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 پیام مهم رهبر انقالب، خطاب به جوانان فرانسوی 

از  رئیس جمهورتان بپرسید...
 سیاست   در پی اظهارات مکرون، رئیس جمهور فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز به 
پیامبر اســام)ص( و خشم مسلمانان سراسر جهان ، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به 
جوانان فرانسوی در شبکه های اجتماعی نوشتند:  جوانان فرانسه! از رئیس جمهور خود بپرسید 

 ............ صفحه 2چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟...

نگاهی به نقش ویژه یک عنصر 
فعال در پروژه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی

»بندر« سعودی 
و سازش 

عربی!

تور منطقه ای عراقچی 
برای میانجیگری 

در بحران دو کشور همسایه

ابتکار ایران 
روی میز 

مذاکرات قره باغ
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

روحانی خطاب به دولت فرانسه:

بازی کردن با احساسات 
میلیاردها  مسلمان 

غیر اخالقی است

نمایندگان اقلیت های 
دینی در مجلس 

اظهارات توهین آمیز 
مکرون را محکوم کردند

تجمع ضد فرانسوی 
 دانشجویان تهران 

در پی اهانت به 
aپیامبر اسالم

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 ابوالفضل ظهره وند 

دوشنبه 28 مهرماه بود که رئیس جمهور کشورمان در دیدار با عبداهلل عبداهلل، رئیس 
شــورای عالی مصالحه افغانستان از موضوعی ســخن گفت که به اذعان بسیاری از 
کارشناسان می تواند سنگ بنایی بر توسعه هر چه بیشتر مناسبات میان تهران و کابل 
تلقی شود. حسن روحانی با اشاره به افتتاح راه آهن خواف - هرات در روزهای آینده، 

اتصال مسیر ریلی ایران و افغانستان  را موجب تقویت...

 خط ریلی خواف - هرات؛ 
مسیر دوستی ایران و افغانستان

 ............ صفحه 2

 

خبرهای خوش برای کادردرمان و بازنشستگان
 سیاست   رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت، پرداخت مطالبات،پاداش و همسان سازی را اعالم کرد

فرصت برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که طی 
امروز و فردا به صورت یکجــا مطالبات کادر درمان و 

بهداشت تسویه شود...

رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت ضمن 
انتقاد از رعایت نکردن اخاق توسط فرانسوی ها، 
از رهبر معظم انقاب برای جلسه اخیر ستاد ملی 

مبارزه با کرونا و رهنمودهایشان...

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
بیانیه نمایندگان اقلیت های دینی در محکومیت 
اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه قرائت 

شد.در بیانیه پنج نماینده...

جمعــی از مردم و دانشــجویان عصر دیروز در 
اعتراض به توهین سازمان یافته فرانسه به ساحت 
مقدس پیامبر اعظــم)ص(، قرآن و ادیان الهی 

تجمع کردند...

 ............ صفحه 2
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گفت وگو با  کارگردان  اثر برگزیده جشنواره فیلم کودک و نوجوان این معلم ماهشهری با احیای عروسک های بومی 

کار خیر انجام می دهد

مدیر شبکه کودک مطرح کرد

 :jامام حسن
شرمسارى 

]در دنیا[ آسان تر 
از دوزخ 

رفتن است. 
تحف العقول، 

ص۲۳۴
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»بچه های آسمان« 
مرا به سمت سینما کشاند عروسک های مشکل گشا

»نهضت تولید پویانمایی« 
برای آموزش سبک زندگی بومی
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آگهی مناقصه   
شرکت سامان بازار رضوی)سهامی خاص( به شماره 
ثب��ت 855 در نظر دارد جهت توس��عه امر تس��هیل 
زیارت اقدام به  خرید مجوزهای حوزه های گردش��گری 
براساس قیمت  کارشناسی رسمی در گروه های زیر نماید:

-گروه الف:   1- دارای سابقه فعالیت رسمی حداقل پنج سال 
کام��ل تا پایان س��ال 1398 و بدون هیچگونه س��وء س��ابقه در 

مراجع ذیصالح قانونی مجوزهای: الف، ب، ج، رجا 
2- دارا ب��ودن مفاص��ا حس��اب از : واح��د حقوق��ی س��ازمان 
هواپیمایی کشوری، اداره کل دارایی و امور مالیاتی، سازمان 

تأمین اجتماعی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری
3- امكان انتقال مالكیت حداقل 70% سهام به شرکت سامان 

بازار رضوی
 4- پرداخت بصورت اقساطی حداقل 36 ماه از سود فعالیت طرفین

5- تغیی��ر ن��ام ب��ه ص��ورت کامل از اس��م قبلی به ش��رکت 
س��امان بازار رضوی 

 -گروه ب: 1- موافقت اصولی بند های الف، ب، بدون نام 
2- امكان انتقال مالكیت 100% برای شرکت سامان بازار رضوی

3- پرداخت به صورت اقساطی حداقل 36 ماهه 
تبصره: هردو موافقت اصولی باید مربوط به یك شخص باشد.

لذا از اشخاص ذیصالح در آن حوزه دعوت می گردد پس از 
واریز مبلغ500.000ریال به حس��اب ش��ماره 6052636867 
جه��ت دریافت پاکت پیش��نهاد قیمت و پیوس��ت ها، به این 
شرکت واقع در مشهد بزرگراه اسیائی- روبروی بیمارستان 
رضوی- ش��رکت سامان بازار رضوی- واحد اداری مراجعه و 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش��ار، پیشنهاد قیمت 
خود را در پاکت دربس��ته به آدرس فوق االش��اره ارس��ال 

نماین��د.
از دریاف��ت پیش��نهادهای مخ��دوش و خ��ط خ��ورده، امتن��اع                          
م��ی گ��ردد همچنی��ن ای��ن ش��رکت در رد ی��ا پذی��رش کلی��ه 

پیشنهادات مختار می باشد.
تضمین شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانكی به مبلغ یک صد و 

پنجاه میلیون ریال میباشد.
شرکت سامان  بازار رضوی
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 استانداری خراسان رضوی در نظر دارد خدمات 
پشتیبانی سخت افزار و شبكه ستاد خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های 
دارای صالحی��ت طبق ش��رح خدم��ات مناقصه 

واگذار نماید .
لذا ش��رکتهای واجد شرایط می توانند از تاریخ 
طری��ق  از   1399/8/10 لغای��ت   1399/8/6
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir   نس��بت به دانلود اس��ناد 
مناقص��ه ش��ماره 2099000215000010 اقدام و 
تا تاریخ 1399/08/20نس��بت به ارسال اسناد 
صرفا از طریق س��امانه س��تاد برابر با ش��رایط 

مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه
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ش�رکت ب�رق منطقه ای خراس�ان در نظر دارد انجام » خرید و نصب متعلقات برجه�ا و یراق آالت خطوط             
انتقال و فوق توزیع استان خراسان « را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی 

کیفی )فشرده(، به پیمانکار حائز شرایط، واگذار نماید.
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99A/ 17/آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( با شماره ح

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

 خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است

* شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 
الف(دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری با حداقل 
پایه  5 در رشته  نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن 

ظرفیت آزاد.
وزارت  از  معتبر  ایمني  صالحیت  گواهینامه  بودن  دارا  ب( 

تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه :

در  نام  ثبت  از  پس  توانند   می  شرایط  حایز  گران  مناقصه   
مبلغ  الکترونیکی  واریز  و  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
تدارکات  سامانه  در  مندرج  حساب  به  ریال    1,000,000
اسناد  فایل  منیران)مشاور(  شرکت  نام  به  دولت  الکترونیکی 

کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 

از ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 99/08/07  تا ساعت 19 
روز شنبه مورخ 17/ 99/08.

 *تاریخ بارگذاری اسناد کیفی و اسناد مناقصه و محل ارائه پاکات: 
کلیه  تصویر  ابتدا  ؛  گردد  می  تقاضا  دهندگان  پیشنهاد  از 
پاکات الف ،ب و ج را درسامانه  مستندات و مدارک کیفی و 
روز       صبح   8 ساعت  تا  حداکثر  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
سه شنبه به تاریخ  99/09/04 بارگذاری نمایند. همچنین اصل 
پاکت الف با شرایط درج شده دراسناد مناقصه درپاکت الک 
تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ  99/09/04  و مهرشده 
پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق به آدرس: مشهد – انتهای 
– طرقبه   – شاندیز  راهی  دو  به  نرسیده   – آباد  وکیل  بلوار 

امور  به    – خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت   - راست  سمت 
تدارکات و قراردادها تحویل نمایند.

*تاریخ و محل گشایش پاکات:
 ساعت10 صبح روزسه شنبه مورخ  99/09/04 در محل امور 

تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای خراسان.
* متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 
منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.

می  متقاضیان  بیشتر،  توضیحات  دریافت  به  نیاز  صورت  در   *
منیران)مشاور( شرکت   051  -  38717200 شماره   با  توانند 
آقای اسکندری یا با امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق 
به شماره 36103620-051 )آقای حسین  منطقه ای خراسان 

زاده( و فاکس 36103629-051 تماس حاصل نمایند.
و  مخدوش  مشروط،  امضا،  فاقد  مستندات  و  پیشنهادها  به   *
مطلقا  شود،  واصل  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  که  پیشنهاداتی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
معامالت  تضمین  نامه  آئین  مطابق  تمدید،  قابل  و  معتبر  کار 
های سپرده  سپرده،  فاقد  پیشنهادهای  به  باشند.  می  دولتی 
 مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* سایر اطالعات و جزئیات دراسناد درج شده است.

ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالع رسانی به 
آدرس ذیل مراجعه نمایند.  

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

شماره فراخوان در 
موضوع مناقصهسامانه ستاد

مدت 
اجرا

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارفرایند ارجاع کار) ریال(

2099001123000029

خرید و نصب متعلقات برجها و  
یراق آالت خطوط انتقال و فوق 

توزیع استان خراسان
منابع داخلی183.059.741.023 ماه

)غیرعمرانی(

شناسه آگهی : 1031812
م الف: 5142

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است

* شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 
الف(دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری با حداقل 
پایه  5 در رشته  نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن 

ظرفیت آزاد.
وزارت  از  معتبر  ایمني  صالحیت  گواهینامه  بودن  دارا  ب( 

تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه :

در  نام  ثبت  از  پس  توانند   می  شرایط  حایز  گران  مناقصه   
مبلغ  الکترونیکی  واریز  و  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
تدارکات  سامانه  در  مندرج  حساب  به  ریال    1,000,000
اسناد  فایل  منیران)مشاور(  شرکت  نام  به  دولت  الکترونیکی 

کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 

از ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 99/08/07  تا ساعت 19 
روز شنبه مورخ 17/ 99/08.

 *تاریخ بارگذاری اسناد کیفی و اسناد مناقصه و محل ارائه پاکات: 
کلیه  تصویر  ابتدا  ؛  گردد  می  تقاضا  دهندگان  پیشنهاد  از 
پاکات الف ،ب و ج را درسامانه  مستندات و مدارک کیفی و 
روز       صبح   8 ساعت  تا  حداکثر  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
سه شنبه به تاریخ  99/09/04 بارگذاری نمایند. همچنین اصل 
پاکت الف با شرایط درج شده دراسناد مناقصه درپاکت الک 
تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ  99/09/04  و مهرشده 
پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق به آدرس: مشهد – انتهای 
– طرقبه   – شاندیز  راهی  دو  به  نرسیده   – آباد  وکیل  بلوار 

امور  به    – خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت   - راست  سمت 
تدارکات و قراردادها تحویل نمایند.

*تاریخ و محل گشایش پاکات:
 ساعت10 صبح روزسه شنبه مورخ  99/09/04 در محل امور 

تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای خراسان.
* متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 
منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.

می  متقاضیان  بیشتر،  توضیحات  دریافت  به  نیاز  صورت  در   *
منیران)مشاور( شرکت   051  -  38717200 شماره   با  توانند 
آقای اسکندری یا با امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق 
به شماره 36103620-051 )آقای حسین  منطقه ای خراسان 

زاده( و فاکس 36103629-051 تماس حاصل نمایند.
و  مخدوش  مشروط،  امضا،  فاقد  مستندات  و  پیشنهادها  به   *
مطلقا  شود،  واصل  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  که  پیشنهاداتی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
معامالت  تضمین  نامه  آئین  مطابق  تمدید،  قابل  و  معتبر  کار 
های سپرده  سپرده،  فاقد  پیشنهادهای  به  باشند.  می  دولتی 
 مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* سایر اطالعات و جزئیات دراسناد درج شده است.

ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالع رسانی به 
آدرس ذیل مراجعه نمایند.  

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

شماره فراخوان در 
موضوع مناقصهسامانه ستاد

مدت 
اجرا

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارفرایند ارجاع کار) ریال(

2099001123000029

خرید و نصب متعلقات برجها و  
یراق آالت خطوط انتقال و فوق 

توزیع استان خراسان
منابع داخلی183.059.741.023 ماه

)غیرعمرانی(

شناسه آگهی : 1031812
م الف: 5142

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

چهارشنبه 8 آبان -1398

 تولیت آستان قدس رضوی کار فرهنگی و باال بردن معرفت دینی
 زائران را اولویت نخست آستان قدس رضوی دانست. به گزارش
 قدس آناین، حجت االسام والمسلمین احمد مروی در دیدار
 جمعی از نویسندگان و مؤلفان کتاب های رضوی و معارفی کشور

...که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر

 تولیت آستان قدس رضوی
در دیدار جمعی از نویسندگان و مؤلفان کتاب های رضوی

واعظی

هشدار تازه فائو

هشدار درباره
هرج ومرج فراگیر در لبنان 

 تولیت آستان قدس رضوی با درخواست
خادمی داریوش ارجمند موافقت نمود

 س از موفقیت نخست وزیر در جلب حمایت
پارلمان با هدف خروج از بن بست برگزیت

 نگاه آماری و کمی آفت کار فرهنگی است/
 کار فرهنگی و باال بردن معرفت دینی
رضوی قدس  آستان  اولویت  زائران، 

ایران گام چهارم را در زمان خود بر خواهد داشت

دمای برخی شهرهای آسیا تا ۲.۶ درجه سانتی گراد بیش از میانگین جهانی است

 سه فرضیه
درباره استعفای حریری

بازیگر سریال ستایش
خادم الرضا علیه السالم شد

 موافقت پارلمان با برگزاری انتخابات
زودهنگام در انگلیس

استجابت دعا در حرم مطهر

آستاِن عرش نشان
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مجله ویدیوییفرهنگیسیاسی عکساستان هااجتماعیعناوین اخبار خراسان رضویاقتصادیبین الملل ورزشی صفحه اصلی

یادداشت

پیشخوان روزنامه

مجله تصویری

نیازمندی هاقدس خراسانزندگیاخبار برگزیده

دریغا قیصر
عباسعلی سپاهی یونسی

حسن طالبیان شریف

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

:

 رییس دفتر رییس جمهور اعام کرد که چنانچه در مذاکرات و رفت و آمدها، آنچه ما دنبالش هستیم اتفاق نیفتد، گام چهارم را
 در زمان خود بر خواهیم داشت. محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
 که کلیات گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته ای چیست؟ اظهار کرد: کمیته ای آن را بررسی می کند و قرار بر این است که

اگر تا همان دو ماهی که برای گام سوم معین شده، در مذاکرات و رفت و آمدها آنچه ما دنبالش هستیم اتفاق نیفتد

 فائو می گوید منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر ناامنی غذایی و تأثیرات ناشی از رخدادهای
 شدید آب وهوایی است؛ بررسی ها نشان می دهند که دمای برخی شهرهای منطقه آسیا هم اکنون بین ۰.2 تا 2.۶ درجه سانتی گراد
 بیشتر از میانگین جهانی است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( هشدار داد گستره خشکی ها و شهرهای روبه رشد در

منطقه آسیا با سرعتی بیش از میانگین جهانی در حال گرم شدن هستند؛ مسئله ای که تأثیرات قابل توجهی

...

...

8 آبان، نهمین سالروز تأسیس 
پایگاه خبری - تحلیلی

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

گره گشایی  اقتصادی با تهاتر ارزیگره گشایی  اقتصادی با تهاتر ارزی
کارشناسان در گفت وگو با قدس از خوب و بد ایده  مجلس و دولت کارشناسان در گفت وگو با قدس از خوب و بد ایده  مجلس و دولت 
برای تأمین کاالی اساسی و ثبات بازار ارز می گویندبرای تأمین کاالی اساسی و ثبات بازار ارز می گویند

 ............ صفحه  ............ صفحه 66

 چرا تردید درهولوکاست، ُجرم
اما اهانت به پیامبرخدا آزاد است؟
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روزنامـه صبـح ایـران 2

پیام مهم رهبر انقالب، خطاب به جوانان فرانسوی   سیاست: در پی اظهارات مکرون، رئیس جمهور فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اسالم)ص( و خشم مسلمانان سراسر جهان ، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پیامی به جوانان فرانسوی در شبکه های اجتماعی نوشتند:  جوانان فرانسه! از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟ آیا معنی 
آزادی بیان این است: دشنام و اهانت، آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کاراحمقانه، توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟ سؤال بعدی این است که چرا تردید در 

هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟!

 سیاست   رئیس جمهــور در جلسه دیروز 
هیئت دولت ضمــن انتقاد از رعایت نکردن 
اخالق توسط فرانســوی ها، از رهبر معظم 
انقالب برای جلسه اخیر ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و رهنمودهایشان تشکر کرد و با اشاره 
به تصمیمات اقتصــادی جدید دولت، اعالم 
کرد:  ســخن گفتن درباره مسائل اقتصادی 

در این مقطع باید به مسئوالن واگذار شود.
به گزارش فارس، حسن روحانی با توجه به 
نزدیک شدن به هفته وحدت، به آموزه های 
ائمه معصومین)ع( در تعامل سازنده با اهل 
تســنن تأکید کرد و با اشاره به توهین اخیر 
نشریه فرانسوی و امانوئل مکرون به پیامبر 
اعظم)ص( گفت: در دنیای امروز در صورتی 
می توانیم در کنار هم زندگی 
کنیم و صلــح و ثبات برقرار 
باشــد که همه به هم احترام 
بگذاریم. بــی احترامی کردن 
به پیامبر هنر نیســت، ضد 
اخالق است، اینکه احساسات 
میلیون هــا و میلیاردها نفر را 
تحریک کنیم هنر نیســت، 
پیامبر، ضد  بــه  بی احترامی 

اخالق است.
روحانی اظهــار کرد: غرب، 
اروپا و فرانســه اگر راست 
می گوینــد که بــه دنبال صلــح، صفا و 
برادری در جامعه بشــری هســتند، از 
دخالت در امور داخلی مســلمانان دست 
بردارند. تمام مشکالت و کینه ها به دلیل 
ظلم و مداخله غرب در امور مســلمانان  
اســت. نمونه آشــکار این جریان یمن 
اســت، که مردم این کشور زیر بمب ها و 

هواپیماهای غربی  جان می دهند.
وی تصریح کرد: فحاشــی کــردن، توهین 
کردن و کاریکاتور زشت کشیدن جزو اخالق 
و انســانیت نیســت. بحمداهلل دنیای اسالم 
واکنش قاطعی را در مقابل این اهانت ها نشان 
داد و امیدواریم این هایی که اشــتباه کردند، 
هرچه زودتر جبران کنند و به اخالق برگردند.

رئیس جمهور با اشاره به نشست اخیر ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در حضور رهبر انقالب، 
ضمن قدردانی از همه افراد و دســتگاه هایی 
که در ایام شیوع کرونا به مردم کمک کردند، 
اضافه کرد: رهبر معظم انقالب دستور دادند 
قرارگاهی تشکیل شود که این قرارگاه همه 
مصوبات را به دقت دنبال کند. چرا که ستاد 

مصوبات زیــادی را تصویــب و آن را ابالغ 
می کــرد، اما برخی از این مصوبات به صورت 
دقیق اجرا نمی شد و برخی هم خیلی کم اجرا 
می شد و یا اجرا نمی شد. برای اینکه کار ستاد 
بتواند برای نجات جامعه نتیجه بخش باشد، 
قرارگاه باید به عنوان ناظر و نگهبان حضور 

داشته باشد.

روحانی خاطرنشان کرد: گاهی در مصاحبه 
های افراد مختلف در گوشــه و کنار کشور 
ســخنانی بیان می شــود که مــردم دچار 
سردرگمی می شوند که کدام حرف درست 
است که براساس بیانات رهبر معظم انقالب 
ما ســخنگویی را در نظرگرفتیم تا ســخن 
او به عنوان مرجع باشــد. البته رهبر انقالب 
توصیه های دیگری هم داشتند که ما آن ها 
را دنبال مــی کنیم. کارانــه کادر درمان را 
تأکید کردیم پرداخت شود و هر نیازمندی 
که وزارت بهداشت دارد هم باید تأمین شود.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه من 
هم معصوم نیستم و کار و برنامه من قابل 
نقد اســت، گفت: البته که نقد الزم است، 
اما این مهم اســت که نقد برای چه باشد. 
نقد نباید برای این باشــد که امید مردم از 
بین برود و روحیه مردم مشوش شود؛ این 
چگونه نقدی است که خوبی ها و نقاط قوت 

را اصالً نمی بیند.
رئیس جمهور اظهار کرد: ما در هفته گذشته 
و به خصوص دیروز بحث مهمی را با اعضای 
ستاد اقتصادی برای حل مشکالت داشتیم 
که بر اساس آن باید نیازهای کشور را تأمین 
کنیم.  وی گفت: در جلســه دیروز به دنبال 
این بودیم که چگونه ارتباط مناســبی بین 
نهادهای اقتصادی برقرار کنیم و تصمیمات 
خوبی هم گرفتیم. در جلسات هفته گذشته 
و در جلســه دیروز دربــاره هماهنگی بین 
وزارت صمــت، وزارت نفــت، بانک مرکزی، 
وزارت جهاد کشــاورزی و دیگرانی که امروز 
مســئولیت و بار اصلی تأمین مواد مورد نیاز 
جامعه و کاالهای اساسی را بر دوش دارند، به 
جمع بندی خوبی دست یافتیم. رئیس جمهور 
در تکمیل سخنانش افزود: با این جمع بندی 
بانک مرکزی منابع ارزی اش عمدتاً بر نفت، 
میعانات و گاز پتروشیمی و فوالد بیشتر متکی 
می شــود و وزارت صمت تالش می  کند در 
بقیه بخش ها ارز را به کشــور برگرداند و در 
موارد الزم تهاتر را انجام دهد و در صورت نیاز 

صادرات و واردات را به هم وصل کند.

روحانی خطاب به دولت فرانسه:

بازی کردن با احساسات میلیاردها مسلمان غیر اخالقی است

 چرا روزنامه وزین و مردمی قدس گزارشی در مورد تفاوت تبعیض آمیز همسان سازی س
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با سایر بیمه ها تهیه نمی کند. بیش 
از 3 میلیون مستمری بگیر و رقمی بین 10 تا 15 میلیون نفر جمعیت مستمری بگیر و 

خانواده هایشان با فالکت و بدبختی زندگی را سپری می کنند. 09150004223
از آنجا که دیدگاه برخی دولتمردان کنار آمدن با کدخدا و همگام شــدن با شرکای س

اروپایی اســت! بنابراین برداشتن تحریم تسلیحاتی یعنی شروع وابستگی، یعنی پایان 
خاّلقیت، یعنی نگاه به خارج، یعنی یأس، یعنی سرکوِب تولید داخل و خیلی یعنی های 
ناامیدکننده دیگر. امیدوارم ســربازان گمنام امام زمان درعرصه دفاعی به هوش باشند 
و اجازه ندهند این ِدژ مقدس دفاعی به سرنوشــت هســته ای ُدچار و متزلزل شــود. 

09150002088
جاده 3 کیلومتری روســتای حاجی عباس خان صفرزایی درشهرستان هیرمند با س

۷0خانوار جمعیت از اوایل دهه ۶0 جزو اولین جاده های روستایی،جهت زمینه سازی برای 
آسفالت، تسطیح و شن ریزی شده، ولی تاکنون بی نتیجه رها شده است. 0930000494

 نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس©
اظهارات توهین آمیز مکرون را محکوم کردند

سیاست: در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه نمایندگان اقلیت های دینی 
در محکومیت اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه قرائت شد.

در بیانیه پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس آمده اســت: اظهارات غیرمسئوالنه و 
توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر اسالم از جمله رویکردهای مذمومی 
اســت که عمالً به بهانه آزادی بیان، ولنگاری بیان و خشونت زبانی منتهی به خشونت 
فرهنگی و سیاســی را ترویج می کند. اگر افراطی گری محکوم است، هتاکی زمینه ساز 

زنجیره خشونت و پایمال شدن حقوق، محکوم تر است.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: ما نمایندگان جوامع ادیان الهی در مجلس شــورای 
اسالمی، با احترام به تجربه مشترک و دیرین جوامع خود در ایران اسالمی با محکومیت 
چنین رفتارهایی از سردمداران چنین کشورهایی می خواهیم که چنانچه خواهان صلح 
و همزیستی ادیان و فرهنگ ها هســتند، به تجدیدنظر اساسی در رویکردها و باورهای 

غلطشان دست یازند.

 وزیر دفاع: پژوهشگران غافل گیری دشمن را ©
وجهه همت خود قرار دهند

سیاســت: وزیر دفاع گفت: دانشمندان و 
نخبگان نیروهای مســلح باید به کمک سایر 
محققان و پژوهشگران و همچنین شرکت های 
دانش بنیان آن کاری که موجب غافل گیری 
دشمن می شــود را وجهه همت قرار دهند و 

دنبال کنند.
به گزارش فــارس، آیین اختتامیه هفتمین 
جشنواره تحقیقات، فناوری و نوآوری وزارت دفاع با حضور امیرسرتیپ حاتمی؛ وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار عزیزی دلشاد؛ معاون تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل 
نیروهای مسلح، معاونان وزیر دفاع و جمعی از نخبگان و محققان برتر علمی و دانشگاهی 

در ستاد وزارت دفاع برگزار شد.
امیرســرتیپ حاتمی در این مراسم با تبریک سالروز آغاز امامت حجت بن الحسن)ع( و 
همچنین گرامیداشــت نام و یاد شهیدان به ویژه شهدای عرصه علم و تحقیق، برگزاری 
جشــنواره تحقیقات، فناوری و نوآوری را بسیار مهم و ارزشمند دانست و با قدردانی از 
تمامی دســت اندرکاران و محققانی که نقشی حساس و خطیر برای اعتالی جمهوری 
اسالمی ایفا کرده اند، گفت: محققان، پژوهشگران و تمامی دست اندر کاران صنعت دفاعی، 
علم را به معنای کامل کلمه به عنوان یک جهاد دنبال کردند و توانستند به دستاوردهای 

شگرفی در زمینه های گوناگون دفاعی و نظامی دست پیدا کنند.
وزیر دفاع با بیان اینکه دشمنان دائماً در حال رصد ما هستند و از هیچ تالشی برای ضربه 
به کیان اسالمی مضایقه نمی کنند، با اعالم وجود زیرساخت های الزم و آزمایشگاه های 
مجهز در ســازمان های وزارت دفاع تصریح کرد: فضای تحقیق و پژوهش و اســتفاده از 
امکانات وزارت دفاع برای نخبگان و پژوهشگران و همچنین شرکت های دانش بنیان کاماًل 
فراهم است و ضروری است مسئوالن وزارت دفاع موانع را برای انجام امر تحقیق و پژوهش 

این گروه ها بردارند و مسیر را بیش از پیش برای این عزیزان هموار کنند.
وی با بیان اینکه یکی از زمینه های اصلی دستیابی به کیفیت باالی محصوالت، کم کردن 
فاصله ایده تا محصول و همچنین هزینه ها، » تحقیق و پژوهش« است، گفت: اکنون که 
زمینه صادرات محصوالت دفاعی نیز فراهم شده است، ضروری است موضوع پژوهش با 

جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود.
وزیر دفاع تصریح کرد: باید شــرایطی فراهم شود تا پژوهشگران در کنار تولیدکنندگان 
محصول در رزمایش ها حضور یابند و نتایج و دسترنج اقدام های خود را برای بهبود هرچه 

بهتر تسلیحات دفاعی در میدان عمل مشاهده کنند.

 تجمع ضد فرانسوی دانشجویان تهران ©
در پی اهانت به پیامبر اسالم)ص(

سیاست: جمعی از مردم و دانشجویان عصر 
دیــروز در اعتراض به توهین ســازمان یافته 
فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(، 

قرآن و ادیان الهی تجمع کردند.
به گــزارش فارس، این تجمع به همت دفاتر 
بسیج دانشجویی در دانشگاه های تهران و با 
بهداشتی روبه روی  رعایت دستورالعمل های 
سفارت فرانســه  برگزار شد. مردم و دانشگاهیان با حضور در این تجمع خواستار اخراج 

سفیر فرانسه از ایران شدند. 
همچنین ایرانیان همنوا با دیگر مسلمانان جهان شعارهای ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی 
و ضدسعودی سردادند و اقدام رئیس جمهور فرانسه را شیطانی و جاهلیت مدرن نامیدند.

دانشجویان در این تجمع صدها نفری، شعارهایی مانند » کی شود دریا ز پوز سگ نجس« 
از وزارت خارجه و دیپلمات های کشــورمان خواستند غیرت نشان دهند و موجب عزت 
ملت شوند. »سالم بر محمد«، »ما همگی امت رسول اهلل هستیم« و »ابلیس پاریس مکرون 

است« از دیگر شعارهایی بود که توسط تجمع کنندگان سر داده شد.

درخواست برای تحریم کاالهای فرانسوی»
دانشــگاهیان و مردم انقالبی تهران در این تجمع خواستار »تحریم کاالهای فرانسوی« 
شدند. آنان همچنین بازنشر کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان را جرمی بزرگ و نابخشودنی 
دانســتند. »امانوئل رشــدی« و »توحش جاهلیت مدرن« از دست نوشــته هایی بود که 

تجمع کنندگان با خود همراه داشتند.

 50 نماینده خواستار فعال شدن وزارت خارجه ©
در پی اهانت مکرون به پیامبر اسالم شدند

سیاست: 50 نماینده مجلس خواستار فعال 
شدن دستگاه دیپلماسی در پی اهانت مکرون 
به پیامبر گرامی اســالم و همچنین احضار 
سفیر فرانسه و ابالغ اعتراض شدید جمهوری 

اسالمی ایران به او شدند.
حســین حق وردی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس،  
با اشاره به هتک حرمت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامی اسالم )ص( گفت: در حال 
حاضر تقسیم کاری بین سردمداران نظام سلطه و استکبار صورت پذیرفته تا اهداف شوم 

آنان علیه بشریت و اسالم هراسی دنبال شود.
وی افزود: ســران جنایتکار ایاالت متحده خیمه شــب بازی ایجاد ســازش بین رژیم 
صهیونیســتی و اعراب مرتجع را برعهده گرفته اند و سردمداران بی خاصیت فرانسه نیز 

به بهانه آزادی بیان تداوم جریان اهانت به ساحت قدسی پیامبر )ص( را دنبال می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نســبت به منفعل بودن وزارت امورخارجه 
کشورمان در این موضوع انتقاد داریم؛ این در حالی است که 50  نفر از نمایندگان مجلس 
در تذکری خواستار فعال شدن دستگاه دیپلماسی و همچنین احضار سفیر فرانسه و ابالغ 

اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به او شده اند.
وی در ادامه افزود: اگر مسئوالن فرانسوی بخواهند چنین اقدام های اهانت آمیز را دنبال 
کنند، حتماً الزم اســت جمهوری اسالمی ایران در روابط خود با این کشور تجدید نظر 
کند و اگر فرانسوی ها در رفتارهای خود تجدید نظر نکنند؛ قطعاً مجلس شورای اسالمی 

تصمیم الزم را درباره روابط با این کشور خواهد گرفت.

 خط ریلی خواف - هرات ©
مسیر دوستی ایران و افغانستان

دوشــنبه 28 مهرماه بود که رئیس جمهور 
کشــورمان در دیــدار با عبــداهلل عبداهلل، 
رئیس شــورای عالی مصالحه افغانستان از 
موضوعی سخن گفت که به اذعان بسیاری 
از کارشناســان می تواند ســنگ بنایی بر 
توسعه هر چه بیشتر مناسبات میان تهران 
و کابل تلقی شود. حسن روحانی با اشاره به 
افتتــاح راه آهن خواف - هرات در روزهای 
آینده، اتصال مسیر ریلی ایران و افغانستان  
را موجب تقویت همکاری های اقتصادی و 
تجاری دو کشور همسایه و همزبان عنوان 
کرد. این در حالی است که مقام های شهر 
هرات روز گذشــته اعالم کردند نخستین 
قطار آزمایشی ایران از طریق راه آهن هرات 
- خواف وارد این والیت شــده است. پروژه 
راه آهــن خواف - هرات که از ســال های 
1382 - 1381 کلید خورده است، شامل 
چهار قطعه می شــود که ســه قطعه آن از 
خواف تا ایســتگاه شــمع تیغ و پس از آن 
ایستگاه جونو در تعهد ایران است و قطعه 
چهارم آن که از این ایستگاه شروع می شود 
و به هرات می رسد را افغانستانی ها متعهد 
به ساخت و بهره برداری از آن شده اند. این 
خط ریلی قرار بود تا پایان سال گذشته به 
بهره برداری برسد که به دلیل آنچه ناامنی 
در خاک این کشور همسایه عنوان می شد، 
به تأخیر افتاد و حاال به نظر می رسد آماده 
شــده و آبان ماه امســال بــه بهره برداری 

خواهد رسید. 
تکمیل مســیر ریلی ایران به افغانســتان 
به جهت نقشــی که می توانــد در افزایش 
مناســبات اقتصادی داشته باشــد، امروز 
از ســوی مقام های دو کشــور به جد مورد 
توجه قرار گرفته و افتتاح هرچه ســریع تر 
آن مورد تأکید اســت. واقعیت آن است که 
مرز دوغارون یکــی از محورهای کلیدی و 
تاریخی تعامالت میان دو همســایه است. 
مســیر زمینی هرات - خواف از گذشــته 
دور دروازه اصلی ورود کاالی ایران به شهر 
تاریخی هرات و از آنجا انتقال به سرتاســر 
افغانستان بوده است. این موضوع در سوی 
مقابل هم قابل تصور است؛ به این معنی که 
هرات نقش مهمی در تعامالت اقتصادی با 

تهران بر عهده دارد. 
با وجود درک اهمیت این شاهراه ارتباطی 
به دالیل مختلف که مهم ترین آن ناامنی در 
همسایه شرقی ما بوده، ارتباط ریلی میان 
دو کشــور تاکنون میسر نشــده است. اما 
اتصال راه آهن ایران به هرات که طبق وعده 
رئیس جمهور در ماه اخیر انجام خواهد شد، 
به دالیل مختلف برای هر دو کشــور مهم 
و تعاملی بــرد - برد برای طرفین اســت. 
جمهوری اســالمی اکنون بــا تحریم های 
ظالمانه غرب روبه رو است و در ادامه مسیر 
دور زدن ایــن حماقت آمریکایی توســعه 
هرچه بیشتر مناسبات با همسایگان خود را 
هدف گذاری کرده است. بر اساس این روند 
توسعه مناســبات اقتصادی تهران با بغداد 
از 12 میلیــارد به 20 میلیارد هدف گذاری 
شــده و در مورد افغانستان هم این افزایش 
مبادالت به جد پیگیری می شــود. در ادامه 
این روند افتتاح هرچه زودتر مســیر ریلی 
خواف به هرات می تواند افقی دیگر در مسیر 
تعامالت خارجی ایران و راه ورود کاالهای 

ایرانی را به آسیای مرکزی بگشاید. 
در سوی مقابل کابل هم امروز به کاالهای 
ایرانی نیاز مبرم دارد و مســیر ریلی اخیر 
به دلیل کاهش هزینه ها فرصت و ظرفیت 
بزرگــی ایجــاد خواهد کــرد. اهمیت این 
موضوع تا جایی اســت کــه می توان گفت 
راه آهن خواف -هــرات بیش از آنکه برای 
ایران مفید باشــد، به نظر برای افغانستان 
مفید اســت و می توان آن را رگ توســعه 
آینده افغانســتان نامید. افتتاح خط ریلی 
خواف - هرات یک تحول و نقطه عطف در 
مناسبات دو کشور خواهد بود و در صورت 
تداوم مسیر این خط آهن تا کابل می تواند 
بن بست همیشگی شرق به غرب افغانستان 
را نیز حل کند. افغانستان حجم عظیمی از 
منابع معدنی را در اختیار دارد که با تکمیل 
این مســیر ترانزیتی و تــداوم آن تا بندر 
چابهار و از ســوی دیگر تا اروپا می تواند در 

شکوفایی این بخش هم مؤثر باشد. 
البتــه فــارغ از دالیل امنیتی کــه اجرای 
ســریع تر این پروژه را بــه تأخیر انداخته، 
افغانستان با مشکلی به نام تحمیل اراده های 
قومی و قبیله ای بر منافع ملی روبه رو است. 
حقیقت آن است کسانی هستند که در این 
همسایه شــرقی منفعت و سود خود را در 
تداوم وضعیت فعلی و توســعه نیافتگی این 
کشور می بینند. افغانســتان با این رویه با 
بنابراین  اســت؛  مواجه  دائمی  چالش های 
اقدام هایی نظیــر خط آهن خواف هرات را 
می توان ســمبل خواست و نیت خیر ایران 
بدانیم که می تواند توســعه افغانســتان را 
تضمین کند و افق های نو برای توسعه این 
کشور بگشاید. افغانستان مستقل به معنای 
افغانستان توسعه یافته تلقی می شود و این 
مسیری است که از رهگذر چنین پروژه های 

مهمی می گذرد. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

دنیای اسالم 
واکنش قاطعی 
را در مقابل این 
اهانت ها نشان 
داد و امیدواریم 
این هایی که اشتباه 
کردند، هرچه 
زودتر جبران کنند
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 سیاست   رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این فرصت برای 
ســازمان برنامه و بودجه فراهم شد که طی امروز و فردا به صورت 

یکجا مطالبات کادر درمان و بهداشت تسویه شود.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ماه ها تأخیر و تعویق 
در پرداخــت کارانه کادر محترم درمان، دیــروز این فرصت برای 
سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که 5 هزار و 500 میلیارد تومان 
یکجا همه مطالبات کادر بهداشت و درمان تسویه شود که امیدوارم 

طی امروز و فردا این پول به حساب عزیزان واریز شود.
وی همچنین درباره مطالبات بازنشستگان سال 13۹8 گفت: ما هر 
سال پاداش بازنشستگی سال قبل را به طور کامل پرداخت می کنیم. 
مطالبات فرهنگیان افزون بر 5 هزار و 300 میلیارد پرداخت شد و 
برای سایر دستگاه ها، پاداش بازنشستگی آن ها یک هفته است در 

حساب خزانه موجود است تا دستگاه های ذی ربط براساس اطالعات 
و لیست افراد متقاضی، آن ها را تا یک هفته دیگر پرداخت می کنند. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بیان کرد: یک توضیحی هم دارم 

که این ایام به دلیل عدم دسترســی به اطالعات کافی و برداشت 
نادرست، موضوعی در فضای مجازی مطرح شد که با این مطالبی 
که می گویم اطالعات را کامل می کنم. در فروردین امسال بخشی 
از فروش فراورده های نفتی ســال قبل به حساب خزانه واریز شد 
و ما حســاب کرده بودیم این رقم را اســفند ماه بگیریم، اما بنا به 
دالیلی از قبیل تحریم ها این پول سال ۹۹ واصل شد. ما نمی توانیم 
پول ســال ۹۹ را برای سال ۹8 استفاده کنیم و قرار شد این پول 
را برای طرح های خاص ســال ۹۹ اختصاص دهیم که می تواند تا 
پایان سال به اتمام برسد. نوبخت همچنین از پیش آمدن مشکالت و 
کاستی هایی در همسان سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود از اول 
مهر اجرایی و اول آبان پرداخت شــود، خبر داد و گفت: با توجه به 
اینکه 2 میلیون و ۴00 هزار حکم نیز اصالح شده، در حال بررسی 

هستیم و ان شاءاهلل در حقوق آبان ماه جبران می کنیم.

 سیاست/ مهدی خالدی   معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کشــورمان در چارچوب ســفر منطقه ای که تحلیلگران از آن به 
فعال شــدن دیپلماســی تهران برای حل مناقشــه قره باغ تعبیر 
کرده اند، روز گذشته پس از ورود به پایتخت جمهوری آذربایجان 
با مقام های این کشور دیدار و گفت وگو کرد. سیدعباس عراقچی به 
عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسالمی ایران در این سفر با مقام های 
جمهوری آذربایجان، مسائل منطقه ای ازجمله راه حل مسالمت آمیز 
مناقشه قره باغ را به بحث و بررسی گذاشته است. وی در قالب این 
سفر منطقه ای همچنین قرار است از ارمنستان، ترکیه و مسکو نیز 

دیدار کند.

جمهوری اسالمی میان دار صلح در قره باغ»
اما عراقچی پس از ورود به باکو در تشریح اهداف سفرش، بخش هایی 
از طرح ابتکاری ایران برای پایان دادن به مناقشــه میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان را اعالم کرد. عراقچی تأکید کرد: این اقدام 
در چارچوب ســفر دوره ای به آن دسته از کشورهای منطقه که در 
پایان دادن به درگیری های اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
تأثیرگذار هستند، انجام می شود و هدف اصلی سفر نیز ارائه ابتکار 

جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به صلح پایدار است. 
این در حالی است که وزیر خارجه کشورمان نیز عصر روز سه شنبه 
اعالم کرد: طــرح ایران برای حل دائمی مناقشــه قره باغ تدوین 
شده است. محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه ایران در ارتباط با 
موضوع قره باغ دیپلماسی فعالی را با  تأکید بر حفظ تمامیت ارضی 
آذربایجان، حل و فصل مناقشه از طریق صلح آمیز و تغییرناپذیری 
مرزهای بین المللی پیگیری می کند، افزود: البته نگرانی هایی از بابت 
حضور تروریســت های تکفیری در منطقه وجــود دارد و ما اصرار  

داریم که این موضوع برای ایران غیرقابل تحمل است.

ظرفیت ممتاز ایران برای میانجیگری»
ســفر عراقچی به جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو 
طرف درگیر در مناقشــه اخیر و همچنین روســیه و ترکیه به 
عنوان طرفین تأثیرگذار در تحوالت این حوزه جغرافیایی از عزم 
جزم ایران برای میان داری در حل این منازعه حکایت دارد. یک 
تحلیلگر حوزه سیاست خارجی در گفت وگو با قدس ضمن بیان 

این نکته ادامه داد: جنگ قره باغ امروز به نقطه خطرناکی رسیده، 
طوری که طبق آمار منتشر شده تاکنون حدود 5 تا ۶ هزار تن در 
این درگیری ها کشته و زخمی شده اند. این موضوع و دخالت های 
بی جای طرف های خارجی که هرکدام بر حسب منافع خود وارد 
این معرکه شــده اند و بر آتش جنگ می دمند، ضرورت حضور 
جدی تــر ایران به عنــوان قدرتی تأثیرگــذار در تحوالت قفقاز 
را ضروری می کرد که با ســفر عراقچی به این چهار کشــور به 
نظر می رسد این امر در حال محقق شدن است. سیدعلی قائم 
مقامــی در این باره افزود: امروز فــارغ از مداخالت ترکیه، رژیم 
صهیونیستی هم عمالً آتش بیار معرکه شده و تالش دارد به بهانه 
این درگیری نفــوذ خود را در قفقاز تقویت کند. تل آویو اکنون 
تأمین کننده بخش بزرگی از نیاز تسلیحات جمهوری آذربایجان 
است و همزمان به ارمنستان هم سالح می فروشد که این مسئله 
نمی تواند از چشم مسئوالن امنیتی ما پنهان بماند. گروه مینسک 
)فرانسه و اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا( هم به عنوان میانجی 
این بحران در 30 سال اخیر کارنامه خوبی به جا نگذاشته است. 

3+3 ابتکار ایران برای حل نزاع قره باغ»
قائم مقامی با بیان اینکه تهران از همان ابتدا آمادگی خود را برای 
میانجیگــری در حل  درگیری در قره باغ اعالم کــرده بود، افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که با جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان رابطه تاریخی دارد از ظرفیت و مقبولیت بیشــتری 
نسبت به روســیه و ترکیه برای ورود به این حوزه برخوردار است. 
وی عنوان کرد: بر این اســاس تهران در پیــروی از اصول جهانی 

همان گونه که چهارقطعنامه ســازمان ملل، قره باغ کوهستانی را 
جزو خاک جمهوری آذربایجان می داند، بر این مسئله تأکید دارد 
و در ادامه خواســتار توقف جنگ و انجام مذاکرات صلح است. این 
تحلیلگر حوزه سیاست خارجی در تشریح جزئیات ابتکار جمهوری 
اسالمی برای حل مناقشه میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
خاطرنشان کرد: ایران همان گونه که پیش تر دکتر علی اکبر والیتی، 
مشاور امور بین الملل رهبر انقالب هم گفته  است، حل منطقه ای 
این مناقشــه را مدنظر دارد. در این طرح ایران، ترکیه و روســیه 
به عنوان ســه کشور قدرتمند و تأثیرگذار در بحران قره باغ بعالوه 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به عنوان کشورهای  
حوزه قفقاز جنوبی باید با پیش بینی ساختاری، امنیت منطقه را رقم 
بزنند. در پیگیری این موضوع مداخله دولت های خارجی از جمله 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در بحران قره باغ به هر بهانه ای خط قرمز 
جمهوری اسالمی است. اگر این طرح از سوی روسیه و ترکیه مورد 
استقبال قرار گیرد، مسلماً باید منتظر اتفاقات خوب در آینده نزدیک 

بر حسب منافع جمعی کشورهای منطقه باشیم. 

مداخالت خارجی خط قرمز تهران»
حسن عابدینی دیگر تحلیلگر کشــورمان نیز در تشریح جزئیات 
ابتکار ایران برای پایان دادن به مناقشه قره باغ ضمن تاریخی خواندن 
خصومت میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، معتقد است 
که تهران می تواند در جهت حل این بحران نقش فعالی ایفا کند. 
وی می گوید: ابتکار ایران ویژگی های خاصی دارد که می تواند این 
مسئله را به صورت ریشــه ای حل کند. عابدینی در این باره افزود: 
نخستین محور تأکید ایران بر ضرورت احترام همه کشورها به چهار 
قطعنامه گذشته سازمان ملل در باره قره باغ است. جمهوری اسالمی 
اکنون شــاید تنها طرفی است که در این مخاصمه، از سوی باکو و 
ایروان مواضع منطقه ای اش مورد تأیید قرار گرفته و به جهت همین 

مقبولیت می تواند فعال تر وارد گود شود. 
ایــن تحلیلگر ادامه داد: فاکتور مهم دیگر در طرح ایران برای حل 
مناقشه قره باغ تأکید بر تفاهم کشورهای منطقه بر سر این موضوع 
است. تهران از بابت ورود آمریکا و رژیم صهیونیستی و تبدیل قفقاز 
به حوزه جدیدی از درگیری نگران است و بر این اساس معتقد است 

راه حل هرگونه توافقی از اجماع کشورهای منطقه می گذرد.
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نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت، پرداخت مطالبات،پاداش و همسان سازی را اعالم کرد

تور منطقه ای عراقچی برای میانجیگری در بحران دو کشور همسایه

خبرهای خوش برای کادردرمان و بازنشستگان

ابتکار ایران روی میز مذاکرات قره باغ

 آیت اهلل آملی الریجانی: 
امثال مکرون نمی توانند جلو گسترش اسالم را بگیرند

سیاست: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی، توهین برنامه ریزی شده 
برخی نشریات و رئیس جمهور فرانسه علیه پیامبر اکرم)ص( را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، آیت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به اهانت نشــریات فرانسوی به ساحت 
مبارک پیامبر اکرم)ص( و حمایت رئیس جمهور این کشور از این اقدام اظهار کرد: مسئله 
اسالم ســتیزی اختصاصی به امروز و دیروز مغرب زمین ندارد و دهه های متمادی و بلکه 
قرن هاســت که دنیای غرب به انحای مختلف علیه اســالم اقدام می کند، منتها پس از 
انقالب اســالمی وقتی ظرفیت عظیم دین اسالم و توده های مسلمان را مشاهده کردند، 
کشورهای غربی گویی زنگ خطر خاصی شنیده اند. وی افزود: امثال مکرون بفهمند که 
با این کارهای حماقت آمیز و غیرمنطقی و رفتارهای غیراخالقی نمی توانند جلو پیشرفت 
اسالم را بگیرند. با کدام منطق توجیه می شود که به پیامبر مورد عنایت و عشق میلیاردها 
مسلمان توهین و این گونه عواطفشان را تحریک کنند؛ پیامبری که حتی مورد توجه و 
احترام غیر مسلمان هاست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه مسلمان ها در 
محکوم کردن این اعمال سخیف و هتاکانه متحد شوند و در مقام عمل اقدام هایی بکنند 
که هتاکان را سر جای خودشان بنشانند. مکرون و اذنابش که دست به چنین اقدام های 

زشتی می زنند، مسلّم بدانند که واکنش جهان اسالم ساده نیست.
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  مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم اسالمی رضوی افتتاح شد   آستان:  همزمان با آغاز هفته وحدت، مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم اسالمی رضوی با حضور رئیس این دانشگاه به صورت برخط افتتاح شد. 
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی ظهر دیروز در مراسم افتتاح این مرکز که در فضای مجازی برگزار شد؛ به معرفی جایگاه و اهمیت مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم اسالمی رضوی پرداخت.حجت االسالم والمسلمین 

سیدحسن وحدتی شبیری گفت: تأسیس مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم اسالمی رضوی با هدف تسهیل تبلیغ دین اسالم در سطح جهان صورت گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
دانشگاه علوم اسالمی رضوی اهانت به پیامبر ©

اسالم)ص( را محکوم کرد   
آستان: رئیس، استادان، دانشجویان و 
کارکنان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
طی پیامــی، اقدام ســخیف و موهن 
رئیس جمهور فرانسه در اهانت به پیامبر 

مکرم اسالم)ص( را محکوم کردند.
در این پیام آمده است:

در آستانه سالروز میالد پیامبر رحمت و 
منادی وحدت، شوربختانه دست استعمار از آستین مدعیان حقوق انسان به بهانه 
آزادی بیان خارج گشت و صفحه سیاه دیگری بر کتاب تاریخ فکرت آن گستاخاِن 
حرمت شکن افزود. جسارت بر پیامبری که راهبر و هادی انسانیت از تاریکی های 
گمراهی به سرچشمه های هدایت فکری و زیستی بوده و هست، نه با بنیان های 

اخالقی فطرت پاک آدمی سازگار است نه با فکر رشد یافته بشر.
باورمندان حقیقی به ادیان ابراهیمی که سرچشمه واحدی در آموزه های الهی خود 
دارند؛ هرگز توهین و جسارت به آستان و جایگاه رسالت را روا نمی دارند، از این رو 
بی حرمتی ها به برترین انسان های نیکوخصال را باید برآمده از جریان تقابل اردوگاه 
کفر با جبهه توحید دانست.چنین رفتار نابخردانه ای به هیچ عنوان شایسته جوامع 
به ظاهر متمدن امروزی نیست. سبعیت کالمی رها شده به بهانه آزادی بیان، از 
بی مایگی علمی و ضعف استدالل حرمت شکنان نشان دارد و گواهی بر ناهمسویی 

ادعای احترام به حقوق بشر با عملکرد وقیحانه آنان است.
این گونه جسارت ها که سابقه ای به درازای ظهور اسالم دارد، انگیزه ای جز هراس 
از قدرت روزافزون اسالم و ایجاد شبهات سخیف نداشته و نتیجه ای جز روسیاهی 
هتاکان و گواهی تاریخ بر کم خردی آنان در پی ندارد. شایســته است ناآگاهان 
بدانند که نور الهی و خط سیر تربیتی پیامبر اعظم اسالم)ص( با اقدامات وقیحانه و 
تالش های بی ثمر شیاطین نه تنها کم فروغ نمی گردد بلکه پرتو آن با آمدن منجی 

موعود)عج( بر سراسر گیتی روشنی می افکند.
بر این اســاس اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم اسالمی رضوی- که 
افتخــار بهره وری از آموزه هــای اخالق محور معصومیــن را دارند – ُکنش های 
جسارت آمیز به آســتان پیامبر گرامی اسالم)ص( و همه پیامبران و صالحان را 
نشانگر سستی بنیان های فکری و برآمده از تالش جبهه استکبار برای جلوگیری 
از گسترش اسالم در قلب های حقیقت جویان جهان دانسته و چنین حرکاتی را 
از منظر قانونی، اخالقی، علمی و دینی محکوم به بطالن می دانند و ضمن دعوت 
از همه حق طلبان گیتی به گفت وگوی علمی و منطقی در پرسش ها و شبهات، 
تحریم و منزوی کردن جسارت کنندگان و مدافعان آنان را خواستار بوده و هفته 
وحدت اسالمی را بهترین نماد برای نمایش اقتدار شکوهمند اسالم و همبستگی 

مسلمین در پاسخ به گزافه گویان می دانند.

به همت مؤسسه عمران و توسعه رضوی صورت خواهد گرفت

 تکمیل زنجیره نهاده های دامی سرخس©
 از طریق فناوری های دانش بنیان

 آستان/ هدی زاهدی   چندی پیش 
پروژه شــبکه تولید و پشــتیبانی دام 
ســبک با توجه به وضعیت دامپروری 
در سرخس، به همت مؤسسه عمران و 
توسعه رضوی به  عنوان معین اقتصادی 
ایــن شهرســتان ارائه شــد؛ چراکه با 
وجود محدودیت استفاده از مراتع، نیاز 

شهرستان به خوراک دام بیش از پیش احساس می شد.در حال حاضر با توجه به 
نیاز 18 هزار تنی شهرستان سرخس به تأمین خوراک در دامداری ها، تنها 4 هزار 
تن آن با سطح زیر کشت هزار و 720 هکتار گیاهان علوفه ای در منطقه تأمین 
می شود که این کسری نیاز دامداری های منطقه، با توجه به ظرفیت زنجیره تأمین 
آستان قدس و مؤسسه عمران و توسعه رضوی می تواند تأمین شود. از همین رو 
این مؤسسه تکمیل زنجیره نهاده های دامی در این شهرستان را از طریق ساخت 

سیالژ یونجه در دستور کار خود قرار داده است.

چرا سیالژ یونجه؟»
هزاران ســال است این  گونه گیاهان )جو، گندم، یونجه و ذرت( در تأمین غذای 
بشر نقش حیاتی ایفا می کند البته امروزه از جو و یونجه بیشتر برای خوراک دام 
و تهیه فراورده های تخمیری استفاده می شود. یونجه یا ملکه گیاهان، علوفه ای 
محصولی است که در بیشــتر نقاط دنیا کشت می شود؛ بر اساس آزمایش های 
صورت گرفته حدود 26 الی 54 درصد میزان ارزش غذایی و ماده خشک یونجه 
از زمان برداشــت تا مصرف کاهش می یابد. چندین عملیات ضروری در مرحله 
برداشت یونجه خشک صورت می گیرد که عبارت است از چیدن، ریختن دستگاه 
روی زمین، ردیف کردن، زیر و رو کردن و در نهایت پرس و بسته بندی. زردوزنیا؛ 
مدیر پیشرفت منطقه ای و عضو هیئت مدیره مؤسسه عمران و توسعه رضوی در 
ایــن باره گفت: »انجام این عملیات انرژی و زمان زیادی را می طلبد و با یک نوع 
محاسبه ساده معلوم می شود در یک سال زراعی زمین کشاورزی حدود 30 الی 
40 هفته  بدون آبیاری می ماند که البته این خود سبب کاهش عملکرد خواهد 
شد اما در عملیات چیدن یونجه به منظور سیالژ شاهد موارد مذکور نیستیم و 
مانند تولید سیالژ ذرت و یونجه پس از چاپر کردن با کامیون و... حمل می شود 
و زمین آماده آبیاری اســت«. وی ادامه داد: »در این روش کشاورز هزینه کمتری 
را متحمل شــده و از هدر رفتن 2 تــا 10 درصد محصول به دلیل ریزش برگ 
خشک جلوگیری می شود، البته مهم ترین مزیت سیالژ یونجه حفظ پروتئین آن و 
همچنین ماندگاری باالی آن است«. تحقیقات روی گاوهای شیری نشان می دهد 
که تمام علوفه جیره می تواند از سیالژ یونجه تأمین شود؛ چرا که نسبت ترکیب 
35 درصد سیالژ یونجه و 65 درصد کنسانتره بیشترین میزان تولید شیر، الکتوز، 
پروتئین و ماده جامد شیر را نشان داده همچنین مصرف سیالژ یونجه در گاوهای 

شیری بر چربی و پروتئین شیر تأثیر مثبت دارد.

اصلی ترین منابع تأمین غذای دام»
از آنجا که کیفیــت و کمیت مواد غذایی، نقش تعیین  کننده ای در رشــد دام، 
ســالمت باروری و افزایش شــیر دهی آن دارد، به جرئت می توان گفت سیالژ 
گیاهان علوفه ای یکی از اصلی ترین منابع تأمین غذای دام است؛ چرا که سیالژ 
علوفه ای دارای مقادیر زیادی کربوهیدرات اســت که برای دام مفید است. البته 
نباید فراموش کرد که برای مقرون به صرفه کردن این کار، استفاده از آن را باید 
به خوبی مدیریت کرد. در پرورش حیوانات اهلی، قسمت بیشتر هزینه های تولید 
مربوط به تغذیه است که در برخی از شاخه های دامپروری تا 80 درصد از مجموع 
هزینه پرورش دام را شامل می شود؛ بنابراین در شرایط متعارف، مدیریت تغذیه، 

باالترین اهمیت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می دهد.

از سودآوری تا حذف واسطه ها»
حذف واسطه ها و به حداکثر رساندن سود مردم یکی دیگر از اهداف پروژه سیالژ است 
که قرار است در شهرستان سرخس اجرا شود. با اجرای این طرح، همچنین ارزش 
افزوده قابل توجهی بر محصول ایجاد می شود؛ به طوری که تولیدات را می توان بیش 
از دو برابر قیمت خام فروشی به بازار عرضه کرد. مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه 
عمران و توسعه رضوی گفت: »تأمین خوراک مورد نیاز دامداران، کاهش قیمت تمام 
شده محصول در منطقه و ایجاد ارزش تغذیه ای باال در علوفه به طوری  که ارزش 
تغذیه ای برابری با جو داشــته، بخشی دیگر از اهداف این پروژه به شمار می رود«.

اشتغال زایی بیش از 500 نفر»
ضرورت اجرای پروژه ســیالژ یونجه در شهرستان سرخس از یک سو و تأثیر آن 
بر ایجاد اشتغال، آن هم در سال جهش تولید از سویی دیگر، اهمیت انجام این 
طرح را دو چندان کرده است. زردوزنیا درباره اشتغال حاصل از این پروژه گفت: 
»با اجرای سیالژ یونجه و سایر گیاهان علوفه ای در سرخس، برای 20 نفر اشتغال 

مستقیم و 500 نفر به  صورت غیرمستقیم شغل ایجاد خواهد شد«.
به گفته مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی، در حال حاضر 
سرمایه گذار پروژه سیالژ یونجه و سایر گیاهان علوفه ای شناسایی  شده و توافق 
اولیه نیز صورت گرفته است. وی ادامه داد: »عالوه بر این، با اداره امالک و اراضی 
آستان قدس در شهرستان سرخس برای مشارکت در این طرح توافق حاصل شده 

است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد«.

آستان قدس رضوی  تولیت  آستان     
گفت: ثمره فعالیت های علمی و پژوهشی 
در  و  امتداد  جامعه  در  باید  پژوهشگران 
زندگی روزمره مردم ظهور و بروز داشته 

باشد.
 حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
صبــح روز گذشــته در دیــدار جمعی از 
مدیران، اســتادان و پژوهشــگران بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس ضوی 
که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
فضای باز مدرسه خیرات خان حرم مطهر 
امام رضا)ع( انجام شد، با بیان اینکه فرهنگ 
از دغدغه های اصلی بنده در آستان قدس 
رضوی اســت، اظهار کرد: مضجع نورانی 
حضرت رضا)ع( مرکز نور و روح تمام عالم 
دنیا و عقباست؛ اما صرف نظر از این جایگاه 
قدســی، مجموعه عظیم آســتان قدس 
رضــوی را به منزله یــک کالبد می بینیم 
کــه برای تحرک و خلق آثار و برکات باید 
روح داشته باشد، روح کالبد آستان قدس 

رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی است.
وی با تأکید بر اینکــه بنیاد پژوهش های 
اســالمی در تمام حوزه های آستان قدس 
رضــوی باید حضوری فعــال و تأثیرگذار 
داشــته باشــد، گفــت: این بنیــاد برای 
بخش های مختلف آســتان قدس رضوی 
باید ســخن، ایده و برنامه داشــته باشد 
زیرا ما معتقدیم اســالم مکتبی است که 
در تمام شــئون فردی، اجتماعی، مادی و 
معنوی انسان سخن دارد و دینی شخصی 
و محصور به یکســری عبادت های فردی 

نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به 
روایت »َفإَِنّ الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا 
الَتََّبُعونا، مردم اگر زیبایی های سخن ما را 
بدانند، بی گمان از مــا پیروی می کنند«، 
رسالت بزرگ بنیاد پژوهش های اسالمی را 

تحقق این مهم دانست.

 ضرورت مسئله شناسی اجتماعی»
 در فعالیت های پژوهشی

مــروی  والمســلمین  حجت االســالم 
اولویت بنــدی در برنامه های پژوهشــی و 
توجه به نیازهای فکری و علمی بخش های 
مختلف آســتان قدس را الزمه موفقیت 
بنیاد پژوهش ها معرفی و با اشاره به اهمیت 
مسئله شناســی اجتماعی در فعالیت های 
پژوهشی ابراز کرد: مسئله شناسی صحیح، 

هنر بزرگ علمای موفق تشیع بوده است، 
علمای بزرگ ما از مسائل مردم فارغ نبودند 
و در فعالیت های پژوهشی باید به این مهم 
توجه داشت، نوآوری در پژوهش ها در گرو 

مسئله شناسی است.
وی تولید علم در حوزه های علوم انسانی و 
معرفتی، شناسایی نخبگان و پژوهشگران 
برتر، پرورش و تربیت پژوهشــگران نخبه 
ملی و بین المللی، حضور فعال در کتابخانه 
و مخزن کتاب های خطی آستان قدس و 
استخراج تراث شیعه از این کتاب ها و نشر 
آن منطبق بر ادبیات روز را از دیگر وظایف 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
معرفی و اظهار کرد: این بنیاد منسوب به 
عالم آل محمد حضرت رضا)ع( است و باید 
در حــد خود نمایانگر علم و دانش رضوی 
باشد؛ این بنیاد باید از سایر مراکز فرهنگی 
کشور متمایز و الگویی برای آن ها باشد و به 
یک نشان برتر مبدل شود که پژوهشگران 
جهان اسالم افتخار خود را همکاری با این 

بنیاد بدانند.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: بنیاد 
پژوهش های آســتان قدس رضوی باید به 
جایگاهی برسد که رهبر معظم انقالب برای 
این بنیاد همان تعبیری را به  کار ببرند که 
امام خمینــی)ره( در خصوص کتاب های 
شــهید مطهری فرمودند؛ برای بنیاد هم 

رهبر معظم انقــالب بفرمایند: »من تمام 
کتاب هایی که بنیاد پژوهش های آســتان 
قدس منتشر می کند، تأیید می کنم و مفید 
اســت« این هدف و چشم اندازی است که 
باید برای رســیدن به آن تالش کنیم.وی 
با اشاره به حوزه علمیه کهن، دانشگاه های 
برجســته، علما و استادان فرهیخته خطه 
خراسان تحقق اهداف بنیاد پژوهش های 

اسالمی را ممکن دانست.

ضرورت تأثیرگذاری فعالیت های »
پژوهشی در زندگی اجتماعی

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به تمدن ســازی 
پیامبــر گرامــی اســالم)ص( در دوران 
جاهلیت اشاره و اظهار کرد: پیامبر گرامی 
اسالم)ص( با پشتوانه قرآن تمدنی بزرگ 
را در عهــد جاهلیــت و در میــان قبایل 
وحشی پایه گذاری کرد، این خروجی کار 
پیغمبر)ص( بود؛ امــروز نیز فعالیت های 
علمی و فرهنگی باید در جامعه بروز و نمود 

داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی ضمن تأکید بر 
ضرورت مسئله محوری و پاسخ دهی به مسائل 
و چالش های جامعه در فعالیت های پژوهشی، 
هدف تمــام اقدام های بنیــاد پژوهش های 
اسالمی را نشــر معارف رضوی و در نهایت 

تربیت جامعه اسالمی دانست 
و ابراز کرد: ثمره فعالیت های 
علمــی و پژوهشــی باید بر 
تربیــت و فرهنــگ جامعه 
تأثیرگــذار باشــد؛ کارهای 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی 
بنیاد پژوهش های اســالمی 
آستان قدس باید در جامعه 
امتداد داشــته باشــد و در 
زندگی روزمره مردم خود را 

نشان دهد.
در ابتــدای این دیــدار که 

بیش از ســه ســاعت به طــول انجامید، 
حجت االسالم والمســلمین محمدحســن 
مهدوی مهر؛ رئیس سازمان علمی و فرهنگی 
و حجت االســالم والمسلمین سیدمحمود 
مرویان حسینی؛ رئیس بنیاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی گزارشی از 
فعالیت های علمی و پژوهشی مجموعه های 
متبــوع خود ارائــه و در ادامه تعــدادی از 
پژوهشــگران حوزه هــای مختلــف بنیاد 
پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی 

به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
همچنیــن در این جلســه از دومین جلد 
دایره المعارف آستان قدس رضوی با حضور 
حجت االسالم والمســلمین مروی، تولیت 

آستان قدس رضوی رونمایی شد.

بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان 

قدس منسوب به 
عالم آل محمد 

حضرت رضا)ع( 
است و باید در حد 

خود نمایانگر علم و 
دانش رضوی باشد

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی: 

ارائه خدمات درمانی رایگان ©ثمره فعالیت های  علمی در جامعه بروز داشته باشد
در  بیرجند  

آستان: مسئول کانون سالمت کانون های 
خدمت رضوی خراســان جنوبی گفت: در 
آســتانه والدت حضرت محمد)ص( و آغاز 
هفتــه وحدت خدمات درمانــی رایگان در 
دارالشــفاء امام جعفر صادق)ع( بیرجند به 

همشهریان ارائه می شود.
حسن مجنونی، مسئول کانون خادمیاری 
سالمت کانون های خدمت رضوی خراسان 
جنوبی گفت: به مناســبت والدت حضرت 
محمد مصطفی)ص( و والدت باســعادت 
امام جعفر صادق)ع( دارالشــفاء امام جعفر 
صادق)ع( کانون ســالمت آســتان قدس 
رضوی در خراسان جنوبی از 10 تا 15 آبان 
ماه خدمات درمانی رایگان به همشــهریان 
ارائه می دهد.وی بیان کرد: خدمات درمانی 
ارائه شده شــامل خدمات پزشک عمومی، 
تزریقات و سرم تراپی و فقط در شیفت عصر 
به صورت رایگان برای عموم انجام می شود.

برگزاری دوره های ©
آموزشی برای دانش آموزان 

بی سرپرست نرماشیر
آستان: مســئول کانون خادمیاران رضوی 
نرماشــیر از برگزاری دوره های فوق برنامه 
آموزشی برای دانش آموزان مؤسسه خیریه 
کودکان بی سرپرســت توســط خادمیاران 
رضوی خبر داد.خیراهلل رستمی، مدیر کانون 
مرکزی خادمیاران نرماشیر ضمن اشاره به 
سبک و سیره رضوی گفت: تعلیم و تربیت 
همواره در سیره امام رضا)ع( جایگاه ویژه ای 
داشــته و بر اهمیت فرهنگ تعلیم و تعلّم، 
علم آموزی، تحقیق، مطالعه و کتابت تأکید 
فراوانی شــده اســت.وی افزود: خادمیاران 
امام هشــتم)ع( در شهرســتان نرماشــیر 
با بهره گیری از ســیره پیشــوای خود در 
نهادینه ســازی این امر گام برداشته و طرح 
تعلیم و تربیت کودکان بی سرپرســت را در 
این شهرستان به اجرا درآوردند.رستمی با 
توضیح جزئیات این طرح عنوان کرد: 6 تن 
از خادمیاران رضوی که در این شهرســتان 
معلم هســتند اقدام به تدریس فوق برنامه 
دروس تحصیلی برای کودکان بی سرپرست 
یک مؤسسه خیریه خصوصی کردند.مدیر 
کانــون خادمیاران نرماشــیر تصریح کرد: 
این طرح از اول آبان ماه توسط خادمیاران 
رضوی برای حدود 30 دانش آموز آغاز شده 

و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.

گچ کاری حسینیه  سربیشه ©
توسط جهادگران

آســتان: مســئول اجرایی گروه جهادی 
خادمیــاران رضوی از گــچ کاری جهادی 
حسینیه علی بن ابیطالب)ع( در شهرستان 
سربیشــه خبر داد. احســان نیک سیرت، 
مســئول اجرایی گروه جهادی خادمیاران 
رضوی گفت: گچ کاری حســینیه علی بن 
ابیطالب)ع( بــا متراژ 130 متر در شــهر 
درح شهرســتان سربیشه توســط 9 نفر از 

خادمیاران جهادی انجام شد.
وی بیــان کرد: یکــی از مطالبه های رهبر 
معظم انقالب از ما این است که هنرمندانه 
در عرصه رســانه جهاد مــردم را به تصویر 
بکشیم و در این جهت رهبری معظم یادی 
از شهید آوینی کردند که باید به راه و روش 
ایشان تأسی کنیم.مســئول اجرایی گروه 
جهادی خادمیاران رضوی با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا و مشکالت اقتصادی ناشی از 
آن گفت: همچنین بــا توجه به آغاز فصل 
ســرما منزل مسکونی یک خانواده نیازمند 

هم توسط این گروه جهادی گازکشی شد.
نیک ســیرت گفــت: می تــوان از ظرفیت 
جهادگران رضوی با کمک خیران و در کنار 
ســایر گروه های جهادی بیشتر در راستای 
ساخت و تکمیل پروژه های عام المنفعه در 

استان استفاده کرد.

قدردانی از برترین های ©
کنکور در سیستان و 

بلوچستان
آستان: بــا حضور دبیر کانون های خدمت 
رضوی اســتان سیســتان و بلوچستان، از 
دانش آموزان برتر کنکور سراســری ســال 
99 قدردانی و تشــکر شــد. دکتر دادخدا 
خدایــار، دبیر کانون هــای خدمت رضوی 
این استان با حضور در منزل »محمدمهدی 
حیدری نسب« که رتبه 9 کشوری در رشته 
ریاضی و »پویــا پودینه مقدم« رتبه 7 گروه 
آزمایشــی زبان های خارجــه را در کنکور 
سراسری 1399 کسب کرده بودند با اهدای 
تبرکی حرم آقا علی بن موسی الرضا)ع( از 

آنان تقدیر کرد.
گفتنی اســت، برای نخســتین بــار در 
آموزش و پرورش این استان، محمدمهدی 
حیدری نســب، دانش آموز نخبه ســاکن 
شهرســتان زابل رتبه 9 کنکور سراسری 
رشــته ریاضی را کسب کرده است و پویا 
پودینه مقدم نیز ساکن زابل بدون شرکت 
در کالس های کنکور توانست رتبه 7 گروه 

آزمایشی زبان های خارجه را کسب کند.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

جهش تولید
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قاب رضوی

آستان: در آستانه سالروز درگذشت قیصر امین پور، فیلم کوتاه 
تلویزیونی »کوچه های خراسان« با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در 

مشهد مقدس تولید شد.
ایــن فیلم کوتــاه چهارمیــن و آخرین قســمت از مجموعه 
تلویزیونی »روایت« به شمار می رود که به موضوع سفر مرحوم 
قیصر امین پور شــاعر معاصر کشور به مشهد و همچنین شعر 
»کوچه های خراســان« او که در مدح امام رضا)ع( سروده شده 

است، می پردازد.
فیلم کوچه های خراسان به نویسندگی محمد نقایی، کارگردانی 
امیر بشــیری و ســجاد انتظاری و همچنیــن تهیه کنندگی 
محمدعلی چمی گو زیر نظر مؤسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی در خانه ای قدیمی در حوالی چهارراه خسروی نو 
مشهد فیلم برداری شده است و پس از اتمام مراحل تدوین آن 
در مدت 25 دقیقه به مناسبت سالروز درگذشت قیصر امین پور 

به روی آنتن شبکه 3 سیما می رود.
این فیلم با نقش آفرینی جعفر دهقان، حجت طباطبایی، امیر 
محاسبتی، علیرضا رواندل، مصطفی ابهری و منیره آالداغی و 
همکاری علیرضا رضایــی مجری طرح، ابراهیم رجبیان مدیر 
تصویربرداری، امید ســنجر موسوی آهنگساز، حجت خاکپور 
طراح گریم، مهدی شــریفی طراح صحنه، محبوبه ســلطانی 
طــراح لباس و حمید ملیحی طراح جلوه هــای ویژه رایانه ای 

ضبط شده است.
سه قسمت دیگر مجموعه »روایت« با عناوین »روایت دعبل« با 

محوریت دعبل خزاعی شاعر شــیعه قرن دوم و سوم هجری 
قمــری و از اصحاب امام رضا)ع(، »روایت آمرلی« به مناســبت 
گرامیداشــت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و 
»شیخ بهایی« دانشمند بزرگ جهان اسالم در یک سال اخیر به 
سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تولید 

و از شبکه های تلویزیونی کشور پخش شده است.
یادآور می شــود، آثار تلویزیونی همچــون تله تئاتر، فیلم های 
داستانی کوتاه و بلند، پویانمایی های کوتاه و سینمایی و نماهنگ 
با هدف ترویج شــعایر اسالمی به  ویژه سیره و فرهنگ رضوی 
در جامعه به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در ادوار مختلف تولید و روی آنتن شــبکه های سیمای 

جمهوری اسالمی ایران می رود.

خبر

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

»کوچه های خراسان« در سالروز درگذشت قیصر امین پور کلید خورد

خادمان حرم مطهر رضوی از شماری از پاکبانان قدردانی کردند

تجلیل خدام  الرضا از خدام مشهدالرضا
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 قصه دو عروسک ماهشهری به روایت مهرنوش رفیع  »لیلییک« و »دومایک« عروسک های بومی بندر ماهشهر هستند که پیشینه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند و در گذشته توسط مادران با وسایل ابتدایی که شامل چوب و پارچه بود ساخته می شدند. شیوه های عروسک سازی از مادر به دختر می رسید. 
عروسک های »لیلییک« و »دومایک« هیچ گونه دوختی ندارند و اجزای این عروسک ها با تابیدن نخ به یکدیگر متصل می شود. در داستان بومی این عروسک ها، دومایَک )داماد( عاشق لیلییَک )عروس( همبازی اش می شود. به خواستگاری می رود و عروسی می گیرد. پس از مدتی نیز این دو عروسک بچه دار می شوند 

و درواقع نمایش نامه ای نانوشته به نام زندگی، در بازی با عروسک ها شکل می گیرد.دختر بچه ها با ِگل برای خانواده عروسکی خود وسایل و ظروف ِگلی می ساختند و پس از اینکه دختر بچه بزرگ می شد و به سن ازدواج می رسید، خانواده عروسکی خود را به خواهر کوچک تر، دخترهای فامیل یا همسایگان می سپرد.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی   می شود معلم 
بــود ولی معلم بودن خود را پیوند زد با کاری بیشــتر 
از آنچــه بر عهده ات گذاشــته اند و مهرنــوش رفیع، 
معلم ماهشــهری این  گونه معلمــی می کند تا برای 

دانش آموزانش الگویی ناب و کمیاب باشد. 
او کــه معلم حق التدریــس اســت و روزگار جنگ و 
بمباران ها را در خاطــره دارد، روزی تصمیم می گیرد 
عروســک های بومی ماهشــهر را احیا کند تا کودکان 
امروز با گذشــته خود پیوند داشته باشند. او از رهگذر 
احیای عروسک ها به کار خیر هم می پردازد و این بخش 
کار، او را از خیلی ها که در زمینه احیای داشــته های 
فرهنگی سرزمینشــان قدم برمی دارند متفاوت کرده 
است. رفیع در این ســال ها در کنار کار معلمی خود، 
عروسک ساخته است، آن ها را فروخته و برای بچه های 
نیازمند کاری کرده اســت. می گویــد دلم می خواهد 
اگر مقدار کمــی از دیگران بــرای نیازمندی دریافت 
می کنم در قبال فروش عروسک باشد تا دیگران دچار 
سوءتفاهم نشوند. باید از آدم هایی مثل رفیع یاد گرفت 
که بــرای مهربان بودن راه هــای فراوانی وجود دارد و 
تنها باید دلمان بخواهد مهربان باشیم تا در این مسیر 
قرار بگیریم و چراغی برای خودمان و دیگران روشــن 
کنیم. او می گویــد یکی از مهم ترین آرزوهای من این 
است برای عروسک هایی که آن ها را احیا کرده ام حامی 
پیدا شــود و به این اشــاره می کند که دوست دارم به 
دانش آموزانم و به آن هایی که نیازمند هستند، ساخت 
عروســک بومی را آموزش دهم و به خاطر این نیازمند 

حمایت و مکانی برای آموزش هستم.

کودکی شما چگونه گذشت؟  
ســال ۶۱ یعنی اوایل جنگ به دنیا آمدم. بخشــی از 
خاطــرات جنگ را برایم تعریف کرده اند و بخشــی از 
آن را خودم یادم می آید. تأثیرات جنگ بر زندگی من 
و کســان دیگری که در آن شرایط زندگی کردند کم 
نبوده اســت. من تأثیر آن شرایط را هنوز بر زندگی ام  
می بینــم. از پنج تا هفت ســالگی را در خاطرم دارم و 
بعضی از ماجراهــا و خاطــرات آن دوران را فراموش 
نکرده ام. پدرم در پتروشیمی برای یک شرکت خارجی 
کار می کرد که بعد شد شرکت ایران ژاپن. مدتی هم بار 

شمار اداره بندر ماهشهر بودند. وقتی 
پتروشــیمی بمباران شد پدر من هم 
مدتــی از کارش بیرون آمد و ســراغ 

کارگری رفت و شد کارگر بنایی.
پدرم در آن شــرایط مجبور شد چند 
کار عوض کنــد؛ یعنی پس از بیرون 
آمدن از پتروشیمی هم کارگری کرد، 
هم راننده تاکســی شد و هم مسئول 
خریــد رســتوران یکی از اقــوام در 
ماهشهر. به این خاطر باز هم می گویم 
جنگ تأثیر بدی بر زندگی خانواده ما 
و خیلی از خانواده های دیگر گذاشت. 
ما سختی زیادی کشیدیم تا آنجا که 
در مقطعی حتی برای خورد و خوراک 
خانواده هم نگرانی داشتیم. اما قشنگی 
ماجرا برایم این بود که مادرم پا به پای 

پدرم که در بیرون از خانه کار می کرد در خانه خیاطی 
می کــرد. زندگی ما به ســختی گذشــت و من چون 
ســختی ها را دیده بودم همه دوره های تحصیلم حتی 
از همان کودکی با یک آرزو گذشــت. دلم می خواست 
وقتی بزرگ شدم هم به خودم و خانواده ام کمک کنم 
و هم به دیگرانی که شرایطی مشابه شرایط من داشتند 
و یا بدتر از من بودند. یادم هســت کالس اول ابتدایی 
بودم؛ همکالسی داشــتم که معموالً مقنعه اش کثیف 
بود. وقتی فهمیدم او بچه یتیم است، در یکی از روزها 
به زور مقنعه را از ســرش درآوردم، مقنعه خودم را به 
او دادم و مقنعه اش را شستم؛ برای همین خودم بدون 
مقنعه ماندم و البته کتک هم خوردم. با اینکه کودک 
بودم اما در همان دنیــای کودکانه خودم چیزهایی را 
می فهمیــدم. کالس چهارم ابتدایی بودم. بنده خدایی 
از اقوام مادرم با خانه ما تماس گرفتند. من گوشــی را 
برداشــتم و آن روز فهمیدم مادر ایشان فوت شده اند 
آن هم بر اثر تومــور مغزی. پس از آن تماس و اطالع 
یافتن از آن مرگ، با اینکه کالس چهارم ابتدایی بودم، 
تصمیم گرفتم دکتر پیوند مغز شــوم درحالی که اصاًل 
تعریفی از مغز و پیوند و این جور چیزها نداشــتم. در 
عالم کودکــی فکر می کردم می شــود مغز ها را پیوند 
زد تــا هیچ پدر و مادری بر اثــر بیماری تومور مغزی 
از دنیــا نروند. تا ســال ها که بزرگ تر شــدم وقتی از 
من می پرســیدند می خواهی چکاره شــوی، می گفتم 
می خواهم دکتر پیوند مغز شــوم. کودکی من این گونه 
شکل گرفت. خودت که باال می آیی دست یک نفر دیگر 

را هم بایــد بگیری. با اینکه خانواده من از لحاظ مالی 
قــوی نبودند و در حال حاضر هم پول مازادی نداریم، 
اما این گونه رشد یافتم. االن که معلم شده ام بیشتر با 
جامعه در ارتباط هستم و این جوی بود که شخصیت 
من را شکل داد تا در برابر وضعیت این و آن بی تفاوت 

نباشم و در حد و اندازه خودم برای آن ها کاری بکنم.

نخستین باری که صاحب عروسک شدید را   
به خاطر دارید؟

همان طور که برایتان گفتــم خانواده ما مثل خیلی از 
خانواده هــای دیگر در آن زمــان وضعیت مالی خوبی 
نداشــتند اما با این همه، پدر و مادرم معموالً ســعی 
می کردند چیزی را که دوســت داریــم برایمان به هر 
سختی بود تهیه کنند، حتی اگر آن خواسته را خیلی 
به زبــان نمی آوردیم. برای همین یادم هســت اولین 
عروسکم، عروسک قرمزی بود که یک گهواره فلزی هم 
داشت. آن عروسک دوست داشتنی ترین عروسک من 

و اسباب بازی ام شد.
اما ماجرای اولین عروسک بومی که داشتم برمی گردد 
به زمان بمباران ها. یادم هســت بچه که بودم در یکی 
از روزهــا پدرم من و بــرادرم را به میدان امام االن که 
آن زمان پارک کودک نام داشــت برد. در آنجا تعدادی 
از وســایل جنگی را برای نمایش گذاشته بودند. رفته 
بودیم هــم در پارک بازی کنیم و هم آن وســایل را 
ببینیم که ناگهان آژیر قرمز به صدا در آمد. پدرم مثل 
پرنده ای که جوجه هایش را زیر بال و پر خود می گیرد 
تا از خطر در امان بمانند سریع ما را به طرف خانه برد. 
من گریه ام گرفته بود و به هیچ صورت آرام نمی شدم. 
چیزی که در خاطرم مانده این است؛ با خودم در عالم 
کودکــی می گفتم چیزهایی کــه هواپیماها می ریزند 
چون در هوا برق می زدند خوشگل است، پس چرا این 
مردم این همه ترسیده اند؟ دیدن آن واقعه و ترسیدن 
من و گریه های فراوان آن روز، ســبب شــد دچار یک 
بیماری پوستی با منشأ عصبی شوم که تا سال ها من را 
آزار می داد و هیچ دکتری هم علت آن را پیدا نمی کرد.

بیماری من که منشــأ آن ترس بود از ۹ سالگی شروع 
شد و تا ۲۶ سالگی با آن درگیر بودم. از ۹ سالگی همه 
جوره عذاب بر اثر ضایعات پوســتی که دچارش شده 
بودم کشــیدم. دچار زخم هایی شــده 
بودم که وقتی عصبی می شــدم باید به 

شدت آن ها را می خاراندم.
یادم هست ســال ۸۷ سفری به مشهد 
آمدم؛ وقتــی وارد حرم شــدم گریه ام 
گرفت.آنجا حســابی گریه کردم چون 
به این نتیجه رســیده بودم با اینکه به 
پزشکان زیادی مراجعه کرده و داروهای 
مختلفی به من داده بودند بیماری ام دارو 
و درمانی نــدارد. آن روز از امام رضا)ع( 
خواســتم یا من را شــفا بدهد یا حتی 
بیماری مثل سرطان بگیرم که حداقل 
بدانــم چــه درمانی باید انجــام بدهم. 
از مشــهد که برگشــتیم بیماری تا ۲۶ 
سالگی هم ادامه داشــت تا درنهایت از 
طریق خاله هایم با دوره های روان شناسی 
آشنا شدم و آنجا فهمیدم درون من چقدر سمی است و 
فهمیدم ترســی در درون من وجود دارد که در کودکی 
هم از من بچه ای عصبی ساخته بود و باقی ماجرا. وقتی 
ترس را درون خودم پیدا کردم و با آن روبه رو شدم و آن 

را کنار گذاشتم بیماری ام از بین رفت.
پس از دیدن ماجــرای بمباران بود که یک روز مادرم 
برایم عروســکی درست کرد. پشــت خانه ما پرده ای 
حصیــری بود و مادرم از همــان پرده، چوب حصیری 
را جدا و دو تکه چوب را به صورت صلیبی به همدیگر 
وصل کرد. برای عروســکم سر و پیراهنی درست کرد. 
پس از آن هر وقت می ترسیدم و آن حالت های عصبی 
ســراغم می آمد، وجود این عروســک آرامم می کرد و 
همه غم و غصه و ترس هایم را فراموش می کردم و این 
عروسک شد بنای احیای عروسک های بومی برای من.

چه شــد که به طــور جدی ســراغ احیای   
عروسک های بومی منطقه خودتان رفتید؟

همیشه دلم می خواســت برای شهر و منطقه ام کاری 
انجام بدهم. از این شــاخه به آن شاخه هم کم نرفته 
بــودم. من معلم حق التدریس هســتم و تابســتان ها 
حقوقی ندارم؛ برای همین تابستان ها برای اینکه خرج 
خودم را دربیــاورم کارهای مختلفی را تجربه کردم از 
جمله گلدوزی، عروسک سازی، کار نمد و...همان زمان 
بود که بیشتر احساس کردم در مقابل شهرم وظیفه ای 
دارم و باید آن را انجام بدهم، اما نمی دانستم باید از کجا 
شــروع کنم و یا چه کاری انجام بدهم. سال ۹۶ برای 

کاری به اداره میراث فرهنگی ماهشهر رفتم و آنجا بود 
که به طور اتفاقی چشــمم به تعدادی عروسک افتاد. 
الگوی عروسک هایی که دیدم کمی مشکل داشت، آنجا 
بــود که گفتم من می گردم و عروســک اصیل را پیدا 
می کنم.آن روز وقتی از اداره میراث برگشتم احساس 
کردم حاال می دانم چه کاری باید انجام بدهم. به کمک 
مادر، خاله  و مادربزرگم به این عروســک ها رسیدم که 
در حال حاضر آن ها را درســت می کنم. جست وجویم 
برای یافتن عروسک بومی بیشــتر شد و مثاًل در این 
مســیر در ماهشهر ســراغ خانواده بهبهانی رفتم. این 
خانواده وضعیت مالی خوبی دارند و من نمونه عروسکم 

را از نوه خانواده بهبهانی گرفتم.

با عروسک هایی که برای میراث ساختید چه   
کردید و چه سرانجامی داشتند؟

پرونده آن ها برای ثبت ملی در حال رســیدگی است 

و امیــدوارم در چند روز آینده جــواب پرونده بیاید. 
این نخســتین قدم من برای شــهرم ماهشهر بود. در 
آن ماجرا از خودم احســاس رضایت کردم چون قدم 
خوبی برداشــته بودم. آن قضیه ســبب شد به مقوله 

عروسک های بومی بیشتر عالقه پیدا کنم. 
عالقه مندی ام به عروسک های بومی موجب شد با خانم 
احســانی آشنا شوم. ایشان وقتی عالقه من را به احیای 
عروسک ها دید پیشــنهاد داد به غیر از شهرم در حوزه 
جنوب کار کنم. پیشــنهاد داد به احیای عروسک های 
بومی بوشــهر هم کمک کنم و از این طریق با آدم هایی 
آشنا شدم که به این موضوع عالقه مند بودند و هستند. 
چند عروســک از استان بوشهر پیدا کردم و رفتم سراغ 
احیای این عروسک ها. در استان خوزستان هم دوست 
خوبی به اسم آقای گهستونی در این مسیر به من کمک 
بسیاری کرد تا بتوانم عروسک ها را پیدا کنم و از طریق 
ایشان با فعاالن حوزه گردشگری و حوزه عروسک آشنا 

شدم. خوشبختانه توانستم بیست و سومین عروسک را 
به کمک عالقه مندان در این حوزه پیدا کنم. 

برای پیدا کردن عروسک ها سفر هم می روید؟   
نه متأسفانه نمی توانم سفر بروم، چون هم وسیله مورد 
نیاز اســت و هم هزینه های ســفر که ایــن روزها کم 
نیست و هم شــرایط این روزهای کشورمان و بیماری 
کرونا. اما از طریق فضای مجازی و دوستان عالقه مند 
در این حوزه توانســته ام در دورترین نقاط از ماهشهر 

عروسک هایی را پیدا کنم. 

پس رفتید سراغ آماده کردن یک کتابخانه؟  
بله؛ ســال ۹۷ با ۱0 هزار تومان که در حسابم داشتم 
کارم را شــروع کردم. تصمیمم را با شورای شهرک در 
میان گذاشتم. آن ها گفتند باید به بخشداری مراجعه 
کنم. من هم به بخشداری مراجعه و با بخشدار که خانم 

حسینی بودند مطرح کردم؛ ایشان از طرح من استقبال 
کردند و مجوز الزم را به من دادند. اما وقتی به شهرک 
برگشتم و دنبال مکانی برای راه اندازی کتابخانه بودم 
مکانی نبود تا در اختیار من قرار دهند به غیر از طبقه 
باالی حسینیه که به شکلی انباری حسینیه شده بود. 
از بخت بد من خانم حسینی تغییر کردند و نفر بعدی 
مجوزی را که ایشان داده بودند باطل کردند. استدالل 
ایشان این بود که شما خانم هستید و اگر فردا برایتان 
در آن منطقــه اتفاقی بیفتد امضــای بنده زیر مجوز 
اســت و من باید پاسخگو باشــم. اما من می خواستم 
کتابخانه را راه اندازی کنم. برای اینکه بتوانم کتابخانه 
را راه بیندازم ابتدا تعدادی عروســک ســاختم و برای 
فروش گذاشــتم و ۲00 هــزار تومانی از این راه جمع 
کردم. عروســک ها را با عنوان همت عالی برای فروش 
می گذاشــتم تا هر کــس هر اندازه تــوان دارد بخرد. 
بــرای همین در فضای مجازی موضوع را مطرح کردم 
و نوشــتم برای راه اندازی کتابخانه به کتاب نیاز دارم. 
خانمی در تهــران که از اعضای گروه نیکوکاری بودند 
فراخوانی دادند و تعداد زیادی کتاب برایم جمع کردند 
و از ایــن طرف هم آدم هایی بودنــد که به من کتاب 
رســاندند.خالصه کلی کتاب به دستم رسید هر چند 
بعضی ها هر چه کتاب دم دستشان بود فرستاده بودند 
و عماًل کتاب های به درد نخور هم برایم زیاد فرستاده 
بودنــد. البته گروه نیکو کاری هم بود که کتاب های نو 
و مناسب خوبی برایم فرستاده بودند. انسان خیری از 
من شماره خواست تا مبلغی را برای راه اندازی کتابخانه 
کمک کند. من گفتم این جوری کمک قبول نمی کنم. 
در مقابل به شما عروسک می فروشم ولی ایشان اصرار 
داشــتند نیاز به این کار نیست. استدالل من این بود 
که نمی خواهم بعداً کســی بگوید به این شکل کمک 
جمع کرده ام و االن هم همیــن کار را انجام می دهم. 
مثاًل اگر برای مداوای دانش آموزم کمک جمع کردم در 
قبال پولی که گرفتم حتماً عروسک فروختم که برای 
هیچ کس ســوءتفاهم پیش نیاید. به هر حال با رفت و 
آمدهای بســیار و کمک پدرم و یکی از دوستانم به نام 
آقــای حیات که نجار و هنرمند بود و برایم قفســه ها 
را ســاخت همچنین کمک دوستی دیگر برای بردن و 
چیدن کتاب ها توانســتیم کتابخانه را راه اندازی کنیم. 
هر چند بعد به خاطر همراهی نکردن بعضی از آدم ها 
نتوانستم نتیجه الزم را از کتابخانه بگیرم و همزمان هم 

به منطقه دیگری منتقل شدم.

عروسک ها چه کمک های دیگری به شما کردند؟  
پس از اینکه جابه جا شــدم و به مدرسه دیگری رفتم 
متوجه شــدم کتابخانه بچه ها خالی اســت و مدرسه 
نیــاز به تعــدادی المپ دارد. همزمــان دیدم یکی از 
دانش آموزانم همیشه بی حال بود. یک روز از او در این 
مورد پرسیدم و متوجه شدم کم خونی دارد و تحت نظر 
پزشک است اما چون پدرش که کارگر است چند وقتی 
است بیکار شده به پزشک مراجعه نکرده اند. برای اینکه 
هزینــه درمان او را تأمین کنم و بتوانم برای مدرســه 
کاری انجام دهم، بخشی از کتاب های کتابخانه شخصی 
خــودم را فروختم. با پولی که از فروش عروســک ها و 
بخشــی از کتابخانه ام بدســت آوردم، هم دانش آموزم 
یگانه را برای مداوا بردم، هم ۴0 المپ برای مدرســه 
خریدم و هم تعدادی کتاب به کتابخانه مدرسه اضافه 
کــردم. این کارها دلــم را گرم می کنــد. وقتی معلم 
حق التدریس شــدم، تصمیم گرفتم هر سال عروسک 
بسازم، آن ها را بفروشم و برای بچه های نیازمند هزینه 
کنم. وقتی سراغ احیای عروسک های بومی رفتم گفتم 
پس این عروســک های بومی را می ســازم که هم به 
احیای آن ها کمک کنم و هم دســت بچه های نیازمند 
را بگیرم. زمانی که در خوزستان سیل آمد و وقتی در 
کرمانشــاه زلزله شد هم عروســک ساختم و با فروش 
آن ها برای سیل زده ها و زلزله زده ها چیزهایی خریدم تا 

بتوانم کودکان کشورم را خوشحال کنم.

در راهی که شروع کرده اید چه زمانی دلتان   
گرفته است؟

گاهی هم شــده که نتوانســتم مواد الزم برای ساخت 
عروســک را بخــرم؛ آن وقت ها دلم گرفته اســت؛ یا 
شــده به جایی از دل و جان کمــک کرده ام اما جواب 
خوبی نگرفتــه ام و آن وقت دلم گرفته اســت. با این 
همه شده گاهی مجبور شدم از عروسک هایی که جزو 
عروسک های شخصی ام بوده اند بفروشم و گرهی از کار 
کودکــی را باز کنم. وقتی این کار را کرده ام به نظرم از 
خدا جایزه ام را گرفته ام چون در همان حال ســفارش 
آماده  ســازی چند عروســک را به من داده اند. من این 
را لطف خداوند می دانم و گذشــتی که داشته ام و دل 

کندن از عروسک های شخصی خودم.

زمانی که در 
خوزستان سیل 
آمد و وقتی در 
کرمانشاه زلزله شد 
هم عروسک ساختم 
و با فروش آن ها 
برای سیل زده ها و 
زلزله زده ها چیزهایی 
خریدم تا بتوانم 
کودکان کشورم را 
خوشحال کنم

بــــــــرش

مردممردم
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دلم می خواست با فروش عروسک ها کتابخانه درست کنم
نســبت به وضعیت آدم ها از همــان دوره کودکی 
حساسیت داشتم. همیشــه به دنبال این بودم که 
بتوانم کمکی به شــهرم و آدم ها بکنم. این شرایط 
برای من وقتی فراهم شــد که عروســک ها را احیا 
کردم و در یکی از مناطق محروم در اطراف ماهشهر 
مشــغول به تدریس شدم. من در یکی از شهرک ها 
مشــغول به تدریس شــدم که بعد از جنگ برای 
جنگ زدگان احداث شــده. بخشــی از این انتخاب 
مکان اجبار بود؛ یعنی در اوایل شــروع به تدریسم 
به من ابالغ شد در این منطقه محروم تدریس کنم 
اما در ادامه انتخاب خودم بود که در همین منطقه 
و مناطق مشابهی بمانم. سال اولی که برای تدریس 
به حاشیه شــهر رفتم دیدن آن همه فقر فرهنگی 
و مشــکالت فــراوان دانش آمــوزان برایم بســیار 
سنگین و دردآور بود. مثاًل به یاد دارم دانش آموزی 
در زمســتان با لباس نامناســب به کالس می آمد. 
وقتی می گفتم چرا لباس گرم نپوشــیدی بهانه اش 
این بود که دوســت ندارد، امــا بعد می فهمیدم به 
علت فقــر نمی تواند لباس مناســب بخرد. دیدن 
 ایــن نداشــتن ها و مثــاًل اینکه پدر ۷0 ســاله ای

با دختری بســیار کوچک تر از خــودش به عنوان 
خانــم دوم ازدواج کرده برایــم دردآور بود. برای 
همیــن فکر کردم باید به ایــن بچه ها کمک کنم. 
کمــک کردن من در ابتدا به این شــکل بود که از 
خانواده خودم شــروع کردم. برای مثال اگر خاله ام 
قرار بود نذر بدهد از او می خواســتم به این بچه ها 
هم کمک کند یا از همان نذر و یا بخشــی از پولی 
را کــه برای نذر در نظر گرفتــه بودند برای بچه ها 
هزینــه کنند. این موجب شــد پــس از مدتی در 
خانواده و اقوامم وقتی کســی نذری داشت نذر را 
برای بچه های دانش آموز در نظر می گرفت. پس از 
مدتی این ایده به ذهنم رســید که باید برای بهبود 
وضعیت بچه هــا و خانواده هایشــان کار فرهنگی 
انجــام بدهم و تصمیم بر این شــد که کتابخانه ای 
راه اندازی کنم. دلم می خواســت در کتابخانه ام هم 
مادران شاگردانم جمع شوند و هم دانش آموزانم و 
کتابخانه مکانی شــود برای کتاب خوانی و در کنار 
آن، آموختن برخی از توانمندی ها به مادرانی که به 
کتابخانه رفت وآمد می کردند و از این مســیر برای 

آن ها منبع درآمدی درست کنم.

این معلم ماهشهری با احیای عروسک های بومی کار خیر انجام می دهد

عروسک های مشکل گشا

از صفحه شخصی مهرنوش رفیع 
برای یک عکس یادگاری

دو روز پیش ۳۱ شهریور مثل همه ۳۱ شهریورهای 
این سال هایی که گذشت هفته دفاع مقدس شروع 
شد. همین حد بگم دلم می خواد یه قدرت جادویی 
داشــتم که جنگ رو تو دنیا متوقف می کردم. این 
عکس یه تراژدی غم انگیزه. بچه هایی که با لباس های 
نو عیدشون کنار ویرانه های خانه عکس گرفتن. من 
و رضا و بابا - ۱۳۷0 - آبادان. سالی که برای آخرین 
بار آبادان رو دیدم. در جنگ نبودیم اما جنگی در ما 
همیشه وجود داره. جنگی که هر سال ۳۱ شهریور 
خاطراتش مرور میشــه و درست مثل کودکی من، 

اون روزهای تلخ برام زنده میشه.

گفتم باید از عروسک ها برای کمک 
به دیگران کمک بگیرم

 بعضــی وقت ها از دیدن بعضی بی تفاوتی ها دلم به 
درد می آید. بچه که بودم پدرم این بیت را می خواند:

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 

آن وقت فکــر می کردم این بیــت حداکثر درباره 
پوشش آدم هاست و اینکه اگر پوشش خوب نیست 
جــور دیگری باید خودت را باال بکشــی، اما بعدها 
فهمیدم منظور از این بیت چیست. فهمیدم نباید 
در برابر غم دیگران بی تفاوت باشم. فهمیدم باید فکر 
کنم چگونه می توانم از هنری که دارم برای کمک به 

دیگران کمک بگیرم. 
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کتاب »گفتاری در فلسفه فقه« منتشر شد  معارف: کتاب »گفتاری در فلسفه فقه« به کوشش حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی توسط 
سازمان انتشارات این پژوهشگاه، به زیور چاپ آراسته شد. فلسفه فقه یا علم شناسی فقه، دانشی است که در مقام علم ناظر، به فقه نظر نموده و به تحقیق در مبانی نظری و تحلیلی، شیوه های روش شناختی و ارتباط 
فقه با علوم و پدیده های دیگر می پردازد. فلسفه فقه در واقع، دانش بر مدیریت تحول، تطور، توسعه، تعمیق و تکامل فقه و شناخت ساختار کالن آن، هماهنگی میان نهادها و قواعد و بسیاری دیگر از مسائل است.

همایش بین المللی مغرب اسالمی، حج و حرمین شریفین ©
برگزار می شود

معارف: در راستای سلسله همایش های سراسری »جهان اسالم، حج و حرمین شریفین«، 
همایش بین المللی »مغرب اسالمی، حج و حرمین شریفین« به همت پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی، پژوهشکده حج و زیارت، پژوهشــکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( و 
معاونــت بین الملل بعثــه مقام معظم رهبری، ۲۵ دی ســال جاری برگزار می شــود.

بنــا بر اعالم برگزارکنندگان این همایش، مهم ترین محورهای آن عبارت اند از: »اهمیت 
حج و حرمین از دیدگاه مسلمانان مغرب اسالمی با رویکرد تقریبی«، »احکام و آیین های 
تقریبی حج و حرمین«، »ظرفیت ها و راهکارهای همکاری مشــترک ایران و کشورهای 
مغرب اســالمی در چارچوب حج«، »افق های مشترک سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی ایران و کشورهای مغرب اسالمی«، »نقش عالمان و فرهیختگان شمال آفریقا 
در مقابله با افراط گرایی در میان مســلمانان«، »تالش های وهابیت جهت اثرگذاری بر 
مسلمانان مغرب اســالمی«، »تاریخ و فرهنگ حج گزاری در مغرب اسالمی«، »اهتمام 
مغربیان به مشاهد مشــرقه و نمادهای اهل بیت)ع(«، »نقش حج و حرمین در تحقق 
اهداف بین المللی بیانیه گام دوم«، »نقش و تأثیر حج بر روابط و فرهنگ ایران و مغرب 

اسالمی« و... .
پیش از این اعالم شده بود که این همایش ۲7 آذرماه 1399 برگزار خواهد شد. گفتنی 
است؛ مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش، پایان یافته است اما عالقه مندان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 0۲۵37186۵49 تماس حاصل کنند.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
اگرچه پیشــینه مســئله وحدت و تقریب مذاهب 
اسالمی به پیش از پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
بازمی گردد اما در طول چهار دهه گذشته جمهوری 
اســالمی همواره به عنوان پرچمــدار وحدت امت 
اسالمی شناخته شده و این در حالی است که اوضاع 
جهان اسالم و تحرکات دشمنان در قبال آن، هر روز 
شکل جدیدی به خود می گیرد. همزمان با نخستین 
روز از هفته وحدت و در گفت وگو با حجت االسالم 
دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی، پژوهشگر حوزه 
جهان اسالم، نسبت مسئله تقریب با وضعیت امروز 
جهان اسالم را مورد بررسی قرار داده ایم که از نظر 

می گذرانید.

صورت بندی جدید و بازمهندسی مباحث تقریب»
حجت االسالم علیزاده موسوی در ابتدا با بیان ضرورت 
صورت بندی و مهندســی مباحث تقریب می گوید: 
باید ابتدا بررسی کنیم که برای تقریب بین مذاهب 
اســالمی چه مباحثی اهمیت دارد و بر اســاس آن 
مطالعات و فعالیت های علمی و عملی خود را شکل 
دهیم. به نظر می رســد این مطالعات و فعالیت ها با 
توجه به سیال بودن اوضاع جهان به ویژه جهان اسالم 
نیازمند به روز کردن است. در زمانه حاضر نمی توانیم 
به نظرات ســیدجمال الدین اســدآبادی یا ســایر 
اندیشمندان این حوزه به طور کامل و مطلق به عنوان 
روش تقریبی توجه کنیم بلکه اجزای اندیشه آنان در 
فرمت ها و طرح های جدید قابل بهره برداری اســت.

او اضافه می کند: شاید بتوان گفت یکی از عللی که 
تاکنون آنچنان که باید در عرصه تقریب موفق نبوده ایم 
این باشــد که توجهی به نگاه نو، روش های نوین و 
وضعیت موجود نداشته ایم. به عبارتی دیگر روش های 
ما بیشتر، روش های انتزاعی بوده تا کاربردی. هنوز 
به گذشــتگان و بزرگانی مانند ســیدجمال الدین، 
محمد عبــده و... دلخوش کرده ایــم، در صورتی 
 که نیازمند فرمت جدیدی در این حوزه هســتیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه جهان اسالم به ملزومات 
و متغیرهای ساختار جدید برای داشتن نگاهی نو به 
بحث تقریب اشاره کرده و تصریح می کند: نکته مهم 
ابتدایی تبیین ضرورت تقریب است. بارها گفته شده 
کــه تقریب مهم و الزم اســت و باید تمام مذاهب 
اسالمی با هم تقریب داشته باشند تا وحدت اسالمی 
حفظ شود، اما نکته این است که ماهیت این ضرورت 

چیست یا امروز چه عواملی در جهان به صورت کل و 
در جهان اسالم به صورت جزء وجود دارد که ما را به 
طرف تقریب بین مذاهب اسالمی می کشاند؟ شرایط 
بیرونی جهان اسالم امروز چیست که این ضرورت را 

به وجود آورده است؟

موج سوم اسالم ستیزی؛ اسالم علیه اسالم»
دکتر علیزاده موســوی در ادامه توضیح می دهد: به 
عنوان نمونه در موج سوم اسالم ستیزی شاهد پروژه ای 
با عنوان اسالم علیه اسالم هستیم؛ البته در گذشته 
و در حوزه نظری هم دشمنان تالش می کردند بین 
مذاهب اسالمی اختالف انداخته و نظرات مختلف را 
عملیاتی کنند، اما در هیچ دوره ای از تاریخ اســالم 
نداشتیم که گروهی مانند القاعده تمام جهان اسالم 
را در بــر گرفته و جدا از غرب که به صورت محدود 
منافع آنان را تهدید می کند، خود مســلمانان را به 
جان هم بیندازد. در طول تاریخ گروه هایی به صورت 
شبکه ای نداشــتیم که شاخه ای از آن در سوریه به 
نام داعش، شــاخه ای در افغانستان به نام طالبان و 
شاخه والیت خراسان، شــاخه ای مانند بوکوحرام 
در نیجریه، گروه افراطی الشباب در سومالی، گروه 
تندرو انصار بیت المقدس در مصر و انصارالشــریعه 
یا انصارالســنه در تونس یا الجزایر باشد. این موارد 
همه شرایط ویژه ای به وجود آورده است که باید با 
توجه به شرایط ویژه ضرورت ها را تبیین کنیم. حاال 
دیگر این مشکالت تنها به مسلمانان ختم نمی شود؛ 
بلکه این حرکت ریشــه در خارج جهان اسالم دارد 
و دیگــران آن را مدیریت کــرده و پیش می برند.

او بیان می کند: نکته مهم دیگر اینکه الزم اســت 
قرائــت و تحلیلی از وضعیت درونی جهان اســالم 
داشته باشــیم. در جهان با متغیری به نام بیداری 
اســالمی روبه رو هســتیم. اگر در گذشته، اسالم 
عامل عقب ماندگی مطرح می شد امروز عدم توجه 
بــه آموزه های اســالمی ما را عقب مانــده کرده و 
بســیاری از جوامع اسالمی این اصل را پذیرفته اند. 
امــا هنوز ضرورت تقریــب را با عنایت به این نکته 
تحلیل نکرده ایم. امروز بحث الحاد مدرن در جهان 
اسالم در حال رشد پیدا کردن است و جوانان ما را 
منحرف می کند. آیا الحاد مدرن نمی تواند سبب شود 
درد مشترکی در جهان اسالم به وجود آمده و خود 
زمینه ای برای تقریب امت اسالمی باشد؟ یا وجود 
جریان هایی مانند صهیونیسم، نقشه خاورمیانه بزرگ 

و... ضرورت های جدید ما در جهان اسالم نیست؟
این اســتاد حوزه و دانشــگاه عنوان می کند: برای 
رســیدن به اهداف واالی تقریب نیازمند رشــته 
تخصصی تقریب هستیم. همان طور که در مسیحیت 
رشــته ای برای همگرایی بین مذاهب مســیحی 
ارتودوکس، پروتستان و کاتولیک وجود دارد، ما نیز 
باید در قالب رشته  دانشگاهی تخصصی تقریب هر 
روز مســائل را رصد کرده، نظریه های علمی تولید 
کرده و به عنوان رشته ای مستقل به آن نگاه کنیم.

 جریان شناسی گروه های مختلف»
 در قبال مسئله تقریب

رئیس میــز وهابیت و جریان هــای تکفیری دفتر 
تبلیغات اســالمی خاطرنشــان می کند: با بررسی 

مناســبات میــان مذاهب دو 
کالن نظریه را می توان در آن 
تشخیص داد؛ نظریه های سلبی 
که مبتنی بــر طرد مخالف و 
غیریت ســتیزی است؛ به این 
معنا که تنها من حق هستم 
و دیگران همه باطل هستند و 
این حق دو نگاه دارد؛ یکی در 
نگاه اندیشه که من دیگران را 
از بین نمی برم و به هیچ عنوان 
آن را به رسمیت نمی شناسم و 
تعامل علمی هم نخواهم کرد. 
در جهان اســالم نمونه این را 
می بینیم مانند اهل حدیث یا 
گروهی از سلفی ها که جنگ 
نمی کنند اما قائل هستند که با 
دیگران به هیچ وجه گفت وگو 

نکرده و فقط حرف خود را درست می دانند. رویکرد 
سلبی دیگر اینکه قائل به خشونت هستند؛ به این 
معنا که حق هستیم و غیر ما حق نیست و وظیفه ما 
از میان بردن مخالف است. این پدیده را در وهابیت 
به وضوح مشــاهده می کنیم. آن ها وقتی به قدرت 
می رســند فقط قرائت خود را درست دانسته و به 

نظرشان سایرین باطل بوده و باید از بین بروند.
او یادآور می شود: بخش دوم نظریات، ایجابی است؛ 
یعنی قائل به تعامل بوده و به چند بخش تقســیم 
می شوند. گرایش های اعتقادگرایانه که در آن نرمش 
به حداقل می رسد. آن ها حاضر به گفت وگو هستند 
اما گفت وگوهــا کاهش پیدا کــرده و رفت وآمدها 
بسیار ضعیف اســت و هر که بر عقیده خود اصرار 
دارد و امــکان گفت وگو وجود نــدارد. گروه دیگر 
اشــتراک گرایان هســتند که قائل اند برای تقریب 
مذاهب اسالمی باید به دنبال نقاط اشتراکی باشیم 
و نقاط افتراق را به طور کلی کنار بگذاریم؛ گفت وگو 
فقط در حوزه اشتراکات باشد. در مورد اسالم تمرکز 
فقط قرآن و خدا و پیامبر)ص( و اصول مســلمه ای 
مانند نماز و روزه و... باشد. این نظریه شاید در نگاه 
اول، خوب به نظر برسد اما مشکل اساسی این است 
که وقتی وارد اختالفات خود نشویم دشمنان وارد 
اختالفات شــده و آن ها را ضرب در هــزار کرده و 
ارائه می دهند و اشــتراک گرایان چون به این فضا 
وارد نمی شــوند مشــکالت حاد به وجود می آید.

جایگاه گفت وگو و پذیرش »
اختالف در تقریب مذاهب

این پژوهشگر حوزه جهان اسالم 
می افزایــد: گروه دیگــر در حوزه 
تساهل گرایان  ایجابی،  روش های 
هســتند؛ آن ها معتقدند مباحث 
مذهبــی را کنار گذاشــته و به 
گفت وگوهــای دینــی ورود پیدا 
نکنند تا اختالفی ایجاد نشــود؛ 
عیســی به دین خود، موسی به 
دین خود و انســان ها در کنار هم 
همزیستی مســالمت آمیز داشته 
باشند. مشــکل اساسی این روش 
نیز این است که با روش پیامبران 
الهــی منافــات دارد. آن ها همه 
آمده اند با اصــل امر به معروف و 
نهی از منکر افراد را به مسیر صحیح 
دعوت کنند. از طرفی دشمنان ساکت نیز ننشسته 

و وارد می شوند پس این نظریه هم کارایی ندارد.
حجت االسالم علیزاده موســوی در پایان بیان 
می کند: بر این اســاس، آنچه می تواند به عنوان 
الگو قرار گیرد پذیرش اختالف و گفت وگوهای 
انتقادی است. باید اختالف را بپذیریم و بدانیم 
در عالم آفرینش هیچ دو انسانی کاماًل شبیه به 
هم نیستند. اصل اختالف، اصلی است که میان 
ابنای بشــر وجود دارد و خداوند متعال اختالف 
را برای رشد بشر گذاشته است. پس از پذیرش 
اختالف، مسئله گفت وگو است. بپذیریم که باید 
گفت وگــو کنیم که قرآن هــم بارها آن را بیان 
کرده اســت. خداوند در آیه 1۲۵ ســوره نحل 
فرموده اســت که با بهترین طریق با اهل جدل 
مناظره کن؛ یا در آیه 3 سوره انسان آمده است 
که ما به حقیقت راه حق و باطل را به او نمودیم 
حــال خواهد هدایت پذیرد و شــکر این نعمت 
گوید و خواه آن نعمت را کفران کند. مســئله 
مهم دیگر این است که اگر گفت وگوهای ما قالب 
انتقادی به خود نگیرد موجب رشد نمی شود، اما 
این انتقاد باید جنبه ســازنده داشته باشد و به 
دنبال حقیقت جویی باشد تا بتواند مشکالت را 
حل کند؛ البته این گفت وگو خود آداب، مبانی 
کالمی، فقهی و اجتماعی دارد که نیازمند کار و 

فعالیت بیشتر است.

حجت االسالم دکتر علیزاده موسوی در گفت وگو با قدس به مناسبت هفته وحدت مطرح کرد 

ضرورت بازتعریف تقریب بر اساس شرایط روز جهان اسالم

مطالعات و 
فعالیت های حوزه 

تقریب با توجه 
به سیال بودن 

اوضاع جهان اسالم 
نیازمند به روز 

کردن است

بــــــرش
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خبر

کتابخانه

کتاب »تفسیر عرفانی از دیدگاه سیدحیدر آملی« منتشر شد©
مهر: شــصت و هشتمین اثر مکتوب مرکز پژوهشــی دائره المعارف علوم عقلی اسالمی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( با عنوان »تفسیر عرفانی از دیدگاه سیدحیدر 

آملی« منتشر شد.
قــرآن کریم ظاهری زیبــا و باطنــی ژرف دارد. ظاهر قرآن، کــه دربردارنده پیام های 
هدایتی و تربیتی اســت، درخور فهم عامه مردم اســت و بطــون الیه الیه و تودرتوی 
آن، کــه لبریز از رمزها و نکته های بی پایان اســت، با ســیر و ســلوک روحی خواننده 
کالم وحی تناســب دارد. در واقع هرچه خواننده روح پاک تری داشــته باشد، به اسرار 
بیشــتری دســت می یابد و روزنه ای جدید از فهم معارف قرآن بر او گشــوده می شود. 
اندیشمندان علوم اسالمی همواره دغدغه کشــف اسرار قرآن را داشته اند. در این میان، 
اهــل  معرفت افــزون  بر روش های رایج تفســیر برای فهم ظاهــر، روش تأویل را برای 
رســیدن به فهم عمیق شریعت برگزیده اند که از آن تعبیر به تفسیر عرفانی شده است.

کتاب پیش  رو در مقام پاســخ به پرســش هایی درباره تفسیر عرفانی )تأویل( از دیدگاه 
یکی از چهره های برجسته اهل  معرفت یعنی سیدحیدر آملی است؛ پرسش هایی از قبیل 
»تأویل در اصطالح اهل معرفت به چه معناست؟«، »تأویل چند نوع است؟«، »روش های 
دستیابی به آن چیست؟«، »آیا انسان های عادی هم توان فهم اسرار قرآن را دارند؟« و... .

سرفصل های این کتاب به شرح زیر است: »بخش اول: معناشناسی واژه تأویل«، »بخش دوم: 
تأویل قرآن از دیدگاه سیدحیدر آملی«، »بخش سوم: مبانی تأویل طولی از نگاه سیدحیدر 

آملی« و »بخش چهارم: بررســی تطبیقی 
نمونه هایی از تأویل های سیدحیدر آملی«.

ایــن کتــاب برگرفتــه از پایان نامــه 
دوره تربیــت محقق عرفان اســالمی 
علوم  دائره المعــارف  پژوهشــی  مرکز 
عقلــی اســالمی اســت که توســط 
با  و  مزرئــی  حجت االســالم رســول 
والمسلمین  حجت االســالم  راهنمایی 
علی امینی نژاد و مشاوره حجت االسالم 
والمسلمین سیدیداهلل یزدان پناه نگاشته 
شده اســت. پایان نامه یادشده با عنوان 
»تأویــل طولــی و مبانــی آن از نگاه 
سیدحیدر آملی« در چهارمین جشنواره 
عالمه حلی شایسته تقدیر شناخته شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نورمحمد محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 2508 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900312 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان سونیا محمدی قادرآبادی به 
شناس��نامه 0740713357 در تاریخ 1388/12/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- نورمحمد محمدی به ش ملی 0748581375 متولد 1357/09/20 پدر متوفی

2- گل چهره احمدجامی به ش ملی 0731779576 متولد 1362/03/15 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9908335
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد ظریف انبیائی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748535128 به ش��رح دادخواست به کالسه 
9900227 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقاشیر انبیائی به 
شناس��نامه 0748624724 در تاریخ 1337/4/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- سلطان خانم عزیزی جهان آبادی با کدملی 0731369114 فرزند خان محمد صادره از تربت جام همسر متوفی

2- آقادل انبیائی با کدملی 0749461357 فرزند آقاشیر صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمد ظریف انبیائی با کدملی 0748535128 فرزند آقاشیر صادره از تایباد فرزند متوفی
4- صدگل انبیائی ماکو با کدملی 0748626107 فرزند آقاشیر صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9908344
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا سمرادزوری دارای شناسنامه شماره 0740095277 به شرح دادخواست به کالسه       از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور سمرادزوری به شناسنامه 7 در 

تاریخ 1394/06/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- آهو محمدی زوری به ش ملی 0748592725 متولد 1343/10/03 همسر متوفی

2- رسول سمرادزوری به ش ملی 0749574518 متولد 1363/04/20 برادر متوفی
3- نجیب سمرادزوری به ش ملی 0740213431 متولد 1372/09/29 برادر متوفی
4- مجید سمرادزوری به ش ملی 0740284274 متولد 1374/04/04 برادر متوفی

5- نورجان سمرادزوری به ش ملی 0749544708 متولد 1357/01/01 خواهر متوفی
6- مرجان سمرادزوری به ش ملی 0748593314 متولد 1360/05/17 خواهر متوفی
7- فاطمه سمرادزوری به ش ملی 0740032593 متولد 1368/06/30 خواهر متوفی

8- زهرا سمرادزوری به ش ملی 0740095277 متولد 1369/10/15 خواهر متوفی
9- ظریفه سمرادزوری به ش ملی 0740158139 متولد 1371/06/08 خواهر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9908387
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زینب رزم آرای محمدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 120 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900314 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدعظیم 
رزم آرای محمدآبادی به شناسنامه 5 در تاریخ 1392/01/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- کنیز سالم نیا به ش ملی 0748373861 متولد 1328/01/02 همسر متوفی

2- زیبا رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0749682884 متولد 1345/01/03 فرزند متوفی
3- محمد رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0749913258 متولد 1367/11/01 فرزند متوفی
4- عبداله رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0740318330 متولد 1375/10/13 فرزند متوفی

5- سیف اله رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0740097105 متولد 1369/01/01 فرزند متوفی
6- حمید رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0748952276 متولد 1354/06/05 فرزند متوفی
7- زهرا رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0748951393 متولد 1352/06/10 فرزند متوفی

8- زینب رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0749909382 متولد 1365/03/01 فرزند متوفی
9- مینا رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0748957294 متولد 1358/09/01 فرزند متوفی

10- حامد رزم آرای محمدآبادی به ش ملی 0740157272 متولد 1371/06/02 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9908388
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فیض محمد شیرمحمدی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900109 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیض محمد نورمحمدی کوه آبادی به شناسنامه 
45 در تاریخ 1330/09/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- سرور نورمحمدی کوه آبادی به ش ملی 0748732608 متولد 1302/07/01 فرزند متوفی
2- جمیله نورمحمدی کوه آبادی به ش ملی 0748734287 متولد 1308/07/12 فرزند متوفی

3- خدیجه نورمحمدی کوه آبادی به ش ملی 0748732594 متولد 1305/07/01 فرزند متوفی
4- بی بی جان نورمحمدی کوه آبادی به ش ملی 0748734295 متولد 1311/04/22 فرزند متوفی

5- حیدر نورمحمدی کوه آبادی به ش ملی 0748732616 متولد 1293/07/01 فرزند متوفی
6- شیرمحمد نورمحمدی به ش ملی 0749456701 متولد 1320/06/01 فرزند متوفی

7- پری نورمحمدی به ش ملی 0748732586 متولد 1286/07/01 همسر متوفی
8- معصومه فاقد مشخصات همسر متوفی )فاقد شناسنامه اما طبق اظهارات شهود همسر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9908389
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حمیرا تیزچشم دارای شناسنامه شماره 496 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900294 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم حمیدی رودی به شناسنامه 551 

در تاریخ 1394/04/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حمیرا تیزچشم به ش ملی 0748787021 متولد 1364/01/01 همسر متوفی

2- سعید حمیدی رودی به ش ملی 0740458809 متولد 1379/06/13 فرزند متوفی
3- راضیه حمیدی رودی به ش ملی 0740521225 متولد 1381/04/18 فرزند متوفی

4- ستایش حمیدی رودی به ش ملی 0740765329 متولد 1388/11/01 فرزند متوفی
5- سمیه حمیدی رودی به ش ملی 0720578302 متولد 1376/09/28 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9908390
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مراد کبودانی س��رداری دارای شناسنامه ش��ماره 0731492900 به شرح دادخواست به کالسه 
9900282 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالملک کبودانی 
سرداری به شناسنامه 0748467823 در تاریخ 1393/7/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مراد کبودانی سرداری با کدملی 0731492900 فرزند حسن صادره از تربت جام پدر متوفی

2- ناربی بی خاوه با کدملی 0819094269 فرزند عیدمحمد صادره از سرخس مادر متوفی
3- حمیرا ثروت دار با کدملی 0748468145 فرزند احیا صادره از تایباد همسر متوفی

4- فائزه کبودانی سرداری با کدملی 0740587684 فرزند عبدالملک صادره از تایباد فرزند متوفی
5- نسرین کبودانی سرداری با کدملی 0740657968 فرزند عبدالملک صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9908391
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود غزنوی فرزند رجبعلی با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را در دفتر اسناد رسمی 
شماره 13 زابل به شماره 69161-99/7/13 گواهی نموده است   اعالم داشته که  سند مالکیت ششدانگ اعیان پالک 
2124/1- اصلی واقع در بخش یک سیستان  ملکی محمود غزنوی بنام محمود غزنوی صادر و تسلیم گردیده و اعالم 
داشته که بر اثر  جابجایی  مفقود گردیده که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا با عنایت به تبصره  ماده 
120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت امالک مصوب 80/11/8 مراتب باستناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10مدت  روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض نرس��یده یا در صورت اعتراض س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  م الف:816  آ-9908386  تاریخ انتشار:پنجشنبه  99/8/8
مهدی پهلوانروی- کفیل ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی
احتراما به اس��تحضار می رس��اند خانم هاجر حس��ین زهی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم جهانگیر قرائی 
ن��ژاد بخواس��ته حصر وراثت نموده و چنین اظهار می دارد که آن مرح��وم در مورخه 94.10.22 در اقامتگاه دائمی 
خ��ود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از 1.فاطمه قرائی ن��ژاد متولد 51.6.15 به ش ملی 0848501330 
فرزند اناث متوفی 2.س��کینه قرائی نژاد متولد 68.12.6 به ش ملی 0740047515 فرزند اناث متوفی3.الهام قرائی 
ن��ژاد متولد 65.8.10 به ش ملی 0749885661 فرزند اناث متوفی 4.گلثوم قرائی نژاد متولد 61.5.12 به ش ملی 
0748822356 فرزن��د اناث متوفی5.محمد قرائی متولد 56.7.1 به ش مل��ی 0748820922 فرزند ذکور متوفی 
6.علی قرائی متولد 58.6.1 به ش ملی 0749706104 فرزند ذکور متوفی 7.هاجر حسین زهی متولد 1331.1.1 به 
ش ملی 0731841352همسر متوفی می باشد و به جز اینها وارثی ندارد لذا مراتب فوق طی یک مرحله در یکی از 
روزنامه کثیر االنتشار درج آگهی شده تا هر کس نسبت به آن مرحوم ادعایی داشته و وصیت نامه ئی دارد ظرف مدت 
یک ماه پس از نشر این آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه و گرنه گواهی حصر وراثت برابر مقررات قانونی 

و امور حسبی صادر خواهد شد. آ-9908385
دبیر ح دو شورای حل اختالف باخرز - خدادادی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر صبوری کیوانلو فرزندحجی بابا به اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
ششدانگ پالک 823 فرعی از یک اصلی بخش 7 قوچان که متعلق به نامبرده می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل دفتر امالک الکترونیک 139720306017000380 
به نام آقای علی اکبر صبوری کیوانلو فرزند حجی بابا به شماره چاپی 531257 سری الف سال 94 صادر و تسلیم 
گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس 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-9908382
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز - ناصر حسن زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 3 درگزبخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 24- اصلی کالته مرادآباد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالک 794 فرعی مجزی شده از 25 فرعی 24- اصلی خانم ژیال ولی زاده ششدانگ باب منزل واقع در انتهای خیابان 
کالت یک بعد از موزاییک سازی سرابی

تاریخ تحدید:1399/09/02
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبورملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-9908384
تاریخ انتشار:1399/8/8

ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای افراسیاب رهنما قلعه حسن فرزند  الچین به ش ش  244به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین به شماره  پالک 537 فرعی مفروزومجزی شده از 
257فرعی از11 اصلی  واقع در قطعه 3 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  بلوارفجر خیابان نبوت 10که متعلق به 
ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت  آن بشماره 
چاپی 186333س��ری د94 ذیل دفترالکترونیک 139520307114002067 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده 
است  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند 
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 :08 /99/08  آ-9908383

اکبراقبالی
سرپرست اداره ثبت اسناد 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  139960308001001918   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 خانم مرضیه سرافراز فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 543 صادره از تهران و کد ملی 
0045334171 در یک و نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل پالک3487 فرعی از 1707 فرعی از 1427 
� اصلی به مس��احت 252/60 مترمربع واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
محمدعلی س��رافراز محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 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-9907659
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1� اقای حس��ن رضا فریور فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر خانه به مساحت 
448/34 متر مربع ، از پالک 3441 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بلوار امام رضا )ع(
2� اقای حس��ن رضا فریور فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر خانه به مساحت 
146/98 متر مربع از پالک 3441 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بلوار امام رضا)ع(
3� خانم الهام اسپان بر فرزند مسلم نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی به مساحت 14/59 متر مربع 
، باقیمانده  پالک 15826 فرعی از 1 � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای عباسعلی دولت شناس 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان شهروند 3
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 

دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907837
تاریخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/08

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه بیگم قدمگاهی فرزند س��ید اسماعیل به شماره شناسنامه 2050 صادره از زبرخان در یک باب خانه 
به مساحت 192/86متر مربع در قسمتی از پالک 51 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت ثبتی مشاعی محمد قدمگاهی فرزند موسی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص 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 تس��لیم 
اعتراض ،دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9907831
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/7/23         تاریخ انتشار نوبت دوم: 08 /99/8

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

امالک واقع در بخش 6 یزد – تفت و توابع
2738 – اصلی خانم منوربورقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت کل 188/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001534مورخ1399/07/02واقع 

درتفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی  
2738 – اصلی – آقای احمد فالح تفتی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی 
از پ��الک ثبت��ی برابر به مس��احت کل 188/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001536مورخ 

1399/07/02واقع درتفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، 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: چهارشنبه 1399/07/23 تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907828

امیرحسین جعفری ندوشن  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

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

امالک واقع در بخش 12 یزد – ده باال و توابع
561 – اصل��ی آق��ای ش��عبانعلی س��لطانی گردفرام��رزی نس��بت ب��ه س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ خانه 
باغچ��ه بطورمفروزقس��متی از پ��الک ثبتی براب��ر ب��ه مس��احت کل 598/20 مترمربع بموجب رای ش��ماره   
139960321006001456مورخ 1399/06/29واقع درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی 
561 – اصلی – آقای شعبان میرجلیلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از 
پالک ثبتی برابر به مساحت کل 598/20 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001458مورخ29/

1399/06 واقع درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 - اصلی- خانم مریم دهدارنس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقس��متی از پ��الک ثبتی برابر به 
مس��احت 317 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001448مورخ1399/06/29واقع درآمحسن 

ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای محمدعلی دهقانی محمود ابادی نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از 
پالک ثبتی برابر به مساحت 188/80 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001450مورخ06/29/

1399واقع درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای محمدجواد رضائی نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقس��متی از پالک ثبتی 
برابر به مس��احت 359/70 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001452مورخ1399/06/29واقع 

درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصل��ی – آقای احمد نادری فر نس��بت به شش��دانگ خان��ه باغچه بطورمفروزقس��متی از پالک ثبتی 
برابر به مس��احت 228/70 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001454مورخ1399/06/29واقع 

درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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: چهارشنبه 1399/07/23    
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907829

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
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تصویب کلیات طرح »الزام دولت به پرداخت یارانه ©
تأمین کاالهای اساسی«  در مجلس

ایسنا: کلیات طرح اصالح قانون بودجه 
۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت 
یارانه تأمین کاالهای اساسی در دستور 
کار جلسه علنی چهارشنبه مجلس قرار 
گرفت و نمایندگان بــا ٢۱۵رأی موافق 
از مجمــوع ٢۴۹ نماینــده حاضر با آن 
موافقت کردند. در ماده واحده این طرح 
آمده است: دولت مکلف است به منظور 
تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار 
از ابتدای6 ماه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه 
اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناســایی شده در طرح معیشت خانوار )موضوع 
ردیف)۳۱( جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور( به تعداد حداقل 
6٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 
یک میلیــون و٢٠٠ هزار ریال برای هر یک از افراد ســه دهک اول از جمله افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و 
افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دســتمزد و مبلغ 6٠٠هزار ریال برای هر 
یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید. این اعتبار صرفاً برای تأمین کاالی اساسی 
و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
موظفند امکان تخفیف در خرید این کاالها را برای مشموالن فراهم کنند. جزئیات 

این طرح در جلسات آینده مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

مؤسسه تحقیقاتی فیچ پیش بینی کرد

رشد 4/3 درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۱©
تسنیم: مؤسسه تحقیقاتی فیچ پیش بینی می کند  تجارت ایران در سال ٢٠٢۱ 
رشــد 7/۴ درصدی را تجربه کند و میانگین رشد تجارت ایران در بازه ٢٠٢٠ تا 
٢٠٢۴ حدود ۱٢/٢درصد باشد. مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز این نکته را در 
آخرین به روزرســانی گزارش خود از چشم انداز تجارت بین المللی ایران تا سال 
٢٠٢۹ مطرح کرده اســت. این گزارش می گوید شراکت استراتژیک بین ایران و 
چین می تواند تحولی بسیار مهم برای هر دو طرف باشد، چرا که این دو  کشور 

می توانند آمریکا را به لحاظ ژئوپلتیک در اوراسیای غربی از دور خارج کنند.

 مرحله دوازدهم یارانه معیشتی ©
چه زمانی واریز می شود؟

مهر: دوازدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ٢۴ روز شنبه مورخ ٠8/۱٠/۱۳۹۹ 
به حســاب سرپرســتان خانوار واریز می شــود. بــه گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه، سازمان هدفمندســازی یارانه ها با اعالم زمان واریز دوازدهمین مرحله 
یارانه معیشتی اعالم کرد: یارانه معیشتی همانند ۱۱ دوره قبل برای خانواده های 
یک نفره ۵۵ هــزار تومان، خانواده های دو نفره ۱٠۳هــزار تومان، خانواده های 
ســه نفره ۱۳8هزار تومان، خانواده های چهار نفره ۱7٢هزار تومان و خانواده های 

پنج نفره و بیشتر ٢٠۵هزار تومان خواهد بود.

افزایش قیمت پنج محصول سایپا ©
باشــگاه خبرنگاران جوان: براساس 
مصوبه شــورای رقابت خودروســازان 
می توانند متناســب با نرخ تورم بخشی 
هر ســه ماه یک بار درخواست افزایش 
قیمت خود را به وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت اعالم کنند. بنا بر این مصوبه 
در سه ماهه سوم امسال نیز درخواست 
افزایش قیمت خودروســازان به وزارت 
صنعت ارســال و در نهایت پس از جمع بندی های انجام شده با بانک مرکزی در 
دریافت نرخ تورم بخشی مجوز افزایش حداکثری ٢۵درصدی برای خودروسازان 
صادر شــد. بر همین اساس، شرکت سایپا در فهرست قیمت گذاری خود قیمت 
تیبا هاچ بک را ۹۵ میلیون و ۴٢6 هزار تومان تعیین کرده در حالی که قیمت این 
خودرو در شهریور ماه 77میلیون و 8٠٠هزار تومان بوده است. عالوه براین، قیمت 
ساینا EX  از 76میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در شهریور به ۹٢ میلیون و ۹٢8هزار 
تومان افزوده شده است. کوئیک معمولی نیز از ۹۴میلیون و 6٠٠هزار تومان به 
۱۳٠میلیون و ۱۵هزار تومان رسیده است. همچنین در کوئیک معمولی با رنگ 
ســفید قیمت از ۹۴میلیون و ۴٠٠هزار تومان به ۱٢۹میلیون و 7۵۵هزار تومان 
رسیده است. تیبا صندوق دار هم از 7۱میلیون و ٢٠٠هزار تومان به 76میلیون و 

8٠٠هزار تومان قیمت گذاری شده است.

کارشناسان در گفت وگو با قدس از خوب و بد ایده  مجلس و دولت برای تأمین کاالی اساسی وثبات بازار ارز می گویند

گره گشایی  اقتصادی با تهاتر ارزی
 اقتصاد-فرزانه غالمی مجلس دوازدهم 
در ماه های ابتدایی فعالیتــش، ایده تهاتر 
ارزی بین صادرکننــدگان و واردکنندگان 
را با هدف گشــایش قفلی کــه تحریم بر 
دست و پای تجارت کشور زده، پیش روی 
تیم اقتصادی دولت گذاشــته و این ایده با 
استقبال دولت همراه شــده، حال  آنکه از 
نگاه فعاالن اقتصادی، ضمانت حسن اجرای 
این طرح، اولویت بندی نیازها و به حداقل 
رسیدن دخالت دولت در فرایند تهاتر است.
 ایده های چهارگانه مجلس به دولت عبارت اند از:
تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام 
برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل 
فعالیت بازرگانی آن ها، تشکیل اتاق تهاتری 
مرکزی کاال بــا کاال در وزارت صمت برای 
نظارت دقیق بر اجرای مســتقیم عملیات 
واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل 
ارز و صرفاً برای کاالهای ضروری و مواد اولیه 
تولید، تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در 
برابر واردات کاالهای اساســی که در دولت 
مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است، 
تأمین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه 
مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از 
ســوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار 
باز که تســهیل ورود ارز و تأمین کاالهای 
اساسی را مدنظر دارد.در همین حال، ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت مصوب کرده 
واردکنندگان مجاز هستند عالوه بر استفاده 
از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل 
ارز صادرکنندگان به شــکل تهاتر به نحو 
گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از 
محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا 
اشخاص دیگر، تأمین می شود 
با ثبت ســفارش نزد وزارت 
صمت امکان پذیر خواهد بود.

برنامــه،  عضوکمیســیون 
و محاسبات مجلس،  بودجه 
ابــراز امیــدواری می کند با 
اجرایی شدن چهار پیشنهاد 
عملیاتــی مجلس، با کاهش 
تقاضاهای انبــوه دولت برای 
ارز ۴هزارو٢٠٠تومانــی، نرخ 
ارز بالفاصله کاهش و واقعی 
خواهد شد.محســن زنگنه معتقد اســت: 
ســازوکار تهاتر ارزهــای صادرکنندگان با 
واردات کاالی اساســی هم رونق صادرات 
و هم آزادســازی منابع بلوکه شده ایران در 
خارج از کشور را در پی دارد. او به نیاز ۳٠٠ 
قلمی واردات کاالی اساســی و مواد اولیه 
در کشور اشاره می کند که با طرح تهاتری 
مجلس، ضمن سهولت در ورود این کاالها، 
از صادرکنندگان هم رفع تعهدارزی خواهد 
شد.واکنش مجازی نایب رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس اما به مصوبه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت جالب توجه است. 
احسان خاندوزی نوشته است: »مهم نیست 
به نام کدام قوه تمام می شود، مهم آن است 
که گره ای از کار تجارت و بازار ارز گشــوده 
خواهد شد. فقدان سازوکار تهاتر، شکایت 
صادر و واردکنندگان در جلسات متعدد بود. 
شیرین است دیدن ثمره دو ماه پیگیری از 
وزارت صمت، نفت و بانک مرکزی... برخی 
می گفتنــد نمی توانید«.صرف نظر از اینکه 
»تهاتر ارزی« را به نام قوه مجریه بنویســند 
یــا مقننه، نگاه فعــاالن اقتصــادی حوزه 

تجارت کشور به چنین مصوبه و ایده هایی 
هشدارآمیز و توأم با آسیب شناسی است.

آرامش نسبی بازار ارز، به شرط »
مداخله نکردن دولت

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
به قدس می گوید: تهاتر اصالً تازگی ندارد. ما 
پیش از انقالب، در بانک مرکزی اداره تهاتر و 
امور صادرات داشتیم و کاالهایی که بین ما 
و شرکای تجاری، تهاتر می شد، در این اداره 
به ثبت می رسید. امروز اما مجلس و دولت 
می خواهنــد بدون دخالــت بانک مرکزی، 
دست صادرکننده و واردکننده را در دست 
هم قرار دهند تا مثالً تهاتر ارزی موردنظر 
صادرکننده ایرانی که از شــرکتی کره ای 
مطالبه دارد در همان کشــور با واردکننده 
ایرانی و از طریق شرکتی کره ای انجام گیرد.

به باور مسعود دانشمند، این تهاتر قطعاً به 
حل وفصل بخش زیــادی از تقاضای ارزی 
بــازار کمک می کند و نــرخ ارز را کاهش 
خواهد داد به  گونه ای که می توان آرامشی 
نســبی در بازار دید.وی ادامه می دهد: این 
تهاتر البته منجر به آزادسازی منابع دولتی 
ما در کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، 
هند، عراق و... نمی شود و اصوالً متفاوت از 
آن اســت؛ چرا که منابع ما در آن کشورها 
تحت تحریم، قفل  شــده و برای آزادسازی 
آن باید از دفتر کنترل سرمایه های خارجی 

)اوفک( مجوز گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات 
تأکید می کند: ایده تهاتــر ارزی، راهکاری 
قابل دفاع و اجرایی اســت، اما الزم اســت 
دولت مداخله بی جا در آن نداشــته باشد. 

بدان  معنی که باید اجازه داد واردکنندگان 
مجوزدار و صادرکنندگان خودشــان با هم 
تفاهــم کنند و دولــت، تعیین نکند کدام 
شرکت ها برای تهاتر با هم مرتبط شوند؛ چرا 
که قطعاً هر جا پای دولت باز شود، حتی آب 

روان هم می گندد!

نگاه لیبرالیستی به ارز ممنوع»
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
هم به خبرنگار ما می گوید: ایده تهاتر بارها 
به کمیته تهاتر اتاق بازرگانی و وزارت صمت 
ارائه  شــده بود و امروز با مصوب شدن آن، 
طبیعی اســت دولــت و مجلس نخواهند 
جزئیاتش را رســانه ای کنند؛ چرا که قطعاً 
در دنیا کشورهایی هستند که مایل نیستند 
چنین ایده هایی اجرا و تجارت ما تســهیل 
شــود.مجیدرضا حریری اضافــه می کند: 
ما امروز ایــن امکان را پیدا کرده ایم که در 
کشورهای عمده طرف تجاری، مراکز تهاتر 
ارزی ایجاد کنیم، هر چند به دلیل اجرای 
قوانین مبارزه با پولشویی و ضرورت شفافیت 
تبادالت تجاری در آن کشورها، امکان تهاتر 
کاال بــا کاال را نداریم، ضمن اینکه ترکیب 
صــادرات و واردات ما ناهمگون اســت و 

تهاترپذیر نیست.
به بــاور وی، از طریق مراکــز تهاتر ارزی 
می تــوان واردکننــدگان و صادرکنندگان 
ایرانــی را به هم وصل کــرد، اما این وصل 
کردن با اما و اگرهایی همراه است و باید با 
توجه به محدودیت شدید منابع ارزی کشور، 

اولویت بندی هایی در واردات اعمال شود.
حریری ادامه می دهد: کشــور در شرایط 
فقرمطلق ارزی اســت و اگر اولویت بندی 

برای واردات نباشــد، تهاتر ارزی به  شدت 
خطرآفرین خواهد بود. تراز تجاری کشــور 
امسال با احتساب نفت، کاهش چشمگیری 
داشته و درآمد ارزی کشور احتماالً تا پایان 
سال بین ۳۵ تا ۴٠ میلیارد دالر خواهد بود، 
حال  آنکه امســال حداقل نیاز ارزی کشور 
برای واردات حدود ۵٠میلیــارد دالر و در 
شــرایط عادی این نیاز حدود 6٠ میلیارد 

دالر است.
بــه گفته وی، هر چند امســال نیــاز ارزی 
۱٠میلیــارد دالری مســافران، بیمــاران و 
دانشــجویان به دلیل کرونا کاهش  یافته، اما 
تقاضای ۱۵میلیــارد دالر ارز بــرای قاچاق 
پابرجاست و فشار زیادی به بازار وارد می کند، 
بر همین اســاس باید اولویت بندی ارزی در 
تهاتــر اعمال و کاالهای ضروری و اساســی 
وارد شــوند.رئیس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و چین می گوید: اینکه با مصوبه جدید، 
وزارت صمت، ثبت سفارش را بر عهده دارد، 
اقدام پرخطری اســت. تجربه نشان داده این 
وزارتخانه در حوزه واردات خودرو، به  شــدت 
کثیف و رانتی عمل می کند و دوباره نباید به 
این ساختار اعتماد کرد. واقعیت این است که 
در تهاتر ارزی، حتی اگر کاالیی ضروری وارد 
شــود باز هم باید مقدار آن براساس اولویت 
باشــد. دارو و موادغذایی به  عنوان کاالهای 
اساسی که تکلیفشــان روشن است، اما باید 
مانع رانت بازی در واردات دیگر کاالها شد و 
با توجه به مضیقه شدید ارزی، عدالت و تعادل 
را رعایت کرد.حریری معتقد است در شرایط 
فعلی، دولت نباید نگاه لیبرالیستی به ارز داشته 
باشد؛ چرا که کشور در شرایط جنگ اقتصادی 
و نیازمند وحدت در فرماندهی اقتصادی است.

دارو و موادغذایی 
به  عنوان کاالهای 
اساسی که 
تکلیفشان روشن 
است، اما باید مانع 
رانت بازی در واردات 
دیگر کاالها شد

بــــــــرش

با خاطیان در بورس برخورد شود   فارس:  قاضی زاده، نایب رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بورس گفت: به مسئوالن مربوط تذکر می دهم که مردم بااعتماد به سخنان دولتمردان 
سرمایه های اندک خود را به بازار بورس و سرمایه آوردند، اما دچار ضرر و زیان شدند. مسئوالن مربوط هر چه زودتر به این وضع سروسامان دهند و با خاطیان که تعدادشان متأسفانه زیاد هم است، برخورد الزم 

صورت گیرد. از ورود قوه قضائیه به این امر و دستور رئیس قوه قضائیه در همین باره استقبال می کنیم. امیدوارم ورود قوه قضائیه موجب شود برخی اختالالت به وجود آمده برطرف شود.

خـــبر
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رئیس اسبق بانک مرکزی:
جوسازی درباره آزادسازی اموال بلوکه شده برای ترغیب  ایران به واردات است

اقتصاد: محمود بهمنی، رئیس کل اســبق بانک مرکزی در 
گفت وگو با فارس، در مورد زمزمه های آزادسازی اموال بلوکه 
شده ایران در سایر کشورها نیز گفت: راه های زیادی برای انتقال 
ارز به کشــور وجود دارد که در گذشــته نیز انجام شده است. 
راه اندازی جو و حواشی درباره آزادسازی اموال بلوکه شده ایران 
در سایر کشورها، برای متقاعد کردن ایران به واردات کاال است.

بهمنی با بیان اینکه مقابله با بــازار معامالت فردایی ضروری 
است، افزود: این بازار صرفاً موج افزایش قیمت را ایجاد می کند. 
در قالب این معامالت ارز وجود ندارد و افراد از مابه التفاوت این 

نرخ ها استفاده می کنند. در شرایط کنونی بازار معامالت فردایی 
برای بازار ارز کشور، یک سم محسوب می شود.

بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی باید ارز را به متقاضیان واقعی 
عرضه کند، گفت: هیچ توجیهی برای خرید ارز توسط افرادی 
که با یک کارت ملی اقدام به خرید ارز می کنند و نیازی به آن 
ندارند، وجود ندارد. اما اگر فردی واردکننده مواد اولیه اســت، 
باید در زمان مناسب ارز خود را دریافت کند. در شرایط فعلی 
ضروری اســت که از ارائه ارز به افرادی که قصد ذخیره آن را 

دارند، جلوگیری شود.

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

امالک واقع در بخش 6 یزد – تفت و توابع
3574 – اصلی اقای عباسعلی احمدی نسبت به ششدانگ خانه باغچه 
بطورمفروز قس��متی از پ��الک ثبتی برابر به مس��احت 1849مترمربع 
بموجب رای ش��ماره   139960321006001413مورخ1399/06/26

واقع درتفت درازای مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتیکه اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند، 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: چهارشنبه 1399/07/23 
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907827

امیرحسین جعفری ندوشن 
 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

برگ کمپانی موتورس���یکلت آزما تیپ 150cc مدل 95 
ای���ران  انتظام���ی  وش���ماره  مش���کی  رن���گ  ب���ه 
 NBD808523 0149 525/ 66589 وش���ماره موت���ور
وش���ماره شاس���ی  NBD *** 150Y9500474 ,وشماره
VIN  IRAEA9513MU500474مفق���ود گردی���ده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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س���ندکمپانی وبرگ س���بز خ���ودروی س���واری رنوپارس 
تندرمدل1396به ش���ماره پالک ای���ران  26-291ص14 و 
ش���ماره موتورW184799-K4MA690وش���ماره شاسی 
NAPLSRALDH1346607 بنام ابوالحسن صابرورگ 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ س����بز خودروس����واری پراید مدل 91 به رنگ 
سفید وشماره انتظامی ایران 79/  611/ س 73 
وش����ماره موت����ور 4728634 وش����ماره شاس����ی 
واز  گردی����ده  مفق����ود   S5420091710891
ش����د.)قزوین( ب����ا  م����ی  س����اقط  اعتب����ار  درج����ه 
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ب����رگ س����بز ،س����ند کمپان����ی ،کارت موت����ور ،کارت س����وخت 
وبیم����ه نام����ه موتورس����یکلت  کویررادیس����ون م����دل 92 تی����پ 
cc125  ب����ه ش����ماره انتظامی ای����ران 524/  91855 وش����ماره 
موت����ور STATE-125-N3C*10R21771 وش����ماره شاس����ی

  VIN  IRAKK9213CC200292 و N3C***125R9200292
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجان����ب ن����ادره صباغی ن����ژاد مهرجردی 
فرزن����د محمدرضا به ش����ماره شناس����نامه 
کارشناس����ی  مقط����ع  در   4420190736
رش����ته  ارتب����اط تصویری  ص����ادره از واحد 
دانش����گاهی یزد مفقود گردیده اس����ت و 
فاق����د اعتبار می باش����د از یابن����ده تقاضا 
می ش����ود  مدرک را به دانش����گاه آزاد یزد 

ارسال نماید .
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لی
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ک 
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دا
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ی 
گه

آ
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برگ سبز و سند خودرو سواری پراید صبا مدل 
 00602001 1382 رنگ ش���یری به شماره موتور 
ب���ه   S1412282153532 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظام���ی 272 ی 89 ای���ران 12 مفقود 

و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی س���واری ه���اچ ب���ک ام 
ش���ماره  ب���ه   1393 م���دل  س���فید   315H ام  وی 
ش���هربانی 531 ق 97 ایران 42 و به ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  و    NATFBAMD6E1016042
ضیافت���ی  امی���ن  بن���ام     MVM477FJAE019150
مال���دار مفقود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط اس���ت. 99

08
39
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

٨٠به  برگ سبزس����واری دوو س����ی یلو مدل 
ش����ماره  و   ٣٢ ی����ران ا -٢٤٨ ٧٢و پالك ش 
وش����ماره   IR80165027402 شاس����ی 
نواز  داداش����ی  مهدی  ٨٣٩٣٨٨بنام  موتور
مفق����ود وازدرج����ه اعتبارس����اقط م����ی باش����د

99
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40
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1389 رنگ 
 11489006193 س���فید شیری به شماره موتور 
 NAAA36AAYAG212116 و ش���ماره شاس���ی 
 12 ای���ران   57 ی   963 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
بن���ام مرتض���ی ت���اج نش���تیفانی مفق���ود و فاقد 

اعتب���ار می باش���د.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز  و سند کمپانی خودروی پژو206 مدل 1389  رنگ 
سفید- روغنی به شماره انتظامی 74 ایران 734 ب 64 
ش���ماره  و   14189013790 موت���ور  ش���ماره  و 
مفق���ود   NAAP03ED9AJ123944 شاس���ی 
باش���د.  م���ی  س���اقط  اعتب���ار  ازدرج���ه  و  گردی���ده 

,ع
99
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39
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی حق تقدم سهامداران در خصوص افزایش سرمایه شرکت گرانیت یاقوت سبز 
بیرجند )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 3044  

و شناسه ملی 10380453594 
به اطالع کلیه س��هامداران ش��رکت گرانیت یاقوت س��بز بیرجند ثبت ش��ده به شماره 3044 
می رس��اند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1399/1/6 و تفویض 
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقّرر است سرمایه شرکت 
در این مرحله از مبلغ 1/200/000 ریال منقس��م به 600 س��هم با نام 2000 ریالی )540 س��هم 
ع��ادی، 60 س��هم ممتاز( ب��ه مبلغ 5/280/000 ریال منقس��م به 2640 س��هم با نام 2000 
ریالی )2376 س��هم عادی، 264 س��هم ممتاز( از محل مطالبات حال شده سهامداران و سایر 
بستانکاران و واریز نقدی یا توامًا  و یا موارد دیگر مندرج درماده 158 الیحه اصالحی قانون 
تجارت افزایش یابد، مراتب جهت اطالع کلیه سهامداران محترم آگهی می گردد  )در اجرای 
مواد 166 و 169 قانون تجارت( از کلیه  سهامداران و بستانکاران شرکت  که مایل به افزایش 
س��رمایه از طریق فوق می باش��ند درخواست می ش��ود  از تاریخ نشر این آگهی  به مدت 60 
روز باید کلیه بدهی ها و مطالبات خود با ش��رکت را تس��ویه حساب نموده  و ضمن واریز وجه 
بدهی و مبلغ حق تقدم خرید س��هام  جدید به حس��اب 990304869606 نزد بانک سپه شعبه 
م��درس بیرجند به نام ش��رکت گرانیت یاقوت س��بزبیرجند و ارائه فی��ش واریزی به دفتر 
ش��رکت در مش��هد فکوری45، بهاران2 پالک40 از حق تقدم خرید در افزایش سرمایه، هر 
سهامدار به نسبت هر سهم یک سهم استفاده نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت فوق 

هیئت مدیره می تواند باقیمانده سهام را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
 هیئت مدیره 

/ع
99
08
37
4

جلسه فوق العاده مجمع عمومی شرکت در 
تاریخ 99/08/18 س��اعت 17 در محل بلوار 
ارشاد- ارشاد 9 – نوربخش 15 – بلوک 60 

 طبق��ه دوم– واحد 4 برگ��زار می گردد. از 
س��هامداران محت��رم دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مذکور ش��رکت فرماین��د. بدیهی 
اس��ت تصمیمات اتخ��اذی در حدود قانون 

معتبر و الزم االجرا خواهد بود . 
حام��د ش��املو - مدیر تصفیه ش��رکت قالبکار 

توس در حال تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت 
قالبکار توس در حال تصفیه 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 2897

س
/ 9
90
84
02

گاز  و  نفت  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  رضوی 

390446 و شناسه ملی 10380455051

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
بطور فوق العاده مورخ 1399،05،23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت  سود و زیان 
برای سال مالی منتهی به 98،12،29 به تصویب 
شناسه  راهبر  مفید  حسابرسی  مؤسسه   . رسید 
قانونی  بازرس  به عنوان   10861836531 ملی 
به1399،12،30  منتهی  مالی  سال  برای  شرکت 
انتخاب گردید. روزنامه قدس به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای 

سال 1399 انتخاب شد.
ثبت                 اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1033696( 

99
08
39
4

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( خبر داد
ساخت پتروپاالیشگاه کنار ©

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
اقتصاد: سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــا)ص( در گفت وگو بــا مهر درباره 
آخرین وضعیت فاز ۴ پاالیشگاه میعانات گازی 
ســتاره خلیج فارس گفت: یکی از دغدغه های 
رهبرانقالب، جلوگیری از خام فروشی نفت است 
و ایشان بارها بر پاالیشگاه سازی تأکید کرده اند 
و بــه  تازگی تأکیدات مقــام معظم رهبری بر 
پتروپاالیشگاه ها متمرکز شده است و در همین 
راستا برای اجرایی کردن این سیاست از سال 

گذشته برنامه ریزی کردیم.
وی افزود: سه فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
را قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( احداث 
کرده اســت. ساخت فاز ۴ این پاالیشگاه نیز از 
دو سال قبل توسط این قرارگاه شروع شده بود 
که به دالیلی متوقف شد. در ادامه برنامه ریزی 
کردیم و براســاس موافقت نامه ای که با وزارت 
نفت امضا کردیم قرار شد مالکیت و تأمین مالی 
فاز ۴پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( باشد. هزینه احداث 

این فاز ۴6٠میلیون یورو است. 
ســعید  محمد ادامه داد: محصوالت تولیدی 
این پاالیشــگاه را نیز محدود به تولید بنزین، 
گازوئیل، سوخت و… نکرده ایم بلکه طراحی 
آن به صورت پتروپاالیشگاه و مواد اولیه صنایع 
نساجی، شوینده، پت که سهم عمده واردات و 
ارزبری کشور است را در سبد تولیدات خود دارد. 
با احداث این پتروپاالیشگاه عالوه بر تأمین نیاز 
داخلی، امکان صادرات آن نیز فراهم می شود.

وزیر راه و شهرسازی خبرداد
ارسال فهرست خانه های ©

خالی به سازمان امور مالیاتی 
فارس: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، 
ظهر دیروز در حاشــیه جلسه هیئت دولت و 
در جمــع خبرنگاران گفت: ســامانه جامع 
امالک و اسکان مورد بهره برداری قرار گرفته 
و بارگذاری شــد و در دو مرحله فهرســت 
خانه های خالی را از طریق سیستم به  سازمان 

امور مالیاتی ارسال کردیم.
 از نظر ما فهرستی که ارائه شده، یک فهرست 

پاالیش شده است.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره ساماندهی 
بازار مسکن و طرح ملی مسکن، اظهار کرد: 
روندی که مردم حساب باز می کنند و پول به 
حساب واریز می کنند، سرعت گرفته است و 
با اطالع رسانی گسترده ای که صورت گرفته، 
ما در دو گــروه اصلی مردم را تعیین تکلیف 

کردیم.
 وی افزود: یک گــروه آن هایی که زمین در 
اختیارشان قرار گرفت و در مجموع ۱۳۵هزار 
نفر هســتند که در زمین هایشــان در حال 
ســاخت و یا در حــال تحویل گرفتن زمین 
هستند. ٢6۵هزار نفر نیز به پروژه ها معرفی 
شدند و در حال معرفی هستند و پس از اینکه 
پرونده تشــکیل می دهند، به پروژه متصل 
می شوند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
خانه های بخشی از این افراد ساخته و تحویل 
داده شده است، تصریح کرد: حدود  ۱۱هزار و 
6٠٠ واحدی که افتتاح شد از همین نوع است 
و امیدواریم برای باقیمانده واحدها هم مردم 
پرداخت های خودشان را به موقع انجام دهند 

تا سازنده بتواند پروژه را تکمیل کند.

چهره خبر

شبکه های اجتماعی

مسکن، شاخص بی ثباتی اقتصاد©
اقتصاد: علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه نوشت: قیمت مسکن یکی از 
معیارهای مهم بی ثباتی مالی و اقتصادی است. این بی ثباتی معموالً در ایران هر 
چهار یا پنج سال پیش می آمد، اما پس از بی ثباتی شدید از اواخر سال ۹6 تا اوایل 
۹۹، دوباره از تیرماه امسال می بینیم قیمت مسکن روند افزایشی خود را شروع 
کرده است. از دهه 7٠ شمسی تا حاال این نخستین بار است که طول دوره افزایشی 
قیمت مسکن این قدر طوالنی شده است. دل بستن به اینکه بایدن رأی می آورد 
یا ترامپ، گره ای از مشکالت داخلی اقتصاد ایران باز نمی کند. در بودجه ریزی 
و سیاست پولی و ســاختار تولید و تجارت خارجی، طرحی دیگر باید ریخت.

فرافکنی دولت و مجلس از دلیل افزایش تورم در آینده©
اقتصاد: مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به دعوای مجلس و دولت 
درباره طرح کاالبرگ کاالهای اساسی، نوشت: دولت محترم از منابع  موهومي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان را کلید زد و مجلس محترم هم گفت چرا 
ما از منابع موهومی طرح پرداخت یارانه کاالي اساسي را کلید نزنیم. در آینده 
دولــت و مجلس، به دنبال ردپای دالالن در افزایش تورم خواهند گشــت و 

خواستار نظارت  خیلي هوشمندتر بر قیمت کاالها خواهند شد.
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اقدام مثبت مجلس برای نیازمندان   مهر: رئیس کمیته امداد امام، اقدام مجلس را برای بهبود معیشت مددجویان نهادهای حمایتی و نیازمندان که در قالب طرح ارائه شده مثبت دانست. مرتضی بختیاری در 
خصوص طرح مجلس گفت: این طرح فقط شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نمی شود بلکه دهک های اول، دوم و سوم را نیز پوشش خواهد داد. بختیاری ادامه داد: پرداخت کمک معیشت به نیازمندان 

در شرایط فعلی جامعه، کار بسیار ارزشمند و الزمی است که امیدوارم دولت منابع آن را تأمین نماید تا شورای نگهبان نیز اجرایی شدن آن را تصویب کند.

سیاست های تشویقی پوتین برای افزایش جمعیت

روسیه برای تولد فرزند سوم یک خانه به پدر و مادرها ©
هدیه می دهد

تسنیم: موالید روسیه با ۱.۵۸ تولد به ازای 
هر زن به شدت کاهش یافته است. پس از 
روی کار آمدن پوتین، سیاست های تشویقی 
برای افزایش جمعیــت بیش از پیش قوت 
گرفت؛ دولت این کشــور بــرای فرزند اول 
۱۵هزار دالر و برای تولد فرزند ســوم یک 

خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می دهد!
جمعیت کشور روسیه حدود ۱4۵ میلیون نفر و رشد جمعیت آن منفی است؛ پوتین پس 
از روی کار آمدن سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت را بیش از پیش تقویت کرد.

بر این اساس، خانواده هایی که دارای فرزند می شوند مورد حمایت های مالی برای تربیت و 
رشد فرزندشان قرار می گیرند. دولت این کشور برای فرزند اول ۱۵ هزار دالر و برای تولد 
فرزند سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می دهد؛ همچنین مادری که دارای فرزند 
می شــود می تواند 9 هزار و 600 دالر کمک هزینه دریافت کند. بین سال های ۱993 تا 
200۸، جمعیت روسیه با تغییر از ۱4۸.37 به ۱43.2۵ میلیون نفر کاهش چشمگیری 
مشاهده کرد. در این مدت، روسیه نرخ زاد و ولد پایین و مرگ باالیی را تجربه کرد. پس 
از این دوره، جمعیت این کشور دوباره به ۱4۵.93 میلیون نفر افزایش یافت؛ با این حال، 
پیش بینی می شــود جمعیت روسیه در اواخر ســال 2020 به اوج خود رسیده و مجددا 
کاهش یابد. روسیه با ۱.۵۸ تولد به ازای هر زن یکی از کشورهایی است که کمترین نرخ 
بــاروری را در جهان دارد. این میزان کمتر از میزان نرخ جایگزینِی 2.۱ تولد برای هر زن 

است؛ همچنین با میانگین سنی 40.3 سال یکی از سالمندترین کشورهای جهان است.
تخمین زده می شود که روسیه تا سال 20۵0 از نهمین کشور پرجمعیت به رتبه ۱7 
برسد! همین طور تخمین ها نشان می دهد جمعیت روسیه از ۱42 میلیون نفر در سال 
20۱4 به ۱2۸ میلیون نفر تا سال 20۵0 کاهش می یابد! اقتصاد روسیه در دهه اول 
قرن 20 به شدت رشد کرد و در سال 2009 جمعیت آن رشدی اندک اما چشمگیر 
داشت؛ این افزایش بین ۱۵تا 2۵ هزار نفر گزارش شده و علت آن کاهش نرخ مرگ و 

میر و افزایش مهاجرت بوده است.

 ربوده شدن محموله یک میلیون دالری ©
دستکش پزشکی در فلوریدا
فارس: یک محموله دســتکش پزشــکی 
بــه ارزش تقریبی یــک میلیــون دالر از 
انباری در فلوریدا ربوده شــد؛ این در حالی 
اســت که قرار بود این دســتکش ها برای 
استفاده در بیمارســتان هایی در ایالت های 
فلوریدا، اوهایو و ایلینویز و به عنوان یکی از 
تجهیزات حفاظت فردی در دوره همه گیری 

ویروس کرونا استفاده شود. دوربین ها نشان می دهند  یک خودرو حمل بار، کانتینری که 
دســتکش های پزشکی در آن بوده را حمل می کند و می برد. »ریچارد گریمز« از مقامات 
شهر مدگلو می گوید در عرض چند دقیقه دست کم ۵ میلیون دستکش پزشکی به سرقت 
برده شــد. وی ادامه داد: بیمارستان ها هر روز منتظر رسیدن این دستکش ها هستند و 
حادثه روی داده واقعاً تأســف برانگیز است. مقام های فدرال در تالش هستند با همکاری 
پلیس محلی، محموله سرقت شده را پیدا کنند چون این محموله که روز جمعه از مالزی 

به فلوریدا رسیده بود به صورت فدرال به ثبت رسیده است.

 فروش مکمل هایی با طعم مرگ در داروخانه ها؛ ©
از شایعه تا واقعیت

برنا: وزارت بهداشــت و درمــان تاکنون 
بارها درباره عوارض متعدد مکمل هایی که 
در بسیاری از باشــگاه های بدنسازی برای 
جوانان تجویز و توصیه می شــود هشدار 
داده اســت. حتی رئیس ســازمان غذا و 
دارو سال گذشته با بیان اینکه مکمل های 
تحت نظارت ســازمان غــذا و دارو فقط 

کمی بیشــتر از ۵0درصد ظرفیت بازار را در اختیــار دارد و بقیه مربوط به فراورده های 
غیرمجاز است، گفته بود متأسفانه با وجود تالش هایی که در زمینه تولید این مکمل ها و 
همچنین واردات قانونی آن ها شده، همچنان بازار سیاه وسیعی در این بخش فعال است و 
افرادی فرصت طلب تجارت پرسودی را برای خود درست کرده اند و مکمل های تقلبی به 
ورزشکاران می دهند. مکمل هایی با طعم مرگ که جان می گیرند و اکنون خبرها حاکی 

از افزایش مرگ در اثر مصرف این گونه مکمل هاست.
این روزها این مسئله به اندازه ای جدیت پیدا کرده که نماینده مجلس شورای اسالمی 
به آن واکنش نشان داده و در مورد فروش این داروهای تقلبی در باشگاه های بدنسازی و 

داروخانه ها تذکر داده و از داروخانه ها خواسته از اعتماد مردم سوء استفاده نکنند.

مصرف مکمل های تقلبی وارد ورزش بانوان شده است»
معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسالمی با اشاره به مرگ و 
میر ناشی از مصرف مکمل های انرژی زای تقلبی گفت: از آنجا که بنده سابقه کار در سازمان 
پزشــکی قانونی دارم، در خصوص این موضوع یعنی مصرف داروهای انرژی زای تقلبی و 
مرگ و میر ورزشکاران تذکر دادم و خواهان تشدید نظارت ها بر فعالیت باشگاه های ورزشی 
شدم. او افزود: متأسفانه مصرف این داروها باوجود ایجاد نارسایی های کلیوی و مرگ و میر، 
وارد حیطه ورزش بانوان شده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مسئوالن در 
جلسه فراکسیون زنان گفت 70 درصد این داروها در داروخانه ها و 30 درصد در باشگاه های 
ورزشی توزیع می شود. شبکه مافیایی بسیار پیچیده ای بیخ گوش وزارت بهداشت در حال 
فعالیت است که برای مقابله با آن از نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت اطالعات درخواست 

کمک کرده ایم و حتی در سال گذشته ۱92 باشگاه متخلف را پلمب کردیم.

توزیع 70 درصد مکمل های تقلبی در داروخانه ها کذب محض است»
اما محمد بقایی، مشــاور اداره کل فراورده های آرایشــی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
درخصوص فروش مکمل های انرژی زای تقلبی در داروخانه ها گفت: همیشه شایعه های 
مختلف و متعددی در باره عرضه برخی از اقالم غیرمجاز از جمله مکمل های ورزشی و 
مکمل های تغذیه ای در بازار وجود داشــته و دارد و کسی هم نمی تواند این را انکار کند 
که بازار ما دارای این نوع مکمل ها نیست، اما هدف قرار دادن داروخانه به عنوان یکی از 

معتبرترین نهاد محصوالت سالمت محور، دارو و مکمل، امری ناصواب و ناصحیح است.
بقایی تصریح کرد: من و همکارانم در سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان منکر احتمال بروز 
تقلب در داروخانه های کشور نیستیم اما با اطمینان کامل می گویم بیش از 99.9 درصد 
داروخانه های کشور خدمات صادقانه ارائه می دهند؛ چرا که جدا از بازرسی ها و نظارت هایی 
که صورت می گیرد، یک نفر به عنوان مسئول فنی دکترای داروساز سوگند یاد کرده و در 

داروخانه  خدمت رسانی می کند.
مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان با تکذیب فروش 70 درصدی مکمل های تقلبی در 
داروخانه ها گفت: اینکه 70 درصد از مکمل های تقلبی در داروخانه ها به فروش می رسد، 
شایعه و کامالً نادرست است. در اثبات حرفم این مسئله را بازگو می کنم که داروخانه فقط 
کاالهایی را ارائه می دهد که با فاکتورهای رسمی خریداری شده و بارکد اصالت دارند به 
همین دلیل سیستم های توزیع کننده مکمل های قاچاقی اصالً نمی توانند محصوالت خود 
را به داروخانه عرضه کنند؛ حتی اگر داروخانه ای بخواهد هم نمی تواند چنین تخلفی را 

انجام دهد؛ چون در اولین بازرسی شناسایی می شود.
او افزود: بنده با اطمینان کامل می گویم داروخانه های سراسر کشور ما بسیار سالم هستند 
حتی این را در یک گزارش میدانی می توان دریافت و متوجه شد داروخانه تنها داروهای 
دارای بارکد اصالت را به فروش می رســاند. این مقام مســئول در سازمان غذا و دارو در 
ادامه به بعید بودن بروز چنین تخلفی در داروخانه ها اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت 
در مجموعه خود، دانشگاه علوم پزشکی دارد که بازرسان آن حداقل هر ماه داروخانه ها را 
تصادفی و بدون نوبت و سرزده بازرسی می کنند؛ در این شرایط آیا داروخانه ای می تواند 
چنین تخلف وسیعی انجام دهد؟ از طرفی دیگر کشفیات نیروی انتظامی یکی دیگر از 
منابعی اســت که با مطالعه آن می توان دریافت آیا چنین تخلفی در داروخانه ها انجام 
می شــود یا باشگاه های بدنسازی؟ بقایی با تأکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک به قوه 
قضائیه درخصوص تخلف داروخانه ها اظهار کرد: از نماینده محترم مجلس می خواهم اگر 
سند و مدرکی از فروش مکمل های تقلبی در داروخانه ها دارد به قوه قضائیه و نهادهای 
امنیتی و نظارتی ارسال کند که اگر واقعاً یک درصد هم چنین چیزی اثبات شود ما هم 
خواهان اشد مجازات برای داروخانه متخلف هستیم؛ چرا که اگر مکمل تغذیه ای و ورزشی 

تقلبی باشد جان فرد را می گیرد و اینجا صحبت از جان جوانان است.

 جامعه/ محمود مصدق  هشتم آبان ماه در تقویم 
ما روز »نوجوان« نام گذاری شده است؛ موضوعی که 
نشان از خاص بودن دوره نوجوانی دارد و عبور موفق 
از این دوره که یکی از مراحل حساس و بحرانی 
زندگی هر فرد است نقش تعیین کننده ای بر سالمت 
و شخصیت وی در دوران بزرگسالی دارد. اما این 
اتفاق زمانی رخ می دهد که عالوه بر فرد نوجوان که 
باید درک مناسبی از این دوره داشته باشد، والدین 
و حتی جامعه هم بسترهای مناسب شکل گیری 
افرادی با شخصیت های قوی، توانمند و سازنده را 
فراهم کنند.  حجت االسالم دکتر محمد حسین 
توانایی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با ما به 

بایدها و نبایدهای این دوره اشاره می کند. 

با اشاره به اینکه سن نوجوانی چه دوره ای   
را در برمی گیرد بفرمایید چرا این مقطع دارای 

اهمیت زیادی است؟ 
آن طور که تحقیقات و یافته های علمی نشان می دهد 
سن نوجوانی حدود ۱2 تا ۱۸ سالگی را دربرمی گیرد؛ 
البته براساس احادیث اسالمی این سن کمی متفاوت 
است چون دوره های رشــد به سه دوره هفت ساله 
تقسیم می شود که هفت ساله سوم از ۱4 سالگی تا 
2۱ سالگی است که می تواند توسعه پیدا کند یعنی 
با توجه به موقعیت های جغرافیایی و وضعیت تغذیه 
افراد ممکن اســت یک تا دو ســال کمتر یا بیشتر 
شود. اما در پاسخ به بخش دوم پرسشتان باید گفت 
مهم ترین دلیل اهمیت دوره نوجوانی این اســت که 
فرد در این مرحله به دنبال یافتن هویت خودش است، 
چون او از نظر شناختی، احساسی و رفتاری که سه 
مؤلفه از مولفه های رشد محسوب می شوند هنوز به 
باور قطعی نرسیده است. درواقع فرد نسبت به خود، 
دنیای اطراف، باورهای اعتقادی و اهدافی که در آینده 
دارد شــناخت کاملی ندارد. در کنار شناخت، بحث 
نگرش ها هم مطرح است که از مرحله خودیابی شروع 

می شود تا مرحله معرفت نفس که شناخت کامل فرد 
از خود اســت. به همین خاطر دوره نوجوانی بسیار 
مهم است و اگر در این مرحله فرد از طریق والدین، 
معلمان و گروه های مرجــع دیگری مثل روحانیون 
و... به شــناختی کامل از خود نرسد ممکن است در 
آینده رفتارهایی داشته باشد که برای خود و جامعه 
خطرناک باشد. چون رفتارها نتیجه احساس ها هستند 
و احساس ها نتیجه شناخت ها و شناخت ها هم نتیجه 
نگرش ها و اگر فرد در مرحله نوجوانی شناخت کافی 
از اینکه مثالً چرا به دنیا آمده و چه مأموریتی در این 
دنیا دارد و به کجا خواهد رفت، نداشــته باشد دچار 
بحران هویت می شود و احساس ناخوشایندی در او 
شکل می گیرد؛ اما اگر شناخت کاملی در او ایجاد شود 

آن وقت آینده خوبی برایش رقم می خورد. 

پرسش این اســت آیا نگرشی که نسبت   
به رفتار فرد در دوره نوجوانی وجود دارد در 

نوجوانان دختر و پسر متفاوت است؟ 

هرچند دختران و پســران از نظــر مبنایی، هویتی و 
شناخت اولیه در دوره نوجوانی تفاوتی با هم ندارند و 
یکسان هستند، اما از نظر نحوه و رویکردی که نسبت 
به مسائل جسمی دارند ممکن است نگرش متفاوتی 
داشــته باشــند. هورمون هایی که در پســرها ایجاد 
می شود با دختران متفاوت اســت. از لحاظ روحی و 
عاطفی هم تفاوت هایی بین این دو جنس وجود دارد. 
والدین و مسئوالن آموزشــی باید به این موضوع در 
برنامه ریزی های کالن خود توجه داشته باشند که نحوه 
نگاه نوجوان با توجه به دختر و پسر بودنشان می تواند 
متفاوت باشــد. با وجود این، نوع نگاه والدین و جامعه 
به پسرها و دخترها باید یکسان باشد و نباید تبعیضی 
بینشان قائل شوند. وجود تفاوت بینشان اشکالی ندارد 
اما تبعیض بین آن ها کار درستی نیست و جامعه باید 
زمینه شکوفایی استعدادهای هر دو آن ها را فراهم کند. 

دوره نوجوانی باید چه مهارت هایی کسب   
شود تا بتوان در اجتماع بهتر ظاهر شد؟ 

در ایــن دوره چــون زمینه برای 
یادگیری فراهم است نوجوان باید 
همه مهارت هایی را که مطابق با 
ذوق و عالقه اش است فرا بگیرد؛ 
یعنی در کنار آموزش هایی که در 
مدرسه می بیند باید مهارت هایی 
را یــاد بگیرد که بتواند در جوانی 
جذب بازار کار شود چون در سن 
جوانی نیازی نیست انسان حتماً 
مســیر زندگــی اش را از طریق 

دانشگاه سپری کند.

درک    بــرای  والدین  آیا 
رفتارهای  باید  خود  نوجوان 

وی را کامالً بپذیرند و تفاوت نســل ها را به 
صورت کامل باور کنند؟ 

یکــی از مهارت های زندگی، درک همدالنه اســت، 
به ایــن معنی که مســائل را به خصــوص در دوره 
نوجوانی از زاویه نگاه دیگران ببینیم. یکی از بهترین 
مهارت هایی که پدر و مادرها و همچنین مســئوالن 
آموزش و پرورش باید داشــته باشند تکریم نوجوان 
است. مهم این است که اگر حادثه و مسئله ای برای 
نوجوان پیش آمد یا سؤاالت عجیب و غریبی مطرح 
کرد یا رفتارهای نامناســبی مرتکب شــد آن ها در 
کنارش باشند، نه اینکه در مقابل او بایستند. باید از 
یک زاویه برابر با نوجوان گفت وگو و تعامل کنند نه 
اینکه نگاه از باال به پایین داشــته باشند. اما بسیاری 
از پدران و مادران یا مســئوالن آموزشی چون سن 
و تجربه بیشــتری دارند وقتی با حرف و رفتارهای 
نامناسب نوجوان روبه رو می شوند، به سرعت واکنش 
نشان می دهند در حالی که درک همدالنه به ما یاد 
می دهد مسائل را از زاویه دید نوجوان ببینیم. البته این 
درک همدالنه به این معنی نیست که همه آنچه یک 
نوجوان می اندیشد و یا انجام می دهد را تأیید کنیم. 

ما برای ایجاد تغییرات بهتر از نظر 
شناختی، احساســی و رفتاری در 
نوجوان باید زمینه ها را برای پذیرش 
وی فراهم کنیــم. حضرت علی)ع( 
می فرمایند: فرزندانتان را به آداب و 
رسوم خود مجبور نکنید چون آن ها 
برای زمانی غیر از زمان شما آفریده 
شده اند. خب ما در این روایت نقش 
موثر گذشت زمان را می بینیم. امروز 
هم تمامی علما و دانشمندان علوم 
تربیتی معتقدنــد باید اجازه دهیم 
فرزندان ما متناسب با گذشت زمان 
استعدادهایشان را بروز دهند. البته 
این بدین معنی نیست که آن ها هر 
کاری خواستند انجام بدهند و ما هیچ تالشی برای 
تغییر نگرش و رفتارشان نداشته باشیم بلکه باید زمینه 

نگرش و رفتار بهتر را برای آن ها فراهم کنیم.

در خاتمه بفرمایید چگونه می توان شروع   
و شیوع انحرافات در نوجوانی را کنترل کرد؟

 بهتریــن راهکار کنتــرل رفتارهای ناخوشــایند 
نوجوانان، استفاده از وجود الگوهای موفق است. اگر 
والدین و معلمان که بیشــتر با نوجوانان در ارتباط 
هســتند الگوهای خوب و کاملی باشــند معموالً 
دیگر رفتارهای خطرناک از نوجوانان سر نمی زند. 
این رفتارهای خطرناک نتیجه عملکرد و رفتارهای 
نامناسب والدین، معلمان و مسئوالن آموزشی و... 
اســت ضمن اینکه هرگونه کنترل نوجوان توسط 
والدین یا دیگر بخش ها باید از راه دور باشد. دخالت 
کردن و کنترل مستقیم و آشکار نوجوان قطعاً نتایج 
معکوس به دنبال دارد و حتی ممکن اســت کار را 
بدتر هم کند. عالوه بر این موارد باید به یاد داشته 
باشیم وقت گذاشتن برای نوجوانان و در کنار آنان 
بودن می تواند آن ها را از خطرات احتمالی دور کند. 

یک استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با قدس:

مهارت تکریم نوجوانان را بیاموزیم

درک همدالنه به ما 
یاد می دهد مسائل 

را از زاویه دید 
نوجوان ببینیم

بــــــرش
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رفاه و خدمات اجتماعی

در جلسه دیروز مجلس صورت گرفت
مخالفت با یک فوریت طرح 

»تشکیل وزارت امور روستایی«
 مهر    نماینــدگان مجلس با یک فوریت طرح 

تشکیل وزارت امور روستایی مخالفت کردند.
جلیل رحیمی جهان آبادی، طراح طرح تشــکیل 
وزارت امور روســتایی گفت: جمعیت روستایی به 
2۵ درصد رسیده، در مقابل، حاشیه نشینی بسیار 
افزایش یافته؛ با تصویب این طرح و در صورتی که 
روستاها متولی مشخصی داشته باشند، بخشی از 
مشکالت آنان برطرف می شود. مهرداد گودرزوند در 
موافقت با یک فوریت این طرح، اظهار کرد: روستاها 
متولی مشخصی ندارند و تشکیل این وزارتخانه قطعاً 
می تواند به مستقل شدن روستاها و حل مشکالت 
روستاییان کمک کند. حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلی در مخالفت با یک فوریت این طرح، گفت: 
در شــرایطی که کشور مشــکالتی در زمینه های 
اقتصادی دارد، ما نباید تشکیل وزارت امور روستایی 
را در اولویت بررســی مجلس قرار دهیم. این طرح 
موجب اضافه شدن یک وزارتخانه جدید می شود و 

قطعاً برای دولت بار مالی خواهد داشت.

نظامی و انتظامی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد
 معافیت 4هزار و 800 معلول 

از سربازی
 برنا    مدیرکل دفتر توانمندســازی معلوالن 
سازمان بهزیستی کشور از معافیت 4هزار و ۸00 
معلول از خدمت ســربازی در سال گذشته خبر 
داد و گفت: برای استفاده از معافیت سربازی، نوع 
معلولیت مهم نیست فقط باید به گونه ای باشد که 

فرد نیاز به مراقبت داشته باشد.
محمدرضا شهبازی خاطرنشان کرد: طبق ماده 26 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یکی 
از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول هستند، 
به آن معنا که هر دو یا یکی از آن ها معلول باشد یا 
حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد 

از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.
مدیرکل دفتر توانمندســازی معلوالن ســازمان 
بهزیســتی با بیان اینکه کمیسیون های پزشکی 
بهزیستی کشــور مســئول تعیین نوع و شدت 
معلولیت هســتند، اضافه کرد: اگر افــراد دارای 
معلولیت از این کمیسیون ها تأییدیه داشته باشند، 

می توانند از معافیت سربازی استفاده کنند.

محیط زیست

یک مسئول سازمان محیط  زیست:
 شرایط تاالب های کشور 

خوب نیست 
 ایرنا    مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر 
حفاظت و احیای تاالب های سازمان حفاظت 
محیط  زیست گفت: شرایط تاالب های کشور 

خوب نیست.
وی به میزان خســارت های ناشــی از تخریب 
تاالب ها اشــاره کرد و گفت: سال 2002 برابر 
با ســال ۱3۸4 شمسی بانک جهانی تیم هایی 
را به کشــورهای مختلف از جمله ایران اعزام 
کرد تا هزینه های تخریب محیط زیست شامل 
تاالب ها، آب های زیرزمینــی، جنگل ها، دریا 
و بیابان ها را بــرآورد کنند؛ در بخش تاالب ها 
مشخص شد در این سال تخریب در تاالب هایی 
از جملــه گاوخونی، ارومیــه، دریاچه نیریز و 
کمجان، یادگارلو و درگه سنگی که در رامسر 
سایت ثبت شده اند و تعدادی تاالب های دیگر از 
جمله تاالب حله، بوراالن، لوندویل، هورالعظیم 
و جازموریان که اهمیت بین المللی دارند، حدود 

22.4 میلیون دالر بوده است.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو:
 کامیون های دارویی

ایرانی نبوده اند
 ایرنــا    رئیس ســازمان غــذا و دارو گفت: 
کامیون هــای داروهایی که به عــراق ترانزیت 
شــدند ایرانی نبوده اند، از کشورهای مختلف 
بوده اند و انتساب این داروها به ایران یک توطئه 

بین المللی از طرف دشمنان نظام است.
محمدرضا شانه ساز افزود: این محموله دارویی 
اصــالً به ایــران مربوط نمی شــود، اقالمی از 
کشــورهای مختلف بوده که از طریق ایران به 
عراق تزانزیت شــده است، گزارش گمرک هم 

این موضوع را تأیید کرده است.
وی گفــت: محموله دارویی که به عراق رفته 
از کشورهای مختلف بوده، یک بخشی از آن 
از ترکیه و بخشی اقالم دامی بوده و از شرق 
آسیا آمده، بخشــی از آن هندی و از جنوب 
آسیا آمده بود؛ این موضوعی است که گمرک 

اعالم کرده است.
از زمان اعالم این خبر دروغ، بارها شــفاف به 

مردم اعالم کردیم این خبر صحت ندارد. 

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد
آغاز مرحله دوم حمایت از 

پیام رسان های داخلی
 ایسنا    امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره 
به آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی 
گفت: برای حمایت از پیام رســان های داخلی در 
مرحله اول براساس مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی کشــور اقداماتی صورت گرفت و در حال 
حاضر در مرحلــه دوم حمایت ها برای تقویت و 

ارتقای آن ها هستیم.
معــاون مرکز ملی فضای مجازی در تشــریح 
مرحله دوم این طرح خاطرنشــان کرد: اتصال 
پیام رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی 
از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، 
تســهیل در اعطای مجوز، ارائه خدمات دولت 
الکترونیک، ایجاد شــرایط مناســب تبلیغ در 
رسانه ها، رفع مشکالت قضایی و حقوقی و در 
نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیالت 
مالی دریافتی از جمله حمایت های کشــور در 

مرحله دوم این طرح است.

فراسو

برداشت آزاد
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تسنیم: مقایســه وضعیــت جمعیتی، مساحت 
جغرافیایی و توســعه اقتصادی کشور ما با ترکیه، 
خود به خود موضوع مورد بحث مقام معظم رهبری 
در مورد افزایش جمعیت کشور به ۱۵0میلیون نفر 
را تأیید و اثبات می کند، در زمان حاضر ایران تقریباً 

در اکثر شاخص ها از ترکیه جا مانده است!
بررســی وضعیت جمعیتی ایران با همسایه خود 
ترکیه، در شــاخص های مختلف نشان می دهد با 
وجود اینکه وسعت جغرافیایی ایران دو برابر ترکیه 
است و هر دو کشــور جمعیت یکسانی دارند، اما 

اقتصاد ترکیه ۱.6برابر بزرگ تر از ایران است.
در ســال 2020، جمعیت ایــران ۸4.3 میلیون و 
جمعیت ترکیه ۸4.۵ میلیون نفر برآورد شده است، 
در حالی که نرخ رشد جمعیت ترکیه از سال 20۱۸ 

تقریباً در میزان ۱.34 درصد ثابت مانده و به عوض 
نرخ رشــد جمعیتی کشــور ما به زیر یک درصد 

سقوط کرده است!
جمعیت شهرنشــین هر دو کشور نیز تقریباً برابر 
7۵درصــد از جمعیت این کشورهاســت؛ تراکم 
جمعیتی کشور ترکیه ۱۱0 نفر در هر کیلومترمربع 
است، در حالی که تراکم جمعیتی کشور ایران ۵2 

نفر در هر کیلومترمربع است.
در این رابطــه، بازخوانی بخشــی از بیانات مقام 
معظم رهبری در »همایش ملی تغییرات جمعیتی 

و نقــش آن در تحوالت مختلف جامعه« در تاریخ 
۱392/۸/26 جالب توجه است:

»بنده همچنان معتقدم کشور ما، کشور 7۵میلیونی 
نیست، کشور ما، کشور ۱۵0میلیونی ]است[؛ حاال 
ما دستِ کم را گرفتیم گفتیم ۱۵0میلیون؛ بیشتر 
هم می شــود گفت. قطعاً این کشور با این سطح 
وسیع، با این تنّوع آب وهوایی، با این امکانات فراوان 
زیرزمینی، با این استعداد بالقّوه  علمی که در این 
کشور وجود دارد، می تواند یک کشور پرجمعّیتی 
باشد و ان  شاءاهلل خودش هم این جمعیت را اداره 

کند؛ یعنی همچنان  که ما فکر می کنیم که اگر 
چهار پنج بّچه افتاد روی دوش یک خانواده، وضع 
زندگی شان چگونه خواهد شــد، فکر این را هم 
بکنید که این چهار پنج بّچه وقتی بزرگ شــدند 
و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی 
می توانند به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی این را هم 

باید فکر کرد«.
مقایسه وضعیت جمعیتی، مساحت جغرافیایی و 
توسعه اقتصادی کشــور ما با ترکیه، خود به خود 
موضــوع مورد بحث مقام معظم رهبری را تأیید و 

اثبات می کند؛جمعیت، نرخ رشد جمعیت، درصد 
شهرنشــین، تراکم جمعیت و مساحت از عوامل 

تأثیرگذار به روی شاخص های توسعه اقتصادی اند.
متأســفانه کشور ما از این نظر در مقایسه با کشور 
همسایه خود در وضعیت هشــدار قرار دارد؛ نرخ 
باروری کشــور در زمان حاضر به حدود ۱.7 فرزند 
ســقوط کرده و نرخ رشــد جمعیت نیز کمتر از 
یک درصد اســت؛ این ها در حالی است که بحران 
سالمندی جمعیت کشــورمان با سرعت در حال 
نزدیک شدن  است؛ در این رابطه هیچ گونه واکنش 
و دورنگــری از مســئوالن و ارگان هــای مربوط 
مشاهده نمی شود و اکثر مسئوالن هنوز که هنوز 
است، بحران کاهش جمعیت را جدی و در اولویت 

رسیدگی نمی دانند!

تهدید تحدید

دستچین

کاسبی برای مهارت های بی خاصیت 
مهر: سید مجید حســینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
گفت: در ۱0 سال اخیر، مدارس  دولتی بیش از ۱0 هزار میلیارد 
تومان از مردم پول گرفته اند، مدارس غیردولتی بیش از 30 هزار 
میلیارد و مافیای  کنکور بیــش از ۱0 هزار میلیارد تومان برای 

مهارت های بی خاصیت در کنکور کاسبی کرده است.

پالسمافروشی غیرممکن است
ایلنا: بشــیر حاجی بیگی، سخنگوی ســازمان انتقال خون در 
خصوص خبر پالسمافروشــی افراد بهبود یافته از کرونا، گفت: 
ســازمان انتقال خون با درخواست پزشکان بیمارستان ها که از 
بانک خون بیمارســتان به سازمان می رسد، درخواست پالسما 
می کند، ما هم پالســما را به بانک خون بیمارستان می دهیم و 
پزشــک برای درمان از آن استفاده می کند، با این شرایط اصاًل 

نمی توان پالسما را فروخت.

نگذارید کارد به استخوان پرستاران برسد
ایسنا: احمدرضا یزدان نیک، دبیر هیئت مدیره و عضو شورای 
عالی نظام پرستاری کشور از مسئوالن خواست صدای پرستاران 
و مطالبات آن ها را بشنوند و افزود: اجازه ندهید کارد به استخوان 
پرستاران برسد. در شرایط حساسی که تمام چشم امید جامعه 
به پرستاران است، اگر این سنگر فرو بریزد، هیچ سنگری برای 

مقابله با بیماری وجود ندارد.

شرکت های هواپیمایی، خیریه نیستند!
برنا: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
با اشــاره به گران شدن بلیت هواپیماها گفت: باتوجه به شرایط 
اقتصادی موجود در کشور، افزایش قیمت بلیت هواپیماها بعید 
نیست. شرکت های هواپیمایی هم خیریه نیستند که در راه خدا 
کار کنند؛ مجبور هستند هزینه های خود را تأمین کنند تا بتوانند 

به حیات خود ادامه دهند.

وزارت بهداشت مسیر را اشتباه رفته است
ایسنا: حرمت اهلل رفیعــی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرتی ایران می گوید: ما معتقدیم وزارت بهداشت مسیر را 
اشتباه رفته است. هر وقت ویروس شدت پیدا می کند نخستین 
کاری که می کنند ممانعت از سفرهای توریستی است. گردشگری 
را تعطیل کرده اند.  نمی شود ما 6 ماه دیگر همچنان در شرایط 

فوق العاده باشیم، به هر حال باید به یک راه حل برسیم.

خبر خوش رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
تســنیم: محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام 
در مراســم رونمایــی از 26 داروی جدیــد ضد ســرطان 
مجموعه های وابســته به این ستاد از راه اندازی خط تولید 
انسولین ایرانی  تا سال آینده خبر داد و گفت: 6 سال است 
در ســتاد اجرایی فرمان امام یــک ریال به قیمت داروهای 

تولیدی مان اضافه نکردیم.

مقایسه وضعیت جمعیتی، مساحت و توسعه اقتصادی کشورمان با ترکیه

چرا جمعیت ایران باید دسِت کم به 150 میلیون برسد؟
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

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

الملک الحق المبین

نگاهی به نقش ویژه یک عنصر فعال در پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

»بندر« سعودی و سازش عربی!
  جهان/ علوی  زنجیره محور عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی که از امارات آغاز و به بحرین 
کشیده شــد، اکنون با قرار گرفتن نام کشورهای 
دیگری در نوبت بعدی گویا ادامه دارد. وزیر خارجه 
عربستان سعودی ضمن تأکید بر این موضوع که 
سازش با رژیم صهیونیستی در نهایت رخ خواهد 
داد، گفــت: اختالفاتی که گاهــی میان ریاض و 
واشنگتن رخ می دهد، تصادفی است. به گزارش 
فارس، فیصل بن فرحان در نشستی مجازی که 
پژوهشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن برگزار 
کرده بود، گفت: تحقق صلح و ثبات دائمی جز با 
توافق دائمی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها رخ 
نخواهد داد، عادی سازی روابط اتفاق خواهد افتاد 
اما ایجاد کشور فلسطینی و ازسرگیری طرح صلح 

فلسطینی-اسرائیلی ضروری است. 
کمتر از یک ماه پیش دو کشور عربی حاشیه خلیج 
فارس یعنی امارات متحده عربی و بحرین با رژیم 
صهیونیستی معاهده سازش موسوم به »توافق نامه 
صلــح ابراهیم« را امضا کردنــد. گرچه بحرین و 
امارات هدف از این توافق را عادی ســازی روابط با 
تل آویو در مسیر دستیابی به صلح عنوان کردند اما 

بازی پشت صحنه عربستان و حضور معنادار رئیس 
جمهور آمریکا در این معاهده و برگزاری مراسم در 
کاخ سفید، اهداف پشت پرده این نقشه از جمله 
بسترســازی برای پروژه معامله قرن و همچنین 
مصرف انتخاباتی آن را برمال کرد. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز که ماه هاست 
از سوی افکار عمومی به دلیل پرونده های متعدد 
فساد مالی و ناتوانی در اداره امور در مناطق اشغالی 
زیر فشــار قرار دارد، به دنبال آن است که از این 

معاهده برای کاهش این فشارها استفاده کند.
در این سوی ماجرا اما شرایط برای بحرین و امارات 
به شکلی متفاوت رقم خورد و نه تنها شهروندان 
بحرینی و اماراتی که عموم ملت های جهان عرب 
و اســالم به ایــن توافق اعتراض کردنــد و آن را 
خیانتی در ادامه خیانت های قبلی مصر و اردن و 
گروه های سازشکار عربی دانستند. عالوه بر این، 
کارشناسان و تحلیلگران هم با بیان اینکه صلح و 
ثبات در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که 
رژیم صهیونیستی به اشغالگری خود در فلسطین 
پایان دهد، امضای چنین توافق نامه هایی را بیش از 
هر چیز در راستای منافع صهیونیست ها و ایاالت 

متحده عنوان کرده و آمریکا 
را در حال دوشیدن آن ها 

دانستند.
در ایــن میــان، عالوه 
بــر تــالش ویــژه بن  
و  ســعودی  ســلمان 
بــن  زایــد اماراتی در 
جهت تکمیــل فرایند 
عادی ســازی روابــط، 
نقش مؤثر یک شاهزاده 

ســعودی در بسترسازی 
برای پیوستن علنی ریاض به 
این فراینــد نیز حائز اهمیت 
است. بنا بر اطالعات رسیده، 
بنــدر بــن  ســلطان، عنصر 
امنیتی سعودی ها  ـ  اطالعاتی 
که سابقه ریاست شورای امنیت 
ملی، ریاســت اســتخبارات و 
سفارت عربستان در واشنگتن 
را در کارنامه خــود دارد، در 
کنــار جرد کوشــنر، داماد و 

مشاور یهودی دونالد ترامپ، نقش ویژه ای در 
ایجاد هماهنگی ها در این خصوص داشته و 
مأموریــت دارد بســترهای الزم برای اعالن 
رسمی پیوستن عربستان به این توافق 
را فراهــم کند. روابط گســترده 
و خاص بندر بن  ســلطان با 
البی تنــدرو آیپک از یک 
ســو و ضدیت او با محور 
مقاومت و آرمان فلســطین 
موجب شده او هم در پروژه 
معامله قرن و هم در موضوع 
عادی سازی روابط به عنوان 
همراه،  کامــالً  عنصر  یک 
بخش عمده ای از دستورات 
کوشنر را عملیاتی کند. این 
تالش ها که به تازگی علنی تر 
شده تا جایی پیش رفته که 
روزنامه صهیونیســتی معاریو نیز 
به صراحت بدان اشــاره کرده و 
در گزارشی نوشــته است: بندر 
بن سلطان مسیر صلح ریاض و 
تل آویــو را مین زدایی می کند 
و انتقــاد شــدید او از رهبران 
فلسطینی را نشان  دهنده نزدیک 
شدن ریاض و تل آویو به عادی سازی 

روابط میان دو طرف دانسته است.

ترامپ: بایدن پیروز شود چین ©
مالک آمریکا می شود

جمهور  رئیس  فارس: 
آمریــکا در توییتر خود 
مدعی شــد در صورتی 
کــه رقیــب دموکرات 
روز  انتخابات  پیروز  وی 

سوم نوامبر )۱۳ آبان( شود چین مالک آمریکا 
خواهد شــد. دونالد ترامپ افــزود: جو بایدن 
یک سیاستمدار فاســد است. وی می خواهد 
شغل های شــما را به چین بفرستد در حالی 
که خانــواده وی میلیون هــا )دالر( از حزب 
کمونیست چین به چنگ می آورند. ترامپ در 
ادامه هشدار داد: »اگر بایدن پیروز شود، چین 
مالک آمریکا می شود. زمانی که ما برنده شویم 
شما پیروز می شوید و آمریکا پیروز می شود. 

رأی دهید«.

العربی الجدید: عناصر تروریســتی وابسته 
به ترکیه در شهر رأس العین واقع در استان 
الحسکه ســوریه بر ســر اینکه چه گروهی 
کنترل ایســت  و بازرسی را در اختیار داشته 
 باشــد، به جان هم افتادند کــه در پی آن، 
۱5 غیر نظامی و 20 تروریســت کشــته و 

زخمی شدند.
سانا: نیروهای آمریکایی یک کاروان جدید 
متشــکل از ۳7 تانکر نفت دزدیده شــده از 
ســوریه را از گذرگاه غیرقانونی »الولید« به 

شمال عراق قاچاق کردند.
دویچه وله: آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان با 
بیان افزایش شمار مبتالیان به کرونا در این 
کشور طی روزهای گذشــته، درباره سقوط 

نظام بهداشتی آلمان هشدار داد.
لبنان 24: منابع آگاه خبر دادند حزب اهلل در 
سراسر خاک لبنان به ویژه در جنوب، میزان 
آمادگی خود را افزایش داده است. ارتش رژیم 
صیهونیستی از صبح روز یکشنبه از آغاز مانور 
موسوم به »تیر کشــنده« در نزدیکی مرز با 

لبنان و سوریه خبر داد.
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دولت جدید لبنان، قهوه تلخ »بن سلمان«©
ســرانجام پس از حدود ســه ماه رایزنی های فشــرده داخلی و بین المللی از دوران 
پساانفجار بندر بیروت، لبنان دولت و نخست وزیر به خود می بیند. سعدالدین حریری 
که پیش از این در مقاطعی طی سال های 20۱6 تا 20۱9 کرسی نخست وزیری این 
کشــور را در اختیار داشت، یک آبان بار دیگر با 6۴ رأی از حدود ۱20 عضو پارلمان 
لبنان، مأمور تشکیل کابینه شد. انتخاب حریری برای نخست وزیری حائز چند مطلب 

ضروری است.
یک. سعدالحریری این بار آرای جریان المستقبل، امل )جریان نبیه بری(، سوسیالیست 
ترقی خواه )وابسته به جنبالط( و برخی گروه های کوچک مسیحی را در اختیار داشت. 
در مقابل، نمایندگان جریان ملی آزاد )جبران باسیل( با او مخالفت کرده و نمایندگان 
جنبش حزب اهلل نیز به او رأی منفی ندادند، اما حامی علنی او هم نبوده و ابراز نظر 
ممتنع کردند. گروه پارلمانی وابسته به سمیر جعجع نیز به وی رأی منفی داد. بنابراین 
استنباط گزاره های فوق این است که حزب اهلل مانع نخست وزیری سعد الحریری نشد 
تا دولت لبنان تشکیل شده و امور داخلی و روابط خارجی سر و سامان یابد و به امور 
عقب مانده زیادی رسیدگی شود، ولی به او رأی مثبت نیز نداد؛ چرا که نمی خواست 

هزینه اقدام های آینده حریری به پای حزب اهلل نوشته شود.
دو. سعدالحریری پس از مکلف شدن برای ریاست وزرای لبنان، اعالم کرد به دنبال 
اجرایی کردن طرح امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است که طی دو سفر خود 
به بیروت آن را اعالم کرد. در اینجا الزم است توجه داشته باشیم که حریری همزمان 
دارای تابعیت لبنانی، عربســتان سعودی و فرانسوی است؛ اما پس از گروگان گرفته 
شدن او توسط محمد بن ســلمان در چهارم نوامبر 20۱7 در ریاض، تالش خود را 
معطوف به نزدیکی به فرانســه کرده و در سمت مقابل، امانوئل مکرون با کمک های 
خود به او، سعد جوان را وامدار خود نمود. حریری همچنین در سال های اخیر به تدریج 
اموال کالنش را از عربســتان ســعودی به بورس های مطرح پاریس منتقل کرده تا 
وابستگی خود به سعودی را به حداقل رسانده و تبعات مالی شخصی هر نوع واگرایی 
با خاندان آل ســعود را به حداقل برساند. خاطرنشان می شود در چند سال گذشته 
ولیعهد سعودی تالش بســیاری کرد تا حزب المستقبل را تحت فرمان پسر بزرگ 
رفیــق حریری یعنی بهاء در بیاورد اما این کوشــش ها ناکام ماند و همین تالش ها 
موجب شد سعد در تصمیم خود درزمینه نزدیکی به فرانسه جدی تر شده و به آغوش 

پاریس پناه ببرد.
سه. فرانسه به طور کلی از یک قرن گذشته خود را پدرخوانده لبنان می داند و دخالت 
بازیگران خارجی در این کشور چه عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران و چه 
حتی ایاالت متحده آمریکا را برخالف منافع خویش تعریف می کند. به همین علت 
امانوئل مکرون چند ســال تالش کرد ســعد الحریری را از عربستان جدا کرده و به 
متحد خود مبدل کند. در این میان، اشتباه های فراوان و همیشگی محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان نیز نهایت کمک را به او کرده و به اصطالح مزید بر علت شده است.
اینک فرانسه با کارت سعد الحریری در صحنه داخلی لبنان مشغول بازیگری بوده و 
ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی را به حاشیه رانده است. نکته مهم در این 
است که سعودی، متحد اصلی خود در لبنان یعنی جریان المستقبل را از کف رفته 
می بیند و باید گفت اشتباه های محمد بن سلمان در قبال نخست وزیر جوان لبنان، 

به قیمت از دست رفتن نفوذ این پادشاهی در عروس خاورمیانه تمام شد ه است.
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بدینوسیله جهت شرکت در مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم در روز جمعه  مورخ  
1399/08/23  ساعت 10:30 واقع در 75متری 
عمار یاس��ر-خیابان ش��هیدآیت اله قدوسی - 
کوچه 9- طبقه همكف دانشگاه اصول الدین از 

کلیه اعضای تعاونی دعوت بعمل می آید.
دستورات جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انتقال زمین بنام 
اشخاص دیگر مطابق صالحدید اعضاء جهت اخذ 

وام مسكن در صورت موافقت بانك مسكن
2- تصمیم گی��ری در خصوص اعط��اء مدیریت 
پیمان به آقایان محمدشهرکی و محمد ساجدی فر 

جهت اخذ وام مسكن 
3-تصمیم گیری در خصوص فروش قسمتی از 

Bمشاعات همكف بلوك
همچنی��ن اعضاییك��ه امكان حضور در جلس��ه 
ف��وق را ندارند، م��ی توانند حداکث��ر تا تاریخ 
99/08/22 ب��رای حضور در این جلس��ه باتفاق 
ف��رد جایگزین ب��رای اخذ برگ��ه ورود به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی مسكن 

اتحاد کوثر کریمه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه
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مناقصه عمومی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:
1- ضمانتنام�ه بانک�ی م�ورد قبول کارفرما به مدت س�ه ماه پ�س از تاریخ افتتاح پیش�نهاد و قابل 

تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واریز نقدی به حس�اب ش�ماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی 

مدارس خراسان رضوی .......   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  

  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلی�ه مراح�ل مناقص�ه اع�م از دریافت اس�ناد ، تحویل اس�ناد و بازگش�ایی در س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.            

اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براس�اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رش�ته مربوطه  ،پایه وظرفیت 
آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  99/08/14  به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1398 با شرایط  مندرج )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 

تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی ساعت 

8  مورخ

تکمیل آموزشگاه 6 کالسه چهچهه کالت 1
تکمیل ساختمان، آبخوری ، دیوارو کالت۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵3

۵۹.۰۰8.6۴۲.336۴۵1.۰۰۰.۰۰۰13۹۹/۰8/۲۵13۹۹/۰8/۲6سرجمععمرانیدر محوطه، محوطه سازی بتنی

تخریب وبازسازی آموزشگاه1۲کالسه سنگان ۲
خوافخواف ۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰66

محوطه سازی بتنی،  زمین چمن 
مصنوعی ، دیوار فنس، دیوار 

محوطه ،  در محوطه
68.7۹۹.۹87.۰۲6۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰13۹۹/۰8/۲۵13۹۹/۰8/۲6سرجمععمرانی

تکمیل 6 کالسه ریزه تایباد )علیمحمدی( 3
تایباد۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰7۰ 

تکمیل ساختمان، آبخوری 
، سرویس ، در محوطه،              

محوطه سازی بتنی
۵1۲.۵37.638.7۴863۰.۰۰۰.۰۰۰13۹۹/۰8/۲۵13۹۹/۰8/۲6سرجمععمرانی

تکمیل مدرسه خاکپور ۲ گناباد  ۴
تکمیل ساختمان، آبخوری ، دیوار گناباد۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰6۹

61۹.1۲7.1۹1.۴۹1۹6۰.۰۰۰.۰۰۰13۹۹/۰8/۲۵13۹۹/۰8/۲6سرجمععمرانیو در محوطه، محوطه سازی بتنی

تکمیل متوسطه اول بلوار جامی ریزه تایباد ۵
تایباد۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰7۴

تکمیل ساختمان، آبخوری 
،  سرویس ،  درهای محوطه ، 

محوطه سازی بتنی
616.۵8۰.7۵۵.8۴۴83۰.۰۰۰.۰۰۰13۹۹/۰8/۲۵13۹۹/۰8/۲6سرجمععمرانی

دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظر دارد مناقصه عمومی خرید یک دس��تگاه چیلر و سه دستگاه هوارسان 
دانش��كده فنی مهندس��ی دانش��گاه والیت   به ش��ماره 2099060025000008 را از طریق س��امانه تدارکات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مناقصه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/08/06 می باشد . 
1- شرح مختصر موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه چیلر و سه دستگاه هوارسان دانشكده فنی و مهندسی 

دانشگاه والیت . 
2- مدت و محل انجام کار: 120 روز کاری و محل انجام کار ایرانشهر 

3- مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/08/14 
4- مهلت زمانی تحویل اس��ناد تكمیل ش��ده به مناقصه گذار : حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه               

مورخ 99/08/28
5- زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 

اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف:آدرس: استان سیستان و بلوچستان- ایرانشهر – کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی – سازمان 

مرکزی دانشگاه والیت – دبیر خانه مرکزی 
اطالعات تماس : 054-37212289

هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .
6- پیمانكار موظف است جهت گستردگی حجم کار پروژه قبل از تعیین قیمت از کلیه محدوده پروژه بازدید 

دقیق به عمل آورد .
درص��ورت عدم بازدید در صورت مواجهه با هرگونه موارد خ��ارج از مفاد پیمان و دارای ابهام و اختالف با 
دستگاه نظارت به دلیل عدم بازدید منطقه حق هیچگونه اعتراضی نسبت به صعوبت کار نخواهد  داشت . 

7- پیمانكار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در قرارداد را مطالعه نماید . 
دانشگاه والیت ایرانشهر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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نقض های خونین آتش بسادامه  اعتراض های مردمی علیه فرانسه 
 عربی 21  با گذشت چند روز از اعالم حمایت 
رئیس جمهور فرانسه از اقدام هتاکانه یک مجله 
علیه پیامبر گرامی اسالم)ص(، موج اعتراض علیه 
این کشــور و شخص امانوئل مکرون ادامه دارد. 
در همین راســتا، فلسطینی های خشمگین از 
مواضع ضد اسالمی سران فرانسه، پرچم و عکس 
رئیس جمهور این کشور را در کرانه باختری آتش 
زدند. مردم شهری در غرب لیبی نیز در اعتراض به 
توهین های ضد اسالمی فرانسه، یک پرچم بزرگ 
فرانسه را در مسیر اصلی پهن کرده و با خودرو 
از روی پرچم این کشور عبور کردند. در همین 
راستا، رئیس جمهور ترکیه گفت کشورهای غربی 
با حمله به اســالم به دنبال راه انداختن مجدد 
جنگ های صلیبی هســتند. اردوغــان افزود: 

فرانســه الیق این سیاست تحریک آمیز، کثیف 
و نفرت آمیز مکرون نیست. رئیس جمهور چچن 
نیــز در واکنش به این اهانت خطاب به همتای 
فرانسوی خود گفت او الهام بخش و عامل اصلی 
رشد تروریسم در فرانســه است و مسلمانان را 
تحریک به واکنش می کند. اما در سمت مقابل، 
ارمنستان در پی ماجرای اسالم ستیزی در فرانسه 
با امانوئل مکرون و فرانسه ابراز همبستگی کامل 
کرد! به گزارش »رادیو جمهوری ارمنســتان« 
وزارت خارجــه ارمنســتان در پیامی توییتری 
ضمن اعالم همبســتگی، مدعی شد: اظهارات 
توهین آمیز، حمایت از تروریسم، استفاده ابزاری 
از مسائل مذهبی برای تحریک نفرت در دنیای 

متمدن جایی ندارد.

 فارس  دستیار رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
با انتشار تصاویری اعالم کرد در حمله ارمنستان 
با استفاده از »مهمات خوشه ای« به شهر »بردع« 
20 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. »حکمت 
حاجی اف« در این خصوص نوشت: ارمنستان از 
مهمات خوشه ای برای تحمیل تلفات بیشتر در 
بین غیرنظامیان استفاده کرد. این سیاست ترور 
دولتی ارمنســتان است. در سمت مقابل، وزارت 
دفاع ارمنستان نیز روز گذشته از حمله نیروهای 
ارتش جمهوری آذربایجان به »اســتپاناکرت« 
به وسیله ســامانه موشکی »اسمرچ« با کالهک 
شــدید االنفجار خبر داد که در پی آن، یک نفر 
جان خــود را از دســت داده و دو نفر دیگر نیز 
زخمی شــدند. پیشــتر »دیمیتری پسکوف« 

ســخنگوی کاخ کرملین از تــداوم درگیری ها 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه 
مورد مناقشــه »قره باغ کوهستانی« ابراز نگرانی 
کرده بود. اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه در شــرایطی مطرح شده که دولت های 
ارمنســتان و جمهوری  آذربایجان باوجود اعالم 
ســه توافق آتش بس همچنان به هدف گرفتن 
قلمروهای یکدیگر ادامه می دهند. ارتش منطقه 
خودمختار قره باغ کوهستانی روز گذشته اعالم 
کرد درگیری ها همچنان در خط مقدم ادامه دارد. 
با تداوم درگیری ها میــان جمهوری  آذربایجان 
و ارمنســتان کــه از 6 مهر ماه بر ســر منطقه 
قره باغ آغاز شــده، هر روزه تعداد بسیاری از افراد 

غیرنظامی کشته و زخمی می شوند.

20 کشته و 60 زخمی در پی حمالت ارمنستان به جمهوری آذربایجانارمنستان با مکرون ابراز همبستگی کرد!

  صاحب امتیاز: 

 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
  سردبیر:

  امیر جلیلی نژاد
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