
اقبال تهران و اسالم آباد 
به تقویت روابط راهبردی

گزارش  روز

 اقتصاد  در حالی  که بازار بورس در چند ماه اخیر در مجموع نزولی است، اما روز 
چهارشنبه، آخرین روز کاری هفته خود را با صعودی شدن به پایان برد. شاخص 
مثبتی که در مقایسه با شاخص منفی چند ماه اخیر به هیچ  وجه قابل اعتنا نیست، 
اما نکته قابل توجه این است که در یک ماه اخیر در طول هفته شاخص منفی است 

و صرفاً در آخرین روز کاری مقداری مثبت می شود...

قدسعلتریزشنوسانیبازارسرمایهرابررسیمیکند

آدرسهایغلطدربورس

مقایسهرفتارتوییتروفیسبوکدرقبالتحوالتآمریکاوغیرآمریکا

استاندارد های دوگانه پرنده آبی

سیاست وزیــر امورخارجه کشورمان 
که به دعوت همتای پاکســتانی شامگاه 
سه شــنبه در صــدر هیئت سیاســی و 
اقتصــادی و به منظور انجام ســفری دو 
روزه وارد اسالم آباد شده بود، روز گذشته 

با چند تن از مقام های این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد؛ سفری با ماهیت فرهنگی 
کــه بیانگر عمق روابــط راهبردی میان 
دو همســایه اســت. محمدجواد ظریف 
دوشنبه در توییتی در این زمینه نوشت: 

»گفت وگوهای ســطح باال در موضوعات 
دوجانبــه و چندجانبــه بــا برادرانم در 
پاکستان انجام خواهد شــد«.  وزیر امور 
خارجه امــا در دیــدار روز گذشــته با 
همتای پاکستانی اش، با اشاره به تصمیم 

ایران برای توســعه گذرگاه های مرزی با 
پاکســتان، از تصمیم دولت اسالم آباد در 
خصــوص گشــایش بازارچه های جدید 
مرزی به منظور توسعه مناسبات تجاری 

دو کشور استقبال و...
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تحلیلگر سرشناس مسائل سیاسی جهان عرب: کارآفرین موفق از توانمندسازی اقشار مختلف می گوید گفت و گو با مسلم کرمانی

:jامام صادق
اصالح میان مردم 

هنگام پیدایش 
اختالف، و نزدیک 

کردن آنان به هم 
در هنگام دور 

شدن از یکدیگر، 
صدقه ای است 

که خداوند آن را 
دوست دارد. 
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وزیر جدید ترامپ متهم ترور شهید 
سلیمانی و انفجار بیروت است

 گامی برای 
احیای هنرهای بومی

اذان گویی در حرم مطهر رضوی، 
آرزوی استاد »شریف زاده« بود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده )مناقصه شماره  9903( نوبت دوم
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اداره کل امور عش�ایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان نسبت 
به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده بابت طرح عملیات 
اجرایی خطوط انتقال برق منطقه عش�ایری چهلغانی و گراب شهرستان سبزوار 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق درگاه 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به  آدرسwww.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
1 – مهل�ت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1399/08/21س�اعت10:00لغایت 

تاریخ1399/08/25 ساعت 10:00
2- آخری�ن مهل�ت تکمی�ل و بارگزاری اس�ناد مناقص�ه از س�وی مناقصه گران 
در س�امانه س�تاد و تحویل پاک�ت )الف( ب�ه دبیرخانه اداره کل س�اعت12:00 
صب�ح   09:00 س�اعت  بازگش�ایی  باش�د)تاریخ  م�ی   1399/09/09 م�ورخ 

مورخه1399/09/10 میباشد.(
به�ا پای�ه س�ال99                          4- مبل�غ ب�رآورد اولیه3.993.184.928ری�ال فهارس�ت 

می باشد.

5- تضمین شرکت در فرایندارجاع کار  می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز نقد به حساب شماره  310100004060039007655738 شناسه واریز 
962149660200000000000000000000  حساب تمرکز وجوه سپرده بانک 
مرکزی بنام اداره کل امور عش�ایر خراس�ان رضوی و یا سایر تضامین معامالت 
دولتی مندرج در اسناد مناقصه )تضامین مندرج در آیین نامه معامالت دولتی (

 به مبلغ 199.659.246 ریال
6-حداق�ل رتبه 5 رش�ته نی�رو از س�ازمان مدیری�ت و برنامه ری�زی و گواهی 
صالحیت ایمنی از س�وی اداره کار ، تع�اون و امور اجتماعی و دارای تاییدیه 

پیمانکاران دارای صالحیت از شرکت توزیع برق
7- مدت اجراء : دو ماه

8- محل تأمین اعتبار)صندوق توسعه ملی بند ه� تبصره 4 (نقد
9- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.

10- اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار:  آدرس: خیابان آخوند خراس�انی 
بین آخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096 تلفن: 38595016

شناسه آگهی1042715/ م الف5624
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 دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد 
نسبت به تامین نیروی انسانی و واگذاری 
امور اعزام بین بیمارس��تانی بیمارس��تان 
عالمه بهل��ول گناب��ادی از طری��ق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا شرکت های واجد 
ش��رایط می توانند تا م��ورخ 1399/08/24 
جهت دریافت اس��ناد مناقصه به س��امانه  

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه انتش��ار آگهی به عهده برنده 
مناقص��ه خواه��د بود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا تمامی پیشنهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه  ,ع

99
08
94
3

 آگهی مناقصه

 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
 در نظر دارد تعداد 400 دستگاه ویلچر 
بزرگسال را از طریق برگزاری مناقصه 

خریداری نماید .
نشانی دریافت اسناد و اطالعات مناقصه :
لت  و د نیک  و لکتر س��امانه تدارکات ا

setadiran.ir نی ب��ه نش��ا
اداره امور پشتیبانی و مهندسی 

بهزیستی خراسان رضوی  ,ع
99
08
85
4

 آگهی مناقصه
     خرید ویلچر

تولیت آستان قدس رضوی با  آستان
اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقالب که 
هر کس رئیس جمهور آمریکا شود، تأثیری بر 
سیاست ما ندارد، گفت: اینکه چه فردی در 
آمریکا انتخاب شده برای ما مهم نیست زیرا 
تغییر افراد سیاست استعماری و ظالمانه این 
حکومت را دگرگون نمی کند. حجت االسالم 
 والمسلمین احمد مروی در جلسه شورای 
شامگاه  که  رضوی  قدس  آستان  معاونین 
سه شنبه در تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
ریاست  انتخابات  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
جمهوری آمریکا، اظهار کرد: اینکه چه فردی 
در آمریکا انتخاب شده برای ما مهم نیست 
زیرا تغییر افراد سیاست استعماری و ظالمانه 
این حکومت را دگرگون نمی کند، بنابراین 
موضعی  همان  این خصوص  در  ما  موضع 
که  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  که  است 
انتخابات آمریکا تأثیری بر سیاست  کشور 
ما ندارد. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
با سیاست های استعماری و ظالمانه  ایران 
رژیم آمریکا مخالف است، افزود: ما مخالف 
یا موافق با حزب خاصی در آمریکا نیستیم 
بلکه مخالف سیستم استعماری و استثماری 
حکومت آمریکا هستیم؛ رفت و آمد اشخاص 
در  زیرا  ندارد  تأثیری  ما  سیاست های  بر 
سیاست های آمریکا تغییری ایجاد نمی کند. 
اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
و  جمهوری خواهان  روش   و  ادبیات  شاید 
دموکرات ها با هم متفاوت باشد، اما سیاست 
و هدف آن ها یکسان است تصریح کرد: هر 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا 
به تعبیر امام خمینی )ره( گرگ و شیطان 
بزرگ هستند، پس برای ما این دو حزب 

 ............ صفحه 3هیچ تفاوتی نمی کنند...

تولیتآستانقدسرضوی:

سیاست استعماری
 آمریکا با تغییر افراد 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

صالحی: راه اصالح جهان امروز، احیای معنویت دینی است   ایرنا: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تنها گزینه برای اصالح جهان درهم شکسته امروز، احیای معنویت دینی در مفهوم عمیق و گسترده آن و 
بازیابی حکمت و معرفت قدسی و گوش فرادادن به پیام اصلی پیامبران الهی است. علی اکبر صالحی در کنفرانس علمی صلح، عدالت، امنیت و سالمت جهانی افزود: چنانچه علوم و فناوری های نوین تحت هدایت و ارشاد 
باورمندان به علوم وحیانی و مروجان تعالیم انبیای الهی قرار نگیرند، می توانند زمینه  ساز ظهور اهریمن شوند؛ تجارب تلخ و فاجعه بار بشری در قرن بیستم و دهه های نخستین هزاره سوم مؤید این نظرگاه معرفتی است.

 سیاســت/ مهدی خالــدی   وزیر 
به دعوت  کــه  امورخارجه کشــورمان 
سه شنبه  شــامگاه  پاکســتانی  همتای 
در صــدر هیئت سیاســی و اقتصادی و 
به منظــور انجام ســفری دو روزه وارد 
اســام آباد شــده بود، روز گذشــته با 
چند تن از مقام های این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد؛ سفری با ماهیت فرهنگی 
که بیانگر عمق روابــط راهبردی میان 
دو همســایه اســت. محمدجواد ظریف 
دوشنبه در توییتی در این زمینه نوشت: 
»گفت وگوهای ســطح باال در موضوعات 
دوجانبــه و چندجانبه بــا برادرانم در 

پاکستان انجام خواهد شد«. 

همکاریهایمرزیگسترشمییابد»
وزیر امور خارجه اما در دیدار روز گذشته 
بــا همتای پاکســتانی اش، با اشــاره به 
تصمیم ایران برای توســعه گذرگاه های 
مــرزی بــا پاکســتان، از 
اســام آباد  دولت  تصمیم 
گشــایش  خصــوص  در 
بازارچه هــای جدید مرزی 
به منظور توســعه مناسبات 
تجاری دو کشــور استقبال 
و آمادگی کشــورمان برای 
توافــق دربــاره روش های 
جدید تبــادالت تجاری را 
اعام کرد. ظریف همچنین 
با اشــاره به اهمیت تقویت 
امنیت مرزهای دو کشــور، 
مشــورت های  ضــرورت 
خصوص  این  در  مســتمر 
را یادآور شــد. شاه محمود 
قریشــی نیز در این دیدار 
از ایران به عنوان یک دوســت و همسایه 
مهم پاکســتان یاد کــرد و از اقدام های 
عملی دولت این کشــور برای توســعه 
همکاری تجاری و اقتصادی با ایران خبر 
داد و اظهار کرد: دولت پاکستان تصمیم 

گرفته است به تبادالت تجاری مرزی دو 
کشور کمک کند. وزیر خارجه پاکستان 
برقراری صلح و امنیت در مرزهای ایران 
و پاکستان را حائز اهمیت زیادی دانست 
و تأکید کرد این کشــور اجازه اقدامات 
خصمانه علیه ایران را نخواهد داد. ظریف 
در بدو ورودش به وزارت خارجه پاکستان 
اقدام به کاشت یک اصله نهال یادبود در 
محوطه این وزارتخانه کرد. همچنین طی 
مراســمی با حضــور وزرای امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران و پاکســتان، 
یکصد و چهل و ســومین ســالگرد تولد 
شــاعر بزرگ پارســی گو عامــه اقبال 

الهوری گرامی داشته شد.
ظریف پیش از دیدار با همتای پاکستانی 
خود، بــا ژنرال »قمر باجوا« فرمانده ارتش 
این کشور نیز دیدار و گفت وگو کرده بود. 
در این دیدار طرفین ضمن ابراز رضایت از 
همکاری های سیاسی، نظامی و منطقه ای 
دو کشور، گسترش روابط در همه ابعاد را 
مورد تأکید قرار دادند. ظریف در این دیدار 
به همکاری خوب نظامی دو کشور اشاره 
و از اقدام هــای به عمل آمده در مرز برای 
تحکیم امنیت مرزی، همزمان با گشودن 
گذرگاه های جدید مرزی بین دو کشــور 

قدردانی و اعام کرد از ســوی جمهوری 
اســامی ایران گذرگاه ریمدان در استان 
سیستان وبلوچستان در هفته آینده گشوده 
خواهد شــد. وزیر امور خارجه کشورمان 
اظهار امیدواری کرد در مقابل گذرگاه گبد 
نیز از سوی طرف پاکستانی باز و به مرور 
ســایر گذرگاه ها از جمله پیشین - مند 
برای گسترش ارتباطات مردمی و تجاری 

بین دو کشور افتتاح شود. 

روابطراهبردی،فراترازهمسایگی»
روابط 70 ساله ایران و پاکستان اگرچه 
با توجه به وضعیــت منطقه و جهان با 
فراز و نشــیب هایی همراه بوده اســت، 
اما به باور کارشناســان همزمان با روی 
کار آمــدن »عمران خان« نخســت وزیر 
پاکســتان، روابــط تهران-اســام آباد 
رو به بهبــودی رفته و بیــش از پیش 
مســتحکم شــد. ظریف پیش از این و 
در طول دو دوره دولت حسن روحانی، 
شــاید نزدیک به ۱0 بار به پاکســتان 
سفر کرده و این کشور همسایه یکی از 
اصلی ترین مقصدهای ســفرهای ظریف 
به شــمار می رود. اما دیــدار اخیر وزیر 
امور خارجه کشورمان از اسام آباد پس 

از گرامیداشــت روز اقبــال الهوری به 
عنوان محقق بزرگ جهان اسام، شاعر 
بین المللی و مروج خستگی ناپذیر اتحاد 
مســلمانان که دو ملت را به هم پیوند 
داده است، صورت گرفت. سفر وزیر امور 
خارجه به اسام آباد در این مقطع زمانی 
و شــرکت او در مراسم گرامیداشت این 
شاعر بزرگ، یکی از نشانه های متفاوت 
بودن این ســفر است، سفری هرچند با 
ماهیت سیاســی و اقتصادی اما عجین 
شده با دیپلماسی قوی فرهنگی؛ عاملی 
که بــدون تردید مهم تریــن پل پیوند 

دهنده دو ملت است.
ایــن در حالی اســت که بیــن ایران و 
پاکســتان عاوه بر مرز های مشــترک 
طوالنی، مناســبات مختلفی وجود دارد 
کــه می توانــد ظرفیت هــای نزدیک تر 
شدن هرچه بیشتر آن ها را فراهم کند. 
اختافــات پراکنده مــرزی بین تهران 
و اســام آباد نیز با تکیــه بر عقانیت و 
خویشتنداری و از طریق مسالمت آمیز و 
با تأســی به روحیه صیانت از پیوند های 
بــرادری و اخوت و اشــتراکات فراوان 
یکدیگــر، همــواره حل و فصل شــده 
اســت. از نگاه جمهوری اسامی ایران، 
تقویت همگرایی و افزایش همکاری های 
همه جانبه بین ایران و همســایگان در 
و  منطقه ای  تحــوالت  تازه تریــن  پرتو 
بین المللی، ضرورتی اساســی اســت و 
روابط تهران-اسام آباد نیز از این قاعده 
مســتثنا نیســت. وضعیت جهان اسام 
نیز نکته ای اســت که سبب نگرانی دو 
کشور شــده و عادی سازی روابط برخی 
رژیم صهیونیستی موضوعی  با  کشورها 
اســت که ایران و پاکســتان هر دو در 
مورد آن با حساســیت برخورد کرده اند. 
همچنین رقابت های ایران و عربســتان 
دارد به جاهای حســاس می رسد و در 
این بین اســام آباد می تواند در کاهش 

این تنش ها نقشی مهم ایفا کند.

وزیران خارجه ایران و پاکستان در سالروز تولد »اقبال الهوری« دیدار کردند

اقبالتهرانواسالمآبادبهتقویتروابطراهبردی

گرانی های اخیر کاماً عمدی و حساب شده بود! مواد اولیه برای تولید را آن قدر در س
گمرک نگه داشتند تا التهاب در بازار به حداکثر درجه خود برسد! تازه آقایان به این 
فکر افتادند موانع ترخیص کاال از گمرک را که خود به وجود آورده بودند کم کم بردارند 
و قیمت ها را براساس نرخ فعلی بازار تعیین کنند و مردم را از آن بهره مند سازند. این 

یعنی تدبیر! این یعنی امید! 09150000088 
چرا باید در کشور تبعیض و دوگانگی و وعده های کاذب باشد؟ مگر آقای دکتر نوبخت س

از طرف دولت اعام نکرد پاداش و مطالبات بازنشســتگان سال ۹۸ را تا پایان شهریور 
پرداخت خواهند کرد ولی باخبر شــدیم در عمل فقط بــه وزارت آموزش و پرورش و 
بهداشت تعلق گرفته و پرداخت شده است و برای سایر بازنشستگان به ویژه وزارت کشور 
و استانداری خراسان رضوی هنوز اقدامی صورت نگرفته. با توجه به مشکات اقتصادی 
حاکم بر جامعه به واهلل شرمنده همسر و فرزندانمان هستیم و اقساط ماهانه زندگی ما 
عقب افتاده. مسئوالن مرتبط بدانند الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم. تعدادی 

از بازنشستگان استانداری خراسان رضوی  09150000417
به نظر می رسه دالل ها و کارکنان سایت دیوار با هم همکاری دارن، چون وقتی کاربران س

گزارشی رو بهشون اطاع می دن به جای رسیدگی به گزارش، کاربرانی رو که گزارش تخلف 
ارسال می کنن رو مسدود می کنن تا صورت مسئله پاک بشه! 09370000079

استاندار کرمان با تصویب هیئت وزیران منصوب شد©
ایرنا: »علی زینی وند« با تصویب هیئت وزیران 

به عنوان استاندار جدید کرمان منصوب شد.
در جلسه دیروز هیئت دولت، رئیس جمهور 
با تجلیل از مردم کرمان گفت: این اســتان 
شهیدان واالمقامی تقدیم انقاب و ایران کرده 
است و چه افتخاری باالتر از اینکه شهید حاج 
قاسم سلیمانی با آن همه نقش ارزنده در دوران 
دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم، از اهالی این دیار است. حسن روحانی خاطرنشان کرد: 
امنیت ایران و حتی امنیت منطقه و کشورهای همسایه وامدار رشادت ها و دالوری های 

حاج قاسم سلیمانی است. وی از فدایی، استاندار پیشین کرمان قدردانی و تشکر کرد.

 درگذشت استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ©
بر اثر ابتال به کرونا 

فــارس: حجت االســام داوود فیرحــی، 
اســتاد تمام علم سیاست در دانشگاه تهران و 
پژوهشگر حوزه اندیشــه سیاسی بر اثر ابتا 
به ویــروس کرونا و مدتی بســتری بودن در 
بیمارســتان دیروز درگذشت. فیرحی متولد 
۱343 در زنجان، دارای دکترای علوم سیاسی 
از دانشگاه تهران و تحصیات حوزوی تا سطح 
عالی و استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد 
میهمان دانشگاه مفید در قم بود. رساله کارشناسی ارشد وی با عنوان »اندیشه سیاسی 
شیعه در دوره قاجاریه« بود که در آن به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه دوره قاجار 
و مکاتب مهم فقهی-سیاسی بسط  یافته در دوره قاجاریه و تأثیرگذار در تحوالتی چون 
نهضت مشروطه و انقاب اسامی پرداخته  است. رساله دکترای فیرحی هم »دانش، قدرت 
و مشــروعیت در اسام« نام داشت که با الهام از روش شناسی فوکو و هرمنوتیک گادامر 

تدوین شده بود.
دکتر فیرحی مؤلف ۱0 کتاب و دارای حدود ۶0 مقاله منتشره در مجات و کنفرانس های 

علمی در حیطه اندیشه سیاسی اسام است.

 دادگاه دیپلمات بازداشت شده ایرانی©
۲7 نوامبر برگزار می شود

 ایرنا : مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه کشــورمان از برگزاری دادگاه اسداهلل اسدی، 
دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک در تاریخ 27 نوامبر)هفتم آذر( خبر داد.

پیمان ســعادت در مراســم تحویل بیانیه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکای مرکز، 
کارشناســان و مشــاوران خانواده قوه قضائیه به مقامات وزارت امور خارجه در اعتراض 
به بازداشت اسداهلل اسدی، دیپلمات بازداشته شده ایرانی گفت: نحوه دستگیری اسداهلل 
اسدی بســیار غیر حقوق بشری بود. این پرونده با تمرکز ویژه منافقین و چند سرویس 
اروپایی برنامه ریزی شد و ایشان را دستگیر کردند. در دیدار چند روز پیش سفیر بلژیک 
هم تأکید کردم منافقین و رسانه هایی همچون ایران اینترنشنال  می خواهند فضا و روابط 
ایران و اروپا را خراب کنند. این دیپلمات با بیان اینکه دیدارهایی با وکای ایشان انجام 
شــده است، تصریح کرد: این، پرونده ای مهم و ضروری برای ایران است و وکای ایشان 
هم مبرز و خوب هستند. بازداشتشان چند بار تمدید شده بود که  27 نوامبر وقت دادگاه  
ایشان است. عزالدین سلیمانی، نماینده حقوقدانان و وکای یاد شده هم در این نشست 
ابراز کرد: براساس کنوانسیون وین هیچ کشوری حق برخورد قضایی با هیچ دیپلماتی را 
ندارد و کشــور میزبان فقط حق دارد آن فرد را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند. با 
این حال ما آماده همکاری بــا وزارت امور خارجه برای طرح دعاوی حقوقی در محاکم 
بین المللی از جمله دیوان الهه هستیم. اسداهلل اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش 

۱0 تیر ۱3۹7 )اول جوالی 20۱۸( هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد.

 نسل طهرانی مقدم ©
و ترجمه مکرر »ما می توانیم« 

دیروز 2۱ آبان، ســالروز شهادت پدر موشکی 
ایران، شهید حســن طهرانی مقدم بود. دقیقاً 
۹ ســال پیش بود که در چنین روزی سردار 
شهید حســن طهرانی مقدم از بنیان گذاران 
اصلی صنایع موشکی ایران و بنیان گذار توپخانه 
و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال 
دفاع مقدس به همراه تعدادی از همرزمانش 
که هر کدام سابقه درخشانی در پاگرفتن توان 
موشکی ایران داشتند، بر اثر انفجار زاغه مهمات 
در یکی از مراکز پشــتیبانی ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی به خیل یاران شهیدشــان 
پیوستند و به »شهدای اقتدار« معروف شدند. در 
این باره نکاتی شایسته تذکر و یادآوری است: 

امروز اگر می بینیم پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
 فارس به دســت جوانان برومند و خودباور و 
مؤمن این مرز و بوم ســاخته شد و بحمداهلل 
در بنزیــن به خودکفایی رســیدیم، اگر انواع 
تسلیحات پیشــرفته و بازدارنده را ساختیم و 
متجاوزان را ادب کردیــم و اگر نفوذ و اقتدار 
منطقه ای پیدا کردیم تا امنیت داشته باشیم، 
همه و همــه رهاورد غیرت، همــت و تدبیر 
نسل شــهید طهرانی مقدم و جوانان پرهمت 
امثال او است؛ نیروهای مؤمن متعهدی که با 
مدیریت جهادی و با تفکر »خودباوری«، بنا را 
بر بی اعتمادی به دشمن گذاشتند و اعتماد به 
وعده های نصرت الهی را سرلوحه کار خویش 
قرار دادند و معطل وعده های نافرجام غربی ها 

و امضای اروپایی ها نشدند.
باید دانست در پرتو تفکر انقابی و خودباوری 
و روحیه اعتماد به نفس ملی و اتکا به جوانان 
و فعال ســازی ظرفیت های داخلــی، عبور از 
تحریم ها و تهدیدها میسرتر و هموارتر است؛ 
نشــان به آن نشان که در صدها مورد دیگر و 
از جمله در جنگ هشت ساله، به برکت روحیه 
مقاومت، ایثارگری و خودبــاوری و به برکت 
برخورداری از جوانانی همچون »حسن طهرانی 
مقدم« توانســتیم بر دشمن بعثی که ازسوی 
تمام قدرت های جهانی حمایت و پشــتیبانی 

می شد فائق آییم. 
ملت قهرمان، غیور و مؤمــن ایران باید مدام 
متذکر این نکته باشــند کــه »تحریم« علیه 
کشــوری مانند ایران با ظرفیت ها و امکانات و 
موقعیت راهبردی و سوق الجیشی فراوانی که 
دارد اگرچه بی تأثیر نیست، ولی هرگز نمی تواند 
آن گونه کــه آمریکا و متحدانــش و »جریان 
تحریف« و »جریان نفوذ« و »جریان لیبرال های 
غرب گرا و غرب گدا و غــرب زده« انتظار دارند 
فلج کننده! و بن بست ساز باشد. بلکه تحریم ها 
و تهدیدها و فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی 
می تواند به فرصتی برای جوشش استعدادهای 
جوانان و عامل شکوفا شدن خاقیت های ذهن 

پرتوان ایرانی تبدیل شود. 
به عنوان نمونه به فهرســت مختصری از این 
دستاوردها و خلق فرصت ها که فقط  اندکی از 
بسیارهاست و تماماً در اوج تحریم ها و تهدیدها 
و در پرتو اتکا به ذهن خاق، مبتکر و جوشنده 
جوانان و فعال ســازی توانمندی های داخلی 

بدست آمده است توجه کنید: 
ایران، دومین کشــور دارای توانایی ســاخت 
دریچــه قلب در جهــان؛ دومین کشــور در 
درمان تاالسمی با شیوه پیوند مغز استخوان؛ 
سومین تولیدکننده دکل های انتقال برق؛ رتبه 
دهم جهانی در فناوری لیزر؛ مقام دوم جهان 
در زمینــه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشــور 
در تولید اتانول در دنیا؛ رتبه ســوم جهان در 
صنعت سد سازی؛ نهمین کشور دارای چرخه 
کامــل فناوری فضایی؛ دومین کشــور دارای 
فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ نخستین کشور 
تولیدکننده صنعتــی بیوایمپلنت؛ چهارمین 
قدرت موشکی جهان؛ جزو ۱0 کشور سازنده 
زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریع ترین 
اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مؤلفه راهبردی 
خودکفایی در بنزین؛ پنجمین کشــور برتر 
ســازنده روبات انســان نما؛ چهارمین کشور 
صاحب فناوری ســاخت نیروگاه خورشیدی 
در جهان؛ نخستین ســازنده استارتر هواپیما 
در غرب آسیا؛ چهارمین قدرت دریایی جهان 

و... است.
ایــن همه تنهــا بخشــی از دســتاوردهای 
حیرت انگیــز جوانان و فرهیختــگان مؤمن 
انقابی و باانگیزه و مقاوم ایران اسامی است 
کــه در پرتو فرهنگ خودبــاوری و اعتماد به 
نفس حاصــل از تجربه دفاع مقدس و باوجود 
تحریم های سخت اقتصادی و تحمل بیشترین 
دشمنی ها علیه مردم و نظام بدست آمده است. 
به راســتی این رهنمودهای امام خمینی)ره(، 
دستاوردهای دفاع مقدس و توصیه های مکرر 
رهبر عزیــز انقاب بود که تحریم ها را تبدیل 
به فرصت شکوفاشدن و بروز استعدادها کرد؛ 
موضوعی که باید تبدیل به درسنامه ای برای 
برخی مســئوالن شــود. فرق »مکتب شهید 
طهرانی مقدم« با »مکتب عاریتی غرب زدگان« 
ایــن اســت که اعتمــادش به خداســت نه 
بــه کدخدا؛ معتقــد به خودباوری اســت نه 
خودکم بینی؛ معتقد به »ما می توانیم« اســت 
و از چالش ها و تحریم ها و مشــکات هراس 
بــه دل خود راه نمی دهد و با توکل بر خدا به 
جنگ مشکات می رود و هرگز تن به »انظام 
و استرحام و انفعال و دیپلماسی التماسی« در 

برابر مستکبران و جهانخواران نمی دهد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

وضعیت جهان 
اسالم نکته ای است 
که سبب نگرانی 
دو کشور شده و 
عادی سازی روابط 
برخی کشورها با 
رژیم صهیونیستی 
موضوعی است که 
ایران و پاکستان 
هر دو در مورد 
آن با حساسیت 
برخورد کرده اند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت وارده

 هادی عرفان 

»عبدالباری عطوان« در ســرمقاله دیروز روزنامه »رأی 
الیوم« چاپ لندن از »کریستوفر میلر« وزیر جدید دفاع 
آمریکا به عنوان یکی از افراد متهم در پرونده ترور شهیدان سردار 
سپهبد »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« و انفجار بندر 

بیروت نام برد.
ســردبیر رأی الیوم از کنار گذاشته شــدن »مارک اسپر« وزیر 
دفاع آمریکا توسط »دونالد ترامپ« و انتخاب فوری »کریستوفر 
میلر« رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریســم در شورای امنیت 
ملی این کشــور به جای وی به عنوان »یک اقدام نگران کننده 

و غیرمنتظره« یاد کرد.
عطوان اختافات میان ترامپ و اسپر را قدیمی توصیف کرد و 
نوشــت: این اختافات به تابستان گذشته بازمی گردد، زیرا در 
آن زمان ساکنان شهر »مینیاپولیس« در اعتراض به کشته شدن 
»جورج فلوید« جوان سیاه پوســت، تظاهرات برگزار کردند و به 
دنبال آن ترامپ از اسپر خواست نیروهای ارتش را برای سرکوب 
معترضان در خیابان های این شهر مستقر کند، اما او از دستور 

ترامپ سر باز زد.

این تحلیلگر سرشناس مسائل سیاسی جهان عرب همچنین 
پیش بینی کرد ترامپ در یک اقدام انتقام جویانه »جینا هسپل« 
رئیس دســتگاه اطاعات مرکزی آمریکا )ســیا( و »کریستوفر 
وایلی« رئیس پلیس فدرال آمریکا را نیز از کار برکنار کند، زیرا 
ترامپ از آن دو خواست اسناد مربوط به نقشه شکل گرفته علیه 
وی در انتخابات ریاســت جمهوری را افشا کنند، اما آن دو از 

دستور رئیس جمهور آمریکا سر باز زدند. 

عطوان معتقد اســت انتخاب میلر به عنوان وزیر دفاع آمریکا 
نشأت گرفته از آن است که او بی هیچ شک و تردیدی طرح های 
ترامپ درباره ایران، عراق و سوریه را به اجرا در می آورد و علیه 
کشورهای تشکیل دهنده محور مقاومت، سیاست های تندی در 
پیش خواهد گرفت و گفته می شود او در ترور شهیدان سردار 
سپهبد سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و المهندس فرمانده برجسته سازمان »حشدالشعبی« 
عــراق و احتماالً انفجــار بندر بیروت نقش اصلــی را برعهده 

داشته است.
بر اســاس این گزارش، ترامپ که حاضر به پذیرش شکســت 
نیست و اصرار دارد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، 
همچنان به عنوان رئیس جمهور تا آخرین روز از حکمرانی اش 

یعنی 20 ژانویه )اول بهمن( دارای اختیارات تام است.
سرمقاله نویس رأی الیوم پیش بینی کرد ترامپ در آینده هر یک 
از مقام های آمریکا را در صورت مخالفت با طرح های محرمانه اش 
برای انتشار آشــوب و خشونت در داخل آمریکا و خارج از این 

کشور، از کار برکنار خواهد کرد.

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

معاون پارلمانی رئیس جمهور شکایت دولت از چند تن 
از نماینــدگان مجلــس در پــی برخــی نطق ها و 
اظهارنظرهای نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسامی را 

تأیید کرد.
حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ 
به پرسش خبرنگار قدس آناین در این باره گفت: نمایندگان در 
زمینه وظیفه خاص وکالت خود می توانند درباره همه مســائل 
کشور اظهارنظر کنند و این یک حق ذاتی است، اما در هیچ جای 
قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا، نسبت ناروا و امثالهم با هر عنوانی  
پذیرفته نیست. وی افزود: موارد معدودی وجود داشته که نطق 
یا اظهارنظری واجد همین مواردی که اشــاره کردم بوده است 
که مصادیق آن توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه 
قضایی پیگیری می شود. وی همچنین با بیان اینکه به تجربه 
ثابت شده قوانینی که منشأ آن ها الیحه است، ایرادهای کمتری 
در اجرا دارند، گفت: البته نمایندگان هم حق دارند طرح تهیه 
کنند، اما این طرح ها چون در زمان کوتاهی تهیه می شوند برخی 
موارد در آن ها مغفول می ماند. معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
پاسخ به این پرسش که آیا از محل درآمد یارانه ها مبلغی به نهاد 
ریاست جمهوری تعلق می گیرد، با صراحت گفت: نهاد ریاست 
جمهوری ردیف مشخصی در بودجه دارد و هزینه هایش هم بر 

اساس همان احکام بودجه ای است.

شکایت دولت از برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم

معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد

تحلیلگر سرشناس مسائل سیاسی جهان عرب:

وزیر جدید ترامپ متهم ترور شهید سلیمانی و انفجار بیروت است

مقاومت

 مهــر   جانشــین فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه گفت: 
دســتاوردهای موشکی، تحت شــدیدترین تحریم های اِعمال 
شده از سوی دشمنان ما بدست آمده است. سردار سید مجید 
موســوی، جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در 
مراسم رونمایی دو کتاب با عناوین »هفدهمین روز« و »موشک 
جواب موشک« به مناسبت سالگرد شهادت سردار طهرانی مقدم، 
گفت: توان موشکی ایران در شرایطی بدست آمد که سخت ترین 
تحریم ها علیه جمهوری اسامی اعمال شده بود و دشمن تاش 
می کرد از طریق تحریم اجزا، قطعات الزم و... از دستیابی ما به 
موشــک جلوگیری کند. عزم و اراده هایی که در این راه وجود 
داشت، سبب شد ما امروز جزو قدرتمندترین کشورهای جهان و 

منطقه در توان موشکی باشیم. 
جانشــین فرمانده نیروی هوافضای ســپاه ادامه داد: ســردار 
طهرانی مقدم در رأس این هرم قرار داشــت. او همیشه خود را 
در مسیر رشــد علمی، فنی و تحقیقی قرار می داد تا همراه با 
تکیه به صنعت کشور به موشک بومی دست یابد. سردار موسوی 
خاطرنشان کرد: شهید طهرانی مقدم زمان جنگ با استفاده از 
دو موشــکی که با اجازه مسئوالن عالی رتبه در اختیار گرفت و 
با استفاده از مهندسی معکوس توانست تحول مهمی در توان 
موشکی جمهوری اسامی ایجاد کند و این راه رو به رشد را تا 

پیش از شهادت خود ادامه داد. 

 رونمایی از دوکتاب به مناسبت 
سالروز شهادت سردار طهرانی مقدم

توسط جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دولت

رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت وزیران گفت: 
در هفته گذشته جهان شاهد اتفاق قابل ماحظه ای 
بود و سیاست های متکبرانه ای که با تحقیر برخی از ملت ها، 
حتی برخی از ملت های منطقه همراه بود که به صراحت آن ها 
را گاو شــیرده لقب می داد و سیاست هایی که انزجار همه 
ملت های جهان و مردم آمریکا را برانگیخته بود در نهایت در 
یک انتخابات با مخالفت مردم آمریکا مواجه شد و رژیمی که 
خواب ســقوط نظام ایران را می دید، به صورت حقیرانه ای 

ساقط شد.
حسن روحانی افزود: اشــکال رژیم رو به پایان و دولت 
ایــن رژیم که در ماه های پایانی عمرش اســت این بود 
که خودشــان آشــنا به سیاســت بین الملــل نبودند و 
تقریبــاً مجــری دیکته های تندروهــای داخلی و رژیم 
صهیونیســتی بودنــد. نطق هــای ایــن آدم در مجامع 
بین المللی دربــاره ایران، همان جمات و لغاتی بود که 
رژیم صهیونیســتی به کار می برد و متوجه می شویم چه 
کســی برایش نوشته و همه مشــکات از اینجا نشأت 
گرفت که نمی توانســتند بر مبنای منافع مردم آمریکا و 

منافع جهان تصمیم گیری کنند.
به گفته وی، این تحقیر بزرگی برای مردم آمریکا بود و به این 

دلیل، مردم تصمیم به تغییر گرفتند.

رژیمی که خواب سقوط نظام ایران را 
می دید، حقیرانه  ساقط شد

رئیس جمهور: 

دشمن کهنه کار را بشناس!©
رکورد رأی در تاریخ ینگه دنیا، به مدد گسست های ویرانگر اجتماعی بین سفیدپوستان و 
مهاجران، بین اقتصاد مولّد و اقتصاد دالل و به لطف علنی شدن بخش پنهان دیپلماسی 
آمریکایی جابه جا شد؛  ثمره ای که در واقع نشانه آغاز شیب تند فروپاشی است. »جو«ی 
7۶ ســاله، بعد از 50 سال سرانجام به رؤیایش رسید. 50 سال حضور مداوم در عرصه 
سیاسی ایاالت متحده، آن هم در فضای رقابت هایی که مانند کشتی و فوتبال آمریکایی، 
خشن و ادامه دار تا حد حذف رقیب است، نشان از چه چیزی دارد؟ جو بایدن، یکی از 
کهنه کارترین دیپلمات های ایاالت متحده است. جد او سناتور بوده، پس خانواده ای نسبتاً 
سیاسی داشته است. خاستگاه جغرافیایی او ایالت پنسیلوانیاست. او که به مدت 3۶ سال 
از 30 تا ۶۶ سالگی سناتور بوده است، یکی از فقیرترین سناتورهای ایاالت متحده است؛ 
چرا که تنها درآمد او از همین ســناتوری بوده است. حقوق خوانده و درمجموع زندگی 
کم حاشــیه ای داشته و حتی سعی داشته است حاشیه های زندگی اش رسانه ای نشود. 
همسر اول و نخستین دختر او چندماه قبل از اولین دوره سناتوری اش در تصادف کشته 
شدند. ۶ سال بعد دوباره ازدواج کرد. او را می توان آدمی بسیار مستمر و با برنامه دانست. 
3۶ سال پیوسته عضو سنا بودن و اینکه در کمتر از 30 سالگی برنامه ریاست جمهوری 
را در سر می پروراند و این ایده را تا 7۶ سالگی رها نکرده است. دوبار در انتخابات درون 
حزبی شکست خورد. در سخنرانی و البته فحاشی کم از ترامپ نمی آورد و البته گاف های 
او در بداهه گویی بارها موقعیت انتخاباتی او را دچار مشــکل کــرد. دو بار در دهه ۹0 
میادی، رگ های مغزش را به تیغ جراحان سپرده و بعد از مرگ پسر ارشدش در 20۱5، 

تا مدتی متأثر از این مرگ بوده است. 
یکی از توانمندی های ویژه جو، قدرت ارتباط مؤثر با طبقات کارگری، رنگین پوســتان 
و البته حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان اســت. توانمندی ای که سبب شد با وجود 
اختافات او و اوباما، در دوره دوم اوباما، او را در موقعیت معاون اول، که رئیس ســنا هم 

هست، نگه دارد. این اقدام موجب شد او بتواند بحران بودجه را حل کند.
ما اکنون با رئیس جمهوری مواجهیم که هوش علمی باالیی ندارد؛ او در کاس ســوم 
دبستان یک سال رفوزه شــد. بایدن سابقه البی با جمهوری خواهان را در پرونده دارد. 
البته با این سن، احتماالً بار اصلی دولت بر عهده معاون دورگه هندی-جاماییکایی اش 
خواهد بود. بر خاف تصور عمومی، انتخاب یک مهاجرزاده، به جای نقطه قوت، می تواند 
پاشــنه آشیل تیم بایدن در مواجهه با آتش زیر خاکستر طرفداران ترامپ باشد. به یاد 
داشته باشیم معاون رئیس جمهور رئیس سنا نیز هست و حضور یک مهاجرزاده، نفرت 
مستتر ترامپ و طرفدارانش را شعله ور خواهد کرد و جناح تندرو حزب جمهوری خواه 
را به سرکشی احتمالی در برابر او، واخواهد داشت. ژست آمریکای واحد که در وانفسای 
انتخابات اخیر ترک برداشت، با حضور معاون رنگین پوست بایدن، احتماالً بیش از گذشته 

کمرنگ خواهد شد.
نکته مهم دیگر درباره بایدن حضور پررنگ البی یهودی- صهیونیستی در کابینه اوست 
که به خصوص در مهره های کلیدی مسئول مواجهه با ایران نمود بیشتری دارد. دولت 
بعدی ایاالت متحده، فعاً با میراث برجامانده از ترامپ، در مواجهه با چین، روسیه و ایران، 
امتیازهای زیادی باید بدهد تا اوضاع به حالت خنثی برسد و طبعاً در فضای پساترامپ، 
حتی با فرض تمایل به امتیازدهی، جو روانی داخل آمریکا و جمهوری خواهان دوآتشه در 

کنگره و سنا نخواهند گذاشت بایدن به سرعت از میراث ترامپ فاصله بگیرد.



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

 آغاز نام نویسی دوره های آموزشی مجازی مکتب هنر رضوان   آستان: نام نویسی دوره های آموزش تخصصی هنرهای ایرانی اسالمی به صورت مجازی از سوی مکتب هنر رضوان آغاز شد.
دوره های مجازی مکتب هنر رضوان زیر نظر مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با حضور استادان مجرب در رشته های خوشنویسی )نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ و کوفی(، خط تحریری، 

نقاشی خط، نگارگری، تذهیب، گل و مرغ، نقاشی، طراحی و انیمیشن برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
پژوهشگر تاریخ و تشکیالت آستان قدس رضوی در عصر قاجار:  

© jنخستین خادم، از اقوام مادری حضرت رضا 
بوده است 

تشکیالت  اسناد  مجموعه  آستان    
دوره  در  رضوی  قدس  آستان  اداری 
موجود  اسناد  قدیمی ترین  از  صفوی 
در کشور است. این اسناد دربرگیرنده 
اداری،  حوزه های  در  جالب  اطالعاتی 
وقف  کشاورزی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
گستره  در  مذهبی  موضوعات  دیگر  و 

جغرافیایی ایران و افغانستان، به ویژه خراسان بزرگ است.
رضا نقدی، پژوهشــگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی، به  تازگی پژوهشی با عنوان »تاریخ و تشکیالت آستان قدس 
رضوی در عصر قاجار« انجام داده است که سرشار از نکات جالب و خواندنی است. 
در قالب گفت وگویی کوتاه با این پژوهشگر مروری بر تاریخچه  حرم مطهر رضوی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

نقش سادات منطقه توس در اداره حرم»
رضا نقدی درباره تاریخ و تشــکیالت آســتان قدس رضوی که از زمان شهادت 
حضرت رضا)ع( آغاز و در دوره شــاه تهماسب صفوی به رسمیت شناخته شده 
است، بیان می کند: از همان ابتدا خادمانی برای رسیدگی به امور حرم استخدام 
شــدند و »حسین بن علی بن صاعد بربری« از اقوام مادری امام رضا)ع(، نخستین 
خادم حرم مطهر بود.این پژوهشگر حوزه تاریخ و تمدن رضوی تصریح می کند: مزار 
هارون الرشید، یکی از بزرگ ترین خلفای عباسی، در کنار مرقد مطهر امام رضا)ع( 
بود. به همین دلیل، همواره رقابتی بین شیعیان و طرفداران هارون الرشید وجود 
داشت اما رفته رفته شیعیان بسیاری گرد مزار امام رضا)ع( جمع شدند و در اطراف 
مزار حضرت)ع( سکونت گزیدند.وی با اشاره به اینکه در قرن چهارم هجری و در 
دوره سامانیان حرم گسترش یافت، می افزاید: در این دوره سادات موسوی از نسل 
حمزه بن موســی الکاظم)ع( سرپرستی حرم رضوی و سادات منطقه توس را بر 
عهده گرفتند و تا اواخر دوره تیموری این منصب بر عهده آن ها بود که نقش بسیار 
مهمی در اداره و حفظ حرم و اشیای آن و گسترش بارگاه امام رضا)ع( داشتند.در 
دوره سلجوقی و سپس خوارزمشاهی، توجه ویژه ای به حرم شد. کاشی های نفیس 
سنجری گواهی بر این مدعاست. با وجود این، متأسفانه از آن دوران اسناد کمی 

درباره تشکیالت حرم وجود دارد.

گسترش تشکیالت حرم در دوره تیموری»
نقدی با بیان اینکه پس از سقوط عباسیان حرم مطهر رضوی بیشتر مورد توجه 
قرار گرفت، می گوید: تشــکیالت در دوره تیموری گسترش بیشتری یافت و از 
زمان شاهرخ تیموری، شهر مشهد پس از سمرقند و هرات، سومین شهر بزرگ 
خراسان بود. از این زمان، به دلیل ازدیاد زائران، تشکیالت حرم و ساخت وسازها 
در حرم افزایش یافت که می توان به مواردی همچون ســاخت مسجد گوهرشاد 
و مدارس دودرب، پریزاد و شــاهرخی و همچنین صحن عتیق و... اشاره کرد که 
سهم امیرعلی  شیرنوایی، وزیر و مشاور سلطان حسین بایقرا، در این موارد شایان 
توجه است.وی ادامه می دهد: با رسمیت یافتن تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی، 
حرم به عنوان کانونی شیعی مطرح شد. بسیاری از تشکیالتی که در حرم هست 
به دوره صفویه برمی گردد و در این دوره بارگاه نورانی امام رضا)ع( به عنوان یکی 
از اماکن مقدس در جهان اسالم و مرکز خیریه  ای که بیشترین موقوفات را داشت 

شناخته و در اطراف آن مدارس، مساجد و مراکز رفاهی فراوانی ساخته شد.
این پژوهشــگر می گوید: به دستور شاه تهماسب اول صفوی، تشکیالت اداری و 
مالی گسترده ای برای حرم پی ریزی شد که در رأس آن، پس از شاه، متولی قرار 
داشــت و مواردی چون امور مالی و موقوفات زیر نظر او بود. ســپس می توان به 
مواردی همچون صاحب منصبان امور مالی )مستوفی و ناظر( و از بیوتات رفاهی 
به دارالشفاء، مهمانسرا و شــربت خانه، سقاخانه، روشنایی، عصارخانه، کتابخانه 
و کرکراق خانه اشــاره کرد و از تشــکیالت خدام، فراش، دربان و حفاظ نام برد 
که در کشــیک های مختلف خدمت می کردند. این تشکیالت مالی و اداری نیز 

زیرمجموعه  هایی داشتند.

 دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( در بیست و هشتمین 
هفته کتاب برگزار می کند

عکاسی از قرنطینه با طعم كتاب©
آستان: دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( به مناسبت فرارسیدن بیست و هشتمین 
هفته کتاب، مسابقه عکاسي »قرنطینه با طعم کتاب« را برگزار مي کند. این مسابقه 
با موضوعات کتاب و کتاب خواني و کرونا، کتاب و کتاب خواني در قرنطینه، کتابخانه 
دانشگاه و کرونا، کتاب و کتاب خواني خانوادگي در قرنطینه، اپلیکیشن هاي کتاب 
و کتاب خواني و کرونا، کتابخانه هاي شــخصي و قرنطینه، ناشران، کتابخانه ها و 
کتاب فروشي ها و کرونا و آموزش مجازي، کتاب و کرونا تدارك و برنامه ریزی شده 
است.عموم دانشجویان عالقه مند تا 20 آبان ماه فرصت دارند تا آثار ارسالي خود 
را به نشاني libport1391t@gmail.com ارسال کنند. نتایج آثار برگزیده 28 آبان 

ماه اعالم و سه اثر برتر مورد تقدیر واقع خواهند شد.
گفتنی است، عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط اختصاصي 

مسابقه مي توانند به نشاني http://libportal.imamreza.ac.ir مراجعه کنند.

در سال جهش تولید صورت گرفت

 اختصاص 2هزار و 96 هکتار به كشت غالت©
 در اراضی مزرعه نمونه 
آستان: مدیــر کشــت و صنعت 
مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت 
کشــاورزی رضــوی از اختصاص 
2 هزار و 96 هکتار به کشت انواع 

غله توسط این مجموعه خبر داد.
حســن جمشــیدی بیــان کرد: 
در ســال زراعــی 1399-1400 

مساحت 165 هکتار به کشت جو، هزار و 548 هکتار به کشت گندم و 383 هکتار 
به کشت کلزا تخصیص داده شده است.

وی درباره ارقام مورد اســتفاده در کشــت امســال تصریح کرد: بدین منظور از 
ارقام جلگه و فصیح برای کشــت جو؛ ارقام پیشگام، اورم، فالت و... برای گندم و 
همچنین رقم های اوکاپی، نفیس، ناتالی و هیدرومل برای کلزا استفاده شده است.

مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه ادامه داد: ویژگی هایی از قبیل مقاومت به سرما 
و شرایط نامســاعد محیطی، ظرفیت تولید باال، سازگاری با اقلیم منطقه و نیاز 

آبی مناسب سبب شده تا این مجموعه ارقام مذکور را برای کشت انتخاب کند.
وی استفاده از روش های به زراعی را از جمله اقدام های در دستور کار برای افزایش 
راندمان تولید در این مزارع عنوان کرد و افزود: همچنین می توان مصرف کودهای 

ریزمغذی و استفاده از ارقام اصالح شده را نام برد.
جمشیدی با بیان اینکه امســال هزار و 408 هکتار از اراضی مربوط به غالت با 
استفاده از سامانه تحت فشار سنتر و تیپ آبیاری می شود، خاطرنشان کرد: این 
مجموعه سعی کرده تا گامی هر چند کوچک به منظور توسعه سامانه  های آبیاری 

نوین برای کشت انواع محصوالت زراعی و باغی بردارد.
وی ادامه داد: در این راستا یک هزار هکتار از اراضی گندم و تمامی 383 هکتار 
مزارع کلزا با استفاده از سامانه تحت فشار تیپ و همچنین 25 هکتار از مزارع جو 

به روش سنتر آبیاری می شود.
جمشــیدی افزایش راندمان آبیاری تــا 80 درصد را از جمله مزیت های آبیاری 
تحت فشار ســنتر عنوان کرد و افزود: افزایش تولید جو به دلیل افزایش سطح 
زیر کشــت، استفاده از کود همراه با آب آبیاری، تهویه مناسب خاك، یکنواختی 
توزیع آب در سطح مزارع، افزایش عملکرد در واحد سطح و... بخشی دیگر از این 

مزیت ها به شمار می رود.
وی با اشاره به رویکرد کشت و صنعت مزرعه نمونه از کشت این محصوالت گفت: 
با توجه به تحریم های ظالمانه صورت گرفته علیه کشور، تالش برای تولید بیشتر 
محصوالت راهبردی نظیر غالت و از جمله کلزا، منجر به کاهش وابستگی به خارج 
از کشور می شود که این امر از سیاست های بخش کشاورزی آستان قدس رضوی 

در سال جهش تولید است.

 آستان    تولیت آستان قدس رضوی 
معظم  رهبر  فرمایش  این  به  اشاره  با 
انقالب که هر کس رئیس جمهور آمریکا 
شود، تأثیری بر سیاست ما ندارد، گفت: 
انتخاب  آمریکا  در  فردی  چه  اینکه 
تغییر  زیرا  نیست  مهم  ما  برای  شده 
این  ظالمانه  و  استعماری  سیاست  افراد 

حکومت را دگرگون نمی کند.
حجت االسالم  والمســلمین احمد مروی 
در جلســه شورای معاونین آستان قدس 
رضوی که شــامگاه سه شــنبه در تاالر 
والیــت حرم مطهر رضوی برگزار شــد، 
با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، اظهار کــرد: اینکه چه فردی در 
آمریکا انتخاب شده برای ما مهم نیست 
زیرا تغییر افراد سیاســت اســتعماری و 
ظالمانه این حکومت را دگرگون نمی کند، 
بنابراین موضع ما در این خصوص همان 
موضعی اســت که رهبــر معظم انقالب 
فرمودند که انتخابــات آمریکا تأثیری بر 

سیاست  کشور ما ندارد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
با سیاست های استعماری و ظالمانه رژیم 
آمریکا مخالف اســت، افزود: ما مخالف یا 
موافق با حزب خاصی در آمریکا نیستیم 
بلکــه مخالف سیســتم اســتعماری و 
استثماری حکومت آمریکا هستیم؛ رفت 
و آمد اشخاص بر سیاست های ما تأثیری 
ندارد زیرا در سیاست های آمریکا تغییری 

ایجاد نمی کند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
شــاید ادبیات و روش  جمهوری خواهان 
و دموکرات هــا با هم متفاوت باشــد، اما 
سیاســت و هدف آن ها یکســان اســت 
تصریح کرد: هر دو حزب جمهوری خواه 
تعبیــر  بــه  آمریــکا  در  دموکــرات  و 
امــام خمینــی )ره( گرگ و شــیطان 
بزرگ هســتند، پــس برای مــا این دو 
حزب هیــچ تفاوتی نمی کنند مگر اینکه 
سیاست هایشــان را تغییر دهند تا نگاه 

ایران نیز عوض شود که بعید است.
وی با اشــاره به جنایت ها و توطئه های 
عدیده ایاالت  متحــده آمریکا در منطقه 
گفت: دموکرات ها در تأســیس، تشکیل 
و حمایت از شــجره خبیثه داعش نقش 
جدی داشــتند و این گروه تروریستی از 
سیئات آن هاســت، دخالت های آن ها در 
منطقه، حمایت  از رژیم اشغالگر قدس و 
مرتجعین منطقه کارنامه سیاهی از آن ها 
برجا گذاشــته و نشان می دهد که تغییر 
افراد و احزاب در آمریکا در اجرای اهداف 
اســتعمارگرایانه آن ها هیچ تفاوتی ایجاد 

نمی کند.

اقتصاد ما نباید متأثر از انتخابات »
کشوری دیگر باشد

حجت االسالم  والمسلمین مروی در ادامه 
با انتقاد از وضعیت قیمت ها، مشــکالت 
اقتصــادی و عدم ثبات در بازار کشــور، 
اظهار کرد: متأســفانه مســئله گرانی  و 
عــدم ثبــات قیمت ها به گونه ای اســت 
که انســان احســاس می کند مدیریت و 
نظارتی بر این مســائل وجود ندارد؛ نباید 
اگر اتفاقی و رفت وآمد افرادی در خارج از 
کشور و گوشه ای از دنیا اتفاق می افتد بر 
وضعیت اقتصادی و قیمت اجناس بازار ما 

تأثیرگذار باشد.
وی افزود: شــرایط اقتصادی کشور باید 
با اعمال مدیریت قوی و نظارت مســتمر 
به گونه ای اداره شود که انتخابات یا رفتن 
و آمدن فردی در کشــوری دیگر موجب 
تالطم بازار نشــود، ســال ها پیش رهبر 
معظم انقالب فرمودند که اقتصاد کشور را 
از وابستگی به نفت نجات دهید، اگر همان 
موقع برای این موضوع برنامه ریزی می شد 
و ایــن کار انجام شــده بود حــاال با این 
رفت و آمدها این  گونه اقتصاد کشور تحت 

تأثیر قرار نمی گرفت و متالطم نمی شد.
تولیت آســتان قدس رضــوی افزود: این 
عــدم ثبــات و تالطم ها در بازار نشــان 
می دهد که متأسفانه با وجود برخورداری 
کشــور از نیــروی انســانی متخصص، 
خوش فکــر، توانمند و منابــع طبیعی و 
معدنی بسیار غنی، دسترسی به آب های 
آزاد و زمین هــای حاصلخیز فراوان برای 
کشاورزی، اقتصاد کشور ما متزلزل است و 
ضعف هایی در بخش های مدیریتی و عدم 
نظــارت قوی وجود دارد که این تالطم ها 

ایجاد می شود.

ستاد ملی مقابله با کرونا به نظرات »
کارشناسی آستان های مقدس توجه کند

حجت االســالم  والمسلمین مروی در فراز 
دیگری از سخنان خود به مسئله همه گیری 
کرونا در کشور اشاره و ابراز کرد: متأسفانه 
دنیا و به تبع آن کشور از نظر شیوع ویروس 
کرونا شرایط مطلوبی ندارد و همان  گونه که 
از ابتدا اعالم کردیم آســتان قدس رضوی 
به تبعیت از فرموده رهبری معظم انقالب 
کامالً هماهنگ با سیاست های ستاد ملی 
مقابله با کروناست و هر آنچه از سوی این 
ستاد ابالغ شود عمل خواهیم کرد و تاکنون 
نیز همین بوده است.وی با اشاره به ضرورت 
توجه به معنویات، دعا و توسل در دفع بال 
و نقش اعتاب مقدسه در تعمیق معنویت 
در جامعه، عنوان کرد: آستان قدس خود 
را موظف به اجرای دســتورات ستاد ملی 
مقابله با کرونــا می داند امــا توقع داریم 
این ســتاد نیز در خصوص اماکن مقدسه، 
اعتاب به خصوص حرم مطهر امام رضا)ع( 
با مسئوالن مربوطه مشورت کند و سپس 
تصمیم بگیرد.تولیت آستان قدس رضوی 
با اشــاره به توصیه رهبری معظم انقالب 
به ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
دریافت نظر مســئوالن اماکن مقدسه در 
تصمیم گیری ها، گفــت: ما نمی گوییم به 
نظــرات ما عمل کنید، مــا می گوییم در 
کنار کارشناس هایتان، کارشناسان اماکن 
مقدســه را نیز ببینید و نظــرات آن ها را 
بشــنوید.وی افزود: حــرم مطهر رضوی 
ظرفیت ها، حساسیت ها و امکاناتی دارد که 
در بسیاری از مراکز دیگر نیست، نمی توان 
گفت حــرم مطهر امام رضــا)ع( همانند 
ســایر مراکز پرجمعیت مثل پاساژ و مترو 
اســت و همه را به یک چشم دید، صرف 

نظر از قداست و معنویت 
این بارگاه نورانی در اینجا 
امکاناتی وجود دارد که در 

مراکز دیگر نیست.
حجت االسالم  والمسلمین 
مروی اضافه کرد: شاید در 
پرجمعیت  مناطق  برخی 
کنترل  را  شــرایط  نتوان 

کرد اما در اینجا با توجه به 
گستردگی محیط و امکانات 
تمام  میان  می تــوان  الزم، 
افراد حاضر ماســک توزیع 
و فاصله اجتماعی را رعایت 
کرد، کامــالً قابل مدیریت 
است و تاکنون نیز مدیریت 
شــده اســت.وی ابراز کرد: 
مسئوالن ستاد ملی مقابله با 
کرونا و حوزه بهداشت بیایند 
امکانــات و ظرفیت های ما 
را بررســی کنند اگر به این 
نتیجه رسیدند که امکانات 
و تجهیــزات مــا جوابگو و 

مناســب برای رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی نیســت ما می پذیریم و قبول 

می کنیم.
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان 
اینکه بنا به دســتور رهبــری معظم در 
حکم انتصاب تولیت آســتان قدس مبنی 
بــر همکاری بــا مدیریت  هــای دولتی و 
کمک به آنان به نحــو مقتضی، از ابتدای 
شــیوع کرونا خود را موظف به همکاری با 
دولت دانسته ایم، گفت: تمام امکانات خود 
را به منظور مقابله با این ویروس بســیج 
و امدادرسانی به آســیب دیدگان کرونا و 
نیازمندان کشور را لحظه ای متوقف نکرده ایم.

آستان قدس خود 
را موظف به اجرای 

دستورات ستاد 
ملی مقابله با كرونا 

می داند اما توقع 
داریم این ستاد نیز 
در خصوص اماكن 

مقدسه، با مسئوالن 
مربوطه مشورت 

كند و سپس 
تصمیم بگیرد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی: 

سیاست استعماری آمریکا با تغییر افراد عوض نمی شود
وی
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اكرام كارگران ساختمانی به ©
همت كانون نوراالئمه اصفهان   
آستان: خادمیاران کانون محله ای نوراالئمه 
اصفهــان از کارگران ســاختمانی با اهدای 

بسته های معیشتی و عیدانه تکریم کردند.
خادمیاران رضوی کانون محله ای نوراالئمه 
اصفهان، از کارگران ســاختمانی با اهدای 
بسته های معیشتی و عیدانه به آن ها از این 
قشر زحمتکش قدردانی کردند.خادمیاران 
کانــون نوراالئمه، ســاعت 10 صبح با یک 
دســتگاه اتوبوس به محل تجمع کارگران 
ســاختمانی رفتنــد و حــدود 50 نفر از 
جامانــدگان از کار را کــه عموماً مســن و 
ناتوان بودند، به محل برگزاری جشن منتقل 

کردند.
خادمیاران در این مراسم، از هر کدام از این 
کارگران با اهدای یک بســته معیشتی به 
ارزش 250 هــزار تومان و یک کارت هدیه 
50 هزار تومانی، یک بســته گــز و تعداد 
چهار وعــده غذای متبرك پذیرایی کردند.

این مراسم، با رعایت اصول بهداشتی انجام 
شــد و با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به 

پایان رسید.

 بازدید خادمیاران رضوی©
 از مؤسسه »حافظان 
كودكان كار تهران« 

آستان: خادمیاران رضوی منطقه 12 تهران 
از مؤسسه »حافظان کودکان کار تهران« در 

میدان شوش بازدید کردند.
در این مراســم چند تن از مداحان کانون 
مداحــی منطقه 12 ضمن مــدح و ثنای 
حضرت رسول اکرم)ص( و امام صادق)ع( با 
پذیرایی و توزیع آبمیوه، شیرینی و شکالت 

از این کودکان پذیرایی کردند.
حسین علی پور، سرپرست مجتمع و مدیر 
مؤسســه حافظان کودکان کار نیز ضمن 
تشــکر از حضور خادمیاران در این مجتمع 
اظهار کرد: در حــال حاضر 25 کودك در 
بازه ســنی 11 تا 17 سال به  صورت ثابت 
و شــبانه روزی در این مجتمــع نگهداری 
می شــوند و فعالیت های مختلف آموزشی، 
کارگاهی و ورزشــی برای ایــن نوجوانان 
برگزار می شــود.وی بیان کرد: هر ماه بین 
10 تا 15 کودك از طریق بهزیستی و سایر 
ارگان ها به این مرکز معرفی می شــوند که 
پس از بررســی به واحدهای مربوط ارجاع 

داده می شوند.
گفتنی است، این مراسم در فضای باز مجتمع 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

توزیع ۱۸۰ بسته معیشتی ©
توسط خادمیاران رضوی 

كرمانشاه
آســتان: 180 بسته معیشــتی توسط 
خادمیاران کرمانشاهی بین نیازمندان این 
شهرستان توزیع شــد. خادمیاران رضوی 
منطقه3 کرمانشــاه 180 بسته مواد غذایی 
شــامل گوشــت، برنج، ماکارونی و ســایر 
اقــالم خوراکی همراه با مواد بهداشــتی و 
ضدعفونــی  کننده با حمایت و مشــارکت 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و شبکه مردمی 
توزیع کردند.توزیع 50 بســته نوشت افزار 
بین دانش آموزان محروم از دیگر اقدام های 
خادمیاران رضوی منطقه 3 در هفته وحدت 

به شمار می آید.

اجرای طرح هفتگی ختم ©
قرآن كریم درخراسان جنوبی

آستان: مســئول کانون قرآن خادمیاران 
رضوی اســتان خراسان جنوبی از برگزاری 
طرح هفتگی ختم دسته جمعی قرآن کریم 
به نیت ســالمتی امام زمان)عج( و شفای 

بیماران کرونایی خبر داد.
حســین تابعــی، مســئول کانــون قرآن 
خادمیاران رضوی خراســان جنوبی در این 
رابطه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و مبتال شــدن جمع زیادی از هموطنان به 
این بیماری، مردم متدین خراسان جنوبی 
با همکاری کانون قرآن آستان قدس رضوی 
دوره ختم دسته جمعی قرآن کریم برگزار 

می کند.
وی افزود: در این طرح سوره »انعام« به نیت 
شــفای بیماران قرائت می شود تا به برکت 
این کتاب آسمانی و همچنین توسل به ائمه 

اطهار)ع(، بیماری از جامعه زدوده شود.
تابعــی با بیان اینکــه در احادیث و روایات 
فراوان برای تالوت سوره انعام آثار و برکات 
بی شــماری ذکر شده اســت که برخی از 
خــواص این ســوره آمرزش گناهــان، در 
امان ماندن از شر شیطان، شفای مریض و 
برآورده شــدن حاجات است، تصریح کرد: 
امام باقر)ع( می فرمایند: »هر گاه به بیماری 
دچار شدی و بیم آن داشتی که به تو زیان 
برساند، سوره انعام را قرائت کن، زیرا با قرائت 
این سوره آنچه از این بیماری بیم داری به 

تو نخواهد رسید«.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 50 ختم دسته 
جمعی قرآن و تعداد 50 ختم ســوره انعام 
توســط خادمیاران رضوی و مردم متدین 

استان قرائت شده است.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

جهش تولید
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 قدس/ محمدحســین مروج كاشانی   
مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن از ارائه طرح 
پیشــنهادی تولید انبوه داروی »هیدرو کلرو 

کوئین« به وزارت بهداشت و درمان خبر داد. 
مهندس مجید طبسی در گفت وگو با خبرنگار 
قــدس افزود: داروی هیــدرو کلرو کوئین در 
دنیا به عنوان داروی مناســب برای بیمارانی 
که مبتال به کرونا می شوند مورد استفاده قرار 
می گیــرد که به دو صورت قــرص و تزریقی 

استفاده می شود.
وی افزود: با مطالعات انجام شــده و با عنایت 
به اینکه شــرکت داروســازی ثامن ظرفیت 
تولید فرم تزریقی این محصول و دارو را دارد، 
مطالعات و مقاالت متعددی مورد بررســی، 
تحقیق و پژوهش در این شــرکت قرار گرفت 
و نتایج بررســی ها در قالب یــک پروپوزال یا 
طرح پیشــنهادی به معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و ســازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشت و درمان پیشنهاد داده شد که 
امیدواریم چنانچه این طرح پیشنهادی مورد 
تأیید و تصویب مراجع ذی ربــط قرار گیرد، 
مراحل تولید انبوه این دارو در دستور کار این 
شرکت به عنوان یک طرح مطالعاتی قرار گیرد.  

تولید محصوالت ضدعفونی؛ رسالت تازه »
داروسازی ثامن

ثامــن  داروســازی  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: در دوران کرونایــی این شــرکت از 
اســفند 98 بالفاصلــه پس از اطــالع از نیاز 
کشور به محلول های ضدعفونی کننده اقدام به 
دریافت پروانه تولید از وزارت بهداشت کرد و 
راه اندازی خط تولید محلول های هندراب)ویژه 
دست( طبق فرمول استاندارد سازمان بهداشت 

جهانی )WHO( را با موفقیت انجام داد.  
مهندس طبســی افــزود: تولید بخشــی از 
محصوالت در زمینــه ضدعفونی با توجه به 
اعتماد مردم به برند ثامن و باال بودن ســطح 
استاندارد آن مانند: محلول ضدعفونی دست و 

سطوح در احجام 120 میلی لیتری، یک لیتری 
و پنج  لیتری، از دیگر اقدام های این شــرکت 
در دوران کرونایی است. وی گفت: از آنجایی 
که شــرکت داروســازی ثامن رسالت تأمین 
محلول و بسته های بهداشتی بیماران دیالیز 
صفاقی کشور را بر عهده دارد، دریافت پروانه و 
راه اندازی تولید این محلول ها به منظور تأمین 

نیاز این بیماران نیز در اولویت قرار گرفت. 
وی بــه وضعیت بیماران دیالیــزی در دوران 
کرونا اشــاره کرد و افزود: بــرای این بیماران 
سطح خدمت رســانی توسط این شرکت نیز 
افزایــش یافت، خطوط برخط ارتباطی برقرار 
شد تا ضرورت مراجعه بیماران به مراکز درمانی 
کاهش یابد و سبب جلوگیری از آسیب های 
ناشی از کرونا به خاطر سفرهای غیرضروری 
شود. طبسی ادامه داد: از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا در کشور این شرکت تمامی تالش خود 
را متمرکز در بخش تولید سرم ها و محلول های 
الکترولیت مورد نیاز مراکز درمانی کشور قرار 
داد. به طوری که با اقدام ها و تدابیر اندیشیده 
شــده تدارکات الزم برای تأمیــن مواد اولیه 
بسته بندی و فرموالســیون این محلول های 
دارویی )ســرم ها( انجام گرفت، به نحوی که 
هیچ گونه کمبــود و وقفه ای در فرایند تولید 

شــرکت ایجاد نشــد و در هفت ماه ابتدای 
سال 99 حدود 19 میلیون واحد سرم تولید 

و به مراکز درمانی ارسال شده است.

پردیس سالمت جایی برای استقرار »
شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن در ادامه به 
افق پیش روی این شــرکت هم اشاره کرد و 
گفت: در افق پساکرونا هر لحظه ممکن است 
ویروس ناشــناخته ای در جهــان بروز کند و 
حضور بیماران را در داروخانه ها و مراکز درمانی 
برای مداوا با خطر روبه رو کند، بنابراین راهبرد 
ما ارائه خدمات  دارویی به گونه ای اســت که 
این محصوالت درب منزل در اختیار بیماران 
خاص و آســیب پذیر قرار گیرد تا از سفرهای 
غیرضروری نیز اجتناب شود، به هر حال وقتی 
با پدیده کرونا روبه رو شدیم ارتباطات حضوری 
محدود می شود و حتی سیستم حمل و نقل و 
تأمین مواد اولیه از کشورهای خارجی مشکل 
بوده و به سمتی باید برویم که بتوانیم نیازهای 
خود را در حوزه های متعدد مانند مواد اولیه و 
بسته بندی و در حوزه قطعات فنی و تجهیزات، 
بومی سازی کنیم و یا از امکانات داخلی کشور 
به گونه ای استفاده کنیم که در چنین شرایطی 

با مشکل مواجه نشویم. 
مهندس طبســی افزود: همچنین حســب 
دســتورات تولیت معزز آستان قدس رضوی، 
اهمیت ویژه ای به بخــش تحقیقات دارویی 
بــرای رفع نیاز به داروهای اساســی کشــور 
داده شده اســت و جذب نخبگان و پیگیری 
ساخت پردیس سالمت برای استقرار نخبگان 
و شــرکت های دانش بنیان از دیگر اقدام ها در 
این زمینه اســت، به هر حال هر گونه تالش 
برای خودکفایی کشور در زمینه صنعت دارو و 
درمان مورد توجه آستان قدس رضوی و این 

شرکت قرار دارد.

تولید بومی آنتی بیوتیک های تزریقی»
وی در ادامه به دیگر شــرایط حاکم بر دوران 
پساکرونا اشــاره کرد و گفت: در دوران شیوع 
بیمــاری کرونا بــا کاهش اعمــال جراحی 
برنامه ریزی شــده در بیمارســتان ها مواجه 
هستیم و طبق مصوبات ابالغی وزارت بهداشت 
انجام هر گونه عمل جراحی غیراورژانسی در 
شرایط کرونا و در حال حاضر در مراکز درمانی 
ممنوع است، بنابراین این شرکت، پیش بینی 
کرده است پس از دوران مهار و درمان بیماری 
کرونا یا به اصطالح پساکرونا کشور با دامنه و 
میزان رشد قابل توجهی از موج وسیع رجوع 
بیماران برای انجام اعمال جراحی مورد نیاز و 
معوقه در بیمارستان ها مواجه خواهد شد و در 
نتیجه نیاز مراکز درمانی به آنتی بیوتیک های 
تزریقی بیمارستانی مانند: سیپروفلوکسالین، 
لووفلوکسالین و... افزایش می یابد و از آنجایی 
که مواد اولیه برای بســته بندی شکل دارویی 
این محصوالت تولیدی به صورت کیسه ای و 
وارداتی از شرکت های خارجی است، بنابراین 
فعالیت های الزم برای تولید بومی این داروها 
به صورت کیسه ای در ماه های اخیر آغاز و در 
دست پیگیری است و تولید بومی این کیسه ها 
حدود 11میلیون یورو، صرفه جویی ارزی برای 

کشور به دنبال خواهد داشت.

گزارش

مدیرعامل شركت داروسازی ثامن در گفت وگو با قدس خبر داد 

ارائه طرح پیشنهادی تولید انبوه داروی ضدکرونایی به وزارت بهداشت 

هنرهای  دوست داران 
صفحه  طریق  از  را  رضوان  هنر  مکتب  برنامه های  می توانند  ایرانی اسالمی 

اینستاگرام آن به نشانی rezvan_artschool@ دنبال کنند.
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فکر کردم باید کاری کنم»
ســال 1377 بازنشسته شدم . پس از بازنشستگی در آموزشگاه سپیده کاشانی آموزش 
کارهای هنری مثل طراحی و دوخت را شروع کردم، چون عالقه فراوانی به کارهای هنری 
داشتم و همزمان هم برای خودم در همین زمینه کار می کردم. سال ۸۴ همکاری ام را 
با اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شروع کردم چون همیشه دوست 
داشتم به سهم خودم نقشی در زنده کردن صنایع دستی خراسان جنوبی داشته باشم. از 
طرفی یکی از چیزهایی که دوست داشتم به آن بپردازم این بود که می دیدم در بیرجند 
خانم هایی هستند که هنرهای خوبی دارند اما کسی نیست هنر آن ها را به دیگران نشان 
دهد و بهانه ای شود برای اینکه این خانم ها هنر خود را جدی بگیرند؛ برای همین فکر 
کــردم من باید کاری انجام بدهم. به نظرم ایــن آدم ها هنرمندانی بودند که در خلوت 
خودشان گاهی کاری انجام می دادند اما این کافی نبود؛ برای همین کارم را شروع کردم.

از خانم های بازنشسته شروع کردم»
فکر کردم باید کارگاه رودوزی های سنتی راه بیندازم و این کار را از خانه خودمان آغاز 
کردم. رشته های سرمه دوزی، پته دوزی،شماره دوزی، چهل تکه و انواع و اقسام بافتنی با 

دست و قالب را برای آموزش به خانم ها انتخاب کردم.
فکــر کردم این هنرها را به بانوانی آموزش بدهم که مثل خودم بازنشســته هســتند 
و بــا همدیگر ارتبــاط داریم. دیــدم این خانم ها مثل مــن وقــت آزاد دارند. بعضی 

از آن هــا گفتند چون ســن ما باال رفته اســت داریــم دچار آلزایمر می شــویم برای 
همیــن من هم تصمیم گرفتم به ایــن خانم ها کمکی بکنم. خالصه ســراغ آموزش 
ایــن افــراد رفتم که هم وقــت آن ها مقداری پر شــود و هم اینکــه از راه محصولی 
که تولیــد می کنند بتواننــد برای خــود و خانواده شــان درآمدی بدســت بیاورند.

در ابتدا کمتــر از پنج نفر بودیم. تصمیم گرفتم اول به چند نفر آموزش بدهم که بعد 
آن ها مربی و  آموزش دهنده شوند. خواهر خودم یکی از این افراد بود. در حال حاضر در 
انجمن مردم نهادی که راه اندازی کرده ام همان خانم هایی که در شروع به آن ها آموزش 

دادم جزو مربیان هستند.

بچه های معلول هم می توانند هنرمند باشند»
پس از مدتی که از آموزش بانوان بازنشسته گذشت و کار به جاهای خوب رسید و به قول 
معروف خانم ها راه افتادند، سراغ خیریه علی اکبر رفتم و آموزش تعدادی از مربیان را در 
آنجا شروع کردم؛ در کنار آموزش به مربیان به دادن کارهای هنری و سنتی به بچه ها هم 
پرداختم. به نظرم رسید همان بچه هایی که از نظر خیلی ها عقب مانده هستند، می توانند 
هنری یاد بگیرند و اگر االن درگیر وضعیت کرونا نبودیم می توانســتم باز هم آموزش 
بچه ها را ادامه بدهم، اما مدتی است کار به خاطر شرایط پیش آمده تعطیل شده است. من 
آنجا به دختران و پسران آموزش دادم و خوشبختانه کارهای آن ها به بازارفروش هم راه 
پیدا کرد. دخترها رودوزی های سنتی و قالیبافی یاد گرفتند و پسرها هم کار پارچه بافی.

قدمی برای خانم های سرطانی»
در بیرجند انجمن حمایت از بیماران سرطانی را داریم. وقتی با خانم 
دکتر خزاعی، مدیر این انجمن آشنا شدم به ایشان پیشنهاد دادم به 
بانوان عضو انجمن هنر یاد بدهم و خوشــبختانه ایشان هم استقبال 

کردند و کارم را شروع کردم. این خانم ها به علت وضعیتی که دارند 
نیاز بود اگر کاری ندارند به هنری مشغول باشند تا هم کمکی 

باشد به بهبود وضع اقتصادی آن ها و هم اینکه از لحاظ روحی 
به آن ها کمک شود. خالصه من شروع به آموزش تعدادی 

از ایــن بانوان به مدت ۶ ماه و هفتــه ای یک روز کردم. 
خانم ها هفته ای یک بار برای آموزش پته دوزی به خانه 

ما می آمدند و مجانی آموزش می دیدند. در شــروع 
کار  فقط چند نفــری آمده بودند اما خیلی زود 
تعداد آن ها زیاد شد. وقتی این کالس تمام شد، 

برای آن ها کالس عروسک بافی گذاشتم. این بانوان 
از لحاظ وضعیت مالی در دو گروه قرار می گرفتند، 
بعضی از آن ها وضعیت خوبی داشــتند و به قول 
معروف به پول این کار نیاز نداشتند، اما افرادی 
هــم بودند که آموزش این هنرها می توانســت 
کمکی به زندگی آن ها باشــد. برای گروه اول 
فکر کردم یاد گرفتن هنر و بافتن عروســک و 
یا تولید یک اثر هنری می تواند در روحیه و امید 
به زندگی آن ها مؤثر باشد. مثالً بین افرادی که 
برای یادگیری آمدنــد و هنوز هم ارتباط داریم 
خانمی بود که تا محل ما چند کیلومتر راه داشت 
و این راه را پیاده می آمد تا بتواند هنر پته دوزی 
را یاد بگیرد. سن این خانم ها معموالً بین 3۵ 
تا ۴۵ ســال است، یعنی خانم هایی جوان که 
من دوست داشتم با آن ها کار کنم. من همیشه 

دوست داشتم در کنار اینکه به این افراد هنری یاد 
می دهم در بخش های دیگر هم تا جایی که می توانم به 
آن ها کمک کنم. مثالً چون پســرم در امور دارو اســت 
همیشه سفارش می کردم تا جایی که ممکن است هوای 
این خانم ها را برای تهیه داروهایشان داشته باشد. همیشه 
دوست داشتم تنها به آموزش دادن یک هنر به خانم ها 

بسنده نکنم.

خانم هایی که حاال صاحب کار و بیمه شدند»
سال ۹۰ برنامه  بیمه مشاغل خانگی پیش آمد و این به نظر 
من حرکت ارزشمندی بود برای خانم هایی که در خانه کار 

هنری انجام می دهند.
طبق توافقی که با سازمان میراث فرهنگی شده بود، اسامی 
خانم هایی که در کارگاه من آموزش می دیدند را به سازمان 
می دادم و کارت صنعتگری می گرفتند. سپس از اداره فنی 
و حرفه ای مدرک می گرفتند و بعد با آن مدرک از طریق 
اداره تأمین اجتماعی بیمه می شــدند. این بیمه شــدن 
برای این خانم ها ارزش فراوانی داشت چون می توانستند 
از این طریق وامی هم دریافت کنند. خوشــحالم در این 
سال ها به سهم خودم کمک کردم و با همکاری نهادهای 

مسئول، بانوان زیادی در رشته های سرمه دوزی، قالب بافی، 
عروسک بافی و دیگر رشته ها بیمه شدند. این را هم بگویم که 
پس از کسب این آموزش ها، خیلی از این خانم ها توانستند 
وام هم دریافت کنند و به وسیله وام دریافتی، برای خودشان 

کارگاهی ایجاد کردند. از طریق این کارگاه ها هم خودشــان 

مشغول هســتند و هم می توانند این هنرها را به دیگر افراد 
عالقه مند آموزش دهند. در کنار این کارها سعی کرده ام اگر 
این افراد در خانه و زندگی شان مشکلی دارند تا جایی که 
می توانم به حل آن مشــکل کمک کنم. درست است 
که من مشاور و یا روان شناس نیستم اما گاهی حرف 
خانم ها را می شــنوم و اگر الزم شد با همسر آن ها 
هم صحبت می کنم تا شــرایط پیش آمده برای 
یک خانواده بهتر شود. در این سال ها با خانم هایی 
روبه رو شــدم که با همسرشان مشکل داشتند و 
پادرمیانی بنده کمک کرد مشکل آن ها تا حدودی حل 

شود و از این بابت خیلی خوشحال هستم.
همیشه دوست داشتم به دیگران کمکی بکنم. خانم ها به 
خانه ما رفت و آمد می کردند و من هم بخشی از خانه را به 
این فعالیت ها اختصاص داده بودم ،اما مدتی که گذشت و 
تعداد خانم ها و رفت و آمدها زیادتر شد با خودم فکر کردم 
این کار را توسعه دهیم. همیشه به این نکته فکر کرده ام که 
اگر بتوانم به یک نفر هنری یاد بدهم او می تواند از این هنر 
در سال های سال استفاده  کند، برای همین رفتم سراغ ایجاد 
انجمن مهارت آموزی طلوع صبح کویر. خوشبختانه استانداری 
بیرجند هم با ما همکاری خوبی داشتند تا این سمن به ثبت 
برسد، هرچند پس از مدتی کرونا پیش آمد و آموزش های من 
به صورت حضوری تعطیل شــد. اما در حــال حاضر از طریق 
شبکه های اجتماعی با بعضی از خانم های عالقه مند در ارتباط 

هستم و آموزش به این شکل انجام می شود.

پاتوقی برای  بازنشستگان»
چندی پیش به عنوان یکی از بازنشستگان نمونه به تهران دعوت 
شدم. در آن برنامه صحبت از این شد که باید برای بازنشستگان 
کاری انجام داد تا پس از بازنشســتگی سرگرم باشند و به قول 
معروف کار مفیدی انجام دهند. دیگران هم نظر دادند اما آنجا به 
ذهنم رسید که من این کار را انجام داده ام برای همین خواستم 
چند دقیقه ای صحبت کنم. در آن برنامه از کاری که برای خانم های 
بازنشسته در شهرم انجام داده ام حرف زدم که خیلی مورد توجه 
حاضران در جلسه قرار گرفت. من با خودم فکر کردم در شهر ما 
وقتی یک نفر بازنشسته می شود چه کارهایی می تواند انجام بدهد؟ 
چه امکانات تفریحی برای بازنشستگان در نظر گرفته ایم و خالصه 
حرف هایی از این نوع، برای همین گفتم به ســهم خودم کاری را 
شروع کنم و این شد که در مدت کمی خیلی از خانم های بازنشسته 
با کار و برنامه من آشنا شدند، آن را به همدیگر معرفی کردند و خانه 
من جایی شــد برای اینکه خانم های بازنشسته عالقه مند هم کار و 
هنری یاد بگیرند و هم در هفته چند ســاعت را با همکاران ســابق 
خودشــان بگذرانند چون می دانستم این همراه هم بودن آن هم در 
جایی که هنری یاد می گیریم می تواند برای خانم های بازنشسته بسیار 
مفید باشد، به ویژه وقتی در جامعه ما متأسفانه هنوز به فرد بازنشسته 
این نگاه را دارند که او دیگر نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد چون 
ســال ها کار کرده است و فراموش می کنیم انســان می تواند تا واپسین روزهای 
عمرش برای خود و دیگران مفید باشــد و از تالش و کوشــش سازنده باز نایستد.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی   وقتی در سفرم به بیرجند با معلم بازنشسته، 
فاطمه مشرقی مقدم آشنا شدم، درباره کاری که کرده و همچنان در حال انجام است 
خیلی فکر کردم. خانم مشرقی مقدم همین حاال که داریم این نوشته را مرور می کنیم، 
می توانست پس از بازنشستگی مثل خیلی از آدم هایی باشد که عمری کار کرده است. 
می توانســت حاال ادامه زندگی اش خالصه شود به رفتن تا پارک و گذراندن زندگی با 
خانواده و آشنایان؛ اما او دنبال صنایع دستی رفت، چیزی که در کودکی به آن عالقه مند 
بوده است. شاید بگویید خیلی از آن هایی که بازنشسته می شوند سراغ کاری می روند 
و بیکار نمی مانند تا سرشــان گرم باشــد اما درباره خانم مشرقی فقط سرگرم شدن 
نبود، او فکر کرد حاال که سراغ صنایع دستی رفته است و کاری را انجام می دهد که 
دوست دارد، چگونه می تواند به دیگران کمکی بکند؟ برای همین اول سراغ خانم هایی 
رفت که مثل او بازنشســته شــده بودند و با آموزش هنر به آن ها کمک کرد، اما در 
ادامه به ســراغ خانم هایی رفت که ســرطان دارند و در ادامه به این فکر کرد که برای 

دانش آموزان صبحانه تهیه کند. 
این معلم بازنشســته در ادامه 
تصمیم گرفت به جای کمک 
به تعدادی دانش آموز به عنوان 

یک عضو خانواده، بسته های مواد غذایی به خانواده های نیازمند برساند. این یعنی خانم 
مشــرقی مسیری را شروع کرد که در آن قدم قدم و با فکر پیش آمد و در این مسیر 
سعی کرد کارهای مختلفی را پیش ببرد و موفق نیز بوده است. خانم مشرقی می تواند 
الگویی برای همه ما آدم هایی باشد که امروز پشت میزهای اداره ای نشسته ایم و منتظر 
تمام شدن خدمتمان هستیم. حتماً ایشان در دوره تدریس آدم های موفقی را پرورش 
داده است اما از دوره بازنشستگی نباید گذشت که بخش پروپیمان دیگری از زندگی 
ایشان است. چون همه تالشش این است هم به ترویج و معرفی صنایع دستی منطقه 

خودش کمک کند و هم به آدم های اطرافش و این بسیار ارزشمند است.
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 دوست دارم ماهیگیری یاد بدهم  کمتر از یک ماه دیگر ۷۳ ساله می شوم اما در همه این مدتی که با این خانم ها کار کرده ام و مدتی که از بازنشستگی ام می گذرد، هرگز احساس ناتوانی و ضعف نکرده ام. به جای اینکه به این چیزها فکر و ذهنم را درگیر کنم با خودم 
فکر کرده ام حاال که بچه هایم سر خانه و زندگی خودشان رفته اند قدمی برای کمک به دیگر خانم ها بردارم. به نظرم وقتی به یک نفر به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد می دهیم می تواند تأثیری مداوم و ماندگار در زندگی آن فرد داشته باشد چیزی که به دنبال آن هستم همین 

یاد دادن ماهیگیری است.

مردممردم
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گفتم به دانش آموزان هم کمک کنیم
پس از مدتی با خودم فکر کردم بهتر است به نیازمندان 
کمــک کنیم و کار را می شــود از کمک های کوچک 
شــروع کرد. صندوقی ایجاد کردیــم و از خانم های 
بازنشسته که با من همکاری می کنند خواستم با 1۰ 
هزار تومان در ماه در کمک رسانی به نیازمندان سهیم 
شــوند. خوشبختانه طرحم با استقبال خانم ها روبه رو 
شد. دو ماه گذشت، توانستیم مبلغی را جمع کنیم. پس 
از اینکه پولی برای کمک جمع شد فکر کردم کارمان 
را با مدارس شروع کنیم. البته آن زمان فکر می کردم 
مثالً اگر قرار است به کالسی صبحانه بدهیم، باید شامل 
همه بچه ها شود اما پس از اجرای برنامه متوجه شدیم 
کمک به این شکل موجب اسراف مواد غذایی می شود، 
برای همین به فکر بســته بندی موادغذایی افتادیم و 
فکر کردیم با شناسایی بچه هایی که نیازمند هستند از 

آن ها پذیرایی کنیم. در کنار دادن خوراکی به بچه های 
نیازمند، مهرماه برای آن ها نوشت افزار و در فصل سرد 
هم لباس گرم تهیه می کنیم و خوشــبختانه امسال 
توانســتیم 1۰ میلیون تومان نوشت افزار برای بچه ها 
تهیه و بین آن ها تقسیم کنیم. در یک سال گذشته در 
هفته یک روز تعدادی از خانم ها به خانه ما می آمدند 
و هر بار به یک مدرسه می رفتیم. کار سخت بود برای 
اینکه خودم باید بخش عمده کار را انجام می دادم. مثاًل 
ما برای مدرسه ای باید۲۰۰ صبحانه تهیه می کردیم، 
هم باید تخم مرغ ها آبپز می شــد و هم نان مورد نیاز 
به تعداد آماده می شــد. همه چیز باید چک می شد تا 
خدای نکرده از این طریق مشکلی برای دانش آموزی 
پیش نیاید. یک سال که گذشت به این نتیجه رسیدیم 
به جای اینکه مستقیم به دانش آموزان چیزی بدهیم، 

خانواده های آن ها شناســایی شوند و به صورت بسته 
مواد غذایی به آن ها کمکی کنیم. حتی روستاهایی در 
اطراف بیرجند را هم شناســایی کردیم. در مدتی که 
این کار انجام شــد در هر نوبــت تعدادی از خانم ها با 
گروه همراه می شــدند تا از نزدیک بچه ها و یا خانواده 
آن ها را ببینند اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم 
که کمک هــا را از طریق خود معلم هــا و مدیران به 

خانواده های دانش آموزان برسانیم.

کارآفرین موفق از توانمندسازی اقشار مختلف می گوید

گامی برای 
احیای هنرهای بومی

شرکت در بیش از 20 نمایشگاه»
پس از بازنشســتگی و شــروع به کارم در رشته صنایع دستی، 
ســعی کردم در نمایشگاه های صنایع دســتی مختلفی که در 
کشورمان برگزار می شود شرکت کنم. در این سال ها در بیش از 
۲۰ نمایشگاه شرکت کرده ام، مثاًل در نمایشگاه هایی در تهران، 
اصفهان، مشهد، تبریز و خیلی جاهای دیگر. سال های ۸۶، ۸7 
و ۸۸ در جشنواره امام رضا)ع( که در اصفهان برگزار شد شرکت 
کردم و صاحب مقام شــدم. در این جشــنواره از احادیث امام 

رضا)ع( و داســتان هایی از زندگی آن بزرگوار ایده می گرفتیم و 
کاری خلق می کردیم. 

یکی از کارهایی که برای آن جشــنواره آماده کردم روکشی به 
طــول ۲ متر در 1.۵ متر برای ضریــح حرم مطهر بود. تعدادی 
از کارهایم به همت ســازمان میراث فرهنگی به نمایشگاهی در 
فرانســه برده شده اند. خوشــبختانه در همه این سال ها صنایع 
دســتی بیرجند با من همکاری تنگاتنگی داشــته اند. خالصه 
سعی می کردم نمایشــگاهی را از دست ندهم تا بتوانم هم این 

محصوالت را معرفی کنم و هم در نمایشگاه ها محصوالت دیگر 
هنرمندان را ببینم. برای بعضی از نمایشگاه ها الزم بود 1۰ روز 
وقت بگذارم و از خانواده دور باشــم اما این ســختی را به جان 

می خریدم چون برای خودم رسالتی قائل بودم.

لباسی که می تواند جایگزین لباس های خارجی شود»
لباسی دوخته ام که از پارچه ای به اسم قدیفه تولید شده است. 
این پارچه از پنبه ای اســت که کمی به قهوه ای می زند. چیزی 
که درباره این پارچه برایم جالب بود قدمت آن اســت که 1۰۰ 
سالی می شود و می بینید آن زمان خانمی بیرجندی این پارچه 

را چقدر هنرمندانه بافته است. 
من آن پارچه قدیمی را تبدیل به لباســی کردم که مهر اصالت 
صنایع دستی هم دریافت کرده است. این لباسی است که آقایان 
می توانند از آن استفاده کنند. مزیت این لباس اول نخ پنبه بودن 
آن اســت و دوم اینکه ابریشــم دوزی بیرجند هم روی لباس کار 
شده است که به آن زیبایی و اصالت بیشتری داده است. به نظرم 
امروز می توانیم لباس هایی از این دست را تولید کنیم و جایگزینی 
برای لباس های خارجی باشد چون هم کار دست خودمان می شود 

و هم نشان دهنده هنر ایرانی در بافت پارچه است.

دو خاطره»
در ایــن ســال ها فهمیده ام وقتــی ما برای خانــواده ای قدمی 
برمی داریم، دیگرانی هم هستند که با دیدن کار ما دوست دارند 
همراه شــوند. مثاًل چند وقت پیش دختر خانمی پیش من آمد 
و از این گفت که بخاری ندارند و شب ها خانه آن ها خیلی سرد 
می شــود. من چیزی نگفتم و به قول معروف قولی به ایشــان 
ندادم اما پس از رفتن ایشــان با یکــی از خانم های خیر تماس 
گرفتــم و خیلی زود هزینه بخاری با مشــارکت چند نفر جمع 
شــد. وقتی آن شب برای خریدن بخاری به فروشگاهی مراجعه 
کردم فروشــنده وقتی ماجرا را فهمید گفت من هم در این امر 
خیر شریک می شوم و خودم بخاری را به این خانواده می رسانم. 
فــردا صبح مادر این خانواده که یک بچــه معلول هم دارند به 
من زنگ زد و از این گفت که ما شــب های پیش خیلی ســرما 
می خوردیم اما دیشب که بخاری را برایمان نصب کردند خیلی 
شــما را دعا کردیــم. من در جواب آن خانــم گفتم: ما همنوع 
هستیم و باید به فکر همدیگر باشیم اگر کاری برای شما انجام 

می دهیــم وظیفه خودمان می دانیم. این یکی از خاطرات خوب 
من در مدتی اســت که بــا این خانم هــا کار می کنم هر چند 
وقتی می بینم آموزش های من بــه خانم ها کمک کرده تا روی 
پای خودشــان بایستند هم بســیار لذت می برم و می شود جزو 
خاطرات خوب من بین این خانم ها خانم هایی هستند با مدرک 
فوق لیسانس و یا حتی دکترا اما به همراهی و کمک ما نیازمند 
هســتند. مثاًل شــاید زندگی یک نفر از این بانوان با دادن یک 
چــرخ خیاطی و مقداری لوازم اولیه کاًل تغییر کند که ما نمونه 
آن را داشــته ایم و پس از اینکه خانم مورد نظر محصولی تولید 
کرده است کمک کرده ایم تا بتواند چیز های تولیدی خودش را 
بفروشــد. من با خانم هایی ارتباط دارم که شوهر معتاد دارند یا 
شوهرشــان از آن ها جدا شده اســت و یا خانم هایی هستند که 
مدرک تحصیلی باالیی دارند اما همسر آن ها کاری ندارد و این 
خانواده هــا هم نیاز به حمایت دارند؛ الزم به ذکر اســت بعضی 
از ایــن خانم ها حتی از راه های دور یعنی خارج از بیرجند با ما 
تماس دارند و من خودم را موظف می دانم برای آن ها هر کاری 
بتوانم انجام دهم. در این مدت با خانم های زیادی روبه رو شده ام 
که باوجود داشتن مشــکالت خانوادگی و یا مشکالت مالی اگر 
حمایت بشوند می توانند هنرمندان خوبی باشند و هم به اقتصاد 
خود و شهرشــان کمک کنند و هم به احیای هنرهای دستی و 

سنتی منطقه شان. 
همچنین یادم هست یکی از خانم هایی که با من ارتباط گرفته 
بود یک روز وقت رفتن به من گفت، حیف که من دیر با شما آشنا 
شــدم و رفت. دو روز بعد متوجه شدم که این خانم مریضی اش 
بدتر شده اســت و به مشهد رفته تا پیگیر ادامه درمانش باشد. 
مدتی گذشت و دفعه دیگری که با ایشان روبه رو شدم در جشنی 
بود که خانم دکتر خزاعی در انجمن خانم های سرطانی گرفته 
بودند. در آن جشن خانم ها با خانواده هایشان دعوت شده بودند 
و ایــن خانم هم آمده بود. در آن برنامه تابلویی را به بنده هدیه 
دادند، من گفتم اگر اجازه بدهید می خواهم این تابلو را به یکی 
 از خانم های حاضر در برنامه هدیه بدهم و ایشــان را صدا زدم. 
 وقتــی باالی ســن آمد، مــن را بغل کرد و گریــه اش گرفت. 
گفتم الحمدهلل حالتان خوب است و گذشت تا اینکه چند روزه 
قبل شنیدم ایشان هم فوت شده است. این یکی از خاطرات بد 
من در این مدت بود کــه خانمی با آن انرژی و امید به زندگی 

از بین ما رفت.

سراغ بسته بندی هم رفتیم»
چند وقت هم دنبال بســته بندی محصوالتی بودم که در همین 
منطقه خودمان کشت می شود. چیزهایی مثل زرشک، زعفران 
و دیگــر چیزها. مدتــی کار کردیم؛ در بســته بندی هایمان از 
پارچه هایی مثل ترمه استفاده می کردیم اما یکدفعه قیمت این 
پارچه ها بسیار باال رفت و دیگر نمی شد در بسته بندی محصوالت 
از این پارچه ها استفاده کنیم، چون هزینه آماده سازی جعبه ها 
بســیار باال می رفت و قیمت محصول هم بیشتر می شد؛ چرا که 
غیر از استفاده پارچه در این بسته بندی ها باید چوب هم به کار 
می بردیم. امیدوارم دوباره وضع اصالح شود تا خانم هایی که این 
هنر بسته بندی را به آن ها یاد داده ایم بتوانند برای خودشان کار 
کنند هرچند با این قیمت ها دیگر نمی شــود جعبه تولید کرد و 

به فروشنده ها فروخت.

تابلویی به نام ضامن آهو»
من تابلویی دارم که نام این تابلو ضامن آهو است و همه طراحی 
آن را خــودم انجــام دادم. در این تابلوها آهویــی را می بینید 
که بنده بــا مواد ســرمه دوزی یا همان ملیله که در گذشــته 
می گفتنــد، آن را خلق کرده ام. آهو را با ابریشــم بافته ام و بقیه 
کار سرمه دوزی شده اســت. حدیثی از امام رضا)ع( هم در کار 
مشاهده می شود که دوخته شده است. پارچه ای که در این کار 
از آن اســتفاده کرده ام پارچه شال ترمه است، یعنی در این کار 
شما سرمه دوزی، ابریشم دوزی و ترمه را می بینید که با همدیگر 

استفاده شده اند.

به نیت امام مهربان
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شرکت دانش آموزان ارمنی در مسابقات »درس هایی از قرآن«  فارس: حجت االسالم محمد موحدی نژاد، مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی، در نشست خبری بیست ونهمین دوره مسابقات برنامه 
تلویزیونی »درس هایی از قرآن« گفت: در سفری که چندی پیش به ارومیه داشتم متوجه شدم دانش آموزان تعدادی از مدارس ارامنه استقبال خوبی از مسابقات داشته اند؛ این امر سبب شد که به یکی از این مدارس 
سری بزنم و با برخی از دانش آموزان صحبت کنم. این عزیزان به من گفتند: سالم ما را به آقای قرائتی برسان و بگو برنامه شما را دنبال می کنیم و در ما اثر کرده و دل ما نسبت به دین اسالم بسیار نرم شده است.

© aاهانت به پیامبر 
توهین به عقالنیت، اخالق و کرامت بشری است

ابنا: آیت اهلل رضا رمضانی، دبیر مجمع جهانی اهل بیت)ع( در نشست علمی مجازی 
با موضوع »احترام به ادیان دیگر و آزادی بیان« که در پی اهانت به ساحت قدسی 
پیامبر اسالم)ص( برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت اصلی پیامبر)ص( آن است که 
رحمت الهی در جوامع بشری منتشر شود و همه بتوانند در صلح و امنیت زندگی 
کنند و منظور از صلح، صلح عادالنه اســت. وی با بیان اینکه پیامبر)ص( دغدغه 
هدایت مردم را داشت و در امر هدایت حریص و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان 
بود، گفت: تالش پیامبر)ص( برای این بود تا مسیر جامعه بشری مسیر عقالنیت 
باشــد؛ منظور از عقالنیت، عقل در همه ساحت های زندگی بشری است. تعالیم 
پیامبر اسالم، مسلمین را به سمتی حرکت داد تا در مسیر شکل دهی به یکی از 

خردمندترین تمدن های بشری گام بردارند.
دبیــرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( تأکید کــرد: خداوند به پیامبر)ص( می فرماید 
»ُقولُوا لِلّناِس ُحْسنا« با نگاه خوش اخالقانه با مردم حرف بزن؛ نمی فرماید با مؤمنان 
و مسلمانان بلکه انسان ها از این جهت که انسان هستند باید مورد تکریم قرار گیرند. 
وی با بیان اینکه رهبران الهی از پاک ترین انســان ها هستند، ادامه داد: انبیای الهی 
برگزیدگان خداوند برای هدایت بشــر هستند و اهانت به آنان از نظر عقلی اهانت به 

کرامت انسان و اهانت به بهترین انسان هاست.
استاد سطوح عالی حوزه درباره اهانت به پیامبر اسالم)ص( در کشورهای غربی اظهار 
کرد: بر اساس اصول اخالق جهانی، اهانت به پیامبر)ص( و تمام پیامبران الهی بر خالف 
حق و اخالق است و توهین به پیامبر)ص( توهین به تعقل، عقالنیت، اخالق، ادب و 
کرامت بشــری است؛ پس نمی توانیم آن را ذیل آزادی بیان قرار دهیم. همچنین در 
آداب آزادی بیان، اهانت وجود ندارد. آزادی بیان به معنای نقد حاکمیت و اندیشه است 

اما نقد، مالزم با اهانت نیست.
آیــت اهلل رمضانی در پایان مطالب خود تأکید کــرد: اهانت به پیامبر)ص( بر 
خالف چندین ماده اعالمیه جهانی حقوق بشــر است و اگر جامعه بشری به 
دنبال امنیت، آزادی و کرامت  بشری است باید حریم پیروان و مقدسات ادیان 

را حفظ کند.

احمدی شــیروان  مریــم  معــارف/   
بیست و ششــم ربیع االول ســال 41ه .ق امام 
حســن)ع( از نبرد نظامی با معاویه و به دنبال 
آن از حکومت بر جامعه اسالمی دست کشید. 
پیشــتر و به مناســبت هفتم صفر، ســالروز 
شــهادت ســبط اکبر پیامبر)ص( در گفت وگو 
بــا حجت االســالم والمســلمین محمدرضــا 
هدایت پناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه 
و دانشگاه به بررســی ویژگی های جامعه عصر 
امام مجتبی)ع( و شــرایطی که ایشان را به این 
تصمیم رســاند، پرداختیــم. اینک و در بخش 
دوم گفت وگو با این اســتاد حوزه و دانشگاه به 
بازخوانی مفاد معاهده حســن بــن علی)ع( با 
معاویه و تحلیل شــرایط پس از آن پرداخته ایم 

که در ادامه می خوانید.

« jمهم ترین بند معاهده امام حسن  
با معاویه

تأکید  با  والمسلمین هدایت پناه  حجت االسالم 
بر اینکه درباره اقدام های امام حسن مجتبی)ع( 
کمبود، به هم  ریختگی، جعل و تحریف اطالعات 
وجود دارد، می گوید: یکی از مفاد مهم و مسلم 
در صلح نامه امام حسن)ع( که هم منابع شیعی 
و هم اهل  تســنن به آن اقرار دارند این اســت 
کــه معاویه حق ندارد خالفت را پس از خود به 
هیچ فرد دیگری واگذار کند. او حقی ندارد، زیرا 
خلیفه نیست و نه خودش و نه شورای خالفت 
در این مورد حقی ندارنــد و از دیدگاه کالمی 

معاویه محلی از اعراب ندارد.
او اضافه می کنــد: امام حســن)ع( خالفت را 
واگذار نکرد بلکه به طور موقت از حکومت کنار 
کشید و بر اساس صلح نامه به معاویه اجازه داد 
کــه در بازه ای زمانی حاکم باشــد. پس از این 
زمان، خود به خود جریان خالفت مسلمین به 
مسیر اولیه خود امام حسن)ع( بود برمی گشت. 
برخی می گویند که امام حســن)ع( والیت امر 
مســلمین را واگذار کرده است، اما امام)ع( در 
متن صلح نامه به مســلمین اعالم کرد که من 
خلیفه هستم و با این تفاهم نامه اجازه می دهم 
که برای مدتی حکومت به معاویه داده شود، به 
شــرط اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر)ص( 

عمل کند و معاویه حــق ندارد پس از خودش 
ولیعهدی قرار دهد؛ بزرگان مســلمین نیز پای 

آن را امضا کردند.
این پژوهشگر تاریخ اسالم می افزاید: ابن عبدالبر 
اندلسی از دانشمندان اهل  تسنن در این مورد 
گفته است این شرط که خالفت پس از معاویه 
به امام حســن)ع( برســد، اجماعــی بین کل 
مسلمین اســت. ذهبی و ابن حجر نیز دو تن از 
بزرگان اهل  تسنن در کتاب های خود نوشته اند 
که معاویه قول داده است اگر حادثه ای برای او 
پیش آمد و امام حسن)ع( زنده بود، خالفت به 
او برســد؛ منابع دیگر هم به این قضیه تصریح 

کرده اند.

 معاویه تمام مفاد معاهده »
با امام حسنj  را زیر پا گذاشت

عضو هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه 
و دانشــگاه عنــوان می کند: عده ای از ســران 
شــیعه ناراحت بودند و اعتراض می کردند که 
ما نمی توانیم بــا توجه به ایــن معاهده اقدام 
نظامی کنیم. این مســئله ای اســت که از نظر 
 حقوقی متأســفانه روی آن زیاد کار نکرده  ایم. 
امام حسن)ع( و امام حسین )ع( به سران شیعه 
می گفتند تا معاویه زنده اســت ما  کاری انجام 
نمی دهیم، زیرا ما پای امضا و عهد خود هستیم.

او در پاسخ به این پرسش که معاویه تمام مفاد 
معاهده را به طور کامل زیر پا گذاشته بود، پس 
چرا اهل بیت)ع( همچنــان به صلح نامه پایبند 
بودند، نیز بیان می کند: برخی از سران شیعه از 
جمله سلیمان بن صرد خزاعی از عراق به مدینه 
آمدند و به امام گفتند: یا بن رسول اهلل، معاویه 
اصاًل به شــرایط قرارداد عمل نکرده است؛ چرا 
ساکت نشســته و قیام نمی کنید؟ حضرت)ع( 
پاســخ  داد تا وقتی معاویه در قید حیات است، 
ما به قرارداد پایبندیم. نکته اصلی در پاســخ به 
این پرسش، این اســت که تا زمان زنده بودن 
معاویــه این قرارداد پابرجاســت؛ اگر چه او به 
شرایط پایبند نبود و خود هنگام ورود به کوفه 
گفت: من برای نماز و روزه با شــما صلح نکردم 
بلکه هــدف من خالفت بود و تمام شــروطی 
که با حســن بن علی)ع( بســتم همه را زیر پا 
گذاشــتم. اینجا بود که بسیاری از سران شیعه 
اشــکال حقوقی داشــتند که وقتی او می گوید 
من تمام شرایط را زیر پا می گذارم چرا باید در 
این قرارداد باقی بمانیم؛ نه اینکه گفته می شود 
برخی از یاران مخلص امیرالمؤمنین)ع( با امام 

حسن)ع( مخالفت کردند.
حجت االسالم والمســلمین هدایت پناه توضیح 
می دهد: معاویه جنایت های بســیاری مرتکب 
شد و پس از به شهادت رساندن امام حسن)ع( 

برای خود ولیعهد مشخص کرد. 
با مرگ معاویه، قرارداد تمام شد 
و دیگر تعهدی برای پایبند بودن 
به آن وجود نداشت؛ ادله حقوقی 
هم علیه خلیفه نامشــروع وجود 
داشت تا امام حسین)ع( علیه او 
اقدام کند. امام حسن)ع( از نظر 
اجتماعی کاری کرد که دســت 
بسته معاویه برای همه باز شود 
تا همــه بدانند فاصله و اختالف 
بین آنان بســیار زیاد است. امام 
حسن)ع( کل حکومت امویان را 
با مفــاد معاهده غیرقانونی کرد؛ 
بندی که امــام)ع( در صلح نامه 
معاویه  بــه  مربوط  فقــط  آورد 

نیست.

«  jپایه قیام امام حسین 
صلح نامه امام حسنj  است

این اســتاد حوزه و دانشگاه تأکید 
می کند: پایه اساســی قیــام امام 
حســین)ع( علیه یزید بر اساس 
مفاد صلح نامه امام حسن)ع( بوده 

است. در سال های صلح و دوران حکومت معاویه او 
کارهای بسیاری برای تغییر هویت سیاسی مذهبی 

کوفه انجام داد و تا توانست شیعه زدایی کرد.
نویسنده کتاب تاریخ زندگی امام حسن مجتبی)ع( 
در ادامــه و در پاســخ به این پرســش که امام 
حســن)ع( با معاویه صلح کــرده بود، پس چرا 
توســط او به شهادت رسید نیز توضیح می دهد: 
یکی از ادله ای که برای شــهادت امام حسن)ع( 
گفته می شــود همین پرسش است، زیرا معاویه 
با امام حسن)ع( که دیگر کاری به کار او نداشت 
و با او صلح کرده بود، نباید هیچ اقدامی می کرد 
یا حتی باید روی خوش هم به او نشــان می داد؛ 
اینکه معاویه، امام)ع( را به شهادت رساند نشان 
از این است که معاویه از یک چیز نگران است و 
آن هم موردی نیست غیر از مفاد صلح نامه؛ اینکه 
معاویه حق ندارد پس از خود جانشینی بگذارد 
و والیت امر مسلمین به امام حسن)ع( و مسیر 
اولیه خود برمی گردد، راه را برای معاویه بســته 

بود. او می خواست پادشاهی کند 
و پادشاهی را بین بنی امیه نگه 
دارد؛ پس باید امام حسن)ع( را 
از ســر راه خود برمی داشت، اما 
باز هم اجازه نداشــت جانشینی 
بعــد از خــود بگــذارد. معاویه 
امام حســن)ع( را به شــهادت 
رساند، زیرا به گمان باطل خود 
می خواست مفاد صلح نامه را ابتر 

و خنثی کند.
والمســلمین  حجت االســالم 
هدایت پنــاه در پایــان تأکیــد 
می کند: در مورد امام حسن)ع( 
هنوز شبهات بسیار زیادی وجود 
دارد و متأسفانه مقداری ساده با 
این مسائل روبه رو شده و عمیق 

نیستیم. 
تاریــخ زندگانــی امام حســن 
مین  میدان  مجتبی)ع( همانند 
اســت و جــای آزمــون و خطا 
اندک  با شــناخت  نیست، زیرا 
ممکــن اســت در دام مورخان 
همسو با امویان افتاده و چیزی 
بنویســیم که خواست آن ها بوده است. برخی از 
محدثان نیز اشتباهاتی انجام داده و روایت های 
نادرســت را وارد منابع حدیثی کرده اند؛ بیشتر 
مورخان و نویسندگانی که با آن ها سروکار داریم 
در دوره اموی و عباسی بوده اند و در این دوره ها 
در مفاد صلح نامه دست کاری شده است. جریانی 
که در دوره عباسی رخ داده، قیام سادات حسنی 

است. 
عباســی ها به خصوص منصــور دوانیقی برای 
کوبیدن »نفس زکیه« که معضل پیچیده ای برای 
آن ها به وجــود آورده بود، به تحریف درباره جد 
آن ها پرداختنــد. مصیبت برای امام مجتبی)ع( 
این اســت که هم اموی ها درباره ایشان جعل و 
تحریف کرده اند، هم عباســی ها. تصویری که از 
امام حسن مجتبی)ع( در تحقیقات مستشرقان 
و حتی برخی مســلمین ارائه می شود، تصویری 
غیرمنصفانه است که ریشه در گزارش های غلط 

و شایعات دارد.

حجت االسالم والمسلمین هدایت پناه در گفت وگو با قدس تبیین کرد 

صلح نامه  امام حسنj ، سندی برای نامشروع بودن حکومت امویان

بر اساس صلح نامه 
امام حسن)ع(، 
ایشان به عنوان 

خلیفه، اجازه داد تا 
معاویه برای مدتی 

حکومت کند؛ به 
شرط اینکه به 

کتاب خدا و سنت 
پیامبر)ص( عمل 

کند و برای بعد از 
خودش ولیعهدی 

قرار ندهد
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معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9389 پنجشنبه 22 آبان 1399 26 ربیع االول 1442 12 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره

گفتار

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 حجت االسالم والمسلمین مرتضی دهشت

© aعوامل عاقبت  به خیری از دیدگاه پیامبر اسالم
پیامبر اسالم)ص( در حدیثی نورانی 10 وجه برای عاقبت  به خیری بیان کرده اند که 
پنج تای آن مربوط به دنیا و پنج تای دیگر آن مربوط به عالم آخرت است. پنج وجه 
عاقبت به خیری در عالم آخرت منوط به این است که انسان عوامل عاقبت به خیری 
در دنیا را به درستی رعایت کرده باشد؛ یعنی اگر کسی عوامل عاقبت به خیری در دنیا 

را رعایت کرده باشد در عالم آخرت نیز آن پنج مورد را درک خواهد کرد.
آموختن علم الهی، عبادت، کســب رزق حالل، صبر در برابر نامالیمات و شــکر بر 
نعمت هــای الهی از جمله عوامل عاقبت به خیری در دنیاســت و از دیدگاه پیامبر 
اسالم)ص( کسی که این پنج مورد را در دنیا رعایت کند حتماً عاقبت به خیر خواهد 

شد.
نخستین عامل و نشانه عاقبت به خیری انسان در آخرت این است که فرشته ای که 
مأمور قبض روح است با لطف و رحمت به سراغ او بیاید و در مرحله دوم خانه قبر برای 
او جایگاهی امن و بدون وحشت باشد. سومین نشانه عاقبت به خیری در عالم آخرت 
این است که شخص از »َفَزع اکبر« یعنی هول و هراس عظیم روز قیامت در امان است 
و در آن روز که همه دل ها هراسان و وحشت زده است او در امنیت و آسایش به سر برد.

پاک شدن گناهان و پذیرفته شدن اعمال نیک در دادگاه عدل الهی از دیگر نشانه های 
عاقبت به خیری فرد در عالم آخرت اســت؛ کسی که خداوند گناهان او را ببخشد و 
اعمال نیک او را قبول کند در عالم آخرت عاقبت به خیر و رستگار است. یکی دیگر از 
نشانه های عاقبت به خیری انسان در آخرت از منظر پیامبر اکرم)ص( هم این است که 
بتواند از پل صراط که طبق روایت های اسالمی از مو باریک تر و از تیغ برنده تر است 

به راحتی عبور کند.

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001916   مورخ  1399/06/17  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن درویش زارگز  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 12  
و  کد ملی 0651930707  در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 115/50 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908937
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/08                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/09                          

علی فضلی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 18۴6,290 - اصلی واقع در بخش دو ثبت قم به آدرس نیروگاه 
16 متری طفالن مسلم کوچه 10 پالک 3۴ که به نام آقای علی بیرامی فرزند حمداهلل میباشد صحیح است.  آ-990893۴

عباس پور حسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای/خانم نرگس ثنائی فردارای شناس��نامه ش��ماره 0651723655به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
990031۴ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اویس علی زائی یوسف 
آبادی به شناسنامه 07۴9768231درتاریخ1۴/6/1399دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به:
1-نرگس ثنائی فرباکدملی 0651723655فرزندغالمحیدرصادره ازبیرجندمادرمتوفی

2-الهام کرمانی یوسف آبادی باکدملی 07۴01۴7501فرزندگل محمدصادره ازتایبادهمسرمتوفی
3-علی علی زائی یوسف آبادی باکدملی 07۴0908531فرزنداویس صادره ازتایبادفرزندمتوفی
۴-عامرعلی زائی یوسف آبادی باکدملی 07۴1029278فرزنداویس صادره ازتایبادفرزندمتوفی

5-عارفه علی زائی یوسف آبادی باکدملی 07۴11۴7793فرزنداویس صادره ازتایبادفرزندمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9908926
قاضی شورا-شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سید سعید هرمزی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای/خانم آفاق عرب یوسف آبادی دارای شناسنامه شماره 07۴8۴113۴8به شرح دادخواست به کالسه 
9900305ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم عرب یوسف 
آبادی به شناسنامه 07۴8797386درتاریخ 1367,9,20دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1-مملکت بهرامی باکدملی 07۴9315601فرزندفیض محمدصادره ازتایبادهمسرمتوفی

2-نساءعرب یوسف آبادی باکدملی 07۴8793811فرزندجمعه داررحیم صادره ازتایبادهمسرمتوفی
3-کبری عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴8797۴08فرزندمحمدصادره ازتایبادهمسرمتوفی

۴-امین اله عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴880۴۴81فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
5-فریدون عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴8377719فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
6-فاطمه عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴880132۴فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
7-طاهره عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴8801367فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

8-فهیمه عرب باکدملی07۴880۴۴98فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
9-حلیمه عرب یوسف آبادی باکدملی07۴8381708فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

10-ایرانی عرب یوسف آبادی باکدملی 07۴9۴35712فرزندعبدالحکیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9908927
قاضی شورا-شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سید سعید هرمزی

آگهی دعوت افراز
چ��ون آقای غالمحس��ین آذر کیش فرزند فقیر احدی از مالکین مش��اعی پ��الک 693/ 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان دانشگاه کوچه هشتم طبق درخواست شماره 102/7117- ز  مورخ 1399/6/17 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 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 سه شنبه مورخ 1399/10/16 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.

تاریخ انتشار :پنج شنبه 1399/8/22   م الف: 566  آ-9908922
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای ناصر حیدری کوش��ا فرزند عباس احدی از مالکین مش��اعی پالک 3۴ اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان سه قلعه کوچه دانش طبق درخواست شماره 102/6319- ز  مورخ 1399/6/1 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 

مراتب طبق ماده 18 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 1399/10/7 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.آ-990892۴
تاریخ انتشار : 1399/8/22   م الف: ۴72                        مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308001002673   مورخ  1399/07/19  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید افزا فرزند حبیب بش��ماره شناس��نامه ۴9۴ و کدمل��ی0731732111  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 128/01 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستی گردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ-9908919
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای محمدعلی مهروان فر فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه ، به مساحت 11/80 متر مربع 
، از پالک ۴112 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ،خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله والهی � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بولوار بعثت شمالی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-9908920
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/08             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/08

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960322002002130 مورخ1399/07/09    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم زهرا بزی  فرزند کرم   بشماره شناسنامه  3660078921 صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل به مساحت  2۴8 متر مربع  پالک 717 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان خیابان 
هیرمند شمالی 6۴ آخر کوچه  خریداری بطور مع الواسطه و طبق سند عادی از حیدرعلی ظریفی ذیل ثبت 6800 
صفحه ۴3 دفتر ۴2  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود 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:828 - 9908917

تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 1399/08/22           تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/09/08
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  1399603220020017۴2 مورخ1399/06/21    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم مرضیه سندگل     فرزند ملنگ  بشماره شناسنامه  509 صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل به مساحت  78/66 متر مربع  پالک 35 فرعی از 1631- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهرستان زابل 
چهارراه زهک- هیرمند 12 خریداری از مالک طبق سند عادی از بدیل جهانتیغ  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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  .  آ-9908918   م الف: 835
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 1399/08/22   .    تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/09/08

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون تحدید حدود شش دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره2277,11,685 اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم) آدرس مدرس حافظ شرقی کوچه 5پالک 22( که به نام خانم ندا امینی فرزند هادی می باشد در 

جریان ثبت است که بعلت عدم مالک و یا نماینده قانونی تحدیدحدود به عمل نیامده از طریفی مطابق ماده15 قانون 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود و طبق تبصره ماده 13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا 
به تقاضای مالک مذکور به وارده2689۴_1399,08,1۴ تحدیدحدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
1399,09,16ساعت 8:30الی12:30 ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدین وسیله به اطالع مالکین و مجاورین 
یا وکیل و نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی 
اعتراض از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 
20قانون  ثبت پذیرفته ورسیدگی خواهد شد ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73,2,25 معترضین ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی رانیزبه 

این اداره ارائه نمایند. /ن  آ-9908862 م الف:13263  تاریخ انتشارآگهی:1399,08,22
عباس پورحسنی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800570 )متعهد: نسترن هادیان و شرکت خاک طالیی توس و محمدرضا هادیان و 
حسن هادیان- متعهدله: بانک پاسارگاد( موضوع قرارداد بانکی شماره 3-777577-۴00-1003 مورخ 139۴/11/11 
یک قطعه مزروعی- بیشه زار نوع ملک طلق به پالک ثبتی 21 فرعی از 170 اصلی، مفروز و مجزا شده از فرعی از 
اصلی مذکور، واقع در بخش 07 حوزه ثبت ملک چناران استان خراسان رضوی به مساحت 32189 مترمربع )سی و 
دو هزار و یکصد و هشتاد و نه مترمربع( به حدود: شماالً: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول غیره بطول 
)۴7/60( چهل و هفت متر و شصت سانتیمتر به راه عمومی دوم غیره بطول )39/00( سی و نه متر به راه عمومی سوم 
غیره بطول )89/18( هشتاد و نه متر و هجده سانتیمتر به راه عمومی شرقاً: غیره بطول )2۴6/00( دویست و چهل و 
شش متر به یکصد و هفتاد اصلی جنوباً: به دیوار بطول )1۴8/65( یکصد و چهل و هشت متر و شصت و پنج سانتیمتر 
به یکصد و هفتاد اصلی غرباً: غیره بطول )205/00( دویس��ت و پنج متر به راه عمومی به مالکیت محبوبه رسولیان 
مشهدی فرزند محمد شماره شناسنامه 2953، دارای شماره ملی 093۴۴30871 با جز سهم 22803 از کل سهم 
32189 بعنوان مالک بیست و دو هزار و هشتصد و سه سهم مشاع از سی و دو هزار و صد و هشتاد و نه سهم عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 9۴806 تاریخ 139۴/10/1۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴0 شهر چناران استان 
خراس��ان رضوی، موضوع سند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 953873 سری د سال 91 با شماره دفتر الکترونیکی 
139۴20306009009032 ک��ه در صفحه 19 دفتر امالک جلد 179 ذیل ش��ماره 29503 ثبت گردیده اس��ت.
طبق درخواست خانم محبوبه رسولیان مشهدی )مالک( مبنی بر معرفی مال و پرداخت دین بعنوان شخص ثالث و 
رأی شماره 13998/10/12- 13981870609۴000719 هیئت محترم نظارت استان خراسان رضوی پالک مذکور 
بعنوان وثیقه دین معرفی و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی مورخ 1399/06/02 به مبلغ 3۴/000/000/000 ریال 
)سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان( ارزیابی شده و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399/09/03 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک چناران واقع در چهارراه دولت با مش��خصات ذیل از طریق مزایده به فروش می رس��د.

ملک فوق در حاش��یه جاده کمربندی چناران- قوچان قرار دارد. مطابق با س��ند کل پالک 21 فرعی از 170 اصلی 
32189 مترمربع می باشد که به دلیل اختصاص یافتن مقداری از اراضی به جاده کمربندی پالک مذکور به دو قطعه 
در دو طرف جاده تقسیم شده است و سهم مالکیت ملک به 22803 مترمربع تقلیل یافته است. مطابق با اظهارات، 
اراضی تعرفه ش��ده دارای حقابه از مدار 12 ش��بانه روز از چاه به شماره پروانه 75/5776/30/551/6007/9 با شماره 

اشتراک 51۴928 با دبی حدود 5/20 لیتر در ثانیه بوده و فاقد امتیازات آب شهری، برق و گاز می باشد.
در ملک بازدید شده حدود 250 اصله درختان مثمر شامل سیب و گالبی با میانگین سنی 7 سال، حدود 110 اصله 

درخت گردو و با میانگین سنی ۴ سال و حدود 100 اصله درختان غیرمثمر مشاهده گردید.
مستحدثات و ابنیه در ملک تعرفه شده در زمان بازدید در قطعه واقع در سمت شمال جاده کمربندی چناران شامل:

- یک باب استخر ژئو ممبران به گنجایش و حجم ذخیره حدود 16000 مترمکعب آن
- یک باب منزل مس��کونی در یک طبقه دارای حدود 170 مترمربع زیربنا، نما س��یمانی، در و پنجره آهنی، درب 
ورودی چوبی با آکاردوئونی، دارای دو خواب، کف سرامیک، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در خارج از ساختمان به 

متراژ تقریبی 10 مترمربع و تراس غیرمسقف حدود ۴8 مترمربع
- خانه سرایداری حدود 80 مترمربع، نما سیمانی، درب و پنجره آهنی.
- انباری و دامداری فاقد اسکلت، آجری و کاهگلی حدود 60 مترمربع.

- ایستگاه مربوط به تأسیسات چاه و استخر به مساحت حدود 80 مترمربع.
- آالچیق غیرمسقف و یک عدد باربی کیو.

- دیوار چینی با الشه سنگ و بلوکه های سیمانی به طول ۴00 متر و ارتفاع حدود 2/2 متر.
در قطعه زمین واقع در جنوب جاده کمربندی مس��تحدثاتی مش��اهده نگردید. و حدود 2۴0 متر به ارتفاع یک متر 

سنگ چینی انجام شده است.
با عنایت به معاینات صورت گرفته، نوع سند مالکیت، حاصلخیزی خاک، تغییر کاربری های انجام شده، توپوگرافی 
اراضی، دسترسی به معابر، موقعیت کلی ملک و تحقیقات محلی، قدمت بناهای مسکونی و نوع آن، درختان مثمر و 
غیرمثمر موجود و سایر فاکتورهای مؤثر در تعیین و برآورد قیمت، ارزیابی آن بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده و 

عرف و قیمت عادالنه روز برابر:
3۴/000/000/000 ریال و معادل سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان برآورد می گردد.

در خصوص میزان حقابه اراضی با فرض داشتن حقابه از چاه اشاره شده در گزارش و با ارائه اسناد مثبته مالکیت به 
ساعت قابلیت ارزیابی دارد.

در هر حال ارزش هر ساعت آب از چاه موصوف برابر 280/000/000 ریال معادل بیست و هشت میلیون تومان ارزیابی می گردد.
مزایده از مبلغ 3۴/000/000/000 ریال )سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 99088۴0

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( کالسه 139904007141000269
بدهکار: آقای محمدعلی علی نیا

بستانکار: خانم لیال شیردل
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 1399/07/29-1399050071۴1013319 
نس��بت به مزایده مقدار دو س��هم از ده سهم از شش��دانگ عرصه و اعیان یکباب واحد مسکونی دارای پالک ثبتی 
ب��ه ش��ماره 602) شش��صد و دو( فرعی از 173) یکصد و هفتاد و س��ه( اصلی بخش دو ح��وزه ثبت ملک بجنورد 

س��هم االرث آقای محمدعلی علی نیا فرزند علی اصغر و به ش ش 290۴2 و ش��ماره ملی 0680283۴71 مدیون 
پرونده اجرائی کالسه 13990۴0071۴1000269 و شماره بایگانی 9900307 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
139905807005000۴17 که س��ند مالکیت ششدانگ آن به نام مرحوم علی اصغر علی نیا فرزند حسین شماره 

شناسنامه 3875 کد ملی 06800۴29۴6 صادر و تسلیم شده است و ملک فاقد طول و ابعاد مساحت می باشد.
که سهم االرث آقای محمدعلی علی نیا فرزند علی اصغر و به ش ش 290۴2 و شماره ملی 0680283۴71 مدیون 
پرونده اجرائی کالس��ه 13990۴0071۴1000269 و به ش��ماره بایگانی 9900307 که دو سهم از ده سهم عرصه 
و اعیان از شش��دانگ پالک فوق می باش��د در قبال مبلغ)32/6۴0/000/000 ریال( معادل 300 س��که طالی تمام 
بهار آزادی طلب خانم لیال ش��یردل موضوع س��ند نکاحیه ش��ماره 13905- 1377/06/02 دفترخانه ازدواج 67 و 
طالق 59 بجنورد و به انضمام یک تا دو عشر اضافه  که به آن افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته 
و شش��دانگ پالک مذکور به مبلغ)1۴/000/000/000 ریال( چهارده میلیارد ریال و س��هم االرث مدیون به مبلغ 
)2/800/000/000 ریال( دو میلیارد و هش��تصد میلیون ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت.  
ملک در روز چهارش��نبه مورخه 1399/09/05- از س��اعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 
واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به مزایده گذاشته 
می شود، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، مزایده 
فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ 2/800/000/000 ریال) دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136- اصالح آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پابه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیزبدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس: یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی 602 فرعی از 173 – اصلی 
بخش دو بجنورد، یه مالیکت ورثه مرحوم علی اصغر علی نیا، فاقد حدودات اربعه، با کاربری مسکونی، مساحت کل 
عرصه حدودا 250 متر مربع ، دارای بنای مسکونی یک طبقه همکلف ویالیی به مساحت حدودا 120 متر مربع، با 
قدمت بیش از 30 سال ساخت ، کف بنا سیمانی ، گچکاری معمولی ، فاقد نماسازی، سازه بنا با دیورهای باربرجری، 
سقف بنا شیروانی، کف حیاط موزائیک، دارای زیرزمین به عنوان انباری به مساحت 12 متر مربع ، ملک از ضلع شرقی 
دارای عقب نشینی و بطول 17 متر به گذر8 متری دسترسی دارد و دارای امتیازات آب،برق، هر کدام یک انشعاب 
و گاز دو انشعاب می باشد نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد – خیابان قیام- قیام 25- کوچه شهید علی نیا- علی 

نیا۴- پالک 23 می باشد.م الف2056  آ-9908925
حمید عزیزی  - رئیس اداره اجرا ی اسناد رسمی بجنورد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 99/8۴7مورخ 30 /07/ 99هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بنفشه جواهری جهان فرزند یارمحمد بشماره شناسنامه 1۴77صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی آبی زار به مساحت 1۴838/22 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی جهت الحاق به پالک 39/129 
اصلی ملکی دیگر متقاضی واقع دراسدآباد اراضی روستای موسی آباد خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای موسی 
فرجی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 291(  آ-9908301
تاریخ انتشار دوم : 99/08/22 تاریخ انتشار اول : 99/08/07  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

امالک واقع در بخش7 یزد- طزرجان و توابع
2925- اصلی آقای عباس کرها طزرجانی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت کل 1366/8 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006001721 مورخ10 /1399/07 

واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه  از غالمحسین کرها طزرجانی مالک رسمی 
2925- اصلی آقای محمد حس��ین کرها طزرجانی نس��بت به چهاردانگ مش��اع از ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز 
قس��متی از پالک ثبتی برابر به مساحت کل 1366/8 متر مربع بموجب رای ش��ماره 139960321006001722 

مورخ10 /1399/07 واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه  از غالمحسین کرها طزرجانی مالک رسمی 
امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع

2 و3 فرعی 1۴50- اصلی خانم خدیجه  خواجه افضلی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت 199 متر مربع برابر رای شماره 139960321006001719 مورخ09 /1399/07 واقع در ده 

باال تفت انتقال عادی مع الواسطه ازسکینه قرقچیان مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9908298

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/08/22

امیر حسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©رکورد ترخیص کاالهای رسوبی در گمرک شکست

اقتصاد: معاون فنی گمرک از ترخیص 
بیــش از یک میلیون تن انــواع کاال از 
گمرکات در راســتای مصوبات ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولــت خبر داد. 
به گفته تســنیم، مهرداد جمال ارونقی 
با اشــاره به آخریــن وضعیت ترخیص 
کاالهای اساسی از گمرکات کشور گفت: 
این کاالها شــامل مواد اولیه تولید، کاالهای اساسی و نهاده های دامی، تجهیزات 
صنعتی،  کاالهای واســطه ای و اقالم مربوط به پروژه هــای راهبردی و تولیدی 
هستند.وی افزود: ترخیص اقالم ضروری مردم به  صورت شبانه روزی در گمرکات 
کشور در جریان است و امیدوار هستیم با نظارت سایر مراجع این افزایش عرضه و 

ترخیص گسترده کاال منجر به کاهش فوری قیمت کاالها در بازار شود.

رکود در بازار خودرو با وجود کاهش قیمت ها©
فروشــندگان  اتحادیه  رئیس  اقتصاد: 
خودرو اصفهــان گفــت: در چند روز 
گذشــته شــاهد کاهش بیــن ۲۰ تا 
۵۰میلیــون تومانی قیمــت خودروها 
بودیم، اما قیمت ها دوباره به روال سابق 
بازگشته و این رفتار بازار، هیجانی است. 
حمیدرضا قندی در گفت وگو با ایمنا با 
اشــاره به رابطه مستقیم قیمت خودرو با نرخ ارز، اظهار کرد: با توجه به کاهش 
قیمت ارز پس از مشــخص شــدن نتایج انتخابات آمریکا، انتظار کاهش قیمت 
خودرو نیز وجود داشت. قندی تأکید کرد: وضعیت بازار فقط تحت تأثیر جو روانی 
ناشــی از انتخابات آمریکاست. از ۱۵روز پیش تاکنون معامالت خودرو در سطح 
استان اصفهان ۹۰درصد کاهش یافته و برخی نمایشگاه داران از ۲۰روز تا یک ماه 

است که هیچ قراردادی تنظیم نکرده اند و رکود بازار خودرو کامالً مشهود است.

پیش بینی میزان فروش نفت در سال آینده ©
اقتصاد: سیدحمید پورمحمدی، معاون 
اموراقتصادی و بودجه سازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به اینکه متوسط فروش 
نفت حــدود ۷۰۰هزار بشــکه در روز 
خواهد بود ، به فارس گفت:  در صورتی 
احکام اصالح ســاختار بودجه در الیحه 
سال آینده اعمال می شود که به تصویب 
مجلس برسد. البته وی در خبری دیگر با اصالح سخنانش گفت: اظهارات بنده 
باعث شد این برداشت صورت بگیرد که صادرات ۷۰۰ هزار بشکه مربوط به سال 
جاری است، در حالی که این رقم، گزینه های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه 

برای سال آینده است.

قدس علت ریزش نوسانی بازارسرمایه را بررسی می کند

آدرس های غلط در بورس
 اقتصاد- زهراطوسی در حالی  که بازار 
بورس در چند مــاه اخیر در مجموع نزولی 
اســت، اما روز چهارشنبه، آخرین روز کاری 
هفته خود را با صعودی شــدن به پایان برد. 
شــاخص مثبتی که در مقایسه با شاخص 
منفی چند مــاه اخیر به هیچ  وجه قابل اعتنا 
نیســت، اما نکته قابل توجه این است که در 
یک ماه اخیر در طول هفته شــاخص منفی 
اســت و صرفاً در آخرین روز کاری مقداری 

مثبت می شود.
رفتار عجیب بورس و از بین رفتن ســرمایه 
سهامداران خرد و کالن موجب شده فعاالن 
بازارسرمایه و کارشناسان اقتصادی، نظرهای 
مختلفی درباره علل و زمینه های این مسئله 

مطرح کنند.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ »
سود بانکی و بین بانکی

اظهــارات روز گذشــته وزیر 
اقتصــاد دربــاره نرخ ســود 
بین بانکــی موجــب  ایــن 
گمانه زنی شد که علت ریزش 
بورس احتمــاالً افزایش نرخ 
ســود بین بانکی یا نرخ سود 
بانکی خواهد بود. وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه به تازگی برخی 
مباحث مطرح شد و اثرگذار 
بــود، اظهــار کــرد: یکی از 
بحث ها این بود که نرخ سود 
بانکی افزایش پیــدا کند در 
حالی که همه  فعاالن بازار دیدند رئیس کل 
بانک مرکزی این را تکذیب کرد و اتفاقاً چنین 
چیزی در شــورای عالی بورس هم مطرح 
نبوده اســت. دژپســند با بیان اینکه بحث 
درباره باال رفتن نرخ سود بین بانکی مطرح 
 شده و درست هم هست، اظهار کرد: این هم 
برنامه ریزی می شود و حتماً باید از این روند 
جلوگیری شود.در واقع وزارت اقتصاد، توپ را 
در زمین بانک مرکزی و نرخ سود انداخته، اما 
این با واکنش منفی فعاالن اقتصادی روبه رو 
شد که این آدرس غلط درباره بورس است و 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید به وظایف 
خود عمل کنند.حســین سالح ورزی، عضو 
شــورای عالی بورس، با اشاره به تصمیمات 
مجلــس در مــورد بــورس نوشــت: الزام 

بازارگردانی سهام شــرکت ها، تزریق منابع 
مالی به صندوق تثبیت و خرید سهام خزانه، 
موضوع های جدیدی نیست وهمه پیشتر در 
شورای عالی بورس مصوب و ابالغ   شده اند. 
وی تأکید کرد: ضروری و پسندیده تر است 
گزارشــی در مــورد علت عدم اجــرای این 
مصوبات منتشر شود.این عدم اجرای قانون 
توسط ســازمان بورس و وزارت اقتصاد در 
حالی است که دژپســند روز گذشته وعده 
داد عرضه اولیه ۱۰۰ شرکت دولتی تا پایان 
سال عاملی برای رشــد بازار بورس خواهد 
شد.این پاسکاری مسئوالن موجب هیجانی 
شــدن بازار و به تبع آن رفتار خالف قاعده 
است. میالد یزدان پور، کارشناس بازارسرمایه، 
درباره عواملی که ریزش بــورس را در این 
روزها رقم زده اســت، می گوید: این روزها 
مردم بــه این نتیجه رســیده اند که به هر 
قیمتی که سهم خود را بفروشند می توانند 
همان را در پایین تر خریداری کنند. وی علت 
ایجاد چنین رفتاری در مردم را بی اعتمادی 
به زنجیــره ای از صحبت هــا و وعده هایی 
می داند که از جانب سازمان بورس و دولت به 
مردم داده  شده، اما سرانجام خوشی را برای 
آن ها رقم نزده است. از آن جایی که تاکنون 
هر حمایتی که بوده شکسته شده؛بنابراین 
بی اعتمادی شکل  گرفته سبب می شود هر 
تقاضایی هم که ایجاد می شــود، در نهایت 

محکوم به افزایش عرضه و ریزش شود.

پول های تماشاچی به صندوق های »
درآمد ثابت کوچ کردند

وی با اشاره به اینکه رصد بازار نشان می دهد 
پول ها از بازارسرمایه به سمت صندوق های 

با درآمد ثابت حرکت کرده اند، می گوید: با 
توجه به بالتکلیفی بازار خیلی از حقوقی ها 
که پول های کالن دارند، پول هایشان را در 
کارگزاری ها بلوکه می کننــد، ما به این ها 
پول های تماشــاچی می گوییــم. وقتی ما 
افزایــش ورودی صندوق بــا درآمد ثابت 
داریم، یعنی در بازار تردیــدی وجود دارد 
که پول را  از بازار ســهام بیرون کشــیده و 
جایی گذاشته اند که خیالشان راحت باشد 
سرمایه شــان آب نخواهد رفت. طبعاً وقتی 
ورودی پول به بازار نباشد، خروجی نقدینگی 
خیلی بیشتر خودش را نشــان می دهد و 
این  یکی از عواملی است که بازار این روزها 
قدرت ندارد و تا کمی تکان می خورد تا رشد 
کند، یکباره یک عرضه خیلی کوچک به کل 

بازار سرایت  و بازار را منفی می کند.

نوسان گیری از مردم با خرید »
سهام عدالت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکی دیگر از 
داستان هایی که این روزها گریبان بورس 
را گرفته، کاهش ارزش سهام عدالت است 
که از حوالی ۱8میلیــون تومان به نصف 
کاهش یافته اســت، می گویــد: این اتفاق 
موجب شده مردم به  صورت خیلی هیجانی 
برای فروش ســهام خود اقدام کنند. وی 
یادآور می شود: پیش  از این هم نوسان گیری 
حقوقی ها با کمک سهام عدالت سبب منفی 
شدن بورس شده بود، اما در ماه اخیر بازار 
سهام دوباره به دست سهامداران هیجانی 
افتاده است و هر چند فروش سهام عدالت 
بلوکی شــده، اما بازارگردان ها و حقوقی ها 
چون ســرمایه کافــی ندارند، بــا خرید 

سهام عدالت از مردم نوسان گیری می کنند. 
به نظر می رسد باید فروش سهام عدالت را به 

نفع سهامداران متوقف کنند.

حمایت حقوقی ها در جهت ریزش بازار»
وی با اشاره به ورود مجلس برای تذکر به 
حقوقی ها، از عملکرد حقوقی ها انتقاد کرده 
و می گوید: حمایت این روزهای حقوقی ها 
در بازار، پر کردن حجم  مبنا و ریزش بیشتر 
ســهم اســت. وی می گوید: بازارگردان ها 
قرار بود بیایند درصدی از ســهام شرکت 
را بگیرند و زمانی که ســهام قفل در صف 
خرید هســت، آن را عرضه کنند و زمانی 
که در صف فروش قفل هســت، ســهم را 
بخرند، دقیقاً به نحوی دارند عمل می کنند 
که در سهم مثالً 4۰ میلیون صف فروش 
، حجم مبنا 6 میلیون اســت، اما آخر بازار 
ســاعت ۱۲ و نیــم می بینیــد حقوقی ۵ 
میلیون می خرد حجم مبنــا را پر می کند 
و این موجب می شــود سهم بیشتر بریزد. 
کاری که با حمایتی که قــرار بود بیفتد، 

کامالً متفاوت است.

مشکل بورس تقاضاست نه عرضه»
وی درباره عرضه اولیه ۱۰۰شرکت تا پایان 
سال که از سوی وزیر اقتصاد رسانه ای شده 
اســت، می گوید: این روزها روشــن  شده 
که بازار دارد به  صورت دســتوری می ریزد. 
مشکل بازار عرضه نیست، تقاضاست که باید 
مدیریت شود، ولی ظاهراً دولت می خواهد 
حاال با ۱۰۰عرضه اولیه یک نقدینگی دیگر 
هم از بازار خارج کند که سبب ریزش بیشتر 
بازار می شود.به گفته وی، پس از این اصالح 
ما قطعاً آن رشــد شارپ بورس را نخواهیم 
داشت، چون حمایت هایی که در این مسیر 
شکسته شده بسیار زیاد بوده و در برگشت 
روند، همه این ها نقش مقاومت را خواهند 

داشت.
به گفته وی، هر چه بتوانیم به  وسیله قوانین 
سیستماتیک عرضه های دستوری و سازمانی 
را در بورس کاهش بدهیــم، می توانیم به 
بازار و ســهامداران کمک کنیم و دولت اگر 
می خواهد به مردم کمک کند باید عرضه های 
سیستماتیک را مدیریت کند و عرضه اولیه 
نداشــته باشــد تا اعتماد به بازار برگردد.

وزارت اقتصاد، 
توپ را در زمین 
بانک مرکزی و نرخ 
سود انداخته، اما 
این با واکنش منفی 
فعاالن اقتصادی 
روبه رو شد که این 
آدرس غلط درباره 
بورس است

بــــــــرش

ماجرای هفت تپه به ایستگاه پایانی رسید   اقتصاد: احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس، در توییتی با اشاره به موضوع خصوصی سازی های مشکل دار همچون هفت تپه نوشت: ماجرای هفت تپه 
به ایستگاه پایانی رسید. پس از رایزنی ها و جلسات متعدد و فشرده با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، نامه خلع ید از مالک فاسد توسط سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد.  اکنون توپ در زمین 

هیئت است و باید زودتر خلع ید انجام شود. از حقوق کارگر کوتاه نخواهیم آمد.

خـــبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

پنجشنبه 22 آبان 1399  26 ربیع االول 1442 12 نوامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9389

 اقتصاد:    محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس  
درباره طرح یارانه کاالهای اساســی به تســنیم گفت: براساس 
برآوردها، اوراق مالی فروخته  شده از سوی دولت تاکنون به میزان 
۱4۰درصد محقق شــده به  طوری  که در 6 ماه اول سال جاری 
منابع حاصل از دارایی های مالی نزدیک به ۱۲۰هزار میلیارد بوده 
اســت؛ بنابراین اینکه همچنان برخی از کارشناسان و مسئوالن 
دولتی از کســری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سال 
۹۹ سخن می گویند، به  هیچ  عنوان درست نیست؛وی خاطرنشان 

کرد: از ســوی دیگر با توجه به اجرای سیاســت های تهاتری که 
به  تازگی به تصویب هیئت دولت رســید  و موجب گردش بهتر 
ارز می شــود، قطعاً وضعیت درآمدی دولت در 6 ماه دوم ســال 
جاری بهتر خواهد شــد؛ بنابراین در صورتی  که دولت دست از 
سیاســی کاری و مواجهه منفی با مجلس بردارد، قطعاً مشکلی 
برای تأمین اعتبار 3۰هزارمیلیاردی برای اجرای طرح معیشتی 
مجلس نخواهد داشــت. وی گفت: یکی از دالیلی که بنده مصر 
هستم بگویم دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس به دنبال 

سیاســی کاری است، این است که در جلسه بررسی طرح مذکور 
پیشنهاد آقای حاج بابایی به  عنوان رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
این بود که اعتبار این طرح از 3۰هزار میلیارد به ۵۵هزار میلیارد 
تومان افزایش یابد.  پس  از این پیشنهاد، آقای قالیباف از نماینده 
دولت سؤال کرد که آیا شما با این افزایش اعتبار موافق هستید و 
این اعتبارات قابل تحقق است که نماینده دولت با کمال اطمینان 
گفت قطعاً دولــت از محل فروش دارایی ها قادر به تأمین اعتبار 

طرح معیشتی خواهد بود.

چهره 

دالیل زنگنه برای ادعای سیاسی کاری در طرح یارانه کاالهای  اساسی

نماینده دولت گفته بود  قادر به تأمین مالی طرح معیشتی هستیم

کوتاهی بانک مرکزی در ساماندهی کارتخوان ها©
اقتصاد: حساب کاربری وابسته به مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزارش 
مطالعاتی این نهاد نوشت: در حال حاضر بیش از ۲/۵میلیون کارتخوان و درگاه 
پرداخت ساماندهی نشده در کشور فعال است که زمینه فرار مالیاتی گسترده را 
فراهم کرده است. بانک مرکزی تا ۱۱ آبان ۹۹ فرصت داشته با همکاری سازمان 

امور مالیاتی این موضوع را ساماندهی کند، اما اقدامی صورت نگرفته است.

ریشه افزایش نقدینگی©
اقتصاد: وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی نوشت: این همه در هفته های اخیر 
گفتند کسری بودجه دولت موجب افزایش نقدینگی شده، در حالی که با انتشار 
گزارش ســه ماهه دوم مشخص شد افزایش پایه پولی از این محل موقت بوده و 
در تابستان برطرف شده است. مسئله اصلی همچنان افزایش دارایی های خارجی 

و تسعیر است.

خطر از دست دادن بازار برق عراق©
اقتصاد: وحید حاجی پور، روزنامه نگار اقتصادی، با اشاره به خطر از دست دادن 
بازار برق عراق نوشت: طی قراردادی، مپنا قرار بود میدان گازی فروزB را توسعه 
دهد؛ گاز را به برق تولید کرده و به عراق صادر کند؛ زنگنه که به وزارت نفت آمد 
فوراً این قرارداد را لغو کرد. نتیجه اما جالب است، عربستان در حال نهایی کردن 

قرارداد صادرات برق به عراق است؛ 4۰۰مگاوات! این هدیه مبارک سعودی ها!

مصیبت تبدیل درآمد دالری دولت به ریال©
اقتصاد: هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نوشت: بسیاری از 
مشکالت اقتصادی کشورمان ریشه در تبدیل درآمدهای دالری دولت به ریال و 
خرج آن در بودجه دارد، بنابراین الزم است دولت مکلف به تهیه بودجه ریالی و 
ارزی به صورت مجزا شود. مصارف ریالی از منابع ریالی و مصارف ارزی از منابع 

ارزی تأمین گردد.

 بانک ها مصوبه نرخ  ©
سود سپرده را دور زدند

فارس: پس از نزول شــدید نرخ ســود در 
بازار بین بانکی به حــدود ۱۰درصد و کمتر، 
مدیران عامــل بانک هــا در توافقی یکپارچه 
تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از ۱8درصد 
به ۱۵درصد گرفتند. بــا توجه به اینکه این 
تصمیــم با آخریــن مصوبه شــورای پول و 
اعتبار در مرداد ماه ســال ۹6 مطابقت داشت 
و در آن مصوبه نرخ ســود سپرده یکساله به 
۱۵درصــد کاهش یافته بــود، بانک مرکزی 
به طور تلویحی این اقــدام را تأیید کرد.اما از 
خرداد ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش 
یافته، به  طوری که طبق برخی اطالعات نرخ 
ســود در بازار بین بانکی به بیش از ۱۹درصد 
رســیده است. در این شرایط به  طور طبیعی 
نرخ ســود در ســطح ۱۵ یا ۱6درصد باقی 
نمی ماند و بررسی های میدانی نشان می دهد 
برخی بانک ها سود سپرده  را در نرخ هایی باالتر 
از مصوب شورای پول و اعتبار قرار داده اند. گویا 
بانک های تجاری سقف سود سپرده های خود 
را به ۱8درصد رســانده اند و در این میان یک 
بانک و دو مؤسسه اعتباری هم سود ۲۰ درصد 

را برای سپرده مشتریان خود تعیین کرده اند.

خبر

چرتکه اقتصادی

۳میلیون خانوار بدون هیچ ©
تراکنش بانکی

بهــروز محبی نجم آبــادی، عضو  اقتصاد: 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
به ایلنا گفت: 3میلیون خانوار از شدت فقر هیچ 
تراکنش مالی ندارند و دچار فقر مطلق هستند. 
نه یارانه دریافت می کنند و نه در فهرســت 
حمایت های نهادهای امدادی قرار گرفته اند.

 زیان تولیدکننده گوشت؛©
 ۶ هزار تومان برای هر کیلوگرم

اقتصــاد: رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
گاوداران، با اشــاره به اینکــه تولیدکنندگان 
در فــروش هر کیلوگرم گوشــت)با توجه به 
نرخ گــذاری دســتوری دولت(6هزارتومــان 
ضــرر می کننــد، به مهــر گفــت: ادامه این 
روند تولید را دچار آســیب جــدی می کند.

حقوق  ساالنه تأمین اجتماعی ©
به بازنشستگان؛ 120 همت

اقتصاد: مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعــی بــه مهر گفــت: »با وجود 
متناسب ســازی حقوق 3میلیون و 6۰۰هزار 
بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و افزایش 
سنواتی، هزینه ماهانه مستمری ها از 6هزار و 
6۰۰میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت«. الزم به ذکر است که 
در ســال ۹۹، بودجه آموزش وپرورش حدود 

۵۷هزار میلیارد تومان است .

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجان����ب ن����ادره صباغی ن����ژاد مهرجردی 
فرزن����د محمدرضا به ش����ماره شناس����نامه 
کارشناس����ی  مقط����ع  در   4420190736
رش����ته  ارتب����اط تصویری  ص����ادره از واحد 
دانش����گاهی یزد مفقود گردیده اس����ت و 
فاق����د اعتبار می باش����د از یابن����ده تقاضا 
می ش����ود  مدرک را به دانش����گاه آزاد یزد 
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برگ سبز خودرو سواری مگان  مدل 2006 رنگ نقره 
 K4MD8L2R021722 ای متالیک به ش���ماره موتور
ب���ه   VF1LM1B0F36600439 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظامی 394 ص 76 ای���ران 12 به مالکیت 
رقیه نیازی قاضیانی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پرای���د م���دل 1377 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
939س95 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 00059325 
و ش���ماره شاس���ی S1442277142123 ب���ه مالکیت 
محبوب���ه ش���ریفی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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برگ س���بز خودرو س���واری هیوندای مدل 2015 رنگ 
قه���وه ای ب���ه ش���ماره موت���ور G4NBEU656694 و 
ب���ه   KMHDH41E0FU221977 شاس���ی  ش���ماره 
ش���ماره انتظام���ی 229 ی  18 ای���ران 12 ب���ه مالکیت 
گلناز ش���فیعی زاده مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو سواری سپند تیپ 
پی.ک���ی ، م���دل 1380ب���ه رن���گ زرش���کی – متالیک 
ب���ه ش���ماره پ���اک 87-853 س 21 ش���ماره موتور : 
  PSW68F0000389 : و ش���ماره شاسی M11100393
ب���ه مالکیت حافظ الماس���ی فرزند س���االر مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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برگ س���بز و کارت ماش���ین خودرو وانت پیکان مدل 
1388 رنگ س���فید  به شماره موتور 11488063723 
و ش���ماره شاس���ی NAAA36AA8AG876229 ب���ه 
ش���ماره انتظام���ی 258 ج 27 ای���ران 26 ب���ه مالکیت 
هاج���ر نج���ف زاده مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ س���بز و برگ کمپانی  خودرو س���واری پراید 132  
م���دل 1390 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور 
 S1422290282308 شاس���ی  ش���ماره  و   4192633
به ش���ماره انتظام���ی 756 ل 41 ایران 42 به مالکیت 
حس���ین محمد ن���ژاد مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز )شناس���نامه ( خودرو سواری پژو 405 جی 
ال ایک���س ای م���دل 1388 به رنگ نق���ره ای متالیک  
به ش���ماره موتور 12488215456 به ش���ماره شاسی  
977201 به ش���ماره پ���اک 375ق74ای���ران32 بنام 
خسرو خسروی فرزند محمد ابراهیم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  ,ع
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08
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8
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 برگ س���بز )شناس���نامه( خودرو کامیون- کمپرسی- 
عموم���ی بنز تی���پ ال کا 42/1620مدل 1967 به رنگ 
نارنج���ی – معمولی به ش���ماره موت���ور 10039920 به 
ش���ماره شاس���ی 10601110 به ش���ماره پ���اک انتظامی 
941ع72 ایران12 بنام علیرضا کاته بجدی فرزند اکبر  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99

08
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آ

ب���رگ س���بز و کارت خودروی پراید م���دل 1385 رنگ 
نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 723ص41 
ای���ران 12  ش���ماره موتور 1610201 و ش���ماره شاس���ی 
S1412285231047 به مالکیت زهرا شیردل مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 1600OHV برگ سبز )شناس���نامه( وانت پیکان تیپ
مدل 1389 به رنگ س���فید ش���یری روغنی به شماره 
موت���ور 11488078599 ب���ه ش���ماره شاس���ی 870661 
به ش���ماره پ���اک انتظامی  378ق43ای���ران32 بنام 
خسرو خسروی فرزند محمد ابراهیم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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پروان���ه تاس���یس و بهره برداری کارگاهی به ش���ماره 
94/707500 تاری���خ ص���دور 1394/12/18 در زمین���ه 
س���اخت  بهداش���تی  پروان���ه   - خوراک���ی  فعالی���ت 
کارگاهی به ش���ماره شناسه نظارت ساخت کارگاهی 
1-50/1421 - پروانه بهداش���تی س���اخت کارگاهی به 
ش���ماره شناسه نظارت ساخت کارگاهی 50/1421-2 
- پروان���ه بهداش���تی س���اخت کارگاه���ی ب���ه ش���ماره 
شناس���ه نظ���ارت س���اخت کارگاه���ی 3-50/1421 ب���ا 
ن���ام تجاری روح بخش و نام واحد تولیدی حس���ین 
روح بخ���ش مه���ری طوس���ی مفقود گردی���ده و فاقد 

اعتبار می باشد.
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برگ س���بز موت���ور س���یکلت آپاچی رن���گ قرمز مدل 
1394  ب���ه ش���ماره موتور C1C5097344 و ش���ماره 
شاس���ی 150J9416401 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 773 
ای���ران 69977 ب���ه مالکی���ت علیرض���ا س���فید دندان 

طرقی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
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گه
آ

 1600OHV برگ س���بز )شناس���نامه(وانت پیکان تیپ
مدل 1388 به رنگ س���فید ش���یری روغنی به شماره 
موتور 11487056149 به ش���ماره شاس���ی 806840 به 
شماره پاک انتظامی  421ق38ایران32  بنام خسرو 
خس���روی فرزند محم���د ابراهیم مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .  ,ع
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1386 رن���گ نوک 
مدادی متالیک به ش���ماره انتظام���ی 475و99 ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   1850954 موت���ور  ش���ماره    14
S1412286300148 ب���ه مالکیت علی جنادله مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و کارت خودروی سایپا131 
مدل 1397 رنگ سفید به شماره انتظامی 778ج39 
ایران 36  ش���ماره موتور M13/6092327 و ش���ماره 
شاسی NAS411100J3434615 به مالکیت محسن 
هن���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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برگ س���بز )شناس���نامه( خودرو کامیون کمپرسی بنز 
تی���پ ال کا 40/2624م���دل 1373 ب���ه رن���گ نارنجی 
روغن���ی ب���ه ش���ماره موت���ور 33598300282008 به 
شماره شاسی 37435516438880 به شماره پاک 
انتظام���ی  192ع32-ایران32 بنام خس���رو خس���روی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
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آ آگهی دعوت شرکت فرآوری شیر مروارید بینالود
 ) سهامی خاص  شماره ثبت 23123(

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت فرآوری ش��یر مروارید بینالود ) س��هامی خاص – ش��ماره ثبت 
23123( به شناس��ه ملی 10380385880 دعوت می ش��ود تا در جلس��ات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق العاده  که در روز یکشنبه  مورخ  1399/09/06 به ترتیب در ساعت های  9 و 10  صبح در محل شرکت واقع 
در مش��هد، محله آزاد ش��هر ، خیابان اس��تقالل 2 ]معلم 1[ بین معلم 1 و 3 ، پالك 99 ، طبقه همکف  به کد پس��تی 

9188615174 برگزار میگردد ،  اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:   1. تغییر در  تعداد اعضای هیئت مدیره  ) افزایش / کاهش (

2. تغییر  و اصالح مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه    
   3. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .     

 دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
1. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت

2. تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
3. انتخاب اعضای هیئت مدیره 

4. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد ,ع
99

08
91

3

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول(
شرکت پارسا گستر شرق در حال تصفیه 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 21159 و 
شناسه ملی 10380366576

 
در اج��رای م��اده 225 قان��ون تج��ارت از کلیه 
بستانکاران شرکت پارسا گستر شرق در حال 
تصفیه )س��هامی خاص( به شماره ثبت 21159 
و شناس��ه مل��ی 10380366576 ک��ه آگه��ی 
انحالل آن در روزنامه رس��می کش��ور بشماره 
دع��وت  اس��ت،   1399/01/28 م��ورخ   21869
بعمل می آورد تا ظ��رف مهلت قانونی از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته 
ادع��ای خود ب��ه محل تصفیه ش��رکت واقع در 
مش��هد- بین وکیل آباد 25 و 27- پالک 565 
مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت در مورد 
هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق 
به ش��رکت منعکس گردد، مسئولیتی نخواهد 
داش��ت. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک 
ماه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار، انتشار 

خواهد یافت.
 مدیر تصفیه شرکت پارسا گستر شرق در حال 

تصفیه- محمدصادق منصوری  9ع
90

89
21

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت صنعتی الما 

الکترونیک  شماره ثبت 7494 – 
سهامی خاص

 
  بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
صنعتی الما الکترونیک دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده که در س��اعت 
12 ظه��ر روز چه��ار ش��نبه 5 آذر 99 در محل اقامتگاه 
قانونی ش��رکت واقع در ش��هرک صنعتی توس فاز 2 
اندیش��ه 4  پالک 213 تش��کیل می گردد شخصا یا با 

معرفی وکیل قانونی خود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- بررسی وضعیت مالی سال 98 و تصویب صورتهای 
مالی سال 98

2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4- تصمیم گیری در خصوص س��ود )زیان( انباش��ته 
سنوات قبل

5- تعیین اعضای هیئت مدیره
6- س��ایر مواردی که در اختی��ار مجمع عمومی عادی 

سالیانه است
 رییس هیئت مدیره

محمود توکلی  9ع
90

89
12

دره  آق  زرکان  پویا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   549736 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100250643 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,07,01 مورخ   
مبلغ  از  شرکت  سهم  هر  ریالی  ارزش   : شد 
تغییر  ریال  هزار  مبلغ  به  ریال  هزار  بیست 
تغییر  زیر  شرح  به  اساسنامه   5 ماده  و  یافت 
میلیارد  یافت: »سرمایه شرکت مبلغ سه هزار 
ریال منقسم به سه میلیارد سهم هزار ریالی با 
نقدًا پرداخت  نام میباشد که صد در صد آن 

شده است«.  
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1042552( 

س
,  9

90
89

11

بجنورد  بیژن  آرد  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 865 و 

شناسه ملی 10860311467 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,13 مورخ 
- محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس 
 ، بجنورد  شهرستان   ، شمالی  خراسان  »استان 
بخش مرکزی ، دهستان آالداغ ، روستا کارخانه 
بلوار خلیج فارس   ، ندارد  برق، محله  تیرسازی 
طبقه   ،  0 پالک   ، دارالفنون(  )دانشگاه  جاده   ،
همکف - کدپستی: 9413173417 » تغییر یافت 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 

گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )1028807( 

س
,  9

90
88

82
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موظف هستیم کیفیت مدارس غیردولتی را ارتقا دهیم   مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش گفت: حمایت از مدارس دولتی به معنای افزایش کیفیت و کارایی این مدارس است و بیان 
حمایت از مدارس دولتی به معنای عدم حمایت و پشتیبانی از مدارس غیردولتی نیست. موظف هستیم کیفیت مدارس غیردولتی را ارتقا دهیم و دسترسی عادالنه همه دانش آموزان را به آموزش باکیفیت تأمین کنیم 
و این تعارضی با حمایت از مدارس غیردولتی ندارد که یک حکم قانونی است. حاجی میرزایی گفت: مجموعه مؤسسان مدارس غیردولتی باید به محیط اجتماعی پاسخگو باشند و به اشکاالت و ابهامات آن پاسخ دهند.

یک پاسخ از سازمان آموزش و پرورش استثنایی ©
وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول محترم روزنامه قدس

با سالم و احترام؛
در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 99/7/9 با عنوان »گوش شنوایی 
برای مشــکالت ناشنوایان هست؟« پاسخ ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 

وزارت آموزش و پرورش را به استحضار می رساند.
در حال حاضر حدود 16 هزار دانش آموز با آسیب شنوایی از دوره پیش دبستانی 
تا پایان دوره دوم متوسطه در مدارس خاص و یا به صورت تلفیقی و فراگیر زیر 
پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشغول به تحصیل هستند. از سال 
1396 تاکنون آموزش معلمان، والدین و نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص 
زبان اشاره در دستورکار این سازمان قرار گرفت و با تربیت 49 مدرس زبان اشاره 
این مهم در حال اجراست. در راستای اجرای بسته تحولی انطباقی در سال جاری 
تعداد 4هزار نفر معادل 160هزار نفر ساعت در سراسر کشور تحت آموزش زبان 
اشــاره قرار می گیرند؛ همچنین در شرایط کرونا پیرو هماهنگی این سازمان با 
شبکه آموزش رسانه ملی، تمام دروس دوره ابتدایی در تمام روزهای هفته توسط 
معلمان و مترجمان همزمان با سایر دانش آموزان به زبان اشاره برای این گروه از 
دانش آموزان نیز ارائه می شود. از دیگر فعالیت های سازمان، تولید محتوای خاص 
در تمامی دروس توسط معلمان سراسر کشور به صورت فیلم آموزشی به منظور 
بارگذاری در شبکه شاد در حال اجراست. با توجه به بسته مداخله بهنگام طالیی، 
مداخله از کمترین سن تشخیص در دستورکار این سازمان است و در حال حاضر 

هزار و 220 نوآموز زیر پوشش سازمان هستند.
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی- فریبرز حمیدی

نام های عجیب روی تولیدات ایرانی

زورمان نمی رسد©
جامعه: خبرگــزاری فارس گزارشــی در 
خصوص نام غیرایرانی کاالی ایرانی منتشر 
کرده است؛  کاالیی که در داخل کشورمان 
مســیر تولید را می گذراند، اما در نهایت با 
نامی بیگانه و غیرفارسی عرضه و معرفی و 

حتی تبلیغ می شود. 

اسامیخارجییاغیرایرانیبدونمجوزفعالاند»
محمود شــالویی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در امور پاسداشت زبان فارسی 
می گوید: طبق قانون، وظیفه هر دستگاه مشخص است. صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران موظف شــده از به کارگیری واژه های نامأنوس بیگانه خــودداری کند. ما به همه 
دستگاه هایی که کاالهایی با اسامی غیرایرانی تبلیغ می کنند، تذکر می دهیم اما اینکه 

آن ها تا چه اندازه اهمیت دهند، مهم است.
وی درباره اینکه چرا مصوبات، بازدارنده نیســت، گفت: گاهی یک شــرکت برای تبلیغ 
روی تابلو شــهری از ادارات کل ارشــاد تقاضای مجوز می کند. هنگامی که مجوز صادر 
شد شهرداری ها اجازه نصب تابلو را می دهند، اما نکته اینجاست اسامی خارجی که روی 

تابلوهای تبلیغاتی شهری می بینید مجوز ندارند و بدون هماهنگی نصب شده اند.

انگیزهملیبرایاجرایقانونوجودندارد»
غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در این زمینه می گوید: 
نام گذاری ها با کلمات خارجی و نوشــتن تابلوها با حروف خارجی یک مشکل فرهنگی 
اســت. وی می افزاید: فرهنگستان، یک مرکز علمی و پژوهشی است و برای حفظ زبان 
فارسی ایجاد شده است. اما وظیفه ای که قانون ممنوعیت استفاده از لغات بیگانه بر عهده 
ما نهاده این نیست که به فروشگاه ها، مغازه ها و یا تولیدی ها مراجعه کنیم و پیگیر این 
موضوع باشیم و بگوییم چرا نام خارجی روی فروشگاه یا تولید خود گذاشته اید. این وظیفه 
فرهنگستان نیست. حداد عادل می گوید: در متن قانون آمده است: در صورتی که درباره 
فارسی بودن یک نام اختالف باشد نظر فرهنگستان تعیین کننده خواهد بود. در واقع کار 

فرهنگستان در این حد است.
وی درباره آشــفتگی کنونی در نام گذاری تولیدات داخلی با واژگان و اســامی خارجی 
می گوید: اینکه چرا آشفتگی در نام ها دیده می شود، چند دلیل دارد؛ در درجه اول بسیاری 
از کسانی که نام خارجی برای کاال یا مغازه خود انتخاب می کنند از جایی مجوز نمی گیرند 
که آن نهاد به فارسی یا غیرفارسی بودن آن مجوز بدهد یا ندهد. آن ها تابلویی را سفارش 
داده و بر فروشگاه خود نصب می کنند! شهرداری و اتحادیه صنفی هم کاری ندارند که چه 

اسمی بر سر در این مغازه نصب شده است! 
حدادعادل در پایان به اراده و انگیزه ناکافی در مسیر مبارزه و مقابله با نام های غیرفارسی 
تأکیــد و عنوان می کند: در کشــور ما انگیزه ملی برای اجرای ایــن قانون وجود ندارد. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسیار از این واقعیت متأسف است و قدرت اجرایی برای 

مقابله با این نابهنجاری را ندارد.

چطورسردرمغازههاواسامیمحصوالت،خارجیشد!»
نســرین پرویزی، معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی هم می گوید: ســال 7۵ قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه در مجلس 
تصویب شد. بنابراین براساس قوانین، استفاده از واژه بیگانه روی محصوالت و شرکت ها 
ممنوع بود اما آیین نامه ســال 7۸ نوشته شــد و در اختیار نهادها قرار گرفت. متأسفانه 
همکاری الزم برای اجرا انجام نشــد و این مسئله موجب رواج واژگان بیگانه و متأسفانه 
ســر در مغازه ها یا اسامی برخی کاالها به نحوی خارجی شد! پرویزی اضافه کرد: گاهی 
می بینیم در مناطق مختلف کشور نام شرکت ها یا مغازه ها و کاالها به زبان بومی آن منطقه 
انتخاب می شــود که البته مشکلی در این راســتا وجود ندارد مشروط بر اینکه این واژه 
کامالً بومی باشد. موضوع مطرح شده از سوی خانم پرویزی چندی پیش از سوی یکی 
از شرکت های خودروسازی مطرح شد و این شرکت اعالم کرد »کوئیک« برگرفته از اسم 
روستای زلزله زده در کرمانشاه انتخاب شده است. این در حالی است که ساخت خودرو، 

پیش از وقوع زلزله در این روستا صورت گرفته بود!

چراهمهبهمانگاهمیکنند؟»
با توجه به اینکه یک بعد از رواج این اسامی هم به تبلیغات برمی گردد و در سخنان رئیس 
شورای پاسداشت زبان فارسی هم این مسئله مهم دانسته شد، با مسعود اسعدی، معاون 
دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت ارشاد هم صحبت کردیم. او ارشاد را آخرین سد در 
برابر این مسیر می داند و از اینکه دیگر نهادها و سازمان ها وظایف خود را به درستی انجام 
نمی دهند، گالیه کرده و می گوید: در حالی که قانون گذار سدهای مختلفی را بر سر راه 
نام گذاری  بیگانه نهاده اســت و در مکاتبات گوناگون به آن متذکر می شــود، اما باز هم 
می بینیم اجرایی نمی شود. اسعدی گفت: بارها عنوان می شود به اسامی بیگانه و خارجی 
مجوز ندهید و حتی تصریح شــده چنانچه داده شــد، ابطال شود. اما به راحتی این نام 
ثبت شده است؛ چرا که سازمان ثبت عنوان می کند طبق معاهدات مختلف ما موظف به 
ثبت هستیم. ابتدا ثبت می شود، سپس مجوز تولید اخذ می کند، فرایند مجوز عرضه را 
می گذراند و وارد بازار می شود یا این نام ثبت شده بر سر در مغازه ها می نشیند و یا روی 
یک کاالی تولید داخل قرار می گیرد. در این مقطع، قانون به وزارت ارشاد می گوید به این 

شرکت اخطار بدهید! همین جا مناقشه پیش می آید.
وی با نام بردن از یک کاالی ایرانی که نام خارجی دارد، می گوید: چطور در این مقطع از 
وزارت ارشاد توقع می رود با هزینه هایی که در مسیر تولید این شرکت یا کاال شده ورود 
کرده و مانع شود؟ یک رستوران مثالً با نام »الیزابت« پس از ثبت و گذران پروانه کسب، 
تابلو نصب می کند. چرا در این مقطع شهرداری به تابلو این مکان اعتراضی نمی کند یا 
تذکری نمی دهد؟  قرار بود مســیر به نحوی پیش رود که ارشاد در آخرین مرحله ورود 

کند، اما سیل مخرب پشت سد جمع شده است. 
اســعدی ادامــه می دهد: یک ماده شــوینده در داخل تولید می شــود، اما برای صرف 
هزینه هایی که به نفع کارخانه است در خارج بسته بندی را انجام می دهد. گمرک در این 
مقطع به ارشاد می گوید اگر تأیید کنید مجوز می دهیم، اما شما ببینید کاالیی که تولید 
شده هزینه های بسته بندی و نام را طی کرده چطور مجوز ندهیم؟ اگر مجوز داده نشود 
خط تولید کاال تعطیل می شود. اما تنها در این مسیر ارشاد دیده می شود و کمیسیون های 
مختلف از ارشــاد توقع برخورد دارند در حالی که قانون از سازمان های مختلف نام برده 

است. ولی متأسفانه سازمان ها پایبند نیستند.
حاال می دانیم دستگاه های مختلفی مسئول پیگیری ماجرای نام های خارجی بر کاالهای 
تولید داخل هستند و درست پاشنه آشیل ماجرا همین جاست که نظارت شهرداری ها و 
نیروی انتظامی کافی نبوده و اعمال سلیقه در دستگاه های مزبور موجب لنگیدن کمیت 

نام گذاری بر کاالها شده است.
در این مسیر نمی توان تنها از فرهنگستان و وزارت ارشاد متوقع بود؛ چرا که نام نهادهای 

مسئول فراوانی در قانون به دقت و صراحت مطرح شده است.

 جامعه/ محمود مصدق    اجرای طرح شبکه 
ملی اطالعات با تأخیر زیادی همراه است. براساس 
قانون، تاکنون حداقل می بایست ۸0 درصد این 
پروژه راهبردی در حوزه فضای مجازی راه اندازی 
می شد اما به اذعان همه کارشناسان و مسئوالن 
البته به جز دولتی ها این اتفاق نیفتاده است. یعنی 
روند اجرای بزرگ ترین پروژه ملی آن گونه نبوده 
که انتظارات دلسوزان نظام جمهوری اسالمی ایران 
را برآورده کرده باشد. موضوعی که حتی سبب 
واکنش حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب شد؛ به گونه ای که ایشان چندی پیش در 
بخشی از سخنانشان با بیان اینکه »فضای مجازی 
است،  مهم تر  همه  از  آنچه  و  است  مهم  خیلی 
مسئله شبکه ملی اطالعات است« تأکید می کنند: 
امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه 
دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که 
شبکه ملی اطالعات درست کرده و فضای مجازی 
را به نفع خودشان و ارزش های موردنظر خودشان 
کنترل کرده اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در 
زمینه شبکه ملی اطالعات در کشور کوتاهی شده 

و کاری که باید، انجام نگرفته است.
حال پرسش این است، طرح شبکه ملی اطالعات تا 
چند درصد پیشرفت داشته و اجرا شده است و چرا 
این طرح تا کنون طبق برنامه پیش نرفته اســت؟ 
مهم تر اینکه کدام دستگاه ها و نهادهای مسئول در 
انجام وظایف محوله کوتاهی کرده و سبب شده اند 

این برنامه آن گونه که باید پا نگیرد و پیش نرود؟ 

وزارتارتباطاتساختارمنسجمیبرای»
اجرایطرحندارد

محمد حســن انتظاری، عضو شورای عالی فضای 
مجازی در پاســخ به قدس می گوید: شــبکه ملی 
اطالعات دی 1392 به تصویب شورای عالی فضای 
مجازی رســید و کمی بعد بــه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ابالغ شــد تــا برنامه زمان بندی 
طراحــی و عملیاتی آن را ارائه دهد. اما برنامه مورد 
نظر از سوی این وزارتخانه ارائه نشد. در سال 139۵ 
شــورای عالی فضای مجازی ســند تبیین الزامات 
شــبکه ملی اطالعات را به تصویب رســاند که با 
این مصوبه کار دارای چارچوب بهتری شــد. با این 
وجــود باز هم ارائه برنامه مورد نظر توســط وزارت 

ارتباطات طول کشید تا اینکه به تازگی این وزارتخانه 
با مشارکت کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و 
معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی توانست طرح 
کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات را ارائه دهد. 
البته هنوز هم برای اجرا و عملیاتی شدن این پروژه 
برنامه زمان بندی یا فازبندی ارائه نداده اســت. به 
همین دلیل نمی توانیم نســبت به میزان پیشرفت 
طرح شــبکه ملی اطالعات ارزیابی خاصی داشته 
باشــیم چون ارزیابی یک برنامه به لحاظ مهندسی 
فرمول خاص خودش را دارد. اگرهر کدام از مراحل 
طرح اجرا شود یا نشود می توان گفت کار انجام شده 
یا نشده اســت. وی با اشاره به اینکه بودجه زیادی 
تا کنون برای اجرای طرح شــبکه ملی اطالعات به 
وزارت ارتباطات تخصیص یافته اســت، می افزاید: 
البته این وزارتخانه هم بخش هایی از این پروژه را که 
عمدتاً شبکه ارتباطی است و در حوزه زیرساخت های 
ارتباطی محسوب می شود توسعه داده اما در بخش 
زیرســاخت ارتباطات به طور کامالً محسوســی از 
برنامه عقب است. بنابراین ما منتظر هستیم تا بخش 
زیرساخت ارتباطی اطالعاتی شبکه ملی اطالعات 
بر اســاس طرح کالن جلو برود تا ان شاءاهلل شاهد 

شکل گیری واقعی شبکه ملی اطالعات باشیم.
وی با اشــاره به اینکه روش کار وزارت ارتباطات در 

اجرای طرح شبکه ملی اطالعات 
مشخص نیســت، می افزاید: به 
مقامــات وزارت ارتباطات اعالم 
کردیم ایــن وزارتخانه باید یک 
طرح  برای  مشــخصی  ساختار 
شبکه ملی اطالعات ایجاد کند 

اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی درباره عمده دالیلی که سبب 
شــده وزارت ارتباطات نتواند در 
اجرای طرح شبکه ملی اطالعات 
انتظارات را برآورده کند، می گوید: 

برخالف تصور برخی، ایــن وزارتخانه برای اجرای 
پروژه مورد نظر مشکل مالی نداشته است؛ یعنی در 
این ســال ها همواره بودجه الزم برای آن تخصیص 
پیدا کرده اما وزارت ارتباطات بخشی از بودجه این 
برنامه را در حوزه ارتباطی هزینه کرده اســت چون 
با توســعه این حوزه، اینترنت هم می توانست روی 
آن توســعه پیدا کند و همین اتفاق افتاده و عماًل 
اینترنت در کشــور توسعه پیدا کرده است. در واقع 
چون این وزارتخانه زیرساخت های ارتباطی را توسعه 
داد نتوانست به توسعه زیرساخت اطالعاتی بپردازد. 
ضمن اینکه وزارت ارتباطات به صورت ســنتی کار 
می کند و فاقد ساختار منسجم و یک روش مشخص 

برای طراحی و پیاده سازی طرح 
مذکــور بوده و حتــی برای این 
منظور یک مجری هم نداشــته 
اســت. وی در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکــه جدا از 
وزارت ارتباطات کدام دستگاه یا 
نهاد مسئولی در اجرای وظایف 
خود در پیشبرد برنامه یاد شده 
می گوید:  کرده اســت،  کوتاهی 
زیرساخت  اطالعات  ملی  شبکه 
فضای مجازی کشــور اســت و 
وقتی این زیرســاخت آماده شود بخش های دیگر 
فعال می شوند. با وجود این، سازمان برنامه و بودجه و 
همچنین نهاد مجلس هم آن گونه که باید و شاید به 
مسئولیت خود در اجرای برنامه شبکه ملی اطالعات 
عمل نکرده اند. در واقع بودجه ای که ســازمان یاد 
شده و مجلس شورای اسالمی به پروژه شبکه ملی 
تخصیــص می دهند باید بر اســاس برنامه مصوب 

شورای عالی و به صورت کنترل شده باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید در خصوص طرح 
بزرگ شــبکه ملی اطالعات حساس باشد، تصریح 
می کند: مجلس باید برنامه زمان بندی اجرای برنامه 
شــبکه ملی اطالعات را از وزارت ارتباطات دریافت 

کند و بر اســاس آن، بودجه مورد نیاز شبکه ملی 
اطالعات را تخصیص دهــد. یعنی بودجه صرفاً بر 
اســاس برنامه ای که از سوی شــورای عالی فضای 
مجازی به تصویب می رسد تخصیص پیدا کند نه به 

صورت کالن و بدون هیج نظارتی. 

عقبماندگیزیاددراجرایپروژهشبکه»
ملیاطالعات

مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس 
شورای اسالمی اما توپ را به زمین دولت می اندازد 
و به قدس می گوید: بخش عمده مسئولیت اجرای 
طرح شــبکه ملی اطالعــات بــا وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات اســت که در زمینه توســعه 
زیرســاخت های ارتباطی تا حدی جلو رفته است 
اما در بخش دیتاســنترها تازه اقداماتی را شــروع 
کرده و همچنین در بخش گوشــی های هوشمند 
عقب ماندگی ها خیلی محســوس است. البته کار 
در بخــش محتوا هــم که متولیان دیگــری دارد 
طبق برنامه ریزی انجام شــده پیش نرفته است؛ بر 
همین اســاس می توان گفت در اجرای این پروژه 

عقب ماندگی زیادی را شاهد هستیم. 

درتولیدمحتواچندانموفقنبودهایم»
حمیده زرآبادی، عضو سابق کمیته ارتباطات مجلس 
شورای اســالمی هم در این باره به قدس می گوید: 
چیزی که ما از بیرون می بینیم این است که پروژه 
شبکه ملی اطالعات تاکنون اجرایی نشده است. حتی 
این اجرا نشدن فقط به تولید محتوا برنمی گردد؛ مثاًل 
بحث ضریب نفوذ و دسترسی به اینترنت در روستاها 
و محدوده شهرها هم مطرح است. اینکه ضریب نفوذ 
و دسترســی ها در حاشیه شهرها چقدر است کاماًل 
به بخش زیرساخت مربوط می شود. وی در پاسخ به 
این پرسش که وضعیت اجرای پروژه در بخش محتوا 
چگونه اســت، می گوید: در بحث محتوا مشکالتی 
در زمینــه اعتبارات، زیرســاخت اطالعاتی و تولید 
محتوا داریم. واقعیت این است که ما به دلیل بعضی 
مشکالت، در تولید محتوا خیلی موفق نبوده ایم. مثاًل 
برای پیام رســان های داخلی امتیازات ویژه ای قائل 
شدیم و اعتباراتی در قالب وام به آن ها پرداخت شد 
ولی با وجود همه حمایت ها، پیام رسان های داخلی 
که بسترشان روی شبکه ملی اطالعات است چندان 
در جذب کاربران داخلی موفق نبوده اند که دلیل آن  
باید روشن شود. به هرحال نمی توان گفت مشکل در 
بخش تولید محتوا بیشتر از بخش زیرساخت هاست. 
باید یک کار کارشناســی دقیق انجام شــود وگرنه 
مشکل حل نمی شود؛ ضمن اینکه نمی توان درصدی 
برای میزان اجرای این پروژه ارائه داد؛ چون این شبکه 

یک خروجی است که اجرایی می شود یا نمی شود.

کارشناسان در گفت و گو با قدس انتقاد می کنند

شبکهملیاطالعات؛گرفتاردورُکنداجرا

مرکز ملی فضای 
مجازی غیر از 

نظارت، بررسی و 
گزارش موضوع 

به بخش اجرایی 
کشور ابزار اجرایی 

خاصی ندارد

بــــــرش

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

دستچین

گردشمالیبیشاز۶هزارمیلیاردیمدارسغیردولتی
تسنیم: حسن مسعودی، مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش درباره اعالم گردش مالی ساالنه 6هزار میلیارد 
تومانی مدارس غیردولتی توسط مرکز پژوهش های مجلس، گفت: 
صرف نظــر از خوب یا بد بودن این مبلغ، گــردش مالی در این 
مدارس به خاطر سوءاستفاده و عدم رعایت شهریه مصوب و اخذ 

وجوه دیگر از دانش آموزان، بسیار بیشتر از این رقم است.

محدودیتهابهشوخیمیماند
ایلنا: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس می گوید: محدودیت هایی که از ســاعت 6 بعد از ظهر 
اعمال شــده، به شــوخی می ماند و نیاز است کار جدی در این 
زمینــه صورت گیرد، حتی در روزی هم که گذشــت در تهران 
اتفاقی نیفتاد، به نظر می رسید محدودیتی وجود ندارد، همه جا 

باز است و در خیلی جاها اصالً فاصله گذاری انجام نمی شود.

باغهایوحشکشورسببروانپریشیحیواناتشدهاند
باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا محبوب فر، کارشناس 
محیط زیست معتقد است: باغ های وحش  ایران نه تنها گونه های 
حیات وحش را نجات نداده است، بلکه سبب شده تعداد زیادی 
از این حیوانات به بیماری های روان پریشــی و افسردگی دچار 
شوند. این روزها اهمیت درآمدزایی باغ های وحش  بیشتر از جان 

حیوانات آن است.

محیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد
تصمیم تازه برای سنجش 
آلودگی  صوتی خودروها 

 تسنیم    معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت از تصمیــم جدید این 
ســازمان و وزارت کشــور برای سنجش آلودگی 

صوتی خودروها در مراکز معاینه فنی خبر داد.
مسعود تجریشی گفت: طبق توافقی که با وزارت 
کشور انجام داده ایم، مقرر شده شاخص آالیندگی 
صوتی خودروها در بررسی وضعیت معاینه فنی 
خودروها مدنظر قرار گیرد که از آذرماه این کار آغاز 
خواهد شــد، البته فعالً قرار است طی مدت یک 
سال در ارزیابی ها برای اعطای معاینه فنی مدنظر 
قرار نگیرد و اجباری نیست تا پایشی در این حوزه 

از وضعیت آالیندگی های صوتی کسب کنیم.
وی تصریح کرد: قرار شده اطالعات آالیندگی های 
صوتی خودروها از طریــق مراکز معاینه فنی در 
بانک اطالعاتی جامعی نگهداری شود و پس از یک 
سال و براساس ارزیابی هایی که صورت می گیرد، 
درباره شاخص آلودگی صوتی خودروها، برای ارائه 

معاینه فنی تصمیم گیری شود.

بهداشت و درمان

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران:
۵ میلیون ایرانی تاکنون به 

درجاتی از کرونا مبتال شده اند
 ایرنا    معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی ایران گفت: نتایج نوبت هشتم پیمایش 
ملــی کووید 19 نشــان می دهــد 7.۵ درصد 
ایرانیــان باالتر از 1۵ ســال )معادل ۵ میلیون 
نفر( بر اساس خوداظهاری به درجاتی از بیماری 

کرونا مبتال شده اند.
ســیدعباس متولیان، اپیدمیولوژیست افزود: 
در این پیمایش، یک پرســش خوداظهاری 
مبنی بر اینکه آیــا خودتان به بیماری کرونا 
مبتال شــده اید، در نظر گرفته شده است که 
نتایج آن نشان داد جمعیت زیادی از ایرانیان 

به این بیماری مبتال شده اند.
وی همچنین تعداد فوت شــدگان هشت ماه 
ناشــی از کرونا را بیش از 3۸ هزار نفر اعالم و 
خاطرنشــان کرد: هر ساله در حوادث ترافیکی 
حدود 17 هزار نفر فوت می کنند با این احتساب 
مرگ ناشــی از کرونا بیشتر از فوت شدگان دو 

ساله ناشی از حوادث ترافیکی است.

آسیب های اجتماعی

یک مسئول بیان کرد
 شکایت درمانگران اعتیاد 

به کمیسیون اصل ۹۰
 ایسنا    دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی 
مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با اشاره به مصوبه 
توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه ها گفت: این 
کانون نسبت به این مصوبه به کمیسیون اصل 90 
مجلس شکایت کرده  است. علی غالمی افزود: طبق 
ماده 1۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، عرضه داروی 
متادون فقط در کلینیک های درمان سوءمصرف 
مواد، مجاز اســت و هیچ کس حق ندارد متادون 
را نســخه کند و هیچ داروخانه ای نیز حق ندارد 
آن را به فروش برســاند. حتی کنوانسیون 1961 
همه کشــورهای عضو را موظف کرده در راستای 
جلوگیری از اعتیــاد داروخانه ای، داروهای تحت 
کنترل در داروخانه ها عرضه نشود. وی با اشاره به 
توزیع داروی اکسی کدون توسط داروخانه ها گفت: 
چند سال گذشته داروی »اکسی کدون« )با فرمول 
هروئین( در داروخانه های منتخب توزیع شــد و 
اکنون شاهد اعتیاد داروخانه ای اکسی کدون در 

جامعه هستیم.

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
انسداد ۹ تارنمای اراذل و اوباش 

در فضای مجازی
 ایلنا    ســردار حســین رحیمــی، رئیس 
پلیــس پایتخت گفت: در ششــمین مرحله 
طرح اقتــدار در مجموع 146 نفر از اراذل و 
اوباش سطح دار، عامالن تخریب در محالت 
و... دستگیر شــدند که از این تعداد ۵2 نفر 
اوباشــگری می کردند، ۸7 نفر برای نوامیس 
مزاحمت ایجاد می کردند، سه نفر در زمینه 
سالح غیرمجاز و هشت نفر در حوزه تهیه و 

توزیع مشروبات الکلی دستگیر شدند.
ســردار رحیمی تصریح کــرد: پلیس امنیت 
عمومــی فضای مجازی را هــم زیر نظر دارد 
و 120 تارنمــای عکس یا فیلم که در زمینه 
اراذل و اوباش و دیگر رفتارهای خارج از عرف 
تولید محتوا می کردند شناسایی شدند، از این 
تعداد 3۵ مورد مجرمانــه بود که برای آن ها 
پرونده سازی هم شد و 9 مورد از این سایت ها 
مسدود شدند. همچنین پنج نفر از ادمین های 

این کانال ها و صفحه ها دستگیر شدند.

آموزش

اطالعیه وزارت آموزش و پرورش:
متقاضیان تأییدیه مدارک 

تحصیلی به دفاتر پیشخوان نروند
 ایرنا    مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش در اطالعیه ای اعالم 
کرد: متقاضیــان تأییدیه مــدارک تحصیلی 
از مراجعه مکــرر به دفاتر پیشــخوان دولت 

خودداری کنند. 
در این اطالعیه آمده اســت: بــا توجه به لزوم 
ثبت درخواست صدور تأییدیه مدارک تحصیلی 
 emt.medu.ir توســط متقاضیان در ســامانه
و دریافت پاسخ اســتعالم به وسیله دستگاه ها 
از طریــق ســامانه kemt.medu.ir )متعلق به 
وزارت آموزش وپــرورش( به اطالع می رســاند 
متقاضیــان از مراجعه در این خصوص به دفاتر 
پیشــخوان دولت خودداری کنند. در ادامه این 
اطالعیه تصریح  شده است: دستیابی سازمان ها، 
 kemt.medu.ir نهادها و دستگاه ها به ســامانه
پس از مکاتبه و هماهنگی با مرکز ســنجش و 
پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش وپرورش 

امکان پذیر است. 

بازتاب

برداشت آزاد
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بامشتوآرنجدستندهید
ایرنا: مســعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه یکــی از مهم ترین توصیه ها بــرای جلوگیری از انتقال 
ویروس کرونا به یکدیگر رعایت فاصله فیزیکی اســت، گفت: 
برخی زدن مشــت ها و آرنج ها به یکدیگر را جایگزین دست 
دادن کرده اند، این دو حرکت بســیار اشــتباه است و موجب 

انتقال ویروس کرونا می شود.

پروتکلهایسختگیرانهتاپنجماهآیندهادامهپیداکند
ایسنا: محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس می گویــد: باید با جدیت بــا افزایش آمار 
مبتالیان کرونا مقابله شــود و تعطیلی دو هفته ای نمی تواند 
آن را کنترل کند. الزم است با اعمال سختگیری های شدید، 
آن هم حداقل تا چهار یا پنج ماه آینده به صورت مستمر آمار 

مبتالیان را کاهش داد.

برایهمهسنیناینترنتحاللمیخواهیم
مهر: رســول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 
با اشاره به اینکه ســال ها به دنبال این بوده ایم پهنای باندی به 
نام »پاک« داشته باشیم اما تاکنون محقق نشده است، افزود: ما 
معتقدیم حداقل فرزندانی که هنوز متولد نشده اند حق دارند از 
پهنای باند پاک اســتفاده کنند. اگرچه الزم اســت که در همه 

سنین اینترنت حالل داشته باشیم.

بدهی۴۰هزارمیلیاردیکارفرمایانبهتأمیناجتماعی
مهر: مصطفی ســاالری، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
می گوید: کارفرمایان حدود 40 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ای 
دارند.آن ها کسانی هستند که نمی توانند بدهی خود را پرداخت 
کنند و یا کارخانه ای نیمه تعطیل و یا تعطیل شده دارند، ما نباید 
به آن ها فشــار بیاوریم و در راســتای حمایت از تولید، به آن ها 

مهلت داده ایم. 

پلیسمجبوربهاستفادهازخودروهایناایمناست
مهر: سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران 
بــزرگ گفت: خودروهایی که همکاران ما در پلیس راهنمایی و 
رانندگی در مأموریت ها استفاده می کنند، خودروهای با کیفیتی 
نیستند. برای آنکه بتوانیم از خودروهای باکیفیت استفاده کنیم، 
مجبوریم از خارج خودرو وارد کنیم. جالب اســت بدانید پلیس 
خودروهایی را سوار می شود که از لحاظ ایمنی آن را قبول ندارد.

سازمانجنگلهاتمایلیبرایبرداشتچوبازجنگلندارد
برنا: مســعود منصور، رئیس ســازمان جنگل ها گفت: توقف 
بهره برداری چوبی از جنگل های شــمال به  معنای ترک جنگل 
نیست بلکه سایر اقدامات مدیریتی و حفاظتی در جنگل ها در 
حال اجراســت. بهره برداری چوبی از جنگل،  خط قرمز ماست 
و سازمان جنگل ها نه تنها اختیار قانونی برای برداشت چوب از 

جنگل ندارد بلکه تمایلی هم  به این موضوع ندارد. 
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

10 روز پس از انتخابات سوم نوامبر، ترامپ همچنان سخن از تقلب می گوید

بایدن: شرم آور است
  جهان  جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا معتقد است 
اینکه دونالد ترامپ حاضر نیست شکست در انتخابات را بپذیرد 
»شرم آور« است. تا اینجای کار ترامپ از بین 150میلیون رأیی 
که به صندوق ها ریخته شده است فقط 4میلیون رأی کمتر 
از بایدن کسب کرده اســت. باوجود این بایدن معتقد است 
ترامپ نباید ماجرای انتخابات را بیشتر از این ادامه دهد و باید 
نتیجه را بپذیرد. جو بایدن حتی افزود: فکر نمی کنم این کار به 
سابقه ریاست جمهوری کمکی کند. از صحبت هایم با رهبران 
خارجی متوجه شــدم آن ها امیدوارند نهادهای دموکراتیک 
ایاالت متحده بار دیگر قدرتمند و ماندگار باشند. همه چیز به 
۲0 ژانویه می رسد و از االن تا آن زمان، انتظار و امید من این 
است مردم آمریکا بدانند و درک کنند یک انتقال قدرت رخ 
می دهد. ۲0 ژانویه، روز آغاز به کار و سوگند بایدن است. اما 
پیش از آن الکترال ها باید در 14 دسامبر او را انتخاب کنند. 
بایدن همچنین گفته است: هیچ چیزی نمی تواند مانع انتقال 

قدرت در دولت آمریکا شود. 
این در حالی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته 
اســت: قطعاً انتقال قدرت انجام خواهد شد، اما از این دولت 
به دولت بعدی ترامپ. در همین حین اخبار رسیده از درون 
دولت آمریکا به ویژه پس از برکناری مارک اســپر نشــان از 
چیدمان جدید در اعضای کابینه است، گویی ترامپ مشغول 

چیدن ترکیب دولت جدید خود است.
دونالد ترامپ هم چندین شــکایت حقوقی در چندین ایالت 

به جریان انداخته و همچنان به ماندن در قدرت امید دارد.
کمپین ترامپ قصد دارد شکایتی را در میشیگان تنظیم  کند تا 
این ایالت تا زمانی که ثابت کند تمام آرا به صورت قانونی اخذ 
شده اند رسماً بایدن را به عنوان برنده در آنجا اعالم نکند؛ این 

تازه ترین جنجال در ایالت های سرنوشت ساز است.
ترامپ همچنین در توییتی نوشت: فسادی در صندوق های 
انتخاباتــی را در شــبکه فاکس نیوز علنی خواهــد کرد. او 
همچنین خطاب به آمریکایی ها گفت: اهمیتی ندارد شما در 
کدام ایالت باشید؛ این سیستم کامپیوتری رأی گیری به شدت 
مستعد تقلب و دستکاری است. کارشناس فاکس نیوز درست 

می گوید و منتظر باشید و ببینید!
رئیس جمهور فعلی آمریکا همچنین با اشــاره به انتخابات 
اخیر نوشت: مردم بیشتر و بیشتری در حال افشاگری علیه 
این انتخابات متقلبانه هستند! مردم این انتخابات متقلبانه را 

نخواهند پذیرفت! 
او افزود: من در فیالدلفیا دیدم تقلب اتفاق افتاد. آن ها ناظران 
ما را بیرون کردند. صدها هزار رأی در آنجا نباید پذیرفته شود. 
سیاست فاسد. ترامپ این رشته توییت را اینچنین پایان داد: 

ما پیروز خواهیم شد.

یحیی سریع با اشاره به تجاوزهای سعودی ها:
 ریاض در روزهای آینده ©

منتظر تالفی باشد
تســنیم: ارتــش یمن 
اتخــاذ  در  داد  هشــدار 
علیه  اقدامــات  تشــدید 
ائتالف سعودی در روزهای 
آینده تردیدی به خود راه 

نخواهد داد. ارتش یمــن در بیانیه خود تأکید 
کرد تأسیسات نظامی و اقتصادی حیاتی هدف 
مشروعی برای ماست و به شرکت های خارجی 
مستقر در عربستان هشــدار داد و از مردم این 
کشور خواســت از تأسیسات نظامی این کشور 
فاصله بگیرند. کمی پــس از این اعالم موضع، 
کنسولگری فرانســه در بیانیه ای به اتباع خود 
در عربستان سعودی یا کسانی که قصد سفر به 
این کشور را دارند، هشدار داد و از آن ها خواست 

جانب احتیاط را رعایت کنند.

ایسنا: معترضان به آتش بس میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان با درخواســت کناره گیری 
نخســت وزیر در پایتخت ارمنستان به خیابان ها 
آمده و با پلیس درگیر شدند. رهبر اپوزیسیون و 

تعدادی از معترضان نیز دستگیر شدند.
فارس: پیشــروی نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در اطراف شــهر مأرب موجب شده 
نیروهای وابسته به دولت مستعفی به حفر خندق 
و مین گذاری در بسیاری از مناطق این شهر دست 

بزنند.
تشکیالت  سخنگوی  فلسطین:  خبرگزاری 
خودگردان فلسطین در واکنش به اظهارات وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی، از آمادگی مشروط 
رام  اهلل برای بازگشت به مذاکرات با تل آویو خبر داد.

جهان: پس از آنکه یک اسیر فلسطینی در نتیجه 
اهمال پزشکی زندانبانان صهیونیست به شهادت 
رسید، اتحادیه عرب خواستار مداخله فوری برای 

حمایت از اسرای در بند رژیم صهیونیستی شد.
جهان: وزیر امــور خارجه کره جنوبی در دیدار 
با مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، از سر گرفته شدن مذاکرات پیونگ یانگ-

واشنگتن را خواستار شد.
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تزارها، پیروز رقابت با عثمانی ها©
معاهده آتش بس بین سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی با وساطت روسیه 
امضا و عملیات های نظامی متوقف شد که ارتش باکو در ۲ کیلومتری خانکندی قرار 
داشت و پایتخت حکومت خودخوانده قره باغ در آستانه سقوط بود. جمهوری آذربایجان 
با فشار روسیه تن به امضای معاهده آتش بس داد و بر این اساس، مسکو عمالً حکومت 
خودخوانده جمهوری آرتســاخ را در حالی که ارتش چند ملیتی علی اف در آســتانه 
ورود بــه مرکز آن بود نجات داد. یک طرف این توافــق، ارائه جدول زمانی خروج از 
سه شهرستان آغدام، کلبجر و الچین توسط ارمنستان و اتصال جاده ای آذربایجان به 
نخجوان از طریق مسیری با نظارت روسیه و بازگشت آوارگان آذری به منطقه قره باغ 
تحت نظارت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل است اما جنبه های دیگری نیز وجود 
دارد. جنگ دوم قره باغ به خاطر هفت شهرســتان اطراف شروع نشد؛ این مناقشه به 
منظور باز پس گیری قره باغ کوهستانی و مشخص شدن اینکه باالخره کدام دولت بر 
آن حاکمیت دارد، مجدد از سر گرفته شد. درست است که جمهوری آذربایجان بخشی 
از اراضی محدوده قره باغ را آزاد و بقیه را نیز طبق این معاهده دریافت خواهد کرد، اما 
سرنوشت قره باغ کوهستانی چندان واضح نیست. از همین رو ذکر این نکات الزم است.

یک. نیروهای روسی پس از ۲۷ سال مجدد با عنوان نیروهای حافظ صلح وارد جمهوری 
آذربایجان شده که این امر چندان باب میل الهام علی اف نبوده است. در حالی که مسکو 
تحت این عنوان در آبخازیا و اوستیا نیز حضور داشته و هم اینک نیز به دلیل مالحظات 

امنیتی حاضر به ترک آن نیست.
دو. در حالــی که ارتش باکو در ۲ کیلومتری مرکز قره باغ بود و دولت خودخوانده در 
آستانه سقوط قرار گرفته بود، جمهوری آذربایجان تن به صلح داد. برخی مقام های باکو 
بر این عقیده اند علی اف نباید تسلیم فشار مسکو می شد و این امر زمینه برخی انتقادها 

از وی را فراهم کرده است.
ســه. در حالی نیروهای روسیه وارد منطقه قره باغ شــدند که الهام علی اف بارها در 
سخنانی رسمی اعالم کرده بود مخالف حضور ارتش روسیه در این منطقه است. این 
سؤال مهمی است که ارتش جمهوری آذربایجان که طرف پیروز میادین جنگ بود، چرا 
این معاهده را امضا کرد و روس ها شبانه و با سرعت باالیی ۲هزار و 500 نیروی خود را 

وارد قره باغ و حتی خارج از آن کرد.
چهار. طبق معاهده دوجانبه باکو - مســکو در قــره باغ، حاکمیت دولت خودخوانده 
آرتساخ باقی خواهد ماند و به اداره امور خواهد پرداخت. این دولت پیش از این تحت 

نظارت ارمنستان بود که پس از این تحت نظارت روسیه فعالیت خواهد کرد.
پنج. هر چند ارمنســتان در میادین نظامی و روی زمین در جنگ شکســت خورد و 
ارتش خود را از دســت داد، اما به معنای سیاسی در خصوص سرنوشت قره باغ چیز 
زیادی را از دست نداده است. ایروان هفت شهرستان اطراف را به این دلیل در اختیار 
خود نگه می داشــت تا به عنوان حصار امنیتی دور قره باغ از آن اســتفاده کند و پس 
از رضایت حکومت آذربایجان مبنی بر اســتقالل قره باغ، مناطق فوق به آذربایجان 

برگردانده خواهد شد.
شش. تا به امروز ارمنستان برای محافظت از حکومت خودخوانده قره باغ ۲0 تا ۲5 هزار 
نیرو در آنجا نگه می داشت. پس از این روسیه به این امر خواهد پرداخت و از ساکنان 

این منطقه در مقابل جمهوری آذربایجان حفاظت خواهد نمود.
هفت. جمهوری آذربایجان اعالم کرده ترکیه وارد مذاکرات صلح گروه مینسک خواهد 
شد. در حالی که این گروه صالحیت خود را کامالً از دست داده و عمالً بود و نبودش 
هیچ محلی از اعراب ندارد. حال حضور ترکیه به عنوان عضو ناظر در مینسک معنایی 

ندارد!
هشــت. نکته جالب ماجرا آن است ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان که در طول 
جنگ با تمام توان از جمهوری آذربایجان حمایت کرده و حتی برای پشتیبانی از آن 
اقدام به اعزام نیروهای تروریستی سوری به قره باغ نمود برخالف اعالم علی اف حتی با 
عنوان حافظ صلح هم در این منطقه حضور نخواهد داشت و سخنگوی والدیمیر پوتین 

این موضوع را رد کرد.
در مجموع، گرچه ممکن است دور اخیر جنگ در قره باغ به تحریک اردوغان و تمایل 
باکو آغاز شــده و ضعف شدید ارمنستان نیز مشوق این طیف شده باشد، اما در این 
توافق، ترکیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و گروه مینسک کنار گذاشته شده و روسیه به 
تنهایی صاحب همه چیز شده است. ۳۲ سال پیش، مسکو بر قره باغ نظارت داشت و 
امروز، دوباره و طبق این معاهده، روسیه مجدد کنترل نظارت بر این منطقه را بدست 
گرفت و از این طریق هر زمان می تواند به هر دو کشور اعمال فشار کند. مشخصاً این 
امر یک پیروزی سیاسی قابل توجه برای روسیه است و به نظر می رسد تزارها توانسته اند 
سالطین عثمانی را شکست دهند. از سوی دیگر نیز دولت حاکم بر ارمنستان و نیکول 

پاشینیان غرب گرا که با روس ها روابط سردی داشت، سقوط خواهد کرد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷61008۷ -۳۷684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 ۳۷618044-5 
  روزنامه گویا:    ۳۷651844  و  ۳۷651888   )051(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲58۷   )051(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088   )051(
)051(   ۳۷6۲8۲05                                             
                                      فاکس: ۳۷610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷۳5  
  تلفن:                                14- ۳۷685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      669۳۷5۷5 )0۲1(
 نمابر:                    )داخلی۲۲6(664۳01۲۲  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

موج استعفاها در پنج ضلعی امنیت آمریکاموج استعفاها در پنج ضلعی امنیت آمریکا
نشریه پولتیکو از موج استعفاها در پنتاگون پس از برکناری مارک اسپر، وزیر 
دفاع خبر داد. به نوشته این نشریه تا پایان روز سه شنبه معاونت های سیاسی، 
اطالعاتی و دفاعی وزیر دفاع استعفا کرده اند و به جای آن ها وفاداران ترامپ 
گذاشته شدند. در پی این اتفاق، دموکرات ها دولت ترامپ را به اقدام در جهت 
تضعیف امنیت ملی متهم کرده اند. آدام اسمیت، رئیس کمیته سرویس های 
مسلح مجلس نمایندگان گفته است: ارزیابی اینکه در چه سطح خطرناکی 
از عزل و نصب ها در وزارت دفاع قرار داریم ســخت اســت آن هم در دوران 

انتقال قدرت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 یاور ندرتی گیگلو؛ کارشناس مسائل قره باغ

گزارش

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

پنجشنبه 22 آبان 1399 26 ربیع االول 1442 12 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9389 

 ایسنا  نخست وزیر ارمنستان گفت زمانی 
که برای امضای بیانیه مشترک نهم نوامبر با 
باکو و آتش بس تصمیم گرفته استپاناکرت، 
مرکز قره باغ در تهدید فروپاشــی و سقوط 
بود. نیکول پاشینیان اظهار کرد: بزرگ ترین 
تقصیری که به من نسبت داده شد این است 
کــه می گویند من موافق واگــذاری آغدام، 
الچیــن و کلبجر به جمهــوری آذربایجان 
بودم. این ممکن اســت بسیار تعجب آور به 
نظر برسد اما این اتفاق درباره واگذاری نبود، 
بلکه حفظ این مناطق اســت زیرا این سند 
پس از ســقوط شوشا امضا شد و ستاد کل 
نیروهای مسلح ارمنستان به من گزارش داد 
منابع نسبتاً به مشکل برخورده اند. رهبری 
سیاسی آرتساخ نیز همین نظر را به صورت 
مشترک داشــت. اگر این سند در آن زمان 
امضا نمی شد خصومت ها ادامه پیدا می کرد؛ 
احتمال زیادی وجود داشــت استپاناکرت، 
مارتونی، آسکران تصرف شوند و پس از آن 

هزاران تن از سربازان ما تحت محاصره قرار 
گیرند. پاشــینیان خاطرنشان کرد: ارزیابی 
ســتاد کل نیروهای مسلح و رئیس آرتساخ 
این بود دفاع استپاناکرت بسیار ضعیف است 
و اگر استپاناکرت تصرف شود هزاران نفر از 
ســربازان ما تحت محاصره قرار می گیرند و 
در نتیجه ما مناطق مشــخص شده در این 
سند را از دست خواهیم داد. آتش بس بین 
آذربایجان و ارمنســتان در حالی امضا شد 
که آذربایجان بیش از ۳00نقطه مســکونی 
را از دست جمهوری خودخوانده قره باغ آزاد 

کرده است.

استپاناکرت در حال سقوط بود
نخست وزیر ارمنستان در توجیه پذیرش آتش بس:

 جهان  هیئت کبار علمای عربستان که تمامی 
اعضای آن به جز رئیسش به تازگی از سوی ملک 
سلمان تعویض شدند، در بیانیه ای گروه اخوان 
المســلمین را یک گروه تروریســتی منحرف 
خواند که نماینده راه و روش دین اسالم نیست 
و هدفش رســیدن به قدرت است. این هیئت 
که عالی ترین نهاد مذهبی در عربســتان است 
در بیانیه ای اعالم کرد: گروه اخوان المسلمین 
یک گروه تروریستی است که نماینده راه روشن 
دین اسالم نیســت بلکه اهداف حزبی خود را 
دنبال می کند که با هدایت های دین حنیف ما 
مغایــرت دارد. این گروه تظاهر به دین کرده و 
تفرقه، فتنه انگیزی، خشونت و تروریسم را که 
با دین در تضاد اســت، دنبال می کند. هیئت 
مذکور افــزود: این گــروه از زمان تأســیس 
هیچ گونه توجهی به عقیده اســالمی و قرآن و 
سنت نداشته بلکه هدف نهایی اش رسیدن به 

قدرت بوده است.
در مقابل، گروه اخوان المســلمین به بیانیه 

هیئت علمای ســعودی واکنش نشان داد و 
تأکید کرد اخوان المسلمین قطعاً یک گروه 
دعوت کننده بــه اصالح اســت و یک گروه 
تروریستی نیســت. طلعت فهمی، سخنگوی 
اخوان المســلمین در مصاحبه با خبرگزاری 
آناتولی با اشــاره به اینکه اخوان المسلمین 
همه اتهاماتی را که هیئت علمای ســعودی 
علیه آن مطرح کرده، رد می کند، تأکید کرد: 
روش و منش این گروه براساس کتاب خداوند 
و راه صحیح سنت و به دور از هرگونه تحریف 
و یا رادیکالیســم بوده و تاریخ و سابقه گروه 

گواه این موضوع است.

اخوان المسلمین یک گروه تروریستی است
نخستین تصمیم مهم هیئت کبار علمای بن سلمان

 جهان/ علوی  فراگیری و نقش مؤثر شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها در تحوالت اجتماعی، 
به ویژه طی  امنیتی جوامع مختلف  و  سیاسی 
یک دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست. به ویژه 
آنکه دقت داشته باشیم این شبکه ها در چگونگی 
امنیتی  ضد  و  امنیتی  تحوالت  پیدایش  و 
به  داشته اند؛  فردی  به  منحصر  نقش آفرینی 
گونه ای که می توان گفت این شبکه ها سرنوشت 
بسیاری از وقایع قرن ۲1 را رقم زده اند. امروز اما 
بسیاری از مدافعان جریان اطالعات آزاد مدعی 
هستند شبکه های اجتماعی فقط بستری برای 
انتقال بی دردسر محتوا هستند و نباید آن ها را 
سیاسی قلمداد کرد. اما وقتی دقت می کنیم، 
می بینیم زمین بازی طراحی شده در این بستر 
عموماً به نفع جریان قدرت و ثروت در جهان 
بوده و زیر پوشش جریان آزاد اطالعات و مفهوم 
آزادی بیان، بزرگ ترین تحریف ها و سانسورها به 
نفع این جریان ها به وقوع پیوسته  است. بررسی 
عملکرد این شبکه ها به وضوح بیانگر این واقعیت 
است که این بستر، ابزاری بسیار کارآمد برای 
جنگ نرم علیه ملت های آزادی خواه و نظام های 
مستقل در سراسر جهان بوده و با وجود ایجاد 
محملی بزرگ برای پمپاژ اخبار و اطالعات در 
را  خاصی  اهداف  عمالً  گسترده،  بسیار  سطح 

دنبال کرده است.

شبکه های اجتماعی و جنگ های ادراکی»
اســتانداردهای دوگانه این شبکه ها اما آن نکته 
مهمی است که نشان از عدم صداقت و وابستگی 
مدیران آن ها به سرویس های امنیتی و محافل 
قدرت و ثروت در دنیا دارد. بایکوت و سانســور 
اخبار و اطالعات غیر همســو، ضریب دادن به 
تحوالت مدنظر و همسو، جاسوسی گسترده از 
اطالعات شخصی کاربران و تبدیل شدن به ابزار 
براندازی در نظام های سیاسی مخالف در سراسر 

دنیا شاهدی بر این مدعاست.
در ایــن میــان، وضعیت دو شــبکه اجتماعی 
»توییتــر« و »فیس بوک« به دلیــل فراگیری 
در ســطح جهان کامالً منحصر به فرد است تا 
آنجا که این دو شــبکه را در کنار فعالیت های 
ظاهری خود، عمالً به بخشی از ابزار جنگ های 
ادراکی غرب علیه حریفان تبدیل کرده اســت. 
نقــش فعال و مؤثر این دو شــبکه در تحوالت 
دو دهه گذشــته در غرب و جنوب غرب آسیا، 
آمریکای التین، انقالب های رنگی در شرق اروپا، 
تحوالت ضد چین در شرق و جنوب شرق آسیا 

و... همگــی حکایت از مأموریــت ویژه آن ها در 
راستای ســناریوهای آمریکایی ـ صهیونیستی 
ضد مردمی در نقاط مختلــف جهان دارد. این 
ظرفیت گسترده برای نقش آفرینی در تحوالت 
سیاسی تا آنجا پیش رفته که حتی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور مستقر ایاالت متحده آمریکا نیز 
عمده کنش رسانه ای خود را معطوف به توییتر 
کرده و البته جواب نیز گرفته است. بر این اساس، 
به گفته کارشناسان، وی دیگر نیاز راهبردی به 
رسانه های عمده آمریکا مانند سی ان ان نداشته و 
بر همین اساس، علناً و رسماً علیه آن ها موضع 
می گیرد چرا کــه به حمایت آن ها نیازی ندارد. 
ترامپ اهداف رســانه ای خود را از طریق توییتر 

پی می گیرد.

از آزادی بیان تا سانسور»
آنچه اما ایــن روزها کوس رســوایی حاکمان 
بالمنازع فضای مجــازی را به صــدا درآورده، 
تحوالتی اســت که در سرچشمه این خباثت ها 
یعنی ایاالت متحده آمریکا در حال وقوع است؛ 
آنجا که وقتی دســت های پشــت پرده جریان 
قدرت و ثــروت از طریق این شــبکه ها، حتی 
مجبور به سانسور سخنان و مواضع رئیس جمهور 
آمریکا می شوند! موضوع کامالً روشن است. این 
ابزار تا زمانی که سبب بر هم خوردن نظم، ثبات 
و آرامش در جوامع دشــمن باشــد، هیچ حد و 
مرزی برای فعالیت خود قائل نیست. کامالً قائل 
به فرایندهای آزادی بیان است. اما به محض به 
خطر افتادن خود و جامعه خودی، ناگاه با اتکا به 
پروتکل های از پیش تعیین شده، فضای خود را 

برای اظهارنظرهای مخالف محدود می کند.
تشویق به آشوب و هرج و مرج، ترویج خشونت، 
دروغ پراکنی، ایجاد بستر برای تولید فیک نیوزها 
و تالش برای ایجاد تفرقه و از هم گســیختگی 

انســجام اجتماعی از جمله مواردی هستند که 
تنها زمانی تبدیل بــه خطوط قرمز فیس بوک 
و توییتر می شــوند که هســتی نظام سلطه در 
قلب ایاالت متحده به خطر افتاده باشد و گرنه 
جــان و مال و آبروی دیگــر ملت ها و نظام های 
سیاسی غیر همســو با منویات صاحبان پشت 
پرده این شبکه ها کمترین ارزشی برای واکنش 
ندارد. محدودســازی و عدم بازتاب دیدگاه های 
ساختارشکن از ســوی ترامپ و حامیان او که 
حاال دیگر تبدیل به یک مهره سوخته شده در 
مقایسه با جنگ افروزی های این شبکه ها طی این 
سالیان، حکایت همان استانداردهای دوگانه ای 
اســت که نه تنها در عالم مجازی که در جهان 
حقیقی هم از ســوی نظام ســلطه همواره سر 
می زند. حکایت فروش تســلیحات به رژیم های 
سرکوبگر و گروه های تروریستی افراطی در غرب 
آسیا مانند داعش، عدم واکنش به کودک کشی 
و اشــغال سرزمینی از سوی عربستان سعودی، 
نادیده گرفتن رفتارهای ضد بشــری مانند قتل 
خاشقچی و... تنها نمونه هایی از این دست است.

جریان آزاد اطالعات در خدمت کیست؟»
در رویکرد دوگانــه دیگری نیز توییتر برخالف 
ادعاهای خود که مدعــی جریان آزاد اطالعات 
است و اکانت های گروهک های تروریستی چون 
منافقین را هیچ گاه مسدود و محدود نمی کرد، 
در دوران رقابت های انتخاباتی آمریکا وارد عرصه 
شده و به سرعت اکانت هایی که درباره انتخابات 
۲0۲0، ادعاها و شبهاتی را طرح می کنند، مسدود 
می کنــد. توییتر حتی بــه رئیس جمهور وقت 
آمریکا دونالد ترامپ هم رحم نکرده و بی درنگ 
روی توییت ترامپ مبنی بر عدم شمارش آرا پس 
از روز انتخابات لیبل »هشدار گمراه کننده بودن« 
گذاشت. شرکت توییتر حتی حساب استیو بنن، 

مشاور سابق ترامپ را مسدود کرد. این همراهی 
با واشــنگتن تا آنجا پیش رفت که پیش از آغاز 
شمارش آرا نیز رسماً اعالم کرد جز هفت رسانه 
مشخص شــده، هیچ رسانه و اکانتی حق ندارد 

نتایج انتخابات آمریکا را اعالم کند.
در نمونه دیگری نیز شرکت توییتر زیر فشار رژیم 
صهیونیستی، ده ها حساب مخالف طرح »الحاق« 
کرانه باختری اشغالی به این رژیم را مسدود کرد. 
تارنمای i۲4 رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم 
کرد این حساب ها همچنین خواستار تحقیقات 
بین المللی علیه سران رژیم صهیونیستی به جرم 
ارتکاب جنایات جنگی بودند. وزیر امور راهبردی 
رژیم صهیونیســتی در این خصوص گفت: »به 
لطف فشــارهای ما، شرکت توییتر ۳0 حساب 
مخالف با طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
را مسدود کرد«. بنابر ادعای »اوریت هکوهین« 
این حساب ها، مشکوک به روبات هایی هستند که 
پیام های مخالف طرح الحاق و نیز گشایش پرونده 
تحقیق بین المللی در دادگاه جنایی الهه را در 

شبکه های اجتماعی بازنشر می کنند. 
افکار عمومی ایرانیان شــاید بیــش از هر چیز 
خاطره درخواست ویژه »باراک اوباما« از توییتر 
در جریان فتنه ســال 88 را به یاد داشته باشد، 
زمانی که مســتأجر دموکرات کاخ سفید برای 
تشدید فعالیت های مخرب این شبکه در ایران، 
از مدیران آن درخواست کرد تعمیرات خود را به 
عقب بیندازد تا بلکه آرزوی او برای فروپاشی نظام 

جمهوری اسالمی ایران محقق شود.
با این تفاســیر، امروز اتفاقی بی سابقه در دنیای 
امپراتوری رســانه ای غرب رقم خورده و پس از 
توییتر و فیس بوک، سه غول رسانه ای آمریکا یعنی 
 » MSNBC،CBS،ABC« شبکه های تلویزیونی
نیز اظهــارات و ادعای تقلب ترامپ را بایکوت و 
پخش زنده ســخنان رئیس جمهورشــان را به 
دلیــل آنچه آن را دروغ پردازی می خوانند قطع 
می کنند. بی بی سی فارســی هم از واژه »فتنه« 
برای ســخنان ترامپ استفاده می کند و او را به 
بر هم زدن آرامش متهم می سازد. بیراه نیست 
اگر بگوییم »ترامپ« خوِد واقعی و باطن حقیقی 
آمریکاســت که این روزها زنجیر پــاره کرده و 
دیوانــه وار همه چیز را برای بقا در قدرت خراب 
می کند. این بزرگ ترین نشانه برای افول تمدنی 
است که سال هاست با دروغ بزرگی به نام »لیبرال 
دموکراسی« دم از آزادی و تمدن و حقوق بشر 
می زند. حکایــت کوزه گری که باالخره در کوزه 

افتاده است.

استاندارد های دوگانه پرنده آبی 
مقایسه رفتار توییتر و فیس بوک در قبال تحوالت آمریکا و غیر آمریکا

گزارش

کنفرانس بین المللی آوارگان در دمشق برگزار شد

اسد: مسئله آوارگان بهانه دخالت در سوریه شده است©
جهان: نشســت بین المللی آوارگان سوری در دمشق روز گذشته با سخنرانی بشار 
اســد، رئیس جمهور این کشور کار خود را آغاز کرد. بشار اسد در سخنرانی خود در 
این نشست گفت: موضوع آوارگان یک پرونده ساختگی است. تاریخ سوریه از هرگونه 
مهاجرت جمعی خالی اســت. این یک پرونده ساختگی از سوی کشورهای غربی و 
نظام آمریکا و برخی کشورهای تابع آن ها از جمله ترکیه است تا بتوانند به توجیه و 
بهانه ای برای مداخله در ســوریه دست یابند و آن را به کشوری تبدیل کنند که در 

خدمت منافعشان باشد.
وزیــر خارجه لبنان از دیگر میهمانان مجازی کنفرانس بین المللی آوارگان ســوریه 
درخواست کرد تالش بیشتر برای بازگشت ایمن آوارگان به سوریه انجام شود و این 

مسئله به راه حل نهایی سیاسی ربط داده نشود. 
شربل وهبه گفت: از زمان آغاز جنگ در سوریه، لبنان درگیر یک فاجعه انسانی است 
و قربانی تسویه حســاب های منطقه ای و بین المللی شده است. حدود 1.5 میلیون 
آواره، بحران اقتصادی لبنان را تشدید کرده است. وی ادامه داد: باید اذعان کرد عامل 
اصلی بحران آوارگان سوریه نبود اراده بین المللی در مختومه کردن این پرونده است.

رمزی المشرفیه، وزیر امور اجتماعی دولت موقت لبنان هم در این کنفرانس گفت، 
در راســتای تأکید بر اهمیت هماهنگی با سوریه، دولت لبنان یک طرح ملی برای 
بازگشت ایمن و با عزت آوارگان به عنوان یک راه حل پایدار تصویب کرد که مطابق 

با استانداردهای بین المللی است.
المشرفیه با بیان اینکه تعداد آوارگان سوریه بیش از یک سوم جمعیت مردم لبنان 
است، گفت: هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آوارگان حدود 40 میلیارد دالر است و 

نیازها فراتر از حمایتی است که لبنان از جامعه جهانی دریافت کرده است.
سفیر چین در سوریه نیز در این کنفرانس گفت: مسئله آوارگان سوریه باری سنگین 
بر دوش کشورهای همسایه است و باید همزمان اقدامات سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
 برای حل این مشــکل در نظر گرفته شــود. وی گفت: تداوم تحریم ها علیه سوریه 
غیر قانونی است و همه باید از دولت سوریه حمایت کنند. ریشه کن کردن تروریسم 

و بهبود زیرساخت اقتصادی سوریه شرطی مهم برای تحقق بازگشت آوارگان است.
میخائیل میزنتســیف، رئیس مرکز هماهنگی امور بازگشت آوارگان روسی - سوری 
هــم در این کنفرانس اعالم کرد: روســیه بیش از یک میلیارد دالر برای بازســازی 
شــبکه های برقی، صنعت و دیگر اهداف انسانی در سوریه اختصاص داده است. وی 
گفت: وزارتخانه های روســیه پروژه های مختلفی را در حوزه های آموزش و پزشکی، 
سرمایه گذاری منابع طبیعی، ساخت مسکن، تجارت، اقتصاد و همکاری های علمی-

فنی کلید زده است.
یاسین الشریف، کاردار موقت سفارت عراق در دمشق هم گفت: هیئت عراقی در این 
کنفرانس تحقیقی درباره احیای زیرساخت های نابود شده سوریه و بازگشت آوارگان 

ارائه می دهد.
شریف تأکید کرد: عراق همیشه موافق بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری در جهت 

خدمت به منافع ملت سوریه و راه حل سیاسی این کشور است.

 تاجران اماراتی ©
شریک شهرک سازی اسرائیل

جهان: شبکه ۲0 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد هیئتی از تجار اسرائیلی به تازگی به 
دبی سفر و با تجار اماراتی دیدارهایی را برگزار 
کرد. این هیئت شــامل مدیــران کارخانه ها و 
شــرکت ها و تاجرانی از مناطــق صنعتی در 
شــورای شهرک ســازی رژیم صهیونیســتی 
بود که نشســت هایی را بــا ۲0 تاجر اماراتی و 
مالکان شــرکت های متخصص در زمینه های 
کشــاورزی، پالســتیک و مدیران شرکت های 
بزرگ ســرمایه گذاری برگزار کردند. دو طرف 
درباره همکاری در زمینه محصوالت کشاورزی 

و تصفیه آب گفت وگو کردند.

نظرسنجی ها نشان می دهد
 آمریکایی ها نگاه مثبتی ©

به انتخابات ندارند

تسنیم: نظرسنجی جدید پلیتیکو-مورنینگ 
کانسالت حاکی است ۷0 درصد طرفداران حزب 
جمهوری خواه آمریکا معتقد نیستند جو بایدن در 
یک انتخابات آزاد و منصفانه به پیروزی رسیده 
است. بر اساس این گزارش، در نظرسنجی قبل 
که پیش از روز انتخابات انجام شــده بود تنها 
۳5درصد جمهوری خواهان گفته بودند احساس 
می کنند انتخابات منصفانه و آزاد نخواهد بود. 
این نظرســنجی افزود: 96 درصد دموکرات ها 
گفته اند به روند انتخابات اعتماد دارند و تصور 
می کنند انتخابات کامــالً آزاد و منصفانه بوده 
اســت. این رقم پیش از انتخابــات به کمتر از 
5۲درصد رســیده بود. به طور کلی بیش از 69 
درصد شــرکت کنندگان در نظرسنجی اعالم 
کرده اند این کشــور در مسیر نادرستی حرکت 
می کند. بیــش از 6۲ درصد جمهوری خواهان 
گفته اند  نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا قابل 
اعتماد نیست. این بی اعتمادی به نتایج انتخابات 
در ویسکانســین 55 درصد، نــوادا 54 درصد، 
جورجیا 54 درصد و آریزونا 5۲ درصد بوده است.
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