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 درپروژه جمع آوری گازهای همراه نفت در غرب کارون محقق شد 

قرارگاه خاتم رکورد توتال را شکست

قدس دیدگاه موافقان و 
مخالفان نامزدهای ریاست 
جمهوری با سابقه نظامی 

را بررسی می کند

آماده باش 
سیاسی!

 سیاست  فرمانــده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: با نزدیک شدن به زمان 
بهره برداری از پروژه NGL غرب کارون، رکورد شرکت توتال در صنعت نفت کشورمان 
به دســت متخصصان قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( شکسته شد. سعید محمد 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه اعالم کرد: این پروژه در راستای تحقق 
دســتور رهبر معظم انقالب در جریان بازدید از پارس جنوبی در سال های گذشته وارد 
مرحله اجرایی شده است و ایشان با اشاره به فلرهای روشن در این منطقه، از مسئوالن 
وزارت نفت خواســته بودند که این مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگی 

 ............ صفحه 2زیست محیطی ایجاد نشود و هم بتوان از این گاز...

 سیاست   انتخابــات مجلس یازدهم و کاهش 
معنادار مشارکت مردم در آن، در حالی بسیاری 
از تحلیلگران و گروه های سیاسی را بر آن داشته 
تا به نقد عملکرد و رویه سال های اخیر خودشان 
بپردازند و برای حل مسائل متعدد کشور راه های 
مختلفی را ارائه دهند که در این میان برخی زمزمه 

حضور نظامیان...

همزمان با تالش 
جبهه غربی برای وساطت 
در غائله قره باغ مطرح شد

شرایط باکو 
برای توقف 

حمالت

وقتی منافع ملی 
در میان جنگ قرمز و آبی 

فراموش می شود

استخوان 
هم را 

دور نیندازیم!
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 8

حجت االسالم پاک نیا در 
گفت وگو با قدس مطرح کرد

زیارت اربعین 
یک دوره 

امام شناسی است
 ............ صفحه 5

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  
مسعودنبیدوست

 همیــن ابتدای یادداشــت، تکلیف تیتر را مشــخص می کنــم؛ یعنی توضیح 
می دهــم »چالــش تعویــق اسباب کشــی« یعنــی چه و چــرا پــس از یک 
 ســال ســکونت در روســتا، چنیــن عبارتــی را پیش خــودم خلق کــرده ام.

بگذارید این طوری شرح سریعش را بگویم؛ فرض کنید همه اسباب و اثاثیه تان را 
جمع کرده اید که بروید خانه جدید. منتظر هم...

روستا و چالش »تعویق اسباب کشی«

 ............ صفحه 7

 

تدابیرخاصی برای مراسم دهه پایانی صفراندیشیده ایم
 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی:

دستور یا پیشنهادی برای بازگشایی رواق ها از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا به آستان قدس رضوی ارائه 

نشده است.مصطفی خاکسار قهرودی...

12 2 2
گفت وگو با محمدرضا محمدی نجات سخنگوی وزارت خارجه: آیت اهلل علم الهدی در دیدار هیئت نظام پزشکی خراسان رضوی:

 :jامام علی
هر كه آبروى 

خود را دوست 
دارد، بايد از بگو 

مگو بپرهيزد.  
نهج البالغه

ح 354، ص 1255.
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عجله و پُرکاری
دوآفت مستندسازی انقالبی

ایران درگیری در مرزهای خود را 
تحمل نمی کند

محدودیت های کرونایی  قدس خراسان/
برای مشهد تخصصی تر اعمال شود

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 3

,ع
99
07
51
2

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان درگز 
شرح در صفحه 3

,ع
99
07
51
4

,ع
99
07
43
4

آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

1( مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2( موض��وع مناقص��ه: خدمات بهره برداری، گازبانی، وصول مطالبات، خدمات مش��ترکین، تعویض کنتور و رفع نش��تی و... 

منطقه یک گازرسانی مشهد
3( شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4( دریافت کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی: از س��ایت مذکور از س��اعت 08/00 مورخ 99/07/15 تا ساعت 14/30 مورخ 99/07/22 

اعالم شده در سامانه ستاد
5( بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی به همراه مس��تندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت 14/30 مورخ 

99/08/10 اعالم شده در سامانه ستاد
6( نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7( یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد.ش��ایان ذکر اس��ت دسترسی به متن این آگهی، در س��ایت WWW.nige-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532- 051 – فاکس 37640036- 051 تماس بگیرید.
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

,ع
99
07
51
7

آگهی مناقصه »ارزیابی کیفی« نوبت اول
شماره مجوز: 1399/3684

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان

 خراسان رضوی
)سهامی خاص(

این شرکت در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه داخلی معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری، فعالیت های مشروحه ذیل را به اشخاص حقوقی واجد 
صالحیت که دارای تجربه مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشند، واگذارنماید.

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد » ریال«مدت قراردادمشخصات فعالیتردیف

2

ارزیابی کیفی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای
 توام با ارزیابی کیفی با موضوع انجام خدمات اداری 
و پشتیبانی در قالب زمان مزدی و کارمزدی در ستاد 

و امور های تابعه ) پیمانكاری فعالیتهای اداری و 
پشتیبانی( سال 1399 

224767717680 12 ماه
ضمانتنامه بانكی، اوراق مشارکت بانكی، 

واریز وجه نقد و چک تضمین شده 
بانكی به میزان 3250000000 ریال

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی )سهامی خاص(
2-دستگاه نظارت : مشترکًا بر عهده معاونت مالی و پشتیبانی و مدیران امورهای آب و فاضالب تابعه شرکت می باشد.

 3- داش�تن گواهینامه صالحیت در رش�ته خدمات عمومی )بر اس�اس جدول مندرج در نامه شماره 90180 مدیرکل بازرس�ی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
ب�ا موضوع تعیین س�قف مج�از انعقاد قرارداد( و همچنین گواهینامه صالحیت ایمن�ی معتبر انجام کار در زمینه مرتبط از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از س�وی 

متقاضیان شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 4-تاری�خ، مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اوراق اس�تعالم ارزیابی کیفی : واجدین ش�رایط م�ی توانند ظرف م�دت 5 روز کاری از تاریخ انتش�ار آگهی )حداکث�ر تا تاریخ 
1399/07/21 ( جهت دریافت اوراق اس�تعالم ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی به نشانی : مشهد � بولوار وکیل آباد � 
ابتدای خیابان صدف -  تلفن 8663938-513 مراجعه نمایند و یا از طریق س�ایت اینترنتی پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات به نش�انی : iets.mporg.ir اس�ناد مذکور 
را دریاف�ت نماین�د و حداکثر ظرف مدت 14 روز )حداکثر تا تاریخ 1399/08/05( نس�بت به تکمیل و تحویل اوراق اس�تعالم ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای این 

شرکت اقدام نمایند.
5-سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و...( کتبًا به اطالع ایشان خواهد 

رسید.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

ع 9
90
75
00

99
07
41
8

نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم . 
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران )مناقصه عمومی - یک مرحله ای( نوبت دوم

آبادانی؛ رؤیای آبادیآبادانی؛ رؤیای آبادی
» روستا« تولیدکننده  بی حمایت» روستا« تولیدکننده  بی حمایت

 ............ صفحه های   ............ صفحه های  66 ،  ، 77 و  و 22 قدس خراسان قدس خراسان
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بحران کاهش بحران کاهش 
سرمایه اجتماعی روستاهاسرمایه اجتماعی روستاها

تأکید کارشناسان در گفت وگو با قدستأکید کارشناسان در گفت وگو با قدس
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ُحکم رهبرانقالب برای حجت اهلل عبدالملکی  ایرنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از انتصاب حجت اهلل عبدالملکی به عضویت هیئت امنای کمیته امداد با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی خبر داد. سید 
مرتضی بختیاری اظهار کرد: با توجه به کسالت سید منصور برقعی عضو سابق هیئت امنای کمیته امداد و کناره گیری وی از این سمت و پیشنهاد هیئت امنای کمیته امداد، حجت اهلل عبدالملکی با حکم مقام عظمای 

والیت به عضویت هیئت امنای این نهاد منصوب شد. حجت اهلل عبدالملکی همچنین سمت معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( را از سال ۱۳۹۶ تاکنون بر عهده دارد.

 سیاست/ مینا افرازه   انتخابات مجلس 
یازدهم و کاهش معنادار مشارکت مردم در 
آن، در حالی بسیاری از تحلیلگران و گروه های 
سیاســی را بر آن داشته تا به نقد عملکرد و 
رویه سال های اخیر خودشان بپردازند و برای 
حل مســائل متعدد کشور راه های مختلفی 
را ارائــه دهند که در این میان برخی زمزمه 
حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری 
آمــدن  کار  روی  و   1400
رئیس جمهــوری نظامــی را 

مطرح می کنند.
گرچه حضور یک فرد نظامی 
به عنوان رئیس جمهور از زمان 
پیروزی انقالب تاکنون اتفاق 
نیفتاده است، اما گمانه زنی ها 
احتمال  که  می دهد  نشــان 
حضور پنج نظامــی از میان 
چهره های مطرح نظامی بسیار 
باالســت. در همین راســتا، 
حمیدرضا ترقی، عضو حزب 
مؤتلفه اسالمی در مصاحبه ای 
گفته است چهره های نظامی 
آن چنان غالب نیســتند؛ چراکه چهره های 
غیرنظامــی هم تعدادشــان کم نیســت و 
به هرحال حدود 1۵ نفر کاندیدایی که مطرح 

هستند، شاید پنج نفر نظامی باشند.

اعتبار باالی ایده رئیس جمهورنظامی »
در طیف اصول گرایان

این تحلیل در حالی اســت که به تازگی نیز 
اظهارات برخی نظامیان همچون محســن 
رفیق دوست و اســتقبالش از حضور فردی 
نظامی در جایگاه ریاست جمهوری، حاکی 
از این اســت که ایده رئیس جمهور نظامی 
حداقل میان طیف اصول گرایان و نیز نظامیان 
پرنفوذ و مطرح کشــور از اعتبار خاص خود 

برخوردار است.
البته برخی موافقــان این موضوع همچون 
حســین اهلل کرم فعال سیاســی، در تأیید 
روی کار آمــدن فــردی نظامی بــر ابعاد 
خارجی انتخاب چنین فردی تأکید دارند و 
می گویند ازآنجایی که ایران ناگزیر به انجام 
وظایــف منطقه ای خود اســت، در غیر این 
صورت تجزیه خواهد شد؛ بنابراین مردم به 
این نتیجه رسیدند باید فردی استراتژیک را 
انتخاب کنند که فردی استراتژیک باسابقه 
نظامی گــری برای قرار گرفتــن در جایگاه 

ریاست جمهوری شایسته تر است.
از سوی دیگر به نظر می رسد دلیل حمایت 
اصول گرایان از ایــده روی کار آمدن فردی 
نظامی به این برمی گردد که تمام نظامیانی 
که احتمال حضور آنان در انتخابات ســال 
آینده مطرح است، در جناح اصول گرایان قرار 
دارند. بر اساس مشاهدات تحرکات و تحلیل 
رسانه ها درباره چنین افرادی، تاکنون احتمال 
حضور افرادی همچون سردار حسین دهقان، 
سعید محمد، محســن رضایی، محمدباقر 

قالیباف و علی شمخانی بسیار باالست.

استدالل های مخالفان روی کار آمدن »
رئیس جمهور نظامی

گرچه موافقان ایــده رئیس جمهور نظامی 
بر اقتدار چنین فردی در راســتای مدیریت 
مطلوب و نجات اقتصاد کشــور و شــرایط 
منطقه ای از اوضاع نابســامان تأکید دارند، 
بااین حال طرح حضور نظامیان در انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 مخالفان بسیاری 
هم دارد کــه مهم ترین علت مخالفت خود 
را در ایجاد جامعه ای بسته و بدون تغییرات 
و ســرکوب هرگونه آزادی های سیاسی در 
صورت روی کار آمدن فردی نظامی می دانند.

در همیــن رابطه، هادی غفــاری از فعاالن 
سیاســی اصالح طلب در مصاحبه ای آشکارا 
گفته اســت کشــور ما نیازمند یک فضای 
پادگانی نیست، بلکه ما نیاز داریم فردی در 
کشــور رئیس جمهور شود که فن مذاکره را 
بداند و بر اساس قانون عمل کند. تجربه نشان 
داده دولت هــای نظامی جامعه خود را بدنام 
کرده اند. بنــده نوع رفتار نظامیان در حیطه 
فعالیت ایشــان را زیر ســؤال نمی برم، بلکه 

می گویم آن ها تنها در مســائل مرتبط باکار 
خود دخالت کنند.

یا برخی دیگر از مخالفــان رئیس جمهوری 
نظامی، پا را از این فراتر گذاشــته و معتقدند 
تنهــا در صورتی امــکان رأی آوری نظامیان 
وجود دارد که صحنــه رقابت های انتخاباتی 
خالی از اصالح طلبان باشــد، همان گونه که 
چنــدی پیش یکی از اعضای شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان دراین باره گفت: 
مردم به نظامیان رأی نمی دهند، مگر اینکه ما 
اکثریت را از صندوق ها مأیوس و خانه نشین 
کنیم و اقلیت مطمئن را ترجیح دهیم؛ بنابراین 
قصد دارند چنین مســیری را هموار کنند و 
جریان اصالحات را نیز وادار به سکوت کنند، 
اما به نظر من باید بپذیریم که اگر در شرایط 
کنونی یک نظامی غیر دیپلمات غیرحقوقی 
رودرروی رئیس جمهور آمریکا باشد، چه میزان 
به کشور لطمه و آسیب وارد خواهد شد. سید 
محمــود میر لوحی افزود: بدیهی اســت که 
جریان اصالح طلب نمی تواند کنار باشــد اما 
اکنون متأســفانه این طور که مشخص است، 
به ظاهر همه قبول کرده اند و باید در حاشیه 
بنشینند و اجازه دهند که یک نظامی بیاید و 
هر کاری دوست دارد انجام دهد و مانند دوره 
آقای احمدی نژاد هشــت سال رئیس جمهور 
باشد و ۸0 سال جواب او را بدهیم و کشور در 

دست اندازهای متعدد بیفتد.

داشتن برنامه و گره گشایی مشکالت؛ »
عامل برتری نامزدها

با تمام این تفاســیر، موافقان ایده روی کار 
آمدن فردی نظامی با اشــاره به محبوبیت و 
نفوذ نظامیانی همچون سردار سلیمانی در 

عرصه داخلی و بین المللی، این اســتدالل را 
دارند نظامیان به دلیل رشــادت های خود از 
اعتبار باالیی در بین عموم مردم برخوردارند 
که شانس راهیابی آنان به ریاست جمهوری 
را تقویت می کند و بدین ترتیب رئیس جمهور 
بعدی حمایت قاطبه مردم را با خود به همراه 
خواهد داشــت. اما در دیگر سو، بسیاری از 
تحلیلگران بر این باورند که احتمال روی  کار 
آمدن گزینه نظامی به عنوان رئیس جمهوری 
تنها در شرایط بحرانی سیاسی و اجتماعی 

است که قوت پیدا می کند.
درنهایــت آنچه در اظهــارات و تحلیل های 
موافقان و مخالفان به عنوان نقطه مشترک و 
جمع بندی مواضع آنان محسوب می شود، این 
است که کاندیدای نظامی یا غیرنظامی تفاوت 
چندانــی برای عموم جامعه نــدارد و آنچه 
نامزدها را از یکدیگر متمایز و شــانس آنان 
را برای راهیابی به پســت ریاست جمهوری 
تقویت می کند، داشــتن برنامــه اقتصادی 
عملیاتی و مدیریت قوی برای گره گشایی از 

شرایط موجود کشور است.

فریب دوگانه های سیاسی را نخوریم»
از ســوی دیگر به تعبیر برخی کارشناسان، 
دوقطبی نظامی یا غیرنظامی نیز نباید محل 
سوءاستفاده های سیاسی و محل جنگ روانی 

اپوزیسیون داخلی و خارجی باشد.
به ویژه آنکه تعبیر نظامی یک عنوان »سابق« 
اســت و به یک معنا از اساس وجود خارجی 
ندارد؛ یعنی قرار نیست که یکی از فرماندهان 
نظامــی فعلی کشــور وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری شود. اگر گزینه های نظامی 
همچون محسن رضایی یا قالیباف و یا حتی 
حســین دهقان هم مطرح می شوند، اساساً 
این افراد به عنوان یک مسئول ارشد نظامی 
اینک محســوب نمی شــوند و بلکه چه بسا 
سوابق سیاسی و مدیریتی آن ها از بسیاری 
از چهره های مدعی ریاســت جمهوری هم 
باالتر باشد. از سوی دیگر، مسئله مهم وجود 
دولتی مقتــدر و فعال در زمینه داخلی و در 
مواجهه با قدرت های جهانی است. در شرایط 
کنونی که آمریکا یکجانبه علیه کشــورمان 
جنگ اقتصادی و رسانه ای راه انداخته است، 
گزینه ای موردنیاز است که مقاومت فعال و 
هوشــمندانه را در جان و روح کشور جاری 
کند و سابقه نظامی گری یا غیر آن فرقی در 

مسئله ایجاد نمی کند.

قدس دیدگاه موافقان و مخالفان نامزدهای ریاست جمهوری با سابقه نظامی را بررسی می کند

آماده باش سیاسی!

هر کشــوری که حریم ایران را نقض می کند، باید تنبیه و اخطار بگیرد، اما در س
جریان درگیری آذربایجان با ارمنستان تعدادی راکت به داخل مرز ایران شلیک شد! 
که دولت به جای اعتراض به این نقض حاکمیت صرفاً به نصیحت دو کشور پرداخته!؟ 
اگر این نقض حریم از سوی ایران صورت می گرفت دوکشور مذکور تقاضای غرامت 
هنگفتی می کردند! این دو کشــور از دوستان رژیم صهیونیستی هستند، چه بسا 
به بهانه اختالف، تجاوز به ایران را هم برای مقامات اســرائیل تست زنی می کنند...  

09360006158
ما یک تریلی داریم که این ماه 4 هزار لیتر گازوئیل برای ما شــارژ کردند خوب س

باایــن مقدار چــه قدر کار کنیم، هر چی هم می گوییم که این مقدار کم هســت 
می گویند باید پیمایش داشته باشید، خوب چه جوری الاقل گازوئیل آزاد بدهند. 

09150003990
 بنویسید تا اصالح طلبان بدانند آن ها می خواهند طرح استیضاح رئیس جمهور س

روحانی را علم کنند، بدانند که فتنه از قبل شــدیدتر است، اگر چه رئیس جمهور 
ضعیف است اما ملت بد را ازبدتر جایز می دانند. 09150008919

می گویند ماســک بزنید، دولتی که در تأمین ماسک ســاده ارزان ناتوان است س
می خواهد دنیا را آرام کند! 09050009621

اینم از صدا وسیما که کارشناس میاره تبلیغ نگهداری از سگ و گربه و... میکنه. س
تلویزیون هم افتاد دست نفوذی ها. همه انقالبی ها رو انداخت بیرون راحت تر اهداف 

غربی ها رو جامه عمل بپوشونند. 09110006820
سود گرفتن مردم از بانک ها کل مردم و اقتصاد کشور را بیچاره کرده. پول سود یا س

ربا حتی یک ریال هم که باشد یعنی جنگ با خدا. مردم به خاطر ترس از دزدی و 
سرقت پول، 100 درصد حاضرند و مجبورند پول خود را در بانک ها بگذارند و سودی 
هم نگیرند، ولی متأسفانه جریان نفوذی یهودی انگلیسی آمریکایی نمی گذارد چنین 

اتفاقی بیفتد. 09100006896
به راستی صبح بلند شی روغن ۵کیلویی بشه 100 هزار تومان! تازه میگن نیست س

بعد مسئوالن تکذیب کنن باوقاحت کامل حاال از بی عرضگی شونه یا اصالً تو مملکت 
نیستند؟ 09150004300

رئیس قوه قضائیه:

مردم از مسئوالن اظهار عجز در حل مشکالت را نمی پذیرند©
سیاست: آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
جلسه شــورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت 
توجه دولت به معیشت و زندگی مردم تأکید 
کــرد و نظارت بر بازار و فرایند تولید تا توزیع 
کاال های اساســی و اقالم مورد نیــاز مردم را 
ضروری دانست و تأکید کرد هرچه این روند 
شفاف تر باشد، راه برای سوداگران و دالالن و 
مفسدان اقتصادی بسته خواهد شد. آیت اهلل رئیسی با اشاره به »نقش نظارت و شفافیت در 
کاهش قاچاق« به وزیر جدید صمت متذکر شد که کد رهگیری و سامانه های شفاف سازی 
چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کاال ها را فعال کند تا مردم نسبت به خرید کاال های 

مورد نیازشان به قیمت واقعی اطمینان حاصل کنند.

اقتدار مانع قلدری دشمن است؛ اجازه ندهیم دشمن گستاخ تر شود»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و رسانه ای دشمن که سال هاست 
علیه ملت ایران در جریان است، خاطرنشان کرد: آنچه جلو قلدری دشمن را می گیرد، نشان 
دادن اقتدار اســت و هر گونه ضعف و سستی و کم کاری در این راه، دشمن را گستاخ تر 
می کند. آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه هرگاه مسئوالن مقتدرانه مقابل دشمن ایستادند 
پیروزی حاصل شــده است، به مسئوالن هشــدار داد رهنمود های امام )ره( و رهبری را 
سرلوحه کار خود قرار دهند و از هر گونه اظهار عجز و سستی و ضعف در برابر دشمن پرهیز 
نمایند. رئیس دستگاه قضا، »امیدآفرینی« را راهبرد اساسی امروز نظام عنوان و تصریح کرد: 
مردم اظهار عجز و القای ناتوانی مسئوالن در حل مشکالت کشور را نمی پذیرند و خواستار 

همت و کار و تالش آن ها برای گره گشایی از امور هستند.
وی در همین راستا متذکر شد: دشمن به دنبال القای یأس و ناکارآمدی است و در این 
شرایط هر مسئولی در قوه مجریه یا دستگاه قضا و هر صاحب منصبی که با اقدام و عمل 

خود در جامعه امید ایجاد کند، در راستای راهبرد اساسی نظام حرکت می کند.

دولت هنوز غرامت جان باختگان هواپیمای اوکراینی را نداده است»
در این نشست، حجت االسالم والمسلمین بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح 
از انجام مراحل تخصصی بررسی ها در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: 
سازمان قضایی نیرو های مسلح برای بررسی دقیق تر پرونده، اقدام به شبیه سازی حادثه 
نیز کرده اســت. وی افزود: آنچه در حال حاضر الزم است به صورت جدی از سوی دولت 
پیگیری و اجرا شود، موضوع پرداخت غرامت به خانواده های حادثه دیده است که با وجود 

پیگیری های این سازمان هنوز محقق نشده است.

 بازدید سرزده رئیس مجلس ©
از بخش ICU مبتالیان به کرونا

میزان: روز گذشته رئیس مجلس شورای 
اســالمی برای نظــارت میدانــی از روند 
رســیدگی به مبتالیان و مشــکالت کادر 
درمان به صورت ســرزده وارد بیمارستان 
امــام خمینی تهران شــد. رئیس مجلس 
 ICU شــورای اســالمی در این بازدید به
کرونا بیمارستان امام خمینی تهران رفت 
و نظارت میدانی از روند رســیدگی به بیماران داشت و به گفت وگوی بی واسطه با 

جهادگران خط مقدم مبارزه با کرونا پرداخت.
رئیس مجلس تصریح کرد: روز سه شنبه جلسه سران قوا را داریم و به عنوان نماینده 
قوه مقننه در آن جلســه با توجه به این نظارت میدانی، مشکالت را مطرح خواهم 
کرد. در هر چهار حوزۀ پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی باید تصمیم های جدی 
بگیریم. قالیباف خاطرنشان کرد: چهارشنبه نیز جلسه ای تخصصی با مسئوالن بخش 
درمان کشور خواهیم داشت. ان شاءاهلل بازدید امروز در کنار جلسه سران قوا و جلسه 
تخصصی چهارشنبه برای رسیدن به یک جمع بندی عملیاتی در خصوص مدیریت 

کرونا کمک کند.

1/5 میلیون نفر زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند ©
فارس: رئیس جمهور در مراســم افتتاح طرح های کالن روستایی و عشایری گفت: 
1/۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند. خدمات به روستاییان 
را باید تا ســاعت آخر این دولت ادامه دهیم. تا پایان این دولت، تقریباً 100 درصد 
از روســتاهای کشور از برق بهره مند می شوند. برق رسانی به 1۵0 روستا در ۶ ماهه 
نخست امسال بسیار حائز اهمیت بود. گازرسانی و برق رسانی به روستا ها در انتهای 
این دولت به مراحل پایانی می رسد و آخرین قدم هایش است، البته به استثنای یکی 

دو استان مثل سیستان و بلوچستان.

قرارگاه خاتم رکورد توتال را شکست©
فارس: فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: با نزدیک شدن به زمان 
بهره بــرداری از پروژه NGL غرب کارون، رکورد شــرکت توتــال در صنعت نفت 
کشورمان به دست متخصصان قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( شکسته شد. 
سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه اعالم کرد: این پروژه 
در راســتای تحقق دستور رهبر معظم انقالب در جریان بازدید از پارس جنوبی در 
ســال های گذشته وارد مرحله اجرایی شده است و ایشان با اشاره به فلرهای روشن 
در این منطقه، از مسئوالن وزارت نفت خواسته بودند که این مشعل ها هرچه زودتر 
خاموش شــود تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نشود و هم بتوان از این گاز که 

سوزانده می شود، استفاده بهینه کرد. 
 NGL  وی اظهار کرد: پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت در غرب کارون موسوم به
کارون، ابرپروژه ای نفتی اســت که با عملیاتی شــدن آن، گاز های استخراج شده از 
چاه های نفتی که تقریباً از زمان نخستین مراحل استخراج نفت در مسجد سلیمان، 
اقدام مهم و جدی برای بهره وری بهینه از آن ها انجام نشده و فقط سوزانده می شدند، 
تبدیل به گاز قابل استفاده در شبکه گازرسانی شهری و مواد اولیه صنایع پتروشیمی 

خواهند شد.

مغلطه آمریکا با ادعای ©
تحریم دوباره بانکی

دونالد ترامــپ در نوع رابطــه با جمهوری 
اســالمی ایران رویه ای در پیش گرفته که 
حتی بسیاری از مقامات آمریکایی هم آن را 
نوعی خودزنی تلقی کرده و زیر سؤال می برند. 
ترامپ در آخرین پــرده از رویارویی خود با 
کشــورمان در شــورای امنیت سازمان ملل 
که با هدف تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
صورت گرفت، شکست سختی خورد ولی به 
نظر نمی رسد سرش به سنگ خورده باشد. 
گزارش اخیر شــبکه خبری بلومبرگ تأیید 
کننده همین نکته است. این رسانه آمریکایی 
چنــد روز پیش به نقل از منابع آگاه گزارش 
داده ایاالت متحده در حال انجام بررسی های 
الزم برای تحریم کل نظام مالی و بانکی ایران 
است. بر اساس ادعای این رسانه، دولت ترامپ 
به ظاهر دو هدف عمده را از تحریم  کل نظام 
مالی جمهوری اسالمی دنبال می کند؛ یکی 
بســتن راه های دور زدن تحریم ها از ســوی 
ایران و دیگری جلوگیری از تحقق وعده جو 
بایدن مبنی بر بازگشت به برجام در صورت 

پیروزی در انتخابات. 
»دونالد« اکنون با مشــکالت بسیار داخلی و 
خارجی دســت و پنجه نرم می کند و اکنون 
این سؤال مطرح است که در فاصله یک ماه 
مانده به انتخابات آمریکا امکان اجرایی شدن 
این طرح چقدر بوده و در صورت پیاده شدن 
چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ در پاسخ 
به این پرسش اگر نگاهی به گذشته ترامپ و 
نوع رویکرد وی در قبال سیاست های جهانی 
بیندازیم، به نظر می رسد اجرایی کردن این 
ایده موضوعی بعید به نظر نمی رسد. ترامپ 
فردی شومن است و اقدام ها و سیاست های 
وی بیش از آنکه بر پایه منطق استوار باشد، 
بر پایه هیجانات آنی و احساسی استوار است. 
وی اکنــون و در حالی که زمــان زیادی به 
انتخابات نمانده به شــدت به هر بازی جدید 
برای دیده شدن نیاز دارد و چه بازی ای بهتر 

از تحریم دوباره ایران.
با وجود این به نظر نمی رســد اجرایی شدن 
این تحریم ها تأثیر چندانی بر کشورمان داشته 
باشد. با توجه به اینکه ارتباط بانک های ما با 
نظام مالی بین المللی از گذشــته قطع بوده، 
درعمل تحریم های ادعایی واشنگتن پیش تر 
اجرایی شــده و اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد. 
در نهایت ممکن است گام تازه ترامپ اموال 
بانک هــای ایرانی در برخــی از نقاط دنیا را 
تحت تأثیر قرار داده و مراودات آن ها را دچار 
مشــکل کند. تهدید کنونی رئیس جمهور 
آمریکا چیزی اســت که بــه آن »تحصیل 
حاصل« می گویند؛ یعنی بدست آوردن آنچه 
قبالً اتفاق افتاده. به نظر می رســد ترامپ به 
گونه ای مغالطــه آمیز تالش دارد چیزی که 
پیش تر روی داده و هیچ دستاوردی برای او 
نداشته را بار دیگر به سر خط خبری رسانه 
بکشاند تا بتواند سبد آرای انتخاباتی خود را پر 
کند. رئیس جمهور ایاالت متحده در سه سال 
گذشــته تمامی تالش خود را برای منزوی 
کردن کشــورمان به کار برده و این حرکات 
ایذایی هم جز تأثیر روانی در عرصه میدانی 
نمی تواند تأثیرگذار باشد. اما این حرکت در 
آمریکا به عنوان یــک ابزار انتخاباتی مطرح 
اســت و مصرف داخلی دارد برای جلب رأی 
البی های قدرتمند و ترامپ می خواهد از این 

طریق آن ها را به سمت خود متمایل کند.
این حرکات ضد ایرانی دولت ایاالت متحده با 
وجود همه فشارهای وارده بر مردم می تواند 
منشأ خیر باشــد، آن گونه که از یک طرف 
زمینه را برای همکاری بیشتر بین کشورهای 
تحریمی فراهم کرده و از ســوی دیگر نگاه 
جدی تر به شــرق را در دستگاه دیپلماسی 
ما وارد کند. امــا جدا از هر حرکت غرب در 
شــطرنج ضدیت با جمهوری اسالمی، اینکه 
مــا چقــدر روی حمایــت از تولیدکننده و 
صادرکننده داخلی تمرکز کنیم، چاره نهایی 
حل مشــکالت اســت. اینکه گفته می شود 
تســهیل مقررات برای فعاالن اقتصادی باید 
صورت گیرد؛ یعنی وظیفه دولت رفع موانع 
جلو پای فعاالن اقتصادی آن هم در شرایط 
جنگ اقتصادی است و بهترین حرکت است 

برای خنثی کردن تحریم ها. 

انتقاد جهانگیری از مشخص ©
نبودن حدود اختیارات قوا

میزان: معاون اول رئیــس جمهور با تأکید 
بر اینکــه باید وظایــف، تکالیــف و حدود 
اختیارات قوا، دســتگاه ها و نهاد های مختلف 
به شــکل دقیق و روشــن مشــخص باشد، 
گفت: همان طور که امور اجرایی کشــور باید 
در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشــد، 
قانون گــذاری نیز در حقیقــت وظیفه اصلی 
مجلس اســت، اما امروز شــاهد تعدد مراکز 
قانون گذاری در کشور هستیم و حتی برخی 
از شورا های عالی نیز قانون تصویب می کنند.

براســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، جلسه بررســی راهکار های اجرای 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری به ریاست 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

صدای مردم   

 خبر

شماره پیامک: 30004567

به تعبیر برخی 
کارشناسان، 
دوقطبی نظامی 
یا غیرنظامی 
نباید محل 
سوءاستفاده های 
سیاسی و محل 
جنگ روانی 
اپوزیسیون داخلی 
و خارجی باشد

بــــــــرش

 ایرنا   فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: زیرساخت های 
الزم بــرای حضور این نیرو در آب هــای آزاد و اقیانوس ها طراحی 
شده است و به زودی از شناورهای اقیانوس پیمای این نیرو رونمایی 
می شود. ســردار رمضان زیراهی روز دوشنبه به مناسبت 1۶ مهر 
ماه ســالروز نبرد مستقیم شهدای نیروی دریایی سپاه با آمریکای 
جنایتکار در خلیج فارس افزود: ســپاه امروز در زمین، هوا و دریا 
حضور دارد و تالش می شود با تقویت زیرساخت ها حضور مقتدرانه 
نیروی دریایی ســپاه درآب های آزاد و اقیانوس ها به مراتب بیشتر 
شــود. وی در باره آمادگی نیروی دریایی ســپاه اظهارکرد: اگر در 
زمان جنگ تنها چند شناور راکت انداز و چند سکوی موشکی کرم 
ابریشمی در اختیار داشتیم، امروز با تکیه بر توان داخلی جوانان این 
سرزمین به انواع شناورهای راکت و موشک انداز در بردهای مختلف 
مجهز شــده و با اقتدار در خلیج فارس از منافع جمهوری اسالمی 

محافظت می کنیم.

نقطه تمایز سپاه؛ پهپاد و موشک های ساحل به دریا»
زیراهی اضافه کرد: امروز نیروی دریایی ســپاه با مجهز شــدن به 

پهپادها و وجود موشک های مختلف ساحل به دریا به یک ظرفیت 
در غرب آسیا تبدیل شده است که امکان انجام عملیات های مختلف 
را دارد. وی ادامــه داد: همچنین عالوه بر امکانات ســخت افزاری 
نیروی دریایی ســپاه با داشتن نیروی انســانی با همان روحیه و 
معنویت و فراگیری آموزش های مختلف از آمادگی خوبی برخوردار 
است و اگر دشمن دچار هرگونه خطای محاسباتی شود، با پاسخ 
محکم فرزندان این مرز و بوم از جمله نیروی دریایی سپاه روبه رو 

می شود. فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه یادآورشد: رزمندگان این 
سرزمین در هشت سال دفاع مقدس سرسختانه در مقابل آمریکا 
ایستادند و اســتکبار جهانی را با آن همه تجهیزات و امکانات به 

ستوه آوردند.
زیراهی اضافه کرد: استکبار جهانی برای جبران شکست ها و حفظ 
آبرو و هیمنه خود در خلیج فارس به انجام چندین عملیات بزدالنه 
از جمله سقوط هواپیمای مســافربری ایرباس اقدام کرد و با این 
اقدام نه تنها آبروی خود را حفظ نکرد، بلکه شکســت بزرگی نیز 
متحمل شــد. وی ادامه داد: تاریخ دفاع مقدس نشان داد جوانان 
ایرانی که با تکیه بر توان خود توانستند در دوران دفاع مقدس ابهت 
شــرق و غرب را در هم بشکنند امروز نیز با تکیه بر توان نیروهای 
انقالبی می توان سازمان رزمی متناسب با خود ایجاد و با کمترین 
سرمایه گذاری بزرگ ترین بهره را ببریم، چنان که نیروهای سپاه با 
قایق های کوچک خود عملیات هــای غرورآفرینی را خلق کردند. 
زیراهی یادآورشد: آمریکا که در دوران دفاع مقدس به خلیج فارس 
آمده بود تا اراده مردم ایران را در هم بشکند با اقتدار جوانان ایرانی 

روبه رو شد و هیمنه اش درهم شکست. 

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح 
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به پرسش های 
خبرنگاران پاســخ داد.  وی در خصوص مناقشــه بین ارمنستان و 
آذربایجان گفت: جمهوری اسالمی ایران طرحی را آماده کرده است 
که با مشــورت با هر دو طرف موضوع یعنی جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان و دولت های منطقه و همسایگان ما پیگیری خواهد شد. 
خطیب زاده عنوان کرد: امیدواریم دو طرف با رسالت تاریخی خود از 
ادامه جنگ و خشونت اجتناب کنند. حقوق اصلی در مورد عدم تعرض 
بــه غیرنظامیان را با دقت رعایت کرده و توجه داشــته باشــند که 
جمهوری اسالمی ایران نمی تواند درگیری در مرزهای خود و تعرض 
به خاکش را تحمل کند. وی افزود: این ها جزو خطوط قرمز ایران است 
که مرزهای ایران حتی مورد تعرض ناآگاهانه و غیرعمدی قرار نگیرد.

عربستان آخرین کشوری است که حق اظهار نظر در مورد »
برجام را دارد

وی در پاسخ به پرسشی در مورد اتهام زنی وزیر امور خارجه عربستان 
ســعودی درباره نقض برجام از سوی ایران، با بیان اینکه عربستان 
سعودی و رژیم صهیونیستی از همان ابتدا مخالف هرگونه توافق 
هســته ای با ایران بودند، این رفتار آن ها را خطرناک توصیف کرد 
و گفت: عربستان و رژیم صهیونیستی آخرین کسانی هستند که 
حق دارند در مورد چنین موضوعاتی اظهار نظر کنند. وی با اشاره 
به فعالیت های هسته ای مخفیانه ریاض، گفت: عربستان سعودی در 
چارچوب NPT موظف به رعایت تعهداتی اســت و  ما به دقت در 

حال بررسی تحوالت مرتبط هستیم و به ریاض هم تذکر می دهیم 
که به تعهدات خود پایبند باشد و اجازه دهد مسیرهای حقوقی و 
بین المللی در مورد فعالیت های بعضاً مخفیانه اش در مسئله هسته ای 
پیگیری شــود. در همین راستا به نهادهای بین المللی هم گفتیم 

عربستان را نسبت به فعالیت های خود پاسخگو کند.

توصیه به سه کشور اروپایی عضو برجام»
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات هایکو 
ماس وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه محدودیت تسلیحاتی اروپا 
علیه ایران تا ۲0۲۳ ادامه خواهد داشــت، بیان کرد: اینکه اتحادیه 
اروپــا چه تصمیمی بگیرد به خودشــان مربوط اســت. آلمان و 
کشورهای اروپایی می دانند در چارچوب ۲۲۳1 تعهد قطعی دارند 
که مانع انتفاع ایران از رفع محدودیت های تسلیحاتی نشوند و هر 
اقدامی در غیر این مســیر انجام دهند، اقدامی بر خالف تعهدات 

خود در برجام و ۲۲۳1 و منشور است و ایران از حق خود استفاده 
می کنــد. وی درباره انتفاع اقتصادی ایران از برجام بیان کرد: اروپا 
پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که چقدر از اجرای تعهداتش 
ناتوان اســت. حتی در خصوص اینستکس، اتحادیه اروپا عمالً جز 
تراکنش محدود کار دیگری نتوانسته انجام دهد. این دیپلمات ارشد 
ایرانی به ســه پایتخت اروپایی عضو برجام توصیه کرد کمی دقت 
کنند، تاریخ قضاوت قطعی خواهد داشت که کدام طرف  ناتوان بودند 

و کدام طرف به تمامی تعهداتش با قوت پایبند بود.

رایزنی ها با کره جنوبی کند پیش می رود»
سخنگوی وزارت خارجه درباره بدهی کره جنوبی به ایران عنوان 
کرد: رایزنی ها با کره جنوبی در جریان اســت، ولی با سرعتی که 
ما انتظار داریم جلو نمی رود و کند پیش می رود و ما درباره خرید 
دارو و برخی اقالم با کره توافقات اولیه داشتیم و در دو هفته اخیر 
در مورد تأمین منابع مورد نیاز از منابع ایران برای خرید واکســن 
آنفلوانزا و واکسن کرونا در قالب کنسرسیوم سازمان تجارت جهانی 
با تعلل هایی از سوی کره مواجه هستیم و امیدواریم طرف کره ای 

حساسیت موضوع را متوجه و سرعت الزم را بدهد.
وی درباره ادعای امارات در خصوص جزایر ســه گانه  ایرانی و پروژه 
ساخت لوله های نفتی امارات همراه با اسرائیل در خلیج فارس بیان 
کرد: هر کشــوری حتی هر چقدر هم خطا کند در همسایگی ما، 
سعی می کنیم با توجه به سیاست حسن همسایگی به مسیر درست 
کنش های منطقه ای برگردد. امارات عربی متحده سال هاست که در 

مسیر غلطی در برخی حوزه ها گام برمی دارد.
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سورپرایز جدید سپاه برای آب های آزاد

خبر سخنگوی وزارت خارجه درباره طرح کشورمان برای حل مناقشه قره باغ

شناورهای اقیانوس پیمای ایرانی در راهند

ایران درگیری در مرزهای خود را تحمل نمی کند



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

 تحلیل هندسه فکری رهبر معظم انقالب در کتاب »دریچه آفتاب«   آستان:  به همت اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی، تحلیل هندسه فکری رهبر معظم انقالب 
در سخنرانی های سالیانه حرم مطهر رضوی در قالب کتابی تحت عنوان »دریچه آفتاب« تولید و منتشر شد.در این اثر از طریق پژوهش، تحلیل محتوای 29 سخنرانی مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در حرم مطهر 

رضوی تدوین شده است. در این نوشتار سعی شده منطق حاکم بر سخنرانی های سالیانه رهبر معظم انقالب به لحاظ فکری و سیاست گذاری با زبان ساده و روان به مخاطب ارائه شود.

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

 مراسم عزاداری هیئت خادمیاران نوجوان رضوی©
jدر حرم مطهر حضرت رضا 

آســتان: همزمان با اربعین حسینی، 
مراسم ســوگواری دهه پایانی ماه صفر 
توسط هیئت خادمیاران نوجوان رضوی 
در بارگاه منور امام هشــتم)ع( برگزار 
برنامه خادمیاران  می شود. نخســتین 
نوجوان رضوی در سال تحصیلی جدید 
با عنــوان هیئت خادمیــاران نوجوان 

رضــوی در 10 روز پایانی ماه صفر در بارگاه منور ثامن الحجج)ع( برگزار خواهد 
شــد.این ویژه برنامه که با مشــارکت بنیاد فرهنگی رضوی و معاونت تبلیغات 
اسالمی آســتان قدس رضوی تدارک دیده شــده، با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی در روزهای 16، 17 و 18 مهر از ســاعت 15 تا 17 ویژه خادمیاران 
پســر در محل ایوان مقصوره مسجد گوهرشــاد و از تاریخ 17 تا 19 مهر ویژه 
دختران خادمیار از ســاعت 15 تا 16:30 در مدرســه خیرات خان حرم مطهر 
رضوی برگزار می شود. در این مراسم معنوی، برنامه هایی از جمله دکلمه خوانی، 
مرثیه ســرایی و روضه خوانی گنجانده شده که وظیفه اجرای بخش های مختلف 
برنامه برعهده خادمیاران نوجوان گذاشــته شده اســت.هر روز برگزاری مراسم 
بر عهده یکی از واحدهای آموزشــی اســت و بخشــی از 10 روز مراسم تدارک 
دیده شده تا شام شــهادت امام رضا)ع( با اجرای مشترک مدارس امام رضا)ع(، 
بســیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسالمی مشــهد برگزار خواهد شد.

توسطمؤسسهرسانههاینوینآستانقدسرضویاجرامیشود

 همراه با زائران جامانده اربعین©
 در ویژه برنامه »در آستان خورشید«

آستان: همزمان با دهه پایانی ماه صفر و به همت مؤسسه رسانه های نوین آستان 
قدس رضوی، ویژه برنامه »در آســتان خورشید« از طریق فضای مجازی با زائران 
جامانده اربعین حسینی همراه می شود.به گزارش آستان نیوز، برنامه »در آستان 
خورشــید« یکی از مهم ترین برنامه های تدارک دیده  شــده به مناسبت اربعین 
حسینی است که برای نخســتین بار از سوی این مؤسسه در فضای مجازی به 
نمایش گذاشته شده است.این ویژه برنامه در سه نوبت صبح، ظهر و عصر به مدت 
نیم ساعت از طریق صفحات مجازی آستان قدس رضوی از جمله روبیکا، ایتا و 
بله به آدرس aqr_ir@ برای عالقه مندان قابل مشاهده است.»در آستان خورشید« 
که از 6 مهر مصادف با نهم ماه صفر با اجرای احسان آقابیگی در فضای مجازی به 
نمایش درآمده است، از مسیر بصره تا کربال همراه زائران است و از موقعیت های 

مختلف و شهرهای بین این مسیر به ارائه گزارش می پردازد.
این برنامه که تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت، در طول مسیر 

مزین به پرچم مقدس آستان قدس رضوی خواهد بود.

بههمتمعاونتتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضویانجاممیشود

 میزبانی حرم مطهر رضوی©
 از مسابقه فرهنگی »خط حزب  اهلل«

آستان: دویســت   و پنجــاه  و  دومین 
مســابقه فرهنگی »خط حــزب  اهلل« به 
همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 

قدس رضوی برگزار می شود.
به گــزارش آســتان نیوز، رهبر معظم 
انقالب اســالمی در ارتبــاط تصویری 
با رؤســا و مدیران آمــوزش و پرورش 

با اشــاره  دوباره به موضوع ســند ۲030 و خطرات ناشی از اجرای آن در برخی 
مراکز آموزشی کشــور به مسئوالن امر هشدار دادند. به همین منظور، دویست 
 و پنجــاه  و  دومین هفته نامه  خط حزب اهلل با عنوان »بار دیگر مخاطب بایدها« به 
بازخوانی هشــدارهای مکرر رهبر انقالب درباره  این سند پرداخته است.معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی این هفته نیز طبق روال هفته های گذشته، 
در راستای آگاهی بخشی و آشنایی زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 
با منویات مقام معظم رهبری، میزبان برگزاری مسابقه فرهنگی »خط حزب  اهلل« بر 

اساس محتویات این نشریه است.
پرسش ها از دویست  و پنجاه  و  دومین شماره این نشریه طراحی  شده و آخرین 
مهلت شرکت در این مسابقه ۲4 مهر 1399 است.عالقه مندان می توانند به بخش 
مسابقات سایت حرم مطهر رضوی به نشانی razavi.aqr.ir مراجعه کنند. پس از 
دریافت نشریه مذکور، پاسخ نامه را تکمیل و به سامانه پیامکی 300080۲۲۲۲ 
ارســال کنند و در صورت برنده شــدن، از جوایز متبرک آستان قدس رضوی 
بهره مند شوند. گفتنی است نشریه  »خط حزب اهلل« به عنوان رسانه مکتوب پایگاه 
اطالع رســانی KHAMENEI.IR با هدف انتشــار در محافل انقالبی، نمازهای 

جمعه، هیئت  های مذهبی و پایگاه های بسیج منتشر می شود.

 زمان مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان©
 دانشگاه رضوی اعالم شد

آستان: در اطالعیه ای از سوی دانشــگاه علــوم اسالمی رضوی، زمان مصاحبه 
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه اعالم شد.

پذیرفته شدگان آزمون ورودی دانشگاه علوم اسالمی رضوی برای اطالع از تاریخ و 
ساعت مصاحبه حضوری به آدرسb۲n.ir / 847944 مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان برای انجام مصاحبه حضوری باید در تاریخ  مقرر و رأس ساعت 
مشــخص  شــده به نشــانی حرم مطهر رضوی، صحن امام حسن مجتبی)ع(، 
ساختمان شماره۲، دانشگاه علوم اسالمی رضوی مراجعه کنند.مصاحبه علمی 
مقطع کارشناســی طالب و کارشناسی ارشد از جلد های شرح لمعه، اصول فقه 
مظفر، منطق و ادبیات عرب در حد ســطح یک حوزه علمیه است. در مصاحبه 
تخصصی کارشناسی ارشد نیز از منابع دروس تخصصی همان رشته آزمون تستی 
گرفته می شــود. مراجعه کنندگان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با دفتر 
پذیرش و گزینش دانشگاه علوم اسالمی رضوی با شماره های 0513۲۲۲4119 و 

0513۲۲1141۲ تماس بگیرند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی    قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: دستور یا 
پیشنهادی برای بازگشایی رواق ها از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا به آستان قدس رضوی ارائه 

نشده است.
مصطفی خاکسار قهرودی در جمع خبرنگاران و 
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس افزود: همچنان 
که تولیت آستان قدس رضوی بارها تأکید کرده اند 
هر اقدامی در مجموعه حرم مطهر امام هشتم)ع( 
بازگشایی رواق ها، مکان های سرپوشیده و  برای 
دیگر اماکن متبرکه حرم منور رضوی با هماهنگی 
اجرایی ستاد  با کرونا و حوزه  ستاد ملی مقابله 
استانی مقابله با کرونا انجام می شود و از طرف 
رعایت  برای  جدی  پیگیری  این  همواره  دیگر 
از  بهداشتی جهت حفظ و صیانت  پروتکل های 
مقدس  بارگاه  این  در  زائران  امنیت  و  سالمتی 
بوده  توجه مسئوالن آستان قدس رضوی  مورد 
برنامه های  تشریح  خبری  نشست  در  است.وی 
با حضور  این آستان مقدس که  دهه آخر صفر 
جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه در محل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار 
معظم  رهبر  فرمایشات  مطابق  کرد:  تأکید  شد، 
انقالب اسالمی و تأکیدات تولیت محترم آستان 
قدس رضوی این نهاد مقدس هم تابع تصمیم های 
ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و تاکنون و تا این 
لحظه هنوز دستوری یا پیشنهادی برای بازگشایی 
رواق ها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به آستان 

قدس رضوی ارائه نشده است.

»در پناه امام رضا)ع(«، شعار محوری دهه »
پایانی صفر

قائم  مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنین 
شــعار محوری برنامه های اجرایی دهه پایانی ماه 
صفر این آســتان مقدس را »در پناه امام رضا)ع(« 
اعالم کرد.مصطفی خاکسار قهرودی بیان کرد: در 
ســال جاری، با توجه به مشکالت و مسائلی که 
مردم با آن مواجه هســتند و با توجه به توصیه ها 
و تأکیدهای مقام معظم رهبری درباره توسل به 
ائمه اطهار)ع(، شــعار محوری این روزها »در پناه 

امام رضا)ع(« انتخاب شده است.
وی اظهار کرد: سا ل های گذشته همزمان با دهه 
پایانی ماه صفر، برنامه ها و شرایط ویژه و خاصی 
در آســتان قدس رضوی حاکم بود. در این روزها 
بــا حضور زائــران، دلدادگان و عاشــقان پیامبر 
عظیم الشــأن اســالم)ص( و اهل  بیت عصمت و 
طهــارت)ع( جلوه هــای ویــژه ای از دلدادگی و 
اظهار محبت و عشــق و ارادت را در بارگاه نورانی 

ثامن الحجج)ع( شاهد بودیم.
خاکســار قهرودی ادامه داد: آنچه در ســال های 
گذشــته در دهه پایانی ماه صفر شــاهد بودیم 
سراسر شــور، عشق، حماسه و صحنه های بسیار 
زیبا، ماندگار و به یادماندنی بود و در ایران اسالمی، 

فضای خاص و متفاوتی را مشاهده می کردیم.
قائم  مقام تولیت آســتان قــدس رضوی تصریح 
کرد: امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
کشــور، شــاهد محدودیت های زیارتی در بارگاه 
منور رضوی هستیم و اگرچه به دلیل این شرایط، 
حال و هوای ســال های گذشته را نداریم و کمتر 
شاهد حضور فیزیکی مردم در حرم مطهر هستیم، 
اما تالش شــده با رعایت کامل موازین بهداشتی 
برنامه های مذهبی در این مناسبت های خاص در 

حرم مطهر برگزار شود.
وی در ادامه، مسئله شایان توجه در این شرایط 
را ارتبــاط معنوی و قوی مــردم با اهل بیت)ع( 
ذکــر کرد و گفت: در واقع، شــیوع این بیماری 
شــوک مثبت و تکان دهنده ای نیز داشت و آن 
این بود که اگر انســان در برابر حوادث به  ویژه 
حوادث تکان دهنده احساس بی پناهی کند، باید 
به پناهگاه اصلی خود و ارتباط معنوی با خالقش 
بازگردد تا این سختی ها و مشکالت او را از مسیر 

بندگی خارج نکند.
خاکســار قهرودی اضافه کرد: از همین رو، شاهد 
این هستیم که با وجود شرایط سخت و مشکالت 
بسیار زیاد ناشی از شیوع بیماری کرونا، از میزان 
عشــق و دلدادگی مردم کاسته نشده و اگر مردم 
به لحاظ فیزیکی از این بارگاه منور دور هستند، از 
اظهار محبت و عالقه آنان به ساحت ائمه اطهار)ع( 

کم نشده است.
وی تصریح کرد: در صورت رویارویی با مشکالت، 
احساس در پناه بودن و التجا به این مراکز نورانی 
بیشتر و بیشــتر می شــود. از این رو مسئولیت 
خطیری برعهده مســئوالن آستان قدس رضوی 
است. خادمان این آستان مقدس باید برای ایجاد 
معرفت و شناخت بیشتر و همچنین ارتباط قوی تر 
مردم با این مراکــز، با تغییر رویکرد، این وظیفه 

سنگین را به نحو احسن انجام دهند.
خاکسار قهرودی تأکید کرد: آستان قدس رضوی 
در روزهای محدودیت های ناشی از بیماری کرونا 
اقدام ها و برنامه های متعددی انجام داده اســت. 
همچنین برای دهه پایانی ماه صفر و مناسبت های 
خاصی که پیش رو است، برنامه ها و تدابیر خاصی 
اندیشیده که با رعایت کامل دستور های بهداشتی 

برگزار می شود.

اجرای برنامه های دهه آخر صفر در سه »
محور حرم مطهر، مشهد و کشور

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
تأکید کرد: برنامه های فرهنگی و مذهبی حرم مطهر 
رضوی در سراسر کشور با رعایت نکات بهداشتی 
والمســلمین  برگزار خواهد  شد.حجت االســالم  
محمدحســن مهدوی مهر هم در نشست خبری 
تشــریح برنامه های دهه آخر ماه صفر حرم مطهر 
رضوی که با حضور اصحاب رســانه در تاالر شیخ 
طبرسی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، بر اجرای دستور های بهداشتی 
در همــه برنامه ها تأکید کرد و گفت: فعالیت های 
امسال دهه پایانی ماه صفر متأثر از شرایط کرونایی 
که بر جهان و کشور ما سایه افکنده است، به شکل 
متفاوتی برگزار خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری 
جلسات مشــترک میان آســتان قدس رضوی و 
شورای هماهنگی مناسبت های ویژه گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام  شده، برنامه های این روزها در 
سه محور محدوده حرم مطهر رضوی، شهر مشهد و 
کشور برگزار خواهد شد.حجت االسالم مهدوی مهر 
خاطرنشان کرد: از حوزه های فعالیت های ما در دهه 
آخر ماه صفر می توان به مدیریت برنامه های حرم 
مطهر با ضرورت رعایت دستور های بهداشتی اشاره 

کرد که آیین های مختلفی از جمله خطبه خوانی، 
شــام غریبان و نظایر آن ها در حرم مطهر رضوی 
اجرا می شود.وی درباره حضور هیئت های مذهبی 
در حرم مطهر رضوی نیز گفت: هیئت های مذهبی 
در این روزها با رعایت پروتکل های بهداشــتی در 

فضاهای مشخص  شده حضور خواهند داشت.
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قدس 
رضوی اجرای برنامه ویژه ناشنوایان و روشندالن را 
از دیگر برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه آخر 

صفر معرفی کرد.
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قدس 
رضوی در ادامه، به برنامه هایی که برای شهر مشهد 
تدارک دیده شــده است اشاره کرد و گفت: برنامه 
»پالک83« یکی از این برنامه هاست که به تعظیم 
شعائر اسالمی، تکریم و تعظیم خانواده های شهدا 
می پردازد.وی به برگزاری مراســم عزاداری مقابل 
منازل شهدا با حضور خانواده های  شهدا و اهالی آن 
منطقه اشــاره کرد و گفت: این برنامه ذیل برنامه 
»پالک83« برگزار می شود و 800 برنامه در این  باره 

پیش بینی شده است.
وی در ادامه به اجرای برنامه »آقا سالم« در گستره 
کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت های 
کرونایی حاکم بر کشور و حضور نداشتن بسیاری 
از عالقه منــدان و دلــدادگان حضــرت علی بن 
 موسی الرضا)ع( در مشهد، این برنامه علمی از طریق 

فضای مجازی به نمایش درمی آید.
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قدس 
رضوی همچنیــن برگزاری 11 کرســی علمی- 
 ترویجی در مشهد و قم با محوریت مباحث علمی، 
وبینار تخصصی با موضوع مسائل روز جهان اسالم، 
نشست های تخصصی، 13 برنامه رادیویی در ارتباط 
با علم و دانش رضوی، کرسی های تالوت رضوی، 
بزرگداشت خادم الرضا)ع( سردار شهید سلیمانی در 
مزار شهدای کرمان و رونمایی از آثار منتشر شده با 
موضوع رضوی را از دیگر برنامه هایی دانست که در 
دهه آخر ماه صفر در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

ساماندهی حاشیه شهر مشهد از مطالبات »
جدی مقام معظم رهبری است

رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
هم در این نشســت در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس مبنی بر اینکه آیا سیاســت جدیدی برای 
بهره منــدی از منابع موقوفاتی در آســتان قدس 
رضوی برای برطرف شــدن مشــکالت ساکنان 
حاشیه شــهر مشــهد وجود دارد، تصریح کرد: 
ساماندهی حاشیه شهر مشهد از مطالبات جدی 
مقام معظم رهبری بــوده و همواره مورد تأکید و 
مطالبه تولیت معزز آستان قدس رضوی قرار داشته 
است و همچنین این امر از موارد مورد نیاز و مبرم 
شهر مشهد به حساب می آید.دکتر مالک رحمتی 
افزود: در این زمینه کمیته های متعددی همراه با 
جلســات منظم برگزار شد و آستان قدس رضوی 
هــم نقش جدی و آماده به کار در این جلســات 

داشته است.
وی تصریح کرد: 1/5 میلیون نفر از اقشار مختلف 
مردم، ساکن حاشیه شهر مشهد هستند و بر اساس 
یک خرد جمعی و کار مشورتی قرار شد ساماندهی 
حاشیه شــهر مشــهد از دو منطقه کم برخوردار 
شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر آغاز شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این زمینه قطعه 
زمینی به مســاحت حدود ۲7 هکتار از ســوی 
آســتان قدس رضوی به عنوان آغاز کار با رعایت 
استانداردهای شهری و رعایت غبطه وقف و نیت 
واقفان در اختیار مدیریت شهری و اجرایی استان 
قرار گرفت.وی ادامه داد: قرار شــد مســاعدت و 
خدمات رسانی در این زمینه مرحله به مرحله انجام 
شود و از ۲4 هزار خانوار ساکن حاشیه شهر در این 
دو منطقه حدود 6 هزار خانوار در مجاورت مناطق 

مزبور اسکان داده شوند.
رحمتی خاطرنشــان کــرد: طراحی و ســاخت 

واحدهــای مســکونی در این زمینه بــا رعایت 
اســتانداردها و معیارهای ســاختمانی و به روز و 
همچنیــن لحاظ کردن مــواردی همچون فضای 
ســبز، معابر، اســتانداردهای بهداشتی، آموزشی 
و... از جمله شــاخص ها و مواردی اســت که باید 
مورد توجه قــرار گیرد.وی یادآور شــد: واگذاری 
این زمین از سوی آســتان قدس رضوی آغاز کار 
اســت و مدیران و مســئوالن مدیریت شهری و 
استانی باید با پیگیری مداوم و برنامه ریزی مدون، 
دقیــق و هدفمند با مدیریت جهادی تالش کنند 
تا اهداف مورد نظر برای ســاماندهی حاشیه شهر 
مشهد با همکاری همه دســتگاه های ذی ربط در 
ســال های آینده به نتیجه برســد.رحمتی یادآور 
شــد: آســتان قدس رضوی نقش خود را در این 
نهضت جمعی و گروهی با واگذاری یکی از ابزارها 
و مقدمــات کار یعنی اختصــاص زمین ایفا کرده 
اســت.وی از خبرنگاران خواســت که با پیگیری 
مداوم نگذارند ساماندهی حاشیه شهر مشهد، یک 
موضوع موردی، فصلی یا کم اهمیت تلقی شود بلکه 
همگان وظیفــه داریم تالش کنیم تحقق موضوع 
مهم ساماندهی حاشیه شهر هر چه سریع تر)مطابق 
برنامه زمانی مدون و هدفمند( به نتیجه برســد.

11 ویژه برنامه محوری بنیاد کرامت رضوی »
به مناسبت دهه آخر صفر

جانشــین مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی هم در 
نشست خبری تشــریح ویژه برنامه های دهه آخر 
صفر، از تدارک 11 ویژه برنامه محوری از ســوی 
بنیاد کرامت رضوی به مناسبت دهه پایانی ماه صفر 
خبر داد. سیدوحید موسویان گفت: این برنامه ها در 
هفت نهاد زیرمجموعه این بنیاد از جمله مرکز امور 
بانوان و خانواده، مرکز کانون های خدمت رضوی، 
مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمند سازی، مؤسسه 
موقوفه رضوی، معاونت خدمات اجتماعی، مؤسسه 
تربیت بدنی و مؤسســه جوانان تدارک دیده شده 
اســت که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی و ارتباط 

مردمی در سراسر کشور را برعهده دارند.
وی اظهار کرد: به همت مرکز کانون های خدمت 
رضوی، برای نخســتین  بار، در شب شهادت امام 
رضا)ع( و در 31 نقطه از کشــور، اجتماع عزاداران 
امام رضا)ع( با حضور خادمیاران رضوی برپا خواهد 
شد.موسویان گفت: آستان قدس رضوی در سراسر 
کشــور بیش از 100 هزار خادمیار فعال دارد که 
در شب شهادت امام رضا)ع( با رعایت دستورهای 

بهداشتی حضور پیدا خواهند کرد.
وی ادامــه داد: مرکــز جامع مشــاوره، رشــد و 
توانمند ســازی آســتان قدس رضوی نیز در دهه 
پایانی ماه صفر به صورت حضوری به زائران حضرت 
رضا)ع( در حرم مطهر رضوی مشاوره تخصصی با 
محوریت خانواده و فرزنــدآوری ارائه می دهد. این 
مشــاوره برای خادمان حضرت رضا)ع( به صورت 

مجازی ارائه می شود.
جانشــین مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اعالم 
اینکــه مؤسســه موقوفــه زائر آســتان قدس به 
»سامان دهی زائران با محوریت زائرسرای رضوی« 
می پردازد، اضافه کرد: همچنین این مؤسســه در 
۲0 مجتمع بین راهی امام رضا)ع( در اســتان های 
مختلف با ارائه خدمات فرهنگی، بهداشتی و... به 

استقبال زائران حضرت رضا)ع( می رود.
موســویان با تأکید بــر اینکه در ســال جاری به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا توفیق خدمتگزاری از 
موکب های اربعین حسینی ســلب شده است، به 
استقرار آن ها در روستاهای حاشیه شهر مشهد برای 
خدمت رسانی به محرومان و مستضعفان اشاره کرد 
و گفت: به همت مدیریت امور مجاوران آستان قدس 
رضوی، روز دهم مهر، بیش از 16 موکب از شــهر 
مشهد به 40 نقطه در روستاهای حاشیه شهر مشهد 
اعزام شدند که با استقرار در روستاهای هدف، در سه 
حوزه عمران و محرومیت زدایی، فرهنگی-  مذهبی و 

درمان و سالمت به ارائه خدمات می پردازند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی:

تدابیر خاصی برای مراسم دهه پایانی صفر اندیشیده ایم

خـــبر

 سه شنبه 15مهر 1399  18صفر 1442 6 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9362

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول تاریخ انتشار: 99/7/15

 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 99/8/1 
ش��رکت تعاونی حمل و نقل س��واری رانی داران احسان 
س��یر بابل- بندپی )به شماره ثبت 1672 و شناسه ملی 
10760208476( رأس س��اعت 10 صب��ح روز پنجش��نبه 
در محل دفتر ش��رکت ب��ه آدرس: اس��تان مازندران- 
شهرس��تان بابل- ترمینال جنوب تشکیل می گردد. لذا 
از کلیه اعضا دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهمرسانند.
ضمنًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه 
نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو 
تعاون��ی، حداکثر 3 رأی و هر ش��خص غیرعضو تعاونی، 
تنها ی��ک رأی خواهد بود ضمنًا وکال��ت دهنده و وکالت 
گیرنده حداکثر تا تاریخ 99/7/29 در محل دفتر تعاونی 
از س��اعت 8 لغای��ت 12 حاضر، تا پ��س از احراز هویت و 

تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلس��ه: 1- اص��الح م��اده 6 اساس��نامه )تغیی��ر 

آدرس فعالیت تعاونی(
2- اص��الح م��اده 22 اساس��نامه )افزایش تع��داد عضو 

علی البدل شرکت(
 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
 احسان سیر بابل- علیرضا باقریان 
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد ام��ور ایاب و ذهاب پرس��نل  

بیمارستان دکتر ش��ریعتی  را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000076، 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 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد -انتهای 
بول��وار وکیل آب��اد- ابتدای ج��اده طرقبه تحویل گردد.

* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/15
* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 

99/07/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/1

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/3
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دانش��گاه علوم پزش��کی گناباد در نظر دارد 
نس��بت به تامین نیروی انس��انی و واگذاری 
ام��ور اع��زام بین بیمارس��تانی بیمارس��تان 
عالم��ه بهل��ول گناب��ادی از طری��ق مناقص��ه 
عمومی اق��دام نماید. لذا ش��رکت های واجد 
ش��رایط می توانند ت��ا م��ورخ 1399/07/18 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه به س��امانه  

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
ضمن��ًا هزینه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا تمامی پیش��نهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه ,ع
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آگهی مناقصه
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فراخوان تجدید  مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
و  الکتریک��ی  تاسیس��ات  راهب��ری  و 

مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز را از 
طریق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید 
. کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000075، 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 400.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرستان درگز 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/15

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/1

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/3
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت جوانه خراسان 

پارس )سهامی خاص (به شماره ثبت 
479618 و شناسه ملی 10360052194

 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
ش��رکت ی��ا نماین��دگان قانونی آن��ان دعوت               
می ش��ود ک��ه در مجم��ع عمومی ع��ادی بطور            
فوق العاده که راس س��اعت 10 روز دوشنبه 
م��ورخ 99/07/28 درمح��ل ش��رکت واقع در 
تهران ، میدان فاطمی – خیابان چهل س��تون 
– کوچه بوعلی س��ینا شرقی – پالک 25 طبقه 

چه��ارم واح��د 11 ک��د پس��تی 1431694311 
تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

دس��تور جلس��ه : 1- ارائه و استماع گزارش 
هیئ��ت مدیره و ب��ازرس ، تصوی��ب عملکرد 

هیئت مدیره و صورتهای مالی سال 98
 2 - انتخ��اب بازرس��ان – 3 – تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار
9ع رئیس هیئت مدیره  
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 یک شرکت معتبر عمرانی در نظر دارد 
جهت مش��ارکت در پ��روژه احداث خط 
انتقال آب در محدوده استان خراسان 
رضوی از شرکت های تامین کننده لوله 
دعوت به همکاری نماید .متقاضیان از 
تاری��خ این آگه��ی ظرف م��دت 4 روز 
کاری می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه با ش��ماره ه��ای 36073535 
داخل��ی 128 ی��ا 09395069022 تماس 

حاصل نمایند . 
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دعوت به همکاری

موسس�ه چاپ و انتشارات آس�تان قدس رضوی در نظر دارد اجرای سرویس ایاب و ذهاب 
پرسنل خود را از طریق مناقصه به ش�رکت های دارای مجوز حمل و نقل واگذار نماید .از 
متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اوراق مناقصه و اعالم نرخ پیشنهادی از تاریخ درج 
آگه�ی تا پایان وقت اداری 1399/7/27 به آدرس بلوار س�جاد – خیابان جانباز جنوبی  
موسس�ه چاپ و انتشارات آس�تان قدس رضوی – واحد اداری مراجعه و در صورت نیاز با 

شماره تلفن های 3-37625001 داخلی 130-131 تماس حاصل نمایند .
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آگهی مناقصه

مدیر عالی حرم مطهر رضوی تأکید کرد
حفظ سالمت زائران محور برنامه های دهه پایانی صفر

 مدیــر عالی حــرم مطهر رضــوی گفت: در 
اجــرای برنامه های دهه پایانی ماه صفر تأکید 
ما توجه به حفظ سالمت زائران و رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی است.
محمدمهدی برادران در نشست خبری تشریح 
برنامه های دهه آخر صفر که با حضور قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از اصحاب 
رسانه در محل بنیاد پژوهش های اسالمی این 
آستان مقدس برگزار شد، به برنامه های حرم 
مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر اشــاره 
کرد و گفت: هر ســال در روزهای سوگواری و 
عزاداری اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، 
هیئت های مذهبی از استان ها و شهرستان های 
مختلف به مشهد سفر می کردند اما امسال، به 
دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، این هیئت ها 
از تشــرف به بارگاه منور رضوی و عزاداری و 
سوگواری محروم اند.وی اظهار کرد: از همین 
رو، طبق برنامه ریزی های انجام  شــده، خدام 
بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( با پرچم علی بن  
موسی الرضا)ع( ضمن حضور در مبدأ حرکت 
هیئت ها با بسته های متبرک رضوی پذیرای 
معنوی هیئت های مذهبی هستند.برادران با 
تاکید بر اینکه در برنامه هــای اجرایی داخل 
حرم نیز ســعی ما این اســت که برنامه ها را 
در فضاهــای روباز اجرا کنیم؛ تصریح کرد: در 
این روزها، حرم مطهــر میزبان گروه هایی به 

نمایندگی از زائران خواهد بود. برای نمونه، از 
آذری زبانان مقیم شهر مشهد دعوت کرده  ایم 
در حرم حضــور یابند و به نمایندگی و نیابت 
از هیئت های مذهبی آذری زبان که هر سال به 
این بارگاه منور مشرف می شدند، به عزاداری و 
سوگواری بپردازند. این برنامه ویژه عرب زبانان، 

یزدی ها و مازندرانی ها نیز برگزار خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما امسال میزبان 
سایر کشــورها از جمله اردوزبانان پاکستان و 
همچنین سایر ملیت ها هستیم و برنامه های 

خاصی برای آنان نیز پیش بینی کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: امســال در حوزه بانوان 
مراســم روضه خوانی را در فضای باز مدرسه 
خیرات خان تدارک دیده ایــم که با همکاری 
خود بانوان و با رعایت دستور های بهداشتی در 

حال اجراست.
بــرادران افــزود: همچنیــن در ایــن روزها، 
برنامه هایی ویژه کودکان و نوجوانان، اهالی شعر 
و کتاب، نابینایان و ناشنوایان تدارک دیده شده 
است.وی به نحوه برگزاری مراسم خطبه خوانی 
و شام غریبان نیز اشــاره کرد و گفت: امسال 
تعدادی از خادمان به نمایندگی از همه خدام 
و ارادتمندان به ساحت علی بن  موسی الرضا)ع( 
در این ویژه برنامه ها حضور خواهند داشــت. 
عالقه مندان می تواننــد این برنامه را از طریق 

رسانه ملی دنبال کنند.  
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 برای آموزش دین نباید از احکام و آداب و عقاید شروع کنیم  اندیشه: حجت االسالم سید عباس الجوردی، مسئول مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی لیله القدر، در برنامه مصیر درباره اهمیت تعلیم و تربیت 
در اندیشه استاد صفایی بیان کرد: ایشان تربیت را مهم ترین مسئله دین می دانستند و معتقد بودند برای آموزش دین نباید از احکام و آداب و عقاید شروع کنیم. ایشان به طرح کلی دین یعنی مجموعه ای هماهنگ و 

منظم معتقد بودند. دین جواب مسئله ماست نه مسئله ما. تربیت نقطه آغاز حرکت انبیاست برای تغییر نگاه بشر به خودش و جهان و روابط و عالم های پیش رو. بدون تربیت نمی توانید ساحت های دیگر را مطرح کنید.

 اندیشه/ سید جواد نقوی، محسن فاطمی نژاد 
هفته گذشــته قسمت نخســت مصاحبه با دکتر 
محمدرضا قائمی نیک در بــاب هویت، مدنیت و 
شهر در همین صفحه منتشر شد. آنچه در بخش 
اول توســط ایشان مورد اشــاره قرار گرفت به طور 
اجمالی این بود »اگر ایده وحدت بخشــی پشــت 
شهر نباشد، اساساً ســامانه شهر به هم می ریزد«. 
از ضرورت توجه و انتقال میراث متفکران مسلمان 
صحبت به میان آمد و تأکید شــد »وقتی ما دچار 
یک گسســت معرفتی و فکری نسبت به ایده های 
مدنیت گذشته مان هستیم چگونه می توانیم در برابر 
ایده های شهر مدرن دوام بیاوریم«. در این قسمت، 
از اهمیت جامعه ســازی و ایســتادن در برابر ایده 
سوداگری در شهر از دکتر محمدرضا قائمی نیک، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 

پرسیده ایم که در ادامه از نظر می گذرانید.

عده ای معتقدند زمانی که ما از شهر مدرن   
صحبت می کنیم، بــه معنای خرید، مصرف، 
عرضه و تقاضاست و بیرون از این مفاهیم نیز 
چیزی برای شــهر مدرن وجود ندارد. اشاره 
می کنند وقتی شما شهر مدرن و به اصطالح 
ساختید،  کالنشهر  پسا  شهری ها،  مدیریت 
این ها از اقتضائاتش اســت. با این تفسیر به 
اتوپیایی  دیدگاه های مخالفشــان برچسب 
می زنند یا در نهایت ما را انسان های انزواطلب 
دیندار خطاب  می کنند. در برابر این صحبت 
که می گویند این ها توهم اســت و باید در 

واقعیت زندگی کنید، چه باید گفت؟
از قضــا به نظر من یکــی از جاهایی که می توانیم 
انتزاعی و توهمی نبودن ایده های مدنیت خودمان 
در قیاس بــا ایده های مدنیتی کــه از غرب به ما 
تحمیل می شود را متمســک قرار دهیم، مدنیت 
شهرهای مذهبی ماســت. مسئله ای که باید روی 
آن تمرکز کنیم این اســت آنچه به عنوان تجسم 
مذهب در شهرهای مذهبی ما همچون مسجدها، 
حــرم حضرت رضا)ع( و امثــال این ها اآلن حضور 
دارد، نقش آفرینی  همچــون عناصر مذهبی خرد 
نیست؛ یعنی شــما نقش حرم حضرت رضا)ع( در 
زندگی مشهدی  ها یا کل ایرانی ها را نمی توانید انکار 
کنید. زیارت حضرت رضا)ع( پدیده ای نیســت که 

خیلی کم انجام شــود یا خرد و بی اهمیت باشــد. 
مسئله زیارت یک مسئله مهم و پرابلماتیک شده 
و انضمامی و ملموس و اساساً مسئله بنیادین است. 
بخشــی از این ماجرا به این برمی گردد که بتوانیم 
به این مســئله بار نظری بدهیم که از قضا دست 
ما در آن پر اســت. به تعبیری اساســاً به این فکر 
کنیم که چگونه گذشتگان، حرم حضرت رضا)ع( 
را برای ما به یادگار گذاشــته اند و ساختار مذهبی 
شهرهایمان چگونه بوده است؛ در غیر این صورت ما 
نابود می شویم و لفظی با عنوان »ما« وجود نخواهد 
داشت. اگر این مسیر طی شود 10 سال بعد شمایی 
وجود نخواهید داشــت که از چون منی بپرسید ما 
باید چکار کنیم. دیگر اساســاً شما هویتی به اسم 
»ما« نخواهید داشت. چرا که اساساً انضمامی ترین 
مســئله تان که مدنیتتان بوده اســت را از دست 
داده ایــد. این در واقع کامالً به آن برمی گردد که ما 
از این مسئله انضمامی و کف میدان و دم دستمان 
شــروع و آن وقت به بیان الکاتوش، کمربندهای 
محافظ این عرصه های سخت را ترمیم کنیم. باید 
فکر کنیم چگونه هویت های مذهبی در طول تاریخ 
به دســت ما رســیده  آیندگان چه میراثی را از ما 
به ارث خواهند برد. آیا مــا با این وضعیت میراث 
گذشــتگان را به بعدی ها منتقــل می کنیم؟ این 
حداقل را هم نمی توانیم اجابت کنیم چه برســد 
به اینکه خودمان میراثی برای آن ها به بار بیاوریم. 

یعنی ما نه تنها داریم میراث گذشتگانمان را نابود 
می کنیم بلکه میراثی هم از خودمان برای آن ها به 
جا نمی گذاریم و این همان نکته ای است که عرض 
کردم انسان های گذشــته ما، انسان های پرهمتی 
بودند که چنین میراثی را برای ما به جا گذاشتند. 

انسانی که ما درست کردیم دنبال    شاید 
هویت نیست بلکه دنبال همین رفاه و لذت و 
این مسائل است. آیا ما نباید این عیب را در 
ساخت انسان جست وجو کنیم و بگوییم نظام 

جامعه سازی ما غلط است؟

رابطه فرد و ســاختار و رابطه فــرد و تاریخ از آن 
معرکه آراهایی است که تقدم بخشیدن به هر یک 
از آن هــا مثل بــازی مرغ و تخم مرغ اســت. نکته 
اساسی که می توانیم در مقام دانشجوی علوم انسانی 
یا پژوهشگر علوم انســانی به آن التفات کنیم این 
است که درست است استقالل نسبی از افراد دارند 
و افراد را مجبور به پذیرش یک چیزهایی می کنند 
اما تکوین ســاختارها تابع خاص اراده آدم هاست. 
بــه صورت انضمامی تر اگر بخواهم بگویم ما باید از 
طریق آگاهی بخشی مستمر و تالش فکری پیوسته 
این نکته را به جامعه منتقــل کنیم که اگر امروز 
منفعت شخصی خودت را در رفاه و جاه طلبی بیشتر 
در قالب یک برج یا پروژه ســاختمانی یا در قالب 

مســئله ای پیگیری کردی یا اگر 
منفعت امروزت را به هضم اندیشی 
آینده نگارانه ترجیح دادی دود این 
قضیه به چشم خودت خواهد رفت 
و دیر یا زود ساختار زندگی شما را 
تلخ می کند. کسی که چندصباح 
آوردن،  رأی  بــرای  مختصــری 
ســاختار شهر را به هم می ریزد از 
قضا شهر به دلیل انضمامی بودن 

خیلی زودتر نتیجه این جاه طلبی 
را به فرد نشــان می دهد. اگر امروز 
یک شهردار یا شورای شهری چشم 
را بر  مدنیت درســت و مبتنی بر 
آموزه های دینی خود بســت و به 
خاطــر رأی آوردن پــای پروژه ای 
را امضا کرد که مدنیت شــهر را به 
هــم می ریزد، دیر یــا زود یا حتی 
زودتــر از آنچه تصورش را بکند به 
خودش برمی گردد؛ چرا که شــهر 
محل زندگی اوســت. اگــر امروز 
تصمیم اشتباهی گرفت فردا همان 
پروژه ای که او ســاخته و برج ها و 

پل های مشــابه، زندگی در شهر را برای او مضیق، 
سخت و دشــوار می کند. همان طور که االن دارید 
می بینید وضعیتی که ما در شــهر داریم و زندگی 
را برای ما ســخت کرده نتیجه همین تصمیمات 

کوتاه مدت است.

شما به عنوان کسی که علوم اجتماعی خوانده   
هستید امیدی به چنین اتفاقی دارید؟ 

بله کار ســختی است، ولی من نمونه های زیادی را 
در شــرق و غرب به شما نشان می دهم که این کار 
سخت را برگزیدند و هزینه دادند. در غرب، مارکس 
نخستین کسی است که به خاطر افشا کردن منطق 
سرمایه داری، ســه تن از فرزندانش را از دست داد 
و زندگی اش در فقر مطلق به ســر شــد. در دوران 
معاصر مگر شــهید مطهری کاری جز این داشت 
انجام می داد؟ مگر شهید مطهری نمی توانست طلبه 
گوشه گیری باشد که زندگی اش هم می گذشت و به 
کار و بارش نیز می پرداخت؛ چرا باید وارد افشاگری 
درزمینه منطق های نابسامانی باشد که زندگی ما 

را تهدید می کند؟ نمونه دیگر 
آن شــهید صــدر و امثالهم یا 
حتی خود مرحوم شــریعتی. 
می خواهم بگویم این افشاگری، 
افشاگری آسانی نیست. این ها 
در واقع نقاطی است که نشان 
می دهد این، کار بسیار دشواری 
است ولی تنها راه و مثمرترین 
راه همین آگاهی بخشــی دائم 
است. علتش این است که اگر ما 
از خودمان نیز چشم بپوشیم، اگر 
نسل آینده نسبت به این سنت 
بی تفاوت باشد، دودش به چشم 
نزدیک ترین  خودمان مــی رود. 
فرد به ما، نسل آینده هستند و 
ما تا چشم باز کنیم در مقابل این 
سؤال هستیم که پدر و مادر شما 
متهم اید که میراث گذشــتگان 
را به ما نرســاندید و ما داریم در 
برهوتی از بی معنایی در شــهر 

زندگی می کنیم. 

در پایان اگر نکته ای دارید بفرمایید.  
بــه عنــوان جمع بنــدی بگویم مســئله اصلی 
شهرهای ما، مسئله مدنیت است؛ چرا که شهر یا 
بــه تعبیر دیگری مدینه با ایده ای از مدنیت گره 
می خورد و اساســاً مدینه با مدنیت و تمدن گره 
می خورد و این ســه مفهوم در کنار هم هستند 
کــه ما را به تمــدن مدنظر می رســانند. اگر ما 
امــروز در مورد مدنیت فکر و اقتضای عملی این 
مدنیت را پیگیری نکنیم، ســودا و شعار تمدن 
اسالمی، سودا و شــعاری غیرممکن خواهد بود. 
مــا باید توجه کنیم که هر لحظه تصمیم های ما 
در نهادهای مربوط به شهر و مدنیت، سرنوشت 
تاریخی ما را رقم می زند و به این ســمت یا آن 
سمت می کشــاند نه صرفاً گره گشایی موقت یا 
گره زدن موقت باشــد. این نکته ای اســت که 
بایــد درباره وضعیــت پیوند ایده هــای مدنیت 
گذشته مان در دوره معاصر و مواجهه با ایده های 
مدنیت غربی یا شــرقی فکر و در موردش بحث 

و گفت و گو کنیم.

دکتر محمدرضا قائمی نیک راه حل حفظ هویت شهر را در آگاهی بخشی دائم می داند

بدون تحقق مدنیت، تمدن اسالمی احیا نمی شود

مگر شهید مطهری 
نمی توانست طلبه 
گوشه گیری باشد 
که زندگی اش فقط 
بگذرد؛ چرا باید 
وارد افشاگری 
درباره منطق های 
نابسامانی می شد 
که زندگی ما را 
تهدید می کند؟

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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 اندیشه  کتاب »هیچ وقت علم را جدی نگرفته 
ایم« یادداشت های یک دهه درباره علم و حواشی 
آن تألیف حجت االســالم والمســلمین رســول 
جعفریان، استاد دانشگاه تهران به همت پژوهشکده 
مطالعــات فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم در 
 هزار و 103 صفحه و بــه بهای 1۶۶ هزار تومان

منتشر شده است.
جعفریان در مقدمه این اثر نوشته است:

از زمانی که به بحث های تمدن اسالمی عالقه مند 
شدم و آن زمان که تقریباً در یک گفتمان رایج و 
100 ساله به خصوص بین مذهبی ها و نیز برخی 
از سنت گرایان غیرمذهبی، از داشته هایمان چشم 
و گوش بســته دفاع می کردم، وقتی به بحث علم 
و مفهوم آن پرداختم، قــدری افکارم تغییر کرد. 
اندکــی بعد، چــون این مطالعات را بــا آنچه در 
ســال های اول طلبگی درباره اهمیت بحث های 
معرفت شناســی در فلســفه غرب خوانده بودم، 
کنار هم گذاشتم، دریافتم ضروری است با توجه 
بیشــتری به سرگذشــت مفهوم علــم در تمدن 
اسالمی بپردازم. به نظرم آمد در این زمینه کمتر 
کار شده و آثار مســتقل به ویژه بین پژوهشگران 

ایرانی، اندک است.
بنده این نحوه مطالعه را که می شــود عنوانش را 
نقد میراث از زاویه مفهوم علم دانســت، بیشتر با 
مطالعه آثار خطی دنبــال کردم، آثاری که اوایل 

صرفاً برای کارهــای تاریخی می دیدم اما در 
شــرایط تازه، تبدیل به منبعی غنی برای 
شناخت دایره دید و شناخت مسلمانان در 
طول این تمدن نســبت به علم شده بود. 
وقتی یک کتاب نجومی یــا طبی یا علوم 
غریبــه یا حتــی جغرافی و نیــز تاریخی 
را می خوانــدم، به این فکــر می کردم که 
نویسندگان این متون »معرفت و استدالل« 
را در چــه چارچوبی تعریف می کنند. برای 
مثال، وقتی عجایب المخلوقات طوســی را 
خواندم، یکجا، تجربه زیادی در این زمینه  
بدســت آوردم، تجربه ای که شرح آن را در 
مقاله ای کــه اوایل کار دربــاره آن کتاب 

نوشتم، آورده ام.
این مطالعات را برای 10 سال مداوم ادامه 
دادم. یافتــن مــوارد تازه درباره رســیدن 
بــه یک درک نو و متفــاوت از مفهوم علم 
در جوامع اســالمی مهم بــود. می دانم با 
توجه به میراث عظیــم برجای مانده، بنده 
به اندازه سرســوزنی هم از این تجربه ها را 
مرور نکــرده ام، اما به هرحــال، معیارها و 
شاخص هایی هست که می تواند با رعایت 
اندکی از قواعد تعمیِم نســبتاً منطقی، راه 

را تا حدودی به آدمی نشــان دهد، این اندازه که 
بتواند ســر بحــث را باز و دیگــران را هم در آن 

شریک کند.
بحث از مفهوم علم را با شناخت مفهوم و جایگاه 
علم در تمدن اسالمی، همین طور با وضع کتاب و 
کتابخانه که یکی از شغل های اصلی  ام بود، با وضع 
علم در جامعه خودمان به لحاظ تعلیم و تربیت و 
نیز با وضع انبوهی از فریبکاری ها در این زمینه و 
نیز داستان های عقب ماندگی و بدبختی که امروزه 
نصیب مسلمانان شده اســت، پیوند دادم. به این 
معنا که ســعی کردم از دل بررســی مفهوم علم، 
نتایجــی هم در آن عرصه ها ولــو محدود بگیرم. 
خیلی اوقات دراین باره، هــم ازلحاظ روش و هم 
نتیجه شــک داشتم و دارم، اما مثل همه، در این 
جامعه مشــخص و در این مقطــع تاریخی، فکر 
می کنم در این زمینه ها بایــد حرفم را بزنم. این 
را قبول دارم که »عالم« کســی است که منهای 
این احساسات بررســی کند، اما در جامعه ای که 
ما داریم مگر می شــود این طور بود، یعنی توصیه 
نصیحت گرایانه نکرد؟ دقیقاً همین مســئله است 
که باز ما را به کلی گویی وامی دارد و درست همین 
اســت که علم را آلوده می کند؛ امــا در این باره 
ناچاریم و کسی نمی تواند به سادگی خود را از آن 
رها کند، به ویژه اگر حوزه دانشــی او دقیقاً همین 

مطالب باشد.

یــک نکته دیگر را هم بایــد بگویم، اندکی بیش 
از 10 ســال قبل بود که وقتــی جامعه ما دچار 
یک بحران فکری - سیاســی شد، احساس کردم 
چطور از تاریخ -دانشــی که من عمری برای آن 
گذاشــته بودم،-برداشت های سوء می شود. همان 
وقت ها بود که مقاله ای مفصل دراین باره نوشــتم 
و ضمــن آن این دریافت خــود را بیان کردم که 
برداشــت های بد در یک علم، ناشی از نوع تعریف 
از آن علم برای کســانی اســت که بر اساس آن 
تحقیق می کنند. اکنون نمی خواهم آن بحث ها را 
مــرور کنم، اما در اینجا، هدفم نشــان دادن این 
نکته اســت که بگویم چرا مسیر مطالعاتم به این 

سمت وسو کشیده شد.
در طول این 10 سال، ضمن اینکه درباره بسیاری 
از مســائل مورد عالقه ام می نوشتم، درباره علم هم 
مقاله و کتاب و یادداشت نوشتم. از حوالی سال ۹3 
و بعدها به ترتیب سال ها، این عالقه بیشتر و بیشتر 
هم شــد و از این رهگذر، مجموعه ای از مقاالت در 
قالــب دو کتاب )مفهوم علم در تمدن اســالمی و 
ســیر تحول علم در ادبیات اسالمی( و نیز تعدادی 
مقاله در »مقاالت و رساالت تاریخی« و همین طور 
شماری یادداشــت در این زمینه فراهم آمد. آنچه 
اکنون پیش چشــمان خواننده عزیز است، همان 
یادداشــت های کوتاه به همراه چند مصاحبه است 

که همه درباره علم و یا حواشی آن است.
بیشتر این یادداشت ها در وبالگم در خبر آنالین 
منتشر می شد و دیگران ازآنجا بازنشر می کردند. 
وقتی تلگرام راه افتاد و کانالی درســت کردم، 
مطالبم را آنجا می نوشــتم و همزمان در وبالگ 
هــم می گذاشــتم. در این مدت و هــر از چند 
ســال، مجلدی از »کلک و کتاب« - ســه جلد 
آن تاکنون منتشرشده اســت- مشتمل بر این 
یادداشــت ها و مطالب دیگر منتشر کردم. آنچه 
در این کتاب آمده، شامل یادداشت هایی از سه 
مجلد منتشر شــده و نیز جلد چهارم است که 

هنوز منتشر نشده است.
چنان که گذشت، در این ســال ها دو کتاب در 
این حوزه منتشــر کردم. یکــی »مفهوم علم در 
تمدن اســالمی« که شــامل مقــاالت مختلف 
می شد و دیگری کتاب »سیر تحول مفهوم علم 
در ادبیات اسالمی« که به طور خاص درباره تاریخ 
تطور مفهوم بود. جدا از آن ها تعداد قابل توجهی 
مقاله دیگر هم نوشتم که در مجلدات »مقاالت 
و رســاالت تاریخــی« آمده اســت و امیدوارم 
آن ها را هم در یک مجلد مســتقل منتشر کنم. 
مسلماً آن کتاب ها و مقاالت پشتوانه بسیاری از 
یادداشت های کوتاه است که در اینجا مالحظه 

می فرمایید.

معرفی کتاب

نگاهی به کتاب جدید رسول جعفریان 

»هیچ وقت علم را جدی نگرفته ایم« منتشر شد

آسیب شناسی نداشتن اخالق حرفه ای©
ریشــه بسیاری از مشکالت کشــور به طور عام و نظام علمی به طور خاص، 
در رعایت نکردن اخالق حرفه ای اســت. آسیب شناسی این موضوع، در عدم 
آموزش صحیح و آشنایی افراد با حقوق و تکالیف خود در حرفه های مختلف 
جامعه اســت؛ آنجایی که نگاه »من« و »تو«یی شــکل می گیرد. مسئوالن 
به چه حقی مــردم را »تو« خطاب می کنند؟ این هنجاری ناســالم را تنها 
در کشــورهای عقب افتاده می توان دید. آیا ایران یکی از آن هاســت؟ باید 
آسیب شناســی شــود که چرا پزشــک به بیمار خود می گوید »تو چته؟«؛ 
پلیسی که در خیابان از مردم می پرسد »تو اینجا چه می کنی؟ یا اینجا چی 
می خواهی؟« و استادی که از دانشجو می پرسد »تو از من چه می خواهی؟« 
ایــن رفتار مخرب و تبدیل به فرهنگ شــده را می توان در تمام حرفه های 
کشــور مشــاهده کرد. این رفتار غیرحرفه ای به شدت فســادزا و برای یک 
کشــور متمدن خجالت آور اســت. این رفتارهای غیراخالقی اغلب ناشی از 
بی فکری و مســئولیت پذیر نبودن مدنی در مقابل کرامت مخاطبان اســت. 
این بی اخالقی ســاختاری که در نظام علمی و غیرعلمی کشور وجود دارد، 
یک بی احترامی اســت و موجب تلخی پنهان روابط بین افراد خواهد شــد. 
نتیجه آن ایجاد فاصله نهادینه شــده میان حاکمیت و مردم، مســئوالن و 
مردم، کارفرما و کارگر و همه افرادی است که نگاه سلسله مراتبی از باال به 
پایین به افراد جامعه دارند. این نوع اخالق مداری کاذب که عین بی اخالقی 

است، باید با یک حکم حکومتی ممنوع شود.
 
نگاه سیاسی به امور»

یکی از موضوعات نهادهای علمی و غیرعلمی کشــور، نگاه سیاسی به امور و 
تولید علم و فناوری اســت. اغلب شــنیده می شود که »ما حرفی برای گفتن 
نداریم و اگر هم عرض اندامی می کنیم، چیزی جز کپی برداری از کشــورهای 
مغــرب زمین و بــه نوعی غرب گدایی بیش نیســت«؛ بــه صراحت می توان 
گفت این گونه سیاسی کاری ها برخاســته از تسلیم تمدنی و کرنش فرهنگی 
کشــورمان اســت که یکی از مراکز بزرگ تفکر در تاریخ بشریت بوده است. 
برائت آسیب شناســانه و مبتنی بر اندیشــه ورزی از این رفتار خودحقیرپندار 
می تواند ایران را در مســیری قرار دهد که شایسته آن است. نگرش سیاسی 
نخبگان به امور علمی و غیرعلمی کشــور برای بهبودبخشــی به آسیب های 
موجود، ضروری است. نگاه سیاست کارانه و کشاندن مسائل علمی و غیرعلمی 
به عرصه های سیاســی بدترین نوع بی شــعوری اجتماعی اســت. درونمایه 
سیاســی کاری امور را پیشداوری های آســیب زا و تئوری های توطئه تشکیل 
 می دهنــد که چالش روی چالــش به وجود می آورند و چرخ های کشــور را 

به گل می نشانند.

آسیب شناسی وضعیت پژوهش در نظام علمی»
زیربنای تصمیم گیری های درست و بجا در همه سازمان ها، نتایج پژوهش های 
بنیادی و یا کاربردی است. هر سازمانی برای رشد و توسعه خود در جامعه نیاز 
به پژوهش دارد، در غیر این صورت آن ســازمان اگر به عقب برنگردد، حداقل 
در جای خود درجا خواهد زد و از نوآوری به دور خواهد ماند. پژوهش با فراهم 
کردن اطالعات موجب شناخت، تبیین و تفسیر پدیده ها  می شود و توسعه آن، 
از فرسودگی سازمانی جلوگیری می کند. نظام علمی نقش عمده ای در ارتقای 

دانش و توسعه پژوهش در جامعه دارد.
دانشــگاه، مرکز تحقیق و مطالعه و راهگشــایی در مورد مسائل عمومی است 
و ناب بودن و اصالت پژوهش در آن می تواند ســبب بهبود امور جامعه شــود. 
پژوهش علمی پشــتوانه ای نظری برای تحرک و پویایی یک جامعه محسوب 
می شــود. آسیب شناســی پژوهش در نظام علمی از این رو ضروری است که 
می توانــد به تغییــر و تحول بنیادی در ســاختار، قوانین و تشــکیالت نظام 
پژوهشــی، تغییر بنیادی در مدیریت و برنامه ریــزی پژوهش، تغییر بنیادی 
در آموزش پژوهشــگران و تغییر نگرش افراد و سازمان های جامعه نسبت به 

پژوهش شود.
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بندگی خداوند، محور حرکت به سوی کمال است  شبستان: آیت اهلل محمدباقر تحریری در نشست اخالقی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تهران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
گفت: محور اصلی حرکت انسان به سوی کمال در تحقق بندگی خداوند متعال قرار دارد. وی با بیان اینکه عبد الهی باید همه شئون زندگی خود را بر محور دستورهای الهی قرار دهد، اظهار کرد: پروردگار باری تعالی 

به انسان جایگاه خالفت اللهی را عطا کرده است که شرط رسیدن به این جایگاه تنها با بندگی خداوند متعال ممکن است؛ تواضع و فروتنی در مقابل خداوند متعال یکی از نشانه های فرد متقی است.

شیوع کرونا و قدردانی نعمت ها©
معارف: زیارت امام حســین)ع( در روز اربعین یکی از مختصات شیعه بوده و 
امام عســکری)ع( آن را در کنار اعمالی مانند سر بر خاك گذاردن و بسم اهلل 
را بلند گفتن، نوافل را طبق دستور ائمه معصومین)ع( بجای آوردن به عنوان 
شعار، عالمت اختصاصی مؤمن و ایمان برشمرده است. ائمه)ع( برای ادامه این 
مســیر و از یاد نرفتن قیام خونین کربال این روز را بزرگ شــمرده و سفارش 
زیادی بر زیارت حضرت سیدالشــهدا)ع( داشتند و آدابی نیز برای این زیارت 

برشمرده اند.
در ایــن روز خواندن زیارت نامه های مشــهوری مانند زیارت اربعین و دعاها و 
عباداتی دیگر توصیه شــده اســت. از قدیم هم رسم بر این بود که در منازل، 
مساجد و حسینیه ها مجالسی برگزار شده و مردم در آن ها شرکت می کردند و 
پس از سخنرانی خطیب و منبری، زیارت اربعین قرائت شده و عزاداری صورت 
می گرفت. ائمه معصومین)ع( نیز در روایت های مختلف به مسئله زیارت امام 
حســین)ع( با پای پیاده تأکید کرده  و حسنات فراوانی را برای هر قدمی که 
در راه این زیارت برداشــته می شــود ذکر کرده اند. در سال های گذشته نیز از 
هر گوشــه کشــور افراد پیاده و به هر صورت ممکن به زیارت سیدالشهدا)ع( 
می شتافتند؛ راهپیمایی اربعین مصداق زیارت اربعین و نیز عزاداری برای امام 

حسین)ع( است.
می دانیم که زمینه ظهور و بروز زیارت و راهپیمایی اربعین حسینی در سال هایی 
فراهم نبود اما پس از سقوط رژیم بعث عراق و همکاری های متقابل این زمینه 
فراهم شــد تا برکات نهفته در اربعین حســینی بروز جهانی پیــدا کند. امام 
حســین)ع( محوری برای ایجاد اخوت، ایثار، فداکاری، رشد و تعالی مسلمانان 
و حتی غیرمسلمانان جهان است به همین دلیل هر ساله عاشقان زیادی اعم از 

عرب، عجم، مسیحی، یهودی، بودایی و... پای در مسیر عشق می گذارند.
هر چند که زیارت امام حســین)ع( از نزدیک در روز اربعین حضرت از اعمال 
حسنه اربعین حسینی عنوان شده  است اما در شرایط زمانه حاضر که به دلیل 
شیوع بیماری کرونا راه بسته و راهپیمایی و رفتن به زیارت امکان پذیر نیست، 
باید مانند گذشــته ســنت خود را انجام داده و از راه دور زیارت کنیم؛ یعنی 
مجالس عزا برپا کرده و به خواندن زیارت اربعین و اعمالی که در مفاتیح الجنان 
برای شــب و روز آن ذکر شده اقدام کنیم. وقتی راه زیارت به هر دلیلی مانند 
بیماری و... بســته اســت، اصل توجه به ائمه اطهار)ع( و امــام زمان)عج( و... 
تعطیل بردار نیست. همیشه باید به اهل بیت)ع( تمسک کرده و از آن ها یاری 

بجوییم.
اگر زیارت حضوری امکان پذیر نیســت، بسیار مناسب است که هر روز یکی از 
ادعیــه را خوانده و امامی را زیارت کنیم؛ به طور نمونه می توان زیارت جامعه 
کبیره، زیارت امین اهلل و... را در زمان بســیار کوتاهی خواند و در منزل پس از 
نمازهای یومیه یکی از ائمه)ع( را زیارت کرد، این راه بسته نیست. حتی افرادی 
که ســواد خواندن هم ندارند یا آن هایی که در خوانش ادعیه مشکل دارند نیز 
می توانند از امکاناتی که مهیا شــده ماننــد نرم افزارهای صوتی بهره برده و از 

برکات خواندن ادعیه استفاده کنند.
نباید مسائل را به صورت صفر و صد ببینیم؛ یا حتماً باید به راهپیمایی اربعین 
برویم یا هیچ کاری نکنیم؛ این طور نیســت. اگر راهپیمایی انجام شود، خیلی 
خوب اســت، اما اگر به دلیلی امکان انجام راهپیمایــی و زیارت اباعبداهلل)ع( 
وجود نداشت باید در این شرایط خاص مراسم عزاداری را بیشتر کنیم و حتی 
اگر امکان خروج از منزل نیز وجود نداشــته باشد، می توان در منزل از آثار و 

برکات این زیارت بهره مند شد.
در آیه هفت ســوره ابراهیم آمده اســت که »لَِئْن َشــَکْرتُْم َلَِزیَدنَُّکْم« یعنی 
اگر شــکر نعمت به جای آورید بر نعمت شما می افزاییم. به بیانی دیگر هیچ 
عبادت و کار ثوابی باالتر از شکر نیست. نعمت وجود، جهان، قرآن، دین، ائمه 
اطهار)ع(، معنویت، پدر، مادر و... همه نعمت هایی است که داریم اما در بیشتر 
موارد به آن ها عادت کرده و شکرگزار آن ها نیستیم. شاید یکی از آثار کرونا این 
باشد که بیشتر از پیش متوجه این نعمت ها باشیم و پس از کرونا به عبادت ها 
تأکید بیشــتر کنیم؛ بیشــتر به زیارت برویم و جبران مدتی که از آن محروم 

بودیم را بکنیم؛ به بیانی قدر نعمت هایی که داریم را بیشتر بدانیم.

احمدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
زیارت اربعین امام حسین)ع( از زیارت نامه های 
معتبری اســت که برای حضــرت)ع( نقل و به 
خواندن آن در روز اربعین ســفارش بسیار شده 
تا جایی که طبق برخی روایت ها، خواندن آن از 
عالئم مؤمن برشمرده شده است. زیارت نامه ای 
که همانند گنجی ناب برای شناخت آموزه امامت 
و والیت است. برای بررسی بیشتر این زیارت نامه 
با حجت االسالم عبدالکریم پاك نیا، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم به گفت وگو پرداختیم. 
او معتقد است زیارت اربعین راهی مطمئن برای 

فهم عمیق فلسفه قیام امام حسین)ع( است.
حجت االســالم پاك نیا در ابتدا بــا بیان اینکه 
زیــارت اربعین زیارت مشــهوری اســت که از 
امام صادق)ع( به ما رســیده می گوید: فردی به 
نام صفــوان بن مهران جمــال از نزدیکان امام 
صادق)ع( راوی این زیارت بوده و عالوه بر زیارت 
اربعین، زیــارت وارث و دعای علقمه را نیز نقل 
کرده اســت. همچنین این زیارت در کتاب های 
معتبــری مانند کتاب مصباح المتهجد شــیخ 
طوســی، المزار الکبیر ابن مشهدی و همچنین 
کتاب االقبال ابن طاووس نقل شــده اســت. در 
زیارت اربعین مضامین عالی و محتوای غنی ذکر 
شــده که سراسر شناخت و معرفت ویژگی های 
یک امــام و رهبر الهــی برای محکــم کردن 
اعتقادات شیعیان اســت. این زیارت یک دوره 
امام شناسی است و انسان را با ویژگی های رهبر 
الهی آشنا می کند به همین دلیل توجه به زیارت 
اربعین طبق بیان امام عسکری)ع( از ویژگی های 

شیعیان ذکر شده است.
او اضافــه می کنــد: یکی از نکات ایــن زیارت 
ســالم هایی اســت که با ویژگی هایی خاص به 
امام حســین)ع( عرض می کنیم. تک تک این 
واژه ها برای معرفی رهبر الهی کافی است. زیارت 
اربعین معرفی ولی الهی است. این اوصاف عالوه 
بر اینکه امام)ع( را به ما می شناساند آثار تربیتی 
فراوانی بر روح و جســم زائــر، چه زائری که در 
کنــار مرقد آن بزرگوار این زیارت را می خواند و 
چه زائری که در منــزل خود با این زیارت امام 
را خطاب قرار می دهــد، دارد. زائر با اظهار این 
کلمات والیت و دوســتی خدا را در وجود خود 

تقویت می کند.
ایــن محقق ســیره اهل بیت)ع( بــه فرازهای 
ابتدایی این زیارت نامه اشــاره کرده و می گوید: 
در این زیارت می خوانیم سالم بر ولی و دوست 
خدا، سالم و درود بر خلیل و برگزیده خدا. این 
فراز به این معناست خداوند حافظ مرام و مکتب 
تو باشد و آن را از گزند دشمنان دور بدارد. سالم 
به معنای اظهار تسلیم در برابر فرمان امام)ع( نیز 
هست. گذشــته از این دو معنا؛ سالم به معنای 
تعهد، آســایش، امنیت و سالمتی از طرف خود 
نیز آمده اســت. وقتی زائر به حضرت)ع( سالم 
می دهد اعالم می دارد که هیچ آزار و آسیبی از 
ناحیه من به مکتب تو نخواهد رسید؛ زیرا هدف 
تمامی آن بزرگواران هدایــت و اصالح مردم و 
اعالم کلمه توحیــد و ترویج اطاعت خداوند در 
بیــن مردم بوده به این جهت وقتی زائر ســالم 
می دهد به نوعی خــود را بیمه می کند و اعالم 
می دارد که من معصیتی نخواهم کرد که مکتب 

تو آسیب ببیند.

« jبرخی از ویژگی های امام حسین 
در زیارت اربعین

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم یادآور 
می شــود: زائر بــا خوانــدن ایــن زیارت نامه 

 اقرار می کنــد که صفاتی مانند بخل، حســد، 
خود بزرگ بینی، حب قدرت، آزار رساندن و... را 
از خود دور خواهد کرد و ســبک زندگی خود را 
به گونه ای قرار می دهد تا مورد رضایت امام)ع( 
باشــد. پیام دیگر امام صادق)ع( در این زیارت 
این است که زائر با زیارت اربعین و جاری کردن 
کلمــات آن خود را به امام حســین)ع( نزدیک 
می کند. با تکــرار واژه ادب روح و روان خود را 
به لحاظ نزدیکی به ایشان از رذایل و آلودگی ها 
پاك می کند. ســالم یک زائر در زیارت اربعین 
امام حســین)ع( با عبارت های زیبایی که امام 
صادق)ع( می آموزد چنان با ادب، خلوص، اشک 
و آه خوانده می شــود که سالمتی برای خود و 
جامعه او حاصل می شود. درود بر برگزیده خدا 
و پسر انتخاب شده خدا، درود بر حسین مظلوم 
شهید. زائر با عرض ســالم بر آن حضرت)ع( و 
یارانش اعالم می کند که همانند آن بزرگواران با 
ظالمان مبارزه کرده و با شــعار سالم خود را در 

جمع یاران حضرت قرار می دهد.
حجت االسالم پاك نیا در ادامه بیان می کند: در 
یکی دیگر از فرازهای این دعا آمده است سالم 
بر کســی که اسیر اندوه ها و کشته اشک ها شد. 
تحمل غم و انــدوه برای اصــالح جامعه یکی 
دیگر از ویژگی های رهبــران الهی به ویژه امام 

بیانی  به  اســت.  حســین)ع( 
سنگ  حســین)ع(  امام  دیگر 
صبور جامعه بود تا مردم آگاه 
شوند. او مشــکالت را به جان 
خرید و همــواره رهبران الهی 
روایتی  در  هســتند.  چنیــن 
از امــام صــادق)ع( داریم که 
حضرت)ع( فرمود: سخت ترین 
بالهــا و آزمایش ها را پیامبران 
از ســر می گذراننــد. پــس از 
آن ها، جانشــینان و پیروانشان 
و سپس به ترتیب، کسانی که 
نزد خدا مقامی ارجمندتر دارند. 
همچنان که گفته شــده است 
»هر که در ایــن بزم مقرب تر 
اســت، جــام بال بیشــترش 

می دهند«.
او تصریــح می کند: این فراز از 
زیارت اربعین اشــاره دارد که 
رهبــران الهــی و مؤمنانی که 

در مسیر آن بزرگواران حرکت می کنند چنین 
هســتند. مؤمن وقتی کژی هــا را دید و غیر از 
تحمل ســختی راهی برای اصالح جامعه پیدا 

نکرد، برای صبر و تحمل آماده می شود.

 هدف امام حسینj از قیام»
احیای ارزش های انسانی بود

اســتاد ســطوح عالی حوزه علمیه قم به یکی 
دیگر از نکات مهم زیارت اربعین اشــاره کرده و 
می گوید: تدبــر در زیارت اربعین راهی مطمئن 
برای فهم عمیق فلســفه قیام امام حســین)ع( 
است. از نکات مهمی که در این زیارت نامه ذکر 
شده فلســفه برپایی قیام عاشوراست زیرا امام 
حسین)ع( به غیر از شــهادت خود راهی برای 
اصــالح جامعه ندید. آن حضرت)ع( با حرکت و 
جهاد در راه خدا جان و هســتی خود را در راه 
اطاعت و پیروي از خداوند اهدا کرد تا انسان ها 
را از ناداني، ســرگرداني و گمراهي نجات دهد. 
این همان هدف تمام انبیای الهی در طول تاریخ 

است که در عاشورا به اوج خود رسید.
او تشــریح می کند: هدف امام حســین)ع( از 

انسانی  ارزش های  احیای  قیام، 
بــود. همچنان که پس از بعثت 
رســول اکــرم)ص( اصــول و 
ارزش هــای جــاری در جامعه 
علیــه مصالــح دنیــا و آخرت 
و  انســانی  ارزش های  به  مردم 
الهی تبدیل شــد و اشــخاص 
خرافه پرســت، به خاطر انقالب 
ارزش ها حقیقت پرســت شدند. 
جنگ، خون ریــزی و ناعدالتی 
به قسط، عدل و مساوات تبدیل 
شــد و انســان های در ظاهــر 
پایین درجه بــه افرادی دارای 
تبدیل  واالیی  اجتماعی  منزلت 
شــدند. آن زمان بود که مردم 
احساس امنیت و عدالت کردند. 
احساس  حسین)ع(  امام  وقتی 
کرد غیر از شــهادت و اسارت 
ندارد،  وجــود  راهی  خاندانش 

همین راه را در پیش گرفت.
حجت االســالم پاك نیا در پایان عنوان می کند: 
هر چنــد زیــارت اربعین طوالنی نیســت اما 
فرازهای بســیار آموزنده ای بــرای ما دارد. اگر 
بتوانیــم این زیارت نامــه را روز اربعین زیر قبه 
امام حســین)ع( بخوانیم بسیار خوب است اما 
اگر به دلیل مشــکالتی مانند شــرایط خاص 
امســال و بیماری کرونا امکان حضور در کربال 
نبود می توانیم در منازل، مساجد و حسینیه ها 
بخوانیم. پســندیده اســت که فرازهایی از این 
زیارت نامــه را برای فرزنــدان و اطرافیان خود 
خوانــده و محتوای آن را شــرح دهیم تا مردم 
بداننــد و فراموش نکنند که امام حســین)ع( 
برای چه شــهید شد. سعی کنیم به هر صورت 
که امکان پذیر اســت محتوای زیارت اربعین را 
برجسته کنیم. با خواندن در جمع، نصب بنرها، 
تهیه کتاب هایی از فرازهای زیارت و نشر آن و... 
همه را در این مسیر قرار دهیم. تالش کنیم این 
تهدید کرونایی را با شــعور حسینی به فرصتی 
طالیی برای مخاطبان و خود تبدیل کنیم و در 
نظر داشــته باشیم که هر کدام از فرازهای این 

زیارت نامه می تواند درس زندگی باشد.

حجت االسالم پاک نیا در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

زیارت اربعین یک دوره امام شناسی است

تالش کنیم این 
تهدید کرونایی را 
با شعور حسینی 

به فرصتی طالیی 
تبدیل کنیم و در 
نظر داشته باشیم 

که هر کدام از 
فرازهای زیارت 
اربعین می تواند 

درس زندگی باشد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9362 سه شنبه 15 مهر 1399  18 صفر 1442 6 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 حجت االسالم دکتر رضا برنجکار

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603006035مورخ 1399/05/07 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم لیال سحرخیز سیاه اسطلخی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 320 صادره ازرشت در قریه 
سیاه اسطلخ   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 67/66 متر مربع 
پالک فرعی 7660 از اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 3  از اصلی 41  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک 

رسمی آقای حسن غیور  محرز گردیده 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1593  آ-9906732
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603006037مورخ 1399/05/07 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای رمضانعلی پاکزاد  فرزند علی به شماره شناسنامه 8 صادره ازرشت در قریه سیاه اسطلخ   در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 67/66 متر مربع پالک فرعی 7660 
از اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 3  از اصلی 41  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای حسن 

غیور  محرز گردیده 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1595  آ-9906733
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960318001001654مورخ 1399/06/13 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای پیمان خانجانی توچاهی  به شماره شناسنامه 26 کدملی 2594906141 صادره از رشت  
فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت 350/36 متر مربع به شماره پالک فرعی 1626 
ازپالک شماره از اصلی 22  مفروز از پالک 1 و 420 الی 449  از اصلی 21 واقع در بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک رشت  به نام مالک رسمی اولیه  علی اصغرپور رسول ، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده 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 داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1607  آ9906734
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15

رونوشت :   1-ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(جهت استحضار
2-ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی شهرستان رشت جهت استحضار 

3-بایگانی جهت ضبط در سوابق 
4-شورای اسالمی روستا جهت الصاق رای در روستای مذکور و تهیه گواهی مبنتی بر الصاق آن .

سید محمد فرزانه شال 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-براب��ر رأی ش��ماره 139960307114001249خان��م فاطمه نجف��ی  فرزند  علی در شش��دانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 115/50 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 5فرعی از133فرعی از13 اصلی واقع در 

بخش 5قوچان  خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نجفی
2-برابر رأی ش��ماره139960307114001228آقای رضا طاهری مشهدطرقی  فرزند محمددرششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به  مساحت199/70 متر مربع قسمتی از پالک   273فرعی از 13اصلی واقع در قطعه سه 

شیروان بخش5قوچان  خریداری از مالک رسمی خانم بانو بی بی دالوران
-3 برابر رأی ش��ماره 139960307114001244خانم معصومه ابراهیمی بردرفرزند ولی محمددرشش��دانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 37مترمربع قسمتی از پالک 768فرعی از13اصلی واقع در بخش 5قوچان خریداری 

ازمالک رسمی آقای ولی محمد ابراهیمی
-4 برابر رأی ش��ماره139960307114001222آقای شهاب دشتبان تنسوان فرزند غالمحسین درششدانگ 
یکقطعه باغ به مس��احت 8145مترمربع قس��متی ازپالک 101فرعی از32اصلی بتکانلو واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک آقای کریم شیروانی
5- برابررأی ش��ماره139960307114001225آقای شهاب دش��تبان تنسوان فرزند غالمحسین درششدانگ 

یکقطعه باغ به مساحت  3923مترمربع قسمتی ازپالک 83فرعی از32اصلی واقع در بخش 5قوچان خریداری 
ازمالک رسمی آقای رمضان شیرمحمدزاده

6- برابررأی ش��ماره 139960307114001221آقای شهاب دش��تبان تنسوان فرزندغالمحسین درششدانگ 
یکقطعه باغ به مس��احت 5469مترمربع قس��متی ازپالک 104فرعی از32اصلی بتکانلو واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای کریم شیروانی
7- براب��ر رأی ش��ماره 139960307114001276خانم اعظم مهدوی پور فرزندحس��ن درشش��دانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت 336/60مترمربع قسمتی ازپالک 600فرعی 7اصلی زیارت واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای علی ویل
8- برابررأی ش��ماره 139960307114001230آقای حس��نعلی زمانی فرزند محمدعلی درششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت 258/30مترمربع قس��متی ازپالک 403فرعی از1اصلی سه یک آب واقع در بخش 

5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای محمدعیسی عربخانی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود..آ-9906730
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/31       تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/15

اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره139860327001000427مورخ 98/7/8 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریبا احمدی فرزند س��لمان به شماره شناسنامه 1579 صادره از در عرضه شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 524/73 متر مربع پالک 24602 فرعی از 38اصلی واقع در بخش 7 زنجان محرز گردیده 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 داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم  و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد آ-9906782
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31        تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/15

 محمدرضا حسنی رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره139760327001000606مورخ97/4/30هیئت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حمزه علی پیلوار فرزند حس��نعلی به ش��ماره شناسنامه 471 صادره از زنجان در عرصه 
0/317جریب از 0/988جریب از 893/790جریب مشاع از 96شعیر با کاربری مزروعی پالک 64اصلی واقع در بخش 

7زنجان خریداری از مالک رسمی آقای میرزا  علی عبادی  محرز گردیده 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 داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم  و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد آ-9906749
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31    تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/15

 محمدرضا حسنی -  رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308001001758   مورخ  1399/06/03  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم علی عزیزی   فرزند محمد  بشماره شناسنامه 6 وکدملی 0652972519  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 88/26  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دستگردی  محرز گردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ-9906678
تاریخ انتشار نوبت اول : 30 /1399/06                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/07                          

علی فضلی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش12 یزد – ده باال و توابع
809 - اصلی خانم فاطمه خلیل آباد شاهی نسبت ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه 

مساحت 612مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001391مورخ1399/06/24واقع درقرق هدش تفت انتقال عادی از اکبرحاجی ابراهیمی هدش 

مالک رسمی

269 فرعی از 46- اصلی – خانم زینب اتشی ندوشن نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ خانه به  پالک ثبتی 
برابر به مساحت کل 91 مترمربع بموجب رای شماره  

139960321006001430مورخ1399/06/27واقع در گلویک نصراباد  تفت انتقال عادی و مع الواس��طه ازنس��اء 
دهقان شوازی مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/07/15      آ-9907455
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1399/07/30

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش16 یزد – سانیج و توابع
304از 65 – اصلی  آقای محمد جالل  سلطانبی  نسبت به سه دانگ  مشاع  از ششدانگ زمین مشجر به پالک ثبتی 

برابر به مساحت کل 649 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001393مورخ1399/06/24واقع در س��لطانب س��انیج تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازحسن 

وحسین محسنی و مکیه منصوری مالک رسمی
304از 65 – اصلی آقای ناصرسلطانبی  نسبت به سه دانگ  مشاع  از ششدانگ زمین مشجر به پالک ثبتی برابر به 

مساحت کل 649 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001395مورخ1399/06/24واقع در س��لطانب س��انیج تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازحسن 

وحسین محسنی و مکیه منصوری مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/07/15             آ-9907456
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1399/07/30

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی فقدان سندمالکیت
مجیدمحی��ط چرزه باوکالت ازمهدی عرب درازی بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتس��لیم 
استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا139902152899000213وش��ماره ترتی��ب 286512مورخ 
99,6,22دفتراسنادرسمی شماره 6پیشواوطی درخواست وارده 1399856010460003325مورخ 99,6,23تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی تک برگی رانموده اس��ت ک��ه مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح 
زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : مهدی عرب درازی.2-میزان مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان .3-ش��ماره 
پالک:6643فرع��ی از114-اصلی مفروزاز6579 .4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا.5-علت ازبین 
رفتن:مفقودش��دن به دلیل جابجایی .6-خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان به 
مس��احت 67,04 مترمربع ذیل ثبت 94247صفحه 310دفتر279بنام محسن یوسف پورکجائی فرزندحسین ثبت 
وسندبه شماره چاپی 000946صادرگردیده است سپس به موجب سند27629مورخ 1394,4,13دفترخانه 4پیشوابه 
مهدی عرب درازی فرزندعلی محمدمنتقل گردیده است وبه موجب سند27630مورخ1394,4,13دفترخانه4پیشوا

دررهن بانک مسکن قرارگرفته است)موافقت اخذشده است(.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که 
درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشدظرف مدت ده روز پس 
ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند 
معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی مالکیت طبق مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد., 

نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 156م, الف
خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشو1    آ-9907448

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم زهرارس��تمی بااعالم مفقود شدن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا1399021537900010566وشماره ترتیب 14140مورخ 99,7,2دفتراسنادرسمی شماره 1پیشواوطی 
درخواس��ت وارده 1399856010460003610م��ورخ 99,7,2تقاض��ای صدور س��ند مالکی��ت المثنی تک برگی 
رانم��وده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگ��ردد 1. نام ونام خانوادگی 
: زهرارس��تمی.2-میزان مالکیت:صدوده س��هم مشاع ازسیصدوشصت سهم شش��دانگ .3-شماره پالک:205فرعی 
از207-اصل��ی مفروزازپ��الک15 .4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام عرب.5-علت ازبین رفتن:مفقودش��دن به دلیل 
جابجایی .6-خالصه وضعیت مالکیت : صدوده س��هم مش��اع ازسیصدوش��صت سهم شش��دانگ یک قطعه زمین 
بابنای احداثی قطعه 130به مس��احت 360مترمربع تحت پ��الک 207,205مفروزازپالک 15ذیل دفترالکترونیکی 
1398203010460002114بنام زهرارستمی ثبت وسندبه شماره چاپی 394927صادرگردیده است.لذاباتوجه به 
اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت 
به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باش��دظرف مدت ده روز پس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی 
خودراضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یاسند معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یاسند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی مالکیت طبق 
مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد., نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 155م, الف  آ-9907449
خدادادبشیری

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشو1

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره139860307114002612هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مختارکاظم زاده تنسوان فرزند کاظم بشماره شناسنامه463 صادره از  درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی به مساحت 
1790/20 مترمربع  قسمتی ازپالک308فرعی از 2اصلی تنسوان واقع درقطعه 2 شیروان بخش 5قوچان خریداری 
ازمالک رسمی خانم رقیه شعبان زاده احدی از وراث محمدحسن شعبانزاده  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9907443
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/07/30

اکبراقبالی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق شهرستان شیروان بشماره شناسه ملی 10860290899 به استناد 
دو برگ استش��هادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به شماره  پالک 56 
فرعی از 948 اصلی  واقع در قطعه یک شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان ورزش که متعلق به  شرکت میباشد 
به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  252404 
ذیل صفحه140 دفتر392وشماره ثبت71085 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  سپس برابر اسنادرهنی 
شمارات 34236-88/12/01و28265-86/12/25و37115-89/09/20دررهن بانک ملی ایران قرارگرفته است لذا 
به اس��تناد 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 سند 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. تاریخ انتشار :14 /99/07 آ-9907447
اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره139960307114001291هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس فیاض پسندیده بلقان فرزند موسی الرضابشماره شناسنامه4449 درششدانگ یکبا ب ساختمان به مساحت 
630 مترمربع  قسمتی ازپالک باقیمانده 308فرعی از 2اصلی مزرعه حصارواقع  دربخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رس��می خودمتقاضی عباس فیاض پس��ندیده بلغان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذرسید ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9907489
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/15            تاریخ انتشار نوبت دوم:99/07/30

اکبراقبالی  -   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001919   مورخ  1399/06/17  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم غالمی  فرزند مراد بشماره شناسنامه 3 و کد ملی 0652278574  در قسمتی 
از  یکباب منزل   به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک 247 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت امیررضا و امیرحسام خزیمه  محرز گردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907492
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/07                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001337   مورخ  1399/04/30  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم بنده کار   فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه و کد ملی 0640251617  در 
قسمتی از  یکباب منزل مسکونی در دو طبقه نیمه اسکلت  به مساحت 82/10  متر مربع قسمتی از پالک 1396  � 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجو فرد  محرز گردیده 
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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9907494
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علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©اجرای قوانین مالیاتی باید مطالبه مردمی شود

آنچه آقای روحانی درباره نرخ رشــد اقتصادی و مســائل اقتصادی کشور سخن 
می گوید را از جهات مختلفی می توان مورد بررســی قرار داد، اما مهم وضعیت 
تورمی است که به عینه می بینیم؛ بنابراین می توانیم آن را در مشاهده های روزانه 

خود از نرخ کاالها و معیشتی که هر روز با آن مواجه هستیم، ببینیم.
تورم  یک معمای حل  نشده در اقتصاد ماست. در همه دولت ها تورم همواره رو 
به افزایش بوده است، هر چند آقای روحانی آن هم به صورت دستوری و با رکود، 
تورم را در دولت خود پایین نگه داشــت، اما پایین نگه داشــتن دستوری تورم 
همانند فنر از جای خود جهید و بسیاری از شاخص ها و آمارهای اقتصادی را با 
خود به فنا برد.بنابراین اینکه همه دولت ها در افزایش نرخ تورم با هم به اشکالی 
مساوی بوده اند حرفی نیست، اما سیر تورم در یکی، دو سال اخیر و ماه های اخیر 
نسبت به قبل فزونی یافته است. شکی در این موضوع وجود ندارد، به این دلیل 
حتی همانند کشورهای همسایه موفق به کاهش و پایین آوردن و ثبات نرخ تورم 

نمی شویم چراکه برای کاهش تورم نگاه بلندمدت به حل مسئله نداریم.
به عبارت دیگر، ساختار حکمرانی کشور و به طور خاص مدل اصلی تأمین مالی 
دولت برای کاهش نرخ تورم حتماً باید تغییر کند. هر چند که تورم به نوعی مالیات 
محســوب می شود. همین چاپ پولی که هر وقت دولت به در بسته می خورد به 

سراغ آن می رود نوعی مالیات است که به آن مالیات تورمی گفته می شود. 
آقای غرضی در ســال 92 به درستی به این موضوع اشاره کرد که دولت دست 
در جیــب مردم می کند. به عبارت دیگر، زمانــی دولت برای تأمین هزینه ها از 
دهک های باالی درآمدی و از ثروتمندان و پایه های مختلف مالیاتی، مالیات اخذ 
می کند، و زمانی به جــای دریافت مالیات از ثروتمندان برای تأمین هزینه های 
خود، روش مالیات گیری را به صورت مستقیم اجرا نمی کند بلکه با چاپ پول و 
افزایش نقدینگی که موجب تورم می شــود و گرانی را به مردم تحمیل می کند، 
مردم را به نوعی مجبور به پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم کرده است، در 
حالی که در مدل مســتقیم مردم به صورت مستقیم به دولت مالیات می دهند، 
اما در مدل تورمی مردم مستقیم به دولت پول نمی دهند و دولت با چاپ پول از 
بانک مرکزی به واسطه تورم و گرانی، مالیات به همه مردم اعم از دارا یا ندار تحمیل 
می کند. برای ایجاد تغییرات اساســی در نرخ تورم،باید مدل تعیین تأمین مالی 
دولت تغییر کند، تا مدل تعیین تأمین مالی دولت تغییر نکند و مقاومت ها درباره 
تغییر سیاست های مالی دولت نشکند، رسانه ها مردم را به درستی توجیه کنند تا 
مردم بدانند با این گرانی ها که بار مالیات ثروتمندان را به دوش می کشند، اتفاقی 
به نفع کاهش تورم در کشور رخ نمی دهد.   باید به این موضوع واقف شویم که 
عدم رویکرد دولت ها به اخذ مالیات و تعریف پایه های مالیاتی مثل همه کشورهای 
توسعه یافته ناشی از رفتارها و مدل های پوپولیستی دولت است. دولت ها نگران 
هستند با اجرای قوانین درست مالیاتی رأی دهی مردم به آن ها کم شود، در حالی 
که مردم برای رأی دهی باید دولت ها را تحت فشــار اجرای درست مالیاتی قرار 

دهند تا ثروتمندان از جیب ضعفای جامعه برخوردارتر نشوند. 

پرداخت تسهیالت به بیش از ۱۳۸هزار طرح اشتغال روستایی و عشایری   ایرنا:  رامین اسدی، مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال وزارت تعاون گفت: تاکنون ۱۳۸هزار و ۷۵۷ طرح اشتغال از 
تسهیالت اشتغال روستایی بهره مند شده اند. اعتبار پرداختی به این طرح ها ۱۲هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود ۲۵۶ تا ۲۹۶هزار نفر با اجرای این طرح ها وارد بازار کار شوند. با استفاده از 

منابع تسهیالتی سهم اشتغال روستایی از ۵درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری روستایی از ۸/۷ درصد به ۷/۳درصد رسیده است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 رضا تنهایی مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی

 سه شنبه ۱۵مهر ۱۳۹۹  ۱۸صفر ۱۴۴۲ ۶ اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۳۶۲

باوجود سهم 8 درصدی کشاورزی در تولید ناخالص ملی فقط 3 درصد تسهیالت بانکی به این بخش می رسد

» روستا« تولیدکننده  بی حمایت
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  روستاها و جامعه عشایر، 
کانون های تولید و ارزش آفرینی در اقتصاد کشور 
هســتند؛ کانون هایی که به گفته کارشناسان این 
حوزه در چهار دهه اخیر متناسب با سهم باالیشان 
در ارزش آفرینی اقتصادی، توجه و توسعه به خود 
ندیده اند.هــر اقتصادی بــرای ارزش آفرینی های 
اقتصادی روستا جایگاهی ویژه قائل است و حتی 
کشــورهای توســعه یافته این بخش از اقتصاد را 
در فهرســت اهداف کالن برنامه های توســعه ای 

گنجانده اند. 
در ایران نیز روستاها با احتساب نفت سهمی حدوداً 
26/5 درصدی و بدون احتســاب نفت سهمی 22 
درصــدی در اقتصاد دارند و مجموعــاً 20 تا 23 
درصد از ارزش افزوده تولیدی کشور و به تعبیری، 

یک چهارم اقتصاد کشور را تأمین می کنند.
صرف نظر از روســتاها که بیــش از 90 درصد از 
محصوالت کشــاورزی و غذایی کشــور را تولید 
می کنند، جامعه عشــایری هم بــه عنوان جامعه 
مولّد دیگر که حدود 2 درصد جمعیت کشــور را 
 تشــکیل می دهد، بیش از24 میلیون واحد دامی
 ) 28 درصد دام ســبک و 4 درصد دام ســنگین 
کشــور( را در اختیار دارد و  بیــش از 20 درصد 
گوشــت قرمز را تولید می کنــد و عالوه بر نقش 
مؤثر در تأمین دیگر محصوالت دامی، حدود 1/48 
میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را )معادل 28 
درصد کل تولیدات کشور ( تولید می کند که بخشی 

از آن صادر می شود.

   کاهش 42 درصدی جامعه روستایی »
در 60 سال

نگاهی به آمار جمعیتی کشــور نشان می دهد از 
ســال 1335 تا 1395 حدود 68درصد جمعیت 
کل کشور در روستاها ساکن بوده اند، اما براساس 
نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته در کشور در 
ســال 95 این میزان به 25/9 درصد کاهش یافته 
و همزمان با کاهش جمعیت بر جمعیت شهرها و 
مناطق حاشیه ای در اطراف کالنشهرها اضافه شده 
است.به گفته کارشناســان، با ادغام وزارت جهاد 
ســازندگی و وزارت کشاورزی و واگذاری مدیریت 
جامعه روســتایی کشــور به نهادهــای مختلف، 
برنامه ریزی و سیاست گذاری برای این حوزه مختل 
شده و هر چند ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه 

ایجاد سازمانی واحد را برای امور روستایی تکلیف 
کرده بود، اما این الیحه تاکنون اجرایی نشــده و 
هم اکنــون 23 ارگان در مدیریت امور روســتایی 

دخیل هستند!
پژوهشگران برخی از مهم ترین چالش های ایجاد 
شده ناشــی از نبود مدیریت واحد بر حوزه روستا 
را این گونه برمی شمارند: عدم وجود راهبرد پیشرفت 
روســتایی واحد، توســعه نامتوازن روستا، توزیع 
ناهمگون بودجه کشــور و عدم نظــارت و وحدت 
رویه، عدم شکل گیری صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

روستا آن هم در حالی که 
کشاورزی  بخش  ضایعات 
حــدود 30 درصــد )بــه 
ارزش3 تا 5 میلیارد دالر( 
گــزارش شــده و صنایع 
تبدیلی و تکمیلی می تواند 
آســیب پذیری محصوالت 
کشــاورزی را کاهــش و 
ارزش  افــزوده و بهره وری 
از منابــع را افزایش دهد.

 عشایر؛ موّلدانی »
حمایتگر با کمترین 

هزینه تراشی
صاحبنظــران همچنیــن 

معتقدند برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه 
اجتماعی و تأمین رفاه و شکوفا شدن ظرفیت های 
این قشــر، بایــد تأمین عدالت اجتماعــی با رفع 
محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نابرابری های 
موجود بین جوامع عشــایری با جوامع شهری و 
روستایی، افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با 
اســتفاده از فناوری مناسب و دانش و مهارت های 
بومی آن ها، ارتقای شــاخص های توسعه انسانی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه عشــایری 
به میانگین شاخص های روستایی، تنوع بخشیدن 
بــه فعالیت های اقتصادی در جامعه عشــایری با 
بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و اســتعدادهای 
مناطق عشــایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه 
اشــتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشــت 
جمعیت در زیســت بوم ها، ایجاد، توسعه و تقویت 
تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر 
عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در 

زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت 
محلی، توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های 
اجتماعــی و خدمات درمانــی و بیمه محصوالت 
تولیدی در جامعه عشایری مدنظر قرار گیرد.واقعیت 
این اســت که جامعه مولّد عشایری، تعداد زیادی 
از مشاغل خارج از این جامعه را هم در حوزه های 
صنعتی، بازرگانی و خدمات، پشتیبانی می کند و 
با وجود اینکه چنیــن خدماتی جایگاه ویژه ای در 
معادالت و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دارند، عشــایر کمترین بهره را از سرمایه گذاری ها 
و خدمات می برند و کمترین هزینه را 

برای کشور می تراشند.

  کشاورزان فاقد رانت، تولید »
را افزایش می دهند

معاون مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی 
و اقتصــاد کشــاورزی وزارت جهــاد 
کشــاورزی در خصــوص عملکــرد 
دولــت در به کارگیــری ظرفیت های 
تولیدی روستاها و عشایر، به خبرنگار 
ما می گویــد: دولت باید بــر تولید و 
تولیدمحــوری در این مناطق متمرکز 
شود؛ چرا که کشاورزی و روستا دو روی 
یک سکه اند، اما واقعیت این است که 
مجموعه امور تولید با وجود مشکالت 
متعدد با مدیریت روستاییان انجام می شود و برآورد 
اولیه ما این اســت که در سال جاری بین 128 تا 
130میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید 
شود که این عدد نسبت به سال گذشته 4 میلیون 
تن رشد خواهد داشت.مجتبی پالوج ادامه می دهد: 
روســتاییان روحیه تولیدی دارند و از رانت دولتی 
کمتر بهره می برند؛بنابراین افزایش تولید را نباید 
به حســاب دولت گذاشت، در حالی که مهم ترین 
موضوع برای حاکمیت، تأمین امنیت غذایی است 
و این مقوله به منزله کاالیی عمومی باید توســط 
دولت تأمین شــود که روستاییان تحقق آن را بر 
عهده دارند.وی اضافه می کند: متأســفانه با اینکه 
تأمین امنیت غذایی بسیار حیاتی است، اما دولت 
در خصــوص خریــد تضمینــی و پرداخت پول 
محصوالت کشــاورزی با تعلل رفتار می کند. برای 
نمونــه قیمت گندم نه به موقع اعالم و پرداخت و 
نه نرخ مدنظر کشاورز تعیین می شود. نرخ واقعی 

باید هزینه تمام شــده، تورم و سود حداقلی برای 
کشــاورز را تأمین کند، اما این خواسته کشاورزان 
نادیده گرفته می شود و دولت تقریباً تنها خریدار 

انحصاری گندم است.

 تعلیق قانون تمرکز به کام دالالن»
پالوج معتقد اســت: دولت تسهیالت 1/5 میلیارد 
دالری اشــتغال روستاییان را به ریال قابل توجهی 
تبدیل کرده، اما براســاس تحلیل های کیفی این 
تســهیالت به اهداف موردنظر اصابــت نکرده و 

منحرف شده است.
وی بر این باور است که وزارت جهاد کشاورزی در 
مدیریت خود بر تولیدات کشاورزی و بهره وری از 
تمامی ظرفیت ها در روســتاها، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را اصل قرار داده و برنامه ششــم 
توسعه را با آن مطابقت داده است. بر همین اساس 
از لحاظ کّمی شاهد افزایش تولید هستیم و آمار 
بانک مرکزی هم آن را تأیید می کند، اما شــرایط  
نامطلوب اقتصاد کالن، افزایش دستمزد و هزینه 
انرژی و حمل و نقل و دیگر هزینه های تولید، قیمت 

تمام شده را باال برده است.
معاون مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد 
کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی با با بیان اینکه 
نرخ مبادله همواره به ضرر تولیدکننده است، ادامه 
می دهد: از گذشــته تاکنون وجود دالالن به ضرر 
کشــاورز و مصرف کننده نهایی تمام شده است. 
دالالن بیشترین ســود را در این میان می برند و 
تصمیم نابخردانه ای که در خصوص تعلیق اجرای 
قانــون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش 
کشاورزي در وزارت جهاد گرفته شد، این وضعیت 
را اسفبارتر کرده است. واقعیت این است که نتایج 
اجرای این قانون قابل قبول بود، اما از آن جایی که 
تصمیم های کارگزاران، لزوماً عقالیی نیست، اجرای 

قانون را معلّق کردنــد. به گفته وی، وزارت جهاد 
کشاورزی اســتراتژی خود را بر مثبت شدن تراز 
تجاری بخش کشــاورزی قرار داده که بر همین 
اســاس این عدد با اجرای قانون تمرکز از منفی 
8/1 میلیــارد دالر به منفی 3 میلیارد دالر بهبود 
یافت، اما افراد ذی نفوذ اجازه تداوم اجرای قانون 
را ندادند.وی می گوید: گفته شد این تعلیق توسط 
سران سه قوه تأیید شــده است، اما واقعیت این 
است که رهبری خود را حامی تصمیمات عاقالنه 
می دانند و قطعاً تعلیق قانون تمرکز را که قانونی 

خوب و مؤثر بود ، نمی پسندند.

  کشاورزی و سهمی کمتر از 3 درصد»
 در تسهیالت

علیرضا رضاپور ادامه می دهد: در تمام این سال ها 
با وجود تأمین زیرساخت آب، برق، گاز و راه برای 
روستاها، با موانع متعدد پیشرفت در روستاها مواجه 
بوده ایم. مثالً در برنامه پنج ساله ششم تکلیف شده 
برای ارائه مجوز به طرح های روستایی حداکثر باید 
یک و نیم روز زمان صرف شود، اما اصالً این تکلیف 
اجرا نمی شود و باید از محیط زیست، وزارت جهاد، 

میراث فرهنگی و... استعالم گرفت. 
یک کارشناس پیشرفت روستایی هم به خبرنگار ما 
می گوید:  بازار محصوالت کشاورزی و صادرات این 

محصوالت هم فاقد سیاست گذاری درست است. 
رضاپور ادامه می دهد: با وجود ســهم 8 درصدی 
بخش کشــاورزی در GDP  ،ســهم این بخش از 
تســهیالت بانکی زیر 3درصد است و این یعنی با 
وجود اینکه 95 درصد محصوالت کشــاورزی در 
روستاها و عشایر تولید می شود، تولید همواره مورد 
بی مهری قرار گرفته  و زیان دیده  اســت و منافع 
ســوداگران در طراحی سیاســت های این بخش 

بیشترین تأثیر را داشته است.

 دولت تسهیالت 
1/5 میلیارد دالری 
اشتغال روستاییان 

را به ریال 
قابل توجهی تبدیل 
کرده، اما براساس 
تحلیل های کیفی 
این تسهیالت به 
اهداف موردنظر 
اصابت نکرده و 

منحرف شده است

بــــــــرش

    صفحه 6

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای شهاب ضروری فرزند بهروز به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پ��اک1600 فرعی از 1-اصل��ی بخش 7 قوچان که متعلق به نامبرده می 
باش��د بعلت نامعلومی مفقود شده اس��ت با بررسی دفتر اماک معلوم شد 
ششدانگ پاک فوق ذیل ثبت 13717 دفتر 84 صفحه 453 به نام شهاب 
ضروری فرزند بهروز به ش��ماره چاپی 142306 سری پ سال 75 صادر و 
تس��لیم گردیده است دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
مف��اد ماده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر 
میگرددهر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد. آ-9907510
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک درگز - ناصر حسن زاده

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

برابر رای شماره 139960326009000195 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فامنی��ن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمد بدیع فرزند قیاسعلی به شماره شناسنامه 6 صادره ازفامنین دریکباب 
خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتی ازپاک  104 اصلی واقع دراراضی 
فامنین بخش 5 همدان خریداری ازمالک رسمی آقای عباس رسولی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطاع 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 باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف201( آ-9907509

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/28 
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطع��ه زمین ک��ه در آن احداث بنا 
ش��ده به پاک ش��ماره 2633/34/179 اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم  
اراضی)به آدرس :30متری کیوانفر کوچه 6)رهبر( فرعی 7 پاک 23( که 
بنام رضا س��یاحی زاده فرزند ماشااله میباشد در جریان ثبت است  که به 
عل��ت عدم حض��ور مالک به عمل نیامده از طرفی مطاب��ق ماده 15 قانون 
ثب��ت نیز نمی توان عمل نم��ود لذا  بنا به تقاضای مال��ک مذکور به وارده  

1399/7/05-7817
تحدی��د ح��دود اختصاص��ی پ��اک مذک��ور در روز ی��ک ش��نبه مورخ 
1399/08/25س��اعت 8/5الی 12/5ظهر  در مح��ل وقوع ملک انجام می 
گردد. بدینوسیله به اطاع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی 
می رس��اند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم 
رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 
ی��ک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکی��ن و مجاورین طبق ماده 20قانون 
ثب��ت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمناً طبق تبصره م��اده واحده 
مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصاح قضائی را نیز به 

این اداره ارائه نمایند./ن آ-9907441
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 1399/07/15  م الف: 13079

عباس پورحسنی  
  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای قاسمعلی معیر فرزند قربان به شماره شناسنامه 1026 
نماینده قانونی ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بازرگانی خراسان 
ش��مالی به شماره ثبت 2487 و شناسه ملی 10860326525 باستناد دو 
برگ استش��هاد محلی  که امضا ش��هود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 5 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ اعیان پاک 4142 فرعی از 125 اصلی واقع 
در بخش دو بجنورد به آدرس :شهرک الغدیر- مجتمع مسکونی بازرگانی 
بعلت نامعلوم مفقود ش��ده اس��ت و با بررسی دفتر اماک معلوم شد سند 
مالکیت اولیه به شماره چاپی 830515 الف/93 ذیل ثبت 97970 صفحه 
217 دفتر 663 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و یک مورد اجاره به شماره 
68599-1393/5/21 به نام دولت جمهوری اس��امی ایران به نمایندگی 

سازمان ملی زمین و مسکن و برابر اس��ناد رهنی 1389/09/06-61619 
دفتر 31 بجنورد در رهن بانک مسکن و یک مورد مشارکت مدنی به شماره 
62199- 1390/01/21 دفتر 31 بجنورد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
ان��د. لذا دفتر اماک بیش ا زاین حکایتی ن��دارد لذا طبق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت 
به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 
مالکیت و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالیکت اولیه از 

درجه اعتبار قانونی ساقط است م الف 1891 آ-9907464
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 بجنورد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بموجب تقاضای وکیل آقای رحیم دوس��تدار بش��ماره وکالت 90956 
م��ورخ 1399,4,25  دفت��ر 203 ته��ران درخواس��ت تحدی��د حدود 
اختصاصی شش��دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره پ��اک 6 فرعی از 3 
اصل��ی واقع در ش��یلنگ شهرس��تانک جاده چالوس ج��زء حوزه ثبتی 
ک��رج را نموده اند چون تحدید حدود شش��دانگ پ��اک مذکور بعلت 
عدم حض��ور مالک و ایجاد حدفاصل بعمل نیامده، برابر ماده 15 قانون 
ثب��ت نیز نمی توان عمل نمود. ل��ذا تحدید حدود ملک مزبور در تاریخ

 11/ 8 / 1399 روز یکش��نبه س��اعت 9 صب��ح در مح��ل وق��وع ملک 
شروع و بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطاع کلیه مالکین و مجاورین 
پاکهای فوق الذکر می رس��اند؛ در روز و س��اعت مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر چنانچه نس��بت به تحدید حدود اعتراض داشته طبق ماده 
20 قان��ون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه 1 کرج تسلیم و رسید دریافت دارند، 
و اعتراض کننده مکلف اس��ت در اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت 30 روز)) یک ماه(( از تاریخ تس��لیم اعتراض خود به اداره 
ثبت و دادخواس��ت تنظیمی خود را که به مراجع قضایی تقدیم نموده 
گواهی و رسید دریافت نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است 
در غیر این صورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد.آ-9907518

عباسعلی شوش پاشا
رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه 1 کرج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )1007385(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی اترک الکترویک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 239 و شناسه ملی 14003230010

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - غالمرضا شکفته سه گنبد به کدملی: 6359657384 
به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شکفته سه گنبد به کدملی: 6359670895 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد شکفته 
سه گنبد به کدملی: 0924476443 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک،سفته،برات به امضای آقای غالمرضا شکفته سه گنبد )رئیس هیئت مدیره( و محمد شکفته سه گنبد )مدیرعامل( و مهر شرکت و 

اوراق عادی و اداری با امضای محمد شکفته سه گنبد )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1012292(

آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10530242441

با توجه به اینکه در درج آگهی به  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
اشتباه سال  به  مالی 1396  ترازنامه سال  تایید  ثبت  مکانیزه 139830400901047158 مورخ 1398,05,02جهت  شماره 
مالی 1397 قید گردیده است ، صحیح آن بدین صورت می باشد ) ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی 

به سال مالی 1396 قرائت و مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت. (
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )1007362(

آگهی تغییرات شرکت یقین اصیل بجنورد شرکت تعاونی به شماره ثبت 4751 و شناسه ملی 14004062874

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حسین کرباسی به شماره ملی 0680260234 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علی کرباسی به شماره ملی 0922871078 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صغری رنجبر به شماره ملی 0935023399 
کلیه  ـ  گردید.  انتخاب  شرکت  مدیرعامل  سمت  به  کدملی 0680260234  به  کرباسی  حسین  آقای   - شدند.  انتخاب  مدیره  هیئت  منشی  سمت  به 

قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره علی کرباسی
 ) نائب رئیس هیئت مدیره ( به اتفاق آقای حسین کرباسی ) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضای آقای,خانم حسین کرباسی ) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی اترک الکترویک 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

239 و شناسه ملی 14003230010

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,25 مورخ 
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   - شد: 
انتخاب گردیدند: غالمرضا شکفته سه گنبد به 
کدملی: 6359657384 – جواد شکفته سه گنبد 
به کدملی: 0924476443 - محمد شکفته سه 
مدت  برای   6359670895 کدملی:  به  گنبد 
تاریخ 1401,2,22انتخاب  تا  باقیمانده تصدی 

شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )1007388(
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بنای  کارخانجات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سبک قدس رضوی سهامی خاص به شماره 

ثبت 3 و شناسه ملی 10100000711

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,09,16 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : - تعداد اعضا هیئت مدیره به 
3 الی 5 نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست 
تجاری  غیر  وموسسات  ها  شرکت  ثبت  اداره 
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
)1011902( قرچک  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10100000711

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مؤسسه حسابرسی مفید 
انتخاب شدند. - مؤسسه عمران و  راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی 
توسعه رضوی به شناسه ملی 10380053599 با نمایندگی محمود عیدی به شماره ملی 0793449200 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129696 با نمایندگی مهدی داداشی زین الدین با شماره ملی 0934463565 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173 با نمایندگی سیدجمال الدین موسوی مشهدی 
به شماره ملی 0930817249 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قرچک )1011903(

کارت پ���اک  خ���ودرو  س���واری سیس���تم پ���ژو تی���پ 
پ���ارس مدل 1381 به رنگ مش���کی به ش���ماره موتور 
22828102904 ب���ه ش���ماره شاس���ی 81803553 به 
ش���ماره پاک 439ب55ای���ران64 بن���ام محمد علی 
زومکزه���ی گندابی مفقود گردی���ده و از  درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو ROA م���دل 1386 رن���گ 
ن���وک مدادی به ش���ماره انتظام���ی 389ص68 ایران 
12  ش���ماره موتور 11686022305 و ش���ماره شاس���ی 
61339364 به مالکیت محمدرضا ش���ریعتی مایوان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت ماش���ین و برگ سبز خودرو پژوGL 405  مدل 
1372 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 295 و 78 ایران 36 و 
به ش���ماره موتور 12417203799 و ش���ماره شاس���ی 
72011702 بنام حس���ین کشافی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است
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برگ سبز سواری پژو ٢٠٦ ب ش پاك  ٦٥ه١١٥-ايران 
٣٢ و ش  شاسی  NAAP03EEXHJ054523 و 
ش موت���ور  165A0084705 بنام مس���لم عامری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند مالکیت س���واری س���ایپا SE 131 مدل 95 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 32 ایران 968 ط 
58 ش���ماره موتور M 13/5788614و شماره شاسی 
NAS411100G3583417 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو وانت  نیس���ان تیپ 
2400 ب���ه رن���گ آبی –روغن���ی مدل 1390 به ش���ماره 
پاک 513ج55 –ایران95 به شماره موتور 583072 
به ش���ماره شاس���ی NAZPL140TBO295908 بنام 
فاطمه محمدی پ���ور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد ,ع
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کلی���ه مدارک خودرو س���واری پ���ژو 405 مدل 1385 
ب���ه ش���ماره انتظامی ایران 65- 579ی84 و ش���ماره 
موتور 12485190427 و شماره شاسی 24257855 
بن���ام محمد جهان آبادیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است 
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رن���گ   1396 م���دل   111SEس���ایپا خ���ودروی  کارت 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 795ن25 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور M13/5998742 و ش���ماره شاس���ی 
NAS431100H1002892 ب���ه مالکیت مصطفی پاکباز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قیمت خرید محصوالت راهبردی کشاورزی ©
غیرکارشناسی است

مهر: سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، 
در واکنش بــه نرخ های خرید تضمینی برای محصوالت اســتراتژیک که از 
سوی دولت تعیین و اعالم شده، گفت: قیمت های تضمینی اعالم شده برای 
محصوالت کشاورزی نه تنها موجب ایجاد انگیزه برای کشت نمی شود بلکه در 
بین کشاورزان ناامیدی و دلخوری نیز ایجاد کرده است. نمی توان انتظار داشت 
با قیمت ۷هزارو800تومانی برای هر کیلوگرم کلزا، توسعه کشت رقم بخورد. با 
این قیمت نمی توان به رونق چرخه تولید امیدوار بود، واردات روغن را کاهش 
داد و جلوی خروج ارز را گرفت. وی همچنین با بیان اینکه دولت قیمت خرید 
تضمینی جو برای سال آینده را 2هزارو3۷0تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین 
کرده است، افزود: این در حالی است که همین امروز جو داخلی در بازار کیلویی 

3هزارو350تومان خرید و فروش می شود.
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اینترنت دانشگاه ها رایگان می شود  برنا: معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها برای بهره مندی بهتر از آموزش های مجازی تا دو هفته آینده خبر داد. علی خاکی 
صدیق درباره عملیاتی شــدن اینترنت رایگان دانشــگاه ها، گفت: اطالعات دانشــگاه ها برای رایگان شدن اینترنت آن ها، در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس آخرین 

پیگیری های معاونت آموزشی وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دو تا سه روز آینده سامانه ای برای بارگذاری آی پی دانشگاه ها به منظور دریافت اینترنت رایگان راه اندازی می کند.

خواب گردی ها و خریدهای عجیب زنی در اینترنت ©
باشــگاه خبرنگاران جوان: کیلی 
سنابس، زن ۳۸ ســاله اهل انگلیس 
اعالم کرده هنگام خواب و در وضعی 
که هوشیار نبوده است به گشت زنی 
در اینترنت می پردازد و شیرینی جات، 
بیســکویت ها و حتی وســایلی را از 
اینترنت خریده و هزینه های مالی را 

متحمل شده است که هیچ احتیاجی به آن ها نداشته است.
او می گوید: صبح ها ایمیل خرید های اینترنتی که هنگام خواب گردی انجام 
داده بــودم را در صندوق پســت الکترونیکی خود دریافــت می کردم، زیرا 
مشــخصات کارت بانکی من در تلفن همراهم ثبت شده بود و نیازی به وارد 
کردن مشــخصات کارت بانکی من در سایت های خرید اینترنتی نبود و این 

موجب شده بود به راحتی هنگامی که خواب بودم خرید کنم.
این زن انگلیســی می گوید عارضه خواب گردی اینترنتی هفت ســال پس 
از تولد نخســتین فرزندش آغاز شــده و از مشــکالت تنفسی هنگام خواب 
رنج می برده اســت، اما پس از پرداخت ۳ هزار و ۸۸۰ دالر برای خرید های 
غیرآگاهانه و هنگام خواب گردی هایش راهی را کشــف کرد که بتواند جلوی 

این کار ناخودآگاه را بگیرد.
کیلــی درباره نحوه درمان خواب گردی اینترنتی خود گفت: به وســیله یک 
ابزار و ماســکی که هنگام خوابیدن استفاده می کنم توانستم مشکل خود را 
درمــان کنم. با مراجعه به دکتر های متعــدد دریافتم توقف تنفس منجر به 
کاهش اکســیژن برای فعالیت مغزم می شود و با استفاده از این دستگاه به 
مجرای تنفســی فشار وارد کرده تا حجم اکسیژن بیشتری وارد بدنم شود و 
خوشــبختانه این روش موفقیت آمیز و اثرگذار بوده اســت و پس از سال ها 

می توانم راحت بخوابم.

کرونا و شیوع عارضه ترک خوردگی دندان©
ایسنا: در طــول 6 ماه گذشته موارد 
تــرک خوردگــی دنــدان در ایاالت 
متحده به شــدت افزایش یافته است 
و دندانپزشکان می گویند این معضل 
ناشــی از اســترس شــیوع ویروس 

کروناست.
دکتر پل کوشــگریان، جــراح دهان 

و دندان در ســان دیگو به شــبکه خبری ســی ان ان گفت: پیش از شــیوع 
همه گیــری، روزانــه حدود یک دنــدان ترک خورده یا شکســته را درمان 
می کــرده اما به تازگــی روزانه دو تا پنج نفر با این مشــکل بــه او مراجعه 
می کنند. همچنین ِدِرک پیک، یک متخصص دیگر بهداشت دهان در ایالت 
آیوا در همین باره می گوید در مقایســه با ســال گذشته، مرکز درمانی او با 
دو برابر موارد ترک خوردگی دندان در روز مواجه اســت هرچند در مجموع 

تعداد بیماران )به دلیل قرنطینه های خانگی( کمتر شده اند.
به گفته دکتر کوشــگریان، در واقع این ویروس کرونا نیســت که دندان ها 
را شــکننده می کند بلکه اضطراب ناشــی از تمام وقایعــی که در اطرافمان 

می گذرد و سطح استرس را در همه باال برده، عامل آن است.

 جامعه/ محمود مصــدق - اعظم طیرانی  
روســتا یعنی تبلور جریان زندگی، یعنی زیســتن 
در ســایه تالش بی وقفه، شــاکر بودن و چشــم و 
دســت به آسمان داشتن و دســت بر زانو گذاشتن 
و امید به برکت الیزال الهی داشــتن. تداوم حیات 
روســتا یعنی ادامه حیات جامعه، ادامه صمیمیت 
و همدلــی، همصدایی و یکرنگی.  پانزدهم مهرماه، 
روز روستا فرصتی است تا ضمن نگاهی به جایگاه 
روستا و روستایی در توسعه کشور، ضرورت مدیریت 
بهینه روابــط اجتماعی و فرهنگی این جامعه را به 
دست اندرکاران و برنامه ریزان کشور یادآور شویم تا 
چراغ فرهنگ و روابط عمیق اجتماعی آبادی نشین ها 

همچنان افروخته بماند.

چرا شناخت روستا مهم است؟»
آن طور که کارشناسان و مســئوالن حوزه مسائل 
روســتایی می گوینــد در حال حاضــر ۲6 درصد 
جمعیت کشــور در روستاها زندگی می کنند که از 
این میان ۳۹ هزار روســتا دارای باالی ۲۰ خانوار و 
۲۳هزار روستا زیر ۲۰ خانوار هستند. به این ترتیب 
بیش از ۹۷ درصد جمعیت روســتایی کشــور در 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار ساکن اند. گرچه پس 
از انقالب اســالمی گام های ارزشمندی به ویژه در 
بخش های عمرانی، اشتغال زایی، توسعه خانه های 
بهداشت، تأمین مسکن و راه روستایی، مدیریت امور 
روســتا و... صورت گرفته، اما به نظر می رسد ادامه 
صحیح این راه نخست به شناخت مسائل اجتماعی 
روستاها و روابط و مناسبات میان افراد آن و سپس 
همراه نمودن سیاست های توســعه ای روستاها با 

پیوست فرهنگی متناسب با آن است.
دکتر ولی اهلل رستمعلی زاده، 
توســعه  جامعه شــناس 
پژوهشی  مدیر  و  روستایی 
مؤسسه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت 

کشــور درباره چرایی اهمیت شــناخت مســائل 
اجتماعی روستاها و روابط و مناسبات میان افراد به 
قدس می گوید: روابط در روســتا یک روابط اولیه و 
رودررو است و از آنجا که افراد شناخت اولیه و تاّمی 
از یکدیگر دارنــد این موضوع بر کنترل رفتار آن ها 
تأثیر می گذارد. یعنی یک نظارت بر کلیت رفتار افراد 
در جامعه روســتایی وجود دارد.  چنین روابط گرم 
و نزدیکی که افراد با هــم دارند می تواند به عنوان 
یک بُعد از توسعه روستایی مد نظر قرار گیرد. چون 
شناخت نزدیک افراد از یکدیگر موجب می شود آن ها 
به محل زندگی خود تعلق خاطر داشته باشند. در 
این صورت برای مسائل روستا اهمیت قائل می شوند 
و سعی می کنند در امور مشارکت داشته و مسائل را 
حل و فصل کرده و در روستا سرمایه گذاری کنند و 

زندگی خود را بهبود ببخشند. 
وی ســپس به تفاوت مســائل اجتماعی روســتاها 

با مسائل مشــابه آن در شــهرها و عواقب غفلت از 
مسائل اجتماعی روستایی اشاره می کند و می گوید: 
همان طور که زیمل، جامعه شناس آلمانی گفته شهر 
محل ناشناختگی و غربت است و افراد شناختی از هم 
ندارند. این موضوع گرچه آزادی هایی به افراد می دهد، 
اما تفاوت روستا با شهر دقیقاً در همین موضوع است. 
افراد در روستا از هم شناخت دارند و اگر از این بُعد مهم 
اجتماعی که می توان آن را با عنوان سرمایه اجتماعی 
و یا سرمایه توسعه ای یاد کرد، استفاده نکنیم و یا از 
آن غفلت کنیم در واقع یک بخش مهم از ظرفیت های 
روستایی را نادیده گرفته ایم. چون سرمایه اجتماعی 
نقش بسیار مؤثری در سرمایه گذاری اقتصادی، توسعه 
طرح های مشــارکتی و بهبود وضعیت زندگی مردم 
دارد. بنابراین سیاســت گذاران و برنامه ریزان کشور 
نباید از بُعد سرمایه اجتماعی برای توسعه روستاهای 

کشور غافل شوند.
علی اکبر مجدی، عضو هیئت 
اجتماعی  علوم  گروه  علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد نیز 
در خصوص اهمیت شناخت 
اجتماعی روستاها  مســائل 

و روابط و مناســبات میان افراد می گوید: در حال 
حاضر حدود ۲5 درصد جمعیت کشور در روستا ها 
زندگی می کنند و در واقع روستاها بخش تولیدی 
جامعه محســوب می شــوند، از این رو روستاها در 
همه جوامع نه تنهــا حائز اهمیت اند، بلکه اهمیت 
راهبردی دارند. اما مســائل اجتماعی روســتاها با 
شهرها متفاوت است؛ به عنوان نمونه در گذشته آمار 
طالق در روســتا ها بسیار اندک بود اما در سال های 
اخیر آمار طالق در روســتا ها رو به افزایش است و 
مسئله طالق در روستاها به مراتب پیامدهای منفی 
بیشتری در مقایسه با مسئله طالق در شهر ها دارد. 

همچنین تغییــر محل زندگی 
افراد در روستا ها با تغییر محل 
زندگی افراد در شهر ها پیامدهای 
متفاوتی دارد، به طوری که تغییر 
محل زندگی روستاییان مهاجرت 
محســوب می شــود اما ممکن 
اســت تغییر محل زندگی افراد 
در شهرها مهاجرت تلقی نگردد. 

تفاوت مهاجرت معکوس با خانه دوم »
دکتر مجدی، در خصوص پدیده مهاجرت معکوس 
و تأثیر آن بر روســتاها نیز می گوید: مفهوم پدیده 
مهاجرت معکوس با آنچه در کشور ما اتفاق می افتد 
متفاوت است؛ چرا که در کشور ما افراد شهری که 
ساکن روستاها می شوند وارد بخش تولید نمی شوند؛ 
بلکه بیشتر آن ها افراد بازنشسته ای هستند که برای 
اســتراحت خانه و یا باغ ویالیــی را به عنوان خانه 
دوم در روســتاها بنا می کنند و در بیشــتر مواقع 
هیچ گونــه فعالیت اقتصادی و تولیدی ندارند و این 
موضوع ممکن است منجر به تغییر شیوه معیشت 
روســتاییان و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و 
حتی تغییر سبک زندگی روستاییان از ساده زیستی 
به تجمل گرایی شود. بنابراین آنچه در کشور ما از آن 
به عنوان مهاجرت معکوس نام برده می شود با آنچه 
باید باشــد متفاوت است و نمی توان از آن به عنوان 
مهاجرت معکوس یعنی مهاجرتی که موجب افزایش 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی روستاها می شود یاد 
کرد. دکتر ولی اهلل رســتمعلی زاده نیز در خصوص 
تأثیرات مثبت و منفی پدیده مهاجرت معکوس بر 
روستاها می گوید: ما مهاجرت معکوس به آن شکلی 
که در مهاجرت از شهر به شهر و یا از روستا به شهر 
مواجه هستیم نداریم. اما به هرحال مهاجرت هایی 

از شــهرهای بزرگ به روســتاها 
وجود دارد که این موضوع موجب 
توسعه  نشاط،  جمعیت،  افزایش 
سرمایه گذاری و کسب و کار، رونق 
البته  روستاها می شود  اقتصادی 
این پدیده تبعات منفی هم دارد 
که عیان شدن نابرابری درآمدی 

روستاییان از آن جمله است. 

زندگی در روستا جذابیت ندارد»
دکتر رســتمعلی زاده در پاسخ به این پرسش که 
برای توسعه نقش مردم و سرمایه های آن ها به ویژه 
سرمایه اجتماعی در پیشبرد سیاست های توسعه و 
تحقق توسعه پایدار روستاها چه باید کرد، می گوید: 
ابتدا باید ببینیم روســتاهای کشور با چه مسائل 
مهمی مواجه هستند. بنده با توجه به پژوهش های 
مختلفی که در 15 سال اخیر از روستاها داشته ام 
به جرئت می گویم یکی از مسائل اساسی جامعه 
روســتایی ما عدم جذابیت زندگی در روستاست. 
البته دلیل علمــی این موضوع را هم نمی دانم اما 
شاید بازنمایی زندگی روســتایی در رسانه ها و... 
در این موضوع تأثیر داشته باشد. نکته دیگر عدم 
ماندگاری جوانان در روستاست؛ یعنی جوانان ما 
تمایلی ندارند در روستا بمانند و کسب و کار کنند. 
یک دلیل این موضوع شــاید کمبود فرصت های 
اشتغال در روســتا باشد. پایین بودن درآمد مالی 
یکی دیگر از مشکالتی است که جامعه روستایی با 
آن روبه رو است. موضوع دیگر موانع سرمایه گذاری 
در روستاســت. در واقع جامعه روســتایی برای 
سرمایه گذاری با موانعی روبه رو است. نبود امکانات 
و خدمات مناسب رفاهی، بهداشتی و آموزشی یکی 
دیگر از مســائلی است که جامعه روستایی را رنج 

می دهد، بنابراین برای توسعه پایدار روستایی باید 
به این مســائل جواب دهیم. یکی از راه هایی که 
می توانیم به عوامل اشاره شده پاسخ دهیم توجه 
کافی به سرمایه اجتماعی است؛ البته این راهکار 
به تنهایی برای تحقق توســعه پایدار روســتایی 
کافی نیست؛ برای این منظور نیاز به برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و وجود متولی توسعه روستایی هم 
داریم یعنی همه این ها باید مورد توجه قرار گیرد تا 

توسعه پایدار روستایی رخ دهد.
رســتمعلی زاده به اهمیت برخورداری از پیوست 
فرهنگی برای توســعه روستاها نیز اشاره می کند و 
می گوید: پیوســت یا ارزیابی اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... برای اجرای 
هر پروژه بزرگی ضرورت دارد. همه این پیوست ها در 
کنار هم اولویت دارند تا پروژه ای اجرا شود و به نتیجه 
مثبت برســد. این گونه نیست که به مسائل زیست 
محیطی در یک پروژه توجه نشــود و فقط مسائل 
فرهنگی مــورد ارزیابی قرار گیرد و یا فرهنگ کنار 
گذاشــته شود و فقط مسائل زیست محیطی مورد 
توجه باشد. ما در هر پروژه ای نیاز به پیوست داریم 
اما در پیوست فرهنگی باید به زبان، مسائل فرهنگی 
و تاریخی جامعه روستایی توجه شود چون ممکن 
است موضوعاتی در ذهن ما خوب و منطقی باشند 
اما با توجه به چشم انداز تاریخی ممکن است برای 

مردم یک جامعه روستایی مسئله باشد.
وی در همین زمینه می افزاید: یکی از مشــکالت 
اساسی طرح های توسعه ای این است که این طرح ها 
خواست مردم نبوده و اولویت های جوامع روستایی 
در آن ها لحاظ نشده است بنابر این مردم روستایی 
خودشان را ملزم نمی دانند در آن مشارکت کنند. اگر 
در اجرای پروژه ها به پیوست فرهنگی توجه نشود، 
توسعه ای که خواهیم داشت آن چیزی نخواهد بود 
که مردم می خواهند و توسعه ای شکننده خواهد بود. 

 مشارکت مردم؛ »
عنصر کلیدی توسعه پایدار روستاها

به گفته مجدی مشــارکت مردم، عنصر کلیدی 
توسعه پایدار روستاها محسوب می شود که اعتماد 
اجتماعی مهم ترین عنصر مشارکت اجتماعی است. 
تا مردم اعتماد نکنند تن به مشارکت نخواهند داد 
و تا مشارکت مردم نباشد شــاهد توسعه پایدار 

اجتماعی در روستاها نخواهیم بود.  
مجدی ادامه می دهد: توســعه اقتصادی روستاها 
بدون مشــارکت مردم امکان پذیر خواهد بود، اما 
توسعه پایدار که نوعی توسعه همه جانبه محسوب 
می شود بدون مشــارکت مردم غیرممکن است. 
نمی توانیم به اقتصاد روســتا توجــه کنیم اما از 
فرهنگ آن غافل باشیم زیرا فرهنگ عنصر اصلی 
توســعه در ابعاد مختلف اجتماعــی، اقتصادی و 
سیاسی است و نمی توان آن را به عنوان پیوست 

فرهنگی در نظر گرفت. 

تأکید کارشناسان در گفت وگو با قدس

بحران کاهش سرمایه اجتماعی روستاها

سیاست گذاران و 
برنامه ریزان کشور 

نباید از بُعد سرمایه 
اجتماعی برای 

توسعه روستاهای 
کشور غافل شوند
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بهداشت و درمان

در صورت وجود نمونه داخلی
پزشکان اجازه تجویز دارو های 

برند خارجی را ندارند
 فارس    حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو درباره تولید 
مواد اولیه داروهای ضد سرطان در داخل کشور 
گفت: بخشــی از این داروها در داخل کشــور 
تولید می شوند که تعداد این داروها نسبت به 
گذشته بسیار بیشتر شده است. در حال حاضر 
افزون بر 5۰ مولکول داروی ضد ســرطانی در 

کشور تولید می شود.
در واکنــش به اظهارات بیمــاران در بروز برخی 
نشانه ها در پی اســتفاده از داروهای ضد سرطان 
تولید داخل گفت: هر دارویی بر اساس فرموالسیون 
خاص خود در بدن هر فرد تأثیر متفاوتی می گذارد 
و تفکیک داروهای تولید داخل و خارج کار درستی 
نیست. پزشکان اجازه تجویز دارو های برند خارجی 

را در صورت وجود نمونه داخلی ندارند.
واکنــش دارویی صرفاً برای داروهای تولید داخل 
نیست بلکه می تواند در مورد داروهای خارجی هم 

مصداق داشته باشد. 

محیط زیست

مدیرکل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل ها:
9هزار و 100 کانون جمعیتی 

کشور در معرض خطرات سیل
 ایســنا    مدیــرکل دفتر کنترل ســیالب و 
آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
گفت: در دو سال اخیر که با سیل های متعدد دست 
و پنجه نرم کردیم، شاهد کاهش خسارات آن تا 
حدود ۷۰ درصد در حوضه های آبخیزی بودیم که 
زیر پوشش فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری 
قرار گرفته بودند؛ همچنین کمترین خسارت ها در 
نقاطی اعالم شده است که در حوضه های آبخیز 
آن ها فعالیت های آبخیزداری اجرایی شــده بود. 
ابوالقاسم حســین پور گفت: اجرای فعالیت های 
آبخیزداری و آبخوان داری هم علمی و هم از نظر 
اقتصادی به صرفه است. وی با بیان اینکه با توجه 
به شرایط اقلیمی ایران احتمال وقوع سیل تقریباً 
در همه کشور وجود دارد، افزود: حدود ۳۰ درصد 
سطح حوضه های آبخیز کشور از نظر سیل خیزی 
در درجه سیل با شدت زیاد و طغیانی قرار دارند و 
می توان گفت ۹هزار و 1۰۰ کانون جمعیتی ایران 

در معرض مخاطرات سیل قرار دارند.

میراث فرهنگی و گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
ناجا به هاستل های غیرمجاز 

ورود کند
 مهر   علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: ما بر فعالیت 
هاستل ها تا حد اختیار خودمان و صدور مجوز 
نظارت می کنیم اما هاستل های غیرمجاز تحت 
کنترل ما نیستند و وظیفه ناجاست که با آن ها 

برخورد کند.
وی افزود: هاستل های غیرمجاز که با عنوان خانه 
مسافرها فعالیت می کنند مورد تأیید ما نیستند. 
هاســتل هایی که تحت کنترل ما هســتند، 
مجوزشان را از ما می گیرند و تحت نظارت اماکن 
ناجا فعالیت می کنند، این هاستل ها رسمی اند 
و حتی در صنعت گردشــگری می توانند به ما 
کمک کنند. هاستل های غیررسمی به فعاالن 
بخش گردشگری آسیب وارد می کنند، بخش 
زیادی گردشــگر را جذب می کنند و به جای 
مراکز رسمی و قانونی در مراکز غیرمجاز ساکن 
می شــوند و عواقب فرهنگی و اجتماعی به بار 

می آورند.

رفاه و خدمات اجتماعی

 معاون کمیته امداد امام)ره( خبر داد
 افزایش دو برابری 

سرانه پرداختی ایتام 
 مهر    معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد، 
گفت: با اجرای طرح ایران مهربان سرانه پرداختی 
ایتام زیر پوشــش و فرزندان محســنین دو برابر 

افزایش پیدا می کند.
علیرضا عســکریان اظهار کــرد: در این طرح 
با کمــک کارمنــدان دســتگاه های دولتی و 
خصوصی، تمامی ایتام زیر پوشش کمیته امداد 

دارای حامی می شوند.
وی با اشــاره به برگزاری جشن ایران مهربان در 
فروردین سال آینده خاطرنشان کرد: قصد داریم 
در این طرح سرانه پرداختی به ایتام را از ۴۰۰ به 
۷۰۰ هزار تومان در ماه افزایش و تقریباً به دو برابر 

میزان فعلی برسانیم.
 معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد افزود: 
براساس قراردادی که با سازمان بسیج منعقد شده 
نیز قرار است دست کم 5۰۰ هزار حامی برای ایتام 
و محسنین آن ها بیاورند و در این صورت کودک 

یتیم و محسنین بدون حامی نخواهیم داشت.

علم و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:
سهم ایران از کل مقاالت برتر 

دنیا 3 درصد است
 ایلنا    معاون پژوهــش و فناوری وزارت 
علوم گفت: چند ســالی اســت مقام ما در 
مقاله های علمی 15 و 16 اســت در نتیجه 
توانستیم رتبه کمی مقاالت خود را در چند 

سال اخیر حفظ کنیم.
غالمحسین رحیمی شعرباف گفت: در دو  سه سال 
اخیر پیشرفت کیفی نیز خوب بوده است و رتبه ما 
درزمینه کیفیت مقاالت به رتبه 15  و 16 رسیده و 
برای نخستین بار رتبه کمی و کیفی مقاالت ما در 

عرصه بین المللی همسان شده است.
در سه ســال پیاپی کشورمان در بین کشورهای 
اسالمی از نظر کمی و کیفی رتبه نخست مقاالت 

علمی را کسب کرد. 
رحیمی گفت: سهم ایران از کل مقاالت برتر دنیا 
هم اکنون ۳ درصد اســت. جمعیت ایران نسبت 
بــه کل جمعیت جهان یک درصد بوده، یعنی به 
نسبت جمعیت کشور، دو برابر مقاله در ژورنال های 

بین المللی به چاپ رسانده ایم.

فراسو
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دستچین

برای کاهش جمعیت پز دادیم!
تســنیم: دکتر اسماعیل اکبری، مشــاور عالی وزیر بهداشت 
می گوید: ما )وزارت بهداشــت( برای کاهــش جمعیت جایزه 
گرفتیم و پز دادیم که پدر مردم را درآوردیم و به این امر مفتخر 
شــدیم! در زمان حاضر نیز برخــی از مقام های اصلی مملکت 
می گویند »جمعیت اورژانســی نیست!« و هنوز نمی دانند ما در 

۲۰سال آینده نمی توانیم یکدفعه بچه خلق کنیم! 

آموزش دخترانه شده است! 
مهر: فرهاد کریمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
می گوید: معموالً به نظر می رســد در ریاضی و علوم و مهندسی 
پسرها باید قوی تر باشند اما نتایج آزمون های تیمز و پرلز نشان 
می دهد پسرها عقب افتاده اند و اساس آموزش در ایران به سمت 
دخترانه شــدن حرکت می کند و پسرها کمتر به آموزش توجه 

دارند. این هشداری برای مسئوالن است. 

نتیجه نادیده گرفتن مسائل اخالقی در حکمرانی آب
تسنیم: دکتر مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر سیاست گذاری 
آب می گوید: نتیجه نادیده گرفتن مسائل اخالقی در حکمرانی 
آب و اینکه صرفاً استانداردهای مهندسی مدنظر واقع شود، آن 
می شود که سدی را می سازیم و چند روستا را نابود می کنیم یا 
سد گتوندی می سازیم که آب پشت آن شور است و کشاورزی 

منطقه را تهدید می کند. 

شاید تمام شاخص های جمعیتی به وضعیت بحرانی برسند!
تسنیم: دکتر محمد جــواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات 
سیاست های جمعیتی شورای  عالی انقالب فرهنگی با اشاره به 
خطرات »سالمندی جمعیت ایران« گفت: اگر همین روند کاهشی 
نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند و تغییری در برنامه های جمعیتی 
کشور ایجاد نشود، در دهه های آینده، تمام شاخص های جمعیتی 
از وضعیت هشدار )وضعیت کنونی( به وضعیت بحرانی می رسند.

بچه ها میهمانی می روند، درباره مدرسه دغدغه دارند
جامعه: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص ارتباط با والدین و حضور دانش آموزان در 
مدارس گفت: می توانستیم با خانواده ها ارتباط بیشتری بگیریم؛ 
اکنون خانواده ها فرزندان خود را به بازار، میهمانی و مســافرت 
می برند و درباره مدرسه دغدغه دارند. متأسفم از اینکه برای جلب 

مشارکت بیشتر خانواده ها کوتاهی کردیم.

هزینه 2 میلیاردی برای ساخت استودیو در مدرسه
ایلنا: مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی 
می گوید: ما اکنون در میان مدارس غیردولتی،  مدرسه ای داریم 
که ۲ میلیارد تومان برای ساخت استودیو فیلم برداری و آموزش 
مجازی هزینه کرده اســت. چه اشکالی دارد یک مدرسه از این 
ظرفیت ها استفاده کند؟ ممنوعیتی در این قضیه وجود ندارد و 

خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش این اجازه را داده است.

روستا و چالش »تعویق اسباب کشی«©
 همیــن ابتــدای یادداشــت، تکلیف تیتر را مشــخص می کنــم؛ یعنی 
توضیح می دهــم »چالش تعویق اسباب کشــی« یعنی چه و چرا پس از 
 یک ســال سکونت در روستا، چنین عبارتی را پیش خودم خلق کرده ام.

بگذارید این طوری شــرح ســریعش را بگویم؛ فرض کنید همه اسباب و 
اثاثیه تان را جمع کرده اید که بروید خانه جدید. منتظر هم نشســته اید 
کــه کامیــون بیاید و همــه چیز را بار بزند. این وســط ولــی یکدفعه 
از خانــه جدید تماس می گیرند که »مســتأجر قبلــی خالی نکرده! یک 
هفته دیگــر مهلت می خواهد« این یک هفته بر شــما چطور می گذرد؟ 
بلند می شــوید که آنتــن تلویزیون را دوباره وصل کنیــد، ولی یکدفعه 
یادتــان می آید که بــرای این یک هفته نمــی ارزد. همه میزها را خاک 
گرفته، ولی کســی حالــش را ندارد که یک دســتمال گردگیری روی 
همه جا بکشــد. بدترش ولی زمانی اســت که می فهمید قول یک هفته 
هم اعتباری ندارد و شــاید این تأخیر با خوف و رجاهای مکرری، ادامه 
 پیدا کند. من به ایــن وضعیت می گویم »چالش تعویق اسباب کشــی«.
راســتش نمی خواهم بگویم روســتا در این ۴۰ ســال پــس از انقالب، 
برنامه ای برای اسباب کشــی داشــته که حاال تعویق یا عدم تعویقی در 
کار باشــد. حقیقتش ولی اگر کســی هم چنین ادعایــی بکند، مخالفت 
نمی کنم. چرا که آمارها هم دســت کم حرف او را تأیید خواهد کرد. این 
وســط تفاوتی هم ندارد که نسبت جمعیت روستانشــین به شهرنشین 
۸۰ بــه ۲۰ بوده یا ۷۰ به ۳۰. از یک جا ولی انگار عده ای متوجه ماجرا 
شده اند که مثاًل »کوچ از روســتا چه آسیب هایی دارد؟« یا »چرا سرعت 
تخلیه روســتاهای ما به نســبت برخی کشــورها این قدر باالست؟« یا 
»نســبت بزرگ شدن حاشیه کالنشــهرها با تخلیه روســتاها چیست؟« 
همین ســؤال ها شــاید شــروع »چالش تعویق...« باشــد؛ درست زمانی 
که ۳۰-۲۰ ســال دِر باِغ ســبز شــهر را نمایش داده ای، همه دوربین 
رســانه های تصویری ات را برده ای ونک به بــاالی پایتخت، رؤیای همه 
روســتایی هایت را کرده ای پشــت میز یک اداره شیک نشستن و وسط 
یک ویالی خوش تراش آبمیــوه طبیعی پرتقال خوردن، بعد یکهو یادت 
آمده که »عه! شــاید مسیر اشتباه است!«حاال دیگر یک سال از دیدن و 
خواندنم در و درباره روستا می گذرد. در این یک سال کلی اداره و نهاد 
را دیــده ام که صد تا کار ریز و درشــت توی روســتاها انجام می دهند. 
)درباره این ها باید یک یادداشــت مجزا بنویســم( در نقطه مقابلش در 
خیلــی روســتاها، آدم هایی را دیده ام که رغبــت ندارند دو خط درباره 
کود و ســم زمین یا روش های جدید کشتشان چیزی بخوانند. آدم هایی 
را دیده ایــم که جــوی آب کشاورزی شــان تا میانه فصل ِکشــت تمیز 
نمی شــود. خود آمارهای دولتی هم می گوید میانگین ســنی کشاورزی 
در ایران دارد به مرز6۰  ســالگی می رسد .من همه این ها را اما از زاویه 
همــان چالــش می بینم. میزت را تمیــز نمی کنی، آنتــن تلویزیونت را 
وصــل نمی کنی، خانه ات را جارو نمی کشــی، چون همــه چیز موکول 
شــده به یک جای جدیــد و یک رؤیای جدید. یعنی چــه؟ یعنی دیگر 
نباید تعجب کنی از اینکه دخترهای روســتایی ات به پیش شــرط رفتن 
به شــهر، شوهر می کنند. این رؤیایی  است که سال ها برای آن ها تعریف 
شــده. حتی روســتای خوب هم در ذهن آن ها یعنی روستایی که شبیه 
شــهر باشــد. خب معطلی چرا؟ شــهر زیبای پر از امکانــات که همین 

حاال هم هست. 
حاال از جاهای متعددی درباره روســتا طرِف مشــورتم؛ از طرف خیلی 
اداره هایی که اولین سؤال کارشناسشان این است که »این روستا چقدر 
دام دارد؟ چقــدر آب؟ چقدر زمیــن؟« به خیالشــان افزایش بهره وری 
دام و کشــاورزی و... یعنــی همه آنچــه از آبادانی الزم اســت بدانند. 
این وســط ولی کلی ســؤال انگار باقی اســت. اینکه »با شرایط موجود، 
توســعه اقتصاد روستایی، کوچ به شــهر را افزایش می دهد یا کاهش؟« 
اینکه »چالش روســتا بیشــتر اقتصادی اســت یا فرهنگــی اجتماعی؟« 
و... ایــن یک ســال زمان خوبی بــوده برای فکر کردن دربــاره این ها. 
درباره اینکه »روســتایی ها کجای پازل آبادانی روستایشــان هستند؟«، 
»مســیر آبادانی روســتا لزوماً از شــهر می گذرد یا نه؟« و اساساً »روستا 
و شــهر دو موجود مستقل اند یا دو ســطح از یک موجود؟« و... عجیب 
اینکــه در همه طرح های نهادها که در همه شــئونات روســتا مداخله 
کرده اند، دو جمله درباره این مفاهیم پیدا نمی شــود؛ درباره اینکه انگار 
جوان های روســتایی  دیگر روستا را شایســته سکونت نمی دانند؛ درباره 
اینکه روســتایی ها انباشــته ای شــده اند از بی رؤیایی، تجربه منفی، فقر 
تحسین شــدگی و... حاال کسی هم کار ندارد که مســیر آبادانی روستا 
از کجا می گذرد؟ از اندیشــه یک خانه جدید یــا از رؤیای ماندن، گرد 

ساختن.  و  گرفتن 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مسعود نبی دوست، فعال آبادانی روستا 
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اوقات شرعی به افق مشهد
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

همزمان با تالش جبهه غربی برای وساطت در غائله قره باغ مطرح شد

شرایط باکو برای توقف حمالت
  جهان    آذربایجان برای توقف نبرد، برای ارمنستان شروطی تعیین 
کرد. الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان از ارمنستان خواست با 
تعیین جدول زمانی از ناگورنو قره باِغ تحت محاصره و سرزمین های 
اطراف آن خارج شود وگرنه جمهوری آذربایجان عملیات نظامی را 
متوقف نمی کند. ناگورنو قره باغ قلمرو جمهوری آذربایجان است. او 
ادامه داد: ما باید به این سرزمین ها برگردیم و بازخواهیم گشت. وی 
شرط خود را این گونه توضیح داد: »اجازه می دهیم آن ها ]ارمنی  ها[ 
نیروهای خود را عقب بکشند. درگیری ها متوقف خواهد شد اما این 
نباید در حرف باشــد بلکه باید در عمل دیده شود«. علی اف تأکید 
کرد جامعه جهانی طی سه دهه در اجرای قطعنامه های سازمان ملل 
متحد در فشار بر ارمنستان برای بازگرداندن سرزمین های آذربایجان 

ناکام مانده است.
آرتسرون هوهانیسیان، نماینده وزارت دفاع ارمنستان بالفاصله پس 
از سخنرانی علی اف گفت: »فکر نمی کنم خطری ایروان ]پایتخت 

ارمنستان[ را تهدید کند اما به هر حال ما در حال جنگ هستیم«.
ناگورنو قره بــاغ، منطقه ای خودمختار در خاک آذربایجان اســت. 
فروپاشی شوروی و اعالم استقالل این منطقه از سوی جدایی طلبان 
ارمنی زمینه وقوع جنگ و مناقشه ای دیرین میان دو کشور همسایه 
آذربایجان و ارمنستان را فراهم کرد. درگیری های نظامی میان دو 
کشور اواخر دهه 8۰ و اوایل دهه 9۰ میالدی حدود ۳۰ هزار کشته 

برجای گذاشت.

دور جدید درگیری ها در قره باغ که از ۲۷ ســپتامبر )ششم مهر( آغاز 
شده است یکی از جدی ترین بحران ها در این منطقه از زمان برقراری 
آتش بس در سال ۱99۴ میالدی را رقم زده است و تاکنون صدها نفر 
از جمله ۴۰ غیرنظامی کشته شده اند. این درگیری ها از روز یکشنبه 
که گنجه هدف موشک های ارمنستان قرار گرفت، شدیدتر شده است.

با گذشت ۱۰ روز از درگیری های جدید، علی اف در توییتی نوشته 
اســت: نیروهای جمهوری آذربایجان عالوه بر شهر »جبرئیل«، 
روستاهای »کارخولو«، »شکور بی لی«، »مارالیان اولیا«، »چرکن«، 
»داش کســن«، »خورولو«، »محمود لو« و »جعفرآباد« را تصرف 
کرده انــد. به نظر می رســد در صورت تأیید ایــن ادعا، نیروهای 
جمهوری آذربایجان پیشرفت قابل توجهی در نوار جنوبی ناگورنو 

قره باغ داشته اند.
در ادامه شــرایط آذربایجان بــرای آتش بس، الهام علی اف در یک 
گفت وگوی زنده تلویزیونی، عذرخواهی رسمی ارمنستان به خاطر 
۳۰ سال اشغالگری خاک آذربایجان را خواستار شد و گفت: نیکول 
پاشینیان باید از مردم آذربایجان عذرخواهی کرده و به صورت رسمی 

اعالم کند قره باغ کوهستانی جزو خاک ارمنستان نیست.
همچنین وزارت دفاع ترکیه هشدار داد: تروریست های حزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلــق )ی.پ.گ( که با 
همکاری ارتش ارمنستان دست به کشتار غیرنظامیان آذربایجانی 

می زنند، هر چه زودتر منطقه قره باغ را ترک کنند.

رئیس جمهور ارمنستان:
اعزام تروریست ها به  آذربایجان ©

روسیه را عصبانی می کند

در  ارمنستان  رئیس جمهور  نیوز:  اسکای 
ســخنانی ترکیه را به اعــزام عناصر مزدور 
خود به جمهــوری آذربایجان متهم کرد و 
گفت این اقدام موجب خشم روسیه خواهد 

شد.
آرمن سارگســیان افزود: بحــران »قره باغ 
کوهســتانی« راه حل نظامی نــدارد و ورود 
ترکیه بــه این جنگ، اوضــاع را پیچیده تر 
کرده اســت. باید ترکیه را از این بحران دور 

نگه داشت و جلو دخالت هایش را گرفت.

آناتولی: محی الدین یاســین، نخست وزیر 
مالزی اعــام کرد به دلیل دیــدار با یکی 
از وزرای دولــت که نتیجه تســت کرونای 
وی مثبت اعام شــده است، وارد قرنطینه 

می شود.
فارس: اداره آتش نشــانی ایالــت کالیفرنیا 
گزارش کرد در ســال جاری میادی، بیش 
از 1.6 میلیــون هکتــار از زمین هــای این 
ایالت در آتش ســوخته اســت که دو برابر 

رکوردهای ساالنه قبلی است.
رویترز: هایکــو ماس، وزیر امــور خارجه 
آلمان خطاب به دولت انگلیس هشدار داد: 
با توجه به مشکات ناشی از شیوع ویروس 
کرونــا، عدم حصــول توافق پســابرگزیت 
موجب تشــدید مشــکات شــده و کامًا 

غیرمسئوالنه است.
الخلیج الجدید: برخی منابع آگاه گزارش 
دادنــد: یک گروه از نظامیان فرانســوی به 
همراه افســران ارتش فرانســه وارد پایگاه 

هوایی تمنهنت در جنوب لیبی شده اند. 
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 ترامپ در بیمارستان:
 خیلی چیزها 

درباره کرونا یاد گرفتم

جهان: ترامپ با انتشار یک فیلم ویدئویی 
در توییتر گفــت: از وقتی که به ویروس 
کرونا مبتا شده ام، چیزهای زیادی درباره 
ایــن ویروس یاد گرفته ام، زمانی که برای 
درمان سپری کرده ام یک مدرسه واقعی 
بوده است. اظهارات ترامپ در حالی است 
که ویروس تاکنون موجب مرگ بیش از 
209 هزار نفر در ایاالت متحده شده است. 
ترامپ روز یکشنبه برای لحظاتی با یک 
خودرو از بیمارستان خارج شد و در حالی 
که ماســک زده بود برای طرفدارانش که 
در اطراف بیمارستان تجمع کرده بودند، 

دست تکان داد.

ترکیه در یمن به دنبال چیست؟©
تحوالت یمن پس از گذشت پنج سال از آغاز یورش عربستان به آن به مراحل حساسی 
رسیده است. بازیگران مختلفی در این منطقه از غرب آسیا با راهبردها و رویکردهای 
خود مشغول کنشگری هســتند. در این میان، یکی از بازیگرانی که چندان در مورد 
آن خبری منتشر نشده و البته قدرت زیادی هم در عرصه میدانی ندارد، ترکیه است. 
ترک ها از گذشته عاقه مند به فعالیت در یمن بوده اند و تاش هایی هم در این خصوص 
داشــته اند که در چند ماه اخیر هم تشدید شده است. به نظر، آن ها بیشتر به دنبال 
سرمایه گذاری روی احزاب و جریان های اخوانی در یمن هستند که مهم ترین جریان 
اخوانی در داخل خاک این کشــور، حزب اصاح است. البته مشکل اساسی که حزب 
اصاح دارد، عدم ثبات آن در سالیان گذشته است و به طور همزمان، خیلی هم مسائل 
ایدئولوژیک و خط مشی های اخوانی بر آن حاکم نبوده است. حزب اصاح در ماه های 
گذشــته در واقع یک روند سینوسی را پشت سر گذاشته است. از همین رو، چندان 
متحد پر و پا قرصی برای حضور در کنار ترکیه به حســاب نمی آید. کما اینکه حتی 
در دوره هایی حزب اصاح به ســمت ائتاف با عربستان و امارات حرکت کرد و حتی 
به عنوان عامل نیابتی آن ها مشغول بازی شد. از آنجا که غیر از حزب اصاح، گروه و 
جناح فعالی در یمن که با منافع اخوانی ترکیه همســو باشد، وجود ندارد، به همین 
دلیل ترک ها هم خیلی زمینه اجتماعی و جریان سیاسی مناسبی برای نفوذ در یمن 
نداشته اند. اما در این میان، کاتالیزوری وجود دارد که می تواند سبب تشدید این تنش ها 
شده و احتمال جهت گیری و موضع گیری ترکیه را افزایش دهد. این مؤلفه، مخالفت 
آنکارا با سیاست های ریاض و ابوظبی در منطقه است. هر چه مخالفت ها در بخش های 
دیگر به ویژه در لیبی تشــدید می شــود، می توانیم ترکش های آن را در سایر نقاط از 
جمله در یمن هم ببینیم. چیزی که به نظر می رسد در حال حاضر برای ترکیه اهمیت 
بیشــتری دارد، موضوع لیبی است و حتی ارزش و اهمیت لیبی امروز برای ترکیه و 
شخص اردوغان به دالیل متعدد از جمله اقتصادی و ژئوپلتیکی و مسائلی که در دریای 
مدیترانه در حوزه اکتشاف نفت و گاز وجود دارد، بیشتر از سوریه است. نکته مهم آن 
است که ترکیه بر خاف پرونده سوریه که به صورت یکجانبه و غیرقانونی وارد شده 
بود، در لیبی با دعوت دولت قانونی و رسمی حضور دارد. مجموع این مسائل، لیبی را به 
اولویت نخست ترکیه تبدیل کرده است. بنابراین هر چه در لیبی فشار سعودی و امارات 
بر ترکیه بیشتر شود، اردوغان می تواند تا حدی این موضوع را در جاهای دیگر جبران 
کند؛ انتشار اسناد قدیمی دوره عثمانی که نشان دهنده تعلق مناطق جنوبی عربستان 
به یمن بوده، در همین راســتا ارزیابی می شود. تضادهای ترکیه با عربستان و امارات 
موضوع مهمی اســت که می تواند پای ترکیه را حتی در پرونده یمن نیز باز کند، اما 
همچنان آن ضعف اصلی خودنمایی می کند. ترکیه هنوز متحدان سرسختی در داخل 
یمن پیدا نکرده و البته این به معنای آن نیست که آن ها برای بدست آوردن آن تاشی 
نمی کنند. اما ثمر دادن این موضوع ممکن است زمان ببرد و در عین حال اولویت اول 
برای ترک ها پرونده لیبی است. شاید بتوان اظهار کرد در صورتی که مقداری از بابت 
لیبی خیال آسوده ای پیدا کنند، با آسودگی خاطر بیشتری در سایر نقاط از جمله یمن 

هم ایفای نقش خواهند کرد.

ترکیه و گروه های مقاومت در یمن»
ترکیه این موضوع را به خوبی می داند که گروه های مقاومت در یمن، چشــم امید و 
کانون توجهشــان به ایران است و به سمت ترکیه متمایل نخواهند شد؛ به ویژه آنکه 
کارنامه عملکرد ترکیه در ســوریه و عراق برای آن ها روشــن و واضح است؛ بنابراین 
گروه های مقاومت به ترکیه متمایل نخواهند شد. پایگاه اجتماعی و جریان های سیاسی 
که ترکیه بخواهد و بتواند بر آن ها سرمایه گذاری کند، در وهله اول گروه های اخوانی 
هستند. در مرتبه دوم بخشی از جریان های تروریستی که به یمن منتقل شدند و در 
حال رشــد هستند، می تواند سناریویی که ترک ها در سوریه دنبال کردند را در یمن 
هم پیش بگیرند. هر چند برای این بخش از بلندپروازی ها، ممکن است ترکیه از لحاظ 
اقتصادی ظرفیت نداشــته باشد که از نیروهای مزدور در چند نقطه به طور همزمان 
استفاده کند؛ بنابراین بیشتر تاش می کند از همان جریان های اخوانی استفاده کند. در 
این میان، نکته مهم این است اگرچه سمت و سوی ترکیه در استفاده از این جریان ها 
قاعدتاً ضد عربستان و امارات خواهد بود اما الزاماً به معنای همراهی با نیروهای مقاومت 
نخواهد بود. هر چند بخشی از آن به هنر دیپلماسی و سیاست خارجی ما برمی گردد 
که چقدر بتوانیم از ظرفیت ترکیه در بحران یمن استفاده کنیم. واقعیت این است اگر 
ما بتوانیم سیاست درستی را طراحی کنیم، می توانیم از ترکیه و گروه هایی که به صورت 
بالقوه در یمن دارد در راستای منافع خود استفاده کنیم. این امر، طراحی هنرمندانه  و 

هوشمندانه ای می خواهد که دست کم تا به امروز شاهد آن نبودیم.
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عکس نوشت

 استفاده جمهوری آذربایجان  استفاده جمهوری آذربایجان 
از بمب های خوشه ایاز بمب های خوشه ای

منابع خبــری اعام کردند جمهوری آذربایجــان در حمله خود به مناطق 
مســکونی و غیرنظامی شهر خان کندی یا اســتپاناکرت قره باغ از مهمات 
خوشه ای استفاده کرده است. گفتنی است، بر اساس قواعد بین المللی استفاده 

از تسلیحات خوشه ای در مناطق غیرنظامی مصداق جنایت جنگی است.

 منفی است که باشد!
قرنطینه خودخواسته 

فون درالین پس از تست منفی

ایســنا: رئیــس کمیســیون اروپایی 
باوجود منفی شــدن تســت کرونایش 
اعام کرد از بیم ابتــا به کرونا به دلیل 
ارتباط بــا یک کرونا مثبــت، خودش را 
قرنطینه کرده اســت. وی در پســتی در 
رســانه های اجتماعی اعام کرد تســت 
روز پنجشــنبه اش منفی بوده ولی دیروز 
دوباره تســت داده است. وی ادامه داد: بر 
اساس مقررات، من تا فردا صبح خودم را 
قرنطینه می کنم. رئیس کمیسیون اروپایی 
گفته در سفرش به پرتغال برای دیدار با 
آنتونیو کوستا، نخست وزیر این کشور در 

معرض این ویروس قرار گرفت.

 الیو پس از عادی سازی
گفت وگوی مجازی 

صهیونیست -  اماراتی

فارس: در ادامه عادی ســازی روابط رژیم 
صهیونیســتی با امارات عربی متحده، وزیر 
اطاعات صهیونیســت ها در تماس مجازی 
با وزیر مشــاور امارات در امور همکاری های 
بین المللی به صورت آناین با هم گفت وگو 
کردند. اِلی کوهن و ریم بنت ابراهیم الهاشمی 
که برای نخستین بار این گفت وگو را انجام 
می دادند بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه 
تأکید کردند. پیش از این، نمایندگان رژیم 
صهیونیســتی و امارات عربــی متحده در 
ســازمان ملل، برای نخستین بار به صورت 
علنی با یکدیگر دیدار و درباره نحوه گسترش 

سازش به دیگر کشورها صحبت کردند.

 نیویورک تایمز: 
آمریکا به آرامی پایگاه 

قندهار را تخلیه می کند

جهان: نیویــورک تایمز در یادداشــتی 
می گوید آمریــکا در حال تخریب یکی از 
پایگاه های مهم نظامی خود در افغانستان 
اســت. این درحالی است که یک روزنامه 
پاکســتانی نیز به نقــل از برخی از منابع 
آمریکایی که نام آن ها را ذکر نکرده، گفته 
است ایاالت متحده آمریکا در حال تخریب 
حدود 400 پایگاه خود در افغانستان است. 
با این حال خبرنــگار نیویورک تایمز در 
مطلب خود تنها به یک پایگاه اشاره کرده 
و نوشته اســت: »پایگاه نظامی آمریکا در 
جنوب افغانستان معروف به میدان هوایی 

قندهار به آرامی برچیده می شود«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل ترکیه
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  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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راکت  شلیک  از  عراقی  رسانه های  فارس    
»کاتیوشا« به منطقه »سبز« بغداد و اصابت آن به 
»الجادریه« خبر دادند. خبرگزاری رسمی عراق 
»نینا« اعام کرد: به سمت منطقه »سبز« بغداد 
)الخضراء( راکت کاتیوشا شلیک شده و اصابت 
یکی از آن ها به »الجادریه« منجر به خسارت های 
مادی شده است. وبگاه شبکه »السومریه« هم از 
اصابت دو راکت به نزدیکی فرودگاه بغداد خبر 
داد اما اطاعات بیشتری در این باره منتشر نکرد. 
در همین زمینه، کانال خبری تلگرامی »صابرین 
نیوز« نیز اعام کرد: همزمان با شلیک به سمت 
فرودگاه  نزدیکی  در  »ویکتوریا«  نظامی  پایگاه 
بغداد، پایگاه سوم »التوحید« در نزدیکی سفارت 
آمریکا )در منطقه سبز( نیز مورد حمله راکتی 

ناشناس قرار گرفت. بر اساس این گزارش، سامانه 
پدافند هوایی »سی آر ای ام« در پایگاه التوحید 

شدید  انفجارهای  صدای  آن  از  پس  و  فعال 
شنیده شد. برای نخستین بار این سامانه یکی 

از  را  آن  و  را دفع  راکت شلیک شده  از چهار 
مسیر منحرف کرد که ترکش های آن به منطقه 

الجادریه برخورد کرد.
هفته گذشــته هم »یحیی رسول« سخنگوی 
نظامــی فرمانده کل نیروهای مســلح عراق در 
گفت و گو با یک خبرگزاری روسی از تعیین یک 
فرمانــده نظامی و گروهی ویژه برای حفاظت از 
سفارتخانه و هیئت های دیپلماتیک در »منطقه 

سبز« بغداد خبر داد. 
پس از به شــهادت رساندن سردار سلیمانی 
حمات گــروه هــای مقاومت بــه مواضع 
آمریکایــی ها در عراق افزایــش یافته و این 
 گــروه ها اعــام کرده اند تا خــروج آمریکا 

دست از حمله بر نمی دارند.

حمله راکتی در منطقه سبز بغداد
دردسری دوباره برای آمریکایی ها در عراق

گزارش
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد اجرای عملیات نگهداری ، سرویس ، تعمیرو اپراتوری سیستم مدیریت 
هوش�مند س�اختمان )BMS( مجموعه حرم مطهرحضرت رضا )ع( به مدت یکسال شمسی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید .
http:// sem.aqr-harimeharm.org :لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1399/07/20 ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی

) تلفن 31305243-32257085- 051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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               » آگهی مناقصه عمومی شماره 99/23 «   نوبت اول

ادارهروابطعمومی

ش��رکتمدیری��تتولیدبرقن��کادرنظرداردنس��بتبهتامین
نیرویانس��انیبرایاجرایفعالیتهایتعمی��راتدورهایواحد
س��هبخارنیروگاهشهیدسلیمینکامطابقشرایطذیلوهمچنین
ش��رایطعمومیوخصوصیپیوس��تاس��نادمناقصهب��هپیمانکار
واجدشرایطواگذارنمایدعالقمندانجهتخریداسنادمناقصهبا
ارائ��همعرفینامهکتبیوفیشواریزیبهمبلغ300.000ریالبه
حس��ابسیباشماره0105692716008بنامشرکتمدیریتتولید
برقنکانزدبانکملیایرانشعبهنیروگاهبهادارهتدارکاتاین

شرکتمراجعهنمایند.
1-مدتزمانانجامکار:ازتاریخمبادلهقراردادبهمدت110روز
2-زمانفروشاس��نادمناقصه:ازتاریخانتش��ارآگهینوبتدوم

بهمدت7روز
3-پیش��نهاددهندگانبایس��تیپیش��نهادخودرابراساسشرایط
مناقص��هتنظی��موحداکث��رت��اس��اعت9صب��حروزش��نبهمورخ��ه
1399/08/10بهادارهتدارکاتش��رکتمدیریتتولیدبرقنکاواقع
درنکا-کیلومتر25جادهزاغمرز-نیروگاهشهیدسلیمینکاتسلیم
ورس��یددریاف��تدارند.پیش��نهاداتواصلهراسس��اعت10صبح
همانروزباتوجهبهش��رایطمناقصهبازوقرائتخواهدش��د.حضور
پیشنهاددهندگانیانمایندگانآناندرجلسهگشایشپیشنهادهای

مالیکمیسیونمناقصهآزادمیباشد.
4-سپردهشرکتدرمناقصه:مبلغسپردهشرکتدرمناقصهمعادل
1.962.801.140ریالاستکهبایستیبهیکیازصورتهایمشروحه

ذیلهمراهبااس��نادمناقصهدرپاکتالفبهدس��تگاهمناقصهگذار
تسلیمگردد:

4-1-رسیدبانکیواریزوجهمزبوربهحسابسیبا0105692716008
اینشرکتنزدبانکملیایرانشعبهنیروگاهشهیدسلیمینکا

4-2-چکتضمینشدهبانکیبهنفعکارفرما.
4-3-ضمانتنام��هبانک��یبهنف��عکارفرمابرابربافرمپیوس��تکه

میبایستدارای3ماهاعتبارباشد.
5-بهپیشنهادهایفاقدسپرده،سپردههایمخدوش،سپردههای
کمت��رازمی��زانمق��رر،چکش��خصیونظای��رآنترتی��باثرداده

نخواهدشد.
6-تواناییارائهضمانتنامهبانکیُحس��نانجامتعهداتبهمیزان10

درصدمبلغقراردادپسازعقدقرارداد.
7-بهپیشنهادهایفاقدامضاء،مشروط،مخدوشوپیشنهاداتیکه
بعدازانقضایمدتمقرردرفراخوانواصلمیش��ودمطلقًاترتیب

اثردادهنخواهدشد.
8-سایراطالعاتوجزئیاتمربوط،دراسنادمناقصهمندرجاست.
www.npgm.جه��تمش��اهدهآگهیوخالصهاس��نادبهس��ایتهای
ir, www.tender.tpph.irوپای��گاهمل��یمناقص��اتکش��ورمراجع��ه
وبرایکس��بم��واردبازرگانیباش��مارهتلف��ن09111526204آقای
اس��دپوروکسباطالعاتفنیبیشترباشمارهتلفن09113535369

آقایمهندسمعافیتماسحاصلفرمایید.

ادارهکلزندانهایاستانخراسانرضویدرنظردارد:
خدماتطبخوتوزیعغذاونان،امورآبدارخانههاوسلفسرویسها،خدماتنظافتیوغیره
درمراکزتابعهادارهکلزندانهایاس��تانخراس��انرضویرابهبخشخصوصیواگذارنماید؛شرکتهای
واج��دش��رایطمیتوانندجهتدریافتاس��نادمناقصهحداکثرت��اتاریخ1399/07/19بهس��امانهتدارکات
الکترونیکدولتبهنش��انیاینترنتیsetadiran.ir)بهش��ماره2099003312000006(مراجعهوجهتکسب
اطالعاتبیش��تر،هماهنگیوبازدیدازمراکزتابعهکلاس��تانبهادارهامورمالیوپش��تیبانیزندانهای
خراسانرضویواقعدرمشهد-بلوارشهیدقرنی-قرنی6-جنببیمارستاندکترشیخمراجعه،یاباتلفن

اد
37299171و37287611تماسحاصلنمایند.شناسهآگهی1010678/مالف4522
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آگهی مناقصه

ادارهکلزندانهایاستانخراسانرضوی

بشار اسد:
سوریه درباره ثبات داخلی خود ©

مذاکره  نمی کند

تسنیم: رئیس جمهــور سوریه در مصاحبه 
با شــبکه تلویزیونی زفیزدا از نقش تهران و 
مسکو در پیشبرد مذاکرات سیاسی تمجید 
کرد. بشار اسد در این مصاحبه تأکید کرد: 
هیئت دمشــق در جریان نشســت کمیته 
قانون اساســی ســوریه در ژنو در خصوص 
مســائل مرتبط بــا ثبات ســوریه مذاکره 

نمی کند. 
اســد در این گفت وگو عنوان کرد: مطالبات 
ترکیه و کشورهای حامی آن از جمله آمریکا 
تنها با هدف تضعیف دولت سوریه و تجزیه 

آن دنبال می شود.

امیر جدید کویت:

به حمایت از مسئله فلسطین ادامه می دهیم©
ایسنا: امیــر جدید کویت گفت کشورش بر موضع حمایت از مسئله فلسطین ثابت 
اســت. نواف االحمد در دیدار محمد اشتیه، نخست وزیر دولت تشکیات خودگردان 
فلســطین تأکید کرد: کویت به مسیر امیر فقید این کشور در قبال فلسطین و ملت 
آن ادامه خواهد داد. اشــتیه هم در این دیدار گفت: ما موضع عالی کویت در حمایت 
از مســئله فلسطین و ایســتادگی در کنار آن در مقابل تاش ها برای نابودی آرمان 
فلســطین، چه در زمینه طرح صلح آمریکا موســوم به »معامله قرن« یا طرح الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی و نیز مخالفت با فشارهای پیش رو در 

موضوع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را ارج می نهیم.


	1 m new new
	2 new
	3 new new new
	4
	5
	6
	7
	8

