرز با یونان به 
عنوان دیگر عضو ناتو می گذرد. با این اقدام، آتن وادار شــد آمادگی رزمی خود را به 
میزان قابل توجهی افزایش دهد و به سوی دولت های اروپایی برای کسب حمایت سوق 
یابد. در این زمینه بیانیه فرانسه مبنی بر اینکه پاریس از یونان در درگیری احتمالی 
بین ترکیه و یونان حمایت خواهد کرد، موجب التهاب بیشتر شرایط شد. پاریس اخیراً 
به تهدیدآفرینی کشتی های نظامی ترکیه برای ناوگان کشتی های فرانسوی در دریای 
مدیترانه به شدت اعتراض کرده بود. با افزایش این رویارویی ها بسیاری بر این اعتقاد 
هستند که آنکارا هر لحظه آماده بستن بسفر و ممنوعیت عبور کشتی های جنگی از این 
تنگه است. تحلیلگران می گویند آنکارا در واقع مجبور خواهد شد گذرگاه دریای سیاه 
و مدیترانه را ببندد. حدود 6 ماه پیش، ترکیه اعالم کرد در صورت کوچک ترین تهدید 
علیه منافع ترکیه، بسفر را مسدود می کند. در این میان، تهدید به انتقال اینجرلیک، 
می تواند بخش دیگری از اقدام های واشنگتن برای اعالم حمایت از یونان باشد. به ویژه 
که پیش از این نیز واشــنگتن اخطارهای نمادینی را از طریق انجام رزمایش نظامی 
مشــترک با یونان و همچنین لغو سه دهه تحریم های تسلیحاتی علیه قبرس صادر 

کرده بود.
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 جهان  بامداد روز گذشته، فقط چند ساعت 
پس از امضای معاهده صلح بین نتانیاهو و دو 
کشور عربی، مقاومت در نوار غزه، اراضی اشغالی 
را موشکباران کرد. ارتش رژیم صهیونیستی با 
بیان اینکه حدود 15 راکت به سمت شهرک های 
نوار غزه شلیک  نزدیکی  صهیونیست نشین در 
شده است، مدعی شد جنبش حماس مسئول 
تمام اتفاقات داخل و خارج نوار غزه است. این 
موشک ها به سوی شهرک های اشدود و عسقالن 
مجروح  از  خبری  منابع  برخی  شد.  شلیک 
در  حداقل 6 شهرک نشین صهیونیست  شدن 
این عملیات خبر دادند. خبرنگار نظامی روزنامه 
»یدیعوت آحارونوت« پس از این حمله نوشت: 
»غزه آن هایی را که در کاخ سفید دور هم جمع 

شده اند، با موشک مورد خطاب قرار داد«.
»آویگــدور لیبرمن« وزیر جنگ پیشــین رژیم 
صهیونیســتی در واکنش به ایــن تبادل آتش 
گفت: »در حالی که بنیامین نتانیاهو در واشنگتن 
در حال جشــن گرفتن اســت حمــاس نیز )با 
موشــکباران( در حال جشن گرفتن در اشدود و 

عسقالن است«. 
ارتش رژیم صهیونیســتی روز گذشته با انتشار 
بیانیه ای در صفحه توییتر خود نوشــت: »شب 
گذشــته حدود 15 راکت از نوار غزه به ســمت 
اسرائیل شلیک شــد. ]پس از آن[ جنگنده ها و 
بالگردهای رزمی ارتش اسرائیل تعدادی از اهداف 

گروه حماس در نوار غزه را هدف گرفتند«.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است در جریان 

ایــن حمالت حدود 10 هــدف از جمله کارگاه 
تولید تسلیحات و مواد منفجره و همچنین یک 
پایگاه نظامی که برای آموزش ]خدمه نظامی[ و 
آزمایش راکت ها مورد استفاده گروه حماس بود، 

هدف قرار داده شدند.
این در حالی اســت که »ســرایا القدس« شاخه 
نظامی جنبش جهاد اســالمی فلسطین اعالم 
کرده، شــلیک راکت به ســمت شــهرک های 
صهیونیستی در پاســخ به حمالت این رژیم به 
مواضع مقاومت در غــزه و در چارچوب معادله 

»گلوله باران جواب گلوله باران« صورت گرفت.
تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که ادعای 
رســانه ها و ارتش رژیم صهیونیســتی مبنی بر 
رهگیری و انهدام راکت های شلیک شده در این 
حمله صحت ندارد و یک مغازه در اشــدود مورد 
اصابت قرار گرفته و دست کم 6 نفر زخمی شدند. 
گردان های شهدای »االقصی« شاخه نظامی فتح 
نیز در پیامی به دشمن صهیونیستی اعالم کرد: 

گلوله باران مقابل گلوله باران، معادله ای است که 
مقاومت فلسطین آن را تغییر نخواهد داد.

گردان های »ابوعلی المصطفی« شــاخه نظامی 
جبهه خلق برای آزادی فلســطین و گردان های 
»المقاومة الوطنیه« هم در پیامی کوتاه هشــدار 

دادند: گلوله باران پاسخ گلوله باران.
گردان های »ناصر صالح الدین« شــاخه نظامی 
کمیته های مقاومت در فلسطین هم اعالم کرد: 
زمان ســکوت تمام شــده و آتش با آتش پاسخ 
داده می  شود. گردان های »القسام« شاخه نظامی 
حماس نیز اعالم کرد: رژیم صهیونیستی هزینه 
هر تجاوزی به ملت فلسطین یا پایگاه های مقاومت 
را خواهد داد و پاسخ گلوله باران، گلوله باران است.

اتاق عملیات مشترک گروه های فلسطینی نیز به 
نوبه خود اعالم کرد به دشمن صهیونیستی اجازه 
هدف گرفتن ملت فلســطین و مواضع مقاومت 
داده نخواهد شد و به حمالت صهیونیستی پاسخ 

داده می  شود.

شادی در کاخ سفید، هراس در تل آویو
موشکباران اراضی اشغالی، همزمان با امضای توافق صلح با دو کشور عربی

گزارش
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    س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد اجرای 
عملی�ات تاسیس�ات الکتریکی در کلیه کارگاه ه�ا و محل های تعیین 
شده جهت محدوده حرم مطهر حضرت رضا ) ع ( به مدت یک سال شمسی برابر 
110  مورد آیتم اجرائی مندرج  در جدول آیتم مقادیر اجرائی را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط ) اشخاص حقیقی و حقوقی ( واگذار نماید ،  لذا 
متقاضی�ان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه  م�ورخ  03/ 1399/07 

    http://sem.aqr-harimeharam.org  ضمن مراجعه به  آدرس اینترنتی
) تلفن :  31305243 - 32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
اجرای عملیات س�رویس، نگهداری و تعمیر دس�تگاه های 
عطرپ�اش مجموع�ه حرم مطهر حض�رت رض�ا )ع( را از طریق مناقصه 
عموم�ی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید. ل�ذا متقاضیان 
می توانند تا پایان وقت اداری روز  چهارش�نبه  م�ورخ 1399/07/09 
  http://sem.aqr-harimeharam.org ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی
)تلفن 31305402-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پروژه تهیه مصالح و اجرای ش��بکه توزیع شبکه گازرس��انی داخلی را به شماره 2099060025000005 را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه  
سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/6/26 می باشد .

رشته و گروه  براورد ریالی اولیه زیربنای ساختمان)مترمربع(عنوان پروژه  
شرکت پیمانکاری

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت زمان
اجرا

محل تامین 
اعتبار

تهیه مصالح و 
اجرای شبکه 
توزیع شبکه 

گازرسانی داخلی  

تهیه مصالح و اجرای تقریبی 
ابنیه  پایه36116/400/227/6435مترشبکه توزیع دفنی 

وتاسیسات 5
52روز320/011/382

ملی-اسناد 
خزانه

اسالمی - نقد 600متر شبکه تقریبی روکار 
گازرسانی داخلی دانشگاه والیت 

1-شرح مختصر موضوع مناقصه: پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع شبکه گازرسانی داخلی .
2-مدت و محل انجام کار:52روز کار و محل انجام کار ایرانشهر

3-مهلت زمانی دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/6/21
4-مهلت زمانی تحویل اسناد تکمیل شده به مناقصه گذار :حداکثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/7/14

5- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 99/7/14 
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:آدرس :اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان -ایرانش��هر-

کیلومتر4بزرگراه شهید مرادی-سازمان مرکزی دانشگاه والیت –دبیرخانه مرکزی –اطالعات تماس 054-37212289
هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- پیمانکار موظف است جهت گستردگی حجم کار پروژه . قبل از تعیین قیمت . از کلیه محدوده پروژه بازدید دقیق به عمل آورد .در صورت عدم بازدید در صورت مواجهه 
با هرگونه موارد خارج از مفاد پیمان و دارای ابهام و اختالف با دستگاه نظارت به دلیل عدم بازدید منطقه حق هیچگونه اعتراضی نسبت به صعوبت کار نخواهد داشت .

7-پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در قرار داد را مطالعه نماید .
               

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 دانشگاه والیت ایرانشهر 
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ش��رکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه 
»خرید ترانسفورماتورهای 400/132/20 کیلوولت پست کنگان و ترانس های کمپکت 
مربوطه« به شماره »2099001046000049« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت خریداری نماید. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. لذا مناقصه گران در زمینه 
موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اس��ناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در 
ذیل به س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه 
با اس��ناد و مدارک خواسته شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری 
نمایند. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل 
ثبت ن��ام در س��امانه و دریافت گواه��ی امضا الکترونیکی جهت ش��رکت در مناقصه 
را محقق س��ازند. به مدارک واصله خارج از س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت و 

همچنین مدارک فاقد امضاء مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/6/30

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/7/2
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/7/19
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/7/20

5- نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.
6- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران 

)به صورت فشرده(
7- مدت تحویل کاال: 12 ماه هجری شمسی

8- ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: به صورت ی��ک یا ترکیبی از 
تضامی��ن بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح م��اده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به 
ش��ماره 123402/ت50659ه� مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران به مبلغ پانزده 
میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد 
و هفتاد و چهار )15/123/487/874( ریال می باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمت��ر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- م��دت اعتبار پیش��نهادها: پیش��نهاد باید از هر حیث برای م��دت 90 روز بعد از 
تاریخ تعیین ش��ده برای تس��لیم پیش��نهاد معتبر باش��ند و این مدت برای 30 روز 

دیگر قابل تمدید می باشد.
10- نش��انی ای��ن ش��رکت جهت ارس��ال پاکت ه��ای »ال��ف« و »ب« و »ج«: ش��یراز-                      

خیاب��ان زند- نبش خیابان فلس��طین- ش��رکت برق منطقه ای ف��ارس- دبیرخانه 
مرکزی )تذکر مهم، ارس��ال یک نس��خه از اصل پاکت های »ال��ف« و »ب« و »ج« به و 

صورت الک و مهر شده الزامی است.(
11- محل برگزاری مناقصه: ش��یراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق 

منطقه ای فارس، امور تدارکات و قراردادها
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در 
مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سؤالی وجود داشته باشد می توانند 
با ش��ماره فکس 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی ش��رکت ب��رق منطقه ای فارس 

)امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند.
13- به پیش��نهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- نام و نش��انی مش��اور: ش��رکت مهندس��ی قدس نیرو به آدرس تهران، خیابان 

استاد مطهری، شماره 82.
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراح��ل عضویت در س��امانه، تلفن مرکز 
راهب��ری و پش��تیبانی س��امانه 41934-021 و تلف��ن دفتر ثبت ن��ام 88969737 و 

85193768- 021 می باشد.
م.الف 6469 شناسه  آگهی: 990077

»آگهی مناقصه عمومی« به شماره 99-17

شرکت برق منطقه ای فارس
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