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اقداماتی انتخابات ایاالت متحده را در آستانه آشوب قرار داده است؟  چه

10 نشانه شورش سراسری درآمریکا

غول نقدینگی همچنان 
می تازد، مسئوالن چه 

چیزی را نادیده می گیرند؟

اقتصاد 
درتله 

پول پاشی

  جهان   کمتر از دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از مردم عادی گرفته 
تا مقامات این کشور، همه خود را به نوعی برای مواجهه با بحران و آشوب احتمالی آماده 
می کنند. در روزهای گذشــته اخبار متعددی درباره این آمادگی ها به گوش رسیده که 
همگی از احتمال بروز ناآرامی انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا حکایت 
دارند. روندی که نزدیک شدن تعداد آرای دو نامزد یا اعالم پیروزی زودهنگام هر یک از 
آن ها می تواند جرقه آن را روشن کرده و بحث تقلب در انتخابات و زیرسؤال رفتن نتیجه 
را مطرح کند. آن زمان کشــیده شــدن جریان انتخابات به هر سو محتمل است و این 

 ............ صفحه 8همان جایی است که هر کسی از ترامپ و بایدن گرفته...

 اقتصاد  با ثبت رشــد بــاالی 3۰ درصدی 
نقدینگی در یک سال اخیر، رکورد دو دهه ای 
این رشــد شکسته شده و به گفته تحلیلگران 
اقتصادی اگر این سیل بنیان کن با همین فرمان 

پیش برود، معیشت...

 مقام قضایی 
در حال بررسی است

 پرونده باز 
تخریب مسجد 

»هفت در«
 ............ صفحه 3 قدس خراسان

رئیس جمهور فرانسه: 
 کاریکاتورها

اقدام دولت نیست

 عقب نشینی 
»مکرون«

 ............ صفحه 8

تکذیب ادعای نرسیدن اکسیژن 
کافی به بدن با استفاده از ماسک

ماسک بزنید 
نفس بکشید
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
بهمن دهستانی

در حالی که تمامی اجزای امت اسالمی در گوشه و کنار جهان برای دفاع از ساحت 
رسول رحمت)ص( در برابر موج جدید نفرت پراکنی و اسالم هراسی فرانسه و غرب 
به تکاپو افتاده اند، اعتاب مقدسه اهل بیت)ع( به عنوان مراکز هدایت و معنویت در 

جهان معاصر از مسئولیت مضاعفی در این مسیر برخوردارند...

رسالت اعتاب مقدسه
aدردفاع از رسول خدا

 ............ صفحه 3

ثبت است بر جریده عالمدوام ما
هزار قطعه عکس در مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه های آستانقدس رضوی نگهداری می شود    آستان  هنر عکاسی یعنی ثبت زندگی؛ تلفیقی از عمق  35

وجود با حس حرکت؛ عکس ها در حوزه تحقیقات به ویژه 
در دو قرن اخیر، دارای ارزش واالیی است. این وجه از 

 ............ صفحه 3اسناد با توجه به خصوصیات...

2 2 2
یادداشتی از نصراهلل پژمانفر سیدمصطفی میرسلیم در گفت و گو با قدس: امیرعبداللهیان از برنامه های متنوع 

درسالگرد شهادت حاج قاسم خبر داد

:aحضرت محمد
همنشین خوب، 

بهتر از تنها بودن 
است، و تنها بودن 

بهتر از داشتن 
همنشین بد است. 
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 نقش مهم مردم و رسانه ها 
در تحقق وحدت اسالمی

 مجلس برای حل مشکالت کشور 
در حد قانون گذاری وظیفه دارد نه اجرا! تأسیس »بنیاد شهید سلیمانی«
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

آگهی مزایده زمین
معاونت بهره وری امالک و اراضی

 شرح در صفحه 4
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آگهی مزايده
شركت قند تربت حـیدریه )سهامی عام(

شرح در صفحه 8
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موضوع: نگهداری امور شبکه میدانی محور چهار شامل شهرستان های 
فسا، سروستان، خرامه، استهبان، نیریز، داراب و زرین دشت  بدینوسیله 
به اطالع میرس�اند مهلت دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی کیفی مناقصه 
ف�وق الذکر تا پایان وقت اداری روز ش�نبه م�ورخ 99/08/17 تمدید 

م�ی گ�ردد.  
 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  

و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره 99/54

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

,ع
99
08
53
1

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه  به یکی از  شرکتهای حائز 
شرایط واگذار نماید. 

نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

عنوان و مشخصات کلی پروژه:

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع 

كار)ریال(

99-44

 تکمیل زیرزمین، همکف، طبقه 
اول و طبقه دوم  و همچنین 

اجرای طبقات سوم و چهارم به 
همراه محوطه سازی و اجرای 

ساختمان نگهبانی ساختمان اداری 
شركت آبفای استان زنجان

منابع جاری )داخلی( 250/920/602/418
شركت.

حداقل پایه 3 حقوقی در 
رشته ساختمان و ابنیه و 
حداقل پایه 3 حقوقی در 

رشته تاسیسات و تجهیزات 
به صورت توام

3/499/206/024

تاریخ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه و اس�ناد ارزیابی کیفی : ش�رکت کنندگان می توانند از تاریخ 99/08/11 لغایت 99/08/17 با ارائه معرفی نامه کتبی 
، اس�ناد مذکور را در قالب لوح فش�رده در س�اعات اداری )از س�اعت 7:30 لغایت 14:30 بجز ایام تعطیل و پنج ش�نبه ها( از دفتر قراردادهای شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان- کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر دریافت نمایند . 
نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس�ت به یکی از صور درج ش�ده در آیین نامه تضمین برای معامالت 

دولتی و یا کسر از مطالبات ارائه گردد.
مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تسلیم بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سایتهای ثبت آگهی
مهلت تحویل پاکات: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/09/02          

زیباش�هر ابت�دای  ش�مالی-  کمربن�دی  زنج�ان  آدرس  ب�ه  زنج�ان  اس�تان  فاض�الب  و  آب  ش�رکت  دبیرخان�ه  پ�اکات:  تحوی�ل   م�کان 
کد پستی:4514978757 

 زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/09/03 در محل سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد. لذا 
مناقصه گران می توانند نماینده خود را به صورت کتبی جهت حضور در جلسه بازگشایی پاکات به کمیسیون مناقصه معرفی نمایند. ضمنا در این جلسه پاکات 
ب گشوده خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی ، پاکت ب حائزین شرایط جهت امتیاز دهی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و سپس پاکات تضمین )پاکت الف( 
و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( حائزین شرایط )با رعایت بند ب ماده 10 آئین نامه ارزیابی کیفی(، در جلسه ای که به اطالع ایشان رسانده خواهد شد بازگشایی 

خواهد گردید.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

99
08
46
0

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مركز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید. 

تجدید ارزیابی كیفی و مناقصه یک مرحله ای )بصورت فشرده(-نوبت دوم

حجت تمامی یمنی هاحجت تمامی یمنی ها
aa سید حسن نصراهلل: حمایت ملت یمن از پیامبر اعظم  سید حسن نصراهلل: حمایت ملت یمن از پیامبر اعظم 
و آرمان فلسطین حجت را بر ساکتین تمام می کندو آرمان فلسطین حجت را بر ساکتین تمام می کند

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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فرمانده ارتش: عامل اصلی بحران های منطقه قدرت های خارجی هستند  مهر: فرمانده کل ارتش در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی گفت: جهان اسالم امروز در جغرافیای وسیعی 
گسترش یافته است که از جنبه های مختلف موقعیت ممتازی را نصیب مسلمانان کرده است. امیرسرلشکر موسوی با بیان اینکه این مسئله برای دشمنان قابل تحمل نیست، افزود: بخش اعظم عوامل شکل گیری 
این بحران ها در جهان اسالم ناشی از نقش آفرینی قدرت های خارجی است که اساساً گسترش انوار روشنگر اسالم را برنمی تابند و متأسفانه بعضی از سیاست های واگرایانه در داخل جهان اسالم به آن دامن می زند.

 مهر   دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل گفت: پاسخ به ترور سردار سلیمانی 
قطعاً و بدون تردید، خــروج آمریکایی ها از 
منطقه خواهد بود که در آینده نه چندان دور 

این اتفاق خواهد افتاد.
حسین امیرعبداللهیان در نخستین نشست 
خبری ستاد برگزاری سالگرد سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در باغ موزه دفاع مقدس، 
اظهار کرد: مکتب ســلیمانی 
ایجاب می کند که در دنیای 
پیچیــده کنونــی بتوانیم از 
طرق مختلف این اندیشــه ها 
و مکتب را برای نسل کنونی 
و نســل های آینده نه تنها در 
ایران و منطقه بلکه در سطح 
بین المللی به تصویر بکشیم و 
از این منظر به دلیل اهمیت 
تحت  مجموعــه ای  موضوع، 
عنوان »بنیاد شهید سلیمانی« 
در جمهوری اســامی ایران 
شــکل گرفته که این بنیاد با حمایت های 

مردمی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از ماه ها قبل دوستداران 
سردار سلیمانی از داخل ایران، منطقه و حتی 
در آمریکای التین و داخل آمریکا و اروپا مرتب 
ایده های مردمی خود را برای گرامیداشت یاد 
و خاطره سردار سلیمانی و نخستین سالگرد 
او دنبــال کردند و در نتیجه مســئوالن در 
جمهوری اســامی ایران بر آن شدند برای 
آنکه گرامیداشــتی در خور شخصیت واالی 

سردار سلیمانی برگزار شود، ستادی به این 
منظور شکل گیرد که این کنفرانس خبری 
نخستین برنامه در این راستاست و در مراحل 

مختلف اطاع رسانی خواهد شد.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
گفت: در هفته های نخســت شهادت سردار 
سلیمانی، فقط در ایاالت متحده آمریکا در 
۵۱ نقطــه مراســم های خودجوش مردمی 
برگزار شــد و امسال ستاد با درخواست های 
بیشتری از سراسر جهان برای گرامیداشت 

برنامه در این باره مواجه است.
امیرعبداللهیان گفت: از برنامه های اولیه ای 
که ستاد برای نخستین سالگرد در نظر دارد، 
نمایش فیلم مستندی از ۱۴ روز آخر زندگی 
افتخارآفرین سردار ســلیمانی و رونمایی از 
برخی آثار مکتوب سردار دل ها و همچنین 

کتاب هایی اســت کــه درباره شــخصیت 
چندبعدی و متنوع حاج قاسم به رشته تحریر 

درآمده است.
وی اظهارکرد: همچنیــن بخش های قابل 
انتشار خاطرات و دستنوشته های سردار در 
نخستین سالگرد شهادت وی منتشر خواهد 
شــد؛ همچنین طراحی برای اهدای جایزه 

بین المللی سردار سلیمانی انجام شده است.
وی گفت: به صورت خودجوش هزاران و ده ها 
هزار پیشنهاد به بنیاد شهید سلیمانی و به 
ستاد تاکنون رســیده، اما به زودی فراخوان 
و آدرس ســایت و فضــای مجــازی اعام 
می شــود تا هر گونه ایده علمی، پژوهشی، 
تولید محصوالت هنــری و فرهنگی درباره 
شخصیت سردار سلیمانی در این مجموعه 
ارائه شود. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 

بین الملل تصریح کرد: در بعد بین المللی، در 
بُعد حقوقی و در بعد سیاســی بحث انتقام 
سردار سلیمانی هنوز موضوع اصلی و اساسی 

جمهوری اسامی ایران است.
امیرعبداللهیــان با بیان اینکــه این یکی از 
موضوعاتی اســت کــه از سراســر دنیا در 
این ماه های گذشــته از جمهوری اسامی 
ایران مطالبــه می کنند، افزود: بنده در یکی 
از برنامه هــا عــرض کــردم در حادثه اقدام 
تروریستی ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار 
آمریکا، پمپئو، وزیر دفاع و مقاماتی که جزو 
عامان حمله تروریستی به سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و همراهانشان بودند، 
دو اتفاق افتاد. وی گفت: اتفاق نخســت این 
بود که خودرو سردار سلیمانی و همراهانش 
مورد اصابت قرار گرفت و اتفاق دوم نیز این 
بود که سردار سلیمانی و همراهانش در این 
حادثه تروریستی در فرودگاه بین المللی بغداد 
به عنوان میهمان رسمی دولت وقت عراق به 

شهادت رسیدند.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران پاسخ و 
انتقام خودرو منهدم شده سردار سلیمانی را با 
پرتاب ۱۳ موشک بالستیک نقطه زن به پایگاه 
راهبردی آمریکایی در منطقه »عین االسد« 
عراق داد، اما پاســخ به ترور سردار سلیمانی 
قطعاً و بدون تردید، خــروج آمریکایی ها از 
منطقه خواهد بود که در آینده نه چندان دور 
این اتفاق خواهد افتاد و جهانیان شاهد این 

مسئله خواهند بود.

امیرعبداللهیان از برنامه های متنوع سالگرد شهادت حاج قاسم خبر داد

تأسیس »بنیاد شهید سلیمانی«

مکرون با تمام خباثت در هفته پایانی به کمک ترامپ آمده! 09390000589س
از جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم انتظار داشــتیم لحن انتقادشــان س

در برابر جســارت وقیحانه به اشــرف مخلوقات پیامبرعظیم الشــأن اسام و قرآن 
کریم پررنگ تر و جدی تر باشــد. اینکه کار فرانســه غیراخاقی است هم شد دفاع 
از رســول اهلل و قرآن؟! چراجواب دندان شکنی به مکرون کافرهرزه نمی دهید؟ مگر 
شــما در برابر قرآن و نمایندگان ملت قسم نخوردید که پاسدار اسام باشید؟ شما 
روحانی و ملبس هســتید و لقب حجت االســام دارید! جمعــی ازهیئات مذهبی 

باالخیابان.09150000196
 تکلیف پاالیش دوم چی شــد؟ چرا دولت پول مردم را گرفته وعده ســرخرمن س

می دهد؟ سه ماه هست باتکلیف هســتیم. هرچی تماس می گیریم با کارگزاری 
جواب نمی شنویم. ما پشیمون شدیم پاالیش دوم خریدیم. می گن پول به حساب 
دولته و معلوم نیســت خبری بشه یا اعام بشه. خب تکلیف پول ما چی می شه؟ 
می خواهیم بفروشیم به دوا و درمان بزنیم. خواهش می کنیم پیگیری کنید. باتشکر. 

م .گ ازخراسان 09350000292
مردم انتظار دارند مسئوالن بر گرانی و تورم و اقتصاد و بازار و معیشت و فقر و فساد س

و... نظارت و رسیدگی کنند. البته یکی الزم است بر خود برخی مسئوالن نظارت کند! 
09150000819

آن قدر گرانی هست که کسی اجناس را قیاس نمی کند! مرغ کیلو ۱۸ تومان، فلفل س
دلمه ۲۵ تومان، فلفل سبز تند هم ۲۰ تومان! 09150000819

اکثر مردم و هر قشــری گایه می کنند که با این تورم چــرا درآمد و حقوق و س
مزایا و اجرت و... زیاد نمی شــود؟ هیچ کس نمی گه چــرا تورم را مهار نمی کنند؟ 

راضیه.09150000819
این رجب طیب اردوغان، توی یک بازی 9۰ دقیقه ای، پنجاه مرتبه دروازه عوض س

می کند! معلوم نیست برای کدام تیم توپ می زند!09150000625

 روحانی: ©
بسیج محالت به کمک ستاد ملی مقابله با کرونا بیاید

فارس: رئیس جمهور گفت: برای ۲۵ مرکز 
استان محدودیت هایی را از روز چهارشنبه به 
مدت ۱۰ روز تا جمعه هفته بعد از آن مصوب 
کردیم که شامل عدم فعالیت گروه های شغلی 
۳ و ۴ است که عمدتاً شامل مراکز آموزشی و 
محل تجمع است، ضمن اینکه محدودیت های 
۴۳ شهرســتان هم به مدت یک هفته دیگر 

تمدید شد.
حسن روحانی که در ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا سخن می گفت، افزود: یکی از 
مســائل مهم این است که در گذشته مصوبات خوبی درباره کرونا داشتیم اما در اجرا یا 
خوب اجرا نمی شد یا اصاً اجرا نمی شد؛ بنابراین رهبر انقاب دستور دادند که یک قرارگاه 
عملیاتی در این زمینه راه اندازی شود که تمامی مصوبات را تا مراحل نهایی دنبال و اجرا 
کند و آنجایی که نیازمند ضمانت های اجرایی است، توسط ضابطان قوه قضائیه و مأموران 

نظارتی انجام شود.  
وی یادآور شد: ۸۸ درصد فوتی ها از سالمندان و یا افرادی هستند که بیماری زمینه ای 
دارند، بنابراین غیر از انضباط اجتماعی و مسئولیت اجتماعی که این دو بسیار مهم است، 
اعمال حاکمیت هم بایــد در کنار آن قرار بگیرد. ما نمی توانیم فقط به اینکه جامعه ما 
انضباط دارد یا مردم ما احساس مسئولیت می کنند، اکتفا کنیم و کار دیگری انجام ندهیم، 
به خصوص اکنون و در ایامی که با آن مواجه هستیم و از دوران ماه محرم، صفر و ایام عزا 
عبور کرده ایم و بیشتر مجالس جشن، سرور، دورهمی ها وعروسی ها برقرار می شود، این 

مقررات باید دقیق اجرا و پیاده شود.
روحانی با بیان اینکه در کمک به مبتایان به ویروس کرونا در یک منطقه یا محله نیاز 
به »دســتورالعمل محله« داریم، اظهار کرد: در اینجا نقش مهم بسیج محله ها مشخص 
می شــود که با کمک آن ها می توان به حل مشکات و نیازهای مبتایان به ویروس در 

محله کمک کرد.

اعالم همدردی مقام های کشورمان با مردم و دولت ترکیه 

 ایران آماده هرنوع کمک رسانی و امداد ©
به مناطق زلزله زده ازمیر است

سیاست: مقام ها و مسئوالن کشورمان روز 
گذشته با صدور بیانیه های مجزا، ضمن ابراز 
همدردی با دولت و ملت ترکیه به دلیل جان 
باختن و مصدوم شــدن شماری از مردم این 
کشــور در زلزله دلخراش در استان ازمیر از 
آمادگی ایران برای هرگونه امدادرســانی به 
آن هــا خبر دادند. در بخشــی از پیام حجت 
االسام حســن روحانی رئیس جمهور خطاب به ملت و دولت ترکیه آمده است: وقوع 
زلزله دلخراش در اســتان ازمیر و جان باختن و مصدوم شــدن عده ای از مردم عزیز آن 
دیار، موجب تأثر عمیق شد. دولت جمهوری اسامی ایران، آمادگی خود را برای ارسال 
هر نوع کمک های امدادی و درمانی و یاری رسانی به مردم مناطق زلزله زده اعام می دارد 
و امیدوار است هر چه سریع تر شاهد بازگشت شرایط امن در مناطق آسیب دیده باشد. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با صدور بیانیه های جداگانه این ضایعه 

را به مردم و همتایان ترکیه ای خود تسلیت گفتند.

در ادامه القای دخالت در انتخابات ۲۰۲۰

آمریکا: هکرهای ایرانی پشت ایمیل های تهدیدآمیز هستند©
باشگاه خبرنگاران: واشنگتن در تازه ترین 
ادعاها درباره دخالت در روند انتخاباتی ۲۰۲۰، 
مدعی شــد که هکرهای ایرانی به داده های 
هزاران رأی دهنده آمریکایی دسترســی پیدا 
کرده اند. این اتهام به طور مشترک از سوی اف .

بی .آی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت 
اداره امنیت داخلی آمریکا مطرح شده است. 
آن ها مدعی هســتند که هکرهای ایرانی از راه ارسال ایمیل های تهدیدآمیز به کاربران 

آمریکایی، اقدام به جمع آوری اطاعات آن ها کرده اند.
همزمان، آمریکایی ها می گویند که چین و روســیه نیز به دنبــال مداخله در روند 
انتخاباتی آمریکا و جهت دهی به افکار عمومی مردم این کشــور هستند. جو بایدن 
نامزد دموکرات، حریف جمهوری خواه را بازیچه روسیه معرفی کرد و در آن سوی گود 
انتخاباتی، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه مدعی است که رقیب دموکرات، عامل 
چین است. سال ۲۰۱۶ نیز، حزب دموکرات در واکنش به ناکامی نامزد متبوع خود 
در انتخابات ریاست جمهوری، اتهامات مشابهی را علیه دولت مسکو مطرح کرد. ایران، 
چین و روسیه، به دفعات این گونه اتهامات را که اغلب با هدف تسویه حساب احزاب 

داخلی آمریکا مطرح می شود، رد کرده اند.

 جاللی: آمریکا به دنبال جنگ علیه ©
زیرساخت های حیاتی ایران است

فارس: رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با بیان اینکه دشمن از اقدام نظامی علیه ایران 
مأیوس شده اســت، گفت: آمریکا به دنبال 
جنگ علیه زیرساخت های حیاتی ایران است. 
غامرضا جالی در نهمین رزمایش قطع برق 
و ارزیابی آماده به کاری مولد های اضطراری در 
این باره گفت: دشمن در تقابل با ایران اسامی 
به دلیل توان باالی دفاعی و بازدارندگی و اراده قاطع که مشــاهده کرد، از حوزه نظامی 
مأیوس شده است که نقطه عطف این مسئله، انهدام پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا 
در خلیج فارس بود. وی با بیان اینکه آمریکایی ها پس از ناامیدی از جبهه نظامی به دنبال 
جنگ علیه زیرساخت های حیاتی کشور رفتند تصریح کرد: در این جنگ نوین به دلیل 
آنکه فاعل جنگ در حوزه سایبری گمنام است، این حمات بیشتر در این حوزه صورت 
می گیرد. به گفته جالی زیرساخت های حیاتی ایران به دلیل رشد و توسعه سریع، گرایش 
به سایبری شدن پیدا کرده است. بنابراین حفظ این کارکردها که پیوندی حیاتی با کیفیت 
زیست مردم دارد، منوط به پدافند سایبری و رعایت الزامات جامع پدافند غیرعامل است.

 نقش مهم مردم و رسانه ها ©
در تحقق وحدت اسالمی

یکپارچگی مســلمانان و ضــرورت اتحاد میان 
آنان از تعالیم و آموزه های دین مبین اســام و 
از اصول فرهنگ قرآنی اســت. با پیروزی انقاب 
اسامی، حساسیت دشمنان برای ایجاد اختاف 
و پراکندگی در میان مسلمانان بیشتر شد؛ چرا 
که آن ها تنها راه برای به انحراف کشــاندن این 
حرکت خودجوش مردمی در راه تعالی اســام 
را در ایــن حربه می دیدنــد. نام گذاری روزهای 
دوازدهم ربیع االول )میاد پیامبر اکرم به روایت 
اهل تسنن( تا هفدهم ربیع االول )به روایت شیعه( 
تحت عنوان »هفتــه وحدت« اقدامی مدبرانه از 
سوی امام خمینی)ره( بود تا دل های پیروان تشیع 
و تسنن هرچه بیشــتر به هم نزدیک تر، عزت و 
سربلندی مسلمانان در جهان بیشتر و توطئه های 
دشمنان اسام خنثی شود. طرح اندیشه وحدت 
جهان اسام  یکی از مشغولیت  های فکری دیرینه 
و اساسی حضرت امام بود که ایشان همواره چه 
پیش از پیروزی انقاب اسامی و چه پس از آن، 

لحظه  ای از آن غفلت نورزیدند. 
هفته وحدت امسال اما حال و هوای خاصی دارد. 
ما در حالی این روزها را پشــت سر می گذاریم 
که اظهارات ضد اسامی رئیس جمهور فرانسه 
و هتک حرمت پیامبر اکرم)ص( از ســوی یک 
نشــریه این کشــور، اذهان جمیع مسلمین را 
جریحه دار کرده است. گستاخی امانوئل مکرون به 
ساحت مبارک پیامبر اسام البته از یک ضرورت 
بزرگ هم پرده برداشــت و آن لزوم توجه بیشتر 
مسلمانان به اتحاد است. واقعیت آن است در یک 
قرن اخیر، جهان اسام شرایط بسیار ویژه ای را 
تجربه می کند. با توجه به اوضاع حاکم بر جهان و 
دنیای اسام، وحدت اسامی در این برهه به یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده و با سرنوشت 
مسلمانان در عرصه اجتماعی-سیاسی گره خورده 
اســت. ضرورت وحدت در میان مسلمانان و نیز 
اجتناب از اختاف و تفرقه برای دستیابی به رشد 
و تعالی امت اسامی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ 
زیرا ســعادت ملت های آزاده و مسلمان، در گرو 
وحدت میان آن هاست، همچنین تفرقه و اختاف 

منشأ شقاوت ملت هاي اسامي است.
در قضیه اخیر و جسارت مقام های فرانسوی هم 
آنچه بار دیگر روشن شد، درک این نکته بود که 
اتحاد میان مسلمانان به عنوان یک ضرورت مهم 
به نفع همه مسلمین خواهد بود. اگر مسلمانان 
ید واحد باشند و در یک صف قرار گیرند، آن گاه 
کسی جرئت جسارت به مقدسات آن ها را به خود 
راه نخواهد داد. تنوع مذاهب اســامی به عنوان 
امری پذیرفته شــده هم نباید عاملی اختافی 
باشــد، بلکه ضمن احترام به عقاید یکدیگر و با 
تمرکز بر اشــتراکات می تواند به محوری برای 

ارتقای دین تبدیل شود. 
باید بپذیریم که اگر دشمنان اسام امروز جرئت 
جسارت به ارزش های ما را به خود راه می  دهند، از 
ناحیه وحدت شکنی و تفرقه بین مسلمانان است. 
دشمن برای اینکه فاصله بین مسلمانان بیندازد 
بیکار ننشسته است. اینکه در آستانه هفته وحدت 
چنین اتفاقی افتاده و به آن دامن زده می شــود، 
تصادفی نیست. اما در این بین یک مسئله بسیار 
حیاتی وجود دارد و آن رســالت عامه مسلمین 
در مقابله با توطئه های این گونه اســت. واقعیت 
آن اســت که جز تعداد کمی از رهبران اسامی 
بقیه آن ها امروز به آلت دست مستکبران تبدیل 
شــده اند و در زمین آن ها بــازی می کنند. این 
مسئله بر اهمیت نقش مردم در رسواسازی توطئه 
دشــمنان داللت دارد. اعتراض های مردمی تنها 
یک حرکت نمادین است، ولی وظیفه جدی تر آن 
است که جلو جریان حاکمیت که میان مسلمانان 
ایجاد تفرقه می کند، گرفته شود. البته در این بین 
از نقش رسانه ها نیز در آگاهی بخشی درست نباید 
غافل ماند. امروز باوجود تاش غول رســانه ای 
دشمنان اسام خیزش مردمی از هند و بنگادش 
در شرقی ترین نقطه دنیای اسام تا شمال آفریقا 
و حتی قلب اروپا، همه نشــانه های روشــنی از 
بیداری مسلمین است که با تحقق وحدت عملی 
می توانند به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنند. 

از سوی دیگر مقابله با جریان های فکری افراطی 
وظیفه مهمی است. در این حوزه نیز آگاهی مردم 
و همچنین نوع عمل علما و نخبگان جامعه در 
مقابله با آن بسیار می تواند سودمند باشد و توطئه 
غرب برای بهره برداری از این جریان های رادیکال 

علیه اسام را به ناکامی بکشاند.

تکذیب انتساب تقریظ رهبر ©
 انقالب درباره یک کتاب 

طب اسالمی
ایرنا: عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای گفت: با توجه به انتشار خبری 
با موضوع یادداشت رهبر معظم انقاب اسامی بر 
یکی از کتاب های مرتبط با طب اسامی و ایرانی 
در شبکه های اجتماعی، به اطاع می رساند متن 
و دستخط منتشر شده جعلی بوده و فاقد اعتبار 
است. مهدی فضائلی افزود: یکی از مأموریت های 
این دفتر صیانت از آثار و اندیشــه های معظم له 
است؛ بنابراین انتظار می رود رسانه ها در انتساب 
مطالب به رهبر معظم انقــاب دقت نظر کافی 
داشته باشند. پیشتر برخی رسانه ها از تقریظ رهبر 
انقاب بر کتاب طب اسامی در آینه وحی خبر 

داده بودند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در هفته های نخست 
شهادت حاج قاسم، 
فقط درآمریکا در 
51 نقطه مراسم های 
خودجوش برگزار 
شد و امسال ستاد با 
درخواست  بیشتری 
مواجه است

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه  در حالی که از عمر مجلس یازدهم چند 
ماهی می گذرد و نمایندگان در تاش اند همزمان با عمل به وظیفه 
قانون گذاری خود اقدام های نظارتی را هم پیگیری کنند، با این حال 
برخی از فعاالن سیاسی جامانده از رأی مردم، ادعا می کنند مجلس 
یازدهم در عمل به وعده های خود موفق نبوده اســت. درباره این 
ادعا و نیز انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده با سیدمصطفی 
میرســلیم، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو حزب مؤتلفه 

اسامی گفت وگو کرده ایم.

نظرتان درباره موضوع تعدد گزینه های اصول گرایان برای  س
انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تکرار تجربه انتخابات 

96 چیست؟
از نظر من تعدد گزینه ها اشــکالی ندارد تا مردم بتوانند در رقابتی 
سالم، شایستگی ها را تشخیص دهند. اما اگر رقابت بین اصول گرایان 
موجب جلو افتادن جناح رقیب شود، حتماً باید با محاسبۀ سیاسی 

اقدام به ائتاف شود.

برخی اصالح طلبان از همین حاال درباره رد صالحیت  س
گزینه های خود در انتخابات آینده توسط شورای نگهبان و 
حتی عدم حضور در انتخابات سخن می گویند، تحلیلتان در 

این باره چیست؟ 
اصاح طلبــان در هشــت ســال گذشــته پرونــده سیاســی 
شکســت خورده ای از خود بروز داده اند و در حال حاضر نیز پایگاه 
اجتماعی  بسیار ضعیفی دارند و طبیعی است که چنین حرف هایی 
بزننــد. همین حاال ما در مجلس بــا طیفی مواجهیم که خواهان 
اســتیضاح دولت است و این اقدام طرفدارانی هم در جامعه دارد و 

دلیل اصلی آن به عدم مقبولیت و ناکارآمدی آن ها برمی گردد. افراد 
وابســته به جناح اصاح طلب به هیچ وجه مشکلی برای ثبت نام 
ندارند و متهم کردن شورای نگهبان در این باره نوعی جرزنی است. 
به نظرم شورای نگهبان در مجموع، تاش ها و اقدام های مناسبی 
انجام داده اســت، اما اگر می خواهیم به نتایج بهتری برسیم، باید 
قانون انتخابات را اصاح کنیم تا ایفای وظایف توسط شورای نگهبان 
مشخص تر و دقیق تر شود. البته بعید نیست اصاح طلبان براساس 
یک محاسبه سیاســی و استفاده از اختاف نظر احتمالی در بین 
نامزدهای اصول گرا، برای دستیابی به اهداف خود طراحی ویژه ای 

داشته باشد. 

عملکرد چند ماهۀ مجلس و نمایندگان جدید را در عمل  س
به شعارهای انتخاباتی چگونه می بینید؟

مجلس یازدهم با آثار منفی متعدد به جای مانده از دوره قبل مواجه 
است، ضمن اینکه در این باره دستگاه های اجرایی هم به دلیل اجرا 
نکردن صحیح و کامل قانون و نیز انحرافات، تخلفات و تبعیضات 

متهم هستند. افراد و گروه های بسیاری هستند که حقشان پایمال 
شــده یا فریب خورده اند و انتظار دارند با تغییر ترکیب مجلس به 
حق خودشان برسند. بخشــی از احقاق حق که به اصاح قوانین 
برمی گردد، وظیفه مجلس است و می توان چنین توقعی را از مجلس 
داشت، اما اجرا نکردن قانون یا انحراف از آن موضوعی است که باید 
برای آن ســراغ قوه اجرایی و دولت رفت و ربطی به مجلس ندارد 
و تحمیل یا متهم کردن مجلس بابت آن صحیح نیست. استیضاح 
دولت در شرایط کنونی هم که چند ماهی بیشتر به انتخابات باقی 
نمانده، موجب ایجاد حواشی سیاسی و خوشحالی دشمنان می شود؛ 
بنابراین باید تا موعد تشکیل دولت جدید که انتخاب و اعتماد به 
وزرایش با مجلس خواهد بود، انتظارات از مجلس یازدهم تعدیل و 

منطقی شود.

برخی معتقدند طرح کنونی مجلس درباره شفافیت آرای  س
نمایندگان، ایرادهای جدی دارد و موجب دور زدن شفافیت 
توسط نمایندگان یا تحمیل اظهارنظرهای غیر کارشناسی به 
آن ها از سوی رسانه ها و مردم خواهد شد. نظر شما چیست؟

این ایراد درستی است؛ مردم حق دارند بدانند نمایندگان به عنوان 
وکای آنان چگونه اقدام می کنند و چرا نســبت به طرحی رأی 
موافق یا مخالف دارند. از سوی دیگر نمایندگان برای تصمیم گیری 
دربارۀ آنچه حق و درست می دانند نباید تحت تأثیر گروه های فشار 
قرار گیرند و از حدود اختیارات و استقالشان کاسته شود؛ به همین 
دلیل اســت که شفافیت بهینه باید در دستور کار قرار بگیرد. باید 
سازو کاری در نظر گرفته شــود که حقوق مردم به بهترین وجه 
تحقق یابد و از دالیــل و فرایند پیگیری مطالبات قانونی بی خبر 

نمانند، موضوعی که با شعار مجلس شیشه ای کمی متفاوت است.

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

اخبار
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یادداشت

 نصراهلل پژمانفر
نماینده مشهد 
در مجلس شورای اسالمی
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خبر

سیدمصطفی میرسلیم در گفت وگوی اختصاصی با قدس:

مجلس برای حل مشکالت کشور در حد قانون گذاری وظیفه دارد نه اجرا!

 سیاست/ مینا افرازه  افزایش تخلفات و فسادهای اخاقی و 
اقتصادی در برخی شوراهای شهرهای کشور، سبب شد تا ضرورت 
اصاح قانون نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت 
مستمر بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها اهمیت خود را بیشتر 
از گذشته نشــان دهد. در همین راستا، باتوجه به در پیش بودن 
انتخابات شوراهای شــهر و روستا در سال آینده، مجلس یازدهم  
یکی از اولویت های کاری خود را بررسی و تصویب هرچه سریع تر 

اصاح قانون انتخابات شوراها گذاشته است.
علی حدادی، ســخنگوی کمیســیون شــوراها چندی پیش در 
مصاحبه ای اظهار کرد تاش می کنیم پیــش از آذرماه، مباحث 
اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها به صحن مجلس 

شورای اسامی بیاید تا در انتخابات ۱۴۰۰ به کار گرفته شود.
با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند نظارت بر شوراها نباید 
محدود و منحصر به بررسی صاحیت کاندیداها در زمان انتخابات 
شود، بلکه عملکرد منتخبان باید تحت نظارت مستمر نهادهای 
مسئول قرار داشته باشد. به همین دلیل، نمایندگان مجلس یازدهم 
با ارائه طرحی، خواستار این شدند تا نظارت بر انتخابات شورای شهر 

و روستا را به شورای نگهبان واگذارکنند. 

شورای نگهبان وظیفه ای در انتخابات شوراها ندارد»
بر اســاس این طرح، قرار بود کمیســیونی به نام کمیسیون ملی 
انتخابات که در صورت تصویب سه نفر از اعضای شورای نگهبان، 
دو نفر از قوه قضائیه و سه نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت 
دارند، بر انتخابات شوراها نظارت کنند. اما اعام شد این موضوع با 
قانون اساسی مغایر است؛ طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، برگزاری 
انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، در حالی که مجلس تاش 
کرد تا این وظیفه نظارت را از دوش خود بردارد و برعهده شورای 

نگهبان بگذارد.

تعیین مجازات برای اعضای متخلف»
گرچه با اظهارات کدخدایی و مخالفت شورای نگهبان با این امر، به 

نوعی پرونده نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بسته شد، اما طبق 
طرح اصاح قانون انتخابات قرار اســت نظارت بر عملکرد اعضای 

شوراها پس از انتخاب شدن آنان نیز ادامه یابد.
سخنگوی کمیسیون شوراها در این باره گفته است: بخش بعدی، 
نظارت پســینی است که به تصویب اعضای کمیسیون نیز رسید 
که بر اساس آن هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل می شود 
و بر عملکرد اعضای شــوراها از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران  

خدمتشان نظارت می کنند.
به گفته علی حدادی قرار است با  تشکیل هیئت نظارت بر عمکرد 
شــوراها، اعضای شوراهای شهر پاسخگوی عملکرد خود باشند و 
در صورت اقدام خاف، با آن ها برخورد شــود که سلب عضویت 
و معرفی به محاکم قانونی از جمله مجازات های تعیین شده برای 

برخورد با اعضای متخلف شوراهای شهر و روستاست.

شورای نگهبان توان کافی برای نظارت بر انتخابات »
شوراها ندارد

مهندس مهدی چمران نیز در همین باره در گفت و گو با خبرنگار 
قدس اظهار کرد: برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، 
مجلس قانوناً مسئول است. نمایندگان مجلس وظیفه تشخیص 
صاحیت کاندیداهای شــوراهای شهر و نظارت بر برگزاری روند 
صحیح و قانونی انتخابات را دارند و نماینده هر استان به انتخابات 

شوراهای آن نظارت می کند.
عضو سابق شورای اسامی شهر تهران افزود: شورای نگهبان امکان 
دخالت و ورود به انتخابات شــوراها را نــدارد؛ زیرا این موضوع در 
قانون اساسی گنجانده نشده است و خود شورای نگهبان نیز آشکارا 
اعام کرده که با انتخابات شوراهای شهر کاری ندارد و هیچ نظارتی 
بر انتخابات آن نخواهد داشت.  این فعال سیاسی اصول گرا تصریح 
کرد: حدود ۱۱۲ هزار نفر شــورایی، باالی هزار شهر و همچنین 
بیش از ۲۵ هزار روستا در کشور داریم که در این ها انتخابات انجام 
می گیرد، بنابراین همین موضوع سبب می شود امر نظارت سخت تر 
شود که باید مجلس برای آن تدابیر الزم را درنظر بگیرد و نظارتش 

محدود به زمان انتخابات نباشد.

اعضای سابق شوراها مستثنا می شوند»
از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
بر این باور است که نظارت بر شوراها نباید تنها مختص به بررسی 
صاحیت ها باشــد، بلکه باید نظارت مجلس بر اعضای منتخب 
شوراهای شهرو روستا در طول دوران چهار ساله مسئولیت آن ها 
تــداوم یابد. به گفته وی، اینکه ما نظارت را صرفاً به موضوع تأیید 
صاحیت  کاندیداها محدود و خاصه کنیم، نمی تواند شــوراهای 
موفق و کارآمدی را به دنبال داشــته باشد. هر چه ابعاد نظارتی بر 
شوراها، چه از سوی شورای نگهبان چه مجلس، هدفمندتر و بیشتر 

باشد، می تواند کارکرد وجودی آن را موفق تر  و تأثیرگذارتر کند.
محمدحسن آصفری که با خبرنگار قدس سخن می گفت، افزود: 
در طرح جدید مربوط به اصــاح قانون انتخابات، ما این موضوع 
را درنظر گرفته ایم تا از کسانی که می خواهند به شوراهای شهرها 
راه یابند آزمون گرفته شــود. البته در ایــن طرح افرادی که یک 
دوره نمایندگی شــورا داشته اند از دادن آزمون  مستثنا می شوند. 
با این حال نظارت بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها باید مستمر 
باشد تا از بروز تجربه های تلخ و ماجراهای اخیر جلوگیری شود. در 
یک کام، مجلس باید بعد نظارتی بر شوراها را افزایش دهد تا بتواند 

کارکرد پیشین شوراها را به آن ها بازگرداند.

گزارش
گزارش قدس از آخرین وضعیت اصالح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا

سرنوشت تأیید صالحیت و نظارت بر نمایندگان شوراها چه می شود؟
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 خدام، حرم مطهر رضوی را گل آرایی می کنند   قدس:  بارگاه منور رضوی گل آرایی می شود. خادمان بارگاه منور حضرت رضا)ع( با گل آرایی صحن و سرای حرم رضوی به استقبال عید میالد مبارک رسول 
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( می روند. به مناسبت هفته وحدت و میالد مسعود نبی مکرم اسالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق )ع( خادمان بارگاه منور حضرت رضا)ع( گل آرایی بارگاه 
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2 انتصاب در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی ©
آســتان: مدیران »خبر و رسانه های 
نوین« و »رسانه های صوتی و تصویری« 
مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس 
رضوی منصــوب شــدند. در احکامی 
جداگانه، جمال رستم زاده به عنوان مدیر 
خبر و رسانه های نوین و سیدمحمدرضا 
موســوی کیا به عنوان مدیر رسانه های 

صوتی و تصویری مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی منصوب شدند.
جمال رســتم زاده فعالیت رســانه ای خود را از ســال ۸۸ آغاز کرد و تاکنون در 
رســانه های گوناگونی از جمله روزنامه های خراسان، قدس، شهرآرا و مجموعه 

رسانه ای اخبار مشهد فعالیت داشته است. 
عضویت در قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی و هیئت  مدیره خانه مطبوعات بخش 
دیگری از سوابق رسانه ای مدیر جدید خبر و رسانه های نوین آستان قدس رضوی 
است.ســیدمحمدرضا موسوی کیا نیز سوابق زیادی در حوزه شبکه های معاونت 
برون مرزی صداوسیما و اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی از سال ۸6 تاکنون 
دارد.  مدیریت تولید واحد برون مرزی صداوســیمای مرکز قم از سال 13۸5 تا 
13۸9، تهیه کنندگی ارشد رادیو و تلویزیون در معاونت برون مرزی صداوسیما از 
سال ۸6 تا 93 و نمایندگی و مدیریت دفتر شبکه ماهواره ای الثقلین وابسته به 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( در شهر مقدس قم از سال 94 تا 9۸ بخشی از کارنامه 

کاری موسوی کیا در سال های اخیر بوده است.
تدوین و اجرای پیوست های رسانه ای در همه فعالیت های آستان قدس رضوی، 
بهره گیری از ظرفیت های رســانه ای و ارتباطی مردم نهاد و توسعه مشارکت های 
رسانه ای در راستای تحقق اهداف آستان، ایجاد بستر مناسب ارتباطات رسانه ای 
برای تعامل روشمند و پایدار با اعتاب مقدسه و سیاست گذاری و برقراری تعامل 
سازنده با نشــریات و رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی در سطح 
سازمانی، استانی، ملی و فراملی از جمله وظایف این دو مدیریت در مرکز ارتباطات 

و رسانه آستان قدس رضوی است.

استفاده از تشکل های مردم نهاد ؛ ضرورت توسعه ©
فرهنگ کتاب خوانی  

آســتان: دبیر علمی همایش بین المللی »فعالیت های داوطلبانه؛ فرصتی برای 
پویاســازی کتابخانه ها« استفاده از تشــکل های مردم نهاد را یک ضرورت برای 
توســعه فرهنگ کتاب خوانی عنوان کرد.رحمت  اهلل فتاحی با اشاره به برگزاری 
همایش بین المللی »فعالیت  های داوطلبانه؛ فرصتی برای پویاسازی کتابخانه  ها« 
برای نخستین بار با مدیریت سازمان کتابخانه  های آستان قدس رضوی در سال 
1400 ، برگزاری این همایش را برگ جدیدی از فعالیت های داوطلبانه با محوریت 
کتابخانه  ها دانست.وی، فعالیت های داوطلبانه را یک ضرورت عنوان کرد و این امر 
را برای کشورهای در حال توسعه، ضروری تر برشمرد و بر مشارکت های مردمی 

در عرصه کار و میدان اجرایی تأکید کرد.
اســتاد علم اطالعات و دانش شناسی افزود: بسیاری از کتابخانه ها با کمبود نیرو 
روبه رو هستند و به نظر می   رسد به دالیل مختلف در زمان نزدیک، امکان جبران 
این کمبود را نداشته باشند بنابراین کشیده شدن فعالیت  های داوطلبانه به بستر 

کتابخانه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
فتاحی در این خصوص از صاحبنظران به  ویژه جامعه  شناســان و روان  شناسان 
اجتماعی دعوت به مشارکت و تبادل نظر کرد. همچنین سیدعباس مرجانی، دبیر 
اجرایی این همایش با اشاره به وجود فرهنگ کمک رسانی در میان مردم، اظهار 

کرد: فعالیت  های داوطلبانه معموالً در حوزه فرهنگی کمتر دیده می  شود.
وی گفــت: کتابخانه  ها به عنوان پاتوق فرهنگی این قابلیت را دارند که نیروهای 
داوطلب را جذب کنند و خدماتشان را گسترش دهند و ما قصد داریم با برگزاری 
یک همایش بین  المللی، عالوه بر ترغیب پژوهشگران به انجام فعالیت  های علمی، 

از تجربه  های موفق سایر کشورها نیز استفاده کنیم.
کارشناس فعالیت  های داوطلبانه و خادمیاری سازمان کتابخانه  ها، موزه  ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی، از طرح موفق خادمیاری در آستان قدس رضوی یاد 

کرد و گفت: قصد داریم این تجربه خوب را به دیگران نیز منتقل کنیم.
وی اضافه کرد: هدف این است که درهای کتابخانه  ها باز شده و از نیروهای مردمی 

و تشکل  های مردم  نهاد به نفع فرهنگ جامعه استفاده شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   
هنر عکاسی یعنی ثبت زندگی؛ تلفیقی از 
عمق وجود با حس حرکت؛ عکس ها در 
حوزه تحقیقات به ویژه در دو قرن اخیر، 
دارای ارزش واالیی است. این وجه از اسناد 
با توجه به خصوصیات ذاتي، با وجود حس 
زیبایی آفرینی، هم هنر لحظه ها را موجب 
و  ظاهری  تغییرات  وجود  با  هم  و  شده 
فیزیکی نه تنها جذابیت خود را از دست 
نفاست  و  ارزش  سبب  بلکه  است  نداده 
اسناد  میان  در  و  است  شده  آن  بیشتر 
از  عکس ها  فقط  غیرمکتوب  و  مکتوب 
این موهبت برخوردارند. به طوري که در 
بعضي موارد یک قطعه عکس مي تواند به 
فرهنگ،  گویاي  تاریخ  سند،  یک  عنوان 
آداب و رسوم و اعتقادات یک ملت و یا یک 
قوم باشد. در این میان عکس هایی که از 
حرم مطهر یا مشهد قدیم ثبت شده، به 
خاطر خاطره مشترک همه ایرانیان و همه 
رضا)ع(  حضرت  ارادتمندان  و  عاشقان 

جایگاه خاص تری دارد. 
و  مطهــر  حــرم  قدیــم  عکس هــای 
مشهدالرضا)ع( بخشی از اسنادی است که 
در مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان 

قدس رضوی نگهداری می شود. 
آنچــه در ادامــه می خوانید بخشــی از 
توضیحات »زهرا خانی«، کارشناس اسناد 
تصویری در مدیریت امور اسناد و مطبوعات 
آســتان قدس رضوی دربــاره عکس های 

قدیم حرم مطهر و مشهدالرضا)ع( است. 

آغاز عکاسی در ایران»
اما در مورد پیشــینه عکاســي در ایران و 
شهر مشــهد باید بگوییم که این پیشینه 
به دوره قاجــار برمي گردد. در حال حاضر 
قدیمي ترین عکس هاي مربوط به شــهر 
مشــهد، در موزه کاخ گلستان نگهداري 
مي شــود که در ســال 1270 یــا 1275 
هجــری قمری توســط شــخصی به نام 
»آنتونیو جیانوزي«، افســر ایتالیایي که در 
خدمت دولت ایران بوده عکســبرداري و 
به شاه قاجار تقدیم شده است. از عکاسان 
دیگري کــه در دوره ناصرالدین شــاه در 
ناحیه خراسان به تهیه عکس پرداخته اند 
شخصی به نام »رضا عکاس باشي« عکاس 
مخصوص ناصرالدین شــاه، »منوچهرخان 
عکاس« که در ســفر دوم ناصرالدین شاه 
به خراســان در سال1300 هجری قمری 
همــراه اردوي همایوني بوده اســت و در 
نهایت »عبداهلل قاجار« که بنا به دســتور و 
حکم ناصرالدین شــاه در سال های 130۸ 
و 1309قمــری راهي خراســان شــده و 
عکس هاي ارزشــمندي از اوضاع و احوال 
خراسان به یادگار گذاشته است و... می توان 
نام برد.از دیگر عکاســان مشــهد در دوره 
قاجار مي توان به »میــرزا فرج اهلل عبادف« 
)1319هجری قمري( و »میرزا عبدالجبار« 
که هر دو عکاسي را در عشق آباد و یا روسیه 
فرا گرفته بودند، »میرزاعلي اصغر نامي« که 
در ســال 1323هجری قمري در روزهاي 
آغازین مشــروطه در مشــهد عکاسخانه 

داشته است و... اشاره کرد.

پیشینه عکاسی در آستانه مقدسه »
رضویه

آســتان قدس رضوي نیز همگام با سایر 
مراکز، نهادها، مؤسسه ها و تشکیالت مهم 
ایران در روزگاران قدیم به محض ورود هنر 
و صنعت عکاسی براي ثبت وقایع، بازدیدها، 
مراســم مذهبي و تشــریفات سیاسي در 
سطح آستان قدس، تغییر و تحوالت حوزه 
اماکن متبرکه رضوي، معماري و... نهایت 
اســتفاده و بهره را از این هنر تازه ورود به 

زندگی ایرانیان برده است.
از جمله این عکاســان که در دوره قاجار 
از آســتان قدس رضوي مواجب دریافت 

کــرده و با عنوان عکاس باشــي آســتان 
قــدس از آن ها یاد شــده »آقا ســیدرضا 
قوام الســادات عکاس باشــي« اســت که 
در ســال 1320هجری قمری از آســتان 
قدس رضوي مواجب دریافت کرده است.

 »محمدعلي میرزای عکاس« نیز از جمله 
عکاســاني اســت که بابت عکسبرداري 
از مراســم روضه خوانــي آســتان قدس 
انعــام دریافــت کرده اســت. رضــوي 

در همین جا باید بیان شود که مختصات 
جغرافیایی شهر مشهد تا اوایل دوره پهلوی 
اول پیرامون حرم امام رضا)ع( شکل گرفته 
و حرم مطهر، بیشــترین تأثیر را بر بافت 
تاریخی و هویتی این شهر بر جای گذاشته 
اســت. بر همین اساس همه کسانی که از 
دوره قاجار تا به امروز در این شهر به عکاسی 
مشغول بودند، فعالیت هنری خودشان را با 
حرم مطهر امام هشــتم)ع( درآمیخته اند. 
ضمن اینکه باید گفت به دالیل گوناگون 
ایــن امر البته بــا محدودیت های خاصی 
برای عکاســان خارجی همراه بوده است. 
گفتنی است قدیمی ترین عکس مربوط به 
حرم مطهرامــام رضا)ع( و نهر آب خیابان 
در مجموعه آرشیو مدیریت اسناد سازمان 
کتابخانه های آستان قدس رضوی موجود 
است که توسط عکاســی ایتالیایی به نام 

»جیانوزی« گرفته شده است.

 30 میلیون مدرک اطالعاتی»
 در مرکز اسناد

ســازمان کتابخانه  ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی با بیش از 30 میلیون 
مدرک اطالعاتی که شامل مواردی همچون 
بیش از 100 هزار نســخه خطی، بیش از 
60 هزار نســخه کتاب چاپ سنگي، بیش 
از 4 میلیــون و 700 هزار نســخه کتاب 
چاپــی، بیش از ۸هزار شــیء موزه ای در 
حال نمایش، بیش از ۸ میلیون نسخه منبع 
غیرکتابی)دیجیتال و الکترونیکی(، بیش از 
13 میلیون و 500 هزار برگ سند قدیمی 
)از دوره سلجوقیان تا عصر پهلوی(، بیش 
از 2 میلیون نسخه نشریه ادواری و... است 
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین گنجینه آثار 

موزه ای، خطی و اســناد در کشور و بلکه 
در بین کشــورهای اسالمی را داراست که 
در قــرون و اعصار گوناگون توســط افراد 
مختلف و از روی عشــق و دلدادگی به این 
آستان مبارک تقدیم شده است. مدیریت 
امور اســناد و مطبوعات این ســازمان نیز 
عالوه بر نگهداری و ثبت اســناد مکتوب 
در ســال های مختلف به جمع آوری، ثبت 
و اطالع رســانی در خصوص اسناد دیداری 
و عکس های گوناگــون اهتمام ورزیده که 
یکــی از بزرگ ترین و غنی تریــن مراکز 
آرشیوی در شــرق کشور به شمار می رود 
و تصاویــر مربوط به حــرم مطهر حضرت 
ثامن الحجــج)ع(، اماکــن متبرکه رضوی 
و شهر مشهد، خراســان بزرگ و... در آن 
نگهداری می شود و پاسخگوی پژوهشگران 
در زمینه هــای مختلف فرهنــگ، آداب و 
رسوم، تحوالت شهری مشهد و موضوعات 
متنوع دیگری از حدود 150 ســال پیش 

تاکنون است.

نحوه تهیه و جمع آوري اسناد تصویري»
تمامی منابع تصویری در آرشیو مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی به صورت عکس های 
آنالــوگ، عکس های دیجیتــال، نگاتیو، 
کنتاکت و اســالید بوده که تحت شرایط 

دما و هوای مناسب و رعایت استانداردهای 
مربوط، در مخزن اسناد نگهداری می شود. 
در این زمینه الزم است به چگونگی تهیه 
و جمع آوری این عکس ها به عنوان یکی از 

زمینه های اسناد دیداری اشاره کنیم.
نحوه تهیه و جمع آوري اسناد تصویري در 
مدیریت اسناد به صورت تولید، اهدا و وقف 
عکس توســط اهداگران و واقفان، خرید و 
مبادله، انتقال اسناد تصویري از واحد هاي 
مختلف آستان قدس به مدیریت اسناد و... 
است که در زمینه هر یک به اختصار مواردی 

برای اطالع خوانندگان ارائه می شود.
عکس هــای تولیــدی، اســناد تصویري 
هســتند که توســط واحد روابط عمومي 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی شــامل عکس هاي 
مربوط به بازدید اقشار مختلف جامعه و یا 

شخصیت هاي برجسته داخلي و خارجي 
از مجموعــه کتابخانه و واحدهاي مربوطه 
تهیه شــده اند و همچنین تولید اســناد 
تصویري توســط واحد تاریخ شفاهي و با 
همکاري بخش مخزن اسناد که از محالت 
و اماکن قدیمي شــهر مشهد، معمرین و 
رجال برجسته سیاســي و فرهنگي شهر 
مشهد تهیه می شــود نیز در همین گروه 

قرار می گیرد. 
گــروه بعدی عکس هــای اهدایی و وقفی 
اســت. عکس هــاي اهدایــي و وقفــي 
توســط عالقه مندان اســناد تصویري که 
مجموعه هاي ارزشمندی را دارا هستند به 
مدیریت اسناد ارسال شده و مجموعه هاي 
ارسالي با مجموعه عکس هاي مخزن اسناد 
مطابقت داده شده و عکس هایي که داراي 
ارزش سندي باشند در دفتر ثبت اسناد به 
نام شخص اهداکننده ثبت مي شوند و یک 
نسخه از عکس هاي اهدایي و یا وقفي روي 
لوح فشرده ذخیره شــده و به همراه فرم 
قبض اموال صادر شده به اهداگر و یا واقف 
تحویل مي شــود که در حال حاضر حدود 
15هزار قطعه عکس ثبت شــده در دفتر 
ثبت اسناد تصویري اهدایی از سوی واقفان 
و اهداگران به مدیریت اسناد آستان قدس 

به این صورت گردآوري شده است.
گروه بعــدی این عکس هــا، عکس هایی 
هســتند کــه از روش خریــد و مبادله 
عکس، جمع آوری شــده اند؛ بدین معنی 
که عکس هاي مربوط بــه مجموعه داران 
اســناد تصویري که به مدیریت اســناد 
ارسال مي شــود با ذکر قیمت پیشنهادي 
فروشــنده که در فرم مخصوص درج شده 
است توســط کارشناس اسناد تصویري با 
مجموعه هاي موجود در مدیریت اســناد 
مطابقت داده شــده و بــا اطمینان خاطر 
از چــاپ و یا عدم چاپ اســناد تصویري 
مربــوط در منابع مختلف تاریخي گزارش 
حاصله بــه گروه کارشناســي خرید ارائه 
مي شود که در صورت موافقت آنان، اسناد 
ارسالي، خریداري شــده و وارد مجموعه 
اسناد تصویري مدیریت امور اسناد مي شود.

انتقال اسناد تصویري به مدیریت امور اسناد 
آستان قدس رضوی گروه بعدی عکس های 
این گنجینه ارزشمند است که از واحد هاي 
مختلف و تشکیالت گوناگون این آستان 
مبارک به مدیریت اسناد منتقل شده و در 

آرشیو مخزن نگهداری می شود.
گفتنی است پس از این مرحله یعنی پس 
از تهیه و جمع آوری، عکس ها طبقه بندی 
و شناسایی شده و در اختیارعموم به ویژه 
محققان و پژوهشــگران قرار داده شــده 
و همچنیــن در برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصی در سازمان کتابخانه های آستان 
قدس رضــوی و خارج از ســازمان مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

 هزاران  قطعه عکس در مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی نگهداری می شود  
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 اهدای تابلو منبت کاری©
 به موزه حرم رضوی 

آستان: تابلو  منبت کاری صلوات خاصه امام 
رضا)ع( توسط استاد محمدابراهیم کثیری؛ 
هنرمند برجسته منبت کار کشور و مسئول 
کانون هنری خادمیاری محمودآباد به حرم 

مطهر رضوی اهدا شد.
اســتاد محمدابراهیم کثیری از اســتادان 
بنامی است که آثار ایشــان در بسیاری از 
نمایشــگاه های کشــوری و بین المللی به 

نمایش درآمده است.
وی کــه تاکنــون چندین تابلو بــه دفتر 
خادمیاری محمودآباد هدیه داده اســت در 
دهه کرامت امسال نیز چندین تابلو نفیس 
خود را به خدام حرم مطهر رضوی اهدا کرد.

استاد کثیری همچنین مدت ها طرح صلوات 
خاصه را برای اهدا به حرم در دست اقدام داشت 
که در نهایت موفق به اتمام این اثر نفیس و 
اهدای آن به موزه حرم مطهر رضوی شــد.

»چهارشنبه های امام ©
رضایی« در قالبی دیگر

آستان: مسئول کانون محله ای خادمیاران 
رضوی نوربــاران اصفهــان از اجرای طرح 
مشــاوره  حقوقی بــه محرومان توســط 

خادمیاران رضوی خبر داد.
سعید  سروری زاده گفت: خادمیاران رضوی 
شنبه  تا سه شنبه هر هفته برای نام نویسی 
و نوبت دهی در دفتر کانون محله ای نورباران 
در دو شیفت صبح  و ظهر در حال خدمت به 

عموم شهروندان هستند.
وی بــا بیــان اینکه این امر خداپســندانه 
چهارشــنبه  هــر هفتــه تحــت عنــوان 
»چهارشنبه های امام رضایی« در دفتر کانون 
انجام می شود، تصریح کرد: مشاوره  حقوقی 
نظیر کیفری، قضایی، نفقه و غیره مختص 
عموم مردم و برای محرومان شناسایی شده 

به طور کامالً رایگان می شود.
وی اشــاره کرد: تمامی مشاوران حقوقی از 
خادمیاران رضوی هستند و به زودی به طور 
رایــگان به عنوان وکیل بــرای محرومان و 

نیازمندان خدمت رسانی خواهند کرد.
گفتنی  اســت؛ طــرح مشــاوره حقوقی و 
همچنین آموزش های پیشــگیری از وقوع 
جرم نیز به  زودی در مساجد شهر اصفهان 

انجام خواهد شد.

کمک جهادگران به بسته بندی ©
محصوالت آستان حضرت 

حسین بن موسی الکاظم)ع( 
آســتان: بانوان خادمیار رضوی در قالب 
اردوی جهــادی اقــدام به بســته بندی 
محصوالت باغی آســتان حضرت حسین 
بن موســی الکاظــم)ع( طبــس کردند. 
فعالیت کشاورزی آستان حضرت حسین 
بن موســی الکاظم)ع( در زمینه کشت و 
برداشت محصول از سال 1374 آغاز شده 
است. نخستین محصول برداشت شده در 
اراضی موقوفه مؤسسه خرماست؛ زیتون و 
نارنج نیز از دیگر محصوالت باغات آستان 
حضرت حســین بن موســی الکاظم)ع( 

است.
جمعی از بانوان خادمیــار رضوی در امری 
خداپسندانه در قالب اردوی جهادی اقدام به 
بسته بندی محصوالت باغی آستان حضرت 
حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس همراه 
بــا رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و 
این  کردند.خرمای  اجتماعی  فاصله گذاری 
باغات پس از بسته بندی در دفتر زائرسرای 
آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 

به فروش می رسد.

۵۵ خانواده نیازمند زیر ©
پوشش کانون خادمیاری 

مرحوم هاشمی 
آستان: به همت کانون خادمیاری مرحوم 
هاشــمی اصفهــان، 55 خانــواده نیازمند 
شناســایی و زیر پوشــش این کانون قرار 
گرفتند.پوریا باغبان، مسئول کانون هاشمی 
در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز گفت: این 
خانواده ها، که از کل شهرستان هستند و زیر 
پوشش هیچ نهاد خیریه ای نیستند تاکنون 
سه بار پاالیش شده اند و بسته های معیشتی 
متناســب با تعداد اعضای خانواده دریافت 

کرده اند.
افــزود: بســته های ارزاق از طریــق  وی 
جمع آوری کمک های مردمی تحت عنوان 
کمک مؤمنانه تهیــه و در بازه های زمانی 
متفاوت همچــون اعیاد و مناســبت های 
مذهبی بین خانواده های زیر پوشــش این 

کانون توزیع شده است.
باغبان ادامه داد: همچنین به دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا و همزمان با عید ســعید 
غدیر، بســته های ارزاق به ارزش 3 میلیون 
ریال شامل مواد غذایی و همچنین ماسک، 
مواد ضدعفونی کننده و مایع دستشــویی 
بین خانواده های زیر پوشش توزیع شد.وی 
افزود: در روزهای پایانی ماه صفر نیز عالوه 
بر توزیع 110 بســته معیشتی، 250 وعده 
غذای گرم نیز توســط این کانون بین 300 

خانواده نیازمند توزیع شده است.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 بهمن دهستانی
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گنجینه عکس حرم مطهر رضوی به روایت آمار و ارقام
عکس های دوره قاجار شامل: 350 قطعه

عکس های دوره پهلوی اول شامل: هزار و 100 قطعه
عکس های دوره پهلوی دوم شامل: 2هزار و 550 قطعه

عکس های دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس شامل: 5هزار قطعه
عکس های حرم امام رضا)ع( شامل: 20هزار قطعه
عکس های علما و روحانیون شامل: 2هزار قطعه 

عکس های حضرت امام خمینی)ره( شامل: یک هزار قطعه
عکس های وقفی مرحوم حاج حسین آقاملک و خانواده علم شامل: 5هزار قطعه

عکس های اماکن و محالت قدیمی شهر مشهد شامل: 2هزار و 500 قطعه
عکس های تهران قدیم شامل: یک هزار قطعه

عکس های کتابخانه قدیم و جدید و موزه آســتان قدس رضوی شــامل: 2هزار و 
500 قطعه

عکس های مشاغل شامل: 250 قطعه 
عکس های مشاهیر و رجال شامل: 200 قطعه
و موضوعات مختلف دیگر حدود 35هزار قطعه.

©aرسالت اعتاب مقدسه دردفاع از رسول خدا
در حالی که تمامی اجزای امت اســالمی در گوشــه و کنار جهان برای دفاع از 
ساحت رسول رحمت)ص( در برابر موج جدید نفرت پراکنی و اسالم هراسی فرانسه 
و غرب به تکاپو افتاده اند، اعتاب مقدســه اهل بیت)ع( به عنوان مراکز هدایت و 

معنویت در جهان معاصر از مسئولیت مضاعفی در این مسیر برخوردارند.
جهان تشیع به عنوان جزء انکارناپذیر جهان اسالم همواره با سه ضلع اجتماعی 
»مراجع«، »مراقد« و »مراسم« سعی در ایفای مسئولیت و رسالت دینی خویش در 

دفاع از مقدسات داشته که خود تاریخی از انواع مجاهدت ها را رقم زده است.
انقالب اسالمی به عنوان بزرگ ترین جنبش احیاگر بیداری در اواخر قرن بیستم، 
آرمان وحدت اسالمی را بازتعریف کرد و در صدر دغدغه های امت اسالمی نشاند 
و جوامع شــیعه را وارد دوران تازه ای از نقش آفرینی در جهان اســالم و دنیای 

معاصر ساخت.
حرم رضوی به عنوان برجسته ترین مرکز معنوی و مذهبی در ایران با توسعه ابعاد 
بین المللی و جهانی خود در طول ســالیان گذشته به برکت حضور انبوه زائران 
از کشــورهای مختلف اسالمی اکنون در شــمار یکی از کانون های مهم تمدنی 
و فرهنگی در ســطح منطقه غرب آسیاست تا آنجا که سازمان علمی، فرهنگی 
و تربیتی کشورهای اسالمی)آیسسکو( وابسته به سازمان همکاری های اسالمی 

مشهد را در سال 2017م به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم برگزید.
این رویداد که حکایت از شناسایی بین المللی مشهدالرضا)ع( در سطح خارج از 
جهان تشیع داشت، بار دیگر ظرفیت های نهفته اما جوشان حرم رضوی را برای 

نقش آفرینی بین المللی آشکار ساخت.
حوادث اخیر فرانســه و در پی آن موج اعتراض و مقاومت مســلمانان در برابر 
حمالت به مقدســات و هویت دینی روز شنبه رئیس جمهور فرانسه را وادار به 
عقب نشــینی کرد و او با به کارگیری تریبون شبکه الجزیره سعی در آرام کردن 
مسلمانان نمود که در نوع مناسبات غرب با اسالم موفقیتی برای جوامع معترض 

مسلمان به شمار می رود.
در این حرکت، مراکز بزرگ جهان اســالم سعی در نقش آفرینی و بلکه راهبری 
و تقویت حضور و نفوذ خود در مناســبات میان اســالم و غرب داشــتند که 
برجسته ترین آن پیشــنهاد و ابتکار االزهر برای تشــریع قوانین بین المللی و 
جرم انگاری اهانت به مقدسات و نبی اعظم)ص( و تعیین مجازات برای عامالن 

در حقوق بین الملل بود.
حمایت سیدحســن نصراهلل از این ابتکار شــیخ االزهر نشــان می دهد باید از 
فرصت های به وجود آمده در این حوزه که ناشــی از برکت شــخصیت و عنایت 
رسول اکرم)ص( است استفاده کامل را به عمل آورد و جهش عینی و ملموسی در 

تقریب و همکاری میان اجزای امت اسالمی را رقم زد.
حضور اخیر علما و روحانیون اهل ســنت در حرم رضــوی و دیدار و مالقات با 
چهره های دینی شیعه نشان داد که حرم رضوی می تواند به کانونی برای تقریب 
و همکاری های بین مذاهب برای تقویت قدرت داخلی جهان اسالم تبدیل شود 
گرچه این مهم الزام هایی دارد که تبادل مستمر و - نه مقطعی - علمی و انتقادی 

و راه اندازی کرسی های آزاداندیشی بخشی از آن است.
آغاز یک جنبش حقوقی با اســتفاده از ظرفیت های دانشگاه های علوم اسالمی 
رضوی و بین المللی امام رضا)ع( گام ضروری دیگری است که بدون ارتباط با سایر 
دانشــگاه های جهان اسالم و در مرحله ایده آل با دانشکده های حقوق در فرانسه 
کامل نمی شود. احیا و استمرار گفت وگوهای حقیقی و عمیق با ادیان به خصوص 
با مراکز دینی فرانسه و دیگر مؤسسه های مذهبی مرجع در جهان مسیحیت از 

دیگر قابلیت های حرم رضوی است. 
بایــد ضمن حفظ ارتباطات جاری در مجموعه حرم رضوی و آســتان قدس با 
نخبگان ادیــان؛ روی مراکز مؤثر و تعیین کننده حقوقی و دینی غرب نیز تأثیر 
گذاشت. در کنار توسعه روابط نخبگانی و رسمی با داخل و خارج از جهان اسالم 
نباید از همبستگی اجتماعی با جوانان و الیه های مستقل جوامع اسالمی که نبض 
جنبش اعتراضی اخیر را شکل می دادند غافل بود و چشمه های جوشان اما پنهان 
امت اســالمی را با محوریت ابزارهایی همچون هنر که جزئی از شمایل و هویت 

حرم رضوی است به یکدیگر متصل کرد.
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 بسیاری از نقطه های عطف یک تمدن، در دوره بحران بوده است اندیشه: حجت االسالم حبیب اهلل بابایی، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی در نشست »نقش علوم عقلی در تمدن نوین 
اسالمی« گفت: تاریخ تمدن ها نشان داده شکل گیری آن ها مربوط به دوره خوشی و ثبات نیست؛ اساساً خیلی از نقطه های عطف شکل گیری یک تمدن، مربوط به دوره های بحران بوده است، چون انسان ها حس نیاز پیدا 
کرده اند. تمدن در واقع یک وضعیت و پروژه نیست بلکه فرایند و پروسه است. در تمدن غرب، دو جنگ جهانی باوجود افق های سیاهی که ایجاد کرد درون فرایند تمدنی آن ها بود؛ زیرا فرایند تمدنی تعطیل نشد.

 تابستان داغ سازش با نظم سرمایه داری جهانی©
پایان یافته است

اندیشــه: به تازگی یادداشتی از اسالوی 
ژیژک درباره مقابله با بحران کرونا توسط 
کامران برادران ترجمه شــده که در ادامه 

بخشی از آن را می خوانید. 
زمان آن رسیده که شجاعت کافی داشته 
و اقرار کنیم در وضعیتی نومیدکننده قرار 
داریم و کووید19 شیوه عملکرد جهانمان 
را برای همیشه تغییر داده اســت. اما چنانچه بپذیریم کنترل دولتی بیشتری بر 
زندگی مان اعمال شــود، می توانیم موفق شــویم. اروپا در حال حاضر بهای دوران 
خوش تابستان را می پردازد، زمانی که امید داشتیم کرونا از طریق گرما از میان برود. 
گرچه از قدرت همه گیری کاسته شد، اما از میان نرفت. زندگی تاحدی گشوده شده 

و این آسودگی به وجود آمد که بخش سخت ماجرا تمام شده است.
اکنون، در پاییز، ویروس با کین خواهی بازگشــته اســت و شاهد آن هستیم که 
گرمای تابســتان بنا به انتظارمان عمل نکرده و همه گیری را متوقف نکرده است. 
تابستان لحظه گذرای امید بود و همه تاحدی باور داشتیم اوضاع به حالت »عادی« 
بازمی گردد.همه جا می شد هشدارهایی درباره این شنید که باید خود را برای موج 
دوم آماده کنیم، اما کســی به آن ها گوش نکرده و دست به عمل نزد. منطق انکار 
فتیشــی )خوب می دانم، اما بدان باور ندارم( بار دیگر با قدرت تمام وارد کار شد و 
اکنون از اینکه آنچه انتظارش را داشــتیم عمالً روی داده متعجب هستیم. در این 
میان، بهانه ای دیگر نیز دارد از میان می رود: این مدعا که گرچه شمار مبتالیان رو 
به افزایش دارد، اما آمار کشته شدگان نزولی است و سروکارمان با شکلی خفیف از 
این ویروس است. آمار جان باختگان کووید19 در اروپا آشکارا در حال افزایش است.

نظام سالمت دست کم دو کشور کوچک اروپایی، جمهوری چک و اسلوونی، در حال 
فروپاشــی است. در اسلوونی تا مدتی پیش روش مبتنی بر این بود که اگر پرستار 
یا پزشکی در تماس با فردی مبتال به کرونا قرار بگیرد، باید خود را قرنطینه کند. 
اکنون چنین اقدامی لغو شده است.همچنین به کسانی که نشانه های ابتال به کرونا 
را دارند گفته شده ســراغ پزشک نرفته، در خانه بمانند و تنها زمانی که حالشان 
به شــکلی ملموس رو به وخامت داشت به مراکز درمانی بروند. از همه این ها بدتر، 
دولت فرایند رهگیری مبتالیان را نیز کنار گذاشته است. به کسانی که به کرونا مبتال 
شــده اند گفته شده باید خودشان یادشان باشد با چه کسانی ارتباط داشته اند و از 
آن ها بخواهند مراقب باشند. به طور خالصه، دولت دارد تسلیم ویروس می شود.در 
تابستان بسیاری می گفتند قرنطینه و تعطیلی سراسری از خوِد بیماری بدتر است 
و آسیب بیشتر به بار می آورد، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه در حوزه سالمت نیز 
چنین است و سبب می شود به بیماری هایی چون سرطان کم توجهی شود. قاعده 
اساسی، جلوگیری از تعطیلی به هر قیمتی بود. مدام به ما می گویند اقتصاد نمی تواند 
دوره ای دیگر از توقف را تاب آورد. این اما به راهی سوم، »اقدام های نیم بند« انجامید 
که تنها بخش هایی از اقتصاد را حفظ کرده و صرفاً موج جدید شــیوع را به عقب 
می اندازد.دولت که میان ســه دیدگاه متفاوت )دیدگاه متخصصان پزشکی، جهان 
تجارت و انکارکنندگان پوپولیســت کووید( گرفتار آمده بود سیاســتی مبتنی بر 
سازش را پیش گرفت. اقدام هایی اغلب متناقض و به شکلی مسخره پیچیده را ارائه 
دادنــد و اکنون داریم بهای آن را می پردازیم. این بها نه فقط موج جدید ابتال بلکه 
چشم اندازی آشکار از مشقت فاجعه بار اقتصادی است.باالخره حقیقت از راه رسیده و 
اکنون دولت ها آشکارا در حال بررسی تعطیلی در صورت عدم کنترل شیوع هستند. 
مشکل ایجاست که در چارچوب مختصات اقتصادی اجتماعی سرمایه داری جهانی 
امروز، تعطیلی دیگری را نمی توان تاب آورد؛ این امر به رکود بی سابقه اقتصادی و 
آشوب، ناآرامی اجتماعی و بحران روانی خواهد انجامید. نظام جهانی تنها تاب یک 
تعطیلی را دارد.بنابراین این است آنچه در برابرمان قرار دارد: تابستان داغ سازش ها با 
نظم سرمایه داری جهانی پایان یافته و به شکلی خشونت بار در برابر این واقعیت قرار 
گرفته ایم که برای کنترل شیوع به نحوی که بیش از حد به این نظم آسیب نرساند 

دست به چه اقدامی می توانیم بزنیم.
در اینجا جایی برای سازش وجود ندارد. تا به اینجای کار، دوران ارزشمند تابستان 
را برای سازش و مصالحه هدر داده ایم و آشکارا در مبارزه بازنده شدیم. اکنون زمان 

آن است که با بی رحمی و قساوت عمل کنیم.

اندیشــه/حجت االســام دکتر نجف   
و  علوم  پژوهشــگاه  رئیــس  لک زایی، 
فرهنگ اســامی  حرکت رئیــس جمهور 
نشــریه  توهیــن  از  حمایــت  در   فرانســه 
شارلی ابدو در بازنشر جسارت های سابق خود 
بر ســاحت پیغمبــر اکــرم)ص(، نیازمند یک 
محکومیت جهانی نه صرفاً توسط مسلمانان که 
آزادی خواهان عالم است. علت این محکومیت 
نیز این است که انجام چنین حرکاتی از طرف 
رئیس جمهور یک کشــور به بهانه آزادی بیان 
غیر از ترویج بیشــتر تروریســم و گســترش 
خشــونت، پیامد دیگــری ندارد؛ کمــا اینکه 
در ایــن چند روز پس از این واقعه نیز شــاهد 
همین روند بودیم. چنین حرکاتی سوخت الزم 
برای کســانی را فراهم مــی آورد که آن ها نیز 
لبه دیگر این قیچی هســتند؛ کسانی که بدون 
اینکه بخواهند از پیامبــر درس بگیرند، از نام 
اسالم سوءاستفاده کرده و خشونت را گسترش 
می دهنــد. جای تعجب نیز نــدارد چرا که در 
پــس حمایت از گروه هــای افراطی نیز برخی 
از دولت های غربی و ســازمان های جاسوسی 
آن ها وجــود دارند که نمونه آن ها را در داعش 
دیدیم. اما ما باید در قبــال این توهین ها چه 
کنیم؟ بهترین واکنش چه می تواند باشد؟ من 
احســاس می کنم مهم ترین کاری که در قبال 
توهین کنندگان به ساحت قدسی حضرت باید 
انجام دهیم این است که میراث آن حضرت را 
جدی بگیریم و به قرآن و اهل بیت)ع( بیش از 

گذشته بپردازیم. 

مدل حکمرانی نبوی از زبان علی)ع(»
من در این فرصــت می خواهم مدل حکمرانی 
نبــوی را با تکیه بــر دیــدگاه امیرالمؤمنین 
علی)ع( و شــاخصه هایی که حضرت مستقیماً 
در این باره ذکر کرده اند، یادآور شــوم. حضرت 
امیر با اشــاره به مســئله خاتمیت رسول اهلل، 
این گونه می فرمایند: »َو ُهَو خاتَُم النَّبّییَن، اَْجَوُد 
الّناِس َکّفا« و در بیان نخستین شاخصه، صفت 
بخشــنده ترین را به رسول اهلل اطالق می کنند. 
دومین شــاخصه در معنــای »َو اَْرَحُب الّناِس 

َصْدرا« به معنای پرحوصله ترین است. 

شرح صدری که خداوند به پیامبر اعطا کرد این 
قدر مهم است که در مسئله بزرگی چون فتح 
مکه، فکر پیامبر این است این فتح به گونه ای 
اتفاق بیفتد که کمترین تلفات را داشته باشد. 
موضوعی که سبب اعجاب تمام استراتژیست ها 
در طول تاریخ شــده اســت که چگونه است 
رسول اهلل مکه را بدون اینکه اجازه دهد جنگی 
اتفاق بیفتــد، فتح می کند. »َو اَْصــَدُق الّناِس 
لَْهَجًه َو اَْوَفــی الّناِس ِذمَّــًه َو اَلَْیُنُهْم َعریَکًه َو 
اَْکَرُمُهْم ِعْشَرًه« چهار شاخصه دیگری است که 
ویژگی های  بیان  در  امیرالمؤمنین)ع(  حضرت 
پیغمبــر اکرم)ص(، ایشــان را راســتگوترین، 
پایبندترین مردم به عهد و پیمان، نرم خوترین 

و خوش مصاحبت ترین مردم می نامد. 

 شاخصه هایی که باید آن را »
تا سطح حکمرانی امتداد داد

آنچه را حضرت علــی)ع( اینجا ذکر می کنند 
نباید صرفــاً اوصاف فردی در نظر بگیریم بلکه 
باید این گونه ترجمه کنیم رســول اهلل)ص( که 
خود حائز این ویژگی ها بود، می خواســته این 
شــاخصه ها را در سطح جامعه و بین الملل هم 
گسترش و در ســطح حکمرانی امتداد دهد و 
آن ها را به شــاخصه های حکمرانی بدل کند. 
 اگر بخواهیم شــاخصه های حکمرانی نبوی را 

بر اســاس این فرمایــش امیرالمؤمنین)ع( که 
همــه آن ها به صیغه افضل تفضیل بیان شــد 
را مطرح کنیم باید این گونه بگوییم نخســتین 
شــاخصه بخشندگی اســت. در شکل صحیح 
و در ســطح حکمرانــی بایــد گفــت دولت 
اسالمی بخشــنده ترین دولت نسبت به مردم 
خودش اســت. ایــن مؤلفه در ســفارش های 
امیرالمؤمنیــن)ع( به مالک اشــتر در نامه 53 
نیز آمــده که توصیه می کنند افــراد بخیل را 
مشــاور خود قرار نده، چرا کــه این افراد تو را 
از ارائه خدمات بیشــتر به مردم می ترســانند. 
دومین شــاخصه شــرح صــدر و پرحوصلگی 
اســت. در مدل حکمرانی نبوی ما باید دربرابر 
مردم، ســؤاالت، انتظــارات و انتقادهای آن ها 
پرحوصله تریــن باشــیم؛ اینکــه حکومــت و 
کارگزاران حکومتی حوصله نداشــته باشند و 
با اندک چیزی برافروخته شوند، مورد پذیرش 
نیســت. ســومین شــاخصه حکمرانی نبوی، 
صداقت اســت؛ آن هم نه فقط راستگویی بلکه 
دغدغه حکمرانان  تمام  راستگوترین حکومت. 
و سیســتم حکمرانی این باشد که هیچ مطلب 
خالف واقعی مطرح نشــود. اســتفاده از تعبیر 
»اصدق النــاس« در این موقعیــت به معنای 
اوج شــفافیت است. در کالبدشــکافی مفهوم 
»صدق«، »صدیق« و »صدیقه« در قرآن کریم، 

»امانت« نیز از قَِبل آن خارج 
می شود یعنی اگر کسی صادق 
باشد، امانتدار نیز خواهد بود. 
اهمیــت این موضــوع از این 
جهت اســت که آدم دروغگو، 
خیانتکار و بدعهد نیز می شود، 
بنابراین شــاخصه سوم یعنی 
صداقت در ســطح حکمرانی 

پیدا  باالیــی  اهمیت  ضریــب 
می کنــد. شــاخصه چهــارم، 
پایبندی به عهد و پیمان است 
که در تراز حکمرانی استقامت 
بر عهد و پیمان معنا می شــود. 
هیچ گاه در حکمرانی اســالمی 
اجــازه  داده نمی شــود پیمانی 
را کــه مســلمانان بســته اند، 
خودشان پیشقدم شوند و نقض 
کنند. شاخصه پنجم نرم خویی 
و حلــم اســت. در تاریخ آمده 
وقتــی پیامبر)ص( بــه مدینه 
در  جدیدی  پدیده  پاگذاشتند، 
جامعه اسالمی با عنوان »نفاق« 
منافقین  پیامبــر،  افتاد.  اتفاق 

را می شــناخت ولی در قبال پیشنهادهایی که 
به ایشــان برای مجازات و مؤاخذه آن ها شــد، 
همیشــه می فرمود من نمی خواهم دشــمنان 
بگویند رســول اهلل، اصحاب و یاران خودش را 
تنبیه کرده و مورد مؤاخذه قرار می دهد. این در 
حالی بود که برخی از این ها مستحق مجازات 
قتل بودند، چرا که در بازگشت از جنگ تبوک 
درصــدد ترور حضرت بودند. شــهید مطهری 
می فرماید: رســول اهلل)ص( در امور شــخصی 
خودش اهل عفو و گذشــت بود اما در مسائل 
مربوط بــه دین و اصولی، اهــل قاطعیت بود. 
حضرت از این نظر مثال زدنی اســت؛ کســی 
چون هندجگرخوار توقع بخشــش از حضرت 
داشت و دست آخر موفق می شود این بخشش 
را دریافــت کند. کســی مثل »وحشــی« که 
حضرت حمزه)ع( عموی پیامبر را به شــهادت 
رسانده بود انتظار بخشــش از حضرت دارد و 
موفق به این کار می شــود. ششمین شاخصه، 

نرم خویی ایشــان اســت که 
»لو  می فرمایــد:  نیــز  قرآن 
القلب  غلیــظ  فضــا  کنــت 
لنفضول من حولک«. آخرین 
بیان  در  پیامبر)ص(  شاخصه 
بودن  کریم  امیرالمؤمنین)ع( 
ایشــان به لحاظ معاشرت و 
مصاحبــت اســت. در پایان 
این بحث حضرت امیر اشــاره 
می کند اگر کسی برای بار اول 
و بدون سابقه قبلی با پیغمبر 
روبه رو می شد، مهابت حضرت 
او را می گرفــت ولــی همین 
کــه کمی با حضرت نشســت 
و برخاســت می کرد و بیشتر 
نمی توانست  می شــد  آشــنا 
رســول اهلل و محبتش را رها 
کند و دوســتدار او می شــد. 
حضرت در پایان بیان می کند: 
» َقوُل ناِعُتُه: لَــْم اََر َقْبلَُه َو ال 
بَْعــَدُه ِمْثلَــُه« یعنی هر کس 
کند  توصیف  را  او  می خواست 
این گونه می گفــت نظیر او را 

پیش از او و پس از او ندیده ام«.

ادبیاتی که از جنس ادبیات ابولهب، »
ابوجهل و ابوسفیان است

آیا واقعاً جای تأســف ندارد که جهان جدید، 
خــودش را از وجود چنین شــخصی محروم 
می کند؟ حیف نیســت مقامات و مســئوالنی 
همچون کشــور فرانســه نه تنها خودشان را 
محــروم می کنند بلکه همچــون ابولهب ها و 
ابوجهل ها و ابوســفیان ها ســعی در پاشیدن 
گردوغبــار بر چهره چنین شــخصیتی دارند؟ 
آنچــه این روزها شــاهدش هســتیم به این 
معناســت که با ســرکوب داعــش و کاهش 
خشــونت، با تولیــد چنین ادبیاتــی درصدد 
تحریک روند خشونت باری هستند که دوباره 
سربرآورد. توهین به مقدسات 2 میلیارد نفر در 
روی زمین آیا معنایی جز کاشتن بذر خشونت 

و ترویج تروریسم می تواند داشته باشد؟ 

جستاری از دکتر نجف لک زایی؛ چرا مهم ترین کار در قبال توهین به ساحت پیامبر اعظمa  جدی گرفتن میراث حضرت است؟

ضرورت بازخوانی مدل حکمرانی نبوی 

رسول اهلل)ص( 
که خود حائز این 
ویژگی ها بود، 
می خواسته این 
شاخصه ها را در 
سطح جامعه و 
بین الملل هم 
گسترش و در 
سطح حکمرانی 
امتداد دهد و آن ها 
را به شاخصه های 
حکمرانی بدل کند

بــــــــرش
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 11 آبان 1399  15 ربیع االول 1442 1 نوامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9380

دیدگاه

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در س�طح ش�هر مشهد به شرح 
لیست ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت 
شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 1399/08/11 الی چهارشنبه مورخ 1399/08/14 از 
س�اعت 9 الی اذان ظهر به س�الن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری 
امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات 

بیشتر اقدام نمایند.
سایت اینترنتی:  vagozari.aqr .ir  شماره تماس: 31437064-31437060

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت محدودهبلوک

قیمت مصوبکاربریمترمربع
 ) ریال( مترمربع

کل حق تقدیمی 
قطعه )ریال(

15,000,0002,100,000,000مسکونی140شهر رضویه 1351

19,000,0004,675,900,000مسکونی246,1شهر رضویه 2778

200بلوار حر- حر 3175570
مسکونی-

20,000,0004,000,000,000زیاد

220بلوار حر- حر 465570
مسکونی-

20,000,0004,400,000,000زیاد

محدوده مصلی  522
150,000,00024,000,000,000تجاری24160

موسوی قوچانی 6155,2
280,000,00025,200,000,000تجاری1190 

7414
سیدی-

160,000,00019,200,000,000تجاری120 بلوار ثامن

835
سیدی- 

120,000,0009,147,600,000تجاری76,23شهرک انقالب

شهرک صنعتی 9428
318,22طرق

صنایع و 
کارگاه غیر 

مزاحم
30,000,0009,546,600,000

10686,1

انتهای فرامرز 
عباسی 25 

-شهید یزدی 
7-طبقه دوم 

شرقی

195,000,00037,338,600,000آپارتمان191,48
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آگهی مزایده زمین

اص���ل ب���رگ س���بز و س���ند  و کارت و کلی���ه م���دارک 
موتور س���یکلت به ش���ماره انتظام���ی : 763-14583 
، ش���ماره موت���ور: 156FMH11112 ، ش���ماره شاس���ی : 
130E8910182 متعل���ق ب���ه جن���اب آق���ای حمیدرض���ا 
جهان���ی فرد مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99
08
51
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروس���واری 
م���زدا م���دل 1385 ب���ه ش���ماره انتظام���ی :32 ایران 
،ش���ماره  موت���ور:795842  ،ش���ماره   28 د   293
شاس���ی:NAG08MBSD450451 ،متعل���ق به آقای 
جلی���ل رضا مودی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
08
50
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه مس���ئول فن���ی بش���ماره8/786/721/س به 
تاریخ 1395/9/23 بنام آقای دکتر حس���ن فرشچی 
ب���ا کد ملی 0942200772 صادره از دانش���گاه علوم 
پزش���کی مش���هد  مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د 131SL مدل 1390 
شاس���ی  ش���ماره  و   4231676 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
S1412290799141 ب���ه ش���ماره انتظامی 836 د 33 
ای���ران 36 بن���ام مه���دی ش���اکری مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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الذکر  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
مجمع  دعوت  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  و  العاده  فوق  عمومی 
العاده  که روز پنجشنبه مورخ 99/8/22 که به ترتیب 
انتهای  شرکت  محل  در   10 ساعت  و   8 ساعت  راس 
خیابان پاستور طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر امینی 
بهم  حضور  میگردد  برگزار   9183774467 کدپستی 

رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- تغییر آدرس شرکت
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
زیان                  و  سود  حساب  ترازنامه  تصویب   -4

سال های 98، 97، 96، 95
                                     هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات 

بیمه ای آینده اندیشان سامان سناباد
) سهامی خاص( به شماره ثبت 41696 و 

شناسه ملی 10380575475 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.   

               

ش�رکت شهرک های صنعتی خراس�ان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه احداث اتاقک چاه و خط انتقال آب شهرک صنعتی 
نهبندان را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  با ش��ماره فراخوان 2099001298000013 به شرکت دارای رتبه بندی از 

سازمان برنامه و بودجه در رشته آب واگذار نماید.
1- مشخصات کار: احداث اتاقک چاه و خط انتقال آب شهرک صنعتی نهبندان

2- می��زان تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مبل��غ 440.207.579 ریال)چهارصد و چهل میلیون و دویس��ت و هفت ه��زار و پانصد 
و هفت��اد و ن��ه ریال( می باش��د که می بایس��ت به صورت یک یا ترکیب��ی از تضمین ه��ای موضوع بندهای )ال��ف(، )ب(، )پ(، )ج(، 
)چ( و )ح( م��اده 4 آیین نام��ه تضمین معام��ات دولتی مورخه 94/09/22 مص��وب هیأت محترم وزیران ارائ��ه گردد. در صورت 
انتخاب وجه نقد مبلغ به حس��اب ش��ماره 4001109807144621 با ش��ماره ش��با IR 280100004001109807144621  و شناسه واریز 

945294720200000000000000294720 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 8.804.151.587 ریال )هشت میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و هشتاد 
و هفت ریال( بر اساس فهرست بهاء ابنیه، تأسیسات برقی، مکانیکی و شبکه توزیع آب سال 99 و اعتبار پروژه از محل اعتبارات 

عمرانی سال 99 شرکت می باشد.
به این قرارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. شاخص مبنای پیمان سه ماهه دوم سال 99 می باشد.

4- مدت اجرای کار: سه ماه
5- آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادها: روز چهارش��نبه 99/09/05 ساعت 14:30 می باشد و پیشنهادهای واصله در روز پنج شنبه 
99/09/06 ساعت 8:00 صبح  در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محاتی- خیابان هفتم تیر- شرکت 

شهرک های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقص��ه: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د که باید به حس��اب تمرکز وجوه درآمد ش��رکتهای دولتی بش��ماره 
4001109804019958 با ش��ماره ش��با IR 820100004001109804019958 و شناس��ه واریز 326109880294720811200000400000  

نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز 

پنج شنبه 99/08/22 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.                                                                                              شناسه آگهی1034021
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فراخوان تجدید مناقصه یك مرحله ای 
)نوبت دوم(

برگ س���بز، س���ند کمپان���ی خ���ودروی پ���ژو405 مدل 
1393 رن���گ خاکس���تری متالیک به ش���ماره انتظامی 
 124K0381789 894ن35 ایران 83  ش���ماره موتور
ب���ه   NAAM01CAXEK636298 و ش���ماره شاس���ی
مالکی���ت طیب���ه فرهادی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
08
52
9
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قرآن، وحدت را فراتر از اسالم می بیند  تسنیم: حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر در وبینار »ظرفیت های راهبردی جهان اسالم در مواجهه با بالیا و مصائب« که در چارچوب سی و چهارمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی برگزار شد، گفت: باید جبهه ای مشترک در سطح بین المللی ایجاد کرد تا بتوان اندیشه های الهی را در دنیا گسترش داد. پیامبر)ص( جامعه توحیدی را مانند یک بدن دیده است که 

اگر قسمتی از آن مشکل پیدا کند سایر اعضا را هم تحت  تأثیر قرار می دهد. قرآن وحدت را فراتر از اسالم دیده است و به اهل کتاب خطاب می کند که »در چارچوب توحید با هم متحد شوید«.

تفرقه، نوعی بازگشت به جاهلیت است©
معارف: ایمان آورندگان به حضرت محمد)ص( از یک ریشه بوده و باورهای مشترکی 
دارند اما دامن زدن به اختالف های آن ها موجب شــده اســت که تالش کنیم وجوه 
مشترکی میان شیعیان و اهل سنت پیدا کنیم. در واقع شیعیان و اهل سنت بر اساس 
آنچه در اسناد تاریخی به ویژه قرآن کریم آمده است، پیرو یک آیین الهی به نام اسالم، 
معتقد به یک کتاب آسمانی به نام قرآن و تابع حضرت محمد)ص( هستند؛ بنابراین از 

این نظر اختالفی میان اهل سنت و شیعیان وجود ندارد.
با نگاه به قرآن کریم متوجه می شویم که در زمان نزول آیات این کتاب، بحث شیعه 
و ســنی مطرح نبوده است و خداوند مدار و محور نجات را تبیین می کند. در سوره 
طه آمده است اگر فردی از مسلمانان به خداوند ایمان آورد، خداوند قلب او را هدایت 
می کند؛ و در ســوره بقره و آیه  الکرسی آمده است هر که به خداوند ایمان بیاورد، به 
ریسمان محکم هدایت چنگ زده است؛ بنابراین با خواندن آیات شریفه مذکور متوجه 
می شــویم که خداوند محور است و شیعه و ســنی با اعتقاد به این محور تفاوتی با 

یکدیگر ندارند.
عالوه بر این آیه 69 سوره مبارکه نور، مؤمنان را این چنین معرفی می کند که  آن ها 
کســانی هستند که به خدا و رســول او ایمان بیاورند. پس نقطه مشترک دوم ما با 
اهل ســنت اعتقاد به رسول خداست. شیعیان و اهل سنت در ایمان به معاد و مالئکه 

هم مشترک هستند.
در آیات دیگری از قرآن متوجه می شــویم که ارتبــاط میان افرادی که به خداوند و 
رسول او ایمان آورده اند، باید چگونه باشد. خداوند در این آیات می فرماید: ای مؤمنان 
به ریسمان محکم الهی چنگ بیندازید و اختالف های داخلی موجب نشود از محور 
اشــتراکتان که خداوند است فاصله بگیرید. در آیه 102 سوره مبارکه آل عمران نیز 
می خوانیم: ای مسلمانان نعمت خداوند را به خاطر بیاورید در زمانی که شما دشمن 
همدیگر بودید. پیش از اسالم، عداوت و اختالف بین قبایل حاکم بود اما با نزول قرآن 
کریم و مبعوث شدن پیامبر اعظم)ص( اختالف میان آن ها از بین رفت. قرآن نیز به 
این موضوع اشاره و ذکر می کند که انسان ها با این نعمت الهی برادر یکدیگر شدند. اگر 
پس از این ایجاد برادری، اهل سنت، شیعیان را خارج شده از اسالم بدانند و شیعیان 
نیز اهل ســنت را به بهانه ای خارج شده از دین اسالم بدانند، گویی به زمان جاهلیت 

برگشتیم که قرآن کریم آن را نهی می کند.
اختالف های موجود میان شــیعیان و اهل سنت شاید به نوعی اختالف های فکری و 
تبیینی باشــد. این اختالف ها در میان اعضای یک خانواده نیز دیده می شود. شیعه 
قبــول دارد که امامت 12 امام معصوم)ع( از طریق پیامبر)ص( و آیات الهی اســت 
اما برادران اهل ســنت می گویند چنین نیست و بحث امامت جزو حقایق اصلی دین 
نیست. شیعیان دو نظریه در رابطه با اصول دین دارند؛ برخی امامت را جزو اصول دین 
می دانند اما برخی دیگر می گویند که اصول دین توحید، نبوت و معاد است و امامت را 
اصلی از اصول مذهب می دانند. پس اگر کسی به اصل امامت اعتقاد نداشته باشد، از 

مذهب تشیع خارج می شود اما از دین و حقیقت اسالم خارج نشده است.
متأسفانه برخی از معتقدان به ائمه)ع(، از امامان خود جلو می زنند و گروهی دیگر از 
ایشان عقب می افتند اما در این میان دسته ای که همراه با امام خویش گام برمی دارند، 
برنده هستند. زراره از شاگردان امام باقر)ع( و امام صادق)ع( گمان می کرد کسانی که 
به امامان شیعه اعتقاد نداشته باشند از دین خارج شده اند و این ذهنیت خود را با امام 
باقر)ع( در میان گذاشت. امام باقر)ع( از زراره پرسید: چه کسانی در حقیقت مسلمان 
هستند؟ او گفت: هر که با ما موافق باشد و به امامان نیز اعتقاد داشته باشد؛ و هر که با 
ما مخالفت داشته باشد، دشمن ماست. امام باقر)ع( فرمود: این قول و حرف توست اما 
فرمایش خداوند درست تر از حرف توست، زیرا قرآن فرموده است که انسان ها مؤمن، 
کافر یا جاهل هستند. در حقیقت امام باقر)ع( خواست با این فرموده زراره را ارشاد کند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  وحدت یک اصل دائمی 
دینی و عقالنی اســت، اما وقتی انسان عداوت دشمنان خدا را 
با دین و پیامبر او مشاهده می کند، بیش از هر زمان دیگری به 
ضرورت آن و صف آرایی مشترک در برابر دشمنان اسالم واقف 
می شــود. هفته وحدت که امسال با اقدام شیطانی و نابخردانه 
مدعیان آزادی بیان در توهین به پیامبر رحمت)ص( نیز همراه 
است، بهانه ای شد تا پای صحبت های حجت االسالم والمسلمین 
محمدجــواد نظافت یــزدی، مدیر مدرســه علمیه حضرت 
مهدی)عج( بنشــینیم. از او کتابی با عنوان »وحدت اسالمی؛ 
واقعیت ها و توهم ها« منتشر شده است و در این گفت وگو برای 

ما از بایسته های وحدت می گوید.

اسالم دین وحدت و یکپارچگی است»
حجت االســالم والمســلمین نظافت با بیان اینکه اسالم دین 
رحمت و یکپارچگی بوده و بنیان آن بر کلمه توحید اســتوار 
شده است، می گوید: نخستین سخن پیامبر اکرم)ص( »قولوا ال 
إله إال اهلل تفلحوا« بود. پیامبر اسالم)ص( همه را به جمع شدن 
در زیر لوای کلمه توحید تشویق کرده و فرموده است اگر اهل 
وحدت و ال اله اال اهلل باشــید، به بهشــت می روید. خداوند نیز 
فرموده است همه به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید؛ 

بنابراین موضوع وحدت را باید جدی گرفت.
او یــادآور می شــود: تفرقه نقطه مقابل وحدت اســت. وقتی 
می خواهیم اهمیــت نکته ای را متوجه شــویم، باید به نقطه 

مقابل آن توجــه کنیم. اهمیت وحدت را 
نیز می شود با خطر تفرقه فهمید. خداوند 
متعال در قرآن تفرقه را در ردیف عذاب ها 
دسته بندی کرده اســت. امت آخرالزمان 
عذاب استیصال ندارد، اما عذاب تفرقه برای 
آن مطرح است. خداوند متعال در آیه 65 
ســوره انعام می فرماید که او تواناست که 
بر شــما عذابی از آسمان یا زمین فرستد 
یا شــما را به اختالف کلمه و پراکندگی 

درافکند و بعضی را به عذاب گرفتار کند.
این استاد حوزه افزود: وحدت به اندازه ای 
اهمیــت دارد که از نظر قــرآن اگر برای 
حفظ وحدت مجبور شــدیم شرک جلی 
را تحمل کنیم، اشــکال نــدارد. یعنی ما 
گاهی مجبور می شــویم کــه غرامتی در 
حد تحمل شــرک را برای حفظ وحدت 
بپردازیم. سند قرآنی این ادعا نیز آن است 
که وقتی حضرت موسی)ع( 30 روز برای 
مناجات، دریافت وحی و تورات به کوه طور 
رفته بود، پس از بازگشت متوجه شد که 

قومش با وجود هارون، جانشین پیامبر خدا، 
به گوساله پرستی مبتال شده اند. در قرآن چنین آمده است که 
موســی در آن زمان با هارون دعوا کرد و گفت: این چه وضعی 
است؟ حضرت هارون جوابی داد که حضرت موسی)ع( قانع شد. 
او گفت: من ترسیدم تو بگویی چرا تفرقه ایجاد شده است؛ یعنی 
اگر حضرت هارون می خواست با گوساله پرستی قوم مبارزه کند، 
توان آن را نداشــت و تفرقه ایجاد می شد و به تبع آن شکاف 
اجتماعی و درگیری داخلی شــکل می گرفت، پس هارون در 
چنین شــرایطی گوساله پرســتی را تحمل کرد؛ ولی حضرت 
موسی)ع( توان مقابله با شرک جلی با حفظ وحدت جامعه را 

داشت و این کار را انجام داد.

پیشرفت و سعادت جامعه اسالمی در گرو وحدت است»
مدیر مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( در توضیح حد و حدود 

وحدت بیان می کند: وحدت تأکید بر مشترکات و همکاری برای 
حفظ آن هاست. ما با مسیحیان وحدت داریم، زیرا مسیحیان در 
مقایسه با کمونیســت ها و بت پرست ها به ما نزدیک تر بوده، اهل 
کتاب و قائل به وجود خدای متعال  هستند. خداوند به پیامبر)ص( 
می فرماید: به اهل کتاب بگو بیایند بر ســر سخنی که همه  آن را 
قبول داریم، گفت وگو و همکاری کنیم. این سخن اهمیت توحید 
است؛ بنابراین ما با هر فرد و گروهی به اندازه اشتراکاتمان همکاری 
می کنیم. سپس در ســایه وحدت می توان گفت و گوی عالمانه و 
عاقالنه کــرد و اختالف ها را کاهش داد. در غیر این صورت و اگر 
توان کاهش اختالف ها را نداشــته باشیم، حداقل آن ها را افزایش 

نمی دهیم و قوا و نیروهای یکدیگر را خنثی نمی کنیم.
او می افزاید: مشــترکات ما با اهل سنت اعتقاد به وجود خدای 
متعال، قرآن، معــاد، همه انبیا)ع(، وجــود پیامبر اکرم)ص( 
و حقانیت ایشــان اســت. محبت اهل بیــت)ع( یکی دیگر از 
مشترکات اهل سنت با شیعیان است. اهل سنت نیز اهل بیت)ع( 
را دوست دارند، اما آن ها ائمه)ع( ما را به عنوان امام قبول ندارند؛ 
البته شیعیان در این مورد تالش می کنند که امامت را ترویج 
دهند، اما ما می توانیم بر سر مشترکاتی که با اهل سنت داریم با 
آن ها همکاری کنیم. اهل سنت و شیعیان دشمن مشترک دارند. 
همه آن ها قبول دارند که شیطان دشمن مشترک ماست و قرآن 
به ما می گوید با شیطان دشمنی کنید. در قرآن آمده است که 
ما شــیاطین جن و انس داریم و در میان شیاطین انس، یهود 

شدیدترین دشمنی را با مسلمانان دارد.
حجت االســالم والمســلمین نظافــت تصریح 
می کند: پیشــرفت و ســعادت جامعه اسالمی 
در گرو وحدت اســت. اگر وحدت نباشد، ما به 
درگیری، تفرقه و خنثی کردن نیروهای یکدیگر 
مبتال می شویم. از طرف دیگر دشمن همه و اصل 
و اساس را از بین می برد. ما برای نابودی دشمنان 
و ناامیــد کردن آن ها به وحدت نیاز داریم و اگر 
دوســت داریم که دشمنان اسالم ناامید شوند، 
باید با همدیگر وحدت داشــته باشــیم. برای 
شکست نخوردن در برابر دشمنان باید وحدت 
داشته باشــیم، زیرا وحدت یکی از لوازم امنیت 
اســت. اگر امنیت وجود نداشته باشد، زندگی 
گوارا نیســت و حتی عبادت زیر سؤال می رود. 
امنیت نیز بدون وحدت میســر نیست و ما باید 
با صف واحد خود دشمنان را ناامید کنیم؛ تفرقه 
ما دشــمنان را امیدوار می کند و اگر شکست را 

می خواهیم باید اهل تفرقه باشیم.

 اگر وحدت داشته باشیم، کسی جرئت »
نمی کند به اعتقاداتمان توهین کند

مؤلف کتاب »وحدت اسالمی« توضیح می دهد: 
متأسفانه برخی از افراد برائت را در مقابل وحدت مطرح می کنند 
و آن را مایه اختالف قرار می دهند، در حالی که وحدت مکمل 
برائت اســت و ما باید برای برائت از دشــمنان خدا با یکدیگر 
وحدت داشته باشیم. برائت یک حقیقت قرآنی است؛ یعنی ما 
باید اهل برائت از دشــمنان خدا باشیم، اما این برائت نباید به 
معنای بیزاری شــیعیان از اهل سنت و بیزاری آن ها از ما باشد. 
این روزها کشور فرانســه به بهانه آزادی بیان به وجود نورانی 
پیامبر اکرم)ص( توهین کرده اســت و رئیس جمهور وقیح آن 
بی شرمانه از این توهین حمایت می کند؛ اگر مسلمانان وحدت 
داشته باشند کسی جرئت نمی کند به اعتقادات مسلمانان توهین 
کند. هم  اکنون هر از چندگاهی بغض و کینه دشمنان اسالم 
آشکار می شود و ما باید از آن ها برائت داشته باشیم. باید بدانیم 
که مسلمانان دو نوع دشمن دارند؛ برخی از دشمنان تاریخی و 

برخی دیگر حی و حاضر هستند و متأسفانه وحدت شکنان در 
دشمنی های تاریخی گیر کرده اند و از دشمن حاضر غافل اند.

او عنــوان می کند: قــرآن کریم رابطه حضــرت ابراهیم)ع( با 
بت پرستان را نقل کرده و آن حضرت در قرآن به عنوان الگوی 
برائت معرفی شده اســت. کتاب آسمانی ما می گوید: حضرت 
ابراهیم)ع( و یارانش گفتند که ما اهل برائت هستیم. آن حضرت 
مهربانانه با مشرکان برخورد کرد؛ با آنان گفت وگو داشت و آن ها 
را مهربانانه به راه صحیح و درست دعوت کرد. ایشان در مقابله 
با ستاره پرستان در مقام گفت وگو عقب نشینی تاکتیکی کرد و 
مانند آن ها حــرف زد و آن ها را از خود نراند تا بتواند حقیقت 
برتری را که یافته است برایشان جای بیندازد. او آذر، سرپرست 
خود را به پرســتش خدا دعوت کرد. آذر به او توهین کرد، اما 
حضــرت ابراهیم)ع( گفت من برای تو اســتغفار می کنم و در 
نهایت با آگاهی از اینکه آذر دشــمن خداست، از او برائت کرد؛ 

بنابراین برائت و بیزاری باید از دشمنان خدا باشد.

وحدت به معنای دست برداشتن از عقاید نیست»
این اســتاد حوزه با اشــاره به خطبــه 162 نهج البالغه بیان 
می کند: در جریان جنگ صفیــن و جنگ با معاویه، فردی از 
امیرالمؤمنین)ع( سؤالی کرد و با طرح آن سؤال به نوعی توقع 
داشت که حضرت به صورت مفصل مسائل اختالفی گذشته را 
مطرح کند، اما حضرت، او را توبیخ کرد و فرمود سؤال بی جایی 
کردی؛ ما در حال جنگ با معاویه هســتیم؛ بیا درباره معاویه 

صحبت کنیم. 

هم اکنون وحدت شکنان توجهی به دشمنی با آمریکا و اسرائیل 
ندارند؛ این در صورتی است که یکی از روش های دشمنان برای 
دشمنی با اسالم و مسلمانان ایجاد تفرقه است. وحدت به معنای 
دست برداشتن از عقاید نیست؛ اتفاقاً وحدت برای تحکیم عقاید 
است. ما و اهل سنت عقاید اشتراکی و تعدادی عقاید اختصاصی 
داریم. با هم بر سر مشترکات همکاری می کنیم و در عین حال 
به عقاید اختصاصی خودمان تأکید می کنیم. از این  رو جمهوری 
اسالمی هم مجمع تقریب بین مذاهب دارد و هم مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( را تشکیل داده و به دنبال تضعیف عقاید نبوده است.
حجت االسالم والمســلمین نظافت در پایان با تأکید بر اینکه 
تفرقه به اســالم لطمه می زند، می گویــد: امیرالمؤمنین)ع( با 
مخالفان خود همکاری کرد و به خلیفه دوم مشــورت داد. آن 
حضرت حتی خلیفه سوم را نیز راهنمایی کرد. وحدت شکنان 
ضد ســیره ائمه)ع( رفتار می کنند. وحدت شــکنان شیعی به 
بهانه حفظ عقاید شــیعه از ائمه)ع( جلو زده و از اهل بیت)ع( 
تبعیت نمی کنند. آن ها می خواهند با ســالیق شخصی خود 
به اهل بیت)ع( کمک کنند و دوســتان نادان اهل بیت)ع( به 
حســاب می آیند. ما باید برای تقویت وحدت اسالمی اصل و 
قواعد وحدت را تقویت کنیم و طرح های مشترکی را با اتکا به 
عقاید مشترک شیعیان و اهل سنت طراحی کنیم. از تحریک 
عصبیت های قومی پرهیز و وحدت شکنان را کنترل کنیم و در 
صورتی که متوجه شدیم قابل کنترل نیستند با آن ها برخورد 
کنیم. وحدت شکنان پیاده نظام دشمن به حساب می آیند و بر 

ضد امنیت حرکت می کنند.

گفت وگو با حجت االسالم  نظافت درباره بایسته های وحدت اسالمی 

 سعادت جامعه اسالمی 
در گرو وحدت است

مسلمانان باید برای 
برائت از دشمنان 

خدا با یکدیگر 
وحدت داشته 

باشند اما متأسفانه 
وحدت شکنان 

در دشمنی های 
تاریخی گیر 

کرده اند و از دشمن 
حاضر غافل اند

بــــــرش
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یادداشت شفاهی 
 حجت االسالم دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

یادداشت 
 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۱۳9960۳260020004۱2 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه طوسی نسب فرزند یقینعلی به شماره شناسنامه 4020۱59556 صادره ازشیرین سودر یک یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت  20872۳/۱4مترمربع مفروز ومجزی  شده از پالک 294 اصلی واقع درروستای آبمشکین 
خریداری با واس��طه ازمالک رسمی آقای رستمعلی اکبری فرامرزی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م 

الف 252( آ-9908492
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/8/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/8/26 
رئیس ثبت اسناد وامالک – محمد صادق بهرامی 

))آگهی قرار تحریر ترکه ((
در خصوص درخواست آقای جواد زارعی، احدی از وراث مرحوم حاجعلی زارعی به طرفیت سایر وراث ۱-  حیواسحاب  
کوچک پور همس��ر متوفی و 2-  منصور ۳-  اش��رفعلی 4- اصلی 5-  طاهره - 6 فرزانه 7-  مریم 8- فریده همگی 
زارعی و فرزندان حاجعلی درخواس��تی به خواس��ته تحریر ترکه و مهر و موم ما ترک مرحوم حاجعلی زارعی مطرح 
که به کالس��ه ۱۱۱/9900757 ثبت گردیده و ش��ورا با بررس��ی محتویات پرونده و مدارک ابرازی و با احراز سمت 
متقاضی و گواهی حصر وراثت به ش��ماره66/86 صادره از ش��عبه ۱۱4 ش��ورای حل اختالف کبودراهنگ در اجرای 
ماده 2۱0 قانون امور حسبی با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی گاهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه در نزد او می باش��د .از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 
وفق مقررات قانون اقدام خواهد ش��د و وقت اجرای قرارتحریرترکه مورخه  ۱۳99/9/۱5 ساعت ۱0 صبح می باشد.

)م الف 26۱( آ-99085۱7
قاضی حوزه ۱۱۱شورای حل اختالف  شهرستان کبودرآهنگ - امیرستایش ولی پور 

»آگهی اعالن حکم ورشکستگی«
بدینوسیله اعالن میگردد به موجب دادنامه ش��ماره 980997757600۱572 مورخه ۱۳98/۱2/7 صادره از شعبه 
۱0 حقوقی دادگستری مشهد حکم ورشکستگی آقای ابوالفضل ضیائی فرزند احمد صادر گردیده است تاریخ توقف 
وی ۱۳9۳/9/۱ »یکم آذر هزار و سیصد و نود و سه« معین گردیده لذا وفق ماده 5۳6 و 5۳7 قانون تجارت از طرف 
تاجر ظرف ده روز از طرف ذینفعان مقیم ایران ظرف یک ماه و از طرف ذی نفعان مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه 

قابل اعتراض است. آ- 9908486
مدیر دفتر شعبه دهم حقوقی مشهد- حسن مرادنیا 

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه خانم طال الستی و غیره )مالکین( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند 
مالکیت از این اداره را نموده اس��ت و س��ند مالکیت صادره قبلی به ش��ماره پالک ثبتی ۳95 فرعی از ۱69- اصلی 
واقع در بخش ۱0 مش��هد اراضی ویرانی بدون طول ابعاد و مس��احت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت 
شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/08/2۱ جهت تعیین طول و متراژ حسب 
م��اده 68 و 70 آئین نام��ه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل 
هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از 
گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. 

م.الف ۳86       آ99085۱0
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه خانم طال الستی و غیره )مالکین( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند 
مالکیت از این اداره را نموده اس��ت و س��ند مالکیت صادره قبلی به ش��ماره پالک ثبتی ۳88 فرعی از ۱69- اصلی 

واقع در بخش ۱0 مش��هد اراضی ویرانی بدون طول ابعاد و مس��احت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت 
شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/08/2۱ جهت تعیین طول و متراژ حسب 
م��اده 68 و 70 آئین نام��ه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل 
هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از 
گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. 

م.الف ۳87   آ99085۱۱
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9807298
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9807298 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم ناهید فخرائی باستناد 
س��ند ازدواج ش��ماره ۱۳76/02/۱4- ۳۱4۱ تنظیمی دفتر ازدواج شماره 2۱ شهر مشهد جهت وصول تعداد 200 
عدد سکه تمام بهار آزادی علیه وراث مرحوم محمد هوشور فیض آبادی )سامان هوشور فیض آبادی و سجاد هوشور 
فیض آبادی و حس��ن هوشور فیض آبادی و فاطمه سلطان عرفانی رجبی( اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از 
ابالغ اجراییه حس��ب درخواست بستانکار وارده به شماره 52724- ۱۳98/09/27 خودروی سواری ال 90 رنو تیپ 
2E پارس خودرو به شماره انتظامی ۳۳9 ب ۱4- 42 بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به وارده 

۳278- ۱۳99/08/0۱ به شرح ذیل ارزیابی گردید:
K 4 MA 69 W 00505۳ :شماره موتور

NAPLSRALD 8۱0277۱5 :شماره شاسی
مدل ۱۳87 رنگ نوک مدادی متالیک دو محور چهارچرخ چهار س��یلندر گلگیر عقب س��مت راست مقداری ضربه 
خورده و نیاز به صافکاری و رنگ دارد گلگیر جلو چپ نیز مقداری ضرب خورده است بدنه مختصرا خط و خش دارد

موتور روشن می شود و کار می کند ضعیف است انتقال نیرو سالم است و کار می کند الستیک های جلو و عقب در حد 
50 درصد سالمت است زاپاس 75 درصد سالمت وضعیت عمومی خودرو )جلوبندی کنسول جلو صندلی و تودوزی 

و...( نسبت به مدل خوب است بیمه تا تاریخ ۱۳99/08/29 دارد.
با توجه به مدل و وضعیت فنی مبلغ 920/000/000 ریال تعیین گردید.

با توجه به موارد فوق مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان امام خمینی 28 روز سه ش��نبه مورخ ۱۳99/8/27 از س��اعت 9 صبح الی ۱2 ظهر از مبلغ پایه 
)نهصد و بیست میلیون ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً 
مبلغ 46/000/000 ریال نیم عش��ر دولتی و مبلغ 55/200/000 ریال حق مزایده میباش��د و طبق ماده ۱2۱ 
آئین نام��ه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت ۱0 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه 

مزایده الزامی است. م.الف ۳88  آ99085۱2
تاریخ انتشار: ۱۳99/8/۱۱

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وسیله به خانم مهین تمیز توکلی فرزند غالمرضا شماره ملی ۳62085496۳ به شماره شناسنامه ۱76 اعالم 
میگردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ ۱۳5/99904226- ۱۳99/07/06 کارشناس 
رس��می دادگس��تری، پالک ثبتی فرعی: 7488 از پالک اصلی ۱9۱ در بخش: ۱0 به مبلغ 8/۳60/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ ۱8/420/000 ریال به 
دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدندظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد  شد. م.الف ۳89  آ99085۱4

»آگهی ابالغ رأی عدم افراز«
تاریخ ۱۳99/5/2۳ ذیل درخواست آقای حمید ذوالفقاری مبنی بر افراز ششدانگ اعیان پالک ۱74۱ فرعی از 2۳۱ 
اصلی بخش 9 مش��هد که عرصه آن  موقوفه متصرفی میرزا ابوصالح رضوی با تولیت اداره اوقاف میباش��د. پرونده 
تحت نظر و رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت - مبنی بر اینکه برابر نامه شماره 
7/99/۱5686 مورخه ۱۳99/05/2۱ شهرداری منطقه 7 مشهد اعالم نموده )با توجه به اینکه فاقد حد نصاب تفکیک 

و افراز میباشد. لذا قابلیت افراز و تفکیک وجود ندارد.( به شرح ذیل تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

)تصمیم رئیس ثبت(
در خصوص تقاضای آقای حمید ذوالفقاری مبنی بر افراز سهم مشاعی خود از پالک ثبتی ۱74۱ فرعی از 2۳۱ اصلی 

واقع در بخش 9 مشهد که عرصه آن موقوفه متصرفی میرزا ابوصالح رضوی با تولیت اداره اوقاف می باشد.
با بررسی سوابق ثبتی مشخص شد ششدانگ اعیان یکباب منزل بمساحت ۱45 مترمربع دارای پالک ثبتی ۱74۱ 
فرعی از 2۳۱ اصلی واقع در بخش 9 مشهد آن ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳9920۳0600۳0070۱2 بنام آقای حمید 
ذوالفقاری نسبت به ۱/2۳۳ دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک مذکور و مقدار ۱/767 دانگ دیگر بنام سید محمد 
حامد س��جادی و مقدار س��ه دانگ دیگر بنام آقای سعید جمالی ملک کیان ذیل ص 254 دفتر ۱69۳ ثبت و سند 
صادر شده است. برابرنامه شماره 7/99/۱5686 مورخه ۱۳99/05/2۱ شهرداری منطقه 7 مشهد اعالم نموده است 

)فاقد حد نصاب تفکیک و افراز میباشد. لذا قابلیت افراز و تفکیک وجود ندارد.(
پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی و عدم موافقت شهرداری 

لذا وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع تصمیم بر رد درخواست افراز نامبرده صادر می گردد.
مراتب حسب ماده دو قانون افراز به هر یک از شرکاء ابالغ تا چنانچه نسبت به تصمیم مذکور اعتراضی دارند ظرف 

مهلت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقدیم نمایند.
لذا با توجه به اینکه تاکنون امکان ابالغ واقعی به احدی از مالکین مشاعی میسر نبود و با توجه به درخواست متقاضی 
افراز آقای حمید ذوالفقاری که طی نامه وارده بشماره ۳۱7۱2 مورخه ۱۳99/8/05 اعالم نموده است احدی از مالکین 
بنام آقای سید حامد سجادی از گرفتن اخطاریه خودداری می نماید و امکان ابالغ میسر نمیباشد نسبت به نشر آگهی 

ابالغ رأی عدم افراز اقدام گردد. م.الف ۳90  آ99085۱6
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی شهرس��تان س��اری برابر رای ش��ماره ۱۳9960۳۱04560۱0۱09 مورخ 09-07-۱۳99 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 
ساری تصرفات مالکانه مسیح تیرگری خارکشی فرزند نصراهلل بشماره ملی 209۳۳۳4۳72 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین باب بنای احداثی بمساحت 6۱۱ متر از 44 اصلی واقع در قریه خارکش بخش 4 ثبت ساری. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-99085۱9
م الف ۱9906699

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99-08-۱۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99-08-26 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره ۱۳9960۳۱0460۱۱۱06 مورخ 28-07-۱۳99 که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری 
تصرفات مالکانه نرگس نعمتی فرزند اکبر بشماره ملی 2269506200 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمس��احت 99.۳0 متر مربع قس��متی از پالک ۱64۳ فرعی از ۱44 اصلی واقع در قریه پل گردن بخش ۳ 
ثبت ساری خریداری مع الواسطه از محمد علی کوالئیان مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف ۱990669۳  آ-9908520
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99-08-۱۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99-08-26 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی شهرس��تان س��اری برابر رای ش��ماره ۱۳9960۳۱04560۱0897 مورخ 27-07-۱۳99 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 

س��اری تصرفات مالکانه شکراله قنبری سیدآبادی فرزند ولی بشماره ملی 57695۱0420 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 88.55 متر مربع قسمتی از پالک ۱64۳ فرعی از ۱44 اصلی واقع در قریه پل 
گردن بخش ۳ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از محمد علی کوالئیان مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف۱990669۱   آ-990852۱
انتشار نوبت اول: ۱۳99-08-۱۱
انتشار نوبت دوم: ۱۳99-08-26

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای کامران باقری با ارائه استش��هاد محلی مصدق،طی درخواس��ت شماره2۳۱۳ مورخ ۱۳99.8.5 تقاضای صدور 
سندمالکیت المثنی ششدانگ قطعه زمین تحت پالک 258 فرعی از 8- اصلی بشماره سریال 85820۳ واقع در پل 
سفید قریه فلورد بخش ۱4 حوزه ثبتی شهرستان سوادکوه که در پارگی از بین رفته را نموده است.در اجرای ماده 
۱20 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م الف۱9906692 تاریخ چاپ:۱۳99.8.۱۱  آ-9904297
سیدمجتبی باقرزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سوادکوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۳9960۳۱80۱800۱69۱م��ورخ 99/06/2۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی احمد بهاری طالمی فرزند رجبعلی بشماره ملی 65۳92286۳5 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 500 متر مربع مجزی شده از پالک 50 و 54 فرعی از سنگ ۱ اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه بخش 
۱2 گیالن که برای آن شماره 66۳ فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی ابراهیم پناهی طالمی )سند 

زارعانه 577۳۳-5۱/05/0۱ محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 20۳9  آ-9908494
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/08/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/08/26 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی دعوت افراز
چون آقای حس��ین علی س��نچول فرزند کجیر احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱/۱092- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان بختیاری طبق درخواست ش��ماره ۱02/5097- ز  مورخ ۱۳99/5/5 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳57 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه مورخ ۱۳99/8/25 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: ۳68 

آ-990849۳   تاریخ انتشار :۱۳99/8/۱۱ 
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

لبخند پیامبر خدا a در هنگام سخن گفتن ©
ســیره پیامبر اکرم)ص( نشان دهنده چهره متبسم آن حضرت در هنگام سخن 
گفتن اســت. ابودرداء گفته اســت: »َکاَن َرُســوُل اهللِ صلی اهلل علیه و آله إَِذا 
ــمَ فِی َحِدیِثِه« )مکارم االخالق، ص21 و بحاراالنوار، ج 16،  َث بَِحِدیٍث تََبسَّ َحدَّ
ص298(؛ زمانی که پیامبر خدا)ص( سخن می گفت در کالم و سخنانش تبسم 

می کرد و لبخند می زد. 
چهره باز و متبســم، عامل جذب دل ها، دوستی ها، رفاقت ها و محبت ها و ایجاد 
ارتباطات صمیمی و پایدار و اثر گذاشــتن است. پیامبر خدا)ص( الگویی جامع، 
جهانی و جاویدان اســت، پس کیفیت گفتار و سخن گفتن را نیز باید از مکتب 

اخالقی پیامبر اکرم)ص( فراگرفت.
ســخن گفتن پیامبر اعظم)ص( همواره با چهــره باز و لبخند بود؛ چهره ای که 
آرامش، امنیت، نشــاط، جاذبه و صفا ایجاد می کنــد و غم ها، غصه ها، دردها و 
ناراحتی ها را تســکین می بخشد و از بین می برد. ســخنی که با لبخند واقعی 
باشد شنونده را به گوش دادن مشتاق تر می کند و بین گوینده و شنونده رابطه 

صمیمی تری پدید می آید.
اگر پدر خانواده با همسر و فرزندان، و آنان با پدر، با لبخند سخن بگویند در آن 
خانه خوشبختی، وفاداری و همکاری وجود خواهد داشت. اگر مدیر و مسئول با 
همکاران خود و عموم مردم با چهره شاداب و لبخند گفت وگو کند راه موفقیت 
را بهتــر طی می کند. پیروان پیامبر خدا)ص( باید در ســیما و چهره در زمان 
ســخن گفتن، از پیامبر اکرم)ص( درس بگیرند و شبیه پیامبر شوند و خوشرو، 
خندان و با تبسم باشند. اخمو، عبوس، خشن و تند بودن چهره مؤمن نیست.
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تسنیم: حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به روند 
کاهشــی نرخ ارز گفت: دستگاه های نظارتی باید با معامالت دالر فردایی و دیگر 
فعالیت های مخرب در بازار ارز برخورد کنند.  وی با بیان اینکه نرخ دالر به  زودی 
کاهش می یابد، اظهار کرد: با توجه به اینکه روند افزایش قیمت ارز در هفته های 
گذشــته با ســرعت زیادی اتفاق افتاد، بســیاری از افراد به  دلیل حفظ ارزش 
دارایی های خود اقدام به خرید دالر کردند که در این فرایند بسیاری از سودجویان 

مردم را به خرید هر چه بیشتر ارز های خارجی با قیمت کاذب تشویق کردند.

 فهرست کاالهای اولویت دار ©
برای واردات در مقابل صادرات مشخص شد

فارس: علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت گفت: فهرست کاالهای اولویت دار برای 
واردات در مقابل صادرات مشخص شده است و صادرکنندگان می توانند با واردات 
این کاالها رفع تعهدات ارزی کنند. وی اظهار کرد: صادرکنندگانی که از ســال 
1398 به بعد تعهد ارزی داشــته اند می توانند مجــوز واردات از محل تعهدات 
صادراتــی خود بگیرند و کاالهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند. وی افزود: 
ثبت سفارش ارز متقاضی از هفته جاری آغاز می شود و واردات کاال توسط کسانی 

که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

 تغییر وزارتخانه متولی بنگاه های امالک ©
چاره  گرانی مسکن نیست

ایسنا: جالل الدین محمد شکریه، نایب 
رئیس اتاق اصنــاف ایران، در خصوص 
تصمیم دولت مبنــی بر انتقال اتحادیه 
مشــاوران امالک از ذیل وزارت صمت 
بــه وزارت راه و شهرســازی، گفــت: 
تغییر وزارتخانــه چاره کار برای کنترل 
قیمت مسکن نیست.  شــکریه اظهار 
کرد: گرانی در حوزه مســکن، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی 
اتحادیه های امالک نیســت و با تغییر وزارتخانه، نظام اقتصادی کشــور اصالح 
نمی شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند، شاهد همین 
موضوع خواهیم بود؛ بنابراین این اقدام تغییری در اصل مســئله ایجاد نمی  کند.

 نتیجه پرونده تخصیص ارز دولتی ©
تا یک ماه آینده اعالم می شود

نــود اقتصادی: مهــرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاســبات گفــت: موضوع 
تخصیص ارز  4هزارو200تومانی یکــی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها در 
دیوان محاسبات است و نتیجه بررسی ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد 
شــد. وی بیان کرد: مســئوالن اعالم می کنند در زمان الزم ثبت سفارش برای 
واردات نهاده ها انجام نشــده، در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار 
می کنند،  ارز الزم تخصیص و ثبت سفارش هم انجام شده و حتی واردکننده هم 
می گوید نهاده دامی را وارد کرده ایم و پرسش اصلی اینجاست کدام عامل موجب 

شده تا نهاده های دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟

عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ©
باشگاه خبرنگاران: ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با 
اشــاره به اینکه بازار تخم مرغ برای مرغداران بسیار فاجعه آمیز است، اظهار کرد: 
هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ در مرغداری 11هزار تا 11هزار و ۵00 
تومان است که با این وجود کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می شود. او 
قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 14تا 1۵ هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه 
به نوسان نرخ نهاده های دامی، مرغداران در فروش تخم مرغ متحمل زیان هستند.

غول نقدینگی همچنان می تازد، مسئوالن چه چیزی را نادیده می گیرند؟

اقتصاددرتلهپولپاشی
اقتصاد/ فرزانه غالمی: با ثبت رشــد باالی 30 
درصدی نقدینگی در یک ســال اخیــر، رکورد 
دو دهه ای این رشــد شکســته شــده و به گفته 
تحلیلگران اقتصادی اگر این ســیل بنیان کن با 
همین فرمان پیش برود، معیشت، اشتغال، تولید و 
تمام بخش های اقتصاد را به خاکستر خواهد نشاند؛ 
چنانکه این خاکستر نشینی تاکنون هم جانی برای 

این اقتصاد باقی نگذاشته است.
در حالی که براساس آخرین آمار اعالمی از سوی 
رئیــس کل بانک مرکزی، با کنتــرل و مدیریت 
پایه پولی و نقدینگی، رشد های 9/۵ و 18 در هفته 
سوم مهر ماه نسبت به پایان سال گذشته به ثبت 
رســیده،اما تاکنون حجم این پول های سرگردان 
و بی ســامان به حدود2900 هزار میلیارد تومان 
رسیده و در مختل سازی اقتصاد و خلق تورم 41 
درصدی نقطه به نقطه در مهر ماه امســال، نقش 

متهم ردیف اول را ایفا می کند.  
در حال حاضر نقدینگی عظیم سرگردان با افزایش 
2هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در روز، هر 
بار یک بــازار و در ماه های اخیر به طور همزمان 
تمام بازارهای ارز، طال، بورس، مسکن، خودرو و... 
را درنوردیده اســت و همچنان حامل ریسک های 

بزرگ تری برای اقتصاد ملی است.
با وجود اینکــه بانک مرکزی برای کاهش ضریب 
فزاینده و کنترل بیشــتر نقدینگی، نرخ ســپرده 
قانونی را از اول مهر ماه به وضعیت ابتدای سال 99 
برگردانــده و اقدام های الزم احتیاطی برای ایجاد 
محدودیت در رشــد ترازنامه بانک ها را در دستور 
کار قرار داده است، ولی هنوز معلوم نیست این امر 
چقدر در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه 

دوم سال مؤثر باشد.

برداشتریالیبدونپشتوانهدالری»
به گفته یک اقتصاددان، در 
ســهمگین  رشــد  کنــار 
نقدینگــی طی ســه دهه 
گذشته، هدایت آن به سمت 
واقعی  و  مولــد  بخش های 
اقتصاد هم چالش برانگیز بوده و هست و همچنان 
توفیق دولت ها در هدایت این پول های سرگردان به 

تولید پرعطش کشور، حداقل و ناچیز بوده است.

وحید شــقاقی به خبرنــگار ما می گوید: رشــد 
نقدینگی در کشور در این سه دهه و در بلندمدت 
بین 23 تا 2۵ درصد در سال بوده، اما در یک سال 
اخیر حــدود 7 درصد از نرخ بلندمدت فراتر رفته 
است. متأســفانه در همین شرایط رشد اقتصادی 
کشور همواره ناچیز و اغلب به طور متوسط 2 تا 3 
درصد بوده و در مقاطعی تا منفی 6 و یا 7 درصد 

هم افت داشته است.
وی ادامــه می دهد: نظریه 
پولی اقتصاد، رشــد باالی 
نقدینگــی را عامــل تورم 
می دانــد و در ایــران هم 
دستاورد رشد شدید حجم 
پول های سرگردان، افزایش 
قیمت کاال و خدمات بوده 
و در سال جاری هم اقتصاد 
رشــد منفی را بــه ثبت 

رسانده است. 
کســری  وی،  بــاور  بــه 
افزایش  دولت هــا،  بودجه 
روزافــزون بدهی دولت به 
از  اســتقراض  نظام بانکی، 
بانک مرکــزی و صنــدوق 
توسعه ملی و ناترازی نظام 

بانکی، قوی ترین موتورهای رشد نقدینگی و خلق 
بی ضابطه پول هســتند و تا وقتی این موتورها با 
قدرت تمام بــه کار خود ادامه می دهند و خبری 
از انضباط مالی دولت، نظارت بر عملکرد بانک ها و 
مقاومت بانک مرکزی در برابر استقراض و مدیریت 
بدهی های دولت نیست، رشد نقدینگی و تورم زایی 

آن ادامه دارد.
شقاقی اضافه می کند: متأسفانه دولت از صندوق 
توســعه ملی معادل یک میلیــارد دالر به صورت 
ریالی برداشت کرده، حال آنکه معادل دالری آن 
در صنــدوق وجود ندارد و تا وقتی برداشــت ها و 
استقراض های اینچنینی وجود دارد، رشد نقدینگی 

و متعاقب آن تورم افسارگسیخته هم ادامه دارد.

کسریبودجهپنهان؛بالیی»
باچهاردههقدمت

محمود جامساز نیز به قدس می گوید: در این چهار 

دهه، کشور با کســری بودجه پنهان مواجه بوده؛ 
چرا که مصارف مشخصی در اقتصاد کشور وجود 
دارد و ردیف های بودجــه ای نهادها و بنیادهای 
فرادولتی به دولت ها تحمیل شــده است و از آن 
جایی که ریال مورد نیاز برای تأمین این هزینه ها 
وجود ندارد، برای تــراز کردن منابع، یک درآمد 
غیرواقعی غیرقابل تحقق پیش بینی می شود که 

تنها بودجه را متوازن می سازد.
این اقتصاددان معتقد است: همواره از 
اواسط سال و با شدت بیشتری از آذر 
ماه، کسری بودجه پنهان خود را نشان 
می دهد که دولت برای تأمین آن، به 
استقراض، فروش اوراق قرضه و... روی 
می آورد و اســتقراض از بانک مرکزی 
را به عنوان ســاده ترین شیوه انتخاب 
می کند؛ چرا که بانک مرکزی مستقل 
نیســت و حیاط خلوت دولت است و 
شاهد چاپ اسکناس پرقدرت و تزریق 
یکباره آن به چرخه پول کشور هستیم.
جامســاز ادامه می دهد: این پول های 
حقوق  پرداخــت  برای  بی پشــتوانه 
کارگــران و کارمنــدان و تادیه طلب 
بســتانکاران دولت و دیگر هزینه های 
جــاری صــرف می شــود و تقاضای 
باالیی را در گیرنــدگان ایجاد می کند و چون به 
چرخه تولید نمی رسد و در این بازه زمانی عرضه 
ثابت اســت، شــاهد افزایش تقاضا و خلق تورم 

افسارگسیخته هستیم. 
این در حالی اســت که اگــر نقدینگی مدیریت 
می شد و پایه پولی باال نمی رفت، قدرت خلق پول 
در بانک ها یا ضریب فزاینده خلق پول هم افزایش 
نمی یافت و با چنین تــورم مزمن دو رقمی طی 

سال ها درگیر نبودیم.
وی می گوید: با عدم هدایت نقدینگی به ســمت 
اشــتغال و تولید، کنز و انباشــت این سرمایه ها 
بیشتر می شــود و رکود جای گردش را می گیرد 

و تورم مدام افزایش می یابد. 
در چند سال اخیر هم به دلیل تشدید تحریم ها 
منافذ ورود ارز به کشــور کاهش داشته و منابع 
ریالی دولت هم به شــدت محدود شده است. در 
همین شــرایط تولید راکد شــده و از درآمد کم 

هم که امکان اخذ مالیات بیشتر نیست؛بنابراین 
دولت به ســمت بانک مرکزی و استقراض تمایل 
بیشــتری پیدا کرده و حجم بدهی خالص دولت 
بــه بانک  مرکزی بــه گــزارش اقتصادآنالین به 
نقل از فارس،  بررســی وضعیــت بدهی دولت 
به بانک مرکزی در ســال های 91 تــا خرداد ماه 
99 نشــان می دهد این بدهی از رقم 13 هزار و 
161 میلیارد تومان بــه 96 هزار و 970 میلیارد 
تومان رسیده است. این اقتصاددان معتقد است: 
اگر نقدینگی افزون بر 2900هزار میلیارد تومانی 
موجــود در اقتصاد کشــور به تولید و اشــتغال 
می رســید، کنز ۵00میلیارد دالری پول در قالب 
طال، ارز، مسکن )عمدتاً خانه های خالی( و انقباض 
اقتصادی رخ نمی داد و قدرت خرید مردم تا این 

حد کاهش نمی یافت.

طرحهایمردمپسندوهزینهتراشی»
برایدولتها

جامســاز ادامه می دهد: در 
حال حاضر ســطح عمومی 
قیمت هــا به هیــچ وجه با 
همخوان  دستمزدها  سطح 
نیســت و مردم در تأمین 
معیشت روزانه وامانده اند و این واماندگی ظرفیت 

باالیی در خلق اعتراض های اجتماعی دارد. 
متأسفانه سیاست های عجوالنه غیرکارشناسی و 
جدا از تخصص با انتظــار بازدهی زودهنگام، در 
دســتور کار دولت و مجلس قرار گرفته است که 

تنها بیانگر پوپولیستی بودن این برنامه هاست.
وی می گوید: اگر طرح مجلس مبنی بر پرداخت 
60هزار تومان به 40میلیون نفر و 120هزار تومان 
به 20 میلیون نفر تصویب شود، با احتساب یارانه 
4۵هزار تومانی، هر روز تنها حدود 20 سنت به 

مردم هزینه معیشتی و یارانه نقدی داده می شود 
که این یک خفت اقتصادی و اجتماعی است . این 
سیاســت ها با هدف جذب اعتماد از دست رفته 
مردم نه تنها مشکلی از معیشت شهروندان حل 
نمی کند بلکه هزینه های ســنگینی روی دست 
دولــت می گذارد. برای مثــال اگر طرح مجلس 
تصویب شود در 6 ماه دوم سال، دولت با احتساب 
یارانــه نقدی 4۵هــزارو۵00 تومانی، به 48هزار 

میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
جامســاز به کســری بودجه 200 تــا 2۵0هزار 
میلیارد تومانی دولت اشاره می کند و معتقد است: 
با به کارگیری شــیوه هایي از جمله اســتقراض، 
مالیــات، بورس و... تنها شــاید نیمی از این نیاز 

پوشش داده شود. 
وی اضافــه می کند: اگر به جــای اجرایی کردن 
همین طرح معیشتی، منابعی را به تقویت تولید، 
از طریق حمایت یارانه ای بهره تسهیالت تولیدی 
ضمن برداشتن دستورالعمل های دست و پاگیر 
اختصــاص مي دادند و با حمایت از ســه دهک 
اول، تقاضا را هم تحریک مي کردند، تولید نفس 
مي گرفت و با افزایش ارزش افزوده، اشتغال ، رشد 
اقتصادی و افزایش محصول، تقاضا را پوشــش 
مــي داد و دیگر نیــازی به اتخاذ سیاســت های 

بی خردانه و عجوالنه نمي بود . 
واقعیت این است که امروز طبقه متوسط از بین 
رفته و مردم اقتصاد را با سیاست یکی می دانند، 
اما اگر دولت، مقتدر و اقتصادشــناس بود، مبالغ 
چندهزارمیلیــارد تومانــی را در جهت تولید و 
اعطای یارانه تسهیالت بانکی به بخش خصوصی 
واقعی هزینــه می کرد. امروز با تــورم روزافزون 
شاهد این هستیم که دولت گویی دست در جیب 
مردم می کند و از آنان یارانه ها را چند برابر پس 

می گیرد.

سیاست های 
عجوالنه 
غیرکارشناسی و 
جدا از تخصص 
با انتظار بازدهی 
زودهنگام، در 
دستور کار دولت و 
مجلس قرار گرفته 
است که تنها بیانگر 
پوپولیستی بودن 
این برنامه هاست

بــــــــرش

کشاورزان برای تأمین بدون دغدغه نهاده »کشاورز کارت« می گیرند   مهر: کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، از ارائه »کشاورز کارت« به کشاورزان برای خرید نهاده و کود خبر داد. وی گفت:  
در بخش نخست این کارت در اختیار کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی کشت می کنند، قرار می گیرد تا دغدغه ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت 

استفاده کنند. وی اظهارامیدواری کرد ان شاءاهلل کشاورزان با این کارت بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را به موقع تأمین و سال آینده با بانک تسویه حساب کنند.

خـــبر
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 اقتصاد  دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید 
رفع تعهد ارزی خبر می دهد که بانک مرکزی تا پیش از 
این، روش هایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول 
نداشت؛ اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی 
شود. به گزارش مهر، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز 
صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار 
است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی 
که در سال 99 سر و صداهای زیادی را به پا کرده 
و  از صادرکنندگان خوشنام  بسیاری  کار  تاکنون  و 

صاحب برند را متوقف کرده است.
 البته این نوع نگاه و تصمیم گیری بانک مرکزی دو سال 
پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی 
کشور اجرایی کرد؛ با این تفاوت که آن زمان، شیر 
دالرهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای 
ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی 

کشور را داشت.
موضوع از اردیبهشــت ماه ســال 99 آغاز شد. البته 
پیشــتر از آن، از اسفند 98 بانک مرکزی عمالً برخی 
از رویه هــای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
را تغییر داده بود و به ســختی پرونده های واردات در 
مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تأیید می کرد. 
اینجــا بود که نه تنهــا صادرکننده نمی توانســت با 
فــروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد 
ارزی نماید بلکــه واردکنندگانی که حتی ریال خود 
را هم به صادرکننده پرداخت کــرده و باید ارز خود 
را از بانک مرکزی دریافت می کردند نیز در صف های 

طوالنی سامانه نیما باقی می ماندند.
از همیــن رو عماًل بســیاری از صادرکنندگان برای 
دریافت مالیــات بر ارزش افزوده خــود و خریدهای 
بعدی که در حوزه تأمین مواداولیه خود باید صورت 
می دادند، دچار مشــکل می شــدند و از سوی دیگر 
بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به 
مواد اولیه یا شیفت های کاری خود را کم کرده بودند 

و یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.
در نهایت اردیبهشت ماه ســال جاری بانک مرکزی 
اعالم کرد شــیوه رفع تعهد ارزی صادرات در ســال 

99 نیز همانند ســال 97 و 98 خواهــد بود و تنها 
صادرکنندگان 20درصد معافیت خود برای بازگشت 
ارز صادراتی را که عموماً به دلیل پرداخت هزینه های 
بازاریابی یا حضــور کارمندان خود در دفاتر خارجی 
می پرداختند، از دست داده بودند، اما یکباره در تیرماه 
سال 99 اعالم شد دستورالعمل جدیدی باید مالک 
عمل قرار گیرد که تغییــرات عمده ای را پیش روی 
صادرکنندگان به لحاظ شیوه های رفع تعهد ارزی قرار 
می داد.در این دســتورالعمل، شیوه واردات در مقابل 
صادرات با شــرط و شروط  های بسیاری مواجه شده 
بــود و تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز 
می توانســتند از ارز حاصل از صادرات خود آن هم 
تا سقف 30درصد برای واردات خودشان بهره برداری 
کنند و حــق واگذاری ارز صادراتــی خود به غیر را 
نداشــتند و مکلف بودند مازاد بر 30درصد مذکور، 
ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما به بانک مرکزی 

تحویل دهند. 
از ســوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز چهار 
ماه تعیین شــده بود که با توجه به شــرایط تحریم، 
عماًل کار را برای صادرکنندگان سخت می کرد؛ چرا 
که حداقل زمان مورد نیاز آن ها برای بازگشت ارز 6 
ماه برآورد می شــود.در نهایت وجود مشکالت بسیار 
بر ســر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل 
سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط 

جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره 
امور اســت و شــیر دالرهای نفتی بسته شده است، 
خانه نشــین شدند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو 
و ارجاع پرونده هایشان به قوه قضائیه دست کشیدند؛ 
چرا که نه ظرف چهار ماه قــادر بودند ارز حاصل از 
صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه هایی که باید 
بخش عمده ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با 
نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز 
مورد نیاز برای واردات مواد اولیه شــان را از بازار آزاد 

بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.
اکنــون دولت می گوید قرار اســت در شــیوه های 
رفع تعهد ارزی بازنگری کنــد و بانک مرکزی نیز از 
دســتورالعمل های قبلی خود عقب نشینی نماید؛ به 
نحوی که به گفته علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد 
شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد 
اولیه و کاالهای مورد نیاز تولیداتشان براساس ضوابط 
ثبت ســفارش وزارت صمــت، از ارز صادراتی خود 

استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.
حال باید دید اگرچه این توافق میان بانک مرکزی و 
وزارت صمــت صورت گرفته، اما بانک مرکزی حاضر 
است جزئیات واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز 
متقاضی را براساس توافقاتی که در دولت انجام شده، 

در بخشنامه های جدید خود بگنجاند.

اقتصاد: با ابالغ بخشنامه جدید تغییرات کارمزد انواع 
خدمات بانکی، از ابتدای آذر ماه شاهد افزایش کارمزد 
خدمات بانکی در شبکه بانکی خواهیم بود.برهمین 
اســاس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر 
یک میلیــون تومان از ۵00 بــه 600 تومان افزایش 
خواهــد یافت و در صــورت افزایش هر یک میلیون 
تومان در فرایند کارت به کارت معادل 240 تومان به 

این هزینه اضافه می شود.هر چند برای افتتاح حساب 
و صــدور دفترچه ســپرده قرض الحســنه پس انداز 
کارمزدی تعیین نشــده، اما هزینه افتتاح حســاب 
سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵هزار تومان و صدور هر 
جلد دفترچه صرفاً برای حســاب های کوتاه مدت نیز 
4هزارو800تومان خواهد بود.همچنین هزینه ارسال 
پیامک برای اطالع رسانی با گرفتن رضایت مشتری 

معــادل 30 هزارتومان به اضافه هزینه پیامک و حق 
اشتراک سالیانه خواهد بود.ضمن اینکه هزینه صدور 
دســته چک به ازای هر برگ چــک 2 هزار ریال به 
همــراه هزینه تمبر چک خواهد بــود؛  کارمزد رفع 
ســوءاثر برای هر برگ چک 12هــزار تومان تعیین 
شده است.صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب 

بانکی با کارمزد 6هزار تومانی همراه خواهد بود.

گزارش خبری

خبر

دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی  در هفته جاری  اعالم  می شود

عقب نشینی بانک مرکزی از سیاست های  ارزی

جزئیات افزایش کارمزد خدمات  بانکی از اول آذر ماه
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دوران آموزش سنتی و صد درصد چهره به چهره به پایان رسیده است  مهر: علی خاکی صدیق، معاون وزیر علوم گفت: با توجه به شرایط، چاره ای نداریم به جز اینکه آموزش الکترونیکی را با تمام 
توان پیگیری کرده و بعد از پسا کرونا هم آموزش ترکیبی را جلو ببریم. وی افزود: دیگر دوران آموزش سنتی صد درصد چهره به چهره به پایان رسیده و باید رویکرد نوین آموزشی را پی بگیریم که ترکیبی از این 

دو است.  سالمتی دانشجویان از اولویت اصلی وزارت علوم است و در همین راستا باید تمام مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود.

 محرومیت حدود ۳ میلیون کودک در افغانستان ©
از واکسن فلج اطفال 

ایســنا: مقام هــای وزارت بهداشــت 
افغانســتان می گویند: حدود 3 میلیون 
کودک از ۱۰میلیون کودک زیر پنج سال 
از دسترسی به واکسن فلج اطفال محروم 
ماندند. روز جمعه آخرین روز کمپین ملی 
واکسیناســیون فلج اطفال در افغانستان 
است. مقامات وزارت بهداشت افغانستان 

می گویند: داوطلبانی که مسئول اجرای برنامه ملی واکسیناسیون فلج اطفال بوده اند 
دسترسی به حدود 3 میلیون کودک از ۱۰ میلیون کودک را نداشتند.

از 3 میلیون کودکی که امسال محروم ماندند، حدود یک میلیوِن آن ها در والیت های 
جنوبی افغانستان هستند، جایی که بیشترین موارد فلج اطفال در آن ثبت شده است.
نزدیک به ۷۵ هزار نیروی داوطلب در برنامه ملی واکسیناسیون خانه به خانه فعالیت 
داشته اند. نداشتن دسترسی به والیت های ناامن افغانستان از چالش های عمده کمپین 

ملی واکسیناسیون فلج اطفال در این کشور است.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که غیرقابل 
درمان است و از سال ۱۹۸۸ اقدام جهانی برای ریشه کنی آن آغاز شد و از آن سال تا 
به حال، موارد ابتال به این بیماری به میزان بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته است. در 
حال حاضر افغانستان در کنار پاکستان و نیجریه، یکی از تنها سه کشور در جهان است 

که در آن ها بیماری فلج کودکان هنوز ریشه کن نشده است.

با بررسی های جدید مشخص شد

 ۳۰۰ میلیون سیاره قابل سکونت ©
در کهکشان راه شیری وجود دارد

مهر: با توجه به اطالعات تلســکوپ های 
فضایی کپلر و گایا به نظر می رسد حدود 
3۰۰ میلیون ســیاره قابل ســکونت در 

کهکشان راه شیری وجود داشته باشد.
به گزارش نیواطلس، محققان انســتیتو
SETI با همکاری همتایانشــان در ناسا و 
دیگر سازمان های فضایی، این اطالعات را 

بررسی و نتیجه گیری کرده اند. این پژوهش نه تنها تعداد سیاره هایی با نشانه های وجود 
حیات را اندازه گیری کرده بلکه عاملی مهم در معادله دریک )Drake equation( را نیز 

فراهم کرده که تعداد تمدن های خارج از زمین را تخمین می زند.
فرانک دریک اســتاد نجوم سال ۱۹۶۱ میالدی این معادله را نوشت که مشهورترین 
فرمول برای جست و جوی تمدن های پیشرفته فرازمینی است و احتماالً با استفاده از 

سیگنال های رادیویی با زمین ارتباط برقرار می کنند.
این محاسبه براساس چندعامل از جمله نرخ تشکیل ستارگان، تعداد سیارات قابل 
ســکونت که دور یک ستاره مدار می زنند، تعداد ســیاراتی که حیات در آن ها رشد 
می کند و غیره بناشده اســت. چالش اصلی معادله دریک آن است که هیچ کدام از 
فاکتورهای آن دقیق نیست و برخی بر اساس برآوردها و برخی دیگر کامالً بر اساس 
حدسیات ارائه شده اند. این معادله تعداد تمدن های فرازمینی هوشمند در کهکشان راه 

شیری را بین یک تا ۱۰۰ میلیون تخمین می زند که چندان معتبر نیست.
محققان به منظور باال بردن دقت معادله دریک، با استفاده از اطالعات تلسکوپ فضایی 
کپلر، دقت یکی از فاکتورهای این معادله یعنی تعداد ســیاره های قابل سکونت در 
کهکشان راه شیری را ارتقا دادند. برای این منظور محققان سیارات فراخورشیدی با 
اندازه مشابه زمین که دور ستاره های شبیه خورشید مدار می زنند و در منطقه قابل 
سکونت آن ها قرار دارند را بررسی کردند. محققان مؤسسه SETI معتقدند این پژوهش 
دقت فاکتور منطقه قابل سکونت )HZ( معادله دریک را باال برده است و برای این کار 
عالوه بر در نظر گرفتن فاصله سیاره از ستاره میزبان، میزان نوری که سیاره دریافت 
می کند را نیز در نظر گرفته است. محققان با استفاده از اطالعات تلسکوپ های فضایی 

کپلر و گایا میزان انرژی که ستاره منتشر می کند را اندازه گیری کردند.

می توان قاچاق دارو را صفر کرد

 وزارت بهداشت و سازمان غذا  و  دارو ©
زیر بار استفاده کامل از تی  تک نمی روند!

تسنیم: قاچاق معکوس و احتکار داروها 
در حالی رخ می  دهد که سامانه »تی  تک« 
قابلیت رصد کامل زنجیره توزیع داروها را 
دارد؛ سازمان  هایی مانند سازمان غذا و دارو 
که به این ســامانه متصل  اند، بنابر دالیل 
نامعلومی از استفاده کامل و همه جانبه از 

آن امتناع دارند!
مدتی بود خبر کمبود انســولین قلمی نگرانی  هایی را برای بیماران دیابتی در کشور 
ایجاد کرده بود. مسئوالن ســازمان غذا و دارو، تحریم  های آمریکا و قاچاق معکوس 
دارو را از دالیــل کمبود این دارو عنوان کردند. حدود یک هفته پس از این اظهارات، 
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 3۰۰ هزار انسولین قلمی احتکار شده در 

شهر قدس خبر داد.
قاچاق معکوس دارو و احتکار آن، در حالی رخ می  دهد که یک سامانه نظارتی بسیار 
قوی به نام »تی  تک« در کشور وجود دارد؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت 
دارو که به اختصار »تی  تک« نامیده می شود، از سال ۹2 و با هدف رصد سیستمی و 

الکترونیک زنجیره تأمین دارو عملیاتی شده است.
سامانه تی تک قادر است پروانه های تولید و واردات دارو همچنین میزان داروی تولید 
و وارد شــده به کشور را به صورت الکترونیک رصد کند؛ این سامانه می  تواند به طور 
دقیق، توزیع دارو از تأمین کنندگان به شرکت های پخش و از شرکت های پخش به 
داروخانه ها را بررسی کند اما بروز تخلفاتی مانند قاچاق معکوس و احتکار داروها نشان 
می  دهد سازمان  هایی مانند غذا و دارو که به این سامانه متصل  اند و توانایی نظارت بر 
داروها از طریق این سامانه را دارند، بنابر دالیل نامعلومی از استفاده کامل و همه جانبه 

از آن امتناع دارند!
البته استفاده نکردن بهینه از سامانه تی  تک تنها به سازمان غذا و دارو ختم نمی  شود و 
معاونت درمان وزارت بهداشت در اجرای طرح کنترل اصالت دارو در بخش بستری نیز 
همکاری الزم را ندارد؛ این عدم همکاری، می  تواند منجر به مصرف داروهای قاچاق یا 

تقلبی در بخش بستری شود و بیماران را دچار عوارض فراوانی کند.
دکتر همایون سامه  یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی درباره این موضوع گفت: سامانه تی  تک توانایی نظارت بر داروهای تولید و 
توزیع شــده توسط تمام شرکت  های واردکننده، تولیدکننده و داروخانه  ها را دارد اما 
متأسفانه بیمارستان  ها، زیر بار همکاری با این سامانه نمی  روند و همکاری الزم از سوی 
بخش درمان انجام نمی  شود و این عدم همکاری مشکالتی نظیر آنچه رخ داد را سبب 
می  شود. البته من قصد ندارم بیمارستان  ها و داروخانه  ها را متهم کنم اما مشکلی که در 

زمینه اجرای تی  تک وجود دارد، نپیوستن بیمارستان  ها به این سامانه است.
وی اضافه کرد: در داروخانه  ها، ســریال هر دارو وارد ســامانه و مشخص می  شود که 
دارو توسط چه کسی خریداری و توسط چه کسی فروخته شده است. در این زمینه 
نیز یک مسئله وجود دارد؛ اینکه داروخانه  ها موظف نشده  اند فروش داروهای نسخه 
آزاد را در تی  تک ثبت کنند و این امر نیز می  تواند سبب بروز مشکالتی مانند قاچاق 

معکوس داروها شود.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأیید کرد: در سامانه تی  تک امکان بررسی تعداد 
داروهایی که به داروخانه تحویل داده شده  اند و تعداد داروهایی که توسط بیمه پوشش 
داده می  شوند نیز وجود دارد و از طریق مابه  التفاوت این دو، می  توان فهمید چه میزان 

دارو توسط کدام داروخانه با نسخه آزاد به فروش رسیده است!
ســامه  یح نجف آبادی تأکید کرد: عالوه بر سازمان غذا و دارو، سایر ارگان  هایی که به 

سامانه تی  تک متصل  اند نیز باید در موضوع نظارت، همکاری کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به مشکالتی 
که تخصیص ارز دولتی ایجاد کرده است، متذکر شد: هر زمانی که حمایت دولتی در 
زمینه ارزی انجام شود، اگرچه هدف، حمایت از مردم و بیماران است اما متأسفانه در 
تمام این حمایت  ها فساد و رانت نیز ایجاد می  شود زیرا اختالف بین ارز دولتی و آزاد 
بسیار زیاد است؛ حذف ارز دولتی باید به تدریج صورت گیرد تا حمایت  هایی که منجر 

به فساد و در نتیجه کمبود دارو شده است، اصالح شود.
در پایان جای این ســؤال بزرگ وجود دارد که علت عدم استفاده کامل و همه جانبه 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از سامانه تی تک که به راحتی می تواند قاچاق دارو 

و سایر تخلفات حوزه پخش دارو را به صفر برساند، چیست؟!

افراد  از  بسیاری   جامعه/ محمود مصدق   
حتی با اجباری شدن ماسک در معابر و اماکن 
عمومی از این ابزار برای پیشگیری از بیماری 
تصورشان  نمی کنند.  استفاده   ۱۹ کووید 
کاهش  موجب  ماسک  که  است  این  هم 
خطرناک  و  می شود  بدن  به  اکسیژن رسانی 
است. به همین خاطر وقتی از این افراد سؤال 
آن ها  بیشتر  نمی زنید  ماسک  چرا  می شود 
نفس  ماسک  از  استفاده  هنگام  به  می گویند 
کم می آورند و دچار مشکل می شوند. ادعایی 
کارشناسی  پشتوانه  از  خالی  خیلی  البته  که 
کم-  بسیار  -هرچند  هستند  نیست.  هم 
با  صورت  پوشاندن  معتقدند  که  متخصصانی 
پیشگیری  برای  فایده ای  هیچ  تنها  نه  ماسک 
انسان  بدن  برای  بلکه  ندارد  کرونا  بیماری  از 

مضر هم است.
خانــم مارگاریتا  گریس بریســون، متخصص 
نورولوژی از کشور آلمان یکی از این افراد است 
کــه ویدئویی از وی در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شده است. او در این کلیپ به صراحت 
می گوید: با تغذیه ســالم، مصــرف فراوان آب 
ســالم، حرکت زیاد، زندگی اجتماعی همراه با 
رفاه و شــادی، استنشاق هوای پاک می توانیم 
سیســتم بدنی خود را در مقابل ویروس ها از 
جملــه کرونا تقویت کنیم امــا دولت ها دقیقاً 
همیــن چیزها را از ما دریغ می کنند و توصیه 
می کننــد دســت هایمان را ضدعفونی کنیم، 
دهان و بینی  خود را بپوشانیم و بعد در اندک 
زمانی انواع محصوالت ضدعفونی کننده دست 
که فاقد هرگونه کنترل های بهداشتی هستند 
وارد بازار می شــوند، این درحالی است که ما 
حتی نمی توانیم میزان آلرژی ها و بیماری های 
پوســتی را که بر اثر ایــن گونه محصوالت در 

آینده به وجود خواهد آمد تصور کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه قطر یک ویروس ۰.۰۸ 
میکرومتــر اســت، می افزاید: امــا قطر منافذ 
ماسک های معمولی بین ۸۰ تا ۵۰۰ میکرومتر 
اســت که با هر بار شســتن بزرگ و بزرگ تر 
می شــوند پس یک ماســک به هیــچ وجه از 

شخص در مقابل ویروس محافظت نمی کند.
وی پوشش صورت با ماسک را موجب کاهش 
اکسیژن رســانی به مغز می دانــد و می گوید: 
کمبود اکسیژن جلو رشــد مغز را می گیرد و 
آســیبی که بر اثر آن به وجود می آید به هیچ 
وجه قابل جبران نیســت. در واقع مغز انسان 
بسیار حساس است و در مقابل کمبود اکسیژن 
واکنش نشــان می دهد. برای مثال سلول های 
عصبی در هیپوکامپ مغز وجود دارند که بیش 
از ســه دقیقه نمی توانند بدون اکسیژن زنده 
بماننــد. ضمن اینکه کمبود مزمن اکســیژن 
سبب می شــود مهم ترین عالئم هشدار کمبود 
اکســیژن مغز از قبیل سردرد، خواب آلودگی، 
گیجی، عدم تمرکز و دیرکرد در پاســخ دهی 
از بین برود؛ انســان به آن هــا عادت می کند 
درحالــی که کارایی و عملکرد شــخص تحت 

تأثیر قرار می گیرد. 
او بــا بیــان اینکه ماســک برای کــودکان و 

نوجوانــان اصــاًل قابــل قبول 
نیســت چون آن ها به صورت 
طبیعی و خدادادی دارای یک 
سیستم ایمنی بســیار فعال و 
قــوی هســتند، می گوید: باید 
افــراد را در تصمیم گیری برای 
روبه رو شدن با خطرات کمبود 
اکسیژن و اســتفاده از ماسکی 
که آن ها را در مقابل ویروس ها 

محافظت نمی کند، آزاد گذاشت. 
بــا وجود ایــن، بیشــتر کارشناســان چنین 
ادعاهایی را که در شبکه های اجتماعی درباره 
اســتفاده از ماســک مطرح می شــود غلط و 

گمراه کننده توصیف می کنند.

 ماسک مانع رسیدن اکسیژن کافی »
به مغز نمی شود

دکتر مینــو محرز، فوق 
بیماری هــای  تخصــص 
عفونــی و عضــو کمیته 
علمی ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا در ایــن باره به 

قدس می گوید: اظهارات خانم مارگاریتا گریس 
بریسون مبنای علمی ندارد و نمی شود روی آن 
حساب کرد، چون تحقیقات و آزمایش ها نشان 
می دهند حتی ماسک های شش الیه هم مانع 
رسیدن اکسیژن به میزان کافی به مغز یا دیگر 

اعضای بدن انسان نمی شود 
چه رســد به ماســک های 
معمولی که مــردم از آن ها 
اســتفاده می کنند. در واقع 
هــوا از پارچه هایی که برای 
می شوند  اســتفاده  ماسک 
عبور می کنــد و در صورت 
نفس  جلو  صحیح،  استفاده 

کشیدن فرد را نمی گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ماسک های 
پارچه ای موجب هایپوکسی یا نرسیدن اکسیژن 
کافی به بدن نمی شوند، تصریح می کند: پزشکان 
جراح ســاعت ها با ماســک، بیماران را جراحی 
می کنند اما دچار کمبود اکســیژن نمی شوند و 

مشکلی در این زمینه پیدا نمی کنند.
وی با اشــاره به اینکه انتقال ویروس کرونا به 
انســان از طریق هوا و ترشحات تنفسی است، 
می افزاید: بنابرایــن برای ایجاد »مانع در برابر 
قطره های آلوده« باید صورت را پوشاند، یعنی 
ماســک کمک بزرگی به افراد است تا به کرونا 
مبتال نشوند. در واقع طبق مطالعاتی که انجام 
شــده اســت چنانچه دو نفر مقابل هم بدون 
ماســک صحبت کنند، اگر یکی از این دو نفر 
مثبت باشــد، به احتمــال ۹۵ درصد نفر دوم 
هم مثبت می شــود، اما اگر هر دو نفر ماسک 
زده باشــند ریســک ۹۵ درصد به ۱.۵ درصد 
می رســد. بنابراین توصیه می شود افراد تاحد 

امــکان از خانه خارج نشــوند و اگر هم بیرون 
می آیند حتماً ماســک بزننــد؛ در این صورت 

است که می توان این بیماری را کنترل کرد.

استفاده از ماسک همچنان در صدر »
راه های پیشگیری از کرونا 

دکتــر مســعود مردانی، 
علمی  کمیته  دیگر  عضو 
ســتاد ملــی مبــارزه با 
کرونا هم ادعای نرسیدن 
اکسیژن کافی به بدن در 

صورت استفاده از ماسک را فاقد مبنای علمی 
و غیرمســتند می داند و به قــدس می گوید: 
یافته های علمی نشــان می دهد ویروس کرونا 
از طریق هوا انتقال می یابد و پوشاندن صورت 
حداقل تا کشف واکســن کرونا بهترین روش 
بــرای مقابله با آن اســت؛ یعنی اســتفاده از 
ماسک همچنان در صدر راه های پیشگیری از 
کرونا قــرار دارد و این موضوع هم مورد تأیید 
ســازمان جهانی بهداشــت و همه مؤسسات 
بین المللی بزرگ دنیا مثل سی بی سی آمریکا، 
انجمن متخصصان بیماری های عفونی آمریکا 
و انجمــن متخصصــان بیماری هــای عفونی 
اروپاســت. حال اگر کســی در یک کشوری 
حرفی غیرمســتند و علمی گفت، نباید به آن 
اهمیت داد چون ممکن است بدآموزی داشته 
باشد و همین افرادی که ماسک می زنند را هم 

منصرف کند. 
وی با اشــاره به اینکه اگر کســی معتقد است 
ماســک مانع اکسیژن رســانی کافی به بدن و 
یا هر مشکل دیگری می شــود باید یافته های 
خود را در اختیار ســازمان جهانی بهداشــت 
قــرار بدهد و چند مقاله علمی هم بنویســد، 
می افزاید: اگر به مقاالت این فرد اســتناد شد 
و یافته هایــش مــورد تأیید ســازمان جهانی 
بهداشت و انجمن های معتبر علمی قرار گرفت 
ما هم از آن ها استفاده می کنیم. مردم نباید به 
شایعه ها و ادعاهای گمراه کننده توجهی کنند.

وی در پاســخ به این پرســش که بعضی از افراد 
به دلیل بیماری های تنفســی مثل آسم بر این 
باورند نمی توانند از ماســک اســتفاده کنند، آیا 
نباید معافیت های پزشکی شامل حال آن ها شود، 
می گوید: چه کســی گفته برای بیماران آسمی 
پوشیدن صورت با ماسک بد است؟ اتفاقاً استفاده 
از ماســک برای این گــروه از بیماران خیلی هم 
خوب اســت چون از ورود آالینده های موجود در 
هوا و عوامل بیماری زا به دستگاه تنفسی و ریه ها 
جلوگیری می کند. با این حال مواردی هم وجود 
دارد که استفاده از ماسک به آن ها توصیه نمی شود. 
مثالً کسانی که دچار بیماری های مزمن تنفسی و 
پیشرفته دستگاه تنفسی هستند که این ها اصاًل 
نباید در چنین وضعیتــی از خانه بیرون بیایند. 
کسانی که از خانه خارج می شوند هیچ دلیلی برای 

عدم استفاده از ماسک برایشان وجود ندارد. 

ماسک موجب ایجاد عفونت دهان می شود؟»
دانش،  موحد  مسعودرضا 
تأمین  درمــان  معــاون 
اجتماعی هم معتقد است 
هستند  بیمار  که  افرادی 
بهتر است از ماسک بدون 

فیلتر و معمولی استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکه ماســک های معمولی در 
صورت عــدم آلودگی چهار تا پنج۵ ســاعت 
قابلیت اســتفاده دارند، می گوید: شــایعه ای 
وجود دارد مبنی بر اینکه استفاده طوالنی مدت 
از ماسک موجب ایجاد عفونت دهان می شود؛ 
این تنها یک شایعه بوده و واقعیت ندارد؛ بلکه 
عفونت های دهان و دندان عوامل دیگری دارد.

موحد دانش با بیان اینکه ماسک های فیلتردار 
تنها مخصوص پزشــکان برای ویزیت اســت، 
افــزود: زمانی که ماســک مرطوب شــده یا 
آلودگی واضحی و یا ترشــحات روی آن ایجاد 

شد، الزم است تعویض شود.
سازمان بهداشت جهانی نیز در پایگاه اینترنتی 
خــود تأکید می کنــد: »اســتفاده طوالنی از 
ماســک هنگامی که به درستی استفاده شود 
هیچ مشــکلی در پی ندارد. این کار نه سبب 
مســمومیت با گاز دی اکسید کربن می شود و 
نه اکســیژن بدن را کاهــش می دهد. با اینکه 
از ماسک ناخوشایند  اســتفاده طوالنی مدت 
اســت، اما در صورتی که به درســتی استفاده 
شــود هیچ مشــکلی برای ســالمت دستگاه 

تنفسی فرد ایجاد نمی کند«.

حتی ماسک های 
الیه هم مانع   6

رسیدن اکسیژن 
کافی به مغز یا 

دیگر اعضای بدن 
انسان نمی شود
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دستچین

برداشت خاک از هرمز حتمًا با مجوز بوده است
باشگاه خبرنگاران جوان: عیســی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت درباره صادرات خاک هرمز گفت: اصاًل 
چنین اتفاقی نیفتاده اســت، خاک های معدنی کشور همیشه 
صادر می شوند، اما خاک کشاورزی نه. خاک که طال نیست آن 
را قاچاق کنند. صادرات خاک ممنوع اســت، جزیره هرمز هم 
خاکش کشاورزی نیست اگر انتقالی و برداشتی هم بوده حتماً 

با مجوز بوده است.

انتقاد از آغاز سال تحصیلی در ۱۵ شهریور
ایسنا: علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با انتقاد از آغاز ســال تحصیلی در ۱۵ شهریور گفت: سال 
تحصیلی می توانســت از اول مهر که یک زمان نوستالژیک و کلی 
داســتان و شعر ساخته شده بود، آغاز شود اما از ۱۵ شهریور بدون 

برنامه ریزی شروع و چند روز بعد هم تعطیل شد.

تورم، وضعیت معیشت محیط بانان را دشوار کرد
برنا: سرهنگ جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیــط زیســت می گویــد: تلخ ترین خاطره من شــهادت 
محیط بان کرمانی بود که مشــاهده کردم خانواده او از لحاظ 
مالی ضعیف هستند و حتی پول تشییع و مراسم را نداشتند. 
واقعاً ناراحت کننده بود و از حساب شخصی در ابتدا به آن ها 

کمک کردم.

ناکافی بودن پرستاران، دلیل افزایش موارد مرگ کرونایی ها
ایلنا:محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار می گوید: وجود 
۶ هزار پرســتار در مرخصی استعالجی و انصراف از کار هزاران 
پرستار دیگر، شیفت های شبانه روزی و بی وقفه آن ها را سنگین 
ساخته است. بیش از ۶۰ پرستار به دلیل ابتال به کرونا جان خود 
را از دســت داده اند.  تعداد مرگ و میرهای این روزها، به دلیل 

ناکافی بودن تعداد پرستاران است. 

آمار بسیار پایین اهدای پالسما در کشور
میزان:بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن 
بیان اینکه بیشترین مراجعه بهبود یافتگان از کووید ۱۹ مربوط به 
استان های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی و مازندران بوده است، افزود: با توجه به آمار بهبودیافتگان 
از کووید۱۹ در کشور تنها 2 درصد این افراد برای اهدای پالسما 

مراجعه کرده اند.

خبری از کارت هدفمند آموزش هوشمند نیست
خانه ملت: مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 
سیستم آموزش مجازی معیوب است. دانش آموزان و معلمان هم در 
آموزش اینترنتی با مشکالت متعددی از جمله رایگان نبودن و هزینه 
اینترنتی روبه رو هستند. دولت قرار بود کارت های هدفمندی برای 
استفاده اینترنت رایگان معلمان و دانش آموزان فراهم کند. متأسفانه 

تاکنون این هدف در حد یک سخن باقی مانده است.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو:
رمدسیویرهای مورد استفاده 
بیماران کرونایی، داخلی است

 ایرنا    رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: همه 
داروی رمدســیویری کــه در کشــور مصرف 

می شود، تولید داخل است.
محمدرضا شانه ساز در پاسخ به پرسشی درباره 
تأیید اثربخشی رمدســیویر در بهبود بیماران 
کرونا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا افزود: 
بله، ما هم این خبر را شــنیده ایم. در مجموع 
مصرف این دارو بیش از همه بســتگی به نظر 
پزشک دارد، اگر پزشک به اثربخشی این دارو 
عقیده داشته باشد تجویز می کند. در هر صورت 
مصرف این دارو در ایران باالست، میزان زیادی 
از این دارو هم در داخل و به اندازه نیاز کشــور 

تولید می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت:همه 
داروی رمدســیویری کــه در کشــور مصرف 
می شــود، تولید داخل است و واردات این دارو 
از خارج متوقف شده است. حتی زمینه صادرات 

این دارو هم وجود دارد.

آموزش

دانش آموزان کشورمان افتخار آفریدند
درخشش ستارگان ایرانی در 

المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک
 جامعه    تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی 
نجــوم و اخترفیزیک در المپیــاد جهانی نجوم 
و اخترفیزیــک که به صورت مجازی در کشــور 
اســلواکی برگزار شد موفق شــد هشت مدال از 

مدال های جهانی را از آن خود کند.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش وپــرورش، این مدال ها شــامل دو 
مدال طال، دو نقره، چهار برنز و همچنین دو دیپلم 
افتخار است. بر اساس این گزارش، دانش آموزان 
کشــورمان در رده بندی کشــورها مقام پنجمی 
جهان را بدست آوردند. مدال های طالی این دوره 
را کسری حاجیان و پرشان جوان رود و مدال های 
نقــره را علی رازقندی و متین محمدی ســرای 
کســب کردند. مدال های برنز نیز به امیرحسین 
حاجی محمدرضایی، فاطمه علی مرادی، حسین 
محمدی و محمدمهدی واحدی رسید. امیررضا 
قدیانــی و محمدامین ثریا نیز در المپیاد جهانی 

نجوم و اخترفیزیک دیپلم افتخار کسب کردند.

دانش و فناوری

توسط محققان کشور محقق شد
شکست انحصار آمریکا در 

تولید یک داروی ضد سرطان
 مهر    یک شرکت دانش بنیان، دارویی را برای 
درمان دو نوع سرطان تولید کرده است که نمونه 
خارجی این دارو توســط یک شرکت در آمریکا 
تولید می شود. محمدتقی فتحی، مدیرعامل یک 
شرکت دانش بنیان در مورد داروی درمان سرطان 
سینه و پروستات اظهار کرد: »تریپتورلین« یک 
داروی پپتیدی برای کاهش سطح هورمون های 
FSH و LH در بدن اســت کــه موفق به تولید 
آن شــدیم. این دارو در درمان سرطان پروستات، 
سرطان سینه و درمان نارسایی های رشد کودکان 
کاربرد دارد. فتحی افــزود: »تریپتورلین« اولین 
دارویی اســت که برای درمان هورمونی بیماران 
مبتال به سرطان پیشــرفته )غیر متاستاتیک یا 
متاستاتیک( پروستات استفاده می شود؛ این دارو، 
تستوسترون را که باعث رشد سلول های سرطانی 

پروستات می شود سرکوب می کند.
وی گفت: در نظر داریم تا سال آینده تمامی نیاز 

کشور به این دارو را تأمین کنیم.

نظامی و انتظامی

یک مسئول در پلیس فاتب هشدار داد
 فرار مالیاتی با سوءاستفاده 

از مدارک شهروندان
 برنا    رئیس پلیس امنیــت اقتصادی فاتب 
تهــران بزرگ گفــت: مــردم از دادن مدارک 
شناسایی خود به هر شخص حتی برای مدت 
زمان کوتاه به شدت پرهیز کنند. این ساده ترین 
مسیری است که معموالً سودجویان از آن بهره 
می گیرند تا با اطالعات دیگران اقدام به جرم در 

حوزه اقتصادی و مالی کنند.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی افزود: معموالً 
مشاهده شده ســودجویان با سوءاستفاده از 
مدارک دیگران اقدام به اخذ کارت بازرگانی 
و یا دستگاه کارت خوان می کنند و از طریق 
این بســترها اعمال مجرمانه انجام می دهند 
بدون اینکه شــهروند صاحب مدارک از این 

اقدام مطلع شود.
نخستین اتهامی که شهروند فریب خورده در 
این زمینه در ورطه آن گرفتار می شــود، فرار 
مالیاتی اســت که منجر به تشــکیل پرونده و 

مراتب قضایی برای شهروند می شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( بیان کرد
 علت تأخیر در اهدای تبلت 

به دانش آموزان نیازمند 
 باشگاه خبرنگاران جوان   رئیس کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( درباره علت تأخیر در اهدای 
تبلت به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد 

توضیحاتی داد.
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( درباره اهدای تجهیزات آموزشی به 
دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش کمیته 
امداد اظهار کرد: در چند روز آینده ۵ هزار تبلت 

خریداری شده، آماده توزیع می شود.
او با بیان اینکه به دلیل تحریم ها و مسئله نبود 
قطعــات الزم، این کار کمی بــه تعویق افتاده 
اســت، گفت: ما برای تهیه تبلت های مورد نیاز 
دانش آموزان با یکی از شــرکت های وابسته به 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( قرارداد بستیم و 
آن ها برای تولید تبلت ها توانستند قطعات مورد 
نیاز را از خارج از کشور وارد کنند. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت: ما به زودی به وعده 

خودمان با مقداری تأخیر عمل خواهیم کرد.

تکذیب ادعای نرسیدن اکسیژن کافی به بدن با استفاده از ماسک

ماسک بزنید، نفس بکشید
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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(  

یا ذاالجالل واالکرام

چه اقداماتی انتخابات ایاالت متحده را در آستانه آشوب قرار داده است؟

10 نشانه شورش سراسری در آمریکا
  جهان/ علوی   کمتر از دو روز مانده به انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، از مردم عادی گرفته 
تا مقامات این کشــور، همه خود را به نوعی برای 
مواجهه با بحران و آشوب احتمالی آماده می کنند. 
در روزهای گذشــته اخبار متعــددی درباره این 
آمادگی ها به گوش رسیده که همگی از احتمال بروز 
ناآرامی انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا حکایت دارند. روندی که نزدیک شدن تعداد 
آرای دو نامزد یا اعالم پیروزی زودهنگام هر یک از 
آن ها می تواند جرقه آن را روشن کرده و بحث تقلب 
در انتخابات و زیرسؤال رفتن نتیجه را مطرح کند. 
آن زمان کشیده شدن جریان انتخابات به هر سو 
محتمل است و این همان جایی است که هر کسی 
از ترامپ و بایدن گرفته تا مقام های دیگر و حتی 

مردم برای آن آماده می شوند.

نخستین قدم آشوب؛ ترامپ جمهوری خواه»
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اقدام در راستای 
تشــکیک در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، روز 
جمعه از دادگاه های فدرال خواســت مانع طوالنی 
شدن شمارش آرا توسط برخی ایالت ها شوند. این در 
حالی است که با توجه به مجزا بودن قوانین ایالتی در 
آمریکا و شرایط ویژه برگزاری انتخابات امسال، برخی 
ایالت ها قصد دارند آرایی را که پس از تاریخ ســوم 
نوامبر به دستشان می رسد به شرطی که پیش از این 
تاریخ پســت شده باشند، محاسبه کنند. به گزارش 
فارس، پیشتر دیوان عالی آمریکا درخواست ترامپ 
برای جلوگیــری از دریافت آرای پســتی در ایالت 
کارولینای شــمالی پس از پایان مهلت انتخابات را 
رد کــرده بود. این مواضع، در کنار صحبت های او با 
این مضمون که تنها در صورتی وی بازنده انتخابات 
خواهد بود که در آن »تقلب گســترده« شده باشد، 
سیگنال هایی است که احتمال عدم پذیرش نتیجه از 
سوی او و اعالم پیروزی زودهنگام را مخابره می کند.

دومین قدم آشوب؛ کلینتون دموکرات»
در طرف دیگر، حزب دموکرات با توجه به پیشتازی 
بایــدن در نظرســنجی های ایالت های کلیدی و 
حتی بعضاً ایالت های اصالتاً جمهوری خواه، خود 
را به پیروزی نزدیک تر می داند و به نظر نمی آید 
به این راحتی باخــت را بپذیرد. به همین دلیل 

»هیالری کلینتون«، وزیر خارجه اسبق آمریکا به 
نامزد حزب دموکرات توصیه کرده در شب سوم 
نوامبر، صرف نظر از هــر اتفاقی که در انتخابات 

می افتد، شکست را نپذیرد.

 سومین قدم آشوب؛ »
تشکیل ارتش ناظران بر انتخابات

شبکه »ان بی سی« در یک پیش بینی اعالم کرده با 
توجه به اینکه انتخابات امســال آمریکا در زمینه ای 
از خصومــت حزبی و ناآرامی هــای اجتماعی اتفاق 
می افتد، فشــار بی ســابقه ای به رؤســای پلیس و 
کالنترها بــرای حفظ نظم در پایگاه های رأی گیری 
وارد خواهد شــد. وضعیتی که به گفته این رسانه، 
گروه های شبه نظامی راست گرای حامی ترامپ که به 
درخواست او »ارتش ناظران بر انتخابات« را تشکیل 

داده اند به تشدید آن دامن می زنند.

 چهارمین قدم آشوب؛ »
فعالیت گروه های شبه نظامی

در مطالعه ای که هفته گذشــته 
منتشــر شــد، درباره احتمال 
زیــاد خشــونت مســلحانه 
مرتبط با انتخابات از ســوی 
گروه های شبه نظامی در پنج 
ایالــت آمریکا هشــدار داده 
شــد. گزارش مشترک پروژه 
داده هــای وقایــع و موقعیت 
مســلحانه،  درگیری هــای 
پنســیلوانیا،  ایالت هــای 
میشــیگان،  جورجیــا، 
ویسکانسین و اورگن را جزو 
ایالت هایی تعیین کرد که 
احتمــال افزایش فعالیت 
شــبه نظامیان در روزهای 
منتهی بــه روز انتخابات 

آمریکا در ســوم نوامبر و در 
روزهای پس از روز انتخابات 
در آن ها وجــود دارد. در این 
شمالی،  کارولینای  گزارش، 

ویرجینیــا،  تگــزاس، 
کالیفرنیا و نیومکزیکو هم 

جزو ایالت هایی هســتند که در معرض خطر سطح 
متوسط فعالیت شبه نظامیان قرار دارند. در این گزارش 
در خصوص انجام هر اقدامی از مداخله در اعتراض ها 
تا ســازماندهی توطئه هــای آدمربایی که هدف آن 
مقام های منتخب اســت، هشدار داده شده است. به 
گفته سخنگوی ACLED در این تحقیق مشترک، 
فعالیت های بیش از ۸۰ گروه از اول تابســتان مورد 
بررسی قرار گرفته که بیشتر آن ها راست گرا هستند.

 پنجمین قدم آشوب؛ »
آمادگی نیروهای امنیتی

در سطح مقام های محلی و ایالتی هم تدابیری برای 
مواجهه با ناآرامی های انتخاباتی اندیشیده 

شــده و در برخی از شهرها نیروهای 
امنیتی به حالت آماده باش درآمده اند. 
»گوین نیوسام« فرماندار کالیفرنیا 
درباره ناآرامی در شب انتخابات 

آمریکا گفت همه 

سناریوها را در نظر دارد و اطمینان حاصل می کند که 
آمادگی دارد. اظهارات او یک روز پس از آن بیان شد 
که رئیس پلیس بورلی هیلز، شهری در حومه غربی 
لس آنجلس از بســتن برخی خیابان ها برای کنترل 
اوضاع خبر داد. مقام های شــیکاگو نیز رزمایشــی 
همه جانبه برای مواجهه با تهدیدها و خشونت های 
مرتبط با انتخابات برگزار کرده اند. »مایکل هریسون« 
کمیسر پلیس شهر بالتیمور ایالت مریلند نیز اعالم 
کرد پلیس »در حال برنامه ریــزی، تمرین و ایجاد 
پروتکل هایی برای استقرار منابع در روز انتخابات و 

حتی پس از آن است«.

ششمین قدم آشوب؛ اعتصاب»
اتحادیه های مختلف آمریکا هــم در نظر دارند اگر 
رئیس جمهور این کشــور در صورت شکســت در 
انتخابات روز سه شنبه به طور مسالمت آمیز از قدرت 
کناره گیری نکند، دست به اعتصاب بزنند. فدراسیون 
کارگری منطقه روچستر در نیویورک، سیاتل و غرب 
ماساچوست از چنین اقدامی اعالم حمایت کردند. 
»دن ملونی« رئیس اتحادیه کارگری روچستر گفت 
۱۰۰ هزار نفر از اعضای این اتحادیه در حال مذاکره 

با چیزی حدود ۱۲.۵ میلیون نفر هستند. 

 هفتمین قدم آشوب؛ »
کنترل شبکه های اجتماعی

فیس بوک، غول رسانه های اجتماعی هم 
اقدام هایی را برای ناآرامی های احتمالی 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تدارک دیده است. این 
ابزارها شــامل کند کردن 
انتشار برخی از پست ها 
خبرهای  تعدیــل  و 
اســت.  کاربــران 
گفتند  آگاه  منابع 
ی  م هــا ا قد ا
ی  ر ا ضطــر ا
شــامل کاهش 
سرعت اینترنت و محدود 
پســت های ضد  کــردن 
امنیتــی در پیش گرفته 
می شود. افرادی که با این 
برنامه ریزی آشــنا هستند 
اظهــار کردنــد مدیــران 
آن ها  گفته اند  فیس بــوک 
فقط در شــرایط وخیم 
مانند خشــونت مربوط 
به انتخابات از این ابزارها 
استفاده می کنند، اما این شرکت باید برای 

تمام احتماالت آماده باشد.

هشتمین قدم آشوب؛ خرید اسلحه توسط مردم»
طبــق گزارش هــا، بــا نزدیــک شــدن انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، خرید مایحتاج زندگی و 
اسلحه از ترس آشوب های انتخاباتی به شدت افزایش 
یافته اســت. به نوشــته روزنامه »یو اس  اِی تودی« 
بیشتر کارشناسان، خشــونت های پراکنده ای را در 
آستانه انتخابات پیش بینی کرده اند. به همین دلیل 
خرید مردم آمریکا در ســالح و مهمات رکورد زده 
است. فروشــگاه های زنجیره ای »وال مارت« که از 
بزرگ ترین فروشــگاه های زنجیــره ای در آمریکا و 
جهان به شمار می رود اعالم کرده با هدف حفاظت از 
کارکنان و مشتریان، اسلحه و مهمات را از قفسه های 
فروشــگاه های خود جمع کرده است. این در حالی 
اســت که ناآرامی های متعددی نیز تاکنون به وقوع 

پیوسته  است.

نهمین قدم آشوب؛ آتش زدن صندوق های رأی»
چندی پیش رسانه های آمریکایی از وقوع آتش سوزی 
کــه ظاهراً عمدی بوده، در یکی از صندوق های اخذ 
رأی در ایالت »کالیفرنیا« خبر دادند. روز سه شنبه نیز 
یکی دیگر از صندوق های رأی گیری در »بوستون« 
ایالت ماساچوست به آتش کشیده شد. از سوی دیگر 
مردم در حال کندن برچسب ها و تابلوهای انتخاباتی 
از مقابل منازلشان هستند تا احتمال مورد حمله قرار 
گرفتن در آشوب های انتخاباتی کاهش یابد. عده ای 
دیگر نیز در حال گریختن به نواحی روستایی و خارج 

از شهر یا ایجاد سنگرهای دست ساز هستند.

 دهمین قدم آشوب؛ »
حفاظ گذاشتن برای ادارات

خبرگزاری فرانســه روز پنجشــنبه گــزارش داد، 
به دنبال نگرانی هــا از احتمال وقــوع اعتراضات و 
خشونت های عمومی پس از انتخابات آمریکا، بسیاری 
از صاحبان فروشــگاه ها و ادارات در آمریکا در حال 
مستحکم تر کردن حفاظ های ساختمان های تجاری 
و اداری هستند. شهروندان بسیار ثروتمند در منطقه 
»منهتن« اقدام به استخدام نگهبان های مسلح برای 
 محافظت از ســاختمان های شــیک خود کرده اند. 
در این میان، نتایج نظرسنجی انجام شده نشان می دهد 
از هر چهار نفر، سه آمریکایی بابت وقوع خشونت های 
انتخاباتی در این کشور نگران هستند. حال باید دید 
با توجه به رقابت بســیار نزدیک دونالد ترامپ با جو 
بایدن بر سر کرسی اتاق بیضی کاخ سفید، آیا چهل 
و ششمین انتخابات آمریکا در امنیت و آسایش کامل 
برگزار خواهد شد یا اینکه این بار، امواج درگیری های 
داخلــی ۵۰ ایالت متحده را نامتحــد خواهد کرد.
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تأثیر انتخابات آمریکا بر نظام بین الملل©
 انتخابات ریاســت جمهوری در ایاالت متحده آمریکا بــه دلیل جایگاه ویژه این 
کشور در نظام جهانی، تنها یک موضوع داخلی محسوب نشده و دامنه تأثیرات آن 
گستره ای جهانی دارد. انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری به نوبه خود منحصر به 
فرد بود. ترامپ از جمله اشخاصی بود که بدون سابقه فعالیت سیاسی وارد کارزار 
انتخابات این کشــور شد و در دوره چهارساله اول او اتفاقات مهمی رخ داد. جنگ 
تجاری با چین، خروج از برجام، انقضای تحریم های تسلیحاتی علیه ایران، تالش 
برای تسهیل ائتالف سازی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، 

شیوع کرونا و اعتراض های گسترده ضد نژادپرستی از این قبیل اتفاقات بود.
در این میان نکته مهم این اســت که آمریکا کشــوری ســاختارمحور است تا 
شخص محور. بدین معنا که تغییر اشخاص در هرم قدرت، تأثیری بر راهبردهای 
این کشور ندارد. آنچه ممکن است در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این 
کشور تغییر کند، تاکتیک های دولت هاست. از آنجایی که معموالً دولت ها در دوره 
دوم غیرقابل مهار می شوند، انتظار می رود ترامپ بیش از آنی که در دوره نخست 
سعی در بر هم زدن نظم جهانی داشت، این کار را انجام دهد. به دلیل اینکه دوره 
کنونی در روابط بین الملل دوره گذار محسوب می شود، آنچه در حال وقوع است 

انتقال قدرت از غرب به شرق و افول هژمونی ایاالت متحده است. 
ایاالت متحده به عنوان کشوری که پس از جنگ دوم جهانی، سلطه ای همه جانبه 
بر کل جهان پیدا کرد و این تســلط با ســقوط اتحاد جماهیر شوروی بیش از 
پیش تحکیم یافت، هیــچ گاه ظهور قدرت جدید به عنوان رقیب را برنمی تابد. 
بنابراین شــاهد هستیم که در اسناد باالدســتی خود، چین را به عنوان تهدید 
معرفی می کند. براســاس برخی تحلیل های اقتصادی، چین تا ســال ۲۰۲۵ به 
قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شــد. همین امر یکی از دالیل عمده 
ایاالت متحده برای آغاز جنگ تجاری با این کشور به شمار می رود و آثار منفی 
این جنگ به مراتب از درگیری های نظامی بیشــتر است. اگرچه در کوتاه مدت 
چین را می توان پیروز میدان جنگ اقتصادی دانست ولی با توجه به اینکه حدود 
۲۵ درصد از اقتصاد جهانی در دست واشنگتن است، در بلندمدت ایاالت متحده 

می تواند پیروز باشد.
از طرفی این کشور در چند سال اخیر نسبت به اتحادیه اروپا نیز اقبال خوبی نشان 
نداده که همین امر ســبب ناخشنودی اتحادیه از سیاست های ایاالت متحده به 
خصوص شخص ترامپ شده است. ایاالت متحده در این راستا به منظور کاهش 
قدرت اتحادیه اروپا دو اقدام جدی انجام داد: حمایت همه جانبه از انگلستان برای 
خروج از اتحادیه اروپا با عنوان برگزیت و نیز حمایت از احزاب راست افراطی در 
کشورهای اروپایی که مخالف وحدت در اتحادیه هستند. به نظر می رسد اتحادیه 
خود نیز مخالف انتخاب ترامپ باشد. با وجود این در صورت انتخاب ترامپ، محور 

اروپایی، سیاست های محتاطانه تری در قبال ایاالت متحده اتخاذ خواهد کرد.
در مورد غرب آســیا نیز ایاالت متحده، جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یک 
قدرت منطقه ای که دارای عمق راهبردی اســت، قبول دارد و در اسناد خود نیز 
به آن معترف اســت. اما به دلیل تالش این کشــور برای مقابله با چین و حتی 
کنترل روسیه، می توان گفت اگر پیشتر ایاالت متحده به بهانه مبارزه با تروریسم 
)سیاستی که از دوران بوش سرلوحه این کشور برای حضور نظامی در منطقه قرار 
گرفت( در منطقه حضور داشت، این بار تالش خواهد داشت به صورت نیابتی در 
منطقه کنشــگری نماید. از این رو نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج کرده 
و در عوض با اجماع ســازی در بین کشورهای عربی سعی دارد قدرت ایران را از 
این طریق تحت کنترل خود درآورد و به این ترتیب تمرکز خود را روی شــرق 
آسیا قرار دهد. در مجموع می توان ادعا کرد نوعی تغییر در راهبرد ایاالت متحده 
مشاهده می شود. راهبرد مقابله با قدرت های نوظهور، جایگزین راهبرد مبارزه با 

تروریسم شده است.
ایاالت متحده کشوری نیســت که تحت تأثیر تغییر رئیس جمهور خود تغییر 
راهبرد دهد، بنابراین بدنه امنیتی این کشــور در صورت انتخاب مجدد ترامپ 
ســعی خواهد داشت سیاست های راهبردی خود را به دولت دیکته نمایند و به 
صورت نامحســوس دولت ترامپ را تحت کنترل خود بگیرد. اما ممکن است در 
حوزه تاکتیک ها، دست دولت بازتر باشــد. آنچه در این دوران اهمیت دارد این 
است که انتخاب ترامپ می تواند برای آینده نظام جهانی و رژیم های بین المللی 
 America( چالش برانگیز باشد، چراکه این کشور با هدف تحقق شعار اول آمریکا
First( در بســیاری از موارد نظم موجود را به چالش کشــیده است. برای نمونه 
با خروج این کشــور از پیمان منع موشــک های هسته ای میانبرد )۱94۸( بین 
شــوروی و ایاالت متحده که پیشتر برای کنترل تسلیحات بین این دو ابرقدرت 
به امضا رسیده بود، این پیمان کاماًل بی اثر شد. خروج ایاالت متحده از برجام، به 
منظور اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی یکی دیگر از مصادیق این نکته 
است. با این حال، آنچه در جمهوری اسالمی رخ داد، این بود که با درایتی مناسب 
و خوب توانســت نه تنها برنامه دولت ترامپ را به شکست منجر سازد، بلکه  چه 
بسا به گفته مقامات ارشد این کشور، انزوای جهانی ایاالت متحده را نیز رقم بزند 

و همین امر می تواند سرعت افول ایاالت متحده را بیشتر کند.
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 جهان/ علوی  دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت حمایت ملت 
یمن  از پیامبر اسالم و آرمان فلسطین، حجت را بر کسانی که 
در این قضیه سکوت اختیار کرده اند، تمام می کند. به گزارش 
فارس، سیدحسن نصراهلل به راهپیمایی میلیونی مردم یمن در 
شهر صنعا اشاره کرد و گفت: آن ها باوجود جنگ چندساله علیه 
کشورشان، محاصره و گرسنگی ای که بر یمن تحمیل شده، 
برای والدت نبی شریف اسالم)ص( به خیابان ها می آیند و از او 
در برابر اهانت حمایت و دفاع می کنند. دبیرکل حزب اهلل ادامه 
داد: »آیا این حضور مردم یمن در حمایت از پیامبرشان معنادار 
نیست؟ این مردم غریب همچنان از آرمان و ملت فلسطین 
حمایت می کنند در حالی که خودشان در جنگ و محاصره 
هستند«. دبیرکل حزب اهلل در ادامه سخنان خود حمله شهر 
نیس فرانسه را محکوم کرد و گفت: از نظر اسالم این گونه 
او گفت: مقام های فرانسه حق ندارند  حمالت مردود است. 

مسئولیت این اقدامات را بر عهده دین و سایر پیروان آن بدانند. 
نصراهلل افزود: باید در این مواقع همان فرد را مسئول دانست ولو 
انگیزه او دینی باشد. او گفت: اگر فردی مسیحی یا غیره چنین 
اقدامی کند، این گونه رفتار را باید به پای دین مسیحیت یا 
نعوذ باهلل به اسم حضرت عیسی)ع( نوشت؟ او گفت: »اگر کسی 
اقدام تروریستی و یا از تروریسم حمایت می کند، او تروریست 
است نه فرد دیگر. مقام های فرانسه حق ندارند از تروریسم 
اسالمی یا فاشیسم اسالمی سخن بگویند«. دبیرکل حزب اهلل 
به اقدامات و جنایت های دولت های آمریکا در دنیا اشاره کرد 
و گفت: آیا می توان همه این اقدامات را به پای مسیحیت و 
مسیحیان نوشت؟ آیا درست است بگوییم تروریسم آمریکایی، 
تروریسم مسیحی است؟ سید حسن نصراهلل با اشاره به حمایت 
غرب از تروریست ها گفت: گرفتن ویزای کشور شما سخت 
است اما برای این افراد، رفتن به سوریه و عراق را تسهیل کردید. 

گزارش

حجت تمامی یمنی ها
سید حسن نصراهلل: حمایت ملت یمن از پیامبر)ص( و آرمان فلسطین حجت را بر ساکتین تمام می کند

 جهان/ علوی  رئیس  جمهور فرانسه در گفت وگو با الجزیره 
تلویحاً از مواضع قبلی خود عقب نشست و گفت احساسات 
مسلمانان در قبال انتشار کاریکاتورهای موهن را درک می کند. 
امانوئل مکرون افزود: کاریکاتورهای یاد شده یک پروژه دولتی 
نیستند، بلکه برآمده از روزنامه های آزاد، مستقل و غیروابسته 
به دولت هستند. مکرون ادامه داد: عده  ای هستند که اسالم را 
تحریف می کنند و به نام این دین ادعای دفاع از آن را دارند. 
رئیس جمهور فرانسه سپس گفت: به نظر من منشأ واکنش ها 
)به این موضوع( دروغ، تحریف سخنانم و این برداشت مردم 
تصریح  وی  می کنم.  تأیید  را  کاریکاتورها  این  من  که  بود 
کرد: آنچه به اسم اسالم انجام می شود آفتی برای مسلمانان 
تروریسم، مسلمان  قربانیان  از  در جهان است و ۸۰ درصد 
هستند. عقب نشینی امانوئل مکرون در حالی بود که پیشتر 
و در پی افزایش احساسات ضد فرانسوی در میان کشورهای 

اسالمی، رئیس جمهور فرانسه در پیامی در توییتر آن هم به 
دو زبان عربی و انگلیسی گفته بود: هیچ چیزی هرگز موجب 
نمی شود عقب بنشینیم. ما به تمامی اختالفات، با روحیه صلح 
احترام می گذاریم. هرگز سخنان تنفر آمیز را قبول نکرده و از 
بحث منطقی دفاع می کنیم. همواره در کنار کرامت انسانی و 

ارزش های جهانی خواهیم ایستاد. 
ماجرا از آنجا شروع شد که یک معلم فرانسوی که سر کالس 
درس، کاریکاتورهای موهن را نشان داده بود، کشته شد و پس 
از آن مکرون اعالم کرد جلو انتشار این کاریکاتورها را نمی گیرد 
و برخی دیگر از مقام های فرانسه نیز اظهاراتی ضد اسالمی 
مطرح کردند. انتشار کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی 
در دو هفته گذشته خشم جوامع اسالمی را برانگیخته است و 
این اعتراض ها زمانی که رئیس جمهور این کشور نیز از آن 

حمایت کرد، گسترده تر شد.

گزارش

 عقب نشینی »مکرون«
رئیس جمهور فرانسه: کاریکاتورها اقدام دولت نیست
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س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
تهیه،س�اخت و نص�ب حف�اظ فلزی ط�رح گره پنج�ره های

 باب الکاظم )ع( و باب الهادی )ع(در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید . لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19 /1399/08 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org   ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی

) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

برگ س���بز و سند کمپانی موتور سیکلت هاتف مدل 
1392 رنگ مش���کی به شماره انتظامی 92426/773  
ش���ماره موت���ور 150NC5005301 و ش���ماره شاس���ی 
حس���ین  مالکی���ت  ب���ه   NC5***150Z9216128
محم���دزاده مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز یکدس���تگاه کامیون���ت ون م���دل 1380 
سیس���تم نیس���ان نام مالك: س���هیال اوحدی شماره 
موتور : 00154166 ش���ماره شاس���ي C55001 شماره 
انتظامی 42 ایران 318ه39 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
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ش��ركت قند تربت ح�یدریه )س��هامی عام( در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده 
نس��بت به فروش یك قطعه زمین به ابعاد 10.000 متر مربع در اس��تان خراس��ان 
رضوی - شهرستان تربت حیدریه - بخش شادمهرضلع شرقی پلیس راه شادمهر 
به مبلغ هر متربع 22.000)بیس��ت و دو هزارریال(نوع كاربری زراعی ،ویك قطعه 
زمین به مس��احت حدود 3300متر مربع در شهرس��تان ترب��ت حیدریه حد فاصل

 ج��اده دامس��ك وپل كم��ر بندی ترب��ت حیدریه به س��مت زاوه به مبل��غ هر متر 
مربع240.000) دویس��ت و چهل هزار ریال(نوع كاربری زراعی ، و یك قطعه زمین 
به مس��احت حدود 13000متر مربع در شهرس��تان تربت حیدری��ه زیرجاده قدیم 
زاوه و پ��ل كمربندی ب��ه مبلغ هر متر مرب��ع 210.000)دویس��ت و ده هزار ریال( 

اقدام نماید. 
كلیه متقاضیان محترم می توانند از روز یكشنبه مورخ1399/08/11 بامراجعه به 
دبیرخانه یا پایگاه اینترنتی ش��ركت به آدرس http://torbatsugar.ir/ قس��مت 
مناقصه و مزایده ، فرم های مربوطه  را دریافت و پس از بررسی و تكمیل دقیق 
فرم ها، پیش��نهادات خود را از طریق پس��ت به آدرس ش��ركت ارس��ال نمایند. 
آخرین مهلت دریافت فرم های مزایده از طریق پس��ت، تا پایان وقت اداری روز 
پنج ش��نبه مورخ 1399/08/22 می باشد، ضمنًا شماره تلفن 9- 051-52312036 
داخل��ی 211 آماده پاس��خگویی جه��ت دریافت اطالعات تكمیلی مزایده می باش��د.  
جلس��ه بازگشائی پاكت ها در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 1399/08/24در 
محل ش��ركت انجام خواه�د پذیرفت. هر متقاضی باید 5 درصد مبلغ پیش��نهادی 
خود را به حساب شماره 0209182357007 سیبا بانك ملی باجه كارخانه قند بنام 

شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت واریز نماید.
 ش��ركت در رد یك یا كلیه پیش��نهادات مختار اس��ت. آدرس: خراسان رضوی - 

شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر- كد پستی: 95138-55595 

آگهی مزايده

شركت قند تربت حیدریه 

1� موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهبانی از تأسیسات و ابنیه شركت گاز استان 
به مدت یک سال

2� نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار: شركت گاز خراسان ش��مالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی 
شرقی- نبش خیابان دهخدا- كد پستی 94156-75949

3� نح��وه دریافت اس��ناد ارزیاب��ی و مهلت ارائه م��دارك: از تمامی پیمان��كاران واجد ش��رایط )دارای 
گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی )فعالیت نگهبانی( و تأیید صالحیت شده 
توسط س��ازمان حراس��ت وزارت نفت، توانایی مالی، ظرفیت آزاد كاری، تخصص و سابقه كاری مرتبط( 
دعوت به عمل می آید جهت ش��ركت در مناقصه صدرالذكر از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تكمیل و بارگذاری مدارک خواس��ته ش��ده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی صرفًا 
تا تاریخ 1399/08/25 امكان پذیر اس��ت. ضمنًا ضروری اس��ت اس��ناد بارگذاری ش��ده از كیفیت الزم 

برخوردار باشند. به نحوی كه تصویر آن و نیز مهر و امضای صاحبان مجاز بطور خوانا قابل رؤیت باشد.
** تحویل اصل ضمانت نامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از جلس��ه بازگش��ایی پاكت ها الزامی 
اس��ت. در ص��ورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مق��رر، مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف 

خواهد شد.
***  شركت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در 

این مناقصه نخواهند بود.
4- نوع و میزان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 

مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ���/1/841/500/000 ریال )یک میلیارد 
و هشتصد و چهل و یک میلیون و پانصد هزار ریال( می باشد. 

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه به مبلغ:
 ���/36/830/000/000 ریال )سی و شش میلیارد و هشتصد و سی میلیون ریال( می باشد.

6- نحوه و زمان توزیع اس��ناد مناقصه: اس��ناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1399/08/15 از طریق سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.

شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:  23658196                                                                                                  
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آگهی تجديد فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای همراه با 
ارزيابی كیفی )فشرده(

)مناقصه شماره  99/413( نوبت دوم      شماره مجوز: 1399.4174

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سردبیر:

  امیر جلیلی نژاد
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