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 روحانی با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته جنگ اقتصادی اتفاق افتاده: 

نگاه دولت به تولید داخلی است

آیا ناهماهنگی بین دو وزارتخانه 
تأمین کاالی اساسی را 

با چالش مواجه خواهد کرد؟

کاال هست  
قدرت خرید 

نیست!

 سیاست   حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت با انتقاد از 
اینکه برخی در مشکالت اقتصادی می گویند اشکال این است که دولت نگاهش به بیرون 
اســت، گفت: اتفاقاً نگاه ما به داخل اســت؛ نگاه اصلی ما به تولید داخلی است، در عین 
حال نگاه دولت این است که باید با دنیا تعامل کرد. رئیس جمهور روز گذشته در ابتدای 
سخنانش به انتخاب وزیر صمت در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، پرداخت 
و تصریح کرد: وزارت صمت یکی از وزارتخانه هایی است که امروز در خط مقدم مبارزه در 
شرایط تحریم است و بار مسئولیت تأمین کاالهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از بار 

 ............ صفحه 2تولید را به دوش دارد. وی افزود: چهار مسئولیت...

  اقتصــاد   هیچ کمبودی در بــازار کاالهای 
اساســی وجود ندارد، اما خانــواده 40میلیونی 
کارگــری با تــورم 38 درصــدی دیگر قدرت 
خریدی ندارد که بخواهد ســبدی از کاالهای 

مورد نیازش را از این بازار...

هشدار رئیس دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان 

سازمان بهزیستی کشور 
در گفت وگو با قدس:

در 1430 پیرترین 
کشور جهان

می شویم!

حکایت »اکرم ظهرابی«
 که کارش را با فروش یک 

تابلو فرش شروع کرد و حاال 
300 نفر را شاغل کرده است 

کارآفرینی 
با دست 

خالی
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 4

ابتالی 476 معلم و دانش آموز 
و فوت 26 نفردر خراسان رضوی

کیف، کتاب،
کرونا...

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

گزارش  روز

 معارف  پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR به مناســبت چهلمین روز 
درگذشت حجت االسالم والمسلمین محمدعلی تسخیری، متن گفت وگویی که 
ســال ۹۱ با وی درباره  فعالیت هایش در جهان اسالم انجام شده است را منتشر 
کرده اســت که بخشــی از آن را در ادامه می خوانید. حجت االسالم والمسلمین 

تسخیری 28 مرداد ۱3۹۹ دار فانی را وداع گفت...

چکیده گفت وگوی  KHAMENEI.IR  با مرحوم آیت اهلل تسخیری
نگاه تشکیالتی به جهان اسالم

 ............ صفحه 5

 

استقبال زائران از طرح »تبلیغ چهره به چهره«
 آســتان   ماه محرم یکی از فرصت های طالیی برای رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر امام رضاj تشریح کرد

تبلیغ شــعائر دینی و تبیین مسائل اعتقادی و معرفتی 
است که امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا این مهم 

 ............ صفحه 3دستخوش تغییراتی شد اما تعطیل...

12 10 8
گفت وگو با حسین تراب نژاد،  درباره تولیدات شبکه نمایش خانگی حسینی در گفت وگو با قدس: تکرار تورقوزآباد در بیروت!

 : aپیامبر
هر کس از روی 

عمد و بدون علتی، 
سه نماز جمعه 

را ترک کند، 
خداوند مهر نفاق 

بر دل او زند. 
بحاراالنوار166/89
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چالش کمبود 
سریال نویس خوب

 جدایی ام از استقالل 
قطعی است

پاتک رسانه ای نصراهلل 
به نتانیاهو

فراخوان مناقصه نوبت  دوم
بیمارستان امام رضا )ع( 
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کاشمر 
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم
بیمارستان قائم )عج( 
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

شبکه فریمان 
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آگهی مناقصه 
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  اول
 شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان خواف
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در نظر دارد حق بهره برداری از س�الن ها و مجموعه های ورزش�ی ذیل را از طریق مزایده عمومی بصورت 
اجاره س�الیانه واگذار نماید . متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک به منظور شرکت در 
مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 99/07/19 به قسمت چاپ و تکثیر اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی 
خراس�ان رض�وی به آدرس میدان فردوس�ی ابتدای بلوار ش�هیدصادقی و یا پایگاه ملی مناقصات به نش�انی 

http:/iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری 99/7/29 می باشد .

بازگشایی پاکت ها تاریخ 99/7/03  ساعت 10 صبح در محل اتاق مدیریت امور اجتماعی می باشد .
سالن های مورد اجازه: 

1- مجموعه آبی کارگران مشهد     2- مجموعه آبی بانوان یاس
3- سالن ورزشی چندمنظوره شهید سلیمانی

۴- سالن ورزشی چندمنظوره شهید بابانظر
۵- سالن ورزشی چندمنظوره شهید کاوه مجموعه ورزشی شماره 2 )قاسم آباد(

۶- سالن آمفی تئاتر و اجتماعات تالش    7- سالن ورزشی هوازی بانوان یاس مشهد
8- سالن باستانی مجموعه شماره یک مشهد

آگهی تجدید مزایده عمومی 
مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی 

مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی

موسسه تامین و پشتیبانی رضوی در نظر دارد به منظور تامین البسه مورد نیاز 
پرسنل تحت پوشش خود نسبت به خرید اقالم ذیل شامل"کت و شلوار، بلوز 
و شلوار فرم،روپوش، پیراهن و ش�لوار، مانتو وشلوار فرم ، ،چکمه،دمپایی 
و مقنع�ه" از طری�ق  برگ�زاری مناقصه عموم�ی اق�دام نماید.متقاضیان 
میتوانند جهت دریافت اس�ناد شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت 13 مورخ  
99/07/16 به آدرس مش�هد- چهارراه ش�هدا -بازار مرک�زی فاز 1-

پالک 304 -موسسه تامین و پشتیبانی رضوی مراجعه فرمایند. هزینه چاپ 
آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 05132001506 
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» مناقصه عمومی تامین البسه «

 

ش��رکت مخاب��رات ای��ران- منطقه 
نگه��داری  دارد  نظ��ر  در  ی��زد 
ش��بکه کابل و هوایی مراکز یزد و 
تواب��ع در 13 بخش مج��زا از طریق 
مرحل��ه ای  ی��ک  عموم��ی  مناقص��ه 
واگ��ذار نماید. متقاضیان ش��رکت 
در مناقص��ه جه��ت کس��ب اطالعات 
در  مناقص��ه  آگه��ی  ب��ه  بیش��تر 
ای��ران س��ایت ش��رکت مخاب��رات 

 www.tci.ir و منطقه یزد به آدرس 
yazd.tci.ir مراجع��ه نماین��د.

مدیریت مالی و پشتیبانی 
,ع مخابرات منطقه یزد 

99
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23
7

مناقصه عمومی
 شماره 99/5
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( نوبـت  دوم

بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان پهنه G – بخش اول
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 4500 متر ) ترانشه( و طول 90 متر )نقب( – 

اجرای عملیات ویدئومتری – احداث 92 عدد ادمرو اجری - تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر 
کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت

1229،327،843،473 ماه 

2

شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان پهنه G – بخش دوم
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 4000 متر ) ترانشه( و طول 34 متر )نقب( – 

اجرای عملیات ویدئومتری – احداث 92 عدد ادمرو اجری - تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر 
کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت

1225،405،544،823 ماه 

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

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

ع 9
90
72
49

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

سیاست: سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی 
در مــورد بازدید دومین مکانی که مورد درخواســت ســازمان 
بین المللــی انرژی اتمی بود، با تأیید این خبر گفت: ما با آژانس 
در خصوص بعضی مسائل اختالف دیدگاه پیدا کرده بودیم و در 
نهایت این اختالف به خاطر فشــارهای سیاسی که وجود داشت 
به سمت بن بست پیش رفت؛ کشــوری مثل آمریکا می توانست 
از تداوم این شرایط سوءاســتفاده بکند. بنابراین پس از بررسی 
شرایط بر اســاس چارچوبی به صورت داوطلبانه به آژانس اعالم 
کردیم یک بار برای همیشه به شــما دسترسی بازدید از این دو 

مورد را خواهیم داد.
بــه گزارش فارس، کمالوندی در بخش دیگری از این گفت وگو 
اظهار کــرد: امیدواریم با این بازدیدها بهانه  را از کشــورهایی 
مثل آمریــکا که بــه دنبال سیاســی کردن پرونــده ایران و 
کشــاندن آن به شــورای امنیت بودند، بگیــرد و آن ها نا امید 

 شده باشند و بیشتر از این فشار به آژانس نیاورند تا از این نهاد 
سوء استفاده کنند.

 گروسی: سال گذشته بیش از ۴00 بازرسی 
در ایران داشتیم

از ســوی دیگر »رافائل گروســی« مدیر کل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی گفت، این نهاد در ســال گذشــته میالدی بیش از 
400بازرســی در ایران انجام داده اســت. گروسی در مصاحبه با 
نشریه »اشپیگل« آلمان، گفت: »فعالیت های هسته ای ایران پس 
از توافق ]برجام[ کاهش یافت، اما هرگز کاماًل متوقف نشد. چنین 
چیزی به هیچ عنوان برای کشــوری که معاهده منع گسترش را 
امضا کرده، غیرعادی نیســت و طبق آن عملکرد نظارتی خود را 
انجام می دهیم«. وی افزود:  »برنامه هسته ای ایران بسیار پیچیده 
است و نیروگاهی هسته ای دارد که برنامه ای برای گسترش آن، 

آزمایشــگاه های تحقیقاتی و تأسیســات غنی سازی وجود دارد. 
به همین دلیل اســت که رژیم نظارتی گســترده ای داریم. سال 
گذشــته بیش از 400 بازرسی در ایران داشــتیم«. گروسی در 
پاسخ به این پرسش که چند ناظر آژانس در ایران حضور دارند، 
پاسخ داد:  »این آمار محرمانه هستند، اما تیم های ما همیشه و هر 
365 روز سال آنجا هستند«. او در پاسخ به پرسشی دیگر درباره 
اتهام زنی های آمریکا علیه ایران درخصوص تالش برای دستیابی 
به ســالح هســته ای گفت: »به چنین تحلیلی احترام می گذارم، 
ولی لزوماً با آن موافق نیســتم و اگر حتــی مقدار اورانیوم الزم 
را داشته باشــید به این معنا نیست که می توانید به سرعت یک 
سالح هسته ای بســازید«. گروسی افزود: »امروزه ایران نسبت به 
دو سال پیش اورانیوم بیشتری غنی سازی می کند. از سوی دیگر 
این میزان هنوز بســیار کمتر از سال 20۱5 و زمان انعقاد توافق 
برجام است«. وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره حیات 

برجام پاســخ داد: »]برجام[ برای کشــورهایی که به آن پایبند 
هستند، به میزان بسیار زیادی دارای حیات است. آلمان، فرانسه، 
بریتانیا، روســیه، چین و ایران به طور واضح بیان داشــته اند که 
برای این توافق اهمیت بســیاری قائل هستند. اختالف هایی در 
این ]توافق[ وجود دارد که سه کشور غربی مدعی هستند ایران 
در حال نقض آن )برجام( اســت. در مقابل ایران از ســوء رفتار 
طرف دیگر گالیه دارد. کســی کاری انجام نمی دهد و همه از ما 

می خواهند به نظارت ادامه دهیم«.
هنگامی که از گروســی سؤال می شــود آیا آژانس بیش از حد 
مســئله را در برابر ایران ســاده نمی گیرد، پاسخ داد: »ما طرف 
توافق نیســتیم. ما فقط متعهد به نظارت هستیم. این به دیگران 
بستگی دارد که از یافته های ما به جمع بندی برسند«. مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاســخ به این پرسش که آیا از 
ســوی قدرت های بزرگ جهان تحت فشار قرار می گیرد یا خیر 

گفت: »این ]فشار[ را هر دقیقه از هر روز احساس می کنم. باد از 
همه سو می وزد. هنگامی که یک ابر قدرت قدرت نمایی می کند 
یا دســت به تهدید می زند باید چه رفتاری داشته باشم؟ با دقت 
به این مســئله فکر کرده ام. با آن نمی جنگم و خسته هم نیستم. 
کشورهای مختلف منافع ملی خود را نمایندگی می کنند. از پس 
آن بر می آیم«. در ادامه این نشــریه آلمانی از گروسی پرسید آیا 
بابت بلنــد فکر کردن رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربســتان 
سعودی درباره دستیابی به ســالح هسته ای نگران است؟ او در 
پاســخ گفت: »با این نوع از توصیفات شما موافق نیستم. من در 
خصوص بیانیه های سیاسی اطالع دارم که دلگرم کننده نیستند. 
به بیان محکم، درخصوص این ســؤال نگران هستیم که آیا این 
کشورها به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش ]سالح های 
اتمی[ پایبند هســتند؟ و من چیزی نمی بینم که نشانه تخطی 

از قانون باشد«.

واکنش کمالوندی به خبر دومین بازدید آژانس:

امیدوارم بهانه از آمریکا گرفته شده باشد

دعوای »دروغگو« و »خواب آلود«دعوای »دروغگو« و »خواب آلود«

واکنش شخصیت ها و رسانه های غربی واکنش شخصیت ها و رسانه های غربی 
به نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری به نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 20202020 آمریکا آمریکا

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه به هیچ دولت خارجی مربوط نیست  سیاست: سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات »عبداهلل بن زاید« وزیر خارجه امارات عربی 
متحده گفت: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قطعی و تردیدناپذیر است و تمامی اقدام های ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و بدیهی است 

به هیچ دولت خارجی مربوط نیست. این گونه اظهارنظرها و تکرار ادعاهای بی اساس، تأثیری بر حق حاکمیت کشورمان نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است.

سیاست: حجت االسالم حسن روحانی 
روز گذشــته در جلســه هیئت دولت 
با انتقــاد از اینکه برخی در مشــکالت 
اقتصادی می گویند اشــکال این اســت 
که دولت نگاهش به بیرون است، گفت: 
اتفاقاً نگاه ما به داخل است؛ نگاه اصلی 
ما به تولید داخلی اســت، در عین حال 
نگاه دولت این اســت که بایــد با دنیا 

تعامل کرد.

 نقش محوری وزارت »صمت«»
در جنگ اقتصادی

رئیــس جمهور روز گذشــته در ابتدای 
ســخنانش به انتخاب وزیــر صمت در 
جلســه روز سه شــنبه مجلس شورای 
اسالمی، پرداخت و تصریح 
یکی  صمت  وزارت  کــرد: 
از وزارتخانه هایــی اســت 
کــه امروز در خــط مقدم 
مبارزه در شــرایط تحریم 
است و بار مسئولیت تأمین 
کاالهای اساسی و ضروری 
و بخش بزرگی از بار تولید 
را به دوش دارد. وی افزود: 
و  اصلی  مســئولیت  چهار 
مهم امروز بر عهده وزارت 
صمت است. اولی در بخش 
امسال  است.  تولید  جهش 
همه ما مسئولیت داریم که 
این شــعار را محقق کنیــم و در زمینه 
تولید حرکت ما امسال بهتر از سال های 
پیش باشــد. رئیس جمهــور ادامه داد: 
باوجود مشــکالتی که کرونــا برای ما 
ایجاد کرده، آماری که در چهار پنج ماه 
اول امسال داده شده، نشان می دهد که 
نســبت به تولید در سال های گذشته ما 

شاهد رشد هستیم. 
حســن روحانــی ادامــه داد: پیش از 
ایــن دولت برخی می گفتنــد بعضی از 
کاستی ها به خاطر تحریم است و برخی 
دیگر به خاطر مدیریت، حاال امروز آن ها 
چه می گویند؟ باید عرض کنم که جنگ 
اقتصادی در این ســه سال اتفاق افتاده 
اســت. آنچه در گذشته بوده کم یا زیاد 
تحریم بود و نه جنگ. در شــرایط قبل 
از این دولت، حداقل یک میلیون بشکه 
نفت صادر می شــده اســت، آن هم با 
قیمت بــاالی 100 دالر. البته معنایش 

این نیســت که مــا در برابر توطئه های 
دشــمنان ترســیدیم و عقب نشــینی 
کردیم یا مشکل داریم، اما شرایط جنگ 
با شرایط صلح متفاوت است و همه باید 
این واقعیت ها را بدانند و روی آن دقت 
کننــد. وی در مورد دیگر وظیفه وزارت 
صمت نیز اظهار کــرد: دیگر وظیفه ای 
که این وزارتخانه بر عهده دارد، نظارت 
بر بازار است، بســیار مهم است که در 
شــرایط جنگ ما بازار را مراقبت کنیم، 

انبارها و گمرکات را مراقبت کنیم. 

باید با دنیا تعامل کرد»
روحانــی همچنین اظهــار کرد: من در 
اینجا می خواهم نکته ای را محضر مردم 
عزیز عرض بکنم، چون گاهی اوقات در 
رسانه ها بعضی حرف ها زده می شود که 
باید توضیح داده شــود و مردم واقعیت 
آن را بداننــد. می گوینــد اشــکال این 
اســت که این دولت نگاهش به بیرون 
اســت، اگر نگاهش به داخل بود ما این 
مشــکالت را نداشتیم. اما من می گویم 

اتفاقاً نگاه ما به داخل است.
رئیس جمهور ادامه داد: بله، نگاه دولت 
این اســت که باید با دنیا تعامل کرد و 
هزار بار دیگر هم این را تکرار می کنیم. 
ما گفتیم تعامل ســازنده، رهبر معظم 
انقالب تصحیح کردند، فرمودند: »تعامل 
گســترده ســازنده« بله تعامل سازنده، 
تعامل گســترده، ما باید بــا دنیا رابطه 
داشته باشیم. ما واردات داریم، صادرات 
داریــم، جنس وارد و صــادر می کنیم. 
اینکه نگاه ما به بیرون است یا به داخل، 
شما امروز می بینید ۳۵0 شرکت دانش 

بنیان و شــرکت شــتاب دهنده داریم، 
در روز اول ایــن دولت یــک مورد هم 

نداشتیم. 
وی تأکید کرد: واقعیت ها را برای مردم 
بگوییم، مشکالت را بگوییم، اما کارهایی 
که انجام شده را هم برای مردم توضیح 
دهیم و بگوییم که مــردم واقعیت ها را 
بدانند که ما در چه شــرایطی هستیم. 
اگر کسی بگوید همه مشکالت بر دوش 
مدیریت اجرایی این دولت اســت، این 
حرف اشتباه و غلط و نادرست است. ما 
همه امروز بار ســنگین بر دوش داریم، 
این بار سنگین را باید تحمل کنیم و به 
مقصد برسانیم، قوای سه گانه، نیروهای 

مسلح و مردم عزیز ما.

تولید و اقتصاد به مردم واگذار شود »
رئیس جمهور در ادامــه تأکید کرد: ما 
بایــد کار را به مردم واگذار کنیم، اینکه 
ما می گوییم ســهام باید به مردم واگذار 
شــود، اینکه ما می گوییم شرکت ها باید 
به مردم واگذار شــود، اینکه می گوییم 
کارخانه هــا باید به مردم واگذار شــود، 
اینکه می گوییم سیاســت های اصل ۴۴ 
باید اجرا شــود؛ مدیران ما را دلســرد 
نکنیــد، حــاال اگــر یک مــورد هم بر 
فرض در واگذاری اشــکال پیدا شــده، 
خــب بروید اشــکالش را رفــع کنید. 
اصل واگذاری را زیر ســؤال نبریم. بله 
چیزهایی هست مثاًل امور زیر ساختی، 
این هــا را باید دولت به عهده بگیرد، در 
مناطق محروم باید سرمایه گذاری شود 
و مردم عــادی نمی توانند و برای آن ها 
نمی صرفد که سرمایه گذاری کنند، آنجا 

را دولت باید ســرمایه گذاری کند، اما 
بقیه امــور را باید به مردم واگذار کنیم، 
ما باید تســهیل کنیم که مردم بیایند. 
یک شرکت واگذار شود، آن قدر اما و اگر 
گفته می شــود که 10 شرکت دیگر هم 

که در نوبت هستند، دیگر نمی آیند.
روحانــی خاطرنشــان کرد: تــا زمانی 
که اقتصــاد و تولیــد در اختیار دولت 
باشد، مســائل ما حل نمی شود. ما باید 
رقابــت را آزاد کنیم و بگذاریم مردم به 
صحنه بیایند. ما باید سرمایه ایرانیان را 
جذب کنیم، ســرمایه خارجی را جذب 
کنیم، امنیــت بدهیم.اگر امنیت بدهیم 
بــه ایرانی های خارج از کشــور، این ها 
می آینــد در داخل و ســرمایه زیادی با 
خود می آورند و این هم به نفع آن هاست 
و هم به نفع مردم و کشــور اســت. وی 
اظهار کــرد: البته اکنون در شــرایطی 
هســتیم که هر روز آمریکایی ها دنبال 
یک توطئه جدید هستند تا آن را انجام 
دهند. آمریکایی ها در یک شرایط بسیار 
ســختی گرفتار شــدند، و اگر مناظره 
نخست انتخاباتی آمریکا را دیده باشید، 
می بینید آن ها در چــه اوضاعی گرفتار 

شده اند. 
رئیــس جمهور افزود: البته تا ما اســم 
آمریــکا را می بریــم و می گوییم آمریکا 
دارد توطئه و جنایت می کند، کانال های 
خارج نشــین آنچنان ماتم می گیرند و 
عزادار می شــوند و می گویند نه این طور 
نیست. چه شما بپسندید، چه نپسندید 
امروز خصمانه ترین و جنایت کار ترین 
سیاســت ها را آمریکا علیه ملت ایران و 
این ۸۴ میلیــون جمعیت به کار گرفته 
اســت. روحانی ادامــه داد: راه حل این 
وحدت، جز  مشــکالت چیســت؟ جز 
اتحاد، جز اینکه دست هم را بگیریم. اگر 
ما  به جای اینکه مسائل مردم را مدنظر 
قرار دهیم، در مسیر جدایی باشیم و در 
مسیر اینکه رقابت های حزبی و جناحی 
را پیش بکشیم، مسلماً به آن اهدافی که 
باید برسیم، نمی رسیم. ما اگر بایستیم 
محکم و متحد باشیم و صدای ما واحد 
باشد و عمل ما در کنار هم باشد، از این 
مشــکالت می توانیم عبور کنیم. راه حل 
مشــکالت، هم افزایی و همکاری است 
و راه وحدت زبانی اســت و راه وحدت 

عملی است.

روحانی با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته جنگ اقتصادی اتفاق افتاده:

نگاه دولت به تولید داخلی است

کمک به جهیزیه و اهدای نوشت افزار و هر کار خوب دیگری فی نفسه کاری شایسته س
اســت. اما پرسش این است که چرا کشوری با این همه اختالس های نجومی )که خود 
مبین وجود فراوانی ثروت در کشور است( به چنین روزی بیفتد که نهادهای نظامی )و 
نه دولت( چنین کارهایی بکنند، که آن خانواده های مظلوم نیازمند چنین »کمک هایی« 

باشند که در واقع ثروت خود آن هاست. 09150008863
با سالم. اونقدر که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ما ایرانی ها مهم شده. برای س

خود اون ها اهمیت نداره. تیترهای قدس اینو میگن. 09150001032
قرار بود مجلس به موضوع خودرو ورود پیدا کند ولی خودروســازان با دنا پالس به س

مجلس ورود کردند و عده ای هم که برای خدا به مجلس رفته اند از ترس خدا پذیرفتند. 
09150002742

امام صادق)ع( فرمودند سه چیزاست که همه مردم به آن ها محتاج و نیازمندند؛ یک س
عدالت، دوم امنیت و سوم حاصلخیزی و فراوانی و ارزانی مایحتاج عمومی ) تحف العقول 
ص ۳20 (پس وظیفه دولتمردان حکومت اسالمی است که این سه مورد را برای ملت 

فراهم کنند در غیر این صورت در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند. 09150006196
سالم علیکم. خواهشمندم اقدام فرمایید. ما جامانده از واریز بیمه بیکاری کرونا هستیم. س

لطفاً پیگیری کنید که پول بیمه بیکاری کرونا را واریز کنند.  09150008505
ســوژه؛ بانک صادرات از شانزدهم شهریور کل واریزی های وجه سهام عدالت خود را س

متوقف کرده است و موجب نارضایتی کارگزاران شده است. 09150009169
آیا قیمت یک نماینده مجلس یک دستگاه دنا پالس است؟ یعنی نمایندگان انقالبی س

خودشان را به خودروسازان فروختند؟ 09150007855
با چهارعائله، کارگر روزمزد نانوایی حومه مشــهدم. اگر هر روز مثل تراکتور کار کنم س

ماهیانه یک و نیم میلیون مزدم اســت. تمام اجناس مثل برنج، قند، روغن و خدمات 
مثل کرایه، پزشــکی، آموزشی کم کم سه برابر شــده، آیا کسی هست یاری ام کند؟ 

09370005100
با این اوضاع اقتصادی خراب که هر روز هم بدتر میشه، من که خداوکیلی از به دنیا س

آمدن خودم پشیمون شدم. 09350008433

واکنش واعظی به پیشنهاد استعفای روحانی توسط اصالح طلبان:

حداقل مراعات رفقا و همفکران خود در دولت را بکنید!©
 رئیس دفتر رئیــس جمهور در 
واکنش به پیشــنهاد اســتعفا و 
کناره گیری روحانی و پیوستن اصالح طلبان 
به جمع منتقدان دولــت گفت: اگر امروز 
برخــی اصالح طلبــان منتقد شــده اند، 
انتقادشــان به رفقای خودشــان در داخل 
دولت هم هست. حداقل اگر مراعات دولت 

را نمی کنند، مراعات حال رفقا و همفکران خود را بکنند.
محمود واعظی با بیان اینکه در همه دنیا مبارزات انتخاباتی چند ماه اســت، اما در 
کشور ما چهار سال طول می کشد، افزود: راجع به جریان اصالح طلبان هم هیچ گاه در 
درون این جناح یک نظر و دیدگاه نبوده است. وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم و 
دوازدهم در کابینه و در میان استانداران و مدیران ارشد و میانی همواره اصالح طلبان 
حضور داشته اند، پس اگر  امروز برخی اصالح طلبان  منتقد شده اند، انتقاد به رفقای 
خودشــان در داخل دولت هم هست. واعظی گفت: حداقل اگر مراعات بقیه اعضای 

دولت را نمی کنند، مراعات حال رفقا و همفکران خودشان را بکنند.
وی در واکنش به پیشــنهاد اســتعفا و کناره گیری روحانی هم با اشاره به اینکه 
پیشنهاد اســتعفا از طرف یک نفر مطرح شد و تیتر آن خبر هم با متن متفاوت 
بود و یکسری حرف های دیگر می خواســته بزند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی 
رئیس جمهوری نیســت که در زمان گل و بلبل و وقتی تحریم و کرونا نیســت 
یا پول و امکانات وجود دارد، رئیس جمهور باشــد و وقتی که مردم مشکل دارند 
اســتعفا بدهد. رئیس جمهور تا لحظه آخر به مردم بدهکار است و وظیفه خودش 

می داند به آن ها خدمت کند.
واعظی در پاســخ به این پرسش که وقتی  رئیس جمهور در مورد مشکالت آدرس 
کاخ سفید را به مردم می دهد، آیا موجب جسورتر شدن آمریکایی ها در اعمال فشار 
نمی شود؟ با بیان اینکه قصه ما با ترامپ و آمریکا از این حرف ها گذشته است، گفت: 
پیش از این هم آمریکایی ها هر کاری می توانستند علیه ملت و نظام ما انجام داده اند، 
دیگر کاری نمانده که بخواهند بکنند. وی اظهار کرد: آنچه رئیس جمهور گفت نکته 
درستی است فقط نمی دانم چرا برخی ها در داخل کشور تا این حد ناراحت و عصبانی 
شدند که رئیس جمهور گفته مردم عامل تحریم را لعن کنند، نمی فهمم چطور آدم 
هایی هستند. با نگاه جناحی و سیاسی و نگاهی که به انتخابات 1۴00 دارند، می آیند 
و همه چیز را حتی آنچه خودشــان انتقاد داشــتند، فدا می کنند. االن یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار است و نمی خواهند بپذیرند. انتخابات جای خودش ولی ما نباید 

آدرس تفرقه و نفاق به خارج بدهیم و مردم را ناامید کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به ســؤال دیگــری در مورد برخی انتقادها با 
ادبیات تند در مجلس از جمله برخی نطق های نمایندگان یا نقل قولی که از وی در 
جلسه رأی اعتماد به وزیر صمت مطرح شد، گفت: کلیت مجلس و تعاملی که با این 
قوه داریم برای حل مشکالت مردم است. وقتی اقلیتی در مجلس از تریبون رسمی 
مجلس برای اینکه حرف های تفرقه انگیز بزنند استفاده می کنند، مایه تأسف است. 
تریبون های نظام باید درخدمت منافع کشور و وحدت و همدلی باشد. همان طور که 
رهبری بارها در شرایط عادی بر این موضوع تأکید دارند؛ اکنون هم که ما در شرایط 

سخت تحریم و کرونا قرار داریم.
واعظی همچنین با اشــاره به رقابت های انتخاباتــی در آمریکا گفت: مناظره بین 
نامزدهــای انتخابات افتضاح بود و بعید می دانم در هیچ کجای دنیا حتی آفریقا در 
این رده چنین اتفاق هایی رخ بدهد. شرایط به ضرر ترامپ است و او مسائل سیاسی 
و بین المللی را متوجه نیســت. بنابراین ما باید مراقبت کنیم تا آن چه او در داخل 
کشــورش بدست نیاورد را با یک اقدام خارجی جایگزین نکند. باید این چند هفته 

مراقب باشیم تا از این دوره بگذریم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به قدس آنالین:

اختالل اینترنت ربطی به شبکه ملی اطالعات ندارد©
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تأکید کرد شبکه ملی اطالعات، 
زیرســاخت اینترنت اســت و تضــادی با 
اینترنت ندارد و ایــن چیزی که در اذهان 
شکل گرفته که اگر شبکه ملی اطالعات راه 
بیفتد اینترنت مختل می شــود، از اساس 
اشتباه اســت. محمد جواد آذری جهرمی 
همچنین درباره استمرار مشکالت اســتفاده از شبکه شاد برای دانش آموزان و این 
پرسش که وزیر آموزش و پرورش پهنای باند را عامل مشکالت عنوان کرده و شما 
مشکالت نرم افزار را، باید حرف کدام وزیر را پذیرفت؟ اظهار کرد: حرف هیچ کدام را، 

باید ببینید مردم چه می گویند.
وی با بیان اینکه ۵/۸ میلیون نصب فعال این اپلیکیشن تاکنون ثبت شده است که 
۵/1 میلیون نفر از آن اســتفاده مستمر می کنند و متوسط پهنای باند آن در حال 
حاضر حدود 1۵0 کیلوبیت بر ثانیه اســت و این چیزی نیست که پهنای باند ما را 
دچار چالش کند، افزود: بنابراین این طور نیست که شبکه ای که 20 هزار گیگابیت 
ظرفیت دارد، بخواهد در برابر این حجم از اســتفاده دچار مشکل شود. وی تصریح 
کرد: شبکه اینترنت کشور به تمام پیام رسان ها پهنای باند می دهد و همین مسئله 
نشان می دهد که موضوع اصلی پهنای باند نیست. وی با یادآوری اینکه شاد نخستین 
پیام رسان ایرانی است که مدل های خارجی خود را پشت سر گذاشته و استفاده آن از 
واتس آپ هم بیشتر است پس طبیعی است که چالش هایی به وجود بیاید، اضافه کرد: 

ممکن است به دلیل این حجم استفاده نیازمند به روزرسانی این اپلیکیشن باشیم.
آذری جهرمی شــبکه و اپلیکیشن شاد را دارای سه ایراد عمده خواند و اظهار کرد: 
ایراد اول این است که می گویند احراز هویت در این اپلیکیشن انجام نمی شود که به 
سیستم آموزش و پرورش باز می گردد و دارند تالش می کنند که این مشکل را حل 
کنند. موضوع دوم این است که شاد روی گوشی ها نصب نمی شود یا اگر پاک شود 
نمی توان آن را دوباره نصب کرد. وی ســومین مشکل را کندی برنامه عنوان کرد و 
گفت: این مسئله هم دراصطالح به سرورها باز می گردد و کار دشواری است که در 
حال انجام است؛ چون ترافیک آن هم دارد روز به روز بیشتر می شود. وزیر ارتباطات 
با بیان اینکه ما تالش می کنیم که این مشکالت به زودی برطرف شود، اظهار کرد: 
ضمن اینکه اشکاالتی وجود دارد، نباید از اقدام های خوب آن ها چشم پوشی کرد. حال 
اینکه به دنبال مسئولی بگردیم که همه مشکالت را به گردن او بیندازیم، فایده ای 
ندارد. اصالً مسئول همه این مشکالت من باشم! این موضوع اهمیتی ندارد بلکه آنچه 

مهم است رفع مشکالت مردم است.

خط فقر و مناقشات سیاسی ©
بدون کرانه!

سرانجام گرانی افسار گسیخته ،کاهش بی رویه 
ارزش پول ملــی و قدرت خرید مردم خط فقر 
را بــه 10 میلیون تومان رســاند. این در حالی 
است که متوسط درآمد حقوق بگیران و بیشتر 
دهک های جامعه درخوشبینانه ترین ارزیابی ها 
حدود۳/۵میلیون تومان است ؛یک سوم خط فقر! 
گرانی بی رویه مایحتاج روزانه مردم در ماه های 
اخیرنظیر؛ گوشــت، برنج، تخم مــرغ، لبنیات، 
حبوبات، روغن و... حتی نیمرو را هم -که غذای 
گرم بسیاری از خانواده های محروم بود- از سفره 
آن ها پراند. سایرنیازها چون؛ دارو، مواد بهداشتی، 
پوشاک، خودرو و از همه مهم تر مسکن و اجاره 
هم جهش قیمتی طاقت فرسایی دارند و تقارن 
گرانی و کرونا -که موجب تعطیلی یا کم رونقی 
بسیاری از کسب و کارهاشده است -مشکالت 
مردم را مضاعف می کند.  در چنین شرایطی -که 
انتظار مردم وحدت، همدلی و دغدغه مشترک 
قوای کشــور برای حل مشــکالت معیشــتی 
آن هاســت- آنچه مــردم را دل آزرده می کند؛ 
مناقشــات بی کرانه وبی حاصل سیاسی قوای 
کشور و متلک پرانی مسئوالن رده های باالعلیه 
یکدیگر از تریبون های عمومی، اهتمام نمایندگان 
مردم به حل مشــکالت خویــش با اختصاص 
خودرو قسطی، ودیعه مسکن و وام ضروری و نیز 
تبعیض و فساد در بدنه دستگاه های اداره کننده 

کشور است.
 رقابت جریان های سیاســی در دوران انتخابات 
طبیعــی و غیر قابل اجتناب اســت ،اما پس از 
آن که  جریان های سیاســی کرسی های قدرت 
را تصاحب کردند، انتظار مردم تبدیل رقابت به 
رفاقت و هم افزایی برای حل مشــکالت جامعه 
اســت. به ویژه اینکه اگر قوای کشور در اختیار 
جریان های سیاســی متفاوت باشد، همگرایی 
حول محور منافع و مصالح ملی و حل مشکالت 
مردم ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر به این 
وضعیت  شــرایط خاص منطقه ای و جهانی و 
تحریــم ها و جنــگ اقتصادی دشــمن را نیز 
بیفزاییم، این هم افزایی به یک نیاز ملی تبدیل 
می شود. واقعیت آن است که دودآتش مناقشات 
و رویارویی های  سیاسی به چشم مردم می رود 
و ســرمایه اجتماعی کشــور را دلسرد و ناامید 
می کند.  انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور 
وآغاز بازی »کی بود ،کی بود، من نبودم« می تواند 
آخرین ســال دولت را - در یکی از سخت ترین 
شــرایط - به جای تمرکز بر خدمت به ســال 

تنش های بی ثمر تبدیل کند.
 انتظــار می رود دولت، مجلــس، قوه قضائیه و 
جریان های سیاسی درون حاکمیت  با وحدت 
و همدلی و به دور از مناقشات سیاسی وتهاجم 
علیه یکدیگر ازتریبون های عمومی همه اهتمام 
خــود را به یافتن راهکارهای منطقی و منطبق 
با واقعیت های ملــی و جهانی برای جلوگیری 
از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، 
مهار گرانی افسار گسیخته، مقابله واقعی ومؤثر 
با تحریم های ظالمانه دشمن و مبارزه بی امان، 
ساختاری و بازدارنده با تبعیض و فساد متمرکز 
ســازند و با بهره گیری از نظــر اقتصاددانان و 
صاحبنظران بکوشــندتا بار سنگین مشکالت 
معیشــتی را از دوش مردم به طور محســوس 
وملموس کاهــش دهند. کرانه فقــر در حال 
پیشروی است ویکی از مؤثرترین راه های مقابله با 
آن پایان مناقشات سیاسی و تمرکز و هم افزایی 
برای حل مشکالت مردم است؛ باور کنیم ناگهان 

خیلی زود دیر می شود!

آلمان: 
از اتمام محدودیت های ©

تسلیحاتی علیه ایران نگرانیم
سیاســت: »هایکو ماس«، وزیــر خارجه آلمان 
در ســخنرانی خود در هفتاد و پنجمین نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد، ضمن ابراز 
نگرانی از انقضای محدودیت های تسلیحاتی علیه 
ایران خواســتار حفظ توافق هسته ای برجام شد. 
ماس گفت: »تا زمانی که ایران، اســرائیل را تهدید 
می کند و ســبب ایجاد بی ثباتی در سراسر منطقه 
از لبنان گرفته تا ســوریه و یمن می شود، ما از به 
پایان رسیدن محدودیت های تسلیحاتی علیه این 
کشور نگران هستیم«.  وی در ادامه اظهارات خود 
گفت: »با وجود این، نابود کردن برجام، ما را به وضع 
محدودیت تسلیحاتی ]علیه ایران[ نزدیک نمی کند، 
بلکه به عکس، مرگ برجام ایران را به دستیابی به 
سالح هسته ای نزدیک تر می کند«.هایکو ماس اضافه 
کرد: »به همین دلیل است که ما به عنوان شرکای 
برجام، کماکان طرفدار اجرای کامل آن هستیم و از 
ایرانی ها هم خواسته ایم به طور کامل به آن پایبند 
باشند«. آلمان در کنار انگلیس و فرانسه سه عضو 
اروپایی گروهی هستند که از سال 201۵ به توافقی 
با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور دست پیدا 
کرده اند. این توافق قرار بود در ازای ایجاد محدودیت  
در بخش هایــی از برنامه هســته ای، تحریم های 
اعمال شده به بهانه هسته ای علیه ایران را رفع کند. 
دولت آمریکا اردیبهشت  سال 1۳۹۷ از این توافق 
خارج شده و ضمن اعمال تحریم های متوقف شده 
ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران وضع 
کرد. تروئیکای اروپا باوجود مخالفت های لفظی با 
خروج آمریکا از برجام به وعده های خود برای جبران 

آثار این خروج عمل  نکردند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

آمریکایی ها در 
یک شرایط بسیار 
سختی گرفتار 
شدند، و اگر 
مناظره نخست 
انتخاباتی آمریکا 
را دیده باشید، 
می بینید آن ها در 
چه اوضاعی گرفتار 
شده اند

بــــــــرش

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

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سید جالل فیاضی

   پنجشنبه 10مهر 1399  13صفر 1442 1 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9358

خبر

 سیاست/ مهدی خالدی   دولت دونالد 
ترامــپ در حالی چندی پیــش در اقدامی 
کامــاًل یکطرفــه و خالف رویکــرد جامعه 
جهانــی مدعــی بازگشــت تحریم ها علیه 
کشورمان با سوءاستفاده از مکانیسم ماشه 
شــد که پذیرش این مسئله حتی از سوی 
مقامات و جریان های مختلف این کشــور 
نیز با اماواگرهایی روبه رو و رد شــده است. 
از مخالفت های جریان دموکرات با رویکرد 
رئیس جمهور جمهوری خواه ایاالت متحده و 
به ویژه شخص جو بایدن که مدعی شده در 
صورت رسیدن به قدرت به برجام بازخواهد 
گشــت که بگذریم، یک روزنامه آمریکایی 
با اشاره به مخالفت اغلب کشورهای جهان 
بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه  در 
ایران، نوشــت: این مســئله هنــوز مبهم 
است که واشــنگتن چگونه می تواند به طور 
یکجانبه تحریم های چندجانبه را اجرا کند! 
ادامه اذعان  روزنامــه واشنگتن پســت در 
کرده این اقدام و رویه واشنگتن آغازگر یک 
دوره جدید از ابهام و تنش در سطح جهان 

خواهد بود.

دولتمردان در عرصه اقتصادی »
کارنامه خوبی ندارند

توجیه آمریکا برای ادامه عضویت در برجام 
و اســتفاده از این حق بــرای بازگرداندن 
تحریم هــا، به جــز چنــد کشــور معدود 
هیچ طرفداری ندارد. بیشــتر کشــورها و 
حتی متحدان ســنتی اروپایــی می گویند 
بازگرداندن  رونــد  نمی تواند  ایاالت متحده 
تحریم های ســازمان ملل تحــت قطعنامه 

22۳1 شورای امنیت را آغاز کند.
احمد بخشایش اردستانی، تحلیلگر حوزه 
سیاست خارجی هم در گفت وگو با قدس 
بــا بیان اینکه مســلماً تنهــا پیامد رفتار 
احمقانــه و اصرار بچگانه دولت ترامپ در 
برخــورد با ایران افزایــش تنش میان دو 
ایاالت متحده  بود، می گوید:  طرف خواهد 
پیش تر همه تحریم هــای ادعایی خود را 
و هیچ چیز  اعمال کرده  علیه کشــورمان 
دیگــری در چنته ندارد. بــا وجود این، 
اقدام های آمریکا در بحث روانی می تواند 
بر اقتصاد ما اثرگذار باشد که این موضوع 
بایــد با جدیــت دولت مدیریــت و رفع 

شــود. احمد بخشایش اردســتانی ادامه 
داد: واقعیــت آن اســت کــه دولتمردان 
ما در عرصه اقتصــادی کارنامه خوبی از 
خود به جای نگذاشــته اند. دولت خســته 
به نظــر می رســد و دنبال دفــع الوقت 
اســت، به همین دلیل هر چه طرف غربی 
می گوید بر جامعه اثر می گذارد و این یک 
نقطه ضعف محســوب می شود. ترامپ هم 
با آگاهی از این مسئله با لفاظی های ضد 
ایرانی بــه دنبال آن اســت جنگ روانی 
علیه کشورمان را بیشتر کرده و درصحنه 
داخلی شــانس خــود برای پیــروزی در 

ماراتن نوامبر 2020 را باال ببرد.

 مسئولیت هر تنشی »
با شخص ترامپ است

درنهایــت اینکه آمریــکا در مرحله کنونی 
و به عنــوان آخریــن حربه تــالش خواهد 
کرد افراد دیگری که در حوزه موشــکی و 
هسته ای جمهوری اســالمی فعال هستند 
را بــه لیســت طوالنی تحریم هــا بیفزاید. 
این موضوع البته نخ نما شــده و هیچ اثری 
بر فعالیت هــای تهران نخواهد گذاشــت. 
بخشــایش اردســتانی با ذکر ایــن نکته 
عنوان کرد: بااین حــال اگر آمریکا بخواهد 
به عنــوان نمونه با سوءاســتفاده از موضوع 
بازگشت تحریم ها دست به ماجراجویی زده 
و کشــتی های ایرانی را مورد بازرسی قرار 
دهد، این موضــوع به طورقطع تنش آفرین 
خواهد بــود. جمهوری اســالمی هم ثابت 

کرده کشوری نیســت که مقابل زورگویی 
کوتاه بیایــد و مســئولیت هرگونه عواقب 

بعدی هم با شخص ترامپ است.
حقیقت دیگــر در مقطــع کنونی موضع 
اروپــا در قبــال این رویکــرد منفی کاخ 
تاکنون نشان داده  اتحادیه  سفید اســت. 
به صورت نانوشــته با آمریکا همراهی دارد. 
وقتــی دولتمردان ما بــه مقامات اتحادیه 
تعهــد دادند که باوجود خروج واشــنگتن 
از برجام، اگر آن هــا در این توافق بمانند 
همچنان تهران به آن پایبند خواهد ماند، 
این سیگنالی منفی بود و اروپا دریافت که 
ایاالت متحده هر کاری کند این توافق سر 
جای خود هســت؛ بنابراین در توطئه های 
واشــنگتن همراه شــد. احمد بخشــایش 
اردســتانی با ذکر این نکته و بابیان اینکه 
با دل  خوش کردن به اروپا چیزی درست 
نمی شود، تصریح کرد: اتحادیه اکنون هم 
چیزی برای عرضه ندارد. حتی اگر بخواهد 
هــم نمی تواند کاری کنــد؛ چراکه ترامپ 
بی توجه بــه همه چیز بــه راه غیرمعقول 
خود ادامــه خواهد داد. اروپــا پیش ازاین 
در بیشــترین حالت همکاری، کانال مالی 
اینســتکس را مطرح کرد کــه هیچ فایده 
عملی نداشــت. وی تأکید کرد: این عمل 
و سخت گیری اتحادیه تحقیر ایران است؛ 
چراکه این نوع برخورد حتی با عراق زمان 
صدام هم صورت نگرفت. به این معنی که 
ابتدا اعالم کردند ما نفت شما را می خریم 
و در مقابل غذا و دارو به شــما می دهیم؛ 

دقیقاً همــان کاری که با صــدام کردند؛ 
اما در مراحل بعد گفتند ما نفت شــما را 
هم نمی خریم؛ شــما وقتی نفت خود را به 
طرفی دیگر مانند ترکیه، عراق، افغانستان 
و ... فروختیــد پــول آن را بیاورید و از ما 
غذا و دارو بگیرید. به نظر می رســد اروپا 
اکنون تالش دارد با چنگ و دندان برجام 
را حفــظ کرده و به این طریق ایران را در 

کنترل خود نگه دارد.

همه چیز به خودمان برمی گردد»
بخشایش اردستانی در مورد افق پیش رو 
در تنش خودســاخته آمریــکا در رابطه با 
ایران هم معتقد است همه چیز به خودمان 
برمی گردد. وی عنوان کرد: در نوع نگاه به 
غرب در کشــور ما دو طیف فکری وجود 
دارند. یک طیف همچنان بر داشتن رابطه 
با غرب اصــرار دارد و گروه دیگر مخالفان 
ارتباط با آمریکای ترامپ هســتند. طیف 
نخســت همچنان بــه انتخابــات آمریکا 
دل  خــوش کرده انــد، درحالی کــه همه 
مــا می دانیم بین ترامــپ و بایدن در نوع 
نگاه بــه ایران هیچ تفاوتــی وجود ندارد. 
پس این دل خوشی ســرابی بیش نیست. 
ولی گــروه دوم معتقدنــد اعتماد به طرف 
غربی - آمریکا و اروپا - نتیجه ای برای ما 
نداشته و به این دلیل ما باید نگاه به درون 
داشــته و به توان و ظرفیت های داخلی در 
رفع مشکالت تکیه کنیم. نماینده پیشین 
نباید  افــزود:  اســالمی  مجلس شــورای 
یادمان برود هنگامی کــه آمریکا در اواخر 
دولت احمدی نژاد فــروش بنزین به ایران 
را تحریم کرد، ما تحت فشار راهی جسته 
و با فرایندهای شیمیایی پتروشیمی را به 
بنزین تبدیل و در این عرصه به خودکفایی 
رسیدیم. یا هنگامی که در بحبوحه جنگ 
تحمیلــی از کشــورهای مختلــف دنبال 
دریافت موشــک بودیــم و هیچ طرفی به 
این خواســت ما اهمیت نداد، سرانجام با 
اتکا به توان داخلی توانستیم در این عرصه 
به پیشــرفت و امروز به اوج قدرت برسیم. 
پس به نظر می رسد باید در نوع نگرشمان 
تغییر ایجــاد کنیم؛ چراکــه همه چیز به 
خودمان برمی گردد؛ خواه اروپا با ما باشد 

یا نباشد.

سیاست خارجی

مخالفت های درونی جامعه آمریکا با اقدام های قلدرمآبانه ترامپ در رابطه با ایران رو به افزایش است

»تنش« تنها دستاورد دولت متوحش



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

 بیمارستان رضوی مرکز درمانی نمونه و زبانزد در منطقه است   آستان:  رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: بیمارستان های غیردولتی بخش انکارناپذیر کمک به حوزه 
سالمت کشور است.دکتر مهدی شادنوش در حاشیه بازدید از بخش ویژه و گسترش یافته همودیالیز بیمارستان رضوی مشهد با بیان اینکه بیمارستان رضوی سبب افتخار ایران است، اظهار کرد: این بیمارستان فوق 

تخصصی در میان مجموعه های درمانی کشور و منطقه، نمونه و زبانزد است و امکان عرضه خدمات به عرصه های بین المللی مثل گردشگری سالمت را به نحو احسن داراست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمین مروی در بازدید از آتش نشانی حرم رضوی: 

حفظ ایمنی زائران از اولویت های آستان قدس رضوی است ©
آستان: تولیت آستان قدس رضوی در 
بازدید از آتش نشانی حرم رضوی تأکید 
کرد: حفظ ایمنی زائران از اولویت های 

آستان قدس رضوی است.
حجت االســام والمســلمین احمــد 
مروی صبح روز گذشــته با حضور در 
واحد آتش نشــانی حرم مطهر رضوی 
ضمن قدردانــی از تاش ها و زحمات 

آتش نشانان این مجموعه، حفظ ایمنی زائران را از مهم ترین اولویت های آستان 
قدس رضوی خواند و اظهار کرد: همان گونه که بازرسی بدنی برای امنیت زائران 
اهمیت دارد، آتش نشــانی نیز به همان میزان حائز اهمیت بوده و این دو مکمل 

یکدیگر هستند.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت آینده نگری برای پیشگیری از 
سوانح و حوادث، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم در اثر کوتاهی در تأمین امکانات، 
تجهیزات و نیروی انسانی خدایی نکرده اتفاقی رخ دهد و سپس بخواهیم به سراغ 

رفع کمبودها و اشکال ها برویم.
وی افزود: حادثه تلخ پاســکو، هزینه ای گزاف همراه با شــهادت هموطنانمان 
بــود، باید از عبرت  ها و تجربیات این حادثه بیاموزیم و از حوادث احتمالي آینده 

پیشگیری کنیم.
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به حضور میلیونی زائران در حرم مطهر 
رضوی در مناســبت های خاص همچون عید نوروز، شب های قدر و...، گفت: به 
برکت وجود مقدس حضرت رضا)ع( و با تاش دست اندرکاران حوزه های ایمنی 
و امنیتی حرم مطهر، تاکنون حادثه ای در این آستان نورانی رخ نداده است، اما ما 

باید خود را همواره برای مقابله با بدترین شرایط آماده نگه داریم.
وی تصریــح کرد: حرم مطهر رضوی با حدود یك میلیون مترمربع فضا و تراکم 
میلیونی جمعیت در مناسبت های خاص، باید در چندین نقطه پایگاه آتش نشانی 

مجهز به بهترین امکانات و حرفه ای ترین نیرو های انسانی را داشته باشد.
حجت االسام والمسلمین مروی آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی برای خدام و 
کارکنان آستان قدس رضوی را از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار 
گیرد و ابراز کرد: کارکنان آتش نشانی حرم مطهر باید با اجرای دوره ای مانورهای 
عملیات و بهره گیری از تجهیزات امدادرســانی و اطفای حریق به روز، همواره در 

باالترین سطح آمادگی برای مقابله با حوادث باشند. 
در پایان این بازدید تولیت آستان قدس رضوی دستوراتی را در خصوص رسیدگی 

و رفع مشکات کارکنان آتش نشانی حرم مطهر امام رضا)ع( صادر کرد.
گفتنی اســت، در این بازدید حجت االسام والمســلمین مروی ضمن آشنایی 
با فعالیت ها و اقدام های واحد آتش نشــانی حرم مطهر با کارکنان این مجموعه 

گفت وگو و از تاش های آنان قدردانی کرد.

 کسب 41 رتبه برتر کنکور ©
 jتوسط دانش آموزان مدارس امام رضا

آســتان: دانش آموزان مــدارس امام 
رضا)ع( موفق به کسب 41 رتبه  یك، دو 
و سه رقمی رشته های ریاضی، تجربی، 
انســانی، هنر و علوم و معارف اسامی 

آزمون سراسری سال 99 شدند.
سعید محمودپور ســرابی، رئیس اداره 
آموزش بنیــاد فرهنگی رضوی با اعام 

ایــن خبر گفت: 38 دانش آموز مدارس امام رضــا)ع(، 41 رتبه زیر هزار کنکور 
امسال را به خود اختصاص دادند.وی با بیان اینکه از بین رتبه های برتر، یك رتبه 
تك رقمی، دو رتبه دورقمی و 38 رتبه سه رقمی است، اعام کرد: رتبه هشت از 
گروه علوم و معارف اســامی واحد 14، رتبه های 78 و 97 از گروه علوم انسانی 
واحد 11 مدارس امام رضا)ع( و 38 رتبه برتر کســب شــده دیگر از رشته های 
ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و علوم و معارف اسامی هستند. سرابی اضافه کرد: 
این دانش آموزان از 6 واحد آموزشی 1، 4، 7 ،10، 11 و 14 مدارس امام رضا)ع( 
در آزمون سراسری شرکت کردند که از این بین، سه دانش آموز با شرکت همزمان 

در دو آزمون، موفق به کسب دو رتبه سه رقمی شدند.

 برگزاری پنجمین یادواره »الله های رضوی« ©
در جوار مزار شهید سلیمانی 

آســتان: پنجمین یــادواره »الله های 
رضوی« توسط کانون های خدمت رضوی 
با حضور خانواده های معظم شهدای دفاع 
مقدس و مدافع حرم در جوار مزار حاج 
قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان 
برگزار شــد.پنجمین یــادواره الله های 
رضوی توســط کانون خانواده شهدای 

رضوی با حضور مســئوالن بنیاد شــهید و امور ایثارگران، مدیر فرهنگی گلزار 
شــهدای کرمان و خانواده های معظم شــهدا در جوار مزار حاج قاسم سلیمانی 
در گلزار شهدای شــهر کرمان برگزار شد. محمدرضا احمدی، مسئول فرهنگی 
کانون های خدمت رضوی اســتان در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقاب اسامی به ویژه شهید سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم فرزند 
خلف امام راحل بود و در مکتب امام)ره( و مقام معظم رهبری پرورش یافت.وی 
با عنوان اینکه یك هزار و 117 شــهید در گلزار شهدای شهر کرمان آرام گرفته 
و امروز گلزار شــهدای کرمان یك زیارتگاه اســت، گفت: از خدا می خواهیم ما را 
ادامه دهنده راه شهدا قرار دهد.احمدی تکریم و تعظیم شهیدان و ترویج فرهنگ 
واالی ایثار و شــهادت را وظیفه ای ارزشمند و متعالی دانست و گفت: حضور در 
گلزار شهدا، پاسداشت آرمان ها و ارزش های اسامی و انقابی شهداست که با دفاع 
از کیان جامعه سرافرازی را برای نظام مقدس جمهوری اسامی ایران رقم زدند.

در این مراسم سردار محمدرضا حسنی سعدی از آزادگان و یادگاران دفاع مقدس 
به نقل خاطره و روایتگری از حاج قاســم سلیمانی پرداخت و در ادامه مسئوالن و 
مدعوین حاضر با قرائت فاتحه و حضور بر مزار شــهدای دفاع مقدس با آرمان ها و 

ارزش های انقاب اسامی بیعت و میثاق دوباره بستند.

 آســتان   ماه محرم یکی از فرصت های 
طایی برای تبلیغ شــعائر دینی و تبیین 
مسائل اعتقادی و معرفتی است که امسال 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا این مهم 
دســتخوش تغییراتی شد اما تعطیل نشد 
و از راه هــای مختلف و بــا رعایت نکات 

بهداشتی در حال انجام است.
فضای مجــازی این روزها در گســترش 
معارف دینی سهم بســزایی داشته اما به 
گفته کارشناســان دینی تبلیغ چهره به 
چهره خاصیت و امتیاز های ویژه ای دارد که 
به هیچ وجه با دیگر ابزارهای رســانه ای و 

تبلیغی قابل قیاس نیست.
معاونت تبلیغات اسامی حرم مطهر امام 
رضا)ع( نیز پس از بازگشــایی حرم مطهر 
طبق رعایت پروتکل های بهداشتی سعی 
کرده تا یك برنامه جامع برای تبلیغ چهره 
به چهره تــدارک ببیند که این مهم طی 
دو ماه اخیر اجــرا و در دهه محرم به اوج 

رسیده است.
مهــدی  والمســلمین  حجت االســام 
حســن زاده، رئیس اداره پاســخگویی به 
سؤاالت دینی حرم مطهر امام رضا)ع( که 
مسئولیت این روش تبلیغی در حرم مطهر 
بر عهده اوســت؛ به موضوع مهم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حفظ سامت 
زائران در حین اجرای تبلیغ چهره به چهره 
تأکید دارد و می گویــد: برای اجرای این 
طرح افزون بر کارشناسان تبلیغی، کنار هر 
میز تبلیغ دو خادم و بعضاً سه خادم برای 
تذکرات و راهنمایــی الزم به زائران برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی حضور دارند.

اهمیت برنامه تبلیغ چهره به چهره»
وی ایجــاد و تقویــت روحیه نشــاط در 
زائران و پاســخگویی به نیاز آنان با توجه 
به شــرایط موجود و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را دارای اهمیــت و از اهداف 
برنامه تبلیغ چهره به چهره برمی شــمارد 

و عنوان می کنــد:  طرح »تبلیغ چهره به 
چهره« که از ماه گذشــته آغاز شده و در 
ماه محرم به صورت گسترده اجرا شد در 
قالب »میز تبلیغ«، »طبیب دوار«، »سام بر 
امام«، »گفتمان زیارت«، »همراه با کبوتران 
رضــوی«، »روایتگــری دفــاع مقدس« و 

»حرم شناسی« در حال اجراست.
این کارشناس مســئول می گوید: عموم 
فعالیت های تبلیغ چهره به چهره هر روز 
ساعت 7 تا 10 صبح و 19:30 الی 23 در 

صحن ها اجرا می شود.
وی اجرای طرح »همراه با کبوتران رضوی« 
را یکی از عناوین تبلیغ چهره به چهره ویژه 
کودکان برمی شــمارد و اعام می کند: در 
طرح همــراه با کبوتران رضوی حدود 60 
کارشناس مربی کودک به همراه خادمان 
حــرم مطهر رضــوی با رعایت مســائل 
بهداشتی در بین زائران حرکت می کنند و 
حدود پنج دقیقه برای کودکان قصه گویی 
و مســابقه اجرا کرده و در پایان هم یك 
هدیه کوچك به کودکان اعطا می کنند که 
این طرح خیلی با استقبال والدین روبه رو 

شده است.

 پاسخگویی به سؤاالت»
 شرعی و اعتقادی

حســن زاده ادامه می دهد: پاسخگویی به 
سؤاالت شرعی و اعتقادی یکی از مهم ترین 
اهــداف تبلیغ چهره به چهره اســت که 
بیشترین مخاطب را دارد. این طرح در دو 
قالب »میز تبلیغ« و »طبیب دوار« با بیش 
از 170 کارشناس دینی خواهر و برادر در 
حال اجراســت، در طرح میز تبلیغ زائران 
با رعایت فاصله اجتماعی به کارشناســان 
مراجعه و ســؤاالت خود را می پرسند و در 
طرح »طبیب دوار« کارشناســان در بین 
زائــران حضور دارند و بــه صورت رفاقتی 
صحبت های دینی انجــام می دهند البته 
به هیچ وجه در این طــرح افراد گرد هم 
نمی آیند و به صورت فردی این کار انجام 
می شــود. وی به بازخورد خوب این طرح 
اشــاره و بیان می کنــد: در طرح »طبیب 
دوار« گاهــی برخــی از افراد زیــاد روی 
خوشی نشــان نمی دهند ولی مقداری که 
از صحبت با کارشناســان می گذرد خیلی 
راحت پرسش های خود را مطرح می کنند 
و برخی که نیاز به مشــاوره خانواده دارند 

به واحد مشــاوره راهنمایی می شوند.این 
کارشناس مســئول درباره طرح »سام بر 
امام« می گوید: در این طرح کارشناســان 
دینی به همراه خادمان در ورودی های حرم 
می ایستند و در بازه زمانی پنج دقیقه ای، 
خیلی خاصه و کوتاه آداب زیارت را بیان 
و اذن دخول را برای زائران قرائت می کنند.

وی اشــاره می کند: طرح »روایتگری دفاع 
مقدس« که خیلی مورد تأکید مقام معظم 
رهبری)مدظله( است نیز با حضور راویان 
هشت سال دفاع مقدس به صورت چهره به 
چهره برگزار و در این مهم نیز همه مسائل 

بهداشتی رعایت می شود.

چگونگی رعایت »
پروتکل های بهداشتی

حســن زاده در پاســخ بــه 
این پرســش که در اجرای 
طرح تبلیغ چهره به چهره 
پروتکل های بهداشتی چگونه 
رعایت می شــود، می گوید: 
بهداشتی در  اجرای مسائل 
میزهای تبلیغ که مشخص 
اســت، اما در مدل »طبیب 
دوار«، »ســام بــر امــام«، 
کبوتران رضوی«،  با  »همراه 
و  مقدس«  دفاع  »روایتگری 
»حرم شناسی« به کارشناسان 
تأکید شــده که تمام برنامه 
کمتر از پنج دقیقه باشــد 
و اگر موجب جمع شــدن 
حتی دو یا سه نفر شد برنامه 

را جمع بندی و تمــام کنند. البته در تمام 
صحن ها خادمان ســامت در حال اعطای 
ماســك و مواد ضدعفونی کننده به زائران 
هســتند.وی تأکید می کند: در صحن ها و 
زمان های شلوغی حرم در کنار کارشناس 
دینی، بر تعداد عوامــل اجرایی و خادمان 
برای حفظ سامتی زائران افزوده می شود.

حجت االسالم 
حسن زاده ایجاد 
و تقویت روحیه 

نشاط در زائران و 
پاسخگویی به نیاز 

آنان با توجه به 
شرایط موجود و 

رعایت پروتکل های 
بهداشتی را دارای 
اهمیت و از اهداف 

برنامه تبلیغ 
چهره به چهره 

برمی شمارد

بــــــــرش

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر امام رضاj  عنوان کرد

 تجلیل از مدافعان سالمتاستقبال زائران از طرح »تبلیغ چهره به چهره«  
 در کرمان 

آســتان: جمعی از خادمیــاران رضوی با 
حضور در بیمارســتان امام حسین)ع( کرمان 
از مدافعان ســامت این مرکز درمانی تجلیل 
کردند. حسین صابری، دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان کرمان در جمع مدافعان سامت 
بیمارستان امام حسین)ع( گفت: خدا را شاکر 
هســتیم که فرصتی فراهم شد تا در حضور 
جمعی از تاشگران، ایثارگران و خدمت گزاران 
عرصه های مختلف در کشور باشیم و بر اساس 
وظیفه ای که بر دوش ما گذاشــته شده برای 
عرض تشکر و قدردانی هر چند کوچك خدمت 
شما عزیزان باشیم.وی ادامه داد: آستان قدس 
رضوی به عنوان خدمت گــزار زائران حضرت 
رضا)ع( در جای جای میهن اســامی وظیفه 
خدمت به مشتاقان و زائران حضرت را بر عهده 
دارد. در چند ماه گذشته که ویروس کرونا در 
سراسر عالم فراگیر شده توفیق زیارت  مضجع 
منور رضوی از همگان سلب شده اما این امر به 
منزله عدم ارائه خدمات نیست.دبیر کانون های 
خدمت رضوی استان کرمان ابراز کرد: حضور 
ما در این بیمارســتان افتخار بزرگی است که 
عاوه بر دیدار و قوت قلب گرفتن از ایثارگری 
شما عزیزان در مکانی قدم گذاشتیم و خدمت 
عزیزانی رســیدیم که در طول سالیان دراز به 
خصوص پس از پیروزی انقاب اســامی در 
عرصه های مختلف در خط مقدم و مرزداران 
و حافظان و برقرارکنندگان امنیت، آرامش و 

آسایش در سراسر میهن اسامی بوده اند.

 نشست فصلی خادمیاران 
در کرمانشاه 

آستان: نشســت فصلی خادمیاران قرآنی 
با حضور مســئوالن و اعضای کانون خدمت 

رضوی استان کرمانشاه برگزار شد.
طی این نشست محمدحسین الماسوندی، 
مســئول کانون خدمت رضوی قرآن هدف 
از این نشســت را تبیین فعالیت های پیش 
 رو و خدمت رسانی هر چه بیشتر در مناطق 
محروم عنوان کــرد و گفت: همه ما وظیفه 
داریم با تأســی به امام مهربانی ها و به نیابت 
از ایشــان گام های مؤثری در راســتای رفع 
محرومیت فرهنگی جامعه برداریم و در عمل، 

خود را با سیره رضوی پرورش دهیم.
در ادامه برنامه فرزاد مرادی، مسئول سامانه 
خادمیاری با اشــاره به اهداف خادمیاری و 
تشریح نوع و نحوه خدمت رسانی، به آموزش 
عملی نحوه کار با سامانه خادمیاری پرداخت.
 تعیین عرصه و مصداق خدمتی، ثبت گزارش 
خدمت، دوره های آموزشی سامانه و دریافت 
کشیك حرم مطهر از جمله موارد مطروحه 

در این کارگاه آموزشی بود.

قدردانی از مدافعان سالمت 
بیمارستان  طرفه تهران 

آستان: مراسم قدردانی از مدافعان سامت 
بیمارستان  طرفه تهران با حضور خادمیاران 
رضوی منطقــه 12 برگزار شــد.جمعی از 
خادمیاران آســتان قدس رضــوی منطقه 
12 صبح روز گذشــته مقارن با روز زیارتی 
حضرت ثامن الحجج)ع( با در دســت داشتن 
پرچم آستان قدس رضوی در مرکز پزشکی، 
آموزشــی و درمانی طرفه حضور یافتند و از 
تاش های خالصانه و متعهدانه کادر درمانی 
و بهداشــتی این بیمارســتان در راســتای 
مبارزه با ویــروس منحوس کرونا، قدردانی و 
تشکر کردند. این مراسم که با رعایت فاصله 
اجتماعی برگزار شد با مداحی و قرائت صلوات 
خاصه حضرت امام رضا)ع( و اهدای پرچم و 
متبرکات رضوی حال و هوای معنوی خاصی 
را بیــن بیماران و کارکنان بــه وجود آورد و 
خادمیاران در پایان بــرای بهبودی بیماران 
شفای عاجل از خداوند متعال طلب کردند.

سرزمین  آفتاب

خـــبر
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به  علمی  روشی  سال هاست  باغشاهی   فاطمه  آستان/   
می  شود.  استفاده  و  شده  مطرح  جهان  در  کتاب  درمانی  نام 
کتاب درمانی یك روش درمانی است که از ادبیات تحقیقی برای 

بهبود سامت روانی استفاده می کند.
در این روش، درمانگر مطالب خواندنی در اختیار خواننده قرار 
می دهد که تأثیر درمانی و شفابخشی دارد. با توجه به اهمیت، 
کاربرد و تأثیر درمانی این روش، چند ســالی است که سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز به این 

قضیه ورود پیدا کرده است که در ادامه به آن می پردازیم. 

کمک به بهداشت روانی »
راحله شاهمرادی زاده؛ مسئول ترویج فرهنگ مطالعه کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی کمك به رشد و توانمندسازی اعضا 
و مراجعان کتابخانه  ها به  وســیله آموزش مهارت  های ضروری 
فردی و اجتماعی مورد نیاز آن ها را از جمله اهداف اجرایی این 

طرح عنوان می کند.
 بنا به گفته وی، تفکر خاق، مدیریت استرس، حل مشکات، 
ارتباط مؤثــر، همدلی، خودآگاهی و اعتماد به نفس، کســب 
مهارت نه گفتن و جرئت  مندی، تصمیم گیری صحیح و مدیریت 
بحران از جمله مهارت هایی است که عاقه مندان با استفاده از 
این طرح، از آن بهره مند می شــوند. وی معتقد اســت با توجه 
به هزینه  های بــاالی درمان و کمبود متخصصان مشــاوره و 
روان شناسی می توان از کتاب درمانی به عنوان یك روش برای 
پیشگیری از بروز مشکات در افراد جامعه استفاده کرد تا هم 
میزان عادت به مطالعه در کشورمان افزایش یابد و هم به داشتن 

جامعه شاد و سالم کمك کرد.  
قالب های اجرای طرح»

شــاهمرادی زاده به قالب های اجرایی این طرح اشــاره داشته 
و برگزاری جلســات مشــاوره گروهی با رویکرد دینی در قالب 
نشست  های روان شناســی تغییر، برگزاری کارگاه  های مشاوره 
تحصیلــی و آموزش شــیوه های مطالعه ویژه دانشــجویان و 
دانش آموزان و کنکوری  ها، برگزاری جلســات مشــاوره فردی 
رایگان برای اعضای کتابخانه  ها و اهدای فیلم و کتاب  های مناسب 
و برگزاری کارگاه  های قصه گویی در بیمارستان  ها و مراکز درمانی 
را از جمله روش هایی عنوان می کند که تاکنون برای اجرای این 

طرح از آن ها بهره گرفته شده است. 
وی می افزاید: جلســات مشاوره گروهی با مشارکت و همکاری 
مشاوران مجرب مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان 
قدس رضوی در قالب   25 نشســت از سلسله جلسات مشاوره 

گروهی با رویکرد دینی برگزار شد.
 این سلسله جلسات به منظور اشاعه فرهنگ قرآن و سیره اهل 
بیت)ع( با عنوان نشست  های روان شناسی تغییر در محل تاالر 
قدس و تاالر کنفرانس کتابخانه مرکزی و با حضور بیش از هزار 

و 400 نفر از اعضا و مراجعان کتابخانه برگزار شده است.
 وی همچنین بــا توجه به اعام نیاز برخــی اعضا و مراجعان 
کتابخانه و برای تکمیل خدمات رســانی به ایشان، به برگزاری 

جلسات مشاوره گروهی اشاره دارد.
 در این راستا هماهنگی های الزم برای استفاده از خدمات مشاوره 
فردی جهت ارائه معرفی نامه به اعضای متقاضی در کتابخانه از 
سوی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با مرکز جامع مشاوره، 

رشد و توانمندسازی آستان  قدس  رضوی صورت می گیرد تا با 
حضور مشاوران مجرب این مرکز در محل کتابخانه  های وابسته 
به ویژه کتابخانه  های مناطق محروم مشهد، استفاده از خدمات 
مشــاوره فردی رایگان نیز به متقاضیان ارائه شود. وی به ارائه 
خدمات مشاوره رایگان فردی به بیش از 180 نفر از متقاضیان 
این طرح با موضوعات مختلف اشــاره دارد که توسط کارگروه 

کتاب درمانی سازمان، طی زمستان 98 به انجام رسیده است.

پشتیبانی در روزهای کرونایی»
شــاهمرادی زاده به اقدام های انجام شده از ســوی کتابداران 
این ســازمان در همراهی مراکز متقاضی این طرح در روزهای 

کرونایی نیز اشاره دارد. 
تهیه و ارسال فایل صوتی کتاب »به راست، راست/ نویسنده: لیزی 
گان« برای استفاده کودکان پیش دبستانی انوارالجنه، »تخیل در 
قلمرو قصه گویی همراه با تأملی در قصه ها و افسانه های ایرانی/ 
نویسنده: نانسی ملون؛ ترجمه: زهرا مهاجری«، تهیه و ارسال فایل 
صوتی و تصویری »کاروانی با موضوع محرم« و ارسال فایل متنی 
»معجزه شکرگزاری/ نویسنده: راندا برن« برای استفاده مربیان و 

مادران از جمله اقدام های کتابداران است که وی برمی شمارد.

گزارش
نگاهی به فعالیت کتاب درمانی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دکتر کتاب !
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

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

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان خواف را از طریق مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000074، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 380.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نش��انی : شهرستان خواف 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/10

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/16
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگ س���بز )شناسنامه( خودرو سواری پژو 405 مدل 
1385 ب���ه رن���گ نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره پالک  
661ب85-ایران 45 به شماره موتور 12484205330 به 
شماره شاسی 14282189 بنام محمود کوهستانی نژاد 
به شماره ملی 3031171195 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
07
27
9

دی
قو
مف

ی 
گه
آ

شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری سایپا پراید 131 
مدل 1396 به ش���ماره پ���الک 163م13 - ایران 95 به 
ش���ماره موتور 135936246m به رنگ سفید روغنی 
به ش���ماره شاس���ی 30376221 بنام احسان مالزهی 
بشماره ملی 358032391 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
07
27
8

دی
قو
مف

ی 
گه
آ

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

س���فید به ش���ماره انتظام���ی 765ص23 ای���ران 85  
ش���ماره موت���ور M15/8640748 و ش���ماره شاس���ی 
NAS831100J5790620 ب���ه مالکی���ت محمد عمادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
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دی
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ی 
گه
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فاکتور اتاق ماش����ین به ش����ماره شاس����ی 
فاکت����ور  ش����ماره  ب����ه    EJ473009
940638529 مفق����ود گردی����ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی              
فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارگزاری 
دانایان پارس)سهامی خاص( شماره ثبت 

23363 شناسه ملی 10102828004
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت کارگزاری دانایان پارس )سهامی 
خ��اص( دع��وت بعمل م��ی آید تا خ��ود یا 
نماین��ده قانون��ی و تام االختی��ار آنان در 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده این 
م��ورخ  چهارش��نبه   روز  در  ک��ه  ش��رکت 
واق��ع   15 س��اعت   راس    1399/07/23
در ته��ران- ون��ک -بزرگراه کردس��تان- 
خیابان زاینده رود غربی پالک3 تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  1- تغییر نام شرکت

2- سایر مواردی که اتخاذ آن در صالحیت 
مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ع هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس 9
90
72
83

این ش�رکت قص�د دارد تهیه ، س�اخت ، حمل و نصب 
اس�کلت فل�زی یکی از پ�روژه ه�ای خود در شهرس�تان  
تربت جام به وزن تقریبی 120 تن با زیربنای حدود 2500 متر مربع در 2 س�قف را 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ل�ذا متقاضی�ان جهت آگاهی و کس�ب اطالعات بیش�تر ت�ا تاریخ 1399,07,14

 م�ی توانن�د ب�ا تلف�ن 09374109131 تم�اس حاص�ل فرماین�د.
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آگهی مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

آگهی دعوت از بستانکاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک رضوی  )در حال 

تصفیه(  به شناسه ملی  14004297516  و 
شماره ثبت 34415  نوبت دوم 

پی��رو آگه��ی صن��دوق منحل��ه منتش��ره به 
ش��ماره نامه 139830400901040163 مورخ 
1398/04/22  طبق ماده  215 قانون  تجارت 
از کلیه بستانکاران صندوق سرمایه گذاری 
مشترک رضوی )در حال تصفیه(  به شناسه 
ملی  14004297516  و شماره ثبت 34415   
دعوت میگردد تا با در دست داشتن مدارک 
شناس��ایی حداکثر ظرف مدت یک س��ال  از 
تاری��خ اولین آگهی به نش��انی محل تصفیه 
واقع درتهران ش��هرك غرب بلوارفرخزادي 
خیابان حافظي غربی پالك  48  طبقه اول کد 

پستی  1468994985  مراجعه نمایند.  
 مدیر تصفیه شرکت کارگزاری و بورس 
اوراق بهادار رضوی  به نمایندگی یوسف 

پاشانژاد 9ع
90
55
65

 ) دعوت به جلسه مجمع عمومی (
احترامًا به استحضار سهامداران محترم شرکت عمران و مسکن سازان ثامن می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام شرکت روز سه شنبه 99/7/15 ساعت 12 در محل 
ش��رکت واقع در مشهد، ابتدای خیابان نواب صفوی تشکیل می گردد. خواهشمند است ضمن 

معرفی نماینده، در جلس��ه حضور به هم رس��انید.
دس��تور�کار جلس��ه به ش��رح ذیل اعالم می گردد:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس راجع به عملیات سال مالی 98 شرکت
2- رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال 98 شرکت

3- انتخاب حسابرس و بازرس شرکت برای سال 99 و تعیین حق الزحمه آن
4- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

5- انتخاب مدیرعامل
6- سایر مواردی�که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

 محسن عبادی رییس هیئت مدیره 

,ع
99
07
28
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حال  در   ( خدمات  مسن  شرکت  تغییرات  آگهی 
تصفیه ( سهامی خاص به شماره ثبت 93946 و 

شناسه ملی 10101380385

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 99/5/26 تصمیمات  بطور فوق 
رضایی  اله  نصرت  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل 
عنوان  به   0559458134 ملی  کد  دارای 
انتخاب  یکسال  مدت  برای  تصفیه  مدیر 
انتهای   ، تهران   : نشانی محل تصفیه   . گردید 
پستی  کد   5 پالک   12 نارنجستان   – پاسداران 

1957645333 تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1007029(

س
, 9
90
72
91
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 خانواده ای که نجات پیدا کرد مردم: از این چند سال آموزش دادن به خانم ها و ارتباط نزدیک با آن ها خاطرات جالبی دارم. بعضی از این موارد ناراحت کننده بوده است و برخی موارد هم موجب خوشحالی ام شده است؛ اما خاطره ای که نمی توانم هرگز آن را فراموش کنم مربوط به خانواده ای است که 
هم مرد و هم زن خانواده متأسفانه معتاد شده بودند. آن ها دو پسر و یک دختر داشتند و بچه های آن ها هم به خالف کشیده شده بودند. وقتی از وضعیت آن ها باخبر شدم با خودم گفتم باید برای آن ها کاری بکنیم. خالصه با دوستان دست به دست هم دادیم و کمک کردیم تا آن ها فروش مواد مخدر را کنار 

بگذارند و همچنین از چنگ اعتیاد هم خالص شوند. بعد هم به خانم خانواده آموزش دادیم و برای خودش خیاط خوبی شد. به مرد خانواده هم کمک کردیم تا بتواند برای خانواده خودش درآمدی بیاورد و این برای من همیشه یکی از بهترین خاطراتم خواهد بود.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  بعضی از ما آدم ها 
عادت کرده ایم وقتی شرایط اطرافمان را نامناسب می بینیم 
 فقط غر بزنیم و طلبکارانه این سؤال ها را مطرح کنیم که 
چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینجا باید این طور باشــد؟ اما در 
موارد کمی هم آدم هایی پیدا می شوند که به جای غر زدن، 
به جای طلبکار بودن و بد و بیراه گفتن به زمین و زمان، 
برای بهبود شرایط و وضعیت اجتماعی که در آن زندگی 
می کنند آســتین باال بزنند و قدمی بردارند. برای همین 
 وقتی شنیدم اکرم ظهرابی چند سال پیش با فروش یک

تابلــو فرش ۳۰۰ هــزار تومانی قدم اول توانمندســازی 
خانم هایی را برداشت که حاال می توانند روی پای خودشان 
بایستند کیف کردم. وقتی قصه زندگی این بانوی ایرانی را 
شنیدم، نتیجه گرفتم با اینکه همیشه شنیده ام پول حرف 
اول را می زند اما حتی برای انجام بعضی از کارهای بزرگ 
به پول زیادی نیاز نیست؛ مهم آن همت و نظر بلند است 
کــه کمک می کند اکرم ظهرابی و یــا اکرم های دیگری، 
به درد دیگران و به درد جامعه خودشــان واکنش مثبت 
نجات نشــان بدهند و کاری بکنند. کاش از این خانم و 
خانم هایی مثل او یاد بگیریم که هر کدام از ما می توانیم 
برای خود و برای اجتماع مفید باشــیم البته اگر خواسته 
باشیم. خانم ظهرابی که حاال یکی از کارآفرینان موفق در 
استان کهگیلویه و بویراحمد است حدود هشت سال است 
که به عنوان فرمانده پایگاه بسیج خضرا درمادوان سفلی 

فعالیت می کند.

کجا به دنیا آمدید و در چه خانواده ای؟  
بنــده متولد روســتای فیروزآبــاد بویراحمد هســتم و 
دارای کاردانی گردشــگری و لیســانس علــوم تربیتی. 
من در خانواده ای هشــت نفره و مذهبــی به دنیا آمدم. 
کودکی من همزمان شــده بود با جنــگ ایران و عراق و 
پدرم بیشــتر اوقــات در جبهه بود. از ایــن نظر زندگی 
ما در آن ســال ها بیش از هر چیزی تحت تأثیر شــرایط 
جنگ قرار گرفــت اما حمایت های مادرم موجب شــد 
درســم را ادامه بدهــم و تا کارشناســی پیــش بروم.

 روستایی که من در حال حاضر مشغول به توانمندسازی 
خانم ها هستم مادوان سفلی است. ازدواج که کردم شوهرم 
آنجا زمین گرفت، خانه ســاختیم و خالصه ساکن آنجا 
شدیم. روستایی که من کارم را شروع کردم 5 کیلومتری 
با شهر یاسوج فاصله دارد. به نوعی منطقه حاشیه نشین و 
مهاجرپذیر به حساب می آید و از اقوام و تیره های مختلفی 

در این منطقه زندگی می کنند.

چطور شد سراغ کارآفرینی برای خانم ها رفتید؟  
سال ۹۴ بود و من هم مثل خیلی از خانم های این روستا 
خانه دار بودم و کاری نداشتم. چیزی که برایم آزاردهنده 
بــود این بود که می دیدم تعداد زیــادی از خانم های این 
روستا کاری ندارند و دور هم جمع می شوند و روزشان را به 
این شکل می گذرانند. البته خانم هایی هم بودند که چون 
شوهرشان کارگری می کردند به آن ها کمک می کردند و 
یا خودشان برای کار به مزارع دیگران می رفتند. این مزارع 
معموالً متعلق به افرادی بود که اهل مناطق دیگر بودند و 
در این محل کشاورزی داشتند. من دیدم وقت خانم ها در 
روستا واقعاً به بطالت می گذرد. برای همین فکر کردم چه 
کمکی می توانم به این خانم ها و تغییر وضعیت زندگی آن ها 
بکنم. دیدم از لحاظ مالی در وضعیتی نیستم که خواسته 
 باشــم برای راه اندازی کاری بــرای خانم ها اقدام کنم اما 
تابلو فرشــی در خانه داشــتیم که گفتم باید از خیر آن 

بگذرم.

تابلو فرش را فروختید؟  
بله. تابلو فرش را برای سرمایه اولیه کارم به مبلغ ۳۰۰ هزار 
تومان فروختم و البته قبل از آن به تعدادی از خانم ها گفتم 

قرار است چنین کاری بکنم.

واکنشی که گرفتید چه بود؟  
وقتی با خانم ها مطرح کردم که قرار اســت چنین کاری 
انجام بدهم، خیلی ها می گفتند شدنی نیست و فایده ندارد؛ 
شاید چون خودشــان و یا بنده را باور نداشتند؛ اما چند 
نفری با من همراه شــدند و کار را شــروع کردیم. پس از 
سه ماه توانستیم چیزهایی مثل لباس محلی تولید کنیم و 
به فروش برسانیم. آن هایی که در شروع با ما همراه نشده 
بودند وقتی دیدند توانسته ایم هم لباس تولید کنیم و هم 
لباس ها را به فروش برسانیم، مشتاق شدند عضو گروه ما 
باشــند و این گونه روز به روز تعداد خانم هایی که به این 

حرکت پیوستند بیشتر و بیشتر شد.

مکانی را که الزم داشتید چگونه تهیه کردید؟  
 اول همان طور که گفتم چون سرمایه برای گرفتن جایی 
نداشــتم، فکر کردم باید کار را از خانه خودم شروع کنم. 
از خانــه خودمان و یک اتاق ۳ در ۴ شــروع کردم. ابتدا 
خانم هایی که آســیب پذیر بودنــد را وارد کار کردم. یادم 
هســت در ابتدا بعضی روزها برایمــان میهمان می آمد 
برای همین به خانه یکی دیگر از خانم ها که مناسب بود 
می رفتیم. پس از مدتی که تعداد خانم ها زیاد شد به مکان 
بزرگ تری نیاز داشــتیم. به ذهنم رســید که چون کارم 
خیرخواهانه است می توانم کارم را در مسجد ادامه بدهم. 
اما وقتی به مسجد رفتیم متأسفانه با برخورد بد یک نفر 
روبه رو شدیم. مشکل ما در اینجا بحث علیا و سفلی بود و 
همین موجب شده بود بعضی ها تمایلی به انجام این کار 
از طرف من در مسجد نداشته باشند؛ اما خوشبختانه در 
 این بین هم از طرف ســپاه، هــم از طرف نهاد رهبری و 
ریش سفید ها حمایت شدیم. پیشنماز مسجد و شورای 
محل هم کمکمــان کردند و قانع شــدند و اجازه دادند 
کارمان را در مســجد پی بگیریــم و از نظر کمبود مکان 
مشــکلمان حل شد. از طرفی بعضی از خانم ها هم که در 
خانه چرخ خیاطی قدیمی داشتند آن را با خودشان آوردند. 
رفتم و با میراث فرهنگی یاسوج و مدیریت آموزشگاه آتیه 
که در زمینه صنایع دستی فعالیت داشتند صحبت کردم. 
مدیر آموزشگاه آتیه خودشان از کارآفرینان معتبر کشوری 
هستند. با خودم فکر کردم باید از نظرات و راهنمایی های 
ایشان استفاده کنم و خوشبختانه وقتی چیزی را که در 
ذهنم بود مطرح کردم قــول حمایت و همکاری دادند و 

همین طور هم شد.
وقتی به همسرتان گفتید می خواهید این کار را   

در منزل شروع کنید با چه واکنشی روبه رو شدید؟
ایشان پذیرفتند و خوشبختانه کسی که از اول تا به امروز 
از کارم حمایت کرده اند ایشان هستند. به نظر من اگر هر 

خانمی در زندگی اش برنامه ریزی داشته باشد اصالً دچار 
مشکل نمی شود و می تواند موفق شود. اگر من در کاری 
که می خواستم و به دنبال آن بودم موفق شدم، نخست به 
خاطر همراهی خانواده ام به ویژه همسرم و دیگری وجود 

برنامه ریزی بوده است.

برگردیم به فــروش تابلو فرش؛ گفتید آن را به   
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان فروختید، بعد چه کاری انجام 

دادید؟
من پیش از هر چیز با خودم فکر کردم باید چرخ خیاطی 
بخرم و بعضی چیزهای دیگر که برای خیاطی الزم است. 
بــرای همین دنبال خرید چرخ خیاطی رفتم. دیدم ۳۰۰ 
هــزار تومانی که مــن دارم حتی دو چــرخ خیاطی هم 
نمی شود و البته همان طور که گفتم چیزهایی دیگر هم 
الزم داشتم. چون نمی توانستم چرخ خیاطی نو بخرم، دو 
چــرخ خیاطی کارکرده خریدم که البته بخشــی از پول 
آن ها را به صورت اقســاط پرداخت کردم. چون کار خیر 
بود فروشــنده هم به ما تخفیف داد اما باز هم پولمان کم 
بود و توانســتم پس از مدتی آن را بپردازم. پس از اینکه 
چرخ خیاطی ها را خریدم به این فکر کردم حاال باید کسی 
باشد که به خانم ها آموزش بدهد. با خودم گفتم بهترین 
جایی که می تواند این کار را انجام بدهد میراث فرهنگی 

اســت؛ برای همین به آن ها و مشخصاً آقای حسین پور 
مراجعــه کردم که همکاری خوبــی کردند. همچنین از 
آموزشگاه آتیه کمک گرفتم و آقای باالن که مدیر یکی از 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان کهگیلویه وبویر 
احمد هستند و خانم ها در رشته های خیاطی، گلیم بافی، 
چرم، گلدوزی، سرمه دوزی و هویه کاری و...آموزش دیدند. 
اگر خواسته باشم دقیق تر بگویم سال اول ۹۰ نفر در رشته 
خیاطی،۱۰۰ نفر در رشته چرم و کیف و ۱۷ نفر در رشته 

گلیم بافی آموزش دیدند و این برای 
من یک موفقیت بود. البته در 
محصوالت،  ایــن  تولید  کنار 
صنایع تبدیلی مثل ترشیجات 

بســته بندی  و  کشــت  و 
سبزیجات و صیفی جات 
و بســته بندی و فروش 
و  دارویــی  گیاهــان 
تولیــد و فروش نهال 
گردو، ســیب و بادام، 
کشــت و فروش بوته 

فلفل، بادمجان و گوجه 
فرنگی و گل های تزئینی 

را هم دنبال کردیم. بعضی از 

خانم ها نیز به صورت خانگی در خانه کار می کنند که ما 
محصوالت آن ها را به فروش می رسانیم.

نخستین کارهایتان را کی فروختید و روزی که   
اولین درآمدتان را بدست آوردید چه حس و حالی 

داشتید؟
وقتی اولین کارهای خانم ها آماده شــد، آن ها را تحویل 
آموزشگاه آتیه دادیم و با کمک مهران باالن کارها فروخته 
شد؛ خیلی خوشــحال کننده بود که نتیجه گرفته بودم. 
از پولی که بدســت آورده بودیم سهمی به 
خانم ها رسید و بخشــی از آن صرف 
خرید مواد اولیــه برای ادامه کار 
شــد. پس از اینکــه خانم ها 
تــا حــدودی راه افتادند 
بخشــی از کار را کــه 
آمــاده  منــزل  در 
خودشان  می کردند 
یا  و  مغازه دارها  بــه 
همسرانشان  طریق  از 
به فروش می رســاندند. 
البته  و  بودند  خانم هایی 
هنــوز هــم هســتند که 
سرپرســت خانواده اند و واقعاً 

برای تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشــکل بودند و 
بــه فروش رفتن چیزهایی که تولید کرده بودند هم برای 
آن ها خیلی خوشــایند بود و هم بــرای من که می دیدم 
زحمت هایم بیهوده نبوده است. کار به جایی رسید که مثاًل 
خانمی سرپرست خانوار در خیاطی استاد شده بود و حتی 
می توانست به دو سه نفر دیگر هم آموزش بدهد؛ یعنی هم 
زندگی خودشان را تأمین و هم به زندگی دیگرانی که مثل 

خودشان هستند کمک می کنند.

برای کاری که شــروع کرده بودید الگویی هم   
داشتید؟

در شــروع الگوی خاصی نبود فقط می شنیدم خانم هایی 
هستند که کار خیر انجام می دهند؛ هرچند به این صورت 
نبود و دوست داشتم من هم در این مسیر قدمی بردارم و 
هم مدیریت آموزشگاه آتیه یعنی آقای باالن بودند. ایشان 
کسی هســتند که با فروش یک بسته آدامس توانستند 
یکی از کارآفرینان موفق کشــور شوند و حاصل کارشان 
اشتغال زایی برای افراد بسیاری شده است که می تواند برای 
دیگران هم الگویی باشند. کار ایشان پیش روی من بود و 
من هم انرژی و انگیزه الزم را داشــتم. گفتم پس من هم 

می توانم به سهم خودم قدمی برای خانم ها بردارم. 

وقتی این کار را شروع کردید به فکر درآمدزایی   
برای خودتان هم بودید؟

نه من به فکر کسب درآمد از این راه نبودم؛ همان طور که 
گفتم وضعیت مردم و فکر کردن درباره وضعیت بد خانم ها 
مرا به این سمت ســوق داد که باید به سهم خودم برای 

بهبود شرایط زندگی آن ها کاری انجام دهم.
االن بانوان چه محصوالتی تولید می کنند؟  

در بحث خیاطی بانوان ما پوشاک تولید می کنند. مثالً یکی 
از کارگاه های ما در جشن تکلیف دانش آموزان تولید چادر 
برای آن ها را بر عهده می گیرد؛ همچنین برخی به سفارش 
تعدادی از فروشگاه های شهر، پوشاک تولید می کنند و یا 
بعضی از خانم ها در بحث تولید مانتو برای مدارس فعالیت 
می کنند. گلیم بافی را نیز داریم. البته محصوالت مختلف 

دیگری هم هست که خانم ها آن ها را تولید می کنند.

در این چند سال شــده از مسیری که شروع   
کرده اید پشیمان شوید؟

بله، من به خاطر سختی های زیاد گاهی پشیمان می شدم. 
شب هایی بود که با خودم می گفتم دیگر نمی خواهم ادامه 
بدهم اما فردا که از خواب بیدار می شدم می دیدم نمی توانم 
این مسیر را رها کنم و دوست دارم با همه سختی ها باز هم 
به پیش بروم و همان کار را کردم. باید دوندگی های زیادی 
می کردم که مثالً بتوانم تسهیالت  اندکی بگیرم. جاهایی 
می دیدم با همه ذوق و شــوقی که برای کمک به بانوان 
دارم بعضی ها با من همکاری نمی کنند و این می توانست 

خیلی آزاردهنده باشد.

حاال و پس از چند ســال آیا کاری که می کنید   
برای خودتان درآمدی دارد؟

نــه برای من آورده مالی ندارد و اگر در نمایشــگاهی هم 
شرکت می کنیم باز کارها برای خانم ها به فروش می رسد. 
 اگر درصدی از فروش محصوالت به ما می رسد باز هم این 
مبلغ برای کارهای مشابه و ادامه مسیر صرف می شود. من 

از این پول ها چیزی برای خودم برنداشتم.

غیر از این کار آیا فعالیت دیگری هم دارید که   
برگردد به همین آموزش خانم ها؟

وقتی خانم ها بــه درآمدی از راه فروش محصوالتشــان 
رســیدند با خودم فکر کردم باید کارهای خیرخواهانه را 
هم جدی دنبال کنم. برای همین چند صندوق تشکیل 
دادم و گفتم بانوان وقتی کارشان را می فروشند بخشی از 
فروش کار را به صندوق اختصاص دهند تا از مبالغ جمع 
شده در کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه استفاده کنیم. 
خوشبختانه با این فکر در حال حاضر صندوق های ما به 6 
صندوق رســیده است. من در این سال ها کارم را فقط به 
توانمندسازی بانوان خالصه نکرده ام. در کنار این کارها با 
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، آستان قدس رضوی 
در بحث خادمیاری و بسیج ســازندگی سپاه هم ارتباط 
گرفتم. از طرفی با کمک بعضی از این نهادها مثالً بسیج 
سازندگی سپاه توانستیم برای بعضی از بانوان تسهیالتی 
دریافت کنیم و یا با کمک آستان قدس رضوی بعضی از 
خانواده ها را زیر پوشش قرار دهیم و به آن ها کمک هایی 
برسانیم. خالصه از طرف این ارگان ها توانستیم کمک های 
خوبی برای خانواده ها جذب کنیم. این در کنار کمک هایی 
است که از طریق بعضی از خیران به خانواده ها می رسانیم 
و در قالب این کمک ها هم توانستیم وام های کوچکی به 
بعضی از خانواده ها برای توانمندسازی آن ها پرداخت کنیم؛ 
وام هایی که از ۳ تا 5 میلیون تومان می شــود. یکی دیگر 
از کارهایی که انجام می دهیم فراهم کردن جهیزیه برای 
خانواده هاست که مبلغ هر جهیزیه تا ۱۱ میلیون تومان 
می رسد. ســال گذشته ما ۱۳ جهیزیه به نوعروسان اهدا 
کردیم و نکتــه جالب اینکه همان خانم هایی که آموزش 
دیدند و توانمند شــدند هــم در جریان جهیزیه دادن به 

کمک من می آیند.

شما جایی گفتید که خانم ها را پس از آموزش   
دادن، به میراث فرهنگی و یا سازمان فنی و حرفه ای 
معرفی می کنید تــا بتوانند کارت مهارت دریافت 
کنند؛ اگر کسی نتواند این کارت را دریافت کند به او 

چه کمکی می کنید؟
آن هایی که رد می شــدند معموالً کسانی بودند که سواد 
نداشــتند برای همین فکــر کردیم با کمــک بعضی از 
خانم ها که مدرک تحصیلی باالتری دارند و کمک نهضت 
سوادآموزی اول آن ها را باسواد کنیم و بعد دوباره به آن ها 
آمــوزش دادیم. در واقع من با خانم هایی که توانســتند 
تســهیالت دریافت کنند صحبت کردم و بــا آن ها قرار 
گذاشــتیم هر کدام تسهیالت می گیرند به یکی دو نفر از 
خانم هایی که نتوانسته اند بگیرند و آموزش الزم را با گرفتن 
کارت مهارت تکمیل کنند آموزش بدهند. خوشبختانه آن 
خانم ها هم پای قولشــان ماندنــد و همین کار را در حق 

دیگران کردند.

آمــاری دارید که در این مــدت چند خانم در   
حوزه های مختلف آموزش دیده اند؟

تــا امروز ما به حدود ۸۰۰ نفر آموزش دادیم.از این تعداد 
حدود ۳۰۰ نفر توانستند پس از آموزش گرفتن توانمند 
شــوند و روی پای خودشان بایســتند. البته شاید تعداد 
از این هم بیشــتر باشــد چون بعضــی از خانم ها از این 
منطقه رفته اند و ما از آن هــا خبری نداریم. این به علت 
مهاجرپذیری این منطقه است که عده ای می آیند و ممکن 
است پس از مدتی از این منطقه بروند. مثالً ما به خانمی 
آموزش داده ایم و از این روســتا رفته اســت، بعد خبردار 
شــده ایم ساکن روستای دیگری شده و هم برای خودش 
شغلی دارد و هم حاال خودش به خانم های آن روستا آن 
چیزهایی را که به او آموزش داده ایم منتقل می کند و این 

جای خوشحالی فراوان دارد.

چه آرزویی دارید؟  
هــر آدمی برای خودش آرزوهایــی دارد و من هم از این 
قاعده مستثنا نیســتم، اما آرزوی من در حوزه کاری که 
انجام می دهم این اســت که مسئوالن به توانایی خانم ها 
اهمیت بدهند؛ چه آن خانم همســری داشته باشد و چه 
یک خانم سرپرســت خانواده باشد، به خصوص در بحث 
اشتغال زایی. وقتی کارم را شروع کردم بعضی ها می گفتند 
تو از یک طایفه دیگر هستی و نمی توانی اینجا کار کنی. 
اما تالش من، لطف خداوند و همراهی چند نفر از دوستانم 

موجب شد در کارمان موفق شویم.

حکایت »اکرم ظهرابی« که کارش را با فروش یک تابلو فرش شروع کرد و حاال ۳۰۰ نفر را شاغل کرده است

کارآفرینی با دست خالی
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خانم های نیازمندی که حاال خودشان کارآفرینی می کنند

در ایــن مدت به این هــم فکر کردید که   
کارتان را به روستاهای دیگر که نیازمند کمک 

هستند گسترش دهید؟
وقتــی خانم ها به اندازه کافی آمــوزش دیدند و به 
قول معــروف راه افتادند، با خــودم فکر کردم یک 
 گروه جهادی داشــته باشــیم و از بیــن خانم های 
آموزش دیده چنــد نفر را برای آمــوزش دادن به 
دیگران انتخاب کردم. با این خانم ها به خانم های چند 
روستای دیگر و نزدیک به روستای خودمان کمک 
کردیم تا در آن روستاها هم بانوان عالقه مند آموزش 
ببینند. بانوانی را که مشتاق یاد گرفتن می دیدیم و 
احساس می کردیم می توانند بیش از چیزی که ما به 
آن ها یاد می دهیم پیشرفت کنند به فنی و حرفه ای 
و یا اداره میــراث فرهنگی معرفی می کردیم تا هم 
از تخصص مربیان استفاده کنند و هم بتوانند برای 
گرفتن کارت مهارت و دریافت تسهیالت اقدام کنند. 
از همین روستای مادوان سفلی خانم هایی شروع به 
کار کردند، آموزش دیدند و حاال توانســته اند برای 
خودشــان کارگاهی راه بیندازند که بعضی از آن ها 

تا پنج نفر هم نیروی کار دارند. خوبی کار در روستا 
این اســت که وقتی به یک نفر آموزش می دهید به 
علت ارتباطات نزدیک در روستا همان خانم گاهی 
تا 5 یا 6 نفر را آموزش می دهد. البته ســال گذشته 
در حــدود 5۰ کارگاه انفرادی گلیم بافی داشــتیم.

دلم می خواســت همه این 5۰ نفر را در یک مکان 
مســتقر کنم اما برای عملی شدن این فکر نیاز به 
سرمایه زیادی بود. از طرفی داشتن مکانی مناسب 
برای عرضه محصوالت و یا ایجاد امکانات برای صادر 
کردن محصوالت به دیگر استان ها می تواند موجب 
پیشرفت کار بانوان شود. مثاًل گلیم تولیدی استان در 
برخی شهرها و از جمله شهرضای اصفهان به فروش 
می رسد. یادم هست یک روز با فردی گلیم به دست 
روبه رو شدم. کنجکاو شدم که ببینم گلیم کجاست. 
چــون نوع دوخــت خودمان را می شناســم از نوع 
دوخت متوجه شــدم تولیدی خانم های روستاست. 
وقتی از آن فرد پرسیدم گلیم را چند خریدی، گفت 
25۰ هزار تومان؛ در حالی که ما ۱۰۰ هزار تومان به 

مغازه دارها می فروشیم.

از صفر شروع کردم
در این چند ســال که به توانمندسازی بانوان کمک می کنید،   

سخت ترین روزهایی که پشت سر گذاشتید کدام روزها بودند؟
ســخت ترین روزهای کاری من در این چند ســال برمی گردد به وقتی 
که می خواستیم خودمان را به مسئوالن ثابت کنیم و بگوییم می توانیم 
کاری انجام بدهیم و شاید آن ها فکر می کردند موفق نمی شویم. هرچند 
دیدند ما می توانیم و با دیدن این توانستن، ما را باور کردند و پذیرفتند. 
دلم می خواســت هــم مردم هم مســئوالن بدانند اگــر کاری می کنم 

فقط به خاطر خودم نیســت بلکه به خاطــر وضعیت منطقه و وضعیت 
خانم هایی اســت که مجبور هستند خودشان زندگی خودشان را تأمین 
کنند و در این راه ســختی زیادی را متحمل می شــوند. فکر کنید من 
برای اثبات چیزی که در ذهنم بود ســرمایه هم نداشــتم و این کارم را 
سخت تر  می کرد. یعنی من باید با دست خالی و از صفر شروع می کردم. 
مجموعه ای از عوامل و کمبودها ســر راه من قرار گرفته بود که با توکل 

بر خدا و پشتکار، آن ها را پشت سر گذاشتم.

پس در حال حاضر مشکلی در کارتان ندارید؟  
االن هم مشــکالت وجود دارد؛ مثاًل میراث فرهنگی قرار بود سرمایه به ما 
بدهد تا بتوانیم کارگاه های خودمان را به صورت یک مجتمع در بیاوریم، اما 
نشد و فهمیدم آن ها هم مشکالت خودشان را دارند؛ وگرنه دوست دارند در 
این بخش کمکمان کنند. هنوز هم دلم می خواهد یک مکان بزرگ داشته 
باشم برای اینکه همه کارگاه های کوچک در یک جا مستقر باشند، نظارت 

بیشتری بر کار باشد و حاصل کار خانم ها بهتر شود.
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»بر شانه های اقیانوس« شرحی روان از نهج البالغه ایکنا: نخستین جلد از شرح نهج البالغه برای جوانان با عنوان »بر شانه های اقیانوس« زیر چاپ رفت. این کتاب که توسط انتشارات کتاب جمکران در 
آستانه ورود به بازار کتاب قرار گرفته، ماحصل نزدیک به ۴۰ سال شرح نهج البالغه توسط حجت االسالم علی رهبر، عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه صنعتی اصفهان، برای جوانان است که به صورت 

کتابی پنج جلدی در حال تدوین و جلد نخست آن در دست چاپ است. نخستین جلد »بر شانه های اقیانوس« که شرحی ادیبانه و روان از نهج البالغه است، در ۲۶۴ صفحه، به شرح خطبه یک تا 1۰۰ می پردازد.

» انتظار« و تحکیم روابط خانواده در دوران کرونا©
آموزه مهدویت داراي مؤلفه ها و عناصري است  که مي توان برای تعالی خانواده از 
آن ها کمک گرفت؛ انتظار یکی از این عناصر تأثیرگذار است. عنصر انتظار و اعتقاد 
به ظهور داراي آثار گران قدري در مسائل فردي و اجتماعي است و موجب تعالی 
روحی و معنوی خانواده و تحکیم روابط اعضای آن در ابعاد مختلف خواهد شد؛ 
یعنی با انتظار حالتی در خانواده منتِظر، ایجاد می شود که به وضع موجود خود، 
رضایت ندهد و او را در راستای اهداف بلند ظهور به حرکت و تالش وامی دارد و 
در چنین خانواده ای همه مؤلفه های انتظار چه در بُعد بینشی و معرفتی، چه در 
بُعد ارزشــی و اخالقی و چه از نظر رفتاری و کنشی، بالفعل موجود خواهد بود؛ 
و انتظار از حالت قلبی و قولی صرف، به عمل تبدیل می شــود. این امر می تواند 
کارکردهایی از ابعاد کارآمدی انتظار برای تعالی خانواده را به نمایش گذارد که در 
مقابله با بالیایی چون بیماری کرونا و... عالوه بر ایجاد صبر و تحمل در مقابل آن؛ 

روابط اعضای آن را نیز تقویت کند.
مهم ترین کارکردهای مهدویت و انتظار در این حوزه را می توان در ســه ساحت 
باوری، ارزشــی و هنجاری ترسیم کرد. در ســاحت باوری تقویت روح ایمان و 
تحکیم شناخت امام عصر)عج( و تقویت رابطه معنوی با آن  حضرت از مهم ترین 
کارکردهایی است  که می تواند به ایجاد آرامش در خانواده  کمک کند. در ساحت 
ارزشــی، ارزش هایی چون تهذیب نفس، خودسازی و تخلق به اخالق الهی را در 
بــر دارد که به تحکیم نظام خانواده کمک می کند و تحلیل درســتی از بالیا را 
پیش  روی اعضای خانواده قرار می دهد. در ساحت هنجاری نیز با ایجاد و تقویت 
هنجارهایی چون تعهد و مســئولیت پذیری، بصیرت افزایی و آگاهی، استقامت 
و پایداری، محبت و عشــق ورزی و امیــدواری، آرامش اعضای خانواده را تثبیت 

می کند.

KHAMENEI.IR معارف  پایگاه اطالع رســانی 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین محمدعلی تسخیری، متن گفت وگویی 
که ســال ۹۱ با وی درباره  فعالیت هایش در جهان 
اســالم انجام شده است را منتشــر کرده است که 
بخشــی از آن را در ادامه می خوانید. حجت االسالم 
والمسلمین تسخیری ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ دار فانی را 

وداع گفت.

 ابتــدا مقداری از آشــنایی خودتان با   
حضرت آیت اهلل خامنه ای توضیح بفرمایید.

بنده پیش از انقالب، آشــنایی کاملی با حضرت آقا 
نداشتم؛ چون ما در نجف بودیم و بیشتر با اوضاع و 
شخصیت ها و مراجع نجف آشنا بودیم. پس از زندان 
رفتن در زمان صدام که زندان ســختی هم بود؛ ما 
را تبعید کردند. با اینکه پدر و مادرمان ایرانی بودند 
اما غالباً ما با طالب عرب محشــور بودیم. پدرمان 
آیت اهلل شیخ علی اکبر تنکابنی، روحانی فاضلی بود 
که به نجف آمد و در محضر علمای بزرگی همچون 
آیت اهلل  العظمی عراقی، آیت اهلل  العظمی نائینی و بعد 
هم آیت اهلل العظمی خویی تلّمذ کرد و همانجا هم با 
علویه ای از خاندان اصفهانی های قدیم که از خانواده  
امام جمعه  اصفهان بودند، ازدواج کرد. والده بیشتر 
به زبان عربی صحبت می کردند و ابوی هم آشنایی 
چندانی با زبان عربی نداشت؛ بنابراین ما از یک طرف 
مقداری فارســی را از پدر و مقدار زیادی عربی را از 
مادر و از محیط اطرافمان یاد گرفتیم. درس ها هم 
بیشــتر در محیط طلبه های عرب بود. استادان نیز 
بیشتر به زبان عربی درس می دادند؛ مرحوم آیت اهلل 
 العظمی خویی به زبان عربی درس می دادند، مرحوم 
آیت اهلل ســیدمحمدتقی حکیم صاحب اصول فقه 

مقارن، به زبان عربی درس می دادند.

 پایه و اساس حضور شــما در ایران و   
همکاری با دفتر رهبری به چه صورت بود؟

با توجه به آشنایی من با زبان عربی و محیط عربی 
آنجا، وارد تشــکیالت حزبی مرحوم استاد و شهید 
بزرگوار ســیدمحمدباقر صدر شــدم. اســاس این 
تشــکیالت مبارزه با صدام و رژیم حزب بعث بود. 
پس از فعالیت های متمادی در این حزب، به زندان 
سختی که به آن قصر النهایه می گویند افتادیم. به 
لطف الهی و با نفوذی که حضرت امام)ره( داشتند 

و ترس بعثی ها از امــام)ره( ما نجات پیدا کردیم و 
به ایران تبعید شــدیم. حدود 7-6 ســال پیش از 
انقالب، مشــغول فعالیت های گوناگون فرهنگی و 
گاهی سیاسی شدم که با اوج گیری انقالب، ما هم در 
آن مسیر که به یاری خدا به پیروزی رسید، افتادیم. 
پیش از آن من با حضرت آقا آشنا نبودم مگر همان 
آشنایی عمومی ولی پس از انقالب، واضح است که 
عشقمان به امام و شاگردان امام بود. یکی از شاگردان 
مبّرز امام، آیت اهلل خامنه ای بود که واقعاً به شخص 
ایشان و سخنرانی های ایشان عشق می ورزیدیم.  در 
همان سال نخست که ایشان به مقام رهبری انتخاب 
شدند یک روز از ما خواستند که خدمتشان برسیم. 
ایشان از روز اول با یک دید بین المللی وسیعی وارد 
صحنه شدند و به من فرمودند که من مالقات های 
ریاست جمهوری ها و شخصیت های مهم را از حاال 
پیش بینی می کنم و شما را به عنوان معاونت روابط 

بین الملل معرفی می کنم.

بین الملل دفتر     منظور همان معــاون 
است؟

نه دفتری در کار نبود تا در خدمت حضرت آقا باشیم. 
ً  دفتر و مسئولیت معاونت بین الملل دفتر به بنده  بعدا
واگذار شــد. از بنده خواستند که یک طرح جامعی 
را تهیه کنم. بنده هم با آن عشــقی که به حضرت 
آقا داشتم و با آن آشنایی که با دیدگاه های جهانی  
ایشان داشتم، طرحی به اصطالح بلندپروازانه تهیه 
کردم. محور این طرح، تعمیم والیت در کل جهان 

اسالم بود.

 طرح جدید شما چه بود؟  
اشــراف حضرت آقا بر کل حرکت فرهنگی خارج 
از جمهوری اســالمی. در نظر داشــتیم ایشان کل 
حرکت فرهنگــی دنیا را هدایت کننــد و در کنار 
وظایف دیگری کــه دارند، برای هــر مجموعه ای 
مسیری ارائه بدهند. ما در خارج از کشور چند مؤلفه 
داریم؛ مثالً در حال حاضر اگر جمعیت شــیعیان، 
زیدی ها، علوی ها و همچنین غیر اثنی عشری ها را 
در نظــر بگیریم، جمعیتی نزدیک به ۲00 میلیون 
نفر در دنیا می شــوند. خب ایــن ۲00 میلیون نفر 
نزدیک ترین پایگاه به جمهوری اســالمی هستند. 
این ها مدافع انقالب هستند. دلشان با ماست. سختی 
بسیار دیده اند. دشمنان فشــار زیادی به آن ها وارد 

کرده اند. ما هم که مشــغول جنگ و دیگر مسائل 
خودمان بودیم و نرسیدیم که به مشکالت و مسائل 
آن ها بپردازیم؛ باید برای شیعیان جهان یک فکری 
می کردیــم. به حضرت آقا پیشــنهاد کردم تا یک 
مجمعی به نام مجمع جهانی اهل بیت)ع( تشکیل 
بشــود. ایشان بســیار از این طرح استقبال کردند 
و ایــده را پذیرفتند. اول کار عــده ای از متفکران و 
برنامه ریزان کشور نشستند و یک اساسنامه ای برای 
این مجمع تنظیم کردند. البته بعدها تغییراتی کرد. 
بعداً رفتیم به سوی برگزاری اجالس بزرگ تهران. 
نخســتین اجالس در تاریخ شیعه بود که با حضور 
بزرگان شــیعه از بیش از 50 کشــور دنیا تشکیل 
ً  رسید به صد و اندی  می شد. البته این اجالس بعدا
کشور. شــخصیت ها را شناسایی و به تهران دعوت 
کردیم و موضوعاتی مطرح شد. مجموعه ای که آمده 
بودند پیشنهاد تأسیس مجمع جهانی اهل بیت)ع( با 

مرکزیت جمهوری اسالمی را دادند.

 پــس از تأســیس مجمــع جهانی   
اهل بیت)ع(، چــه اقدام های دیگری برای 

افزایش ارتباطات امت اسالمی انجام شد؟
پیشــنهاد دیگری که  حضرت آقا دادند، تشــکیل 
مجمعی برای اهل  ســّنت بود؛ که شــبیه مجمع 
دارالتقریب قاهره بود. آن دارالتقریب در ســال  ۴0 
میالدی در قاهره تشکیل شد. عده  زیادی از علمای 
اهل ســنت و نیز عده ای از علمای شیعه همچون 
مرحوم شلتوت، مرحوم حســن البنا؛ رئیس اخوان 
و مرحوم شــیخ محمد محمدمدنی در آن حضور 
داشــتند. آن مجمع بسیار به تقریب شیعه و سنی 
کمک کرد که منجر به آن فتوای شــیخ شلتوت و 
سپس چاپ مجمع البیان و چاپ کتاب حدیث الثقلین 
در قاهره و دیگر امور شد. سپس در سال  70 میالدی 
مجله اش نیز منتشر  شد ولی بزرگان آن به رحمت 
خدا رفتند. از شیعه هم مرحوم کاشف الغطا و مرحوم 
آیت اهلل العظمی بروجردی بودند. با فوت این بزرگان، 
کار مجمع دارالتقریب متوقف شد. برای احیای همان 
مسیر و در راســتای هماهنگ بودن با مجمع اهل 
بیت)ع(، یک مجمع جهانی تقریب مذاهب در تهران 
تشکیل شــد. البته این دو اصالً متناقض یکدیگر 
نبودند. هر دو در خدمت اهل بیت)ع( و در راستای 
وحدت امت اسالمی بودند. این هم یک طرح بود که 
تعداد یک میلیارد و 500 میلیون اهل تسنن در آن 

عضو بودند. سازمان دیگری که به دستور  حضرت آقا 
تأسیس شد، با نام سازمان مدارس و حوزه های علمیه  
جهان بود که برای طالب خارج مرزها و طالب داخل 
کشور که ایرانی نبودند و نیازمند مرکز علوم اسالمی 
بودند تشکیل شد. سازمان مدارس حوزه های علمیه  
جهان افزون بر 700 مدرسه بود که غالباً این مدارس 
دورافتاده، نیازمند استاد و یا برنامه بودند و از لحاظ 
مالی بسیار در مضیقه قرار داشتند. این سازمان نیز از 
زیرمجموعه های مجمع جهانی اهل بیت)ع( به شمار 
می رفت. از دیگر اقدام های مهم، تشــکیل شورای 
عالی تبلیغات بود. این شورای عالی نتوانست در زمان 
حضرت  امام)ره( هماهنگی های الزم را انجام بدهد 
بنابراین برای ســاماندهی هر چه بیشتر، شورایی با 
مدیریت  حضرت آقا تشکیل شد. شاید یگانه شورایی 
که خود  حضرت آقا مدیریت آن را بر عهده داشتند، 
همین شورا بود. این شورا متشکل از وزرا و نماینده  
رئیس جمهور و وزرای ذی ربط بود و بســیار شورای 

بزرگ و مهمی بود.

 جلســات این شــورا در محضر خود   
حضرت آقا تشکیل می شد؟

بله، من پس از آن هیچ شورایی را به آن عظمت به 
خاطر ندارم.  بعداً برخی از مسئوالن آنجا پیشنهادی 
خدمت  حضرت آقا بردند... پیشــنهادی در راستای 
تأسیس یک ســازمان بزرگ که ترکیب و ادغامی 
از سازمان های بین المللی گوناگون همچون سازمان 
تبلیغات بین الملل، سازمان ارشاد بین الملل،  مجمع 
اهل بیت)ع( و مجمع التقریب بود را خدمت  حضرت 
آقا ارائه کردیم. این سازما ن ها باید در فعالیت ها کامالً  
ادغام می شــدند تا با یک ســتاد حرکت کنند... به 
هر حال پس از حدود یک ســال و نیم رهبرانقالب 
دستور تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات را دادند 

و این ســازمان اهداف بلند و واالیی همچون اعزام 
مبلغ مرکزی به کل جهان، هدایت همه  مجله های 
جمهوری اسالمی که آن زمان افزون بر صد و اندی 
مجله در خارج از کشور بود و به زبان های گوناگون 
ترجمه می شد،  هدایت و چاپ کتاب های متعدد از 
طرف جمهوری اسالمی، مسئله  گفت وگو با ادیان، 
مسئله  گفت وگو با اهل سنت، مسئله  شیعه، مسائل 
ایران شناسی داشــت. 6 دایره ترسیم کردیم؛ دایره  
ایران، دایره  شیعه، دایره  انقالب، دایره  اسالم، دایره  
ادیان، دایره  بشــری عام. در هــر دایره ای خطوط 
راهبردی ترســیم شد. افزون بر 50-۴0 موضوع در 
پرونده مطرح شد از جمله: رسیدگی به زنان خارج از 
کشور، کودکان، طبقات مختلف جامعه، تبلیغ ایران، 
تاریــخ ایران، فرهنگ ایران، زبان فارســی، انقالب، 
ریشــه های انقالب، رجال انقالب و دســتاوردهای 
انقالب. البته این به خاطر دید وسیع  حضرت آقا بود 
که بسیار مهم و ارزشمند بود. یک اساسنامه  موقت 
برای این مهم تنظیم شــد. رهبر انقالب اســالمی 
لطف کردند و تشکیل این سازمان را به عهده  بنده 
گذاشتند... هر بار که خدمت  حضرت آقا می رسیدیم 
یک دید وسیعی از این موضوع را به ما نشان می دادند، 
ما هم برای تحقق اهدافی که ایشان برایمان ترسیم 
می کردند، اقدام می کردیم. هر قدر جلوتر می رفتیم 
اهداف بلندتــری را به مــا نشــان می دادند. این 
برنامه ریــزی و اهداف همگی برای کل فعالیت های 
تبلیغی بود که  حضرت آقا در نظر داشــتند. پس از 
آن هم مرکز جهانی علوم اســالمی و مرکز سازمان 
مدارس و حوزه ها به دستور ایشان ادغام شدند... در 
مرحله  سوم همگی در جامعه المصطفِی جهانی ادغام 
شدند. امروز این دانشگاه یک حرکت عظیم جهانی 
است. همه این ها از عمق افکار بلند  حضرت آقا و دید 

جهانی و وسیع ایشان ناشی می شود.

چکیده گفت وگوی منتشر نشده  KHAMENEI.IR  با مرحوم آیت اهلل تسخیری 

نگاه تشکیالتی به جهان اسالم
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم والمسلمین محمود ملکی راد

گفتار

 عده ای بحث اسالم رحمانی را ©
با نگاه و انگیزه ای خاص مطرح می کنند

رسا: آیــت اهلل رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در جلسه اول درس 
خارج جهاد خود با بیان اینکه گروه هایی مانند طالبان و داعش با هدف اسالم هراسی 
ایجاد شــده اند، گفت: عده ای بحث اسالم رحمانی را با نگاه و انگیزه ای خاص مطرح 
می کنند؛ به  عنوان مثال مجازات های سخت اسالم را محدود به زمانی خاص معرفی 
می کنند و می گویند در شرایطی که دنیا تشنه صلح است باید اسالم را تنها بر مبنای 

رحمت مطرح کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اگر مراد از اسالم رحمانی معرفی یک 
بعد از ابعاد اسالم باشد، سخن درستی است، اظهار کرد: غفلت از ابعاد دیگر دین، آن 
هم به بهانه لطف و رحمت الهی، نوعی خالی کردن دین از مفاهیم اصیل خود است. 
وی افزود: معرفی بعد فردی اسالم، بدون توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و 

غیره، سبب از بین رفتن ظرفیت تأثیرگذاری اسالم می شود.
آیت اهلل رمضانی با تقســیم بندی مروجان اســالم رحمانی، عنوان کــرد: برخی از 
مطرح کنندگان اسالم رحمانی به خاطر ضدیت با انقالب، می خواهند اسالم را از روح 
مقاومت خالی کنند؛ عده ای دیگر از مروجان اسالم رحمانی روشنفکرانی هستند که 
نسبت به دین نگاهِ منفعالنه دارند و برخی نیز به دنبال تبلیغ قرائتی از دین هستند که 
فقط به جنبه های فردی اصالت می دهد. وی با بیان اینکه واژه اسالم رحمانی دارای 
مفهومی فریبنده است، ابراز کرد: عده ای با استدالل به برخی از آیات قرآن کریم، بحث 
اســالم رحمانی و صلح مطلق را مطرح می کنند و برخی دیگر با تمسک به سیره و 

جنگ های پیامبر اکرم)ص( نسبت خشونت به اسالم می دهند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( ادامه داد: جنگ حکم اولیه اســالم نیست اما در 
مقابل کســانی که به صورت علف هرز جلو رشد و تکامل انسان ها را می گیرند، باید 
مقابله و ایستادگی کرد تا کارکردهای اجتماعی و فردی دین حفظ شود. وی افزود: 
شبهات موجود در فضای اسالم رحمانی اقتضا می کند که با نگاه دقیق تری به موضوع 

جهاد پرداخته شود و آرای فقها در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم خیربی بی ساربانی بشماره شناسنامه 3137 به شرح دادخواست به کالسه 99/673 از این دادگاه درخواست 
نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان گمی حوت بشماره شناس��نامه 9750 در تاریخ 1397/12/07 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- متقاضی بامشخصات فوق همسر 
متوفی 2- قلندر حوت بشماره شناسنامه 1378  3- سئوال حوت بشماره شناسنامه 1379   4- امام بخش حوت 
بش��ماره شناس��نامه 1947   5- امان اله حوت بش��ماره شناس��نامه 2381   6- حاتم حوت بشماره شناسنامه 15    
7- رستم حوت بشماره شناسنامه 3580184687   8- عبدالغنی حوت بشماره شناسنامه 6820023357 فرزندان 
ذکورمتوفی 9-قیمت حوت بش��ماره شناس��نامه 79   10- بی بس حوت بش��ماره شناسنامه 80   11- مهربی بی 
حوت بشماره شناسنامه 1380  12- مهرک حوت بشماره شناسنامه 3590920191 فرزندان اناث متوفی . مرحوم 

ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رادریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. آ-9907274
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی حصروراثت
آقای  غالمی حوت  بش��ماره شناس��نامه 3590918942 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 99/672 از این دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که شادروان نادر حوت در تاریخ 1397/07/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- متقاضی بامشخصات فوق پدر متوفی 2- مهربی بی 

حوت بشماره شناسنامه 1380 مادر متوفی ،  مرحوم ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رادریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. آ-9907275
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اصالحیه
پیرو آگهی دعوت افراز منتشر شده در تاریخ 99/6/10 مربوط به آقای محمود کیان منش پالک 446 الی 460 اصلی 

صحیح می باشد  . آ-9907246
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

و    139960308002000489 و   139960308002000483 ش��ماره      آراء  براب��ر 
139960308002000501  و 139960308002000355 و 139960308002000440  
و 139960308002000492  و 139960308002000357    و139960308002000442  
و139960308002000441 و  139960308002000358  و 139960308002000439 و    
139960308002000176و 139960308002000339 و 139960308002000245 
وصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.
بخش 11 قاین
 شهر قاینات

آقای محمدرضا زرگر فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه3 و کد ملی 0888999054 در 
ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت 222/10 متر مربع درتمامی پالک 211 اصلی 
خریداری مع الواس��طه )از محل ماکیت 1- مالعبدالعلی محدثی 2- ربابه مددی 3- فاطمه 
مددی 4- خدیجه مددی 5- کبری مددی 6- معصومه مددی 7- فاطمه محدثی ( واقع در 

قاین - کوچه میثم 2
آقای سیدمحمد تقی زاده فرزند سیدرمضان به شماره شناسنامه 4 و کدملی 0889317151 
صادره از قاین در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 179.7 مترمربع در قسمتی از 
پالک 503- اصلی واقع در خیابان امام رضا )ع( - امام رضای یک ) از محل مالکیت 1- سید 
اس��ماعیل ناصری 2- ناظره مرتضی نژاد 3- س��یدرمضان تقی زاده هرکدام یک دانگ و نیم 

مشاع و یک دانگ مجهول (
آقای مجتبی قناد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 42188  و کدملی 0700420312 
صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت 232/20 متر مربع در 
قسمتی از پالک 623 اصلی خریداری از ورثه مرحوم حسین برهانی قاین مالک رسمی پالک 

فوق به نشانی خیابان امام رضا کوچه مسجد قلعه
قطعه مفروزه مزرعه کهناب  پالک 1266- اصلی

خانم مریم پورصادقی فرزند  عبدالرزاق بشماره شناسنامه 31 صادره از قاینات و بشماره ملي 
0889338957درششدانگ یکباب منزل به مساحت 196/05  مترمربع در قسمتی 1266- 
اصلی واقع در خیابان ابوالمنصور 11خریداري از آقای ابراهیم زارع کار )ردیف 10 سهام آب 

قنات ( از مالکین رسمی و مشاعی پالک فوق
آقای ابوالفضل آزادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 518 و بشماره ملي  0889058091 
صادره از قاین درششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 127/60 مترمربع در قسمتی از پالک 
1266- اصلی بخش 11 قاین مزرعه .کهناب واقع .خیابان مصلی )خریداري از محل مالکیت 

ردیف 18 دفتر توزیع اظهارنامه )مجهول( (
قطعه مفروزه مزرعه .جعفرآبادپالک 1268 - اصلی

 خانم صدیقه مالکی نژاد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 50 کد ملی 0889024571 
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 413/15 متر مربع  در قسمتی از پالک 20 فرعی 
واقع  در بلوار امام  حسین امام حسین )ع( - امام حسین 3- خریداری شده مع الواسطه از 
خانم مرضیه سادات مظلوم زاده فرزند سیدمحمدرضا )از محل مالکیت  مجهول ورثه حاج 

سید اسحق پالک مزبور (
آقای مجتبی مالیی فرزند اس��ماعیل بشماره شناس��نامه 0 و  بشماره ملي 0880023104 
صادره از قاین درششدانگ یکباب منزل به مساحت 188/70 مترمربع در قسمتی از پالک 
424 فرع��ی واقع خیابان امام خمینی - امام خمینی  21خریداري )مع الواس��طه( از مالک 

رسمي ورثه شیخ حسین برهانی قاین
آقای ناصر غالمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 0880033096 و کد ملی 0880033096 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/80 متر مربع در قسمتی از پالک   462فرعی واقع 
در حاشیه میدان شیرازی خریداری از آقای سید حسن ناصری با وکالت از طرف ورثه سید 

محمد ناصری مالک رسمی پالک فوق
آقای غالمرضا خواجوی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 14 و کدملی 0889660417 
صادره از قاین در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 27.20 متر مربع در قسمتی از پالک 
508 فرعی  واقع در خیابان جانبازان - روبروی نمایندگی ایران خودرو خریداری ش��ده مع 

الواسطه از محل مالکیت محمدعلی نوفرستی مالک رسمی پالک فوق
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 اصلی

آق��ای س��ید جعفر بنایی فرزند س��ید محم��د رضا به ش��ماره شناس��نامه 133 و کدملی 
0888983522 در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 963/65 متر مربع در 
قسمتی از پالک 663 فرعی واقع در جاده دستجرد اراضی مزرعه ابوالخیری از محل مالکیت 

خانم خدیجه مختار نژاد مالک رسمی پالک فوق
قطعات مفروزه مزرعه زبر پالک 1583 اصلی

آقای س��ید حسن نوربخش فرزند ضیاء به شماره شناس��نامه 83 کد ملی 0888997264 
صادره قاین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1226/35 متر مربع در قسمتی از پالک 

263 فرعی خریداری از محل مالکیت ضیاء نوربخش
قطعات مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1584 اصلی

آقای محمد حسین پردل فرزند علی به شماره 137 کد ملی 0889015902 صادره قاین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 447/80 متر مربع در قسمتی از پالک 499 

فرعی ) از محل مالکیت سه دانگ مجهول آخوند رجب (
 قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک  1587 اصلی

آقای محمدرضا خیرابادی فرزند علی به ش��ماره 88 کدملی0889053790 صادره قاین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 849/75 مترمربع در قسمتی از پالک 487 

فرعی از محل مالکیت حسین شاملو عید گاهی
قطعات مفروزه اراضی مشهوربه غیاث آباد پالک 1812- اصلی

آق��ای ابراهی��م غیاثی فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه 66 ص��ادره قاین کد ملی 
0889022402 در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و مش��جربه مس��احت 5904/88 

مترمربع در قسمتی از پالک یک فرعی از محل مالکیت ابراهیم غیاثی
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد 9906485
تاریخ انتشار نوبت اول   1399/06/25  

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/07/10 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات -  علی  صفائی  فر

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه 

و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش3 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی استاد حسن خان
-آقای حسن علی محمدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 370 متر مربع قسمتی ازپالک 

40  فرعی از یک اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ساالر حسن کوه میشی
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

-آقای جواد ملیله  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 204/40 متر مربع قسمتی ازپالکهای  
124 و 125 و 126  فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسین صمدی

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای محمد شارهء  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 166/16 متر مربع قسمتی ازپالک 33  

فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد قلعه نوی و محمد حسین قلعه نوی

-خانم مهناز نودهی ثانی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 108/05 متر 
مربع قسمتی ازپالک 337  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا سلطانی

-آقای مرتضی نودهی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 108/05 متر مربع 
قسمتی ازپالک 337  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا سلطانی

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-خانم بی بی اغا کوش��کی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 154/39 متر مربع قسمتی 

ازپالک 8114  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد کوشکی
-آقای س��ید ابوطالب پناهی فر  نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 106 
مت��ر مربع قس��متی ازپ��الک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

وظیفه داریزد
-خانم س��ید بی بی  باغجری  نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 106 متر 
مربع قسمتی ازپالک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه داریزد
-آقای احمد افچنگی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/16 متر مربع قسمتی ازپالکهای 
29 و 1044  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزوار که نسبت به پالک 29 فرعی به مساحت ) 120/76 مترمربع ( 
مع الواسطه از محل مالکیت رسمی طاهره فقیه سبزواری و نسبت به پالک 1044 فرعی )به مساحت 8/40 متر 

مربع ( مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی محمد اسماعیل و رمضانعلی شهرت هر دو کلوتی
-آقای محمد ش��بیهی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 142/55 متر مربع قسمتی ازپالک 

8852  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مریم همدانی مقدم
-خانم عصمت نودهی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/53 متر مربع قسمتی ازپالک 

106  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی نور محمد برهانی نسب
-آقای س��ید رضا موس��وی یزد  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 124/77 متر مربع قسمتی 
ازپالک یک  فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می س��کینه یوسفی کالته ساداتی و 

محمد هادی خوشحال کالته ساداتی
-آقای مهدی افچنگی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86/04 متر مربع قسمتی ازپالک 

70  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر کشکی
-آقای حس��ینخان س��یرغانی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 99/38 متر مربع قسمتی 

ازپالک 98  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن مهدوی
-آقای رمضان رضائی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/55 متر مربع قسمتی ازپالک 

4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه داریزد
-آقای محمد کرابی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 193/96 متر مربع قسمتی ازپالک 51  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا غفوری غروی
-آقای محمد دیواندری  نس��بت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 109 متر مربع قسمتی ازپالک 

259  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاجیه عذرا علوی
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

-خانم معصومه جنتی توپکانلو  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/14 متر مربع قسمتی 
ازپالک 1299  فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد آمدنی               

-خانم فاطمه حس��ینی باغخیراتی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 115/89 متر مربع 
قسمتی ازپالک 2185  فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش               

پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر
-آقای مجتبی صدرا منش  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 130/40 متر 
مربع قسمتی ازپالک 1787  فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مژگان مطلبی               
-خانم فائزه برغمدی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 130/40 متر مربع 
قسمتی ازپالک 1787  فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مژگان مطلبی               

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقای جان محمد عطایی ثانی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 98/95 متر 
مربع قسمتی ازپالک 9915  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد علی کالته
-خانم اعظم عطایی ثانی  نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 98/95 
متر مربع قس��متی ازپالک 9915  فرعی از یک اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

علی کالته
-آقای عید محمد رباطی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 104/29 متر مربع قسمتی 

ازپالک 199  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-خانم فاطمه علی آبادی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 100/50 متر مربع قسمتی 

ازپالک 1879  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر امیرخانی
-خانم زهرا رباطی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 126/75 متر مربع قسمتی ازپالک 

10881  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای عباس��علی نامنی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 87/90 متر مربع قسمتی ازپالک 
3472  فرعی از267 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا نامنی

-آقای محمود محمد زاده فیل ش��ور  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/16 متر مربع 
قس��متی ازپالک 9949  فرعی از 2 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می حسن برغمدی و 

مهدی رفیعی
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-خانم مریم برازقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتی ازپالک 60  فرعی 
از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن وجودی

-آقای مصطفی ثنائی فر نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 433/39 متر مربع قسمتی ازپالک 
88  فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی آمنه قاسمی سبزوار

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل 

تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض 
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
.برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید .) م الف 

99/2103(  آ-9906581
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /99/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99.07.10 

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

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

براب��ر رای ش��ماره 99/669 م��ورخ 1399/6/24هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا ملکیان فرزند نوراله  به ش��ماره شناس��نامه 699 صادره ازکرمانشاه درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  113/50متر مربع درقسمتی ازپالک 66اصلی واقع دراسدآباد خیابان کاشانی کوچه علیمراد احمدی پالک 
6020 خریداری با واس��طه ازمالک رس��می آقای ش��عبان محمودی محرزگردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 

الف222( آ-9906577
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/10

رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک شهرستان اسدآباد - کامران متقی

   هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای محس��ن قدمگاهی فرزند علی به ش��ماره شناسنامه 3068 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به 
مساحت 219 مترمربع در قسمتی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی بخش 3 برخان از محل مالکیت ثبتی علی 
قدمگاهی فرزند حس��ن محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظه��ار نام��ه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می 
رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906584
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/10

سید حسن پورموسوی -رئیسف ثبت اسناد وامالک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی مجتبی قدمگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 10928 صادره ازقدمگاه دریک باب خانه به مساحت 
198/50 مترمربع در قس��متی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان از محل مالکیت ثبتی علی 
قدمگاهی فرزند حس��ن محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظه��ار نام��ه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می 
رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9906586
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/10

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان
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رونق مسکن، رونق اقتصاد ایران است©
مسکن به یک معضل اساســی در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این 
جهت معضل خوانده می شــود که دولت آقای روحانی در هفت ســال گذشته 
نتوانســته به نیاز مردم که یکی از نیازهای اصلی و ضروری زندگی هر انسانی به 
شمار می رود پاسخ دهد. در شرایطی که هفت سال گذشته ساخت وساز مسکن 
تعطیل بوده و نیاز بین یک تا 2 میلیون ســاخت واحد مســکونی در کل کشور 
مورد بی اعتنایی شــدید دولت قرار گرفته است و ما امروز حداقل 6 میلیون نیاز 
انباشته در سطح کشور داریم که نه امسال بلکه باید سال های گذشته به دست 
مردم می رسید، چگونه می توان انتظار داشت نرخ مسکن به باالترین حد خود و 

افزایش های چند صددرصدی نرسد؟
تغییر سیاست های دولت قبلی در زمینه ساخت و ساز مسکن از زمانی که روی 
کار آمد و بی اعتنایی به تداوم ساخت پروژه ای مثل مسکن مهر برای خانه دار کردن 
مردم با برطرف سازی معایب آن، قطعاً ما را نه تنها در حوزه مسکن بلکه در سایر 
بخش هایی که به شــدت روی بخش های اقتصادی دیگری که با بخش اقتصاد 

مسکن مرتبط است، دچار دردسر می کند. 
اگر بخش مسکن راه می افتاد، نه تنها در این بخش افزایش قیمتی رخ نمی داد و 
همه مردم در اقشار و طبقات مختلف می توانستند خانه دار شوند یا از خانه های 
اســتیجاری با کمترین قیمت تا زمان افزایش توانایی برای خرید خانه بهره مند 
شوند بلکه اقتصاد مسکن عامل مهمی در رونق انداختن بخش های دیگر تولیدی 
و خدماتی کشــور می شــد که به افزایش رشــد و رونق اقتصاد و تولید، کمک 
شــایان توجهی می کرد. از این رو انتظار مــی رود دولت کنونی یا دولت آینده با 
حمایت از طرح های انبوه سازی مسکن برای خانه دار کردن مردم و برداشتن فشار 
از این ناحیه از روی شــانه های مردمی که توان تأمین معیشت خود را به شکل 

معمولی هم ندارند، به تأمین مسکن مردم بپردازد.
 اعطای تسهیالت مورد نیاز انبوه سازان برای ساخت خانه های اجاره ای ارزان قیمت 
یا واحدهای ملکی اعم از زمین رایگان یا بخشودگی های مالیاتی و معاف داشتن 
برخی از پرداخت های انبوه ســازان می تواند بخش قابل توجهی از ســرمایه های 
کشور را به سمت تولید  و ساخت و ساز مسکن ممکن کند. قطعاً با ساخت وساز 
مسکن به عنوان یک نیاز اصلی و اساسی زندگی بشر و سودآوری تولید مسکن، 
ســرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در بازار باثباتی خواهند بود، یکی از این 
بازارها که هم ســودآوری دارد و هم منتج به عواید باالی اقتصادی برای مردم و 

اقتصاد کشور می شود، رونق دادن به ساخت وساز مسکن است.

آیا ناهماهنگی بین  دو وزارتخانه،  تأمین کاالی اساسی را با چالش مواجه خواهد کرد؟

کاال هست ، قدرت خرید نیست !
 اقتصاد/ زهرا طوسی  هیچ کمبودی در بازار 
کاالهای اساسی وجود ندارد، اما خانواده 40میلیونی 
کارگری با تورم 38 درصدی دیگر قدرت خریدی 
ندارد که بخواهد سبدی از کاالهای مورد نیازش را 

از این بازار برچیند.
نرخ تورم نقطه ای شــهریور مــاه در گروه عمده 
 5/5 افزایــش  بــا  آشــامیدنی ها  خوراکی هــا، 
واحد درصــدی به 31/5درصد و گــروه کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات با افزایش 3/3واحد درصدی 

به 35/9 درصد رسیده است.
در این میان شیر، پنیر و تخم مرغ بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل را داشته اند و پس از آن 
ماهی و کنسرو ماهی تن، سپس چای، قهوه و سایر 
نوشیدنی ها گران شدند تا همان طور که در قفسه 
فروشگاه ها روی هم چیده شده اند، برای اغلب مردم 

بیشتر از دسترس خارج شوند. 

تغییر نرخ مصوب کاالها به صورت متناوب»
در کاالهای غیرخوراکی و خدمات نیز بیشــترین 
گرانی ها در قیمت انواع خودرو اتفاق افتاد و سپس 
نوشت افزار، قطعات کامپیوتر، دوچرخه ، لپ تاپ و 
مبلمان و لوازم خانگی، لوازم پالستیکی آشپزخانه، 
ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه ای 
آشپزخانه هم بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبــل به نام خود ثبت کردند تا در فهرســت 
گرانی هــا مجموعه  کاملــی از کاالهای مورد نیاز 

خانوار ایرانی وجود داشته باشد.
در چنیــن شــرایطی کــه حتی نــرخ مصوب و 
قانونــی کاالها مثل لبنیات و مــرغ و تخم مرغ به 
صورت متناوب دستخوش تغییر می شود و کمتر 
خانواده ای توانایی مدیریت هزینه هایش را دارد، به 
نظر می رسد هر روز چالش تأمین کاالهای اساسی 
برای مــردم بغرنج تر و برای دولــت با هزینه های 
بیشــتری همراه خواهد بود. اگر بخواهیم ســرنخ 
مشــکالت را بگیریم تا علت ایجاد چالش در بازار 
فعلی و سخت تر شدن شــرایط در روزهای آینده 
را پیدا کنیم، بــه ناهماهنگی بین وزارتخانه هایی 
می رسیم که خود متولی تنظیم این بازار هستند. 

3/5 میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات »
در حالــی که گرانی هــا مردم را کالفــه کرده و 
دستیابی به سود بیشتر دالالن را به احتکار اقالم 
ضروری مردم ترغیب می کند، بخشی از نیازهای 
اولیه وارداتی کشــور در حوزه کاالهای اساســی 
و نهاده های تولیــدی که افزون بر 3/5میلیون تن 
برآورد می شــود و با هر گونه کمبود ارز و نوسان 
قیمتی بازار کاالهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار 
می دهد، در گمرکات و بنادر کشور در حال فاسد 

شدن است.
هر چقدر این کاالها مدت زمان بیشتری در گمرک 

بمانند قیمــت آن ها در بازار داخل افزایش خواهد 
داشــت و تعادل عرضه و تقاضای بازار خوراک دام 
و موادغذایی مربوط به سفره مردم را برهم خواهد 
زد، ولی  بانک مرکزی، وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت صمت که باید پیشگام در تسهیل امور باشند 
خودشــان به مثابه مانع در این رویه اخالل ایجاد 
می کنند.  با طوالنی شدن زمان دپوی این کاالها 
و کمبود نهاده های تولیدی، عالوه  بر اینکه ضرر و 
زیان چشمگیری به بخش های تولیدی وارد شده، با 
افزایش قیمت نهاده ها، قیمت نهایی اقالم تولیدی 
نیز به  طور قابل توجهی افزایش  یافته است. نمونه 
بارز آن، افزایش قیمت گوشــت مرغ و تخم مرغ و 
دیگر اقالم در هفته های اخیر اســت. هر چند باید 
بــا راهکارهای بلندمدت به دنبال حل ریشــه ای 
مشــکالت اقتصادی بود، اما در شرایط کنونی که 
مردم در مضیقه بوده و مشکالت اقتصادی به دلیل 
برخــی ناکارآمدی ها روز بــه روز افزایش می یابد، 
تأمین کاالهای اساســی روزنه  امیدی برای مردم 

است که نباید مسدود شود.

وزیر صمت برای افزایش قدرت خرید »
مردم برنامه بدهد

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی می گوید: وزیر 
صمت باید برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه 
بدهد وگرنه کدام کاالی اساســی از برنج، روغن، 
گوشت و مرغ گرفته تا گندم و شکر در بازار نیست 
که قرار است وزیر جدید آن را تأمین کند؟ همه این 
کاالها وجود دارد و مشــکل در این است که مردم 
قدرت خرید ندارند و قیمت کاالها به قدری باالست 
که با دســتمزدهایی که می گیرند، نمی توانند آن 

کاالها را تهیه کنند.
به گفته وی، نرخ تورم  باالست و قیمت ها لحظه ای 

افزایش می یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی 
که وجود دارد مردم نمی توانند کاالهای مورد نیاز 
خود را تأمین کنند؛ بنابراین تأمین کاالهای اساسی 

اصوالً حرف نسنجیده ای است. 
حرف اصلی این اســت که ما 
را  اشــتغال  چگونه می توانیم 
توســعه دهیم، تورم را کنترل 
کنیــم تا قــدرت خرید مردم 
افزایش یابد؟ وزیر جدید باید 
در این مــورد برنامه ارائه کند 
وگرنه با یک گردش در سطح 
شهر هر کاالیی را به هر اندازه 

که بخواهید موجود است.
دانشــمند تأکید می کند: هر 
نوع کاالیی را که مردم بتوانند 
بخرند و هر اندازه که نیاز داشته 

باشند قابل تهیه است، اما قیمت های فزاینده و باال 
و توان پایین مردم در خرید، اجازه تأمین نیازشان 
را نمی دهد. تخم مرغ20هزار تومانی، پنیر کیلویی 
100هزار تومانی و گوشت کیلویی 180هزار تومانی 
را چگونــه مردم با حقــوق ماهیانه 2 تا 3میلیون 
تومان می توانند تهیه کنند؟ موضوع این است که 
فاصله زیاد بین قیمت کاالها و دستمزدها موجب 

شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند.

طرح مجلس برای توزیع کاالهای اساسی »
در کنار اقداماتی که وزیر صمت جدید باید انجام 
بدهد، تصویــب و اجرای طــرح تأمین کاالهای 
اساســی توســط مجلس نیز رونمایی شــده که 
بخشی از دغدغه دهک های پایین جامعه را کاهش 
می دهد. طرح تأمین کاالهای اساســی مشــمول 
هفــت دهک جامعه خواهد بود و اقالم خوراکی از 

طریق کارت های الکترونیکی که قابل برداشت هم 
نیســتند، در اختیار مردم قرار می گیرد تا بتوانند 
برای مدت بیشــتری در طول ماه روی پای خود 
بایســتند. براســاس طرح تأمین 
کاالهای اساسی مقرر شده تا اعتبار 
30هزار میلیارد تومانی برای تأمین 
ایرانی  اساسی 60میلیون  کاالهای 

تخصیص داده شود. 
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
می گوید: براســاس طــرح توزیع 
کاالهای اساســی 120هزار تومان 
در مــاه به 20میلیــون نفر یعنی 
هر خانــواده پنج نفــره 600هزار 
تومان پرداخت می شــود. وی یکی 
از مهم تریــن رویکردهای مجلس 
یازدهم را از ابتدای شروع تاکنون حمایت اثربخش 
از جامعه آسیب پذیر و قشرهای محروم جامعه اعالم 
کرد و افزود: فشــارهای عدیده اقتصادی و شیوع 
ویروس کرونا مشــکالت زیادی را برای دهک های 
مختلف ایجاد کرده و مجلس امیدوار است با اجرای 
طرح تأمین و توزیع کاالهای اساسی، بخشی از آالم 
و مشکالت اقتصادی قشرهای آسیب پذیر جامعه 

را برطرف کند.

طرح تأمین کاال یا یارانه دالری»
علی مروی، اقتصاددان، معتقد است: حمایت نقدی 
از دهک های پایین در قالب طرح جدید مجلس با 
نام طرح تأمین کاالهای اساسی، در مسیر ونزوئالیی 
کردن اقتصــاد قدم برمــی دارد و مجلس باید به 
دهک های پایین یارانه نقدی براساس دالر بدهد. 
وی با اشاره به اینکه حتی اگر هزینه های مربوط به 

طرح های عمرانی نیمه تمام )بند ب( صفر باشد، این 
طرح 40هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید 
می کند، می گوید:  40هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه پولی و 
در نهایت بین 12 تا 16درصد تورم است. تورمی که 

بدون این طرح هم به اندازه کافی باالست.
مروی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید به هیچ 
کاالیی تعلق بگیرد، تأکید دارد: راه درســت این 
اســت که مجلس ارز ترجیحی را حذف کند و با 
منابعی که از حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد، 
از دهک هــای پایین درآمــدی حمایت کند؛ زیرا 
ارز ترجیحی تنها به افرادی که از کاالها اســتفاده 
می کنند نفع می رساند و باز هم دهک های پایین 
از این سیاست بی نصیب هســتند. باید اجازه داد 
قیمت ها درست شکل بگیرد و به دهک های پایین 

یارانه نقدی براساس دالر داده شود. 
این اقتصاددان می افزایــد: درآمدهای ارزی دولت 
در شرایط فعلی کمتر از ارز ترجیحی مصوب برای 
کاالهای اساسی است و بانک مرکزی مکلف شده 
کسری خود را با نرخ نیمایی بخرد و با ارز ترجیحی 
تخصیص دهد و این بدان معناست که ارز ترجیحی 
عالوه بر فساد، پایه پولی را هم افزایش خواهد داد. 
نمایندگان مجلس بایــد از این فاجعه جلوگیری 
کنند و خودشــان عاملی برای تشدید مشکالت 
نشوند. با وجود اختالفات سیاسی، متأسفانه دولت 
و مجلس در حرکت به ســوی ابر تــورم، اجماع 

عجیبی دارند.

طرح تأمین کاال به سقف بودجه اضافه »
نمی کند

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس، تأکید کرده است: اعتبار طرح تأمین 
کاال های اساســی، رقمی به ســقف بودجه اضافه 
نمی کند و در اصل نوعی جابه جایی در یارانه های 

مختلفی که دولت می پردازد، انجام می شود.
به گفته وی، در این طرح از دولت خواسته می شود 
که 150هزار میلیارد تومانی را که به  عنوان یارانه 
بــه جا های مختلف اختصاص می دهد، برای طرح 
تأمین کاال های اساسی تخصیص دهد. اگر بخواهیم 
به 20میلیون نفر از دهک های پایین جامعه از اول 
مهر ســبد کاال پرداخت کنیم به  ازای هر نفر باید 
120هــزار تومان به  مدت 6 مــاه بپردازیم و برای 
40میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته 
می شود، اما نیمی از آن را دولت می پردازد و نیمه 

دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.
وی می افزاید: مجموع ایــن ارقام بیش از 30هزار 
میلیارد تومان شده است. هم اکنون در بسیاری از 
کشور ها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع 
کمک ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی شود 

که بخواهد تورم ایجاد کند.

نــود اقتصــادی: رضا 
تقی پــور، نماینــده مردم 
تهــران در مجلس گفت: 
آقای رئیس جمهور گرانی ها 
بیداد می کنــد و قیمت ها 

لحظه به لحظه تغییــر می کند. از قیمت مرغ 
و تخم مــرغ گرفته تا قیمت فــوالد و مصالح 
ساختمانی سر به فلک کشیده است. اگر وقت 
کردید به بازار سر بزنید. وی افزود: قطعات اولیه 
صنایع کشــور و نهاده های کشاورزی ترخیص 
نشــده اســت، بانک مرکزی باید برای تأمین 
قطعــات اولیه صنایع و نهاده های کشــاورزی، 
ارز تخصیص دهد و با این روند شاهد تعطیلی 
گسترده صنایع کشــور خواهیم بود. صاحبان 

صنایع و کشاورزان کشور سرگردان هستند.

تسنیم: ابراهیم محمدولی، 
رئیس اتحادیه طال و جواهر 
با بیان اینکه حباب ســکه 
به یک میلیون و 400هزار 
تومــان رســیده اســت، 

گفت:عرضه و تقاضا در بازار تنظیم نیســت و 
تقاضای غیرمعقول موجب تشدید نوسان های 
قیمتی در بازار شــده است. هیچ داد و ستدی 
بــرای مصنوعات طال انجام نمی شــود.  وی با 
تأکیــد بر اینکــه دالر باالی 29 هــزار تومان 
قیمت ها را افزایش داده، اظهار کرد: در روزهای 
اخیر با وجود نوسان های نزولی طالی جهانی، 
قیمت طال و ســکه در بازار داخلی با نوســان 
صعودی همــراه بوده و علت اصلی هم افزایش 

قیمت ارز است. 

ورزشکار،  محسن  فارس: 
انجمن  هیئت مدیره  عضو 
کاهش  گفــت:  ایران  قیر 
قیمت قیر در داخل کشور 
نیازمنــد اصــالح شــیوه 

قیمت گذاری وکیوم باتوم اســت. پاالیشگاه ها 
نباید خوراکشــان را بر مبنای قیمت تحریمی 
دریافــت کنند، ولی فراورده را بر مبنای قیمت 
جهانــی عرضه کنند.وی افزود: بورس کاال یک 
نهادی است که می تواند به شفافیت معامالت 
کمک کند و صرفاً یک ابزار اســت نه علت. در 
صورت انجام معامالت در بورس کاال می توانیم 
متوجه شویم چه شــرکت هایی با چه قیمتی 
محصوالت خــود را در تابلــوی بورس عرضه 

می کنند و خریدارها چه شرکت هایی هستند .

ایسنا: دبیــر انجمن ملی 
طیور می گوید: در صورتی 
که سیاست های غلط دولت 
اصالح نشــود، هفته آینده 
بــازار تخم مرغ با شــوکی 

جدید مواجه می شــود. فــرزاد طالکش اظهار 
کرد: متأســفانه با وجود تمام هشدارهایی که 
بخش خصوصی داده، همچنان تصمیماتی که 
درباره قیمت تخم مرغ گرفته می شود، به ضرر 
تولیدکننده و مردم تمام می شود. وی توضیح 
داد: در جلسه ای که با مسئوالن داشتیم، قیمت 
تمام شــده مدنظر آن ها را محاسبه کرده و به 
حداقل عدد رسیدیم، اما آن ها باز هم گفتند باید 
قیمت پایین تر بیاید و نرخ آن قدر پایین آمده که 

دیگر با واقعیت ها سازگار نیست.

وزیر  شریعتمداری،  ایرنا: 
تعاون و کار گفت: تاکنون 
از  تومان  میلیــارد  5هزار 
حساب صندوق ذخیره و از 
طریق ثبت نام در سامانه به 

متقاضیان این بخش پرداخت شده است. وی با 
اشاره به سیاست های دولت در بهبود وضعیت 
معیشت و اشــتغال مردم، گفت: در این راستا 
یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق ذخیره 
ارزی به موضوع اشــتغال روستایی اختصاص 
یافت و حدود 10هزار میلیارد تومان وام از این 
محل با نرخ 4 و 8درصد به روستاها و به شکل 
تمام  شماری پرداخت شد و از این محل حدود 

24۷هزار شغل در روستاها ایجاد شد. 

چهره ها

نرخ تورم  باالست 
و قیمت ها لحظه ای 
افزایش می یابد و 
در این وضعیت و 
دستمزدهایی که 
وجود دارد مردم 
نمی توانند کاالهای 
مورد نیاز خود را 
تأمین کنند

بــــــــرش

برای دولت امکان تخصیص کوپن وجود دارد   اقتصاد:   یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی: وقتی دولت چند میلیارد دالر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده، قطعاً می توان با رسیدن به یک جمع بندی 
در سطح کالن، منابعی را نیز برای توزیع کاالهای اساسی با قیمت پایین یا با تخصیص کوپن برای مردم فراهم کرد. در شرایط فعلی که امکانات و فناوری روز در اختیار مسئوالن است، قطعاً مشکالت و محدودیت های 

توزیع کوپن به شکل سنتی نیز وجود نخواهد داشت و این امر می تواند مدیریت منابع را تسهیل کند.
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یادداشت

 فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه

   پنجشنبه 1۰مهر 1399  13صفر 1۴۴۲ 1 اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9358

با روند فعلی شاهد تعطیلی 
گسترده صنایع خواهیم بود

سکه باز هم رکورد زد، تقاضای 
غیرمعقول وارد بازار شد 

 عرضه قیر در خارج از 
بورس کاال فساد زاست

 قیمت تخم مرغ
 پایین است!

پرداخت ۵هزار میلیارد تومان 
بیمه بیکاری کرونا 

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای داراب دارابی در پرونده کالس��ه 807 خودرو س��واری پژو 405 تیوفایو مدل 94 
به ش��ماره پالک 34 د 848 ایران 36 و شماره شاسی 704010 و شماره موتور 1640011534 توقیف 
گردیده و به مبلغ 880/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 99/08/06 س��اعت 9 صبح 
در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای 
احکام کیفری ط. 1 )دفترکل( مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. قیمت پایه 

880/000/000 ریال می باشد. آ- 9907201
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

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

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که  خانم کوکب درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  3720 به ش��رح داد خواس��ت به کالسه  
138/99 ازاین ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضا درودی 
به شناسنامه 1977  درتاریخ  1389/2/24 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت 
آن مرح��وم منحصر اس��ت به:  1- برات ال��ه درودی ش ش 37 ت ت 1322/1/1 پدرمتوفی 2- کوکب 
درودی ش ش 3720 ت ت 1330/2/1مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه 
استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی 
نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

: 99/7/10  آ-9907272
قاضی شورا

 شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که  آقای رجبعلی درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  13 به شرح داد خواست به کالسه  
144/99 ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بیگم 
صاحب حس��ینی به شناس��نامه 916  درتاریخ  1388/10/28 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت��ه وورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه:  1-رجبعل��ی درودی ت ت 1334/1/10 
ش م 5749639339 ش ش 13فرزن��د متوف��ی 2-عل��ی اصغ��ر درودی ت ت 1332/2/10 ش 
راضی��ه درودی ت ت 1339/2/20 ش م  متوف��ی 3-  م 5749267245 ش ش 3764فرزن��د 
5749673685 ش ش 42 فرزندمتوفی 4-بتول درودی ت ت 1344/1/20 ش م 5749278212 
ش ش 4861 فرزند متوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه اس��تناد ماده 
362ق امورحس��بی ی��ک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض��ی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد 
اوباش��د ازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. تاریخ 

انتشار : 99/7/10  آ-9907273
قاضی شورا- شعبه  6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

اگهی انحصار وراثت
خانم بی بی ناز عبداللهی بش��ماره شناس��نامه 106 به شرح دادخواس��ت به کالسه 99/677 ازاین 
دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که اهلل بخش عبداللهی بشماره شناسنامه 415 در تاریخ 
1397/7/5دراقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 
:1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی2-امان اهلل عبدالهی بشماره شناسنامه 3580218816  
3- محمد عبدالهی بش��ماره شناس��نامه 3580218581   4-مهدی عبدالهی بش��ماره شناس��نامه 
3580218778  5- نبی بخش عبدالهی بشماره شناسنامه 778 فرزندان ذکور متوفی 6- جان بی 

بی عبدالهی بشماره شناسنامه 779   7-فاطمه عبدالهی بشماره شناسنامه 2268  8- خیر بی بی 
عبدالهی بش��ماره شناسنامه 2418  9-حوربی بی عبدالهی بش��ماره شناسنامه 780 فرزندان اناث 

متوفی .مرحوم ورثه دیگری ندارد.
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد ازتاریخ نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907271
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی تعویض سند مالکیت
آقای سید ابوالفضل مکتبی طی وکالتنامه شماره45172-28/01/1398بوکالت از طرف اشرف السادات 
گل بیزبا ارائه یک برگ اسشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده واعالم داشته سند مالکیت 
شش��دانگ باغچه پالک6143/6اصلی بخش یک ثبت قم ک��ه در صفحه159دفتر197ذیل29282 
بنام س��ید جواد مکتبی ثبت و صادر ش��ده است سپس طی س��ند 46664-23/06/1398دفتر 52 
قم به اش��رف الس��ادات گل بیز انتقال قطعی شده است دچار ابر گرفتگی گردیده لذا مراتب باستناد 
تبصره یک وپنج اصالحی ماده120آیین نامه قانون  ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد 
تاچنانچه کسی مدعی وحود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت 10روز کتباً به این اداره اعالم و ارس��ال ورسید اخذ نمایند تا 
مورد رس��یدگی قرار گیرد. بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. میم الف:13083  آ-9907270
داود فهیمی نیک

رئیس ثبت منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  یحیی نوروزی فرزند موس��ی الرضا به ش ش 7ش��یروان وخانم ملیحه مؤذن زوارم 
فرزند حسین به ش ش 3163شیروان برابرسند وکالت شماره84771-95/09/03دفتراسنادرسمی شماره 
38شیروان واس��ناد تفویض وکالت بش��ماره 89023-96/08/06و107053-99/05/01هردو تنظیمی 
دفتراسنادرسمی شماره 38شیروان ازسوی آقای رمضان آردانه فرزنداحمدبه ش ش 2شیروان به استناد 
4 برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ 
یک دس��تگاه آپارتمان به ش��ماره  پالک 123 فرعی از 918 اصلی  واقع در قطعه یک شیروان بخش 5 
قوچان به آدرس  خیابان ورزش که متعلق به   موکل ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بش��ماره چاپی 066623  ذیل صفحه3677 
دفتر440وشماره ثبت77545 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سندرهنی 89603-
94/11/17دفتراسنادرهنی شماره8دررهن بانک مسکن شعبه شیروان قرارگرفته است دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9907269
تاریخ انتشار :10 /99/07

اکبراقبالی
سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )1005506(

آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی بیدار دالن مانشت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 422 و شناسه ملی 10300059811

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,13 و مجوز شماره 1545,5,2,01مورخ 1399,05,12 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان ایالم تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعالیت موارد ذیل اضافه در نتیجه موضوع موسسه بشرح ذیل تغییر یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالح شد: حفاظت ازاماکن 
وتاسیسات خصوصی ودولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی ازقبیل محالت،مجتمع های مسکونی،تجاری،صنعتی،شعب غیرمادر بانکهای خصوصی، موسسات مالی واعتباری، صندوق 
های قرض الحسنه، اماکن تفریحی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی،درمانی، زمین ها وتاسیسات کشاورزی،سیلوها،انبارهای کاال وپروژه های عمرانی وحفاظت از شعب غیرمادربانک 
مالی  وغیردولتی(وموسسات  ها)دولتی  بانک  غیرمادر  به شعب  مربوط  بهادار  واوراق  پول  ونقل  الکترونیکی،حمل  ومراقبتی  سامانه های حفاظتی  ونصب  ،توزیع  های دولتی 
واعتباری وصندوق های قرض الحسنه واسناد واشیاء بهادار،مراقبت ازگردشگران،طراحی ومشاوره درزمینه طرح های حفاظتی تولید،واردات وصادرات اقالم،تجهیزات وسامانه 

های حفاظتی ومراقبتی الکترونیکی وآموزش نیروی انسانی مرتبط باموضوع آیین نامه
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تی���پ  پ���ژو   سیس���تم  س���واری  ن���وع  س���بز  ب���رگ 
به���ار  ارباب���ی  مالك:محس���ن  ن���ام   405GLX-XU7
ش���ماره موت���ور : 124K1138146  ش���ماره شاس���ي 
 74: پ���اك  ش���ماره   NAAM01CE7HK128310
ای���ران416د57 م���دل 96 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 
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برگ سبز و سند خودرو سواری پراید ال ایکس مدل 
1378 رن���گ س���فید ش���یری روغنی به ش���ماره موتور 
692130 و ش���ماره شاس���ی  S1412278589332به 
ش���ماره انتظام���ی 232 ن 92 ای���ران 12 ب���ه مالکیت 
ش���کراله جعف���ری مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 
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م����درک کارشناس����ی اینجان����ب حمیدرض����ا 
دارایی به کد ملی 0079390919 به شماره 
فاق����د  148711800729 س����ازمان مرک����زی 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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تیب���ا م���دل 1398 رنگ س���فید 
ب���رگ س���بز خ���ودروی 

ب���ه ش���ماره انتظام���ی 199ن38 ای���ران 74  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   M15/8817673 موت���ور 
NAS811100K5860755 به مالکیت علیرضا شریعت 
احم���دی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 
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برگ سبز خودروی پراید مدل 1382 رنگ سورمه ای 
تیره به ش���ماره انتظامی 272و25 ایران 42  ش���ماره 
 S1412282895441 موتور 00430952 و شماره شاسی
به مالکیت زهره تژ مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 بنگاه های تولیدی©
 با مزیت های بازار سرمایه آشنا  نیستند

بازارســرمایه مزایای بسیاری برای شرکت ها و واحدهای اقتصادی دارد، مزایایی 
که می تواند کمک شایان توجهی به آن ها در دریافت و اخذ سرمایه برای افزایش 
ســرمایه موردنیاز تولید باشد، اما به نظر می رسد برخی شرکت ها بیش از آنچه 
باید نگران باشــند از ورود به بورس و عرضه بخشــی از سهام شرکت های خود 

معذوریت هایی نشان می دهند که به هیچ  وجه توجیه پذیر نیست.
بورس مزایای خوبی برای شــرکت ها و واحدهای اقتصادی دارد. در کنار مزایای 
معافیت های مالیاتی یا پرداخت مالیات کمتری نســبت به مالیات های معمولی 
که برای شــرکت های خارج از بورس در نظر گرفته می شــود، سازمان بورس و 
اوراق بهادار این مزیت ها را برای این شرکت ها در نظر گرفته تا مشوقی برای این 

سازمان ها باشد. 
راهکارهای تأمین مالی که در بازارسرمایه برای شرکت ها و واحدهای اقتصادی در 
نظر گرفته شده مسیر خوبی برای توسعه تولید پیش روی آن ها قرار داده است. 
بنگاه های اقتصادی بدون مراجعه به نظام بانکی و پرداخت ســودهای سنگین 
می توانند با عرضه بخشی از سهام خود به بورس و انتشار اوراق، دسترسی خوبی 
به منابع ارزانقیمت از طریق بازارسرمایه و بورس داشته باشند؛بنابراین این مسئله 
را می توان جزو مزایای اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صاحبان شرکت ها 
و واحدهای اقتصادی عنوان کرد.از سوی دیگر سازمان بورس می تواند با اصالح 
و کاهش هزینه های مترتب بر انتشار اوراق، هزینه های مترتب بر ورود شرکت ها 
به بازارسرمایه و تسریع در فرایند پذیرش شرکت ها، آن ها را برای ورود به بورس 
ترغیب کند. البته بزرگ ترین مزیت در بازار بورس دسترســی به منابع نقد چه 
از طریق فروش ســهام مازاد مدیریتی و چه از طریق فروش سهام شرکت های 
سرمایه پذیر است. این مزیت در اقتصاد ما جزو مزیت های قوی به شمار می رود، 
چنان که در ســنوات گذشته و در بازارهای سرمایه ای و بورس کشورهای دیگر 
چنین مزایایی برای صاحبان واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی در نظر گرفته 
نشــده است. در حال حاضر تنوع بسیار جذاب از مزایایی  برای شرکت های وارد 
شده به بورس چون معافیت مالیاتی و دسترسی به منابع برای تأمین نقدینگی 
ایجاد شــده که می تواند عامل خوبی برای تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی 
برای ورود به بازارسرمایه باشد؛بنابراین بهتر است رسانه ها با تبیین مزایای ورود 
واحدهای اقتصادی به بورس، این مســئله را برای آن ها باز کنند تا شرکت های 

بیشتری به بورس عرضه و تولید خود را از این طریق افزایش دهند.

 برخی شرکت های دولتی©
 هفته ای ۲هزار تن نهاده دامی می گیرند

 نود اقتصادی: سعید مشایخی، عضو 
اتحادیه مرغداران گفــت: در حالی که 
تولیدکننــده واقعی در تأمیــن نهاده 
خود مانده است، اما برخی شرکت های 
دولتی هفته ای 2هزار تن نهاده دریافت 
می کنند. مرغداران تنهــا 30درصد از 
خوراک طیور مورد نیاز را از مسیر توزیع 
دولتــی دریافت می کنند و بقیه را مجبورند از بازار آزاد به قیمت های چند برابر 

خریداری کنند.
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درصد ابتالی دوباره کرونایی های بهبودیافته بسیار پایین است  آنا: متخصص بیماری های عفونی گفت: درصد احتمال ابتالی مجدد فردی که به کووید۱۹ مبتال شده بسیار پایین است. مسعود مردانی 
در پاسخ به این پرسش که آیا فرد مبتال به کووید۱۹ پس از بهبودی باز هم به این بیماری مبتال می شود یا خیر، گفت: بر اثر تجربه ای که در سطح تنفسی فوقانی و بیماری های عفونی مانند آنفلوانزا داشتیم فردی که 

مبتال به بیماری کووید۱۹ می شود،  دوباره به این بیماری گرفتار نخواهد شد. فردی که به بیماری کرونا مبتال می شود در بدنش ایمنی ایجاد شده و احتمال ابتالی پایینی دارد.

کووید۱۹ می تواند در فضاهای بسته از راه هوا منتقل شود©
ایسنا: به گزارش تایمزآوایندیا، پژوهش 
 )UGA(تازه ای که در دانشــگاه جورجیا
انجام شده است شــواهد جدیدی را در 
مورد انتقال کووید۱۹ از راه هوا در فضاهای 

بسته نشان می دهد.
پژوهشــگران آمریکایی در ایــن پروژه 
توانستند شیوع کووید۱۹ در جامعه را به 

این احتمال مرتبط سازند که شاید ویروس به واسطه سیستم تهویه اتوبوس بتواند از 
شخص بیمار به سایر مسافران منتقل شود.

»یه شن« استادیار همه گیرشناسی دانشــگاه جورجیا و نویسنده ارشد این پروژه 
و همکارانش، با پژوهشــگران حوزه همه گیرشناسی دو مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری در چین همکاری کردند تا ابتال را پس از برگزاری یک مراســم بزرگ در 
استان چجیانگ که در فضای باز برگزار شده بود، ردیابی کنند. شرکت کنندگان در 
این مراســم، سوار دو اتوبوس شدند و بدین ترتیب امکان یک آزمایش منحصر به 
فرد را برای پژوهشگران فراهم کردند. چانگوی لی ، استادیار همه گیرشناسی و از 
پژوهشگران این پروژه گفت: در هر دو اتوبوس، شیشه ها باال بود و تهویه کار می کرد 
اما یکی از اتوبوس ها، حامل فردی مبتال به ویروس کرونا بود. بررســی ها نشان داد 
بیشتر افرادی که بعداً به کرونا مبتال شدند، سوار همان اتوبوسی بودند که حامل 
فرد بیمار بود. حتی هنگامی که مسافران دو اتوبوس در مراسم در کنار یکدیگر قرار 
گرفتند، تعداد مبتالیان بسیار کمتر بود و این نشان می دهد اتوبوس، نقطه اصلی 

انتقال بوده است.
پژوهشگران دریافتند برخی از مسافران که بعداً نشانه های ابتال به کووید۱۹ را نشان 
دادند، نزدیک به مسافر بیمار ننشسته بودند. یافته های این پژوهش نشان می دهند 
احتماالً ویروس کرونا می تواند به واسطه ذرات هوایی که در فضای بسته جریان دارند، 

منتقل شود و با سرد شدن هوا این احتمال افزایش می یابد. 

انحصار موتور جست وجوی گوگل در اروپا شکست©
فارس:مقابله رگوالتوری های اتحادیه اروپا با انحصارطلبی تجاری گوگل به نتیجه 
رسید و از این پس کاربران گوشی های اندرویدی عالوه بر جست وجوگر گوگل به 
جســت وجوگر بینگ هم دسترسی خواهند داشت. به گزارش انگجت، بر اساس 
حکم ضدانحصار کمیسیون اروپا گوگل باید چند موتور جست وجوی رقیب را در 
اختیار کاربران اندروید قرار دهد که بینگ مایکروسافت یکی از آن ها خواهد بود. 
عالوه بر بینگ، دو موتور جســت وجوی دیگر نیز به این مجموعه اضافه می شود. 
افزوده شدن موتورهای جست وجوی جدید به اندروید بین اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر 
رخ می دهد. این خدمات در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، 

نروژ و انگلیس ارائه می شود.
در حال حاضر بینگ تنها ۳.۰۶ درصد از بازار جست وجوگرهای اینترنتی اروپا را در 
اختیار دارد و انتظار می رود این تحول موجب شود این سهم به رقم بیشتری برسد. 
گوگل به علت انحصارطلبی تجاری در خود آمریکا و برخی کشورهای آسیایی نیز مورد 

پیگرد قضایی قرار گرفته است.

واکسن کرونا روی افراد مسن جواب داد©
فارس: به گزارش رویترز، نتایج آزمایش 
فاز اولیه واکسن کرونای شرکت داروسازی 
مدرنا )Moderna( در ۴۰ بزرگسال باالی 
۵۵ سال نشــان می دهد این واکسن در 
افراد مســن با نتایج موفق آن در جوانان، 

مشابه است.
طبق گفته پژوهشــگران، عوارض جانبی 

واکسن، خفیف یا متوسط و شامل خستگی، لرز، سردرد یا ناراحتی در محل تزریق بود.
محققان شرکت داروسازی مدرنا گفتند: نتایج حاصل از مطالعه اولیه ایمنی کاندیدای 
واکسن ویروس کرونا در بزرگساالن مسن تر نشان داد آنتی بادی های خنثی کننده 
ویروس در سطوح مشابه آن هایی که جوان تر هستند به وجود آمده است. همچنین، 

عوارض جانبی ایجاد شده تقریباً مشابه واکسن آنفلوانزا با دز باالست.
این مطالعه که در ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شده، تصویر کامل تری از ایمنی 
واکسن در بزرگساالن مسن، گروهی که احتمال خطر ابتال به عوارض شدید ناشی از 

کووید ۱۹ را دارد، ارائه می دهد.

انتظارات بیان نشده، نابودگران خاموش رابطه اند©
وقتی از رابطه حرف می زنیم یعنی هر ارتباطی که حفظ و بقای آن برای طرفین رابطه 
ارزشمند است که البته مهم ترین و عمیق ترین و پر تنش ترین آن ها رابطه زوجی و 

همسرانه است.
این جمالت را زیاد از افراد می شنوید که »طرف باید خودش بفهمه من چی می خوام؛ 
اگه من بگم که دیگه فایده ای نداره، وقتی خواســته ام رو به زبون میارم غرورم ُخرد 
میشه و دیگه برام اهمیت نداره، اگه عاقل باشه، اگه بلد باشه، اگه فهمیده باشه، اگه... 
خودش خواسته منو می فهمه دیگه نیازی به گفتن نیست« و خیلی جمالت دیگری 
با این مضمون که گزارش از یک توقع بی مورد و خواسته خارج از تواِن طرف مقابل 

در رابطه می کند.

لطفاً بفرمایید شما طرف مقابلتان را چه فرض کرده اید؟!
آیا او به دستگاه ذهن خوانی مجهز است؟

آیا توان کف دست بو کشیدن و فهمیدن هر آنچه در ذهنمان است را دارد؟
آیا می تواند بدون ابراز و بیان کردن شما خواسته و انتظاراتتان را درست حدس بزند؟

آیا توقع دارید طرف مقابل نقش مادری را بازی کند که گریه نوزادش را می فهمد و به 
خوبی در پی حل دلیل نارضایتی او است؟

آیــا مثل رابطه مادر و فرزندی در دوران بارداری که مواد غذایی توســط بند ناف به 
جنین می رســد، برای طرفمان نیز باید با یک بند ناف هر آنچه درون ما می گذرد، 

مخابره شود؟!
یا نه اصالً بهتر است طرف مقابل یک رمال باشد یا کف بین که از کف دست ما متوجه 
انتظارات و نیازها و خواسته های به زبان نیاورده مان شود و در موقعیت های مختلف 
دلیل حال بدی های ما را به خوبی پیش بینی کند و دقیقاً آنچه را درون ما می گذرد 

متوجه شود.
اگر شما نیز در رابطه هایتان این گونه هستید، به شدت نگران از دست دادن شریک 
خود و نابودی رابطه ای که برایتان اهمیت دارد باشید؛ چرا که به مرور، اطرافیان خود 

را خسته و صمیمیت و نشاط رابطه را از بین می برید.
کار را سخت نکنید، این فانتزی »یکی بودن« شما را گرسنه و ناراضی و شریکتان را 
مستأصل و ناتوان می کند. او همیشه احساس سرخوردگی دارد از اینکه نتوانسته شما 

را درست حدس بزند و آن طور که شما توقع و انتظار داشته اید، صحیح عمل کند.
این گزاره »یک روح در دو بدن« را دور بریزید، قرار نیست هیچ دو نفری تبدیل به یک 
نفر شوند و بدون حرف زدن و بیان شفاف انتظاراتشان از درونیات هم باخبر باشند. 
بشر هنوز برای تعامل به کلمه نیاز دارد. یاد بگیرید چطور از زبان برای توضیح تجربیات 

درونی و نیازهایتان استفاده کنید.
حرف بزنید، وقتی از چیزی ناراحت می شوید، وقتی موضوعی اذیتتان می کند، وقتی 
خواسته ای دارید که دیده نشده است، وقتی انتظاری داشته اید که طرف مقابل آن را 
نفهمیده است؛ لطفاً به او تقلب برسانید، نگذارید به استیصاِل »چکار کردم و این االن 

چش شده« بیفتد.
آدِم ارتباط باشــید، همان طور که به فالن دوست یا همکار از دلخورِی نفهمی هاِی 
همســرتان می گویید، در مورد هر آنچه از یکدیگر انتظار دارید با خودش گفت و گو 

کنید. چرا لقمه را دور سرتان می چرخانید؟!
بپذیرید این حرف نزدن و صریح و شفاف خواسته های خود را بیان نکردن، دیر یا زود 
رابطه تان را نابود خواهد کرد و رضایتتان را از بودن کنار یکدیگر به شدت پایین خواهد 
آورد و از اینکه اسیر رابطه ای هستید که خواسته هایتان در آن دیده نمی شود و کسی به 
آن پاسخ نمی دهد دچار احساس تأسف و تأثر می شوید. پیش از ناله کردن و به زمین و 
زمان ناسزا گفتن؛ خوب است بدانید داشتن یک رابطه خوب و خواستنی نیازمند یک 
آسیب پذیری شجاعانه است. یعنی اینکه هر یک از طرفین باید تمرین کنند منعطف 
باشند و برای برآورده شدن هر آنچه در رابطه ندارند و نیازش در وجودشان است، کافی 
اســت شجاع باشند و برای دیگری ابراز و از او در موردش مطالبه کنند و با هم کنار 
بیایند تا شرایط رابطه باب میل هر دو طرف شود. آگاه باشید هیچ دو نفری با حرف 

نزدن و نگفتن از انتظارات و خواسته هایشان رستگار نشده اند.

اعالم  آمار  اساس  بر  طیرانی    اعظم  جامعه/   
سال  تا  جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از  شده 
باالتر در جهان به 2  2۰۵۰ جمعیت ۶۰ ساله و 
سن  جهان  در  اکنون  رسید.  خواهد  نفر  میلیارد 
تقویمی ۱2۵میلیون نفر بیش از 8۰ سال است و 
پیش بینی می شود این رقم تا سال 2۰۵۰ به ۴۳۴ 
میلیون نفر برسد.  پژوهش های انجام شده در حوزه 
جمعیت نشان می دهد آلمان طی 7۵ سال، فرانسه 
8۰ سال و بریتانیا در ۹۰ سال روند سالمندی را 
طی کرده اند، این درحالی است که ایران تنها در 
خواهد  سالمندی  فوق  مرحله  به  سال  عرض۳۰ 
رسید و از آنجا که کشور سریع ترین کاهش نرخ 
باروری را در بازه 2۵سال اخیر یعنی از سال ۱۳۶۰ تا 
۱۳8۵ داشته است اگر این روند ادامه یابد، ایران در 
سال۱۴۳۰پیرترین کشور جهان می شود. برای مقابله 
با این پدیده چه باید کرد و آیا زیرساخت های مرتبط 

با سالمندان از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟

افزایش امید به زندگی اتفاق مبارکی است»
حســام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی 
ســالمندان با بیان اینکه سالمندی فردی، براساس 
ســن تقویمی و به معنی عبور از ۶۰ سالگی است، 
می گوید: هر چه تعداد سالمندان در مقوله سالمندی 
فردی افزایش یابد نشــان از افزایش امید به زندگی 
است که این اتفاق بسیار مبارک و خوشایندی است، 
اما سالمندی جمعیت با سالمندی متفاوت بوده و از 
برخی زوایا مقوله نامطلوبی است که اگر برنامه ریزی 
نشود، کشورها را دچار بحران خواهد کرد و اگر آمار 
ازدواج و موالید کاهش یابد، جمعیت سالمند با توجه 
به ویژگی های خاصی که دارند افزایش می یابد و با 
به هم ریختــن وزن جمعیتی، بحران هایی در حوزه 

اقتصادی، اجتماعی، سالمت و رفاه ایجاد می شود.

زنگ خطر کوچک شدن بُعد خانوار »
وی ادامه می دهد: ســن ســالمندی در کشورهای 
کمتر توسعه یافته ۵۵ ســالگی و در کشورهای در 
حال توسعه که معیار سازمان بهداشت جهانی است 
۶۰ سالگی و در کشورهای توسعه یافته ۶۵ سال در 
نظر گرفته شده است. جمعیت سالمندان در ایران 
در ســال ۱۳۶۵ حدود ۵ درصد جمعیت کشور بود 
و در ســال ۹7، به ۱۰ درصد رسید. پیش بینی این 
است که سال ۱۴2۱، جمعیت سالمند ایران دو برابر 
می شود و در سال ۱۴۳۵ از ۳۳ درصد عبور می کند. 

این شتاب سالمندی در دنیا کم نظیر است.
دکتــر عالمه با اشــاره بــه اینکه درحــال حاضر 
۱۰/۱7درصد جمعیت کشــور ســالمند هستند، 
می افزاید: بعد خانــوار ایرانی روز بــه روز در حال 
کوچک تر شدن اســت به طوری که از عدد ۵/۱۱ 
درصــد در ســال ۶۵، به ۳/۳ درصد در ســال ۹۵ 

رسیده ایم و بعد خانوار در جمعیت سالمندان بیشتر 
شــده اســت و در حال حاضر جامعه سالمندی ما 
در خانواده هایی زندگــی می کنند که حدود چهار 
فرزند دارند، اما در ســال های آینده تعداد فرزندانی 
که می خواهند از والدینشان نگهداری کنند، کاهش 
می یابد. بنابراین در شرایط فعلی از جمعیت 8میلیون 
و۳۰۰ هزار ســالمند کشور کمتر از ۳۰ هزار نفر در 
مراکز اقامتی دولتی و خصوصی نگهداری می شوند، 
اما در ســال های آینده این آمار به دالیل مختلف از 
جمله کوچک شدن بعد خانوار افزایش خواهد یافت 
و باید تمهیداتی برای پیشگیری از بحران اندیشیده 

شود. 

۸۰ هزار سالمند دچار تجرد قطعی هستند»
بــه گفته وی پیش از پیروزی انقالب، ســن امید به 
زندگی حدود ۵7 ســال بود، اما در سال ۹۵ امید به 
زندگی 7۵ ســال و سن بازنشستگی حدود ۵۵ سال 
شــده است و سالمندان حدود 2۰ تا ۳۰ سال پس از 
بازنشستگی عمر می کنند و آمار کارمندان و کارگران 
و کسانی که زیر پوشش بیمه ها هستند، بسیار افزایش 
یافته اســت؛ پس در آینده تعداد افرادی که حقوق 
بازنشستگی می گیرند افزایش خواهد یافت. همچنین 
تجرد قطعی از مقوله های مهمی است که باید به آن 
توجه کنیم، هم اکنون حدود 8۰ هزار سالمند داریم 
که دچار تجرد قطعی هســتند و 7۰۰ هزار نفر بین 
۳۵ تا ۴۰ ســال و 7۰۰ هزار نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال 
هستند که ازدواج نکرده اند و در مجموع یک میلیون 
و۴۰۰هزار میانسال داریم که ازدواج نکرده اند و با این 
شــرایط در 2۰ سال آینده حدود یک میلیون نفر به 
تعداد افرادی که تجرد قطعی دارند، افزوده خواهد شد. 

7۲ درصد سالمندان کشور »
شهرنشین هستند

عالمه ادامه می دهد: در ســال ۴۵ 
حدود ۶۳ درصد سالمندان ساکن 
روستاها و در سال ۹۵ بیش از 72 
شهرها  ســاکن  سالمندان  درصد 
بودند و میانگین سواد سالمندان از 
۱۴ درصد در سال ۴۵ به ۴7 درصد 
در سال ۹۵ رسیده است. به همین 
دلیل بایــد برای رفاه ســالمندان 
فکــری کرد در غیــر این صورت با 
سال های  در  فعلی  زیرساخت های 
آینده دچار بحران خواهیم شــد، 

بنابراین ضرورت دارد همه مسئوالن 
در سیاســت گذاری ها برنامه ریزی کنند و برای ایجاد 
مجموعه های رفاهی با توجه به افزایش سواد سالمندان 
و بحث مســتمری تمهیداتی بیندیشند. اکنون این 
پرسش مطرح است که آیا نهادهای ما درخصوص این 
افزایش جمعیت فکر تازه ای کرده و برنامه زیرساختی 
کشــور برای مواجهه با پدیده ســالمندی 2۰ تا ۳۰ 
درصدی آماده می شود؟ واقعیت این است که اگر به 
جامعه کنونی سالمندان نگاه کنیم میزان رضایت از 
زندگی سالمندان عدد 8۱ درصد را نشان می دهد، با 
توجه به تغییرات جمعیتی باید وضعیت متناسبی را 

ایجاد کنیم تا دچار بحران های عمیق نشویم.

 زیرساخت های مرتبط با سالمندان »
وضعیت مطلوبی ندارد 

به گفته رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
سازمان بهزیستی کشور تا ۳۱ شهریور که سند ملی 

سالمندان ابالغ نشده بود، مدیران 
و مسئوالن ما در حد تعهد اخالقی 
و مســئولیت پذیــری اجتماعی 
نسبت به موضوع سالمندی تعهد 
و الزام داشــتند، اما اکنون با ابالغ 
شدن این سند باید از تعهد اخالقی 
و مســئولیت پذیری اجتماعی به 
سوی یک مسئولیت حقوقی و الزام 
قانونی برای انجام تکالیف محوله بر 
اساس سند ملی سالمندی حرکت 
کنیــم؛ واقعیــت این اســت که 
زیرساخت های کشور برای آنچه در 
پایان فرصت پنجره جمعیتی با آن 
مواجه می شود آماده نیست و در 
همه حوزه ها به ویژه حوزه سالمت، رفاه و مدیریت 
و راهبــری امور ســالمندی، نیازمند دغدغه مندی 
مســئوالن و اقدامات عملیاتی و اجرایی آن ها برای 
بهبود زیرساخت های مرتبط با سالمندان هستیم و 
اگر بخواهیم سهم ۱۰ درصدی سالمندان را مالک 
سنجش زیرساخت های کشور قرار دهیم وضعیت 
مطلوبی نداریم، چه برســد به سهم 2۰درصدی و 
۳۰درصدی که در آینده نه چندان دور با آن مواجه 

خواهیم شد. 

 نقش دستگاه ها در عملیاتی شدن »
سند ملی سالمندان 

دکتر عالمه در پاســخ به این پرسش که سند ملی 
ســالمندی تا چه حد می تواند در رفع مشــکالت 
ســالمندان راهگشــا باشــد، می گوید: سند ملی 
سالمندان ســند جامعی است که نیازهای جامع و 

متنوعی در آن دیده شده اســت . این سند دارای 
۶هدف، ۱۹ راهبرد و ۱۳۳ سیاست اجرایی است که 
نه به صورت یک کار مبتنی بر تحویل ذی نفعان بلکه 
بر اساس کار نخبگانی شکل گرفته و دستگاه های 
اصلی و همکار برای هر راهکار سند مشخص شده 
است. از ویژگی های سند، اضافه شدن بخش پیوست 
اجرایی است که در بندهایی از آن به الزامات اجرایی 
و برنامه های ارزشیابی سند اشاره دارد. اما باید دید 
نظام حکومتی، دولت و۱8 دستگاه  عضو شورای ملی 
سالمندان و از همه مهم تر سازمان برنامه و بودجه چه 
مقدار می خواهند کمک کنند که این سند عملیاتی 
شود. ما اسناد باالدستی در کشور کم نداریم. مهم این 
است که خارج از  تزاحمات و اختالفاتی که در برخی 
مواقع بین ذی نفعان حوزه سالمندی و دستگاه های 
مرتبط با حوزه سالمندی وجود دارد بتوانیم الزامات 
اجرایی و عملیاتی شدن این سند را فراهم کنیم که 
الزمه آن برگزاری جلســه های منظم شورای ملی 
سالمندان کشــور، تشکیل کارگروه ها و اتاق فکری 
که بتواند در مرحله تصمیم سازی؛ محتوای مناسب 
برای جلسه های شورای ملی سالمندان فراهم کند و 
حضور نمایندگان تام االختیار و مرتبط دستگاه های 
عضو شورای ملی سالمندان در جلسه هاست تا بتوان 
بــا برنامه ریزی های دقیق و ایجاد زیرســاخت های 
مرتبط با حوزه ســالمندی، توجه جامعه را بیش از 

پیش به موضوع سالمندی جلب کرد. 

سالمندان، گروه آسیب پذیر در بحران ها و »
بالیای طبیعی 

وی می افزاید: سالمندی در حال طی کردن  مسیر 
رو به رشــدی به لحاظ سرعت و وزن است که باید 
بیش از پیش به آن توجه داشت. ما در بحران کرونا 
متوجه شــدیم ســالمندان گروه آسیب پذیری در 
بحران ها و بالیای طبیعی هستند. بنابراین ضرورت 
دارد سیاســت گذاران و مدیران ارشــد نظام به این 
حوزه توجه ویژه داشته باشــند و رسانه ها با طرح 
چالش ها فرهنگ ســازی و اطالع رسانی کنند که 
سالمندی فردی با سالمندی جمعیت متفاوت است 
و نباید به گونه ای مطرح شود که سالمندان احساس 
ناخوشایندی داشته باشند. همچنین نقش رسانه ها 
در مطالبه گری از دستگاه ها بسیار تأثیرگذار است و 
می توانند پیگیر به ثمر نشستن سند ملی سالمندان  

و الزامات الزم برای اجرایی شدن آن باشند. 

پیوستن به پویش »یادم کن، شادم کن«»
وی ادامه می دهد: امسال ضمن نام گذاری روزهای 
هفته سالمندی پویش احوالپرسی تلفنی از سالمندان 
با شعار »یادم کن، شادم کن« راه اندازی شده است و 
امید می رود بتوانیم با احوالپرسی از این عزیزان، دل 

آن ها را در این ایام شاد کنیم.

هشدار رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با قدس:

در 143۰ پیرترین کشور جهان می شویم!

پیش بینی این 
است که سال ۱۴۲۱ 

جمعیت سالمند 
ایران دو برابر شود

بــــــرش

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

س
فار

 / 
ب

عر
ور 

ی پ
هد

: م
س

عک

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون کمیته امداد امام)ره(:
بیش از ۹۰۰ هزار نفر از 

مددجویان، سهام عدالت ندارند
 ایلنا    معاون حمایت و ســالمت خانواده 
کمیته امداد امام)ره( گفت: بیش از ۹۰۰هزار 
نفر از مددجویان کمیته امداد امام)ره( فاقد 

سهام عدالت هستند.
حســین خدرویسی افزود: بیش از ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر دارای ســهام عدالت هستند، اما 
عده دیگری از مددجویان هستند که به تازگی و 
در سال های اخیر زیر پوشش کمیته امداد قرار 
گرفتند و ســهام عدالت ندارند که تعداد آن ها 

کمی بیش از ۹۰۰ هزار نفر است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام)ره( ادامه داد: ما در کمیته امداد برای سهام 
عدالت این دســته از افراد به مبادی ذی صالح 
درخواست داده  ایم و از آنجا که واگذاری سهام 
عدالت به این افراد در اختیارات دولت و مجلس 
است، امیدواریم آن ها بتوانند با ساز و کار قانونی 
این موضوع را پیگیری کنند تا این دســته از 

مددجویان نیز صاحب سهام عدالت شوند.

آموزش

انتقاد معاون وزیر آموزش و پرورش 
والدینی که فرزندان را به پارک 

می برند اما مدرسه نه!
 ایسنا    معــاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
گفت: متأسفانه می بینیم والدین، فرزندان خود را 
به بازار، پارک و مســافرت می برند، اما به مدرسه 
که در آن دقیق ترین پروتکل های بهداشتی رعایت 
می شود، نمی فرســتند. رضوان حکیم زاده اظهار 
کرد: نوه ای دارم که کالس دوم دبســتان است و 
او را به مدرســه می فرستم چراکه از رعایت موارد 
بهداشــتی در مدارس اطمینان دارم. وی با بیان 
اینکه در همه کشــورهای دنیا مدارس بازگشایی 
شــده و اتفاقاً حضور دانش آموزان نیز به صورت 
اجباری اســت، افزود: آموزش دانش آموزان یک 
موضوع اساسی است؛ موضوع، آموزش هایی است 
که یک نســل را درگیر می کنــد و در آینده یک 
نسل مؤثر است. وی خاطرنشان کرد: تربیت تنها 
در مدرسه اتفاق می افتد چراکه فناوری های نوین 
تنها می توانند مفاهیم درسی را به خوبی منتقل 
کنند، اما از انتقال مهارت های عاطفی بین معلم و 

دانش آموزان ناتوان هستند.

حوادث

طرح دستگیری اراذل و اوباش انجام شد
بازداشت یک دانشجوی 

دانشگاه امیرکبیر
 برنا    در طرح دســتگیری و جمع آوری اراذل 
و اوباش در شــهر تهران که ۳8۹ نفر از اراذل و 
اوباش دســتگیر شــده بودند جوانی 2۰ ساله 
دیده می شــد بــا اندامی الغر، قــدی کوتاه و 
بدون خالکوبی های آنچنانی که مشــخص شد 
از گردانندگان صفحات مجازی است که اقدام 
به تبلیغ اقدامات خشــونت بار و فرهنگ اراذل 
و اوباشــی می کرد. صفحه ای که در آن اراذل 
و اوباش اقدام به قدرت نمایی می کردند و برای 

یکدیگر خط و نشان می کشیدند.
این جوان که دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بوده 
و برای ادامه تحصیل به تهران آمده بود توانست 
صفحه ای با ۴۰۰ هزار دنبال کننده ایجاد کند.  
وی در اعترافات خود اظهار کرد برای کســب 
درآمد و بدســت آوردن هزینه های تحصیلی 
خود این صفحه را راه اندازی کرده است. ماهانه 
۵۰۰هزار تومان از تبلیغات به دست می آورد تا 

هزینه زندگی خود را فراهم کند.

نظامی و انتظامی

جانشین فرمانده کل ناجا:
مجلس با طرح سه فوریتی از 

مأموران ناجا حمایت کند
 برنا    ســردار قاســم رضایی گفت: مجازات 
باید متناســب با جرم باشــد. امروز نیاز است 
کارشناسان قضایی و حقوقی بار دیگر در قوانین 

مقابله با اراذل و اوباش تجدیدنظر کنند. 
جانشــین فرمانده کل ناجا در ادامه افزود: ما از 
مجلس انقالبی یازدهم انتظار داریم با تصویب 
قوانین، هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان باال 
ببرنــد. نمایندگان مجلس باید قانونی تصویب 
کنند که شایسته مردم باشد. مجلس یازدهم 
باید قوانینی تصویب کند که از مأموران انتظامی 

در مقابل اراذل و اوباش دفاع کند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: این 
معنا ندارد که ما یکی از اراذل و اوباش را پنج 
مرتبه دستگیر کنیم و تحویل مراجع قضایی 
دهیــم و او باز هم آزاد شــود و بار دیگر به 
ارتکاب جرم بپردازد و آسایش مردم را بر هم 
زند. مجلس اگر پشتیبان ماست باید قوانین 

را اصالح کند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

مدیرعامل شرکت پست:
سالی ۲ هزار روستا به شبکه 

آی سی تی متصل می شود
 فارس    معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران گفت: در حال حاضر 
هزار و ۵۰۰ روستا در کشور به شبکه آی سی تی 

متصل و فعال هستند.
رمضانعلی ســبحانی فر افزود: یکی از برنامه های 
مهم شــرکت ملی پســت، راه اندازی ســامانه 
هوشمندسازی آی سی تی روستایی در کشور است 
طوری که بتوانیم با استفاده از این سامانه طی یک 
برنامه پنج ساله بیش از هزار روستای کشور را به 
این شبکه متصل کرده و محصوالت صنایع دستی 
و کشاورزی آن ها را در قالب معرفی دستاوردها و 
تولیدات روستاییان به مردم کشورمان و همه دنیا 
معرفی کنیم. وی افزود: ســاالنه 2 هزار روستا به 
شبکه آی سی تی متصل می شوند که این اقدام در 

یک برنامه ریزی مستمر در حال انجام است. 
ســبحانی فر گفت: شرکت ملی پســت ساالنه 
۳۰۰میلیون مرســوله را در داخل کشور جابه جا 

می کند که باید به دو برابر افزایش پیدا کند. 

فراسو

info@qudsonline.ir

سبک زندگی 
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دستچین

روزنامه نگاری بی غم!
ایسنا: علی اکبر قاضی  زاده، روزنامه نگار پیشکسوت می گوید: 
در مطبوعات همه مدل شــرایطی بــرای گرفتن پروانه روزنامه 
وجود دارد، جز اینکه صاحب امتیاز سابقه مطبوعاتی داشته باشد! 
صاحب امتیازان روزنامه ها یــا نماینده مجلس یا معاون وزیر و 
مدیرکل هســتند و به طبع وقتی روزنامه شان تعطیل می شود، 
غمی ندارند. کسی لطمه می خورد که روزنامه نگاری را به عنوان 

شغل پذیرفته است. 

امکان ندارد یک مسئول بتواند 3۰ مقاله در سال چاپ کند
ایسنا: غالمحســین رحیمی، معاون پژوهــش و فناوری وزیر 
علوم با اشاره به تعدد مقاالت علمی و پژوهشِی چاپ شده به نام 
برخی چهره ها و مســئوالن گفت: مسئوالنی با مسئولیت های 
سنگین اجرایی داشــته ایم که در سال بیش از 2۰ یا ۳۰ مقاله 
چاپ کرده اند. این یعنی قطعاً یک جای کار ایراد دارد. این افراد 

هرچقدر هم که فاضل باشند، باز هم امکان ندارد.

جوانان تبدیل به بدهکاران بانکی شده اند
برنا: محمدمهدی تندگویان، معاون امور ساماندهی جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به اینکه جوانان در حال تبدیل شدن به 
بدهکاران بانکی هستند، گفت: پرداخت وام مسکن ۴۰۰ میلیونی 
تنهــا جوانان را به یک بدهکار بانکی تبدیل می کند که این وام 
به وام های دیگرشان اضافه می شود و آن ها در بازپرداخت دچار 

مشکل می شوند.

امیدوار بودیم یکی از برادرانمان فریاد سر بدهد
ایسنا: فاطمه مقصودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها 
گفت: زنان بی سرپرست و بدسرپرست مدت هاست با مشکالتی 
مواجه هستند. امیدوار بودیم یکی از برادرانمان فریاد حمایت از 
زنان سرپرست خانوار را سر می داد. متأسفانه بخش زیادی از زنان 

در پایین ترین دهک های درآمدی قرار دارند.
مجلس برای زنان بدسرپرســت و بی سرپرست کدام تصمیم و 

ضرب االجل را تعیین کرده است؟

سهم صندوق محیط زیست در جیب شهرداری ها 
باشگاه خبرنگاران جوان: عیســی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشــاره به تصویب طرح اختصاص 
یک درصــد از درآمد عــوارض آالیندگی ها به شــهرداری ها و 
دهیاری ها گفت:این ۳ تا ۴ هزار میلیارد به صورت قانونی برای 
ســازمان محیط زیست اســت. جرایمی که به محیط زیست 
تخصیص داده شــده برای احیای محیط زیست است در حالی 

که به جیب شهرداری ها و استانداری ها می رود.

بی توجهی به اصل مترقی 5۰ قانونی اساسی
تســنیم: کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
گفت: »محیط زیست« هنوز نتوانسته جایگاه مناسب خود را در 
قوانین باالدســتی پیدا کند؛ اگر جایگاه قانونی محیط زیست به 
معنای واقعی حفظ شــود، شاهد تخلفات در حوزه های مختلف 
نخواهیم بود؛ اما متأسفانه به اصل مترقی ۵۰ قانونی اساسی که بر 
حفظ محیط زیست از سوی همگان تأکید شده، توجهی نمی شود.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
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الملک الحق المبین

واکنش شخصیت ها و رسانه های غربی به نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا

دعوای»دروغگو«و»خوابآلود«
  جهان/ علوی  نخســتین مناظــره رو در روی 
انتخابات ریاســت جمهوری  نامزدهای اصلــی 
آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران انجام شد. 
در این میان، واکنش شــخصیت ها و رسانه های 
آمریکایــی به ایــن مناظره در خــور توجه بود. 
رسانه هایی همچون »سی بی اس« از همان ابتدا به 
راستی آزمایی اظهارات ترامپ و بایدن پرداختند 
و بــه دفعات به هــر دو آن ها لقــب »دروغگو« و 

»گمراه کننده« دادند.

واکنشرسانههایدموکرات»
بهنخستینمناظره

اگرچه رســانه های میانه روتر عمالً هیچ یک از دو 
نامزد انتخاباتی آمریکا را برنده مناظره دیشــب 
معرفی نکــرده و تنها به گفتن اینکه »جو بایدن« 
نامــزد دموکرات عملکــرد بهتــری دارد، اکتفا 
می کنند، رســانه های دموکرات نظرسنجی هایی 
را منتشــر کرده انــد که به گونــه ای اغراق آمیز، 
بایــدن را برنــده بالمنازع این دوئــل مناظراتی 
جلوه می دهند. به عنوان مثال، روزنامه »سیدنی 
مورنینگ هرالد« مدعی است ۵۶ درصد بایدن را 
پیروز مناظره می دانند و فقط ۱۸ درصد از نحوه 
پاســخگویی »دونالد ترامپ« نامزد جمهوری خواه 
راضــی بوده اند. ایــن روزنامه همچنین شــمار 
آن هایی را که نظری خنثی به عملکرد مناظراتی 
نامزدها دارند، ۲۶ درصد عنوان کرد. اما شــبکه 
تلویزیونی ســی بی اس در توصیــف این مناظره 
نوشت: نخستین مناظره ریاست جمهوری میان 
رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن را می توان هرج 
و مــرج و تبادل آزاردهنده اتهامات و برچســب 
زدن به هم نامید. شــبکه خبری »سی ان ان« هم 
در گزارشــی اعالم کرد از هر ۱۰بیننده مناظره، 
۶ نفر بایدن را دارای عملکرد بهتر توصیف کرده 
و در مجموع ۶۵ درصد از بینندگان این شــبکه 
معتقد بودند او صادقانه ترین پاسخ ها را به سؤاالت 
داده اســت. با اینکه نظر جمعی به سمت برتری 
نسبی بایدن در مناظره شب گذشته متمایل است، 
تجربه انتخابات چهار سال پیش نشان داد نباید 
روی اغراق  رسانه های دموکرات درباره پیشتازی 
نامزد منتخبشــان حســاب ویژه باز کرد؛ چراکه 
آن ها درباره »هیالری کلینتون« هم گزارش های 
مشابهی منتشر می کردند حال آنکه در نهایت در 
۲۰۱۶، اســم ترامپ از گردونه انتخاباتی آمریکا 

بیرون آمد و او رقابت را برد.

ازفحاشیتافسادهایمالی»
یکی از نکات بــارز مناظره اول، توهین های مکرر 
دو نامزد به یکدیگر بــود. چنان که بایدن خطاب 
به ترامپ که بارها بدون اجازه وسط حرف های او 

می پرید، گفت: می شه خفه بشی مرد؟! بایدن سپس 
به طور کنایه آمیزی گفت تو مدام وراجی می کنی. 
در ادامه، بایدن نامزد دموکرات ها ضمن فحاشــی 
به رئیس جمهور آمریکا، ترامپ را سگ دست آموز 
پوتین خواند. ترامپ نیز قبالً بارها به بایدن حمله 
کــرده و او را پیرمرد ُچرتی خوانده بود که با مواد 
مخدر سر پاست و باید قبل از مناظره تست اعتیاد 
بدهد! او دیشب هم دموکرات ها را به کودتا و تقلب 
متهم کــرد. پس از آنکه بایدن گفــت در دوران 
ریاســت  ترامپ، چین در »هنر سرقت« به کمال 
مهارت رسیده، ترامپ به بایدن حمله کرد و گفت: 
بگو قضیه اینکه پسرت از همسر شهردار مسکو ۳.۵ 
میلیون دالر پول گرفته چیست؟ او به عنوان هیئت 
مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین میلیون ها دالر 
از طریق فعالیت های غیرقانونی بدست آورده است. 
بایدن هم در پاســخ درباره فســاد ترامپ گفت: 
می شود کل شــب را درباره خانواده اش حرف زد. 
به گفته بایدن، آمریکا در دوران ریاست  جمهوری 
 ترامپ، ضعیف تــر، بیمارتر، فقیرتر، خشــن تر و 
پراختالف تر شده  است. سی ان ان در توصیف این 
مناظره نوشــت: این مناظره عمیقاً دموکراسی را 
زیرسؤال برد. در این مناظره زشت، بایدن و ترامپ 
درباره یک نکته به توافق رســیدند: چین؛ زیرا هر 
دو از موضــع مالیم در قبال پکن انتقاد کردند. اما 
ترامپ »امواجی از دروغ هــای تکراری« را نصیب 
بایدن کرد. به گزارش مهر، »ریچارد هاس« رئیس 
شورای روابط خارجی آمریکا در همین زمینه در 
توییتر خود نوشــت: امیدوارم آن  طور که مارشال 
مک لوهان )فیلسوف کانادایی( گفته؛ همه جهان 
به تماشــای این مناظره ننشسته باشند؛ چرا که 

در این صورت باقیمانده نفوذ آمریکا در جهان نیز 
تضعیف می شــود و آرمان دموکراسی به مخاطره 
می افتد. وی افزود: )این مناظره( ناامیدکننده ترین، 
مأیوس کننده ترین و ناراحت کننده ترین ۹۰ دقیقه 
عمرم بود. اگر نگران آینده این کشــور نبودید، به 
تماشای آن نمی نشستید. نشریه آتالنتیک نیز در 
گزارشی درباره مناظره انتخاباتی آمریکا تیتر خود 

را »شبی انزجارآور برای دموکراسی« انتخاب کرد.

آمارهایقابلتأمل»
شبکه خبری سی بی اس پس از پایان مناظره اول، 
نظرســنجی قابل مالحظه ای را بین مردم آمریکا 
انجام داد که نتایج آن قابل تأمل است. مردم آمریکا 
در پاسخ به این پرسش که »چه احساسی نسبت 
به مناظره داشتید؟« ۶۹ درصد گفته اند آزاردهنده 
بوده است؛ ۳۱درصد اعالم کردند سرگرم کننده و 
جذاب بود؛ گویا دیدن فحاشی و توهین به یکدیگر 
برای مردم آمریکا سرگرمی جذابی است! ۱۹درصد 
اعالم کردنــد دچار حس بدبینی شــده اند و در 
نهایت، ۱7درصد نیز آن را آگاهی بخش دانسته اند. 
در این نظرســنجی 4۸درصد بایدن و 4۱درصد 

ترامپ را پیروز مناظره اول دانسته اند.

ورود»انشاءاهلل«»
بهمبارزاتانتخاباتیآمریکا!

در مناظره انتخاباتی صبــح دیروز، وقتی مجری 
از »دونالد ترامپ« درباره فرار مالیاتی وی ســؤال 
کرد و او در پاسخ گفت اظهارنامه خود را به زودی 
منتشــر می کند، »جو بایدن« رقیب دموکرات از 
موقعیت ســود برد و برای آنکه نشان دهد ترامپ 

انســان صادقی نیســت، از عبارت »ان شــاءاهلل« 
اســتفاده کرد. به کار بردن این عبارت از ســوی 
نامــزد حزب دموکــرات بازتاب گســترده ای در 
رسانه های اجتماعی به خصوص از سوی مسلمانان 
و کســانی که معنی آن را می دانند، داشته است. 
برخی این نکته را که بایدن یک عبارت اسالمی را 
در صحبتهای خود به کار برده، تالشی برای فریب 
مسلمانان تلقی می کنند. چرا که بایدن در زمانی 
که معاون اول باراک اوباما بود، در کشــتار هزاران 
مسلمان در غرب آســیا و دیگر نقاط دنیا دست 
 داشــته اســت. در هر صورت، برای نخستین بار 

ان شاءاهلل وارد مباحث انتخابات آمریکا شد.

نامزدهایفحاشبیبرنامه»
آنچــه از نخســتین مناظره انتخاباتی ریاســت 
جمهوری آمریکا می توان برداشت کرد، این است 
که مشکالت موجود در داخل آمریکا برای هیچ یک 
از نامزدها مهم نبوده و آن ها در نخستین رویارویی 
خود بیشتر در پی بی اعتبار کردن یکدیگر بودند تا 
اینکه برنامه و راهکار ارائه دهند. بایدن و ترامپ تا 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه 
نوامبر، دو بار دیگر نیز با یکدیگر مناظره خواهند 
داشت و در مناظرات بعدی، سیاست خارجی یکی 
از محورهای مهم گفت وگوها خواهد بود و ترامپ 
که در دور اول ریاست جمهوری خود کاری کرده 
که اکنون تمامی متحدان ایاالت متحده تبدیل به 
مخالفان آن شــده اند، باید به حمالت پی در پی 
بایدن پاسخ بدهد. بر اســاس وضعیت حاکم بر 
آمریکا باید منتظر پرده دری های بیشتر از سوی 

آن ها باشیم.

امانوئل مکرون:
اروپا باید با روسیه مذاکره کند©

رئیس جمهــور  جهان:
فرانســه از اروپا خواست 
امنیت  ارتقای  زمینه  در 
این قــاره به جای اتکای 
اولیه بــه ائتالف نظامی 

ناتو، با روسیه وارد مذاکره شود. امانوئل مکرون، 
در کنفرانــس خبری در ریــگا، پایتخت لتونی 
گفت: اروپایی ها باید بتوانند در روابط خودشان 
با روسیه تجدیدنظر کنند. او تأکید کرد: امنیت 
جمعی ما با توجه به وضعیت جغرافیایی، این را 
حکم می کنــد و ضرورت دارد ما با روس ها وارد 

گفت وگو شویم.
مکرون که زمانی از »مرگ مغزی« ناتو به علت 
فقدان رهبری آمریکا انتقاد کرده بود، ســال 
گذشته هم تالش هایی برای زدودن یخ روابط 

میان فرانسه و روسیه انجام داده است.

تسنیم: نظرسنجی دانشگاه »هوفسترا« نشان 
داد بیش از 4۰ درصد مــردم آمریکا از هر دو 
حــزب دموکرات و جمهوری خــواه، از جدایی 
ایالتشــان از آمریکا در صورت شکست نامزد 
مورد حمایتشان در انتخابات حمایت می کنند.

ایسنا: شــهروندان معترض عراقی در آستانه 
نخستین ســالروز تظاهرات مردمی این کشور 
به نخست وزیر کشورشان یک ماه مهلت دادند 

خواسته هایشان را برآورده کند.
فارس: وزارت دفاع ژاپن ضمن ثبت یک رکورد 
جدید خواســتار یک بودجه نظامی حدود ۵.۵ 
تریلیون ینــی )۵۵ میلیارد دالر( برای ســال 
مالــی ۲۰۲۱ با هدف صرف پــول برای خرید 
جنگنده های رادارگریــز گرانقیمت آمریکایی 

شده است.
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پایان نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل

وقتی همگرایی به واگرایی ختم می شود©
جهان: سرانجام هفتاد و پنجمین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل که 
در ابتدا با بیانیه چندجانبه گرایی آغاز شــده بود با شکایت های تفرقه افکن به کار 
خود پایان داد. آسوشــیتدپرس در گزارشی نوشت: »رهبران، یکی پس از دیگری 
بر اهمیت همکاری برای ســرکوب شیوع ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن 

تأکید کردند«.
اما در پایان نشست دیپلمات های مقیم که وظیفه پاسخگویی به سخنرانی های 

رهبران را داشتند، یکی پس از دیگری با پاسخ هایی تند جلو آمدند.
در حســاس ترین درگیری حال حاضر میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه 
خودمختار قره باغ، دیپلمات های این دو کشور یکدیگر را مسئول این درگیری ها 
دانستند. بنگالدش از میانمار به خاطر بیش از 7۰۰ هزار مسلمان روهینگیایی که 
از اقدامات ســرکوب گرایانه ارتش میانمار در سال ۲۰۱7 میالدی فرار کرده و در 
کمپ هایی در بنگالدش زندگی می کنند و همچنان از بازگشت به خانه های خود 

می ترسند، انتقاد کرد و میانمار نیز پاسخ داد.
ایران به انتقاد از اســرائیل به خاطر سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن 
پرداخت که مدعی شــده بود ایران حتی محدودیت های زمان برجام را هم نقض 
کرده اســت و در مدت چند ماه می تواند اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت دو 

بمب هسته ای به دست بیاورد.
یــک دیپلمات ایرانی، اســرائیل را به بی اعتنایی به قطعنامه های ســازمان ملل 
درخصوص مذاکره برای یک راه  حل دو کشوری با فلسطینی ها متهم کرد و تأکید 
داشت اسرائیل به خاطر برنامه هسته ای گزارش شده اش جدی ترین تهدید برای 
امنیت کشورهای خاورمیانه اســت؛ برنامه ای که خود تل آویو هرگز به آن اذعان 

نکرده است.
امارات نیز از این فرصت سخنرانی برای مطرح کردن مناقشه ای با ایران بر سر سه 
جزیره تحت حاکمیت ایران که امارات ادعای مالکیت بر آن را دارد، استفاده کرد. 
امارات همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایران مبنی بر اینکه این کشور عربی 

امنیت خاورمیانه را بی ثبات می کند، رد کرد.
ایران مجدد پاسخ داد و تأکید کرد این جزایر یعنی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب 
کوچک جزو خاک و حاکمیت ایران هستند و امارات را به استفاده از گرسنگی و 

قحطی به عنوان »یک تاکتیک جنگی در یمن« متهم کرد.
در حالی که بیشــتر رهبران کشــورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل 
سخنرانی های از پیش ضبط شده ای را ارسال کرده بودند اما دیپلمات های کشورها 
اواخر روز سه شــنبه شخصاً حضور پیدا کرده و در جایگاه خود در صحن مجمع 
عمومی قرار گرفتند. با توجه به محدودیت های اعمال شــده به خاطر همه گیری 
کرونا، از هر ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل تنها یک نماینده اجازه حضور در این 

رویداد را داشت.
اصلی ترین رویداد فیزیکی، نشست شورای امنیت سازمان ملل بود که بر موضوع 
افزایش درگیری های میان آمریکا و چین تمرکز داشت. درگیری لفظی به وجود 
آمده در این نشست بر سر مشخص شدن مسئول شیوع کرونا بود که در آن روسیه 
طرف پکن را گرفت. اما رویارویی آمریکا-چین به مسائل تجاری، ادعاها در دریای 

چین جنوبی و تایوان کشیده شده است.
هیئت نمایندگی چین در سازمان ملل پیش از نیمه شب سه شنبه بیانیه ای منتشر 
کرده و در آن از مشارکت کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل در یک رویداد 
مجازی به میزبانی تایوان در روز دوشنبه اعتراض کرد. در این بیانیه آمده اظهارات 

کرافت تمامیت ارضی و حق حاکمیت چین را متزلزل کرده است.
هیئت نمایندگی چین افزود: تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخش 

جدانشدنی قلمرو چین است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل در جریان سخنرانی در مراسم افتتاحیه 
هفتاد وپنجمین مجمع عمومی ســازمان ملل تصویر ناخوشایند و ترسناکی از 
وضعیت جهان ارائه داد: یک بحران بهداشتی تاریخی، بحران اقتصادی، تهدیدات 

علیه حقوق بشر و نگرانی ها از وقوع یک جنگ سرد جدید میان آمریکا و چین.
باوجود همه این اختالفات، وولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی 
ســازمان ملل سه شنبه شب با تأکید بر ضرورت چندجانبه گرایی و اتحاد، به این 

نشست ۶ روزه پایان داد.
او گفت: چالش هایی که ما در حال حاضر با آن ها رو به رو هســتیم بســیارند اما 
امکان حل آن ها نیز کم نیست. ما با همکاری با یکدیگر می توانیم بر این چالش ها 

غلبه کنیم.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱۰۰۸7 -۳7۶۸4۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱۸۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶۲۵۸7   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳7۶۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳7۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                                      ۶۶۹۳7۵7۵ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶4۳۱۱44  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

گزارش

خبر کوتاه

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 جهان/ علوی  دبیرکل حزب اهلل لبنان لحظاتی پس از ادعای 
نتانیاهو مبنی بر تهدیدات کارخانه موشکی حزب اهلل در منطقه  ای 
از بیروت گفت: روابط عمومی حزب اهلل یک دیدار برای رسانه ها 
در منطقه »الجناح-االوزاعی« ترتیب داده تا از حقیقت آگاه شوند 
و ادعای کذب نتانیاهو آشکار شود. به گزارش فارس، سیدحسن 
نصراهلل در سخنرانی خود ضمن اعالم ساعت ۱۰ شب برای دیدار 
از منطقه مورد اشاره نخست وزیر رژیم صهیونیستی  رسانه ها 
نبرد  در  تا  لبنانی هاست  خاطر  آرامش  برای  اقدام  این  گفت: 
آگاهی، روشن و بیدار باشند، ما موشک هایمان را در میان خانه ها 
قرار نمی دهیم. طبق اعالم رسانه ها مکان مورد اشاره نتانیاهو یک 
کارخانه ساخت پنجره شخصی بوده است. دبیرکل حزب اهلل در 

ادامه تأکید کرد: حدود یک ماه قبل گفتم عملیاتی برای احیای 
دوباره داعش در سوریه، عراق و لبنان وجود دارد و برخی به 
سخنان من واکنش منفی نشان دادند. کینه مانع دیدن واقعیت 
می شود. پس از ترور شهیدان »حاج قاسم سلیمانی« و »ابومهدی 
المهندس« و نیز درخواست ملت عراق برای خروج آمریکا از 
تروریستی  احیای گروهک  برای  آمریکا در تالش  این کشور، 
داعش است. وی افزود: آمریکا دنبال احیای داعش است تا ادامه 
حضورش در منطقه را توجیه کند. دبیرکل حزب اهلل ضمن اعالم 
آنکه مقاومت، انتقام خود را از دشمن صهیونیست خواهد گرفت، 
افزود: در مرزهای فلسطین اشغالی دشمن همچنان در حالت 
آماده باش است و این امر خوبی است. شاید این طوالنی ترین 

زمانی است که ارتش آن در طول مرزها مستقر است و هیچ 
کدام از نظامیانش جرئت حرکت ندارند. تانک هایی دیده می شوند 
و مشخص نیست سربازی در داخل آن هست یا نیست. ما مرز را 
رصد و صبر می کنیم و اولویت اول و آخر ما، محقق کردن هدف 

]کشتن اسرائیلی ها[ است.

پاتک رسانه ای نصراهلل به نتانیاهو
تکرار تورقوزآباد در بیروت!

خبر

/ع
99
07
25
9

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

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

راهبری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی شبکه فریمان  
را از طری��ق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000071، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 670.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان فریمان 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/7/10

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/7/16
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه ، تحویل و نص�ب و راه اندازی نمایش�گرهای اتاق 
صوت حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید .لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1399/07/15 ضمن مراجعه به سایت استعالم ها و مناقصات به آدرس 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 (

 نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

,ع
99
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0

اینجان���ب محس���ن ارباب���ی به���ار مال���ک خ���ودرو پژو  
ای���ران  ب���ه  ش���ماره ش���هربانی 74   405GLX-XU7
 NAAM01CE7HK128310  416د57 ش���ماره بدن���ه
و ش���ماره موت���ور124K1138146 ب���ه عل���ت فق���دان 
اس���ناد ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد 
مذکوررانموده اس���ت لذاچنانچه هر کس ادعایی در 
م���ورد خودروی مذکورداردظرف م���دت 10روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش شرکت ایران خودروواقع در 
پیکان شهر س���اختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو
مف

هی 
آگ

س���ند کمپانی موت���ور س���یکلت آپاچی م���دل 1393 
  57139/772 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���بز  رن���گ 
ش���ماره موتور 0E4DE2596897 و ش���ماره شاس���ی 
N2G***160V9311712 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور توزی��ع دارو و ل��وازم 

مصرفی پزش��کی مورد نیاز بخش های بیمارستان امام 
رض��ا )ع( را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000072، 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 مبلغ 2.160.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی : مشهد - 

میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای بیمارستان قائم )عج( را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000070، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 5.870.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

انتهای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم  

در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان کاشمر را 
از طری��ق مناقصه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000073، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 1.920.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرستان کاشمر 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آذربایجان مدعی شد

سامانه اس 300 ارمنستان را منهدم کردیم©
ایسنا: ارتش جمهوری آذربایجان روز گذشته از انهدام یک سامانه دفاع موشکی 
اس۳۰۰ ارمنستان در ناگورنو-قره باغ خبر داد. باکو همچنین مدعی شد دست کم 
۲هزار و 7۰۰ نیروی ارمنستانی در درگیری های اخیر کشته و زخمی شدند! به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، در همین حال وزارت دفاع ارمنستان از سرنگونی شبانه 
دو پهپاد جمهوری  آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره باغ خبر داد. تنش های دیرینه 
میان ارمنستان و جمهوری  آذربایجان در روزهای اخیر به رویارویی مستقیم تبدیل 
شده و طرفین یکدیگر را به تنش آفرینی در منطقه ناگورنو-قره باغ متهم می کنند.

دادگاهی در هند پس از 28 سال حکم داد
تبرئه تخریب گران مسجد بابری©

 جهان: دادگاهی در هند پس از ۲۸ســال همه 
۳۲ نفری را که به مســجد بابری حمله و آن را 
تخریب کرده بودند، تبرئه کرد. تخریب مسجد 
بابری واقع در شهر آیودیا که قدمت آن به قرن ۱۶ 
میالدی برمی گشت، دوری جدید از خشونت های 
قومی میان هندوها و مسلمانان را در پی داشت 
که منجر به مرگ حدود ۲ هزار نفر شد. نام چهار 
تن از رهبران ارشد حزب حاکم »بهاراتیا جاناتا« 
نیز در میان متهمان این پرونده بود. قاضی اعالم 
کرده هیچ توطئه جنایی برای تخریب این مسجد 
از قبل چیده نشده و هیچ مدرک قطعی هم برای 
اثبات وجود چنین توطئه ای در دســت نیست. 
پس از تخریب این مسجد، هندوهای افراطی با 
حمایت مقامات دولتی بر خرابه های این مسجد 
یک معبد ساختند. مودی، نخست وزیر هند هم 
در سفری از این معبد بازدید کرده و در آن عبادت 

کرده بود.
فرایند رسیدگی به این پرونده یکی از ُکندترین 
فرایند های دادرســی در سیستم حقوقی هند 
بود که ۲۸ ســال طول کشید و در این مدت 
۱7 نفر از 4۹ متهم پرونده نیز به طور طبیعی 

فوت کردند.
یک سال پیش از این، دادگاه عالی هند تخریب 
مسجد بابری را کاری غیرقانونی خواند و دستور 
داد فرایند رسیدگی به این پرونده به سرعت پایان 
یابد. جامعه مســلمانان هند ضمن انتقاد به این 
حکــم، اعالم کردند پرونده را بار دیگر در دادگاه 

تجدید نظر مطرح خواهند کرد.
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