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 وزارت کشور می گوید زیرساخت های فنی و سخت افزاری رأی گیری الکترونیک آماده نیست 

انتخاباتالکترونیکبه1400نمیرسد

هواداران مسلح ترامپ 
در واشنگتن تجمع کردند

دموکراسی 
به ضرب 

اسلحه

 سیاست   گرچه ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاست جمهوری از همین حاال باتوجه به 
تحوالت و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، موقعیت ویژه ای یافته، با این حال شرایط کرونایی 
و تداوم آن تا موعد انتخابات نیز مزید بر علت شــده و به منحصر بودن ابعاد آن افزوده و بار 
دیگر ضرورت برگزاری الکترونیکی انتخابات و در نتیجه باالبردن میزان مشارکت سیاسی مردم 
را از سوی فعاالن سیاسی و نهادهای دخیل در امر انتخابات مطرح کرده است. پیش از این 
سخنگوی شورای نگهبان بارها از اعالم آمادگی این نهاد برای نظارت بر سالمت انتخابات و 
حفاظت آرا خبر داده بود، اما وزارت کشور به عنوان مجری اصلی برگزاری انتخابات، چندی 

 ............ صفحه 2پیش اعالم کرد شورای نگهبان امنیت صندوق های الکترونیکی...

 جهان  پس از فراخوان دونالد ترامپ برای تجمع 
کاخ  سخنگوی  مک انانی،  کیلی  خود،  هواداران 
سفید در پیامی در توییتر مدعی شد در پی آن 
بیش از یک میلیون نفر از طرفداران رئیس جمهور 
آمریکا در واشنگتن حضور یافتند. این در حالی 
است که خبرگزاری فرانسه در برآورد میزان تجمع 

طرفداران ترامپ در اطراف...

دبیر انجمن داروسازان 
خراسان رضوی:

سهمیه 
انسولین استان 

ناعادالنه است

بررسی فرصت  ها و تهدیدهای 
اصالح ساختار بودجه

جراحی اقتصادی 
با اصالح دخل 

و خرج دولت
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2 قدس خراسان

ناشران از فرصت ها و چالش های 
صنعت نشر می گویند

فضای مجازی در
خدمت بازار کتاب

 ............ صفحه 12

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محسن پاک آیين 

چند روزی است انتشار مطالبی در برخی خبرگزاری ها با موضوع توافق آتش بس 
میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان توجهات را به خود جلب کرده است. این 
تحلیل ها که اکنون به فضای مجازی هم کشیده شده، مدعی هستند این توافق که 
با میانجیگری روسیه و ترکیه بسته شده، دسترسی راه زمینی ایران به ارمنستان را 

دچار مشکل کرده و در نتیجه به ضرر منافع...

 آیا توافق قره باغ 
به ضرر ایران است؟

 ............ صفحه 2

 

14 واقف فرهنگی کتابخانه آستان قدس رضوی را بشناسیم
jآستان   کتابخانه آســتان قدس رضــوی با یک هزار یادی از سنت وقف کتاب در بارگاه منورحضرت رضا 

سال قدمت تاریخی،  گنجینه عظیمی از معارف اسالمی 
و دانش بشــری را در خود جای داده است. این گنجینه 

 ............ صفحه 3عظیم،  در طول زمان، انواع...

4 2 2
گفتوگوباحجتاالسالمدکترخسروپناه فرماندهسپاهدردیداروزیردفاععراق: رئیسمجلس:

:jامام علی
پرهیزکاران 

خویشتندارند، 
به کم می سازند، 
به خیرشان امید 

می رود و شرشان 
به کسی نمی رسد. 
شرح غررالحکم- 
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قطعًاانتقامخونسردارسلیمانیرا
ازقاتالنشخواهیمگرفت

گرانیهایکشوربهپاستوروبهارستان
ربطداردنهمیشیگانوآریزونا
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آگهی مناقصه 
سوئیچ شبکه سیسکو

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
نمایشگرهای پهن پیکر 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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درنظ�ردارد ی�ک دس�تگاه ازآپارتمان های دردس�ت س�اخت خود با 
مت�راژ143 متر مرب�ع واقع در بلوار جانباز -جانباز 6-نبش ش�هید توکلی 

30 را بصورت نقد و اقساط و از طریق مزایده پیش فروش نماید . 
متقاضی�ان ضم�ن بازدید از پ�روژه حداکثر تا تاری�خ 99/09/03 مهلت 
دارند جهت دریافت اس�ناد مزایده به نش�انی مش�هد - میدان استقالل ، 

بین آزادی 37 و39 پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند .

مزایده پیش فروش آپارتمان شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 
)وابسته به آستان قدس رضوی (

ع 9
90
90
13

صدای قطره های آب ضربان زندگی است
تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  گناباد  استان خراسان رضوی به روش بیع  متقابل )مزایده( نوبت اول  آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس ماده 37 قانون 
برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب 
س�ال 1369 ، تکمیل بخش�ی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر 
گناباد را در ازای تخصیص پس�اب تصفیه ش�ده به منظور کاربری معین و با 
حجم مش�خص ب�رای دوره زمانی محدود و معین ب�ه روش بیع متقابل و با 

شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضالب ش�هر گناباد ش�امل: 
تصفی�ه خان�ه ب�ا ظرفی�ت 13000 مت�ر مکع�ب در ش�بانه روز با اس�تفاده از                 
روش های پیشرفته و به روز ،  اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب 
بطول حدود km 194 و خط انتقال بطول m 68 و باقیمانده انش�عابات ش�هر 

با مشخصات فنی مصوب.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  4    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 93000  نفر )سال 1425(

- محل اجرا : شهر   گناباد

ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 
-  س�رمایه گ�ذار ب�ه ص�ورت ش�خص حقیقی ی�ا حقوقی با داش�تن س�ابقه 
مدیریت�ی قاب�ل قب�ول، تامین و تخصیص س�رمایه م�ورد نی�از را به عهده 

خواهد داشت.
-  تاری�خ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گ�ذاران واجد 
ش�رایط می توانن�د از تاری�خ 1399/08/25   لغای�ت پای�ان وق�ت اداری 
1399/09/05   جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم 
آمادگی جهت س�رمایه گذاری در طرح به دفتر امور قراردادهای ش�رکت 
آب وفاضالب خراس�ان رضوی به آدرس مش�هد، بلوار وکیل آباد، ابتدای 

صدف، شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی 
تکمیل ش�ده، تا س�اعت 13 روز س�ه ش�نبه م�ورخ  1399/09/25  و محل 

تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان 
تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- س�رمایه پذیر در رد یا قبول پیش�نهادات فنی یا مالی س�رمایه گذاران در 

تمام مراحل اختیار تام دارد.

1- نام دستگاه مناقصه  گذار : شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 
2- موضوع مناقصه : انجام تعمیراساسی توربو كمپرسورو RI روتور وتامین لوازم یدكی موردنیاز  RI روتور)ازنوع GEF5آلستوم (

3- مهل��ت و مح��ل در یاف��ت دعوت نام��ه مناقصه : متقاضیان ش��ركت در مناقصه می توانند در س��اعت اداری از تاری��خ 1399/8/26 لغایت 
1399/9/3 با معرفی  نامه معتبر به نیروگاه ش��هیدكاوه قاین به نش��انی : قاین � كیلومتر5جاده مش��هد � روبروی پلیس راه قدیم � نیروگاه 
ش��هیدكاوه- امورمالی - بازرگانی )تلفن : 32531656 - 056 ( مراجعه و یا ازطریق س��ایتهای معرفی ش��ده ذیل ،نس��بت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند. 
4- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 1.100.000.000ریال )یک میلیاردوصد میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 
ضمانتنامه بانکی، چك تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبای  شماره 0107763020007 بانك ملی شعبه مركزی قاین بنام نیروگاه 
س��یکل تركیبی ش��هیدكاوه قاین باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد س��پرده و سپرده  های  مخدوش یا سپرده  های
 كمتر از میزان مقرر، چك ش��خصی و نظایر آن و همچنین پیش��نهادهایی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل ش��ود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
5- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا ساعت 12 روزسه شنبه مورخ 1399/9/4به امورمالی- 

بازرگانی این نیروگاه به نشانی مذكور می باشد.
6- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روزشنبه  مورخ 1399/9/8 در محل نیروگاه سیکل تركیبی شهیدكاوه قاین

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- س��ایر اطالع��ات و جزئی��ات مربوط��ه در دعوت نامه مناقصه مندرج اس��ت و م��دارك این مناقصه در س��ایتهای اینترنتی به نش��انی : 

http://tender.tavanir.org.ir وhttp://tender.tpp.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
9- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد مناقصه واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب سیبای  شماره 0107763020007 بانك 
ملی ش��عبه مركزی قاین به نام نیروگاه ش��هیدكاوه قاین اقدام و با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از طریق س��ایت های 

ف��وق الذك��ر اق��دام فرماین��د .
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان  
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای به شماره 99/151
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آگهی مناقصه 
تاسیسات مکانیکی

 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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انا هلل و انا الیه ارجعون
استاد گرامی 

جناب آقای حمید رضا       گیالنی فر 
باکمال تاسف درگذشت خواهر زاده
 عزیزت�ان را ب�ه ش�ما و خان�واده 

محترمتان تسلیت می گوییم . 
خانواده بوری
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HSE فراخوان جذب و بکارگیری نیروی انسانی در حوزه
شركت سامان  بازار رضوی )سهامی خاص( به شماره ثبت 855 فعال در 
حوزه تولی��د فرآورده های غذایی و بازرگانی از افراد واجد الش��رایط 
ب��ه منظور بهره ب��رداری از خدمات تخصصی بعنوان مس��ئول حفاظت فنی 
)كارشناس��ی ایمنی )HSE(( دعوت بعمل می آورد نس��بت به ارس��ال رزومه 
كاری خ��ود به هم��راه تصویر شناس��نامه، كارت ملی، كارت پای��ان خدمت )برای 
آقایان( حداكثر تا تاریخ 1399/8/30 به نشانی ایمیل info@ahoo24.ir  اقدام و 
یا به آدرس: مش��هد، ابتدای بزرگراه آس��یایی، روبروی بیمارستان رضوی، واحد 

اداری و منابع انسانی شركت سامان بازار رضوی مراجعه نمایند.
 ش��ركت س��امان بازار رضوی

,ع
99
09
05
1

آموزشآنالین،پرورشآفالین!آموزشآنالین،پرورشآفالین!
بررسی پیامدهای فرهنگی و روانی مهاجرت بررسی پیامدهای فرهنگی و روانی مهاجرت 1414 میلیون دانش آموز به فضای مجازی میلیون دانش آموز به فضای مجازی

 ............ صفحه  ............ صفحه 77
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فرمانده سپاه: قطعاً انتقام خون سردار سلیمانی را از قاتالنش خواهیم گرفت  فارس: فرمانده کل سپاه در دیدار وزیر دفاع عراق با اشاره به اینکه ما قطعاً انتقام خون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
را از قاتالن او خواهیم گرفت، گفت: تعیین کننده ترین نقش را در سرنگونی داعش سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ایفا کردند. سرلشکر حسین سالمی در دیدار عناد سعدون با تأکید بر اینکه این انتقام به پیگیری 

روند حقوقی شهادت این دو سردار شهید ربطی ندارد، تأکید کرد: البته مطمئن هستیم که فرزندان عراِق بزرگ هم انتقام خون سردار رشید خود شهید ابومهدی المهندس را خواهند گرفت.

 سیاســت/ مینا افــرازه   گرچه 
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 
جمهــوری از همیــن حــاال باتوجه به 
تحوالت و شــرایط سیاسی و اقتصادی 
کشور، موقعیت ویژه ای یافته، با این حال 
شــرایط کرونایی و تــداوم آن تا موعد 
انتخابــات نیز مزید بر علت شــده و به 
منحصر بودن ابعاد آن افزوده و بار دیگر 
ضرورت برگــزاری الکترونیکی انتخابات 
و در نتیجــه باالبردن میزان مشــارکت 
سیاسی مردم را از سوی فعاالن سیاسی 
و نهادهای دخیل در امر انتخابات مطرح 

کرده است. 
پیش از این سخنگوی شــورای نگهبان 
بارها از اعالم آمادگی این نهاد برای نظارت 
بر سالمت انتخابات و حفاظت آرا خبر داده 
بود، اما وزارت کشور به عنوان مجری اصلی 
برگــزاری انتخابات، چنــدی پیش اعالم 
کرد شــورای نگهبان امنیت صندوق های 
الکترونیکی را تأیید نمی کند. این در حالی 
است که مسئوالن وزارت کشور به تازگی 
با چرخــش از موضع قبلی خود، احتمال 
انتخابــات  برگزارنشــدن 
بــه شــیوه الکترونیکی در 
سرتاسر کشور را به موضوع 
فراهم نبودن زیرساخت های 
ارتباط  فنی و سخت افزاری 

داده است.

کمبود صندوق های »
رأی الکترونیک

در همین بــاره، معاون وزیر 
کشــور هفته گذشــته در 
مصاحبه ای از کمبود تعداد 
صندوق های رأی الکترونیک 
ســخن گفت و اعالم کرد: 
وزارت کشــور این آمادگی 
را دارد با همکاری شــورای 
نگهبان کار کند، اگر در تمام 
شــعب که قطعاً برای سال ۱۴۰۰ به ۶۰ 
هزار شعبه می رسند، نتوانیم انتخابات را 
الکترونیک برگــزار کنیم حداقل در یک 
 پنجم شعب می توان به  صورت الکترونیک 

انتخابات را برگزار کرد. 
جمال عرف افزوده است: اگر بخواهیم همه 
شعب را پوشش دهیم، باید صندوق جدید 
تولید شود و آن هم مستلزم این است که 
زودتر به جمع بندی برســیم و وارد تولید 
این صندوق ها شویم. هرچه زمان جلوتر 
برود این سقف تولید تأمین نخواهد شد؛ 
بنابراین برای تولید این عدد قابل توجه ۶ 
ماه زمان نیاز داریم. ازاین رو در این مدت 
کم ایــن میزان صندوق بــرای برگزاری 
انتخابات الکترونیک در همه شعب کشور 

قاعدتاً تأمین نمی شود.
از ســوی دیگر، گرچه شورای نگهبان نیز 
از الکترونیکی شــدن انتخابات استقبال 
و اعالم آمادگی کرده اســت، اما نســبت 
به برخــی مراحل برگــزاری انتخابات و 
موضوعات پیرامون آن دغدغه هایی دارد. 

چنان که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان درباره آن گفته است: آنچه 
بســیار مورد توجه است، یکی دو مرحله 
آخر اســت که می توانیــم آرا را به صورت 
الکترونیک اخذ کنیم و بعد کار شمارش 
انجام شود. شــاید برخی زمینه هایی که 
باید چنیــن مســئله ای را از جهت فنی 
آماده کند و تا حدی ممکن است فرهنگی 
باشد، همچنان مفقود است و باید بتوانیم 
آن ها را به خوبی تعبیه کنیم، به گونه ای که 
حق مردم از بین نرود. ما بیشــتر دغدغه 
پاسداری از رأی مردم را داریم، نه وضعیتی 

که برای ما وجود دارد.

وزارت کشور امنیت انتخابات »
الکترونیکی را تأمین کند

بر اســاس اظهارات کدخدایی، شــورای 
نگهبان هنوز نتوانسته  است با مسئوالن 
وزارت کشــور به یک مرحله  مشخصی 
برســند کــه ایــن اطمینــان از جهت 
تضمین امنیت آرا ایجاد شــود و اگر این 
اطمینان بــرای آنان پدید آید که امکان 
به حداقل می رسد،  آرا  مخدوش شــدن 
قطعاً شــورای نگهبان آمادگی برگزاری 
انتخابات الکترونیکی را خواهد داشــت. 
در همین باره، عضو هیئت رئیسه مجلس 
در گفت وگــو با قدس اظهــار کرد: یکی 
از راه های مناســب برگــزاری انتخابات، 
الکترونیکی شــدن آن است، منتها باید 
ملزومــات و اطمینان هــای الزم بــرای 
اجرایی شــدن آن درنظر گرفته شود. از 
همین حــاال تا موعــد انتخابات فرصت 
مناسبی وجود دارد که تدابیر الزم درباره 

آن اندیشیده شود.
روح اهلل متفکــر آزاد افــزود: اگــر وزارت 
نگرانی های  بتواند دغدغه هــا و  کشــور 
شورای نگهبان را درباره برگزاری صحیح 
روند انتخابــات الکترونیکــی رفع کند، 
دیگــر مانع و نگرانی جدی برای برگزاری 
انتخابات الکترونیکی وجود نخواهد داشت. 
وزارت کشور باید امنیت فضای انتخابات 
الکترونیکــی را تأمین کنــد و باگ های 
امنیتی آن را درنظر داشته باشد تا امکان 
نفوذ در شبکه مسدود شود، در این صورت 
می توان روی برگزاری الکترونیک انتخابات 

حساب ویژه ای باز کرد.

الکترونیکی شدن انتخابات را از »
شوراها آغاز کنیم

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس نیز بر این باور است که در قوانین 
کشور به انتخابات الکترونیکی تأکید شده 
و بستر قانونی آن مشکلی ندارد، اما برخی 
مســائل مربوط به انتخابــات الکترونیک 
همچنان مطرح اســت که در صورت رفع 
آن می توان به انتخاباتی کارآمد دســت 
یافت. اول اینکه برای تهیه زیرساخت های 
اولیــه انتخابات الکترونیکــی باید هزینه 
بسیاری صرف شــود تا بتوان دستگاه ها، 
نرم افزارها و تجهیــزات الزم را خریداری 
کرد. بخشی از این ملزومات تهیه شده و 
تهیه بخش دیگر هم نیازمند سرمایه اولیه 
است که امکان تأمین آن در شرایط کنونی 

فراهم نیست. 
ابوالفضل ابوترابی به خبرنگار قدس گفت: 
از لحــاظ فرهنگی نیز بهتر اســت ابتدا 
انتخابات الکترونیک را در حوزه انتخابات 
شوراها اجرایی کنیم و جا بیندازیم؛ زیرا در 
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل گستره 
ملی و فراگیر بودن آن، تنش و استرس در 
سطح کشور بسیار باالست. بنابراین بهتر 
است الکترونیکی شدن را از یک انتخابات 
کم حاشیه تر و با تنش پایین آغاز کنیم و 
بعد آن را به انتخابات ریاســت جمهوری 
تســری دهیم. در انتخابات ســال 88، با 
اینکــه انتخابات به صــورت کاغذی بود، 
ادعای تقلب و دستکاری انتخابات مطرح 
شد. در حالی که اگر انتخابات الکترونیکی 
باشــد، دوباره برخی مدعی خواهند شد 
انتخابات مهندسی شده است و مجریان 
و ناظــران انتخاباتی آرای فرد خاصی را از 
صندوق درآوردند یا به سیستم رأی گیری 
و نرم افــزاری انتخابــات، برنامه و جهت  
خاصی داده شده است. بنابراین باید ابتدا 
تمامی مسائل و موضوعات درباره انتخابات 
الکترونیکی بررسی و حل شود و بعد اقدام 

به اجرای آن کرد.
وی همچنین افــزود: گرچه تهیه امکانات 
و ســخت افزارهای الزم بــرای انتخابــات 
الکترونیکی، پرهزینه است، اما این موضوع 
در بلندمدت به نفع کشور است و هزینه ها 
را بــرای دوره های بعدی کاهش می دهد. از 
ســوی دیگر، در حوزه فرهنگی نیز اعتماد 

مردم به سازوکار انتخابات الکترونیکی کمتر 
اســت و باید ابتدا اعتمادسازی الزم صورت 
بگیرد. بهترین ظرفیت این است که انتخابات 

الکترونیکی را ابتدا از شوراها شروع کنیم. 

ضرورت تسریع در زیرساخت »
رأی گیری سیستمی 

نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز معتقد 
باید هرچه سریع تر زیرساخت های  است 
انتخابات الکترونیک و رأی گیری سیستمی 
فراهم شود؛ زیرا در غیراین صورت ممکن 
است باتوجه به شــرایط کرونایی کشور 
شاهد کاهش مشــارکت مردم باشیم. با 
اینکه سال هاست درباره برگزاری انتخابات 
الکترونیکی صحبت می شــود، اما وزارت 
کشور و نهادهای مربوط هنوز نتوانسته اند 

این موضوع را عملیاتی کنند. 
علیرضــا شــهبازی در گفت وگو با قدس 
تصریح کــرد: معتقدم اگــر در چند ماه 
باقیمانــده بــه انتخابــات، هماهنگی و 
همفکری الزم بین شورای نگهبان و دولت 
صورت بگیرد، می توان اقدام های مؤثری را 
در این باره انجام داد. همچنین مجلس نیز 
آماده همکاری و ارائه کمک اســت. عالوه 
بر ایــن، در ماجرای الکترونیکی شــدن 
انتخابات، طرفین مســئول نباید یکدیگر 
را متهــم یــا وظایف خــود را به دیگری 

پاسکاری کنند.
وی گفت: وزارت کشــور به عنوان نهادی 
که بعد از انقالب اســالمی 27 انتخابات را 
برگزار کرده، قطعاً توانایی مدیریت انتخابات 
تمام الکترونیک را دارد. حرکت به ســمت 
انتخابات الکترونیک و کاهش اشکال های 
آن یکی از ضروریات جامعه است؛ زیرا اگر 
کرونا همچنان برقرار باشد، امکان حضور 
مردم در عرصه مشــارکت سیاسی کشور 
بسیار کم خواهد شــد و همین عامل نیز 
می تواند ضربه ای اساســی به دموکراسی و 

برنامه های مردم محور جامعه باشد.

 انتخابات الکترونیکی »
در دستور کار نیست

با تمــام این تفاســیر و به دلیــل نبود 
برگــزاری  مناســب  زیرســاخت های 
الکترونیک انتخابات و عدم خدمات دهی 
اینترنت در تمامی نقاط کشــور، به نظر 
می رســد الکترونیکی شــدن انتخابات به 
سال ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید و برگزاری 
آن تنها در برخی کالنشــهرها و محدود 
به برخی شعب خواهد بود؛ موضوعی که 
آصفری، عضو کمیسیون  محمدحســن 
شــوراها و امور داخلی مجلس نیز درباره 
آن خبر داده که بــا توجه به اینکه هنوز 
زیرساخت های مربوط در کشورمان فراهم 
نشده، نمی توانیم در نقاط مختلف کشور 
انتخابات را بــه صورت الکترونیک برگزار 
کنیم و قطعــاً در ایــن دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری نیز چنین اتفاقی نخواهد 
افتاد و انتخابات الکترونیکی در دستور کار 

نخواهد بود.

وزارت کشور می گوید زیرساخت های فنی و سخت افزاری رأی گیری الکترونیک آماده نیست

انتخابات الکترونیک به 1400 نمی رسد

مســئله افزایش نقدینگی به طور روزافزون ادامه دارد و اقتصاد کشــور را س
متزلزل کرده، مهم ترین عامل هم سیاست های پوپولیستی است که افرادی 
برای رســیدن به پست و مقام مورد نظرشــان یا حفظ مقام فعلی اقدام به 
پول پاشــی از خزانه می کنند یا قوانینی را تصویب و تأیید می کنند که منجر 
به پول پاشی با قصد عوام فریبی می شود. راه حل بازدارنده این است که یکی 
از شعب دادسرای کارکنان دولت یا دادگاه انقالب را برای محاکمه این افراد 
به جرم اقدامات پوپولیســتی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، 
در نظر بگیرند و پول پاشی پوپولیستی جرم تلقی شود تا این جرم مهم بسته 
به میزان خســارت به جامعه، تا حد حبس های طویل المدت و حد افســاد 
فی االرض قابل تعقیب باشــد، یک شــعبه هم در دیوان عالی کشور در کنار 

امور جاری، مرجع تجدید نظر جرم مذکور باشد. 09150000396
دوره ریاســت جمهوری بهتره یک دوره هشت ساله باشه تا دو دوره چهار س

ساله. 09150000660

 بیانیه رئیس جمهور ©
در آستانه اعمال محدودیت های جدید کرونایی

مهر: رئیس جمهــور در آســتانه اعمال 
محدودیت هــای جدید برای مقابله با موج 
ســوم کرونا از اول آذر بیانیه  منتشر کرد و 
خواستار توجه به مسئولیت عمومی و عمل 
به شرایط آن به عنوان یک وظیفه اخالقی، 

شرعی و انقالبی شد.
حســن روحانی در این بیانیــه از قرارگاه 
عملیاتی خواست  اجرای همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط دستگاه های 
مسئول را پیگیری کند و از سازمان برنامه و بودجه نیز خواسته است در اجرای این 
طرح، اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های مسئول در امر 
مقابله با کرونا را به فوریت تأمین کند. وی از وزارت بهداشت و درمان هم درخواست 
کرده است به طور کامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و شناسایی 
حلقه تماس و هشــدار و در صورت لزوم جریمه را اجرا و از نیروی انتظامی و بسیج 
خواسته است اجرای کامل و بدون استثنای تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری 
اجتماعی و محدودیت شــدید بهداشتی را اجرا و ضابطان نسبت به جریمه اقلیت 

متخلفانی که امنیت بهداشتی جامعه را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
رئیس جمهور در پایان بیانیه خود از مردم استدعا کرده است در پاسداری از حق الناس 
و حق حیات مردم، رعایت مقررات مقابله با کرونا را وظیفه شرعی و اجتماعی خود 
بدانند و همگان را به این وظیفه اجتماعی دعوت کنند و سهل انگاری در این مورد و 

یا سوء استفاده از این شرایط را برنتابند.

قالیباف: گرانی های کشور به پاستور و بهارستان ربط دارد ©
نه میشیگان و آریزونا

رئیس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به انتخابات اخیر آمریکا و 
بــا بیان اینکه نباید زندگــی مردم را به 
شکســت و پیروزی افراد در کاخ سفید 
گــره زد، گفت: بایدن فشــار حداکثری 
ترامپ را به فشار هوشــمند علیه مردم 

ایران تبدیل می کند.
محمدباقر قالیباف طی نطقی در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به انتخابات 
آمریکا گفت: انتخابات اخیر آمریکا و حوادث قبل و بعد از آن، اتّفاقی عبرت آموز 
بود. آمریکایی که ســال ها مشکالِت ســاختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
خود را با قدرِت رسانه ای اش پنهان کرده بود، این روزها بدون روتوش در مقابل 

افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته شد.
وی ادامــه داد: آمریکای واقعی که در کنار قوت اقتصادی و نظامی خود، درگیِر 
شکاف های عمیِق اجتماعی و تبعیض های ساختاری است، فاصله  بسیار زیادی 
با آمریکای نمایشــی دارد و تصویِر واقعِی امــروز، روند رو به افول آمریکا را در 
مقابل چشــمان مستضعفان جهان به نمایش گذاشت و با شکسته شدن هیمنه  
ایجاد شــده، رونِد افولش را سرعت بخشید. رئیس مجلس گفت: همان گونه که 
چند روز پیش برادر عزیزم سیدحســن نصراهلل گفت: ما از شکست قاتل شهید 
حاج قاســم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس خوشحالیم و همه با چشمان 
خود دیدند، کســی که در این دنیا  ندای »انا ربکم االعلی« ســر دهد، بر اساس 

سنت الهی در دنیا و آخرت خوار و خفیف می شود. 
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر، هر چند که از شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم، 
اما عمیقاً باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نه می توان و نه باید به پیروزی 
یا شکســِت کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیماِت ماست که مستقل از این 
رفتن هــا و آمدن ها، پایه های اصلِی اقتصاِد ما را می ســازد و قدرِت ما را در این 
عرصه مشــخص می کند. باور کنیم کسی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران 
ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کاالهای 
اساسی از گمرک، سیاســت های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی،  اختصاِص ارز 
ترجیحی،  ســوداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو،  بی تفاوتی نسبت به گرانی ها 
و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون 
و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشــیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس 
غلط ندهید. مهم ترین ریشــه  مشــکالت کشور ســوء مدیریت، استفاده نکردن 
از ظرفیت های عظیم داخلی، دســت روی دست گذاشــتن و ناهماهنگی میان 
نهادهای سیاست گذار و مجری اســت؛ و همین سوء مدیریت هاست که موجب 
عدم برقرارِی ارتباِط مناســب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای 

مهم دنیا به خصوص کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.
وی افزود: بدیهی اســت که لغو تحریم ها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی 
باشــد، اما واقع بینی حکم می کند که  لغو تحریم ها بدون فرصت سازی و تولید 
قدرت ساده اندیشانه است و تنها راه برداشته شدِن فشاِر تحریم ها از دوِش مردم 
و ناامید کردِن دشمن از فشاِر حداکثری این است که ایران و تک تک مردم ایران 
به خصوص طبقه مستضعف و متوسط را قوی کنیم. بنابراین اگر و تنها اگر اقتصاد 
داخلی رونق گیرد، چرِخ تولید و اشتغال را به حرکت در آوریم و معیشت و رفاه را 
برای مردم ایجاد کنیم، دشمن را از فشاِر بیشتر ناامید خواهیم کرد. قالیباف ادامه 
داد: همچنین در این راه، هر سیگنالی که تصویِر ضعف و نیاز به خارج را به دشمن 
بدهد، فرصت سوزی اســت؛ بنابراین مجلِس شورای اسالمی معتقد است باید با 
تغییر برآورِد آمریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد.  
وی ادامه داد: درســت اســت که بایدن با ترامپ فرق  دارد، اما مهم این اســت 
که بدانیــم بایدن در بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریم های به اصطالح 

فلج کننده و نخستین ناقض تعهدات آمریکاست، تفاوتی ندارد.

در بیانیه ای اعالم شد

حمله توپخانه ای سپاه به مواضع گروهک های ضد انقالب©
مهــر: روابط عمومــی قــرارگاه حمزه 
نیروی زمینی ســپاه  سیدالشــهدا )ع( 
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
از حمله توپخانه ای رزمندگان ســپاه به 
مواضع گروهک هــای ضد انقالب در آن 
ســوی مرزها خبر داد. در این اطالعیه 
آمده اســت: رزمندگان نیــروی زمینی 
سپاه صبح روز شنبه مواضع گروهک های تروریستی ضد انقالب را در آن سوی 
مرزهای شــمال غرب کشورمان هدف قرار دادند که در این حمالت خسارت ها 

و تلفات سنگینی به ضد انقالب وارد شد.
در این اطالعیه هشدار داده شده است: همان گونه که بارها تصریح شده، امنیت 
ملی و حفظ آرامش و آســایش ملت ایران به ویژه مردم استان های مرزی، خط 
قرمز نیروهای مسلح کشور به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بوده و در این خصوص هیچ مالحظه و مرزی را نمی شناسد و تروریست ها را در 
هر سوراخی که خزیده باشند، به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند 
رســاند. آذربایجان غربی ۹۶7 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور دارد. گفتنی 
است روز جمعه سه نفر از مرزبانان کشور در پی تجاوز عناصر مسلح ضدانقالب 

به مرزهای شمال غرب کشور، به شهادت رسیدند. 

 آیا توافق قره باغ ©
به ضرر ایران است؟

چند روزی است انتشــار مطالبی در برخی 
خبرگزاری ها با موضوع توافق آتش بس میان 
دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان توجهات 
را به خود جلب کرده است. این تحلیل ها که 
اکنون به فضای مجازی هم کشــیده شده، 
مدعی هستند این توافق که با میانجیگری 
روســیه و ترکیه بسته شــده، دسترسی راه 
زمینی ایران به ارمنســتان را دچار مشکل 
کرده و در نتیجه به ضرر منافع ملی جمهوری 
اســالمی شده است. اما موضوع چیست؟ آیا 
توافق حاصل شده در قره باغ منافع ملی ایران 

را نادیده گرفته است؟
بیــن ایــران و دو جمهــوری آذربایجان و 
ارمنســتان رود ارس به عنــوان خط مرزی 
وجــود دارد. طبیعتاً این خــط مرزی بدون 
هیچ تغییری باقی خواهد ماند. آنچه بر اساس 
توافــق فوق الذکر در صورت اجرایی شــدن 
مد نظر اســت، آن است که باکو می تواند از 
مســیر جاده ای زمینی که پیش بینی شده 
و از خاک ارمنســتان می گــذرد به منطقه 
خودمختار نخجوان رفت و آمد داشته باشد. 
نقشه های رسمی منتشرشده نیز آن را تأیید 
کرده و بیانگر آن اســت کــه این کریدور نه 
از روی مرزهــای ایران، بلکــه از نزدیکی آن 
عبور می کند. این موضوعی است که معاون 
سیاســی وزیر امورخارجه هم به آن تأکید 
داشته است. سیدعباس عراقچی روز جمعه 
در مصاحبه ای ضمن تکذیب شایعات مطرح 
شده درباره توافق آتش بس قره باغ، خاطرنشان 
کرد هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیتی ایران 
به سمت ارمنستان یا آذربایجان ایجاد نخواهد 
شــد و آنچه در توافق آتش بس آمده، ایجاد 
یک کریدور جاده ای، یا بهتر است گفته شود 
یک مسیر ترانزیتی، داخل خاک ارمنستان 
از نخجوان به سمت خاک اصلی آذربایجان 
اســت که امنیت آن توسط روسیه تضمین 
خواهد شــد و مســیر دقیــق آن نیز هنوز 

مشخص نیست.
بــا این وجود در باب ایــن توافق چند نکته 
قابل ذکر است. نخست موانع موجود بر سر 
پیاده کردن این ایده اســت. مسلماً اجرای 
کریدور زمینی از خاک ارمنســتان، به دلیل 
اختالف های حقوقی و ریشه ای موجود میان 
ایروان با باکو و آنکارا چندان آســان نیست و 
با اما و اگرهای بســیاری روبه رو خواهد بود. 
اکنــون پس از چهار بار شکســت آتش بس 
سرانجام با میانجیگری روسیه توافق موجود 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به 
امضا رسیده و این درحالی است که نارضایتی 
عمیقــی در جامعه ارمنی نســبت به توافق 
حاصلــه وجود دارد. ایــن نارضایتی منطقه 
را به آتش زیر خاکســتر تبدیل کرده و هر 
لحظه می  تواند به آشوب دیگری منجر شود 
و پیاده کردن بندهای توافــق اخیر را نیز با 

مشکل مواجه سازد.
از ســوی دیگر اگرچه برخــی معتقدند با 
ارتباطی، جمهوری  این خط  کشیده شدن 
اسالمی از مســیر ترانزیتی غرب به شرق 
کنار گذاشته شــده و به این طریق ترکیه 
می توانــد ایــن راه را جایگزین راه زمینی 
ایران کند، اما این هم نکته چندان درستی 
نیســت. ایران به دلیل وسعت جغرافیایی 
و موقعیت ژئوپلتیکی در چهارراه ارتباطی 
میان ســه قاره آســیا، اروپا و آفریقا قرار 
گرفته و اصوالً حذف کردن آن از مناسبات 
ترانزیتی امری محال به نظر می رســد. از 
ســویی آنچه دربــاره موقعیــت ترانزیتی 
جمهوری اسالمی مهم است، نقش آفرینی 
در مســیر شــمال به جنوب و عکس آن 
است. در نتیجه روسیه برای دسترسی به 
آفریقا و ترکیه برای رسیدن به هند، چین 
و جنوب شــرق آسیا مسیری مطمئن تر از 

ایران نخواهد داشت. 
البتــه طبیعی اســت که مســیر زمینی 
آذربایجان به ســبب آنکه راه ارتباطی باکو 
به نخجوان را میســر می کند در درآمدهای 
اقتصادی ترانزیتی ما اثر خواهد گذاشــت. 
عبور از این مســیر برای ترکیــه امتیازاتی 
خواهد داشت و این کشور تالش خواهد کرد 
از این مســیر ارتباطی استفاده بهینه کند، 
ولی به دالیل گفته شــده ایــن کار چندان 
آسانی نخواهد بود. ترکیه با ارمنستان دچار 
اختالف های اساسی است. آنکارا به قتل عام 
ارامنه در جنگ جهانی اول متهم اســت و 
دو کشور هم اکنون نیز روابط دیپلماتیک با 
یکدیگر ندارند. پس اینکه ترکیه هم بتواند 
به راحتی این مسیر را جایگزین ایران کند در 

کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. 
باتوجــه به مــوارد فوق، افــرادی که توافق 
قره باغ را نوعی شکســت بــرای منافع ملی 
ایران ارزیابی می کنند، رویکردی عجوالنه در 
پیش گرفته اند. اینکه جمهوری اسالمی در 
موضوع درگیری میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان کمی دیر و منفعل عمل کرد 
بر کســی پوشــیده نیســت، با وجود این، 
تهران اکنون هم در مناســبات این منطقه 
نقش آفرین اســت. پس باید صبر کرد و دید 
استراتژیست های ما برای تأمین منافع ملی 
کشــورمان در ایــن حــوزه جغرافیایی چه 

ایده هایی را مد نظر قرار خواهند داد. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

از لحاظ فرهنگی 
بهتر است ابتدا 
انتخابات الکترونیک 
را در حوزه انتخابات 
شوراها جا بیندازیم؛ 
زیرا در انتخابات 
ریاست جمهوری به 
دلیل گستره ملی 
و فراگیر بودن آن، 
تنش و استرس در 
سطح کشور بسیار 
باالست

بــــــــرش

 سیاســت   در ادامه دیدارهای روز شــنبه 
هیئت عالی نظامی و دفاعی عراق با وزیر دفاع 
کشورمان، روز گذشته نیز تهران، میزبان سه 
دیدار مهم دیگر این هیئت با رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و نیز فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی 

ایران بود. 
در این دیدارها که پس از پایان تحریم تسلیحاتی 
کشورمان توسط سازمان ملل متحد انجام شده 
است، درباره گسترش مناسبات دفاعی، امنیتی 
و تجهیزات و قطعات نظامی گفت وگو شده و 
قرار اســت سند همکاری های دفاعی دوکشور 

آخرین مراحل تدوین خود را طی کند.
به گزارش فارس، رئیس ســتاد کل نیرو های 
مسلح در حاشــیه دیدار با وزیر دفاع عراق، از 
تدوین سند همکاری های دفاعی ایران و عراق 
خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آمریکایی ها 
به دنبال تقویت مجدد تروریست ها در منطقه 
هستند، همکاری  دفاعی ایران و عراق موجب 
ایجاد امنیت مناســب تری برای کشور عراق 

خواهد شد.
سرلشــکر پاســدار »محمد باقری« با اشاره به 
مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی دو کشور 
اظهار کرد: وزیر دفــاع و فرماندهان نیرو های 
دریایی، هوایــی، پدافند هوایی و برخی دیگر 
از فرماندهان عراق به کشورمان آمدند و درباره 
نحوه توسعه و تعمیق همکاری های دفاعی و 

نظامی بحث و بررسی صورت گرفته است.
وی افزود: دوستان ما بازدید هایی از نمایشگاه 
صنایع دفاعی داشته و همچنین مالقات هایی با 
فرماندهان همتراز در نیرو های مسلح جمهوری 

اسالمی ایران خواهند داشت.
سرلشکر باقری اضافه کرد: در این دیدار مباحث 
مرتبط بــا صنایع دفاعــی و امنیت مرز های 

مشــترک دو کشــور و موضوعات مرتبط با 
همکاری و تبادل تجربه ها، رزمایش های نظامی 
مشترک و مسائل آموزشی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و ان شاءاهلل این همکاری ها توسعه 

خواهد یافت.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: تاکنون 
در همه زمینه ها بحث های گوناگونی داشته ایم 
و خواهیم داشت؛ همچنین دو کشور سندی را 
آماده کرده اند که مراحل آخر را می گذراند و در 

آینده ای نزدیک به امضا خواهد رسید.
وی گفــت: ما در گذشــته همکاری هایی در 
حــوزه دفاعی و تجهیزاتی داشــتیم و در این 
رابطه قرارداد هایی را نیز منعقد و اجرا کردیم 
و محصوالتی را که کشــور عراق نیاز داشته، 
توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح 

جمهوری اسالمی ایران تأمین شده است. 
همچنین همکاری های آموزشی، عملیاتی و 
مستشــاری فراوانی با عراق داشتیم و در این 
رابطه مباحثی صورت گرفت که هر زمان طرف 
عراقی احساس نیاز و ضرورت کند، ما در کنار 

برادرانمان هستیم و خواهیم بود که مقدمات 
آن فراهم شــده اســت و قرار شد به تناسب 
وضعیت و مناطق مــورد نیاز، این همکاری ها 

توسعه یابد.

 شمخانی: صلح و آرامش منطقه »
در گرو خروج کامل آمریکایی هاست

همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار 
عناد ســعدون وزیر دفاع عراق در تهران گفت: 
ایران با هرگونه مؤلفه ناامنی که بخواهد آرامش 
مــردم ایران و عراق را بر هــم زند با قاطعیت 
برخورد خواهد کرد. به گزارش مهر، دریابان علی 
شمخانی در این دیدار با اشاره به همکاری های 
خوب و مؤثر دفاعی و امنیتی ایران و عراق در 
مبارزه با تروریسم سازمان یافته از سوی آمریکا 
و ایادی منطقــه ای اش و حمایت های بی دریغ 
جمهوری اسالمی ایران برای نجات شهرهای 
عراق از اشــغال داعــش، تصریح کــرد: این 
همکاری ها متضمن ثبات و امنیت منطقه است 
و باید تا ســطوح راهبردی ارتقا یابد و نهادینه 

شــود. وی با اشــاره به اعتراف صریح مقامات 
ارشد آمریکایی مبنی بر اینکه حضور آنان در 
منطقه غرب آسیا جز جنگ افروزی، بی ثباتی 
و از بیــن رفتن منابع حیاتی منطقه نتیجه ای 
نداشته با تمجید از مصوبه مجلس عراق برای 
خروج نیروهای آمریکایی تصریح کرد: یکی از 
مهم ترین مؤلفه های ایجاد صلح و آرامش در این 

منطقه خروج کامل نظامیان آمریکاست.
در این دیدار وزیر دفاع عراق نیز در ســخنانی 
با قدردانی از حمایت و کمک های همه جانبه 
جمهوری اسالمی ایران در دفع شر تروریسم از 
کشور عراق، بر تقویت و گسترش روابط ایران 
و عــراق به ویژه در حوزه های نظامی و امنیتی 

تأکید کرد.
عناد ســعدون با بیان اینکه هیچ کشور ثالثی 
نمی تواند بــر روابط دو کشــور تأثیر بگذارد، 
تصریح کرد: تجربه دو کشور در جریان مبارزه 
با داعش نشان داد در سایه همکاری مشترک 
می توان بر بحران هــا غلبه کرد و فرصت های 
مناسبی برای همکاری در ســایر حوزه ها به 
منظور رفاه و آرامش مردم دو کشور ایجاد کرد.

 دیدار فرمانده هوانیروز ارتش عراق »
با امیر سرتیپ قربانی 

در سلسله دیدارهای مهم هیئت عالی نظامی 
عراق به کشــورمان، بعدازظهر دیروز سرتیپ 
سمیر زکی، فرمانده هوانیروز ارتش عراق هم 
با حضور در ســتاد فرماندهی هوانیروز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با امیر یوسف قربانی، 
فرمانــده هوانیروز ارتش کشــورمان دیدار و 

گفت وگو کرد.
توسعه و گسترش همکاری های نظامی، دفاعی، 
آموزشی و تبادل تجربیات و تجهیزات بالگردی 

از جمله محورهای این نشست بود.

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

خبر

دفاعی - امنیتی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محسن پاک آیین 
سفیر سابق ایران 
در جمهوری آذربایجان
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در دومین روز مذاکرات هیئت عالی نظامی بغداد در تهران اعالم شد

ایران نیازهای دفاعی عراق را تأمین می کند
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اجرای طرح »سفره مهربانی۳« با مشارکت خیران در استان سمنان   آستان:  دبیر کانون های خدمت رضوی استان سمنان از برگزاری طرح »سفره مهربانی۳« با مشارکت خیران در این استان خبر داد و گفت: 
عالقه مندان می توانند با مشارکت در این طرح از محرومان و نیازمندان واقعی حمایت کنند. فرج اهلل وفادار افزود: خیران و خادمیاران می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۹۱۲۸۳ به حساب 
نذورات آستان قدس رضوی واریز کنند. وی ادامه داد: این طرح با مشارکت ۵۰ درصدی خیران و مشارکت ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی برای خانواده هایی که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اجرا خواهد شد.

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

 افزوده شدن بخش »عکس خبری« ©
به جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

آستان: معاون مرکــز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی از افزوده شدن بخش 
»عکس خبری« به نخستین دوره جشنواره 

رسانه ای امام رضا)ع( خبر داد.
محسن هوشمند، جشنواره رسانه ای امام 
رضــا)ع( را فرصتی برای نمایش خدمات 
و تالش های ارزنده فعاالن رســانه ای به 

ســاحت مقدس رضوی دانست و گفت: این جشنواره برای نخستین بار با هدف ارج 
نهادن به آفرینش های بدیع، خالق، هنرمندانه و اثرگذار رسانه ای با موضوعات معارف 
رضوی، بازخوانی مفاهیم بنیادین در پیوند با سیره رضوی، حمایت از پدیدآورندگان 
آثار رسانه ای رضوی و ارتقای کمی و کیفی آثار در این حوزه توسط مرکز ارتباطات و 

رسانه آستان قدس رضوی برگزار می شود.
وی در تشریح بخش های جشنواره گفت: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در محورهای 
»رسانه های خبری و تحلیلی«، »رسانه های مجازی« و »رسانه های صوتی و تصویری« 
برگزار می شود که با توجه به ظرفیت های گسترده ای که در حوزه عکس وجود دارد، با 
تصمیم هیئت اجرایی جشنواره، بخش »عکس خبری« نیز به اجزای محور رسانه های 

خبری و تحلیلی افزوده شد.
هوشمند افزود: بر این اساس، عالقه مندان در بخش رسانه های خبری می توانند آثار 
خود در قالب های خبر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله و یادداشت، گزارش خبری رادیویی 

و تلویزیونی، اینفوگرافی و عکس خبری را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی همچنین درباره بخش رسانه های صوتی و تصویری گفت: در این بخش، قالب های 
برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، نماهنگ تلویزیونی، مستند تلویزیونی و طرح برنامه 
رادیویی و تلویزیونی پیش بینی شــده اســت و فعاالن رسانه های صوتی و تصویری 

می توانند آثار خود را در این بخش عرضه کنند.
معاون مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوی با تأکیــد بر اینکه در بخش 
رسانه های مجازی امکان مشــارکت همه عالقه مندان فراهم آمده است، اظهار کرد: 
در این بخش قالب های موشن گرافی، پادکست، طرح بازی و نرم افزار و همچنین وقف 
مجازی قرار گرفته است. وی با اشاره به استقبال شایسته اصحاب رسانه و ارسال آثار 
متنوع به دبیرخانه جشنواره گفت: آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره 
22 بهمن 1399 خواهد بود. متقاضیان برای کســب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم 
ثبت نام شرکت در نخستین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( می توانند به تارنمای 

این جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه کنند.

شیخ طبرسی که بود و مقبره  او کجاست؟   ©
آستان: وقتی قسمت شد و به حرم مطهر 
امام هشتم)ع( مشرف شدید، می توانید پس 
از زیارت، گشت  و  گذاری هم در حریم قدس 

رضوی داشته باشید.
در حرم مطهر امام رضا)ع( فضاهای دیدني 
بســیاری وجود دارد کــه مي توانید براي 
ســاعت هاي خالي بعد زیــارت به همراه 

خانواده، برنامه ریزی داشته باشید. مدفن علما و بزرگانی که در حرم مطهر جای گرفته اند، 
از همین مکان های دیدنی به شمار می رود؛ بسیاری از افرادی که به پابوس امام رضا)ع( 
می آیند، به جز زیارت با بزرگانی که در حریم ملکوتی ثامن الحجج)ع( به خاک ســپرده 
شده اند، آشنا می شوند. این گزارش فرصتی است تا به شیخ طبرسی و بست شیخ طبرسی 

به عنوان یکی از ورودی های اصلی حرم مطهر رضوی بپردازیم.

دانشمندی سترگ»
عالمه امین االسالم، ابوعلی فضل بن حسن طبرسی از جمله اندیشمندان نادری است که 
اگرچه در دانش های رایج عصر خود خبره بوده، اما منزلت او در تفسیر، تمام ابعاد و جوانب 
علمی اش را تحت تأثیر قرار داده و همین امر او را به عنوان مفســری سترگ در دنیای 
دانش معرفی کرده است. طبرسی از علمای مشهور شیعه و صاحب تفسیر مجمع البیان و 
جوامع الجامع است که در سال ۴۶۸ هجری قمری )یا ۴۶9 ق.( متولد شد و پس از حدود 
۸0 سال زندگی بابرکت و سراسر خدمت به اسالم و مردم، در سال 5۴۸ قمری در شب 
عید قربان در شهر سبزوار به دیدار حق شتافت. البته برخی از نویسندگان اسالمی، شیخ 
طبرسی را به عنوان »شهید« یاد کرده و گفته اند که به احتمال فراوان، طبرسی هم مانند 
بسیاری از عالمان شیعه و سنی، در شورش ُغّزان در منطقه بیهق، به درجه رفیع شهادت 
رسیده باشد. در مقابل، گروهی هم با توجه به همزمان بودن رحلت شیخ با فتنه طائفه 

وغز، به شهادت شیخ طبرسی به دست این گروه شورشی اشاره کرده اند.

بازسازی مقبره شیخ طبرسی»
پیکر شیخ طبرسی پس از وفات، از سبزوار به مشهد مقدس انتقال یافت و در نزدیکی 
حرم مطهر امام رضا)ع( در قبرستان قتلگاه به خاک سپرده شد؛ آرامگاه او که در ابتدای 
خیابان طبرسی واقع شده بود، از آغاز، محل زیارت مردم بوده است. مقبره شیخ طبرسی 
در ســال 1370 یا 1371 هجری شمسی در جریان طرح توسعه حرم مطهر رضوی به 
محل کنونی یعنی شــمال صحن انقالب و شرق باغ رضوان یا به عبارتی دیگر در ضلع 
غربی سردرهای ورودی طبرسی به مجموعه حرم انتقال یافت؛ بدین ترتیب که به دلیل 
عملیات توسعه خیابان و اجرای طرح عظیم فلکه حضرت، با تزریق بتون به اطراف قبر، 
مکعبی سیمانی حاوی پیکر مطهر آن عالم فرزانه ساخته شد و قبر ایشان، در وسط »باغ 

رضوان« جای گرفت.

بست شیخ طبرسی»
حرم مطهر رضوی دارای چندین ورودی است و یکی از ورودی های اصلی تشرف به حرم 
امام هشتم)ع(، بست شیخ طبرسی بوده که در قسمت شمالی صحن انقالب قرار دارد و 
به خیابان طبرسی متصل می شود. پس از پیروزی انقالب این بست، به عنوان ورودی برای 
اهالی خیابان طبرسی گشوده شد. در ضلع شرقی این صحن دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
و در ضلع غربی آن ساختمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی واقع شده است. این 
بســت 5/۸۶ متر طول و 7/23 متر عرض دارد. سردر طبرسی دارای 51 غرفه است که 
سردر میانی آن حدود 25 متر با طول دهانه حدود 13 متر است و این سازه بتنی و فلزی 

بوده و با سنگ و کاشی های معرق تزئین شده است.

 آستان/ فاطمه باغشــاهی   کتابخانه 
آستان قدس رضوی با یک هزار سال قدمت 
تاریخی،  گنجینه عظیمی از معارف اسالمی و 

دانش بشری را در خود جای داده است.
این گنجینــه عظیم،  در طول زمــان، انواع 
منابع اطالعاتی را به شیوه های مختلفی تهیه 
کرده که عمده آن به صورت وقف بوده است. 
وقف کتاب در تمدن اسالمی از مهم ترین و 
کهن ترین کاربردهای وقف به شمار می رود. 
کتاب، این یادگار ماندگار، ســبب رشــد و 
شکوفایی تمدن، فرهنگ و تکامل انسانی و 
بهترین وسیله انتقال علوم تمدن از ملت های 

گذشته به آیندگان است.
بر این اســاس اهدای منابــع اطالعاتی که 
حاصل عشق به والیت است، از گذشته های 
دور تــا به امروز ارادتمندان ســاحت قدس 
رضوی را در داخل و خارج از کشــور ترغیب 
کرده تا با طیب خاطــر منابع خویش را به 
این روضه مبارکه تقدیم کنند. به طوری که 
منابع اهدایی،  بخش قابل مالحظه  ای از منابع 
موجود در مجموعه های مختلف ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی را به خود اختصاص داده است.
در دهه اخیر بسیاری از واقفان از سراسر کشور 
گنجینه ارزشــمندی از کتاب های کتابخانه 
شخصی خود را با اعتماد به کتابخانه آستان 
قدس رضوی به این مجموعه اهدا کرده اند که 

در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.

وقفی به نیابت»
خانواده مرحوم »آیت اهلل حاج شیخ ابوالقاسم 
خزعلی)ره(« نماینده فقید مجلس خبرگان 
رهبری از تهران یکی از این واقفان به شمار 
می روند که در بهمن ســال 95 بیش از 11 
هزار جلد کتاب به سازمان کتابخانه ها، موزه ها 

و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهدا کردند 
که همه کتاب ها ثبت دفتر کتابخانه تخصصی 

اهل بیت)ع( شد.
خانواده مرحوم حجت االسالم »حاج شیخ رضا 
امینی نجفی)ره(« فرزند عالمه امینی)ره( از 
شهر قم نیز از دیگر ناذرانی هستند که در مهر 
سال 95 حدود 5 هزار نسخه را به کتابخانه 
مرکزی رضوی اهدا کردند. همچنین از سوی 
همسر شهید منا »حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسن حســینی)ره(« امام جمعه فقید 
شــاندیز، تعداد 3 هزار و ۶73 نسخه منبع 
به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی اهدا شده است که از این 
تعداد، 3هزار و ۴52 نسخه کتاب برای ارسال 
به مناطق محروم و نیازمند تحویل کتابخانه 

سیار شد.
سال 9۸ نیز خانواده مرحوم »دکتر سیدعلی 
اردالن جــوان« رئیــس اســبق ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
تعداد 3 هزار و 732 نسخه را به این کتابخانه 
اهدا کردند که از این تعداد 2هزار و 59 نسخه 

کتاب برای ارسال به مناطق محروم و نیازمند 
به کتابخانه سیار تحویل داده شد.

واقفانی از سراسر کشور»
برای  حکیــم«  ســیدمحمدتقی  »آیت اهلل 
بســیاری از پژوهشــگران دینــی و اهل 
مطالعه چهره علمی و فرهنگی نام آشنایی 
هستند. ایشان متولی کارهای خیر بسیاری 
بوده انــد که از جملــه آن وقف کتابخانه و 
منزل شــخصی خود در تهران برای ایجاد 
کتابخانه ای زیر نظر آســتان قدس رضوی 
اســت. بنا به گفته وی ایــن وقف عنایت 

خاصی از جانب امام رضا)ع( است.
»علی ابراهیمی فرســنگی« از شهر کرمان 
نیز که از خادمان حرم مطهر رضوی است، 
با اهدای بیش از ۴ هزار نســخه شامل ۴2 
عنوان کتاب موجب غنای منابع مطالعاتی 
بخشی از مناطق محروم کشور شده است. 
»نیکنام حسینی  پور« مدیر عامل سابق خانه 
کتاب از شهر تهران با اهدای ۴ هزار و 709 
نسخه کتاب، »محمد امیری« مدیر محترم 

انتشارات بوی شهر بهشت وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با اهدای 
بیش از 3 هزار و 500 نسخه، خانواده محترم 
مرحوم »فرشید برادران ابراهیمی« با اهدای 
بیش از 3 هزار جلد کتاب از جمله واقفانی 
به شــمار می روند که از شهرهای مختلف 
کشور به نذر فرهنگی و اهدای مجموعه های 
مطالعاتی ارزشــمند خود به کتابخانه های 

رضوی اقدام کرده اند.
همچنین »حجت االســالم والمسلمین علی 
عابدیــان« از اصفهــان با اهــدای حدود 15 
هزار نســخه و نذر فرهنگی و »حجت االسالم 
والمســلمین حســین صادقی« از مشهد با 
اهدای حدود ۶ هزار نســخه از دیگر واقفان 
و نــاذران فرهنگی به شــمار می روند که در 

زمــان حیات خود به این کار 
خداپســندانه اقدام کرده اند. 
»جهان بخــش  مرحــوم 
جهان پور« با اهدای قریب به 
3 هزار جلــد منبع مختلف 
»محمد  مرحــوم  مطالعاتی، 
مهردادیان« با اهدای بیش از 
یک هزار و ۸00 جلد کتاب، 
عابدینی«  آقای »سیدحسین 
با اهدای بیــش از یک هزار 
جلد کتاب، آقای »محمدرضا 
باقــری« با اهــدای قریب به 
700 جلد کتاب نیز در زمره 
دیگر واقفــان منابع و متون 

علمی و فرهنگی قرار دارند که ســبب غنای 
مراکز مطالعاتی آستان قدس رضوی در کشور 
شدند.  گفتنی است بخشی از این کتاب های 
اهدا شده جذب کتابخانه های رضوی و بخشی 
برای ارســال به مناطق محروم به کتابخانه 

سیار رضوی تحویل داده می شود.

در دهه اخیر 
بسیاری از واقفان 

گنجینه ارزشمندی 
از کتاب های 

کتابخانه شخصی 
خود را با اعتماد 

به کتابخانه آستان 
قدس رضوی به 

این مجموعه اهدا 
کرده اند

بــــــــرش

یادی از سنت وقف کتاب در بارگاه منور حضرت رضا)ع(

کتاب های خادمیار رضوی ©14 واقف فرهنگی کتابخانه آستان قدس رضوی را بشناسیم
رونمایی شد

آستان: کتاب های »درس شیدایی«، »نیمکت های 
آسمانی« و »طالیه داران صبح« از آثار جدید علیرضا 
عابدی؛ خادمیار رضوی شهرستان دیر استان بوشهر 

با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد.
شــیدایی«،  »درس  کتاب هــای  از  آیینــی  در 
»نیمکت های آســمانی« و »طالیــه داران صبح«، 
جدیدترین آثار تألیفــی علیرضا عابدی؛ خادمیار 
رضوی شهرستان دیر رونمایی شد. کتاب »درس 
شــیدایی« مشــتمل بر زندگی نامه، وصیت نامه و 
خاطرات هفت شــهید فرهنگی شهرســتان دیر 
همراه با نقش فرهنگیان در انقالب اسالمی و دوران 
دفاع مقدس است. همچنین کتاب »نیمکت های 
آســمانی« در خصوص زندگی نامه، وصیت نامه و 
خاطرات 27 شــهید دانش آموز شهرســتان دیر 
و اثر »طالیه داران صبح« مشــتمل بر زندگی نامه 
فرماندهان شهید شهرســتان دیر است. علیرضا 
عابدی، خادمیار رضوی این شهرستان، کارشناس 
ارشد جامعه شناسی و از فرهنگیان و نویسندگان 

دوران دفاع مقدس این شهرستان است.

کانون های خدمت رضوی مازندران ©
پیشگام در کمک های مؤمنانه 

آستان: به همت کانون های خدمت رضوی استان 
مازندران از ابتدای ســال تاکنون بیش از 90 هزار 
ســبد غذایی بین نیازمندان توزیع شــده است. 
محمداسماعیل امامزاده، دبیر کانون های خدمت 
رضوی مازندران با اعالم جزئیات این خبر گفت: با 
شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور، بسیاری از 
اقشار جامعه تحت تأثیر این بیماری قرار گرفتند و با 
مشکالت عدیده اقتصادی و معیشتی روبه رو شدند.

وی افزود: بسیاری از خیران و سازمان ها از روزهای 
نخست گسترش این ویروس اقدام های مختلفی را 
در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر و نیازمندان 
در استان های مختلف انجام دادند که در این میان 
کانون های خدمت رضوی اســتان مازندران نیز از 
ابتدای سال جاری پیشگام در کمک های مؤمنانه 
بوده است. امامزاده بیان کرد: توزیع نوشت افزار به 
ارزش تقریبی۴00 میلیون تومان بین دانش آموزان 
نیازمند، ساخت و مرمت 200 واحد مسکونی در 
استان توســط خیران و خادمیاران و تأمین غذای 
گرم بــرای 250 هزار نفــر از جمله فعالیت های 
خیرخواهانه کانون های خدمت رضوی در مازندران 
اســت. وی همچنین تأمین جهیزیــه برای ۶00 
نوعــروس، تأمین داروی مورد نیاز برای 210 هزار 
بیمار نیازمند و همچنین فعالیت های گســترده 
فرهنگی توسط خادمیاران را از دیگر فعالیت های 
کانون های خدمت رضوی در مازندران عنوان کرد 
و گفت: با گذشــت بیش از هفت ماه از شیوع این 
ویــروس منحوس همچنــان کانون های خدمت 
رضوی یاری رســان اقشار آســیب پذیر از کرونا و 
نیازمندان بــوده و این کمک ها را تا پایان ویروس 

کرونا ادامه خواهد داد.

اهدای 250 میلیون تومان ©
نوشت افزار به دانش آموزان 

سیستان و بلوچستان
آستان: مسئول کانون ســالمت خدمت رضوی 
سیستان و بلوچستان از توزیع 100 بسته گوشت 
قرمــز بین معلوالن و بیمــاران کرونایی زاهدان و 
نوشــت افزار به ارزش 250 میلیــون تومان بین 

دانش آموزان بی بضاعت این استان خبر داد.
غــالم عبدی، مســئول کانون ســالمت خدمت 
رضــوی سیســتان و بلوچســتان در گفت وگو با 
خبرنگار آستان نیوز، بیان کرد: 100 بسته گوشت 
قرمز گوســفندی به وزن 200 کیلوگرم به همت 
خادمیــاران رضوی بین بیمــاران ضایعه نخاعی، 

معلوالن و بیماران کرونایی زاهدان توزیع شد.
وی ادامه داد: برای هر بســته گوشت توزیع شده 
بــه وزن 2 کیلوگرم 1۸0 هزار تومان و در مجموع 
1۸ میلیون تومان از محــل کمک های خیران و 

خادمیاران این کانون هزینه شده است.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

حــــرم شـنـاســی

 دوشنبه ۲۶آبان ۱۳۹۹  ۳۰ ربیع االول ۱۴۴۲ ۱۶نوامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۳۹۲

 آستان  مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی همزمان با روز 
جهانی اتاق عمل از انجام بیش از 10 هزار عمل جراحی از ابتدای 

سال تاکنون در بیمارستان رضوی خبر داد.
به گزارش آستان نیوز، دکتر محسن محور ضمن اشاره به راه اندازی 
و بهره برداری از اتاق های عمل پیشرفته جدید در ابتدای سال جاری 
در این مرکز، عنوان کرد: وجود مرقد منور حضرت رضا)ع(، ساالنه 
میلیون ها زائر شیفته را مجذوب خود می کند و توجه به سالمت و 
درمان مجاوران و زائران این شهر مقدس، ضرورتی است که مورد 

توجه ویژه آستان قدس رضوی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در روزهای شــیوع ویروس منحوس کرونا، براساس 
نظرات مراجعان و متخصصان محترم، بیمارستان رضوی به  عنوان 
بیمارستان پاک  شناخته می شود و اتاق های عمل این بیمارستان به 
صورت ویژه فعالیت داشت و انجام حدود 10 هزار عمل جراحی در 
این مرکز طی هشــت ماه گذشته از ابتدای سال تاکنون، گواه این 
امر اســت. وی تصریح کرد: با توجه به نیاز متخصصان به تجهیزات 
بسیار پیشرفته و سرمایه انسانی آموزش دیده و ورزیده برای بسیاری از 
اعمال پیچیده و پرخطر، همان  طور که بسیاری از جراحان این مرکز 
اذعان دارند، انجام اعمال خاص و ویژه در اتاق های عمل فوق پیشرفته 

این مرکز با ســهولت بیشتری قابل انجام است و طبق بررسی های 
انجام شــده، حدود ۴0 درصــد از اعمال جراحی که در این مرکز از 

ابتدای سال جاری انجام شده، عمل های بسیار ویژه ای بوده اند.
دکتر محور در ادامه توسعه فضا و تجهیز بیمارستان رضوی را همسو 
با پیشــرفت های علمی دنیا به  عنوان یک مجموعه سالمت محور 
از نمونه های شــاخص توجه به رسالت های اجتماعی عنوان کرد و 
افزود: توسعه 3هزار و 100 مترمربعی فضای جراحی با اختصاص 
هزینه های فراوان، امــکان پذیرش دوبرابری متقاضیان جراحی را 

فراهم آورده است.

خـــبر
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد

انجام 10 هزار عمل جراحی در بیمارستان رضوی در سال جاری

 آســتان  پروژه بزرگ ترین کریدور ترانزیتی شرق کشور در 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس به همت آستان قدس رضوی در 

مراحل پایانی قرار دارد.
احمــد صادقی گلمکانــی، مدیر عامل مؤسســه منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس، با اعالم این خبر گفت: مراحل پایانی ساخت 
و تکمیل مهم ترین پروژه زیرساختی و خدماتی در منطقه ویژه 
اقتصادی ســرخس با عنوان جاده ترانزیت یــا همان کریدور 
ترانزیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حال انجام است.
وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد جاده ترانزیت در این 
منطقه خاطرنشــان کرد: این طرح اولویت اصلی آستان قدس 
رضوی در منطقه ویژه اقتصادی ســرخس اســت و به لحاظ 

برون رفت از وضعیت فعلی، از اهمیتی بسزایی برخوردار است.
مدیرعامل مؤسســه منطقه ویژه اقتصادی سرخس ادامه داد: 
جایگاه این پروژه در اتصال منطقه ویژه اقتصادی ســرخس به 

نقطه صفر مرزی به گونه ای است که موجب شده است پیگیری 
ویژه ای از طرف عالی ترین سطوح آستان قدس رضوی و همین 
طور شورای عالی مناطق آزاد و ویژه برای تکمیل هر چه سریع تر 

آن صورت گیرد.

وی از نقــش این کریدور در ســرعت بخشــیدن به انتقال 
کاالها در منطقه ســخن گفت و افزود: با اتصال این کریدور، 
کاالهای ترانزیتی چین و آســیای میانه در شــرق و شمال 
شرق، با ســهولت و در کمترین زمان ممکن از طریق قلمرو 
ایران در منطقه ویژه اقتصادی ســرخس به حوزه های قفقاز، 
آسیای غربی و نیز دریای مدیترانه منتقل می شوند و متقاباًل 
می تواننــد کاالهــای تولیدی در این نواحــی را به بازارهای 

آسیای میانه و چین ترانزیت کنند.
گلمکانی طول کریدور ترانزیتی مذکور را 12 کیلومتر بیان کرد 
و گفت: در مسیر این جاده تا گمرک سرخس، یک زیرگذر و دو 

دهنه پل روگذر بزرگ ساخته شده است.
وی ادامه داد: پل ساخته شده روی ریل های عبوری از روستای 
قوش کهنه از نظر برخورداری از عرشه فلزی به طول 55 متر و 

رمپ در هر طرف 250 متر، در کشور بی نظیر است.

خـــبر

شمارش معکوس برای راه اندازی مهم ترین پروژه زیرساختی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس  

کریدور ترانزیتی سپهبد شهید سلیمانی به بهره برداری می رسد

,ع
99
09
01
8

شهرداری اسدآباد در نظر دارد پروژه های ذیل الذکر را از 
طریق مناقصه  به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید 
لذا متقاضیان جهت ش��رکت می توانند به س��امانه س��تاد 
مراجع��ه و نس��بت به تکمیل فرم ها و ارائه پیش��نهادات 

خود اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

شهرداری اسدآباد 

مبلغ برآوردمحل تامین اعتبارشرحردیف

پروژه جاده 1
سالمت

25/000/000/000بودجه داخلی

پروژه اجرای سوله 2
غسالخانه

3/000/000/000بودجه داخلی

ع 9
90
90
12

آب سرچشمه زندگی است  
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  

 تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  تایباد  استان خراسان رضوی به روش بیع متقابل)مزایده( نوبت اول
ش�رکت آب و فاضالب خراس�ان رضوی در نظر دارد براساس 
ماده 37 قانون برنامه شش�م توس�عه، ماده 2 قانون تش�کیل شرکت های آب 
و فاضالب مصوب س�ال 1369 ، تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات جمع آوری و 
تصفیه فاضالب ش�هر تایباد را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور 
کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش 

بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضالب ش�هر تایباد شامل: 
تصفی�ه خان�ه با ظرفیت 14000 متر مکعب در ش�بانه روز  و باقیمانده ش�بکه 

جمع آوری و خط انتقال بطول حدود 98 کیلومتر و انشعابات.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  حداکثر   3    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 95800 نفر )سال 1420(

- محل اجرا : شهر   تایباد

ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 
-  سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی 

قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط 
می توانند از تاریخ 1399/08/25  لغایت پایان وقت اداری 1399/09/05   
جهت دریافت اس�ناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت 
س�رمایه گذاری در ط�رح به دفتر امور قراردادهای ش�رکت آب وفاضالب 
خراسان رضوی به آدرس مش�هد، بلوار وکیل آباد، ابتدای صدف، شرکت 

آب و فاضالب استان خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی 
تکمیل ش�ده، تا س�اعت 12 روز  س�ه ش�نبه م�ورخ  1399/09/25  و محل 

تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان 
تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام 

مراحل اختیار تام دارد.

 GLXI الشه سند خودرونوع سواری سیستم پژو تیپ
-405 رن���گ نق���ره ای –متالی���ک  مدل 1386ش���ماره 
موت���ور12486050677 ش���ماره شاس���ی 40417789 
ش���ماره پ���اک 297 س 72 ای���ران 44 بن���ام محم���د 
ابراهیمی کمسفیدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد   ,ع
99
08
99
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامی 
ایران 15 / 431/ ع 54 وبه ش����ماره کارت 
2008617 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(
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س���ند کمپانی و برگ س���بز پراید مدل 86 به ش 
شهربانی 359م22 ایران 46ش موتور 2117768 
ش شاس���ی s 1412286194926 بنام مراد نظری 
فرزند عیسی مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط 

است. ,ع
99
08
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7

دی
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مف
ی 

گه
آ
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99
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9

دیفرانس���یل  تراکتور285ت���ک  کارت  و  س���بز  ب���رگ 
112ک12- پ���اک  ش���ماره  م���دل1392  کش���اورزی 
ایران86 شماره موتور LFW81059A شماره شاسی 
N3HKA1CE3SAM20758 به نام حس���ن عامری 
فرزن���د محمدعل���ی مفق���ود گردیده و ازدرج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
 40102002 اس��تنادردیف  ب��ه  س��بزوار  ش��هرداری 
بودج��ه س��ال99در نظ��ر دارداج��رای کان��ال آبه��ای 
س��طحی ضلع ش��مال کمربند ش��مال غرب را به مبلغ 
پیمانکارواجدش��رایط  ب��ه  ری��ال   26/000/000/000
واگذارنماید.متقاضی��ان م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسنادمربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جه��ت کس��ب اطالع��ات بیشترباش��ماره تلفن 
05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایندیا به س��ایت 
www.sabzevar.irآدرس س��بزواربه  ش��هرداری 

مراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
1/300/000/000 ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت در 
مناقصه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 13/00روز 
پنجش��نبه مورخ 99/09/13 می باش��د.مناقصه رأس 
س��اعت10صبح روز ش��نبه م��ورخ 99/09/15در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی ریاست سازمان
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»آگهی تجدیدمناقصه« نوبت اول



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 نشست مجازی »شهید سلیمانی و سیاست خارجه« برگزار می شود اندیشه: نشست تخصصی »شهید سلیمانی و سیاست خارجه« به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فضای مجازی 
برگزار می شود. در این نشست دکتر حسین نصیرزاده، کارشناس ارشد بین الملل و دکتر محمدعلی فتح اللهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فرهنگی به ارائه سخنرانی 

خواهند پرداخت. عالقه مندان می توانند برای شرکت در این دوره به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.

 کرونا موجب شد کتاب ©
دیگر تنها ابزار عرضه اندیشه نباشد

اندیشــه: رضا ماحوزی، عضو مؤسسه 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
علوم در نشست »آینده دانش و کتاب در 
پرتو تحوالت فضای مجازی« گفت: طی 
هزاران سال گذشته کتاب تریبون اندیشه 
بوده اما شــیوع کرونا از یک سو و انقالب 
صنعتی چهارم از سوی دیگر موجب شده 
دیگر کتاب تنها ابزار عرضه اندیشه نباشد و در کنار قالب های متنوع دیگری قرار 
گیرد. وی افزود: میدان پژوهش  محقق مؤلفه هایی دارد؛ نخست موضوع پژوهش 
اســت. مؤلفه دوم ابزار پژوهش است که می تواند اطالعات محور، استدالل محور، 
ابزارمحور و... باشد. مؤلفه سوم سفارش دهنده ها هستند که می تواند دانشگاه، حوزه، 
جامعه، نهادهای تجاری یا دولت باشد. مؤلفه پایانی هم مصرف کننده پژوهش است 

که می تواند دولت، شرکت های خصوصی، جامعه و دانشگاه باشد.
ماحوزی، با طرح این پرسش که با این نگاه باید دید قالب کتاب که طی چندین 
هزار ســال گذشته ابزار اصلی عرضه پژوهش بوده با توجه به تحوالت جدید چه 
تغییراتی دارد و آیا می تواند دوام بیاورد، توضیح داد: دنیای علم دنیای تعامالت و 
روابط است و اگر تاریخ نهادها، سیاست ها و... را ببینیم همواره با این موضوع مواجه 
هستیم که رفت وآمدهای علمی در داخل و خارج وجود داشته است. از 10 سال 
پیش پروژه انقالب صنعتی چهارم کلید خورده و نصف این مســیر پیموده شده 
است؛ اما در ابتدای سال 2020 ما ایرانیان با شوک بسیار بزرگ کرونا مواجه شدیم 
که تعطیلی دانشــگاه ها را در پی داشت و در واقع با توقف شاهراه تعامالت علمی 
مواجه هستیم.او ادامه داد: پس میدان پژوهش به صورت کلی دچار توقف جدی 
شد و تنها مؤسسات محدود آزمایشگاهی آن هم برای کار روی کرونا مشغول به 

کار بودند به غیر از این رفت و آمدهای آکادمیک دچار توقف شد.
این مدرس دانشــگاه گفت: پس از گیجی چندماهه به پشــتوانه 10 سال کار در 
انقالب صنعتی چهارم )هوش مصنوعی، بیگ دیتا و اینترنت( میدان های پژوهش 
تغییر کرد و نوع متفاوتی از سفارش ها، ابزارهای پژوهش و حتی مصرف کننده هم 
ایجاد شد و متناســب با تعریف جدید میدان پژوهش ما وارد قلمرو نظام دانایی 

شدیم که شکل فعلی اش با شکل قدیمی نظام دانایی کامالً متفاوت بود.
او با بیان اینکه امروز فضای جدید، کنشگران را به شکل دیگری به هم متصل کرده 
و کرونا در کنار زیرساخت های اخیر بالفاصله تغییر فاز داده و همه را تبدیل به شکل 
مجازی کرده، یادآور شد: در میدان پژوهشی جدید ایرانی و غیر ایرانی جای خود را 
به پژوهش های مشترکی می دهند که تالش می کنند تنها محدود به کتاب نباشند؛ 
اگــر قالب قبلی فقط کتاب بود و قالب هایی مثل فیدیبو و... در مرحله بعدی قرار 
می گرفت بدین معنی که اول کتاب تولید می شد بعد این ها، اما امروز این نسبت 
کامالً جدید شــده و اکنون قالب هایی وجود دارد که اساساً ممکن است در ابتدا 
کتاب نباشد.ماحوزی گفت: امروز وضعیت کامالً قابل در دسترس برای همه جامعه 
جهانی وجود دارد و در آینده کالس های جدیدی تعریف می شود که کتابخانه ای 
نیست. بنابراین دانشجویان و استادان به شیوه های متعددتری با هم تعامل دارند 
و پژوهشی هم که انجام می شود فقط محدود به قالب کتاب نمی شود و قالب های 
جایگزین کتاب آن قدر متنوع می شــود که کتاب یکی از آن هزاران قالب باشد.

 تجدید چاپ »درباره غرب«©
و »درباره علم« داوری اردکانی 

مهر: دو کتاب »درباره غرب« و »درباره علم« نوشته دکتر رضا داوری اردکانی پس 
از مدت ها توسط انتشارات هرمس تجدید چاپ و روانه بازار نشر شد.

کتاب »درباره غرب« نخســتین بار در سال 1۳۹۳ منتشر شد با نگاهی خاص به 
معنای غرب که سعی می کند اندیشیدن درباره غرب را ممکن سازد. پس از مطالعه 
کتاب، همان گونه که انتظار می رود، ذهن خواننده به شــدت مشــغول کندوکاو 
می شود. دکتر داوری اردکانی، صاحب قلمی روان و روشن، فیلسوف شناخته شده 
معاصر، استاد دانشگاه تهران، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و با تعلقاتی خاص 
به اندیشه اسالمی از معدود اندیشمندانی است که سخنان خود را کوتاه می گویند 

اما پرمغز )که در عصر انفجار اطالعات نایاب شده اند(.کتاب »درباره 
علم« نیز درباره علم جدید است. نویسنده به جای اینکه به 
شیوه مدرسان سال های اخیر درس فلسفه علم، بیشتر هّم 
خــود را مصروف تمییز علم از غیر علم کند، به این معنی 
نظر داشته که آنچه در زمان ما )در زبان رسمی دانشگاهی( 
علم خوانده می شود از کجا و چگونه پدید آمده و چه شأن 
و مقامی پیدا کرده و در زندگی مردمان چه اثری داشته و 
اکنــون چه وضعی دارد و به کجا می رود. این کتاب در دو 
بخش کلی »علم و تکنولوژی و توســعه« و »تفکر درباره 
علم« نگاشته شده است. این اثر نیز با شمارگان ۵۵0 نسخه 

و قیمت ۷۵ هزار تومان در دسترس عالقه مندان است.

 اندیشــه/ محســن فاطمی نژاد  »بررسی 
مؤلفه های مبانی معرفتی تمدن نوین اسالمی« 
به همــت واحد پژوهش حوزه علمیه خراســان 
 و حــوزه علمیه عباســقلی خان شــاملو ذیل 
سلسله نشســت های علمی و تخصصی مدرسه 
علمیه تخصصی فلســفه و کالم عصر یکشنبه 
2۵ آبــان برگزار شــد. آنچــه می خوانید گفتار 
حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

در این نشست است. 

تمدن نوین یعنی توجه به میراث گذشته، »
نگاه به آینده

تمــدن نوین، تمدنی اســت که هــم از میراث 
گذشــته اش اســتفاده می کند و هم می خواهد 
گامــی جلوتر از تمدن مــدرن را بردارد؛ چرا که 
مــا امروزه با تمدنی با عنوان تمدن مدرن روبه رو 
هستیم. تمدن مدرن از ایتالیا و در رنسانس آغاز 
شد، سپس بر فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا تأثیر 
گذاشت و امروزه آمریکا سردمدار این تمدن مدرن 
است. کشورهایی چون چین و ژاپن و امثالهم هم 
در این تمدن مدرن مشارکت دارند. مثالً ژاپن این 
تمدن مدرن را با فرهنگ خودش پیوند داده است 
و چین نیز دارد همین تمدن مدرن را اســتفاده 
می کنــد و آن را با ایدئولوژی خــودش ارتباط 
داده است. پس همه این ها تمدن مدرن هستند 
و تمدن جدیدی نیســتند، امــا ایدئولوژی های 
متفاوتــی دارنــد. در کتابی که در آینــده با نام 
»ایدئولوژی اجتماعی« چاپ خواهد شد توضیح 
داده ام که همه این ایدئولوژی های اجتماعی ذیل 
تمدن مدرن قــرار می گیرد. ما در ایران امروز در 
دانش هســته ای متأثر از دانش مدرن هســتیم 
حتی در این 20-10 ســال اخیر چهار دســته 
علوم همگن از جمله علوم شناختی، نانوتکنولوژی، 
بیوتکنولوژی و علوم اطالعات حاصل از موج پنجم 
تکنولوژی شکل گرفته است. ایران نیز پا به پای 
این علوم دارد پیش می رود. در واقع تالش ما این 
است که در علم مدرن عقب نیفتیم. حاال سؤال 
می شود پس چه چیز این تمدن اسالمی می شود؟ 
ممکن اســت کسی بپرسد شــاید در حوزه های 
نانوتکنولوژی، موشکی و هسته ای جزو کشورهای 
رده باالی جهان نیز باشیم ولی در حوزه مثالً لوازم 
معیشــتی، دولتمردان و مجریان ما خوب عمل 
نکرده اند و عقب تر نیز هســتیم؛ پس تمایز ما با 
آن ها چیست؟ این تفاوت در دو جهت است؛ یکی 

در مبانی معرفتی و دیگری در غایت این تفکر.

امروزه نسبی گرایی معرفتی بر تمدن »
مدرن حاکم است

مبانی معرفتی تمدن مدرن، ســه مورد اســت؛ 
یکی »اومانیســم« و اصالت انســان و بریدن از 
خداســت، هرچند خدا را نیز ممکن است قبول 
داشته باشــد ولی در اداره و آبادانی این جهان با 
خداوند کاری ندارد، الزمه این اومانیسم نیز خود، 

دو چیز اســت که یکی »سابژکتیویته« و اصالت 
عقل خودبنیاد و اصالت فاعل شناســای انسانی 
است. یعنی انسان صرفاً از فاعل شناسای انسانی 
اســتفاده کند و معیار صدق و کذب و درستی و 
غلط را فقط انســان بداند. حال یا انسان در این 
فرایند با تجربه فهم می کند که »امپریست« نام 
گذاشته می شــود و یا صرفاً با عقل فهم می کند 
کــه به او »راسیونالیســت« می گویند. کانت در 
آلمان تالش کرد بین عقل گرایی و تجربه گرایی 
یک جمع برقرار کند. پس یکی از لوازم اومانیسم، 
سابژکتیویته و عقالنیت خودبنیاد است و اینکه از 
وحی به عنوان یک مبنای معرفتی استفاده نکند. 
دوم »سکوالریســم« و اصالت دنیا و این جهان 
است؛ اینکه آبادانی این جهان و نه ملکوت اهمیت 
دارد. این سه مبنای اومانیسم، سوبژکتیویسم و 
سکوالریسم ســبب شد فلسفه های آمپریست و 
فلســفه های راسیونالیست و فلسفه استعالیی و 
بعد فلســفه اگزیستانسیالیست و امثالهم شکل 
پیدا کند. به عبارتی تمام فلسفه های غرب امروزه 
از سر نوعی نسبی گرایی شدید معرفت شناختی 
درآمده است. در واقع امروزه نسبی گرایی معرفتی 
بر تمــدن مدرن حاکم اســت و می دانیم وقتی 
نســبی گرایی حاکم شــد دیگر صدق و کذب و 
خــوب و بد و حق و باطــل معنا پیدا نمی کند و 
مالک نسبی گرایی، قدرت می شود. بنابراین دانش 
معطوف به قدرت می شود. این ها حرف هایی است 
که نیچه و فوکو به آن رســیدند. غرب معیارش 
قدرت است و هر وســیله ای که بتواند قدرت او 
را بیشتر کند و کسی مقابل او نایسند این مالک 
است. به همین دلیل نیز هست که تفاوتی میان 
جمهوری خواه و دموکرات در قبال ایران نیست؛ 
ایران می خواهد مستقل باشد و ندای »انا رجل« 
ســرداده است. اگر ایران کدخدای دنیا را بپذیرد 
و دانشــش معطوف به قدرت جهانی که آمریکا 
سرکرده آن اســت، شود شــاید مدتی با ایران 
همراهی کنند ولی این همراهی تا جایی است که 
به نفع قدرتشان باشد. بر همین مبناست که بنده 
می گویم اگر روزی آمریکا به ایران تسلط پیدا کند 

قطعاً ایران را تجزیه خواهد کرد، دقیقاً کاری که 
سر دولت عثمانی آوردند. به همین دلیل دانش 
معطوف به قدرت اســت و چون مبنای معرفتی 
تمدن مدرن، نسبی گرایی است در نتیجه غایتش 

قدرت طلبی است؛ غایتش جهانی سازی است. 

مخالفت با تمدن مدرن، مخالفت با مبنای »
معرفتی و غایت آن است

وقتی ما می گوییم »تمدن نوین اسالمی« به این 
معنا نیســت که ما با دانش غرب مخالفیم بلکه 
مخالفت بــا مبنای معرفتی و غایت آن اســت. 
مبنای معرفتی ما نسبی گرایی معرفتی نیست. ما 
بر اساس نظریه بداهت و صدق به معنای مطابقت 
با واقع، قائل به معرفت رئالیستی هستیم. عالمه 
طباطبایی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را 
پیش از انقالب نوشت و متوجه این قضیه شد که 
کلیدی ترین بحث فلسفی، رئالیسم و ایده آلیسم 
اســت. فلســفه های غرب گرفتار ایده آلیسم و 
نسبی گرایی شده اند. هم فلسفه های مارکسیستی 
و هم فلسفه های تجربه گرایی سر از نسبی گرایی 
درآورده اند در حالی که مبنای معرفت شــناختی 
ما رئالیسم معرفتی است. یکی از منابع شناختی 
که معرفت صادق از کاذب را تشــخیص می دهد 
عقل انسان اســت، یکی دیگر وحی است که از 
عالم ملکوت به دســت ما رسیده و حقایق عالم 
را به رایگان در اختیار ما قرار می دهد. بنابراین ما 
اومانیسم را نمی پذیریم هرچند کرامت انسان را 
قبول داریم. ما معتقد به انسان برای خدا هستیم. 
الزمه این انسان برای خدا و خدامحوری که انسان 
در طریقت الهی قرار می گیرد عبارت از پذیرش 
منبع عقل و منبع وحی است. سکوالریسم را نیز 
در همین راستا نخواهیم پذیرفت؛ یعنی اصالت، 
دنیا نیست بلکه دنیا برای آخرت است. این تفکر 
قرآنی و حکمی معنای خــاص معرفتی را برای 
تمدن نوین اســالمی قرار می دهد. شاید سؤال 
شــود چرا به آن تمدن نوین اسالمی می گوییم 
و مگر این ها در تمدن گذشــته نبوده است؟ به 
این دلیل که این تمدن از طرفی درگیر با تمدن 

مدرن اســت و خودش را با 
تمدن مدرن تعریف می کند. 
تمدن نوین اسالمی مخالفت 
با طب مدرن نــدارد ولی با 
افراطی گــری در طب مدرن 
به این معنا کــه بخواهد به 
طور کامل طب سنتی را کنار 

بگذارد مخالفت می کند. 

نباید از عوامل »
غیرمعرفتی تمدن نوین 

اسالمی غفلت کرد
بنابراین فرق تمــدن نوین با 
تمدن مدرن یکی در این مبانی 
است تا سر از نسبی گرایی که 
تمدن مدرن درآورده اســت، 
در نیــاورد و دیگری اینکه در 
محققان  اسالمی  نوین  تمدن 
مشــارکت  تمدن ســازی  در 
می کنند. این برخالف رویه ای 
اســت که غرب زده ها دارند و 
می گویند ما صبــر کنیم که 
مثاًل سازمان بهداشت جهانی 

چه می گوید تا بعد دقیقــاً همان را پیاده کنیم. 
باید خودمان پژوهشــگری و تحقیق کنیم. غیر 
از مبانی معرفتی تمدن نوین اســالمی یک چیز 
دیگر را نیز باید مورد توجه قرار داد و آن عوامل 
غیرمعرفتی تمدن نوین اســالمی اســت. مبانی 
جنبه معرفتی دارد اما برخی عوامل غیرمعرفتی 
هستند که جنبه رفتاری و ساختاری دارند. این 
عوامل غیررفتاری نیز در ایجاد تمدن ســازی یا 
تمدن سوزی نقش زیادی دارند. مثاًل اگر جسارت 
اندیشــیدن و تغییــر در ما نباشــد نمی توانیم 
تمدن ســازی کنیم یا مثاًل حلم و بردباری در ما 
نباشد که حرف مخالف را بشنویم، نمی توانیم به 
سمت تمدن ســازی حرکت کنیم. مگر می شود 
تمدن نوین اســالمی را تک صدایی ایجاد کرد؟ 
مثاًل فرض کنید در حــوزه علمیه قم وقتی امام 
می خواســت فلســفه و حکمت صدرایی درس 
بدهد، فریاد وااســالما ســر می دادنــد. اآلن که 
حکمت متعالیه در حوزه رشد کرده است و یک 
عده ای کتاب می نویســند اگر یــک عده آمدند 
منتقد حکمت صدرایی شــدند بــاز این ها فریاد 
می زنند؛ خب بزنند. اصــاًل اگر حکمت صدرایی 
رقیب و منتقدی نداشته باشد که رشد نمی کند. 
تا فلســفه منتقدی به اسم کالم نداشته باشد نه 
فلسفه و نه کالم رشــد نخواهند کرد؛ مهم این 
است که در این بین تفسیق و تکفیر اتفاق نیفتد، 
همه حرفشــان را بزنند. حتی در مباحث انقالب 
اسالمی، اگر برخی افراد نقدهایی به تمدن نوین 
اســالمی دارند باید اجازه داد نقدهایشان گفته و 
شنیده شود. اگر این کرســی های نقد با منطق 
و اخالق برگزار شــود، واقعاً تمدن شــکل پیدا 
می کنــد. چند عامل غیرمعرفتــی نیز در تمدن 

نوین اســالمی نقــش دارد. اولی 
اقتدار دولت اســت، یعنی هر چه 
دولت مقتدرتر باشد و این اقتدار 
و نه اســتبداد را به مردم نشــان 
دهد تمدن سازی سرعت می یابد. 
در تاریــخ نیــز همین گونه بوده 
است؛ هرگاه دولت ها مقتدر بودند 
تمدن نیز شــکل گرفته اســت. 
عامل دوم، مشــارکت مردم است؛ 
هر چقدر مردم ســاالری و حضور 
مردم در عرصه های مختلف شکل 
گیرد، تمدن سرعت خواهد گرفت. 
سومین عامل، نگه داشتن حرمت 
عالمان و دانشــگاهیان است. این 
بسیار مهم است هرچند حرف های 

خالف موضع ما نیز بزنند. 

 مشکل ما در تمدن سازی»
مبانی غیرمعرفتی و رفتاری است

خالصــه اینکه اگر مــا از تمدن 
نوین اسالمی حرف می زنیم باید 
هم به مبانی معرفتی تمدن نوین 
اسالمی و تفاوت با مبانی معرفتی 
تمدن مدرن بپردازیم و هم به عوامل معرفتی 
که در تمدن ســازی یا تمدن سوزی نقش دارد 
توجه کنیم. برای مثال یک عالمی از دنیا رفته 
است و آرایی دارید شروع به تخریب کردن کنیم 
و بگوییم این جزو فتنه و ضدانقالب است. مقام 
معظم رهبری می فرمایند: یکی از ویژگی های 
انقالبی، جذب حداکثری و دفع حداقلی است. 
ما فکر می کنیم باید دفع حداکثری کنیم و هر 
کســی که با فکر ما نخواند جزو اصحاب فتنه 
اســت. این ها خطرناک است و اجازه نمی دهد 
تمدن نوین اســالمی شکل بگیرد. اهمیت این 
مبانــی غیرمعرفتی در تمدن ســازی از مبانی 
معرفتی کمتر نیســت. ما چــون وحی و عقل 
را قبــول داریم در مبانی معرفتی خیلی درگیر 
نیســتیم و این مبانی در فالســفه و متکلمان 
مشترک اســت و در دستاوردهای بعدی است 
که از هم جدا می شــوند. یا غایتی که ما برای 
تمدن اسالمی قائل هســتیم سعادت انسان و 
قــرب الی اهلل و اهداف متوســطی چون رفاه و 
استقالل و این هاســت. در این ها که بین اهل 
فکر در فلســفه و کالم و عرفان تفاوتی نیست. 
همه همیــن را می گوینــد. به نظــرم عمده 
مشــکالت در مبانی غیرمعرفتی است که واقعاً 
تمدن ســوز هســتند و اجازه نمی دهند تمدن 
نوین اسالمی شکل پیدا کند. اینکه مثاًل کتاب 
پزشکی مدرن را آتش بزنیم لبه دیگر قیچی ای 
اســت که مثاًل در وزارت بهداشت اجازه رشد 
را به طب ســنتی ندهند. مــا به جبهه معتدل 
 به معنای واقعی کلمه نیاز داریم که از ســنت 
اهل بیت)ع( اســتفاده می کننــد تا این تمدن 

نوین اسالمی را تحقق بخشند. 

حجت االسالم دکتر خسروپناه معتقد است اگر جسارت اندیشیدن و تغییر در ما نباشد قادر به تمدن سازی نخواهیم بود

تمدن نوین اسالمی با تک صدایی ایجاد نمی شود

مقام معظم رهبری 
می فرمایند یکی از 
ویژگی های انقالبی، 
جذب حداکثری و 
دفع حداقلی است. 
ما فکر می کنیم 
باید دفع حداکثری 
کنیم. این ها 
خطرناک است و 
اجازه نمی دهد 
تمدن نوین اسالمی 
شکل بگیرد

بــــــــرش
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آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9503367
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9503367 خانم مهدیه دهقان نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1381/07/27 شماره 
ملی: 0926341571 ش��ماره شناس��نامه: 0926341571 به استناد سند ازدواج ش��ماره 1565- 1395/05/28، 
دفترخانه ازدواج ش��ماره 43 شهر مشهد اس��تان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 227 
عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: آقای کاظم گلوی نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1371/12/04 شماره ملی: 
3610588454 ش��ماره شناسنامه: 3610588454 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 95/9/3 حسب درخواست 
وکیل بستانکار به شماره وارده 15332- 99/3/19 مبنی بر توقیف خودرو مدیون در قبال 10 عدد سکه خودرو سواری 
پژو 405 به ش��ماره انتظامی 68 ط 651- 36 مدل 1397 بازداشت و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 
33467- 99/5/19، خودرو سواری پژو، تیپ GLX 405، مدل 1397، رنگ: نقره ای- متالیک، شماره انتظامی 68 
ط 651- 36 در پارکینگ مهدی واقع در ابتدای جاده شاندیز بازدید به عمل آمد و با توجه به این که سوئیچ خودرو 
موجود نبود امکان بازدید از موتور و گیربکس وجود نداشت لذا نتیجه کارشناسی و تعیین قیمت به شرح ذیل می باشد:

با توجه به ظاهر بدنه )رنگ ش��دگی گلگیر جلو س��مت راست و درب موتور(، وضعیت الستیک ها، تزیینات داخلی، 
وضعیت نگهداری، مدل و قیمت روز بازار خودرو قیمت سواری فوق مبلغ 900/000/000 ریال معادل نود میلیون 
تومان برآورد می گردد. با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز شنبه مورخ 99/9/8 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
شعبه دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 900/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً 
فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 45/000/000 ریال و مبلغ حق مزایده 54/000/000 ریال میباشد 
و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامی است. آ- 9909036 م.الف 409 -   تاریخ انتشار آگهی: 99/8/26
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی عدم افراز
با عنایت به درخواست خانم منور کامل نیکوکار طوسی بر افراز سهم مشاعی در پالک ثبتی 685 فرعی از 231- اصلی 
بخش 9 مشهد و با توجه به نامه شهرداری منطقه 7 مشهد برابر نامه 7/99/25024- 99/8/1 که به موجب آن افراز 
در ملک موصوف امکانپذیر نمی باش��د فلذا رأی بر عدم افراز ملک مذکور صادر می گردد. لذا مراتب حس��ب ماده دو 
قانون افراز به هر یک از شرکاء مشاعی ابالغ تا چنانچه نسبت به تصمیم مذکور اعتراض دارند ظرف مهلت ده روز از 

انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقدیم نمایند. آ- 9909037 م.الف 410
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد صباغی برابر وکالتنامه ش��ماره 12133- 98/4/15 دفتر 10 طرقبه از طرف علی سپهری نقندر با ارائه 
استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 99/18977 مورخ 1399/07/13 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان ششدانگ پالک 4 فرعی از 1 فرعی از 68- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر 
به شماره شناسه الکترونیکی 139520306008001252 ثبت گردیده و در رهن بانک کشاورزی طرقبه می باشد 
حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. آ- 9909038 م.الف 411
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در مورخه 99/08/12 پرونده ثبتی ششدانگ پالک 170 فرعی از پالک 66- اصلی بخش 6 مشهد که جریان ثبتی آن 
خاتمه یافته و تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه دالستان بنام محمدرضا امینی نقندر ثبت و سند مالکیت 
آن جهت مالک صادر و تسلیم گردیده تحت بررسی قرار گرفت، با توجه به مستندات موجود در پرونده بشرح ذیل 

مبادرت به انشاء تصمیم می نماید.               ))تصمیم عدم افراز((
در خصوص تقاضای آقای محمدرضا امینی نقندر مبنی بر افراز سهم مشاع نامبرده بمیزان تمامت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه دالستان به مساحت 1676/33 مترمربع پالک 170 فرعی از پالک 66- اصلی اراضی نقندر بخش 
شش مشهد، با توجه باینکه جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز باستناد مکاتبه شماره 14016/ص/36 مورخ 1399/08/05 
با تقاضای افراز واصله بعلت اینکه »مساحت ملک از حد نصاب تفکیک و افراز کمتر می باشد« مخالفت نموده است، لذا 
تصمیم به عدم قابلیت افرازان صادر و در اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز مراتب به کلیه مالکین مشاع ابالغ تا 
چنانچه اعتراضی دارند حسب ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره تحویل نمایند. آ- 9909039 م.الف 412

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل کالسه 139904006092002134 )9900201(

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139904006092002134 )9900201( له س��میه تباله فرزند جعفر به موجب 
س��ند ازدواج به ش��ماره 8544- 1398/08/19 جمعاً در قبال 114 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام 
حقوق دولتی علیه سام سیفی نوخندان فرزند محمدجواد اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1399/05/14 ابالغ طی 
مراحل قانونی مقرر در آیین نامه اجرای مفاد رسمی الزم االجرا که حسب تقاضای بستانکار مبنی بر توقیف و ارزیابی 
و مزایده یکدستگاه خودرو سواری se 131 شماره موتور mi/13/5878460 شماره شاسی h 1009099 مدل 96 
س��فید رنگ وضعیت بدنه گلگیر جلو رنگ دارد گلگیر عقب راست و زیر درب عقب راست مختصر ضرب خوردگی 
دارد بقیه قسمت ها سالم است. موتور روشن و کار می کند. الستیک های جلو و عقب در حد 30 درصد سالمت است 
و وضعیت عمومی جلوبندی و کنس��ول و صندلی و تودوزی نس��بت به مدل خوب اس��ت. قیمت پایه خودرو مبلغ 
900/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت در روز سه شنبه 1399/09/11 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل 
طرقبه- امام خمینی 1 روبروی هتل حیات پارکینگ بینالود شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. 
حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد ش��د. س��ایر هزینه های قانونی متعلقه و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده 

میباشد. آ- 9909040 م.الف 413
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( شماره بایگانی 9700109
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139604006092004069 )9700109( له سمانه سلطانی گیسور فرزند حسین 
به موجب سند ازدواج به شماره 172- 1395/08/07 در قبال 30 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام 
حقوق دولتی علیه ابوالفضل جعفریان فرزند محمدناصر اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1397/01/30 ابالغ سپس 
برابر نیابت اجرایی از ش��عبه دوم اجرای مش��هد به درخواست بس��تانکار تمامت 100 سهم مشاع از 95000 سهم 
ششدانگ پالک ثبتی 2924 فرعی از 168- اصلی بخش 10 مشهد واقع در اراضی لنگر در مجاورت ورزشگاه ثامن 
در قبال 30 عدد سکه مالکیت مدیون که در دفتر 1789 صفحه 76 ذیل ثبت 283194 ثبت شده و سند به شماره 
چاپی 182009 س��ری الف/32 سال 88 صادر و بازداشت گردید. برابر گزارش کارشناسی ملک مساحت ششدانگ 
95000 مترمربع و با کاربری کشاورزی است. آقای ابوالفضل جعفریان مالک معادل 100 سهم مشاع از 95000 سهم 
زمین مذکور می باشد. مساحت زمین مدیون برابر 100 مترمربع است ولی موقعیت آن در ملک اصلی در حال حاضر 
مشخص نمی باشد. پالک 2924 بدون حصار و قطعه بندی می باشد و کاربری آن کشاورزی است و فاقد مجوزهای 
الزم برای ساخت و ساز است. با توجه به موقعیت ملک و مساحت عرصه ارزش 100 مترمربع زمین مشاع از ملک 

متعلق به آقای جعفریان 200/000/000 ریال برآورد گردید.
حدود اربعه: ش��ماالً: به دیوار بطول )250/00( دویس��ت و پنجاه متر به ش��ماره پنجاه و نه فرعی شرقاً: غیره بطول 
)410/00( چهارصد و ده متر به شماره دو هزار و نهصد و بیست و پنج فرعی جنوباً: درب و دیوار بطول )256/00( 
دویست و پنجاه و شش متر به خیابان به عرض بیست متر غرباً: به دیوار بطول )355/00( سیصد و پنجاه و پنج متر 

به شماره دو هزار و نهصد و بیست و سه فرعی
لذا پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز سه ش��نبه 1399/09/18 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 
250/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت 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 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 
رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعی 

بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد. آ- 9909041 م.الف 414
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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  139960308001002798  مورخ  1399/07/28  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 علی زنگوئی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و کدملی 0652383270 
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 112/71 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستیگردی 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 تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908991
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/26                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/12                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه خان��م معصومه رفیعی دهاقانی طی وکالت نام��ه ش��ماره6525-1397/02/29دفتر105قم از طرف 
فریبرز صیدی هلیالنی  با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته که سند مالکیت تمامی 300سهم 
مش��اع از9750سهم شش��دانگ  پالک185/315-  اصلی واقع در بخش ثبت پنج قم در دفتر279صفحه261 ذیل 
ثبت193699 بنام فریبرز صیدی هلیالنی ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 985723 د/93 صادر و تسلیم شده 
است که از طرف معصومه رفیعی دهاقانی طی وکالت نامه شماره6525مورخ1397/02/29دفتر 51قم از طرف مالک  
اعالم  گردیده است سند مالکیت مزبوربه علت جابجائی  مفقود شده است،که در حال حاضر در این اداره در شرف 
صدور المثنی به نام ایش��ان میباش��د ، لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب 
را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهد .  رونوشت:به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(  م الف:13280  آ-9908965
داوود فهیمی - سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم اشرف السادات حدادی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی 
شش��دانگ پالک 10996/1066/1083 اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در دفتر65 امالک 811صفحه399 ذیل 
ثبت151558 بنام آقای علی حسین خانی ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 358778ب/93 صادر و تسلیم 
شده است سپس تمامی مورد ثبت  طی سند  قطعی32135مورخ1395/09/22دفتر 42قم به خانم اشرف السادات  
حداد گیوی انتقال قطعی گردید که از طرف مالک اعالم  گردیده است سند مالکیت مزبوربه علت جابجائی  مفقود 
ش��ده اس��ت،که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد ، لذا مراتب طبق تبصره 1 
اصالحی از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت10 روز 
کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد . رونوشت:به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
م الف:13279. آ-9908966

داوود فهیمی  -  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تبصره 5 ماده 1۲0 آیین نامه ثبت
نظر به اینکه آقای یوس��ف خداوند لوطی وکالت نامه ش��ماره 46784 مورخ1396/10/9 دفتر29 قم از طرف ورثه 
مرحوم محس��ن خدابنده لو با ارائه دو بر استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت شش دانگ اعیان 
پالک10438/92-اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در دفتر امالک 485 صفحه 206 ذیل ثبت 81483 به نام آقای 
محس��ن خدابنده لو ثبت و س��ند مالکیت به شماره مسلسل  590346 صادر و تسلیم شده است سپس ایشان طی 
حصر وراثت شماره 9609972524002691 مورخ 1396/08/29 شعبه 40 شورای حل اختالف قم فوت نموده که 
موجب درخواست ورثه مرحوم مبنی بر صدور سند نسبت به سهم االرثشان مشاهده گردید که سند مالکیت فوق به 
علت آب ریختن روی سند مالکیت ناخوانا گردیده است لذا طبق تبصره 5 اصالحی از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در حال حاضر در این اداره در شرف صدور سند مالکیت المثنی به نام ورثه ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره 1 
اصالحی از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی مالکیت 
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و 
ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد  رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام  میم الف:13281 آ-9908967

داوود فهیمی نیک
سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی شهرس��تان س��اری برابر رای ش��ماره 139960310456010109 مورخ 09-07-1399 که در هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
2 س��اری تصرفات مالکانه مسیح تیرگری خارکشی فرزند نصراهلل بشماره ملی 2093334372 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین باب بنای احداثی بمس��احت 611 متر از 44 اصلی واقع در قریه خارکش بخش 4 ثبت س��اری. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.  
آ-9908519       م الف 19906699

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399-08-11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-08-26 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره 13996031046011106 مورخ 28-07-1399 که در هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری 
تصرفات مالکانه نرگس نعمتی فرزند اکبر بشماره ملی 2269506200 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمس��احت 99.30 متر مربع قس��متی از پالک 1643 فرعی از 144 اصلی واقع در قریه پل گردن بخش 3 
ثبت ساری خریداری مع الواسطه از محمد علی کوالئیان مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف 19906693  آ-9908520
تاریخ انتشار نوبت اول: 11-08-1399    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-08-26 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی شهرس��تان س��اری برابر رای ش��ماره 139960310456010897 مورخ 27-07-1399 که در هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 
س��اری تصرفات مالکانه شکراله قنبری سیدآبادی فرزند ولی بشماره ملی 5769510420 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 88.55 متر مربع قسمتی از پالک 1643 فرعی از 144 اصلی واقع در قریه پل 
گردن بخش 3 ثبت ساری خریداری مع الواسطه از محمد علی کوالئیان مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف19906691   آ-9908521
انتشار نوبت اول: 1399-08-11
انتشار نوبت دوم: 1399-08-26

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 139960318018001691مورخ 99/06/23 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی احمد بهاری طالمی فرزند رجبعلی بشماره ملی 6539228635 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 500 متر مربع مجزی شده از پالک 50 و 54 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه بخش 
12 گیالن که برای آن شماره 663 فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی ابراهیم پناهی طالمی )سند 

زارعانه 57733-51/05/01 محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2039  آ-9908494
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/26 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 برابررای شماره 139960326002000412 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه طوسی نسب فرزند یقینعلی به شماره شناسنامه 4020159556 صادره ازشیرین سودر یک یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت  208723/14مترمربع مفروز ومجزی  شده از پالک 294 اصلی واقع درروستای آبمشکین 
خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای رستمعلی اکبری فرامرزی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 252( آ-9908492

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/8/11         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/8/26 
رئیس ثبت اسناد وامالک – محمد صادق بهرامی
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5روزنامـه صبـح ایـران

شماره جدید نشریه مشکوه منتشر شد  معارف: به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، صد و چهل و هفتمین شماره از نشریه مشکوه منتشر شد. »تأثیر عمل مبتنی بر اعتماد به وعده های 
الهی در معرفت دینی با تأکید بر آیۀ 122 سوره توبه )آیۀ نْفر(«، »تحلیل گفتمان احادیث تقیۀ حسن بن محبوب«، »بازخوانی ترجمه و تفسیر آیات 32 و 33 سورۀ »ص« و دفاع از شخصیت حضرت سلیمان)ع(«، »تطور 

حیطۀ موضوعی قرآن در فهم مفسران از عبارِت »ِتبْیاناً ِلُکلِّ َشْیٍء«« و »آسیب شناسی اخالقی انتقاد از منظر نهج البالغه« عناوین مقاالت ارائه  شده در این شماره از نشریه مشکوه است.

 عمل به قرآن ©
نیازمند رجوع به فرمایشات معصومینb است

ایکنا: از بررسی آیات قرآن کریم درباره خودش که فرموده: »َهَذا بََیاٌن لِلَنّاِس« 
لَْنا َعلَْیــَک الِْکَتاَب تِْبَیانًا لُِکِلّ َشــْیءٍ« و نیز با توجه به مباحث  یــا فرموده »نََزّ
تفسیر المیزان بدست می آید که به طور طبیعی مباحث قرآنی در بیان کلیات 
و اصول معارف دین یک پشــتوانه اصلی است؛ به این معنا که آنچه به عنوان 
محور مباحث دینی و به صورت معجزه این دین مطرح می شود کتاب خدای 

متعال است.
در عین حال ما با استدالل به مضامین این کتاب الهی هم حجیت فرمایش نبی 
اکرم)ص( را اثبات می کنیم و هم فرمایشــات اهــل بیت)ع( را؛ آیاتی از قرآن به 
صراحت بیان می کند که بیان آن حضرت باید در کنار بیان قرآن باشد؛ از جمله 
ْکَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس  بُِر َوأَنَْزلَْنا إِلَْیَک الذِّ آیه ۴۴ سوره نحل که می فرماید: »بِالَْبیَِّناِت َوالزُّ
ُروَن«؛ همچنین آیه ۶۴ این سوره می فرماید: »َوَما أَنَْزلَْنا  َما نُزَِّل إِلَْیِهْم َولََعلَُّهْم یََتَفکَّ

َِّذی اْخَتلَُفوا فِیِه َوُهًدی َوَرْحَمًة لَِقْوٍم یُْؤِمُنوَن«. َعلَْیَک الِْکَتاَب إاِلَّ لُِتَبیَِّن لَُهُم ال
از طرفی خود آیات قرآنی آن حضرت را به عنوان حاکم معرفی و تصریح می کند 
باید از ایشــان اطاعت بشــود و پیروان آن حضرت و کسانی که به حقانیت دین 
اعتقاد دارند آنچه آن حضرت می آورد را اخذ کنند. از جمله آیه ۷ سوره مبارکه 
حشر که می فرماید: »َوَما آتَاُکُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُکْم َعْنُه َفانَْتُهوا َواتَُّقوا اهللَ إِنَّ 
اهللَ َشِدیُد الِْعَقاِب«؛ بنابراین ما با توجه به روش مرحوم عالمه طباطبایی در اخذ 
معارف دین که همان روش عقالیی اســت عمل می کنیم؛ یعنی به آیات قرآنی 
بدون ذهنیت قبلی و همان طور که هست و نازل شده است رجوع می کنیم، اگر 
جایی اطالق دارد به همان اطالقش عمل می کنیم، اگر جایی قیدی دارد باید آیه 

را با قیدش بررسی کنیم.
این آیات بیانگر این است که آنچه آن حضرت می آورند باید به امر خدا اخذ شود. 
از طرفی خداوند در آیه 80 سوره نساء فرموده است: »َمْن یُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أََطاَع 
اهللَ َوَمْن تََولَّی َفَما أَْرَســْلَناَک َعلَْیِهْم َحِفیًظا«؛ در سوره نجم هم می فرماید: »َوَما 
یَْنِطــُق َعِن الَْهَوی إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌی یُوَحی«. عالمه طباطبایی با توجه به این آیات 
می گوید ما با رجوع به بیانات متواتر پیامبر)ص( حجیت فرمایشــات ائمه)ع( و 
همین طور پیش از آن، مقام امامت و خالفت اهل بیت)ع( را اســتفاده می کنیم 
که از این طریق فرمایشات مسلم اهل بیت)ع( همان فرمایشات رسول خدا)ص( 

خواهد بود و فرمایش آن حضرت فرمایش خدای متعال خواهد بود.
عالوه بر این، در آیاتی نسبت به اهل بیت)ع( به طور کنایی مقام امامت و خالفت 
و والیت ایشــان را اســتفاده می کنیم و اینکه خدای متعال می فرماید از ایشان 

اطاعت کنید.
عالمه طباطبایی با همان روش تفســیری خودشان که همان روش تبیین خود 
آیات با فهمیدن کلمات و آیات و مناسب آن ها با یکدیگر است که به »تفسیر قرآن 
َِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َوأَِطیُعوا  به قرآن« بازگشت می کند، در آیه شریفه »یَا أَیَُّها ال
الرَُّســوَل َوأُولِی الْْمِر ِمْنُکْم«، »اولواالمر« را جز ائمه نمی داند. بر اســاس این آیه 
خدای متعال اطاعت اولواالمر را در کنار اطاعت از رسول)ص( قرار داده است؛ پس 
اولی االمر هر کسی نمی تواند باشد و اطاعت از خدا مطلبی است که به دستورات 
قرآنی توجه دارد و اطاعت از رسول و اولی االمر توجه به دستورات دیگر است که 
تفصیل معارف قرآن است. با توجه به این مطالب که گوشه ای از روش استدالل 
برای اثبات حجیت فرمایشات اهل بیت)ع( و اینکه فرمایشات ایشان در راستای 
نبی اکرم)ص( و خدای متعال است، استفاده می کنیم روایاتی که از اهل بیت)ع( 
آمده است برای ما حجیت دارد و باید کسی که می خواهد به قرآن عمل کند به 

فرمایشات اهل بیت)ع( رجوع کند.
بیان پیامبر)ص( در دو آیه ۴۴ و ۶۴ سوره نحل، به طور حتم و قطعی باید در کنار 
بیان قرآن باشد؛ یعنی بیان قرآن بیان اجمالی و بیان پیامبر)ص( بیان تفصیلی 
است؛ بنابراین نتیجه می گیریم تنها رجوع به قرآن کریم برای فراگیری معارف 
دین کفایت نمی کند؛ رجوع به بیان قرآن کریم برای مؤمنان به آن الزم است ولی 
کافی نیست. در همه معارفی که قرآن برای ما هدایتگر است باید هم به فرمایش 
نبی اکرم)ص( و هم فرمایشات نورانی اهل بیت)ع( رجوع کنیم؛ ]البته[ این یک 
بیان کلی در حجیت فرمایش اهل بیت)ع( است و همه فرمایشات ایشان در یک 

ردیف نیست.

معارف: رئیس بنیاد مدیریت اسالمی، یکی 
از منتقدان شیوه فعلی تدریس و کتاب  های 
فعلی دانش اصول فقه است. او معتقد است 
در کتاب های گذشته که هم اکنون به عنوان 
متن درسی حوزه های علمیه مطرح هستند، 
همان مثال ها و اســلوب قدیمی اســتفاده 
شــده اند؛ از طرفی، هیچ  کــس نیز حاضر 
نیســت کتاب های جدید را به عنوان متن 
درسی قرار دهد. حجت االسالم والمسلمین 
سیدصمصام الدین قوامی، همچنین معتقد 
است فقها باید به سمت فقه های تخصصی 
حرکت کنند. در ادامه بخشی از نظرات این 
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در 
گفت وگو با شبکه اجتهاد از نظرتان می گذرد.

زمان و مکان، نماد شرایط متفاوت است»
ما در اجتهاد یک بحثی به نام شرایط زمان 
و مکان داریم. زمان و مکان، نماد شــرایط 
متفاوت اســت؛ بنا بر مقتضــای زمانی که 
نویسنده ها کتاب های درسی را می نوشتند، 
مثال هــای زمان خودشــان را می زدند که 
مبتالبه بوده است. مکاسب محرمه؛ یکسری 
محرماتی را مطرح می کند که در آن زمان، 
۱۵0 سال پیش، در زمان شیخ انصاری)ره( 
موضوع روز آن ها بوده و بحث داشته است؛ 
ماننــد خمــس، بحث های لهــو و لعب، یا 
بحث های طهارت که مورد سؤال زیاد واقع 
می شدند؛ پس مثال ها همیشه یک مصادیقی 

هستند از مسائل مبتالبه هر زمانی.
ادبیات ما هم همین  جور اســت. امروز اگر 
صــرف و نحو هم بخواهیــم درس بدهیم، 
مثال ها همــان مثال های قدیم اســت. در 
بعضی از موارد که ذهن ها مأنوس می شــود 
به مثال های قدیم، فقهای جدید هم سعی 
می کنند همان مثال هــا را بزنند. حاال یک 
رسائل و مکاسب بر ما حاکم هست؛ مکاسب 
کتاب درســی است که اصالً نمی شود آن را 
تغییر داد و پر از این مثال هاست. کتاب لمعه 
هم پر از این مثال هاست؛ بنابراین کسانی هم 
که درس های خــارج می دهند، باز متأثر از 

همین کتاب های فقهی هستند.

قواعد باید بر مصادیق و موارد جدید »
تطبیق پیدا کنند

در دوران جدیــد و در کتاب هایــی مثــل 
کتاب های مرحوم آقای خویی، باز می بینیم 
وقتــی می خواهند یک بحثــی را تفهیم و 
پردازش کنند، از آن مثال ها دور نمی شوند. 
شــهید صدر تا حدودی ســعی می کند در 
مباحث خود، مثال های جدید داشته باشد، 
ولی باز می بینید ایشــان هم با همه  اینکه 
تجدد و تنــوع دارد، مثال های قبلی را ترک 
نمی کند. این ها در قالب مثال است ولی مهم 
آن قاعده و اصول اســت که به درد فقیه و 
مجتهد می خورد؛ آن ها فوق مثال هستند؛ 
یعنی قواعدی هستند که باید بر مصادیق و 

موارد جدید تطبیق پیدا کنند.
به این علت است که هنوز ما نتوانستیم نسل 
جدیدی از کتاب های فقهی بنویســیم که 
جایگزین جواهر و مکاســب و لمعه و این ها 
بکنیم؛ البته در اصول یک مقدار کار شد، ولی 
در فقه کتاب های حاکم، همچنان کتاب های 
۱۵0 سال پیش هستند؛ و کتاب های جدید 
هم هیچ کس حاضر نیســت به عنوان متن 

اصلی از آن ها استفاده کند.

برای یک مجتهد و یک فقیه، آنچه مهم است 
این است که با اصول و قواعد آشنا شود، چه 
قواعد فقهیه و چه قواعد اصولیه. مثال های 
انتزاعی به معنای ذهنــی، برای فهم قاعده 
است. وقتی مجتهدی در ضمن این مسائل و 
مثال ها، قاعده را فرا گرفت و برای او جا افتاد، 
آنچه بعدها بــه درد او می خورد و می تواند 

به روزش کند، همین قاعده مندی است.

فقهای جدید به سمت تخصص های »
مورد نظر حکومت اسالمی بروند

فقهــای جدید باید بروند به ســمت فقه 
تخصصی؛ دیگــر موضوعاتی که پیش از 
آنکه حکومت و جمهوری اسالمی، تشکیل 
نظام بدهد، وجود داشتند را باید رها کنیم. 
باید از همان قواعد و اصول استفاده کرده 
و مسائل حکومت را حل کنیم. یعنی قوه  
اجتهاد خودمان را در مسیری صرف کنیم 
که نظام اسالمی بهره مند شود. ببینیم که 
نظام دارای چه مسائلی است، آن مسائل 
را مورد کنکاش قرار دهیم و دقت بکنیم. 
خود به  خود مسائل جدید پیش می آید؛ 
مثل بحث در اقتصاد که بحث های مفصلی 

است؛ مثاًل  »بیت کوین« که ارز دیجیتال 
است یا مثاًل بحث های مربوط به هنر که 

در فضــای مجازی مطرح 
می شود، احکام جدیدی را 
می طلبد. بهترین راه  این 
اســت که فقها را در نسل 
آینده به ســمت تخصص 
ســوق بدهیــم؛ آن هــم 
نظر  مــورد  تخصص های 

حکومت اسالمی. 
آن  گاه خواه ناخواه خواهیم 
دید کــه مثال هــا، کاماًل 
ملموس و کاربردی و مورد 
خوشبختانه  می شود.  ابتال 
ایــن کار اتفــاق می افتد؛ 
فقهایــی در بُعــد اقتصاد 
فعال انــد، در قانون گذاری 
فعال انــد، در امور فرهنگی 
مســئله یابی  فعال انــد؛ 
می کنند و بعد با اجتهادی 
کــه دارند در مقام پاســخ 

برمی آیند و جــواب می دهند؛ در حقیقت 
داریم به سمت تخصص می رویم.

حجت االسالم والمسلمین قوامی، رئیس بنیاد مدیریت اسالمی: 

قوه  اجتهاد را در جهت بهره مندی نظام اسالمی صرف کنیم

باید موضوعاتی که 
پیش از تشکیل 
نظام اسالمی به 
آن ها پرداخته 

می شد را رها کنیم و 
با استفاده از قواعد 

و اصول، مسائل 
حکومت را حل کنیم

بــــــرش

 استفاده از آی تی ©
در مسیر اجتهاد

رســا: مبحثی در علم اصول وجود دارد که بر 
اســاس آن تنها پس از فحص کامل می توان به 
اصول عملیه و امارات عمل کرد؛ بر این اســاس 
هر امکانی که فحص فقیه در مســیر اجتهاد را 
کامل تر کند، باید به آن توجه شــود؛ بنابراین 
در صورت وجود امکانات جدید، بدون استفاده 
از این امکانات فحص مجتهد کامل نخواهد بود 
و نمی توان فتوا داد؛ بدون اســتفاده از آی تی به 
معنای عام خود نیز که شامل ابزارهای مختلف 
می شــود، نمی توان مطلبی را به اسالم نسبت 
داد؛ مثــالً در زمینه واژه شناســی قرآن کریم و 
روایت ها با وجود قاموس های رایانه ای فقیه بدون 
مراجعه به این ابزار نبایــد معنایی را برگزیند.

بر اساس اصول مدون حوزه علمیه، استفاده 
از آی تــی در زمینه های مختلــف ضروری 
است و در غیر این صورت مسئله فتوا محل 
اشکال واقع می شود؛ نه تنها بهره گیری از ابزار 
موجود ضرورت دارد بلکه پس از باز شــدن 
راه، باید اســتفاده از آن تعمیــق پیدا کند. 
حتی اگر حوزه علمیــه بتواند در عمیق تر و 
دقیق تر شــدن این ابزار مؤثر باشد؛ این کار 
از بــاب مقدمه واجب، واجب خواهد بود؛ اگر 
از ابــزار جدید بهره نگیریم در درگاه خداوند 
متعال مسئول هستیم؛ چرا که در این صورت 
اجتهادها دقــت کمتری خواهند داشــت؛ 
بنابراین از فناوری جدید که خداوند به بشر 

ارزانی داشته باید بهره الزم گرفته شود.
میــزان اعتبــار و حجیت هــوش مصنوعی و 
اطالعات آی تی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ 
متخصصان امــر در این باب باید توضیح دهند 
که داده ها در چه حد دارای اعتبار هســتند؛ آیا 
موجب یقین می شوند و یا تنها احتماالت را در 
پی دارند؟ در عین حال هوش مصنوعی می تواند 
نقش مشــورتی برای فقیه داشــته باشد؛ فقیه 
به عنوان مشــورت از هوش مصنوعی استفاده 
می کند و آنچه از این ابزار بدســت می آورد، در 
کنار هم قرار می دهد و استنتاج نهایی را که خود 
انجام می دهد در اختیار جامعه قرار می دهد؛ ]هر 
چند[ اگر آی تی فرصت فکر کردن مستقل را از 

پژوهشگر بگیرد، قهراً به ضرر علم خواهد بود.
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یادداشت شفاهی

آیت اهلل محمدمهدی  شب زنده دار

برگ سبز، و سند مالکیت سواری سیستم پژو تیپ 
SLX- TU5 405 مدل 1396 به رنگ سفید – روغنی  
به ش���ماره موتور 164B0143832 و ش���ماره شاسی  
NAAM31FE6HK072038 به ش���ماره پالک 69 ق 
241 -54 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبارس���اقط 

م���ی گ���ردد.  ,ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
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پروانه نمایندگی بیمه پارس���یان به شماره 927/ 
ق ن /1396 متعل���ق به اینجانب س���میرا فهرجی 
)خس���روجردی( به ش���ماره مل���ی 3591747750 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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99
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7
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قو
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رن���گ   1388 م���دل  س���مند  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
س���فید به ش���ماره انتظام���ی 345س76 ای���ران 36  
ش���ماره موت���ور 12488166723 و ش���ماره شاس���ی 
NAACA1CBXAF211876 به مالکیت علیرضا گچ پز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند مالکیت و برگ س���بز )شناس���نامه(وانت تویوتا 
1600م���دل 1984 به رنگ س���فید معمولی به ش���ماره 
موتور 075452 به شماره شاسی 023088 به شماره 
پ���الک 145ط23-ای���ران95 بنام ناظ���م دهانی فرزند 
مراد به شماره ملی 6450321741 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
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02
6

دی
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مف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم (شرکت تعاونی مسکن کارگران 
فرش آستان قدس رضوی شماره دو به شماره ثبت 23420 )درحال تصفیه (

 تاریخ انتشار : 1399/8/26 
جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )نوبت دوم(شرکت تعاونی مسکن کارگران فرش آستان قدس رضوی 
واقع  پروژه  درمحل  مورخ99/9/8  روزشنبه  صبح   9 تصفیه(درساعت  ثبت23420)درحال  دوبشماره  شماره 
درالهیه 37 مجتمع مسکونی امام رضا برگزارمی شود از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 
10تا 12 مورخ های 99/9/2و99/9/3به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس ازتأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام 

مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هیئت تصفیه وناظر                       2-طرح وتصویب صورتهای مالی سالهای96تا98 
 3- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 99             4 -تمدیدمدت تصفیه

 5-تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه درصورت عدم تمدید انتخاب هیئت تصفیه جدید و ناظران تصفیه 
هیئت تصفیه شرکت 

/ع
99
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00
8

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی 
و شعب پنجگانه )در حال تصفیه(

با اس��تناد به مصوبه هیئت تصفیه ش��رکت در 
نظ��ر دارد جهت تکمیل پروژه اقالم و تجهیزات 
اع��الم حریق به ش��رح و مش��خصات مندرج در 

اسناد مناقصه خریداری نماید
ش��رکت ه��ای فروش��نده میتوانن��د از تاری��خ 
انتش��ار آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت 
اسناد مناقصه به دفتر شرکت تعاونی واقع در: 

آموزگار 37 برج پارسیان مراجعه نمایند
تلفن تماس :   36071228 و 36071227

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه 
خواهد شد . ,ع

99
09
01
9

 آگهی مناقصه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور                 
فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت تعاونی 

اعتبار کارکنان مرکز بهداری شمالشرق سپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران

 بشماره ثبت: 11173 )تاریخ انتشار:99/8/26(
)نوبت  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
شمالشرق  مرکزبهداری  اعتبارکارکنان  شرکت  اول( 
بشماره  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 
ثبت:11173درساعت9صبح روز یکشنبه مورخ99/9/9 
درمحل دفتر تعاونی واقع درمشهد قاسم آباد بلوار 
امامیه نبش امامیه 15 برگزارمی شود.از کلیه اعضای 
اتخاذ تصمیم نسبت به  محترم تقاضا می شود جهت 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضورآنها درجلسه مقدور 
موجب  به  را  خود  رأی  حق  توانند  می  باشد  نمی 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایندکه دراین 
صورت تعدادآراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رأی و 
بود.اعضای  خواهد  رأی  یک  تنها  غیرعضو  هرشخص 
نظر  مورد  وکیل  همراه  به  نمایندگی  اعطاء  متقاضی 
خود باید ازساعت 10تا13 مورخ 99/9/5 درمحل دفتر 
ازتأیید وکالتنامه های مزبور  تا پس  شرکت مراجعه 
فرد  برای  مجمع  به  ورود  ورقه   ، مجاز  مقام  توسط 

نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 

بازرس  گزارش  و  مدیره  هیئت  گزارش  1-استماع 
الی98  سالهای88  مالی  صورتهای  تصویب  و  2-طرح 
 99 سال  پیشنهادی  بودجه  تصویب  و  3-طرح 
4-انتخاب سه نفر هیئت تصفیه و دو نفر ناظر هیئت 

تصفیه برای مدت 2 سال .
هیئت مدیره شرکت 
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مدیریت سفر و اطالع از آخرین 
وضعیت راه های کشور از طریق 
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فراخوان مناقصات عمومی
 یك مرحله  ای

ن�ام مناقصه گزار: اداره کل راه�داری و حمل ونقل جاده ای 
استان زنجان  نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال( مبنای برآورد مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصات

5/900/000/000 به صورت مقطوع 59/000/000/000
دو  خری�د  اول:  مناقص�ه 
ظرفیت  ب�ا  لودر  دس�تگاه 

باکت 5 تن

2/085/000/000 به صورت مقطوع  20/850/000/000
مناقصه دوم: خرید مصالح 
خط کش�ی س�رد ترافیکی 
)رنگ سرد، گالسبید و تینر(

www.setadiran.ir صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی نحوه دریافت

از روز دوشنبه مورخ 1399/08/26 لغایت روز شنبه مورخ 1399/09/01 زمان دریافت

پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
صالحیت مورد نیاز 
در  ش�رکت  جهت 

مناقصه  اول

تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/09/11 
)به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(

مهلت و محل تحویل

ساعت 9:00 صبح روزچهار شنبه مورخ 1399/09/12 در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان
زمان و محل گشایش  
شناسه آگهی 1045120پاکات پیشنهاد قیمت

شرکت )سهامی عام ( نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد :
اق�ام مورد نی�از خود را که ش�امل جعبه کارت�ن 5 الیه هم�راه با چاپ 
لوگو� مقوا 3 ال وسط  کارتن -کیسه پلی پروپیلن بسته بندی �  پاستیک                 
بس�ته بندی )نایلکس(� الیه مقوا 3 ال- دوک پاستیکی اپن اند می باشد 

را از طریق مناقصه تهیه نماید.
ل�ذا متقاضیان محت�رم می توانن�د از تاریخ درج آگهی ب�ه مدت 5 روز 
جهت اخذ فرم مش�خصات ش�رکت در مناقصه  به آدرس فدائیان اسام 
چه�ار راه نخریس�ی روب�روی فدائیان 15 ش�رکت نخریس�ی و نس�اجی 

خسروی خراسان  مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-33410081

زمان ارائه پیشنهادات همه روزه از ساعت 9 الی 14 بجز روزهای تعطیل 
می باشد.

آگهی مناقصه شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان
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شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
1- فروش تعداد 3 قطعه زمین واقع در میدان بهار )تجدید(

2- بهره برداری از تاکسی بیسیم به صورت اجاره ای )تجدید(
3- فروش 2 واحد تجاری واقع در مجتمع جوادیه )داخل امام خمینی 6(

4- واحد شماره 8 مجتمع تجاری سید مرتضی
5- نگهداری و نظافت سرویسهای بهداشتی )مناقصه(

6-واگذاری تولیدات دستگاه سنگ شکن و بچینگ)مناقصه(
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 99/8/26 لغایت پایان وقت اداری 99/9/6 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یکشنبه مورخه 99/9/9

7- محل دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 
تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده و مناقصه -نوبت دوم
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روابط عمومی شهردای کاشمر

و حمل ونقل  راهداری  اداره کل 
جاده ای استان زنجان

گفتار
 آیت اهلل محمدباقر تحریری
 تولیت حوزه علمیه مروی تهران
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قیمت بلیت هواپیما رسماً گران شد©
باشگاه خبرنگاران جوان:در پایان  جلسه 
شورای عالی هواپیمایی کشوری  با تأیید 
اعضا مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی 
نسبت به جدول نرخی اعالم  شده توسط 
انجمن شــرکت های هواپیمایی در خرداد 
ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰درصد افزایش یابد. 
همچنین مقرر شد محدودیت ارزان ترین 
نرخ برای شــرکت ها از جدول فوق حذف  شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نخواهد 
داشت. هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت باالتر از سقف تعیین  شده نیست.

لوازم خانگی ارزان می شود؟©
ایرنا: روند کاهشــی نــرخ ارز در روزهای 
گذشته متأثر از اتفاقات بین المللی، انتظار 
کاهشی شــدن قیمت ها در برخی بازارها 
را به وجود آورد. در عرصه لوازم خانگی اما 
کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت نرخ 
ارز و با وقفه ای چندماهه، کاهش قیمت ها 
امکان پذیر خواهد بود. کاهش قیمت دالر 
در بازار ارز که از اواسط آبان با اقدام های بانک مرکزی آغاز شده بود،  با مشخص شدن 
نتایج انتخابات آمریکا شتاب بیشتری به خود گرفت. »اکبر پازوکی« دبیر انجمن صنفی 
توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران در این زمینه به ایرنا گفت: ۷۰ درصد مواد اولیه و 
تجهیزات مربوط به ســاخت لوازم خانگی در کشور داخلی است. اگر قیمت این مواد 
کاهش یابد، آنگاه نزولی شدن قیمت ها منطقی است. وی بیان  کرد: وقتی نرخ ارز روند 
کاهشی به خود می گیرد، تأثیر آن بیشتر در کاالهای قاچاق محسوس است، اما کاهش 

قیمت لوازم خانگی داخلی به همان سرعت اتفاق نمی افتد.

کدام کاال گران و کدام ارزان شد؟©
اقتصاد: جدیدترین آمار منتشــر شــده 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد در شــهریور ماه 
امســال در بین ۸۶ قلم کاالی اساســی، 
قیمــت ۷۱ کاال بیــن ۰/۳ تــا حــدود 
2۰2/۶درصد نسبت به خرداد سال گذشته 
افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت 
هم مربوط به گروه آهن آالت و حبوبات بوده است. به گزارش ایسنا، در این میان قیمت 
۱۵ کاال نیز در مدت یاد شــده بین ۰/4 تا 24/2درصد کاهش داشته است. کمترین 
کاهش قیمت مربوط به جوجه یکروزه گوشــتی بوده که در شهریور ماه هر قطعه از 
آن به قیمت یک هزارو۸۰۰ تومان عرضه  شده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به 
کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی بوده که قیمت هر بند از آن از ۵۱هزار و ۶۰۰ تومان در 
شهریور سال گذشته به ۳۹هزار و ۱۰۰ تومان در شهریور امسال رسیده است. قیمت 
سیب زمینی درجه  یک، کاغذ روزنامه وارداتی، الستیک اتوبوس و گوساله زنده نیز در 

یک سال مورد بررسی به ترتیب ۱۹/۹، ۱۶/۸، ۱۵/۸و ۱۱ درصد کاهش  یافته است.

 صدور خدمات فنی مهندسی ایرانی؛ ©
از آمریکای التین تا خاورمیانه

اقتصاد: غالمرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه، در گفت وگو با 
مهر گفت: صادرات خدمات فنی و مهندســی کشورمان از مدت ها پیش آغاز شده و 
شاهد حضور شرکت های بسیار موفقی در این حوزه پس از انقالب بوده ایم. شرکت های 
خدمات فنی و مهندسی بزرگ ترین سرمایه های کشور هستند و به خصوص در شرایط 
حاضر منطقه و تخریب گسترده ای که متأسفانه توسط آمریکا انجام شده است می توانند 
در سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان و... در امر بازسازی و آبادانی ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به ارسال بنزین به ونزوئال گفت: ونزوئال از طرف های تجاری قدیمی کشور 
ماســت. ما از گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم و هم صادرات و واردات 
کاال جریان داشته است. خوشبختانه این مسئله همچنان و در همه مسائل ادامه دارد. 
ما تنوع صادرات و واردات به ونزوئال داریم و ادامه نیز خواهد یافت. با برزیل یا کشورهای 
دیگر آمریکای التین هم روابط تجاری قدیمی داریم و امیدواریم با روش های جدید مثل 
تهاتر، تجارت را ادامه دهیم. تقریباً تمام کشورهای آمریکای التین با ما روابط تجاری 

از قدیم داشته و دارند.

جهش تولید به وسیله جهش صادرات©
اقتصاد: حساب کاربری سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشاری 
ویدئویی از ســخنان وی نوشت: یکی از لوازم جهش تولید، جهش صادرات و یافتن 
بازارخارجی است. صادرات ما به 2۸ کشور اتحادیه اروپا  پس از برجام، کمتر از نصف 
صادرات ما به افغانستان است! سوریه در بدترین شرایط 4میلیارد دالر واردات دارد که 

ما جزو سه کشور اول صادرکننده هم نیستیم!

تولید آلوئه ورا با رویکرد دانش بنیان©
اقتصاد: ســیدامیر سیاح، کارشناس اقتصادی، با انتشــار مستند تلویزیونی از یک 
کارآفرین و معرفی وی نوشت: امید عباس  زاده سال۸۶ با ۳میلیون تومان در یک زمین 
اجاره ای در حومه مشهد وارد تولید آلوئه ورا شده است و اکنون ۸۰۰ هکتار زیرکشت و 
سالی ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد و محصوالتش به اروپا صادر می شود. امید، رشته 
گیاهان دارویی خوانده است و به طور  دانش بنیان دو برابر دیگر کشاورزان برداشت می کند.

پیشنهاد شورای نگهبان درباره یارانه معیشتی
اقتصاد: هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
نوشت: طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک 
به خانوارهای کم درآمد است. مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه 
منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شــد ؛ اگر مجلس منابع تأمین 
این طرح را تعیین، مشخص و قابل تحقق سازد، شورای نگهبان 
به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه می دهد. ما به رفع 

ایراد امیدواریم.

POS فرار مالیاتی و پولشویی با دستگاه
اقتصاد: مجتبی توانگر،عضو شــورای عالــی اقتصاد و نماینده 
مجلس، در پیامی نوشت: ۳.۸میلیون POS فاقد هویت مشخص 
و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است. رستورانی در شمال 
تهران با اســتفاده از کارتخوانی که در مناطق آزاد ثبت  شده و 
از معافیت مالیاتی آن مناطق برخوردار اســت، فعالیت می کند 

و برخی کارتخوان خود را به  حساب منشی خود ثبت کرده اند!

سود بانک ها از نابسامانی اقتصادی
اقتصاد: محمد امینی رعایا، پژوهشگر اقتصادی نوشت: هر چند 
زیان ۵۰۰هزارمیلیاردی بانک های بد )ناترازی( به  واسطه رشد 
نرخ ارز و مسکن و طال تا حد قابل توجهی کاهش یافته، اما موتور 
تولید زیان خاموش نشده است. به  محض پایدار شدن اقتصاد، 
مجدداً این موتور روشن می شود، چون عوامل آن کماکان باقی 

است. بانک ها بیشترین نفع را از وضع نابسامان اقتصاد می برند.

اشتیاق دستگاه های دولتی در صدور مقررات جدید
اقتصاد: حســین ســالح ورزی، فعال اقتصــادی در پیامی 
گالیه آمیز نوشــت: مقررات آشفته و کلی گویانه و ضدونقیض 
در مورد حفاظت در برابر کرونا، نمونه ای از ضعف فنی شدید 
کارشناسان دســتگاه های دولتی برای تدوین مقررات است. 
معلوم نیست با این  همه ضعف چرا این قدر در صدور مقررات 
تازه مشــتاق و عجول  هستند و با وجود این همه تمرین چرا 

اصاًل بهتر نمی شوند؟

گزارش تحلیلی قدس از فرصت  ها و تهدیدهای اصالح ساختار بودجه همزمان با تصویب فوریت آن در مجلس

جراحی اقتصادی با اصالح دخل و خرج دولت
 اقتصــاد/ مهدی پناهی  نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
روز گذشــته بــا اولویت بررســی طرح 
اصالح ســاختار بودجه موافقت کردند تا 
این طرح به  عنوان نخســتین دستور در 
نشست علنی روز سه شنبه مورد بررسی 

قرار گیرد.
پیــش  از این رهبــر معظــم انقالب در 
شهریور ماه گذشــته در دیدار تصویری 
دولتمردان  بــه  با هیئت دولــت خطاب 
تأکید کــرده بودند »تالش کنید در یک 
سال باقی مانده کارهای اساسی و بزرگی 
بــرای دولت بعد به یــادگار بگذارید که 
اصالح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام 

مالیاتی جزو این  گونه کارهاست«.
اصالح ســاختار بودجه همواره به  عنوان 
یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان مورد 
توجه مجلس و دولــت قرار گرفته بود و 
رهبر معظــم انقالب نیز در ماه های اخیر 
در موارد مختلــف به محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس، نســبت بــه پیگیری این 
موضوع تذکــر داده بودنــد. مجلس نیز 
برای رســیدن بــه این مهم با ســازمان 
رایزنی هــای مختلفی  بودجه  و  برنامــه  
داشت که گاهی با چاشنی سیاست محل 

بگوومگوهای رسانه ای شده بود.

رایزنی های دولت و مجلس پیش از »
طرح موضوع در پارلمان

محسن زنگنه، رئیس کمیته 
اصــالح ســاختار بودجــه 
مجلس، روز گذشته با اشاره 
به ارســال نامــه ای همراه 
با موارد اصالحی ســاختار 
رئیس  نوبخــت،  به  بودجه 
برنامه وبودجــه  ســازمان 
کمیسیون  رئیس  توســط 
برنامه برای اعمال در قانون 
بودجــه ۱4۰۰ هــم اظهار 
براســاس  نامه  ایــن  کرد: 
میان  تعاملــی  یک  رونــد 
ارســال  دولت  و  مجلــس 
میان  ایــن  از  پیش   شــد. 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
محاسبات مجلس با سازمان 
برنامــه  و بودجه تقریباً یک 
هماهنگــی ۱۰۰درصــدی 
و تفاهمی نســبت به تمام 
بندهــای این طــرح ایجاد 
شــده بود. طبق صالحدید حاجی بابایی، 
رئیــس کمیســیون جمع بنــدی نهایی 
دربــاره اصالح ســاختار بودجه پیش از 
بررســی در صحن برای نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه ارسال شد تا در 
صورت ضرورت آماده سازی زیرساخت ها، 
دولــت بتوانــد با ایــن اصالحــات کار 
خود را پیــش ببرد. زنگنه بــا تأکید بر 
پورمحمــدی، معاون ســازمان  اینکــه 
اعالم  برنامه وبودجه طی مصاحبه ای هم 
کرد، موارد ارسالی اصالح ساختار بودجه 
باید تبدیل به قانون شــود، گفت: پیش 
 از این دولت الیحــه ای را درباره اصالح 
ســاختار بودجه به مجلس ارسال نکرده 
بود بلکه یک پاورپوینت ۱2۰ صفحه ای 
درباره اصالح ســاختار بودجه به مجلس 

ارسال کرده بودند.

اهمیت اصالح ساختار بودجه و آژیر »
هشدار پولی شدن کسری بودجه

بــرای درک اهمیت بودجه در شــرایط 
اقتصاد کالن کشــور باید به زنجیره ای از 
اتفاقــات توجه کرد. به زبان ســاده دولت 
عالوه بــر تأمین مخارج خود که شــامل 
طرح هــای عمرانی یا حقــوق کارمندان 
می شــود، با تصمیم های اقتصادی موجب 

تغییر در اقتصاد می شود.
مبنای عمل دولت بــرای این فرایند هم 
همان »برنامه بودجه« یا برنامه دخل وخرج 
است که در صورت ناهماهنگی بین درآمد 
و مخارج، با کســری مواجه می شــود. در 
ســال های اخیر به دلیل محدودیت منابع 
مالــی دولت به  ویــژه به دلیــل کاهش 
دســت اندازی  شــاهد  نفتی،  درآمدهای 
دولت در منابــع بانک مرکزی و در نهایت 
چاپ پول بوده ایم که موجب افزایش تورم 
و پیچیده شدن مسائل اقتصادی می شود.

در دوره اخیر روش فــروش اوراق بدهی 
کــه در قالب عقد مرابحه طراحی  شــده 
اســت، مورد توجه دولت قرارگرفت، اما با 
موفق نبودن این روش آژیر هشدار به صدا 

درآمده است.
روز گذشــته خبرگزاری فارس با انتشــار 
گزارشــی در این زمینه نوشــت: مجموع 
فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا 
2۰ آبان ماه ۷2هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان 
بوده اســت؛ با توجه به ضــرورت فروش 
24۰هزار میلیارد تومــان اوراق بدهی در 
طول ســال، در صورتی  که میزان فروش 
اوراق بدهی مانند دو ماه اخیر باشد، دولت 
در ســال ۹۹ بــا ۱۵۹هزارمیلیارد تومان 
کسری روبه رو خواهد شد که در نهایت با 
استقراض از بانک مرکزی موجب  افزایش 

پایه پولی خواهد شد.

 اصالح ساختاری بودجه »
به چه معناست؟

در چنین شــرایط بغرنجی باید به شفاف 
کردن موضوع اصالح ســاختاری بودجه 
پرداخــت. کاراتر نمودن و شفاف ســازی 
هزینه های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار 
با هــدف مدیریت کســری بودجه دولت، 
ایجاد ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی و 
عدالت محورکردن و توزیع عادالنه  بودجه، 
از جمله هدف های اصالح ساختار بودجه 

است.
در این راســتا بایــد برنامه هایی در حوزه 
فرارهــای مالیاتــی و تهیه پایــه مالیاتی 
جدید، همچنیــن مدیریــت بدهی ها و 

دارایی های دولــت، چگونگی ورود منابع 
نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و 
کاهش هزینه های جاری، تدوین شود که 
به  صورت قوانیــن الزم االجرا برای اصالح 

ساختار بودجه دربیایند.

موانع اصالح ساختار بودجه»
هــر چند اصــالح ســاختار بودجه، یک 
جراحی اقتصادی اســت، اما اجرای آن به  
سادگی نیست، این سختی را می توان در 
برنامه  نوبخت، رئیس ســازمان  اظهارات 
وبودجــه دید کــه چندی پیــش درباره 
موانع اجرا نشــدن اصالحــات گفته بود: 
»علت عدم اجرای اصالح ســاختار بودجه، 
این نیســت که برنامه ای برای آن نداریم 
و یا خیلی پیچیده اســت و ما از آن ســر 
درنمی آوریم بلکه به خاطر آن اســت که 
اجرای اصالح ساختار بودجه، کار مشکلی 
اســت؛ چون به تضاد منافع دســتگاه ها 
برخورد می کند و نتیجه این می شــود که 
یکباره کل تبصــره 22 که به این موضوع 

برمی گردد، در مجلس حذف می شود!«.
جــدا از آن دولتی هــا از شــفاف نبودن 
دخل وخرج خود ذی نفع هســتند. میزان 
شــفاف نبودن بودجه هــای دولتی را در 
اظهارات اخیر محســن زنگنــه، نماینده 
مجلــس نیز می توان دید کــه گفته بود: 
»همه دعواها در مجلس بر ســر یک سوم 
بودجه است و روی باقی بودجه که متعلق 
به شرکت های دولتی است، هیچ نظارتی 
شــرکت های  بودجه  نداریــم. ۸۵درصد 
دولتــی متعلق به پنج شــرکت اســت. 
۹۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شــرکت 
نفت اســت و هیچ کس در این کشــور به 
شما نمی گوید که درآمد شرکت ملی نفت 

چقدر است؟«.
عدم هماهنگــی بدنــه تصمیم ســاز تیم 
اقتصادی کشــور یکی دیگر از موانع بزرگ 
این مسئله است، چه در داخل دولت و چه 
بین قوا. موازی کاری یا حتی خنثی سازی 

برنامه ها، آسیب متداول برنامه هاست.
آخرین مانــع نادیده گرفتــن بازیگران و 
ذی نفعان مختلف اســت. اصالح ساختار 
بودجــه عمدتــاً بــا محوریت ســازمان 
برنامه وبودجه پیش می رود و گاهی مجلس 
هم آن را جهت دهی می کند و برنامه های 
طراحی  شــده عمدتاً از منظر این سازمان 
یا بخشی از مجلس دیده می شود نه همه 
ارکان دولت یا ســایر قوای کشور. چنین 
نگاه بخشی موجب اصطکاک و تنش های 

درونی در زمان اجرا خواهد شد.

چه کسی متولی اصالح ساختار »
بودجه است؟

موانعی که تاکنون اشــاره شد را می توان 
تا حدی طبیعی دانست، اما ناهماهنگی ها 
در اجرای این جراحی اقتصادی قابل توجه 
اســت. مجلس، دولت یا شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی هر کدام به  گونه ای 
خود را متولی این مســئله می دانند و اثر 
این موضوع را در بالتکلیفی تصمیم گیری 
می توان دید. شــاهد این ادعا ســخنان 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در گفت وگو با پایگاه اطالع رســانی رهبر 
معظم انقالب اســت که گفته بود: »یک 
برنامــه  جامع تفصیلی تهیــه کردیم که 
در ایــن چهار محور، ۱۰ بســته  اجرایی 
هم فراهم و به شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ارائه شد. چون در ابالغیه  رهبر 
انقالب هم تصریح شــده بــود که برنامه  
اصالح ساختار باید در شورای عالی مورد 
بحث  و بررســی قرار بگیرد. اتفاقاً شورای 
سران جلســاتی هم گذاشت و به بخشی 
از قســمت ها ورود کــرد، امــا به جهت 
عدم توافــق بر همه  مســائل آن، موضوع 

باقی ماند«.

هشدارها و آسیب ها»
تجربه هــای گذشــته و مــرور صحبت 
معمــوالً  می دهــد  نشــان  مســئوالن 
چارچوب هــای  اصلــی  جهت گیــری 
پیشنهاد شــده حاکی از رویکرد تعدیل 
ساختاری اســت که در دهه های گذشته 
نیز بــا نوســان های مختلف در کشــور 
مورد توجه بوده اســت. تعریف محدود از 
دولت بــه تأمین کننده کاالهای عمومی، 
کاهش هزینه های اجتماعی دولت مانند 
توصیه به کاهــش هزینه های طرح هایی 
همانند ســالمت، خرید تضمینی گندم، 
نــگاه درآمدی به آزادســازی قیمت های 
حامل های انرژی و نظام یارانه ای کشور، 
از جمله نشانه هایی بوده که تاکنون بارها 
توسط کارشناسان اقتصادی هشدار داده 

 شده است.
تأکید همه کارشناسان بر تبعات نابرابری 
اقتصادی خواســته یا ناخواســته چنین 
برنامه هایــی اســت کــه ســازوکارهای 
پیش بینی شده یا حتی اجرا شده تاکنون 

موفق عمل  نکرده اند.
تأکید بر کوچک سازی دولت بدون در نظر 
گرفتن مالحظات مرتبط با تقویت ساختار 
تنظیم گــری و حکمرانــی دولت، موجب 
افزایش مشکالت و مســائل اقتصادی در 

جامعه خواهد شد.
فقــدان معنــای مشــخص از برنامــه و 
اجرایــی طرح ها  ســازوکارهای ضمانت 
و اصالحــات، موضــوع بااهمیت دیگری 
است. بسیاری از پیشــنهاد ها و برنامه ها 
تاکنون در دولت های مختلف یا در سطح 
کارشناســان مطرح  شــده، اما در نهایت 
عملیاتی نشده اند. در واقع باید این پرسش 
اساسی را مطرح کرد که برنامه های خوب 
چــرا تاکنــون اجرایی نشــده اند؟ آیا در 
چرخه اصلی بودجه ریزی)تنظیم، تصویب، 
نظــارت و اجــرا( اراده ای بــرای اصالح 
وجود دارد؟ پاســکاری نهادی و ارجاع به 
آینده نیز همواره یکی از عوامل سرپوش 

گذاشتن بر این جراحی اقتصادی است.

تجربه های گذشته 
و مرور صحبت 
مسئوالن نشان 
می دهد معموالً 
جهت گیری اصلی 
چارچوب های 
پیشنهاد شده 
حاکی از رویکرد 
تعدیل ساختاری 
است که در 
دهه های گذشته 
نیز با نوسان های 
مختلف در کشور 
مورد توجه بوده 
است

بــــــــرش

تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در کمیسیون صنایع  مهر: عضو کمیسیون صنایع مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در این کمیسیون خبر داد. 
روح اهلل ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: رویکرد اصلی در طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس کاال مبتنی است  و براساس 
این طرح، شورای رقابت موظف می شود هر ۶ ماه یک بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم قیمت، شدت فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار و تیراژ خودرو تعیین کند.

خـــبر

اقتصاد مقاومتی
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 اقتصاد  فرهاد حنیفی در گفت وگو با فارس، 
اعتبار  تعاونی های  مشکل  آیا  اینکه  مورد  در 
غیرمجاز حل شد و چقدر از پول بانک مرکزی 
و بیت المال برای این تعاونی ها پرداخت شد، 
تعاونگران  با  جلسه  در  که  همان گونه  گفت:  
اعتباری  تعاونی های  مجموع  کردم،  عرض 
غیرمجاز حدود ۸میلیون نفر از مردم را درگیر 
خودشان کرده بودند و در جلسه شورای سران 
کشور و بانک مرکزی مساعدت شد مسائل مردم 
تا حد زیادی رفع و رجوع و قرار شد پیگیری 
شود و اموالی که از این تعاونی ها وجود دارد، 

ضبط  شده و صرف بدهی های آن ها شود.
وی افزود:  تخلفاتی در این شرکت های تعاونی 
غیرمجــاز صــورت گرفته، اما ایــن تعاونی  ها 
دارای پرسنل، شــعب، دارایی ها و تسهیالتی 
که به متقاضیان داده اند، هســتند و قرار شد 
بخش مهمــی از بدهی های آن ها از این محل 
تأمین شود و در حال حاضر باالی ۹۹درصد از 
سپرده گذاران در این تعاونی ها سپرده خودشان 
را دریافت کرده اند و فقط ســپرده های کالن 

مانده است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت:  در مواردی که 
خود تعاونی  های اعتباری اموالی خوب داشته 
و شناسایی شده اند، حتی برای سپرده گذاران 
بــزرگ هم در چارچوب تهاتر با اموال ســعی 
شــده اســت پرداخت هایی صــورت بگیرد و 
پیشــرفت های خوبی در این زمینه انجام شده 

که در حال پیگیری است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به اینکه 

چقدر از منابع بیت المال و بانک مرکزی برای 
مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و افرادی 
کــه قانون را رعایت نکــرده بودند، پرداخت 
شده است، گفت: در مجموع حدود 2۰هزار 
میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری 
غیرمجــاز دادیم که اکنون بــاالی ۱۰هزار 
میلیارد تومــان از این منابــع به بیت  المال 

برگشت داده شده است.
وی همچنین در مورد اینکه آیا مؤسســات 
مالی و اعتباری غیرمجاز همچنین مجموعه 
کاســپین قرار اســت تبدیل به بانک شوند، 
گفت: هر کدام از مؤسسات اعتباری و مالی در 
مراجع مختلف قرار دارند از جمله در کمیته 
منتخب سران، مرجع کمیته تخصصی اصالح 
نظام بانکی و هر کدام برایشــان سرنوشتی 
مشخص شــده که در آن چارچوب حرکت 
می کنند. عمده مؤسســات مالی و اعتباری 
غیرمجاز بحث انحالل دارند، اما برای برخی 
هم موارد دیگری تصویب شده که آن ها هم 
در جریان تصمیم گیری است و به مرور که به 

نتیجه برسد، به اطالع مردم می رسد.

سیاست گذاری پولی

پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان به مالباختگان
ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری چه میزان هزینه برد؟

رئیس  همتی،  عبدالناصر  اقتصاد     
بانک مرکزی، طی حکمی حسین چرخ انداز را 
به عنوان سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی 
منصوب کرد. از اوایل دهه ۹۰ تاکنون صمد 
بانک مرکزی  اداره صادرات  کریمی مسئولیت 
را برعهده داشته است. با توجه به نقش مهم 
اداره صادرات بانک مرکزی در قاعده گذاری برای 
بازار ارز و بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه 
ارزی، تغییر مدیر اداره صادرات بانک مرکزی 
اتفاق مهمی در حوزه ارزی محسوب می شود. به 
 گزارش فارس، با توجه به تغییر یکباره و تعیین 
سرپرست برای اداره صادرات بانک مرکزی، به 
نظر می رسد این تغییر در واقع یک برکناری 

بوده است.
همزمان با این انتصاب، گوهررســتمی، مدیر 
ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: این بازار 
در نظر دارد از دوشنبه 2۶آبان نرخ های خود را 
به شــکل عمومی و از طریق سایت و مجاری 

رسمی متعلق به این بازار منتشر کند.
به گفته وی، پیش از این بازار متشکل ارز ایران 
هیچگاه نرخ های خود را به شکل عمومی انتشار 
نداده است و نرخ ارزهای معامالتی )شامل دالر، 
یورو و درهم( تنها از طریق ســامانه معامالتی 
این بازار در اختیار کارگزاری های بازار متشکل 
ارز ایــران قرار می گرفت. وی افزود: از این پس 
www. متقاضیان ارز می توانند از طریق سایت

ice.ir یا با جست و جوی نام کاربری iceiran در 
تلگرام و icemarket.ir در اینستاگرام، به جمع 
مخاطبان بازار متشــکل ارز ایران پیوسته و از 

نرخ ها و اخبار این بازار آگاه شوند.
گوهررســتمی ادامه داد: متأسفانه تا امروز و 
پیش از اعالم رســمی نرخ های بازار متشکل 
ارز ایران، عده ای ســودجو با استفاده از نام و 
اعتبار این بــازار، بیش از ۱۰ کانال تلگرامی 
تقلبی راه اندازی کرده اند که به وسیله آن ها به 
اعالم نرخ های غیرواقعی و ایجاد نوسان های 
ســاختگی در بــازار ارز می پرداختند؛ این 
موضوع اکنــون از مجــاری قانونی در حال 
پیگیری اســت و به  زودی بــا عامالن آن ها 
برخورد قضایی خواهد شد. همزمان با اعالم 
این خبر نرخ هــای فردایی روز گذشــته با 
وقفه ای روبه رو شد. مجید شاکری، اقتصاددان 
و پژوهشگر سیاست مالی، در واکنش به این 
دو خبر نوشــت: همزمان با تغییر مدیریتی 
در اداره صادرات بانک مرکــزي، نقش  بازار 
متشــکل در منطق سیاست گذاری ارزی در 
حال بازتعریف است. من تصور می کنم بانک 
مرکزی) کامالً به درســتی( متقاعد شده که 
در ســال ۹۹ نمی توان همان جعبه ابزار ۹۸ 

را به کار گرفت.

سیاست گذاری ارزی

دالر فردایی حذف می شود؟
دو تغییر کلیدی ارزی در بانک مرکزی

 بازار سرمایه ©
همچنان صعودی ماند

اقتصاد: تا عصر دیروز قیمت دالر صرافی ملی 
2۶ هزارو۱۳۰تومــان بوده که نســبت به روز 
قبلش 2/۳ درصد کاهش داشــته اســت. نرخ 
صرافی ملی روز پیش از آن 2۶هزارو۷۵۰تومان 
بود. قیمت دالر در بازار نیز ۳/۸ درصد افت کرد. 
دالر در بازار آزاد در حالی 2۵هزارو۹۰۰تومان 
توسط برخی فعاالن بازار گزارش شده که این 
نرخ در روز  شــنبه 2۶هزارو۹۵۰تومان گزارش 
شــده بود. در همین حال قیمت طال نیز ۳/2 
درصد کاهش داشته است. طبق اعالم اتحادیه 
طال و جواهر تهران قیمت هر گرم طال تا حوالی 
ساعت ۱۵، یک میلیون و ۱۶۵هزار تومان بود. 
این نرخ در روز شنبه یک میلیون و 2۰4 هزار 
تومان بود. قیمت سکه تمام طرح جدید نیز در 
حالی ۱2میلیون و ۱۰۰هزار تومان گزارش  شده 
که این نرخ در روز شنبه ۱2میلیون و ۶2۸هزار 
تومان بود. بدین ترتیب افــت 4/۱درصدی در 
کارنامه امروز قیمت سکه ثبت شده است؛ اما 
شاخص کل بورس صعودی ماند و ۰/۷درصد 
افزایــش یافت. این صعود برای ســومین روز 

متوالی پس از مدت ها نزول است.

عرضه سهام عدالت تا اطالع ثانوی »
متوقف شد

از سوی دیگر یک منبع آگاه در شرکت بورس 
در گفت وگــو بــا بورس نیــوز از توقف عرضه 
سهام عدالت خبر داد و اظهار کرد: روز گذشته 
و دیروز )یکشنبه( اجازه داده نشد سهام عدالت 
معامله شود تا روند بازار بهبود یابد. وی گفت: 
به  هیچ  عنوان اجــازه عرضه خرد در بازار داده 
نمی شــود و عرضه بلوکی نیز تا اطالع ثانوی 
متوقف خواهد بود. این منبع آگاه با بیان اینکه 
مدت  زمان توقف عرضه سهام عدالت مشخص 
نیســت، تصریح کرد: اطالعی درباره اینکه آیا 
وزیــر اقتصاد در این  بــاره ورود خواهد کرد یا 

خیر، ندارم.

 بیکاری ۷۰۹هزار آمریکایی ©
در هفته گذشته 

مهر: طبق آمار اداره کار آمریکا، هفته گذشته 
با کند شــدن ریکاوری اقتصادی این کشور، 
۷۰۹هــزار آمریکایی تحت پوشــش بیمه 
بیکاری شــدند. در هفته منتهی به ۷نوامبر 
تعداد آمریکایی هایی که برای نخســتین بار 
درخواســت دریافت حقوق بیکاری خود را 
در شــرکت های بیمه ثبت کردند نسبت به 
هفته گذشــته 4۸هزار نفر کاهش یافت. هر 
چند اداره کار آمریکا داده های هفته گذشته 
را اصالح کرده و افزایش داد تا مشخص شود 
تعداد بیکاران رســمی آن هفته به ۷۵۷هزار 
نفر رسیده بوده است. این چهارمین بار در ۳4 
هفته گذشته است که تعداد بیکاران جدید 
هفتگی آمریکا از ۸۰۰هزار نفر کمتر می شود 
و دوازدهمین باری اســت کــه این تعداد از 
یک میلیون نفر کمتر اســت. جی برایسون، 
اقتصاددان ارشد ولز فارگو می گوید: به طور 
خالصه می توان گفت هر چند بازار کار آمریکا 
رو به بهبود است، اما هنوز با وضعیت نرمال 

فاصله زیادی دارد.

طال؛ بزرگ ترین تجارت غیرنفتی ©
امارات در نیمه اول ۲۰۲۰ 

ایسنا: آمار رسمی امارات متحده عربی نشان داد 
تجارت طال به ارزش ۱۰4میلیارد درهم معادل 
۱۵/۷ درصد از کل تجارت، بزرگ ترین تجارت 
غیرنفتی این کشور در نیمه اول سال 2۰2۰ بود. 
مرکز آمــار و رقابت فدرال امارات متحده عربی 
اعالم کرد تجــارت غیرنفتی این کشــور در 
نیمه اول سال 2۰2۰ به ۶۵۸/۳میلیارد درهم 
)۱۷۹/2 میلیارد دالر( بالغ شــد. ارزش واردات 
این کشور در نیمه اول امسال ۳۷۸/۸میلیارد 
درهم و صادراتــش ۱۱۶/۷میلیارد درهم بود. 
براســاس گزارش بلومبرگ، چین بزرگ ترین 
شریک تجاری امارات متحده عربی بود و ارزش 
تجارت میان دو کشــور به ۸2/4میلیارد درهم 
رســید و پس از آن عربستان سعودی، هند و 

آمریکا قرار گرفتند.

بازار سرمایه

اقتصاد جهان

 اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل ها جهت نقاهتگاه بیماران  مهر: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آمادگی وزارت بهداشت، برای اجاره هتل ها به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی 
و استقرار کادر پزشکی خبر داد. علی اصغر مونسان گفت: وزارت بهداشت برای اجاره و پرداخت اجاره بهای این اماکن آمادگی دارد. مدیران کل با اعالم هرچه سریع تر این موضوع به هتل ها و اقامتگاه ها در استان ها، فهرست 

هتل های درجه یک، دو و سه را که به این امر عالقه مندند در اختیار ما قرار دهند تا ما این اسامی را به وزارت بهداشت اعالم و دانشگاه های علوم پزشکی هر شهر برای انعقاد قرارداد با هتل ها اقدام کنند.

۳۰ تا ۵۰ درصد »نوزادان آمریکایی« مادرانی ©
ازدواج نکرده دارند!

تسنیم: بر اساس آخرین آمارcdc، مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا در 
ایالت می سی ســی پی 54.1 درصد کل 
نوزادهای متولدشده به مادران ازدواج نکرده 

اختصاص دارد!
ایالت یوتا با 19.2 درصد کمترین آمار تولد 
مادران ازدواج نکرده را داراست، غیر از یوتا، 

کلرادو و آیداهو، در باقی ایاالت آمریکا این آمار بین 30 تا 50 درصد است.
گفتنی است بر اساس گزارش سایت یورو استات )مرکز آمار اتحادیه اروپا(، 42درصد از 
نوزادان متولدشده در کشورهای اروپایی در سال 2018، حاصل روابط خارج از ازدواج 
بوده اند؛ این آمار تنها مربوط به میانگین تولد نوزادهای زنده در سراسر اروپاست و سقط  
جنین های انجام شده لحاظ نشده است؛ در برخی کشورها همچون فرانسه و ایسلند 

به تنهایی میزان تولدهای خارج از ازدواج به بیش از 60 درصد می رسد.

در دانشگاه مارشال و پس از ۵۰ سال انجام شد

اعطای مدرک به دانشجویان جانباخته©
ایسنا:پس از گذشت 50 سال از سقوط هواپیمای حامل دانشجویان ورزشکار دانشگاه 

مارشال،  این دانشگاه در مراسمی به دانشجویان قربانی مدرک تحصیلی اعطا کرد.
در سال 19۷0 میالدی، یک فروند هواپیما در مسیر کارولینای شمالی به هانتیگتون 

دچار سانحه شد و تمامی ۷5 مسافر خود را به کام مرگ کشاند.
این هواپیما حامل 3۷ نفر از اعضای تیم فوتبال دانشگاه مارشال)Marshall(، هشت نفر 

اعضای تیم مربیگری و 25 نفر از حامیان تیم بود.
این تیم پس از انجام یک مسابقه فوتبال، در مسیر بازگشت به خانه بود که دچار سانحه 
شد. تا به امروز، سقوط هواپیمای دانشگاه مارشال مرگبارترین سانحه در تاریخ ورزش 
آمریکا بوده است. پس از گذشت 50 سال از این حادثه، دانشگاه مارشال در سالگرد این 
اتفاق تلخ به دانشجویانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، مدرک افتخاری 
اعطا کرد. برگزارکنندگان این مراسم گفتند احساس می کنند سرانجام، هم اکنون زمان 
مناســبی برای اعطای این مدرک است. حتی اگر خود دانشجویان برای دریافت این 

مدرک در دنیا نباشند.

 پیش بینی قحطی گسترده در چندین کشور ©
به دلیل شیوع کرونا

ملــل متحد قحطی  ایسنا:ســازمان 
گســترده را در چندین کشور جهان به 
دلیل همه گیری ویروس کرونا پیش بینی 

کرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد پیش بینی 
کرده اند چندین کشــور ممکن است به 
دلیل همه گیــری ویروس کرونا قحطی 

گسترده، بی ثباتی سیاسی و افزایش قیمت مواد غذایی را تجربه کنند.
سازمان ملل در میان کشورهایی که ممکن است دچار قحطی شوند از یمن، نیجریه، 

سودان جنوبی، بورکینافاسو، لیبی و حتی افغانستان نام برده است.
عالوه بر این، مردم در بسیاری از کشورها ممکن است به دلیل این همه گیری مشاغل 
خود را از دســت بدهند و بنا به پیش بینی سازمان ملل متحد، 20 میلیون شغل در 

معرض تهدید قرار دارند.
کارشناســان به ویژه نسبت به تأثیر این همه گیری بر معیشــت و درآمد مردم در 

کشورهای آفریقایی هشدار می دهند.
به گزارش اســپوتنیک، به گفته کارشناسان ســازمان ملل، قحطی گسترده در این 

کشورها تنها با تالش مشترک سایر کشورها قابل پیشگیری است.

ترک عادت موجب شفاست!©
احتماالً برای شما هم پیش آمده، که در برخورد با اشخاصی که عادات ناپسندی 
مثل سیگار کشیدن، پرخوری، بد دهنی و... داشته اند، وقتی از آن ها می خواهید 
فکری به حال این عادت خود کنند به شــما می گویند: »مگر نشــنیدی که از 
قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض اســت، قدیمی ها یک چیزی می دونستن 
که گفتن« و یا شاید خود شما نیز عادت به رفتاری داشته باشید که هم از جانب 
دیگران خیلی به شــما تذکر داده شــده و هم خودتان به آن رفتار حس خوبی 

نداشته و دوست داشته باشید زودتر از آن خالص شوید.
پس مراقب باشــید این ضرب المثل دستاویزی برای اهمال شما در تغییرعادات 
ناپسند نشود. عادت، هدایت خودکار رفتارهایی از هر فرد است که وی با حداقل 

زحمت و انرژی انجامشان می دهد.
مثــالً وقتی در مرحله آموزش رانندگی بودید را به یاد بیاورید، هربار دنده عوض 
کردن و همزمان دســت به فرمان داشــتن و با پا پدال های کالچ و گاز و ترمز را 
مدیریت کردن انرژی زیادی از شما می گرفت اما اکنون زمان هایی است که مسیر 
یک ساعتی برگشت از محل کار به خانه تان را طی می کنید و یکدفعه می بینید 
جلو در پارکینگ منزل هستید. دیگر از آن همه زحمت و انرژی روزهای آموزش 
رانندگی خبری نیست، چرا که رانندگی برای شما تبدیل به یک عادت و فرایند 

آن در مغزتان کدگذاری شده است.
اول از همه باید بدانید مغز ما نخستین وظیفه ای که برای خود می شناسد بقای 
ماســت و از آنجا که یک شرط اساسی برای حفظ موجودیت و بقای ما داشتن 
انرژی کافی است، مغز نهایت تالشش را می کند تا با حداقل مصرف انرژی، کارها 
را به انجام برسانیم. وقتی کاری بارها و بارها توسط ما انجام شود مغز می فهمد این 
کار را باید همیشه انجام دهد، پس با ایجاد یک مسیر عصبی )کدگذاری کردن( 
سعی می کند تمام جزئیات از قبیل ساعت انجام، تعداد، نحوه و... را در این مسیر 
عصبی ذخیره کند تا در هنگام تکرار آن کار با کمترین مصرف انرژی انجام شود.

البته که ترک یک عادت که شاید سال ها آن را تکرار کرده اید، به یکباره فرایندی 
سخت و حتی دور از ذهن است که شاید به صورت موقت ترک شود ولی امکان 
بازگشت به آن نیز بســیار زیاد است، در عوض تغییر عادت، آن هم با فرایندی 

که در ادامه می آید خیلی راحت، هدفمند و اتفاقاً راهگشا و رضایت بخش است.
برای تغییر، چهار مرحله را پیشنهاد می دهیم:

1- فــرد خودش بخواهد آن عادت یا رفتــار را تغییر دهد. یعنی به زور یا اجبار 
والدین، همســر و دیگر نزدیکان نباشــد که بخواهد رفتاری را عوض کند؛ زیرا 

مهم ترین و اصلی ترین گام، پذیرش و خواست خود فرد است.
2- پیدا کردن ســرنخ؛ یعنی باید فرد در مورد آن عادتی که دارد بنشیند فکر و 
جست وجو کند که چرا و چطور و چگونه یک رفتاری برای او عادت شده است؟ 
مثالً فرد عادت کرده هر روز عصر کافه برود، قهوه بنوشــد و دوســتانش را آنجا 
ببیند، دلیل و سرنخ این عادت می تواند نیاز روحی او به مالقات و همصحبتی با 
دوستانش باشد. در این گام فقط پیدا کردن دلیل انجام آن عادت مورد نظر است.
3-  تغییر روال؛ یعنی باید فرد یک جایگزین برای ســرنخی که پیدا کرده و به 

تقویت عادتش کمک می کند، ایجاد کند.
مثالً برای خودش قانون بگذارد که الزم نیســت از این به بعد دوســتانم را فقط 
در کافه ببینم، می شود قرار و مکان مالقات ها را تغییر داد تا به مرور عادت کافه 

رفتن ترک شود.
4- مرحله آخر هم مرحله تکرار است. برای ایجاد، تثبیت و تبدیل شدن یک رفتار 
تازه به عادت، بدون شک نیاز به تکرار مکرر فرایند است؛ به طوری که رفتار تازه 

بار دیگر در مغز کدگذاری شده و فرد به آن نیز عادت کند.
تحقیقات می گویند: هر رفتار برای آنکه تبدیل به عادت شود نیاز به سه هفته تا 

هشت ماه تکرار دارد تا تثبیت شود.
واضح است افراد در ایجاد یک رفتار جدید و تغییر یک عادت به دلیل همین زمانبر 
بودن، گاهی دچار بی حوصلگی یا دلزدگی می شوند که قطعاً فقط صبوری کردن و 

استمرار و تکرار می تواند برای آن ها تغییر را به بار آورد.
بدیهی است عادات همیشه قرار نیست ناپسند باشند بلکه اتفاقاً خیلی از کارها و 
امور در زندگی روزمره وجود دارند که هم جزو عادات سازنده و کاربردی و به درد 
بخور ما و هم عاداتی هستند که افراد باتوجه به سبک زندگی خود آن ها را آگاهانه 
جزو عادات خود قرار داده اند. این عادت ها می توانند شامل عادت به مطالعه روزانه، 
میهمانی و میهمانداری، شکرگزاری و... باشند که نه تنها الزم به ترک یا تغییرآن ها 

نیست بلکه قابلیت انتقال به نسل بعدی را دارند.

آمدنش  با  کرونا  طیرانی    اعظم  جامعه/   
شده  ترسیم  معادالت  و  تئوری ها  از  بسیاری 
این،  از  پیش  شاید  ریخت.  هم  بر  را  قبلی 
و  کودکان  استفاده  برای  کارشناسان  وقتی 
نوجوانان از گوشی های تلفن همراه و ابزارهای 
نوین ارتباطی سن خاصی را به والدین توصیه 
نهادهای  روزی  نمی کردند  تصور  می کردند، 
تلفن  گوشی های  و  تبلت  تهیه  برای  خیریه 
محروم  مناطق  ابتدایی  دانش آموزان  برای 

کمپین برگزار کنند.
امروز اســتفاده از فناوری های تلفن همراه در 
نظام آموزشــی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
تبدیل شده اســت؛ ضرورتی که برای کاهش 
از دانش  بایــد  آســیب های جبران ناپذیر آن 
آسیب شناســان و متخصصان تعلیم و تربیت 

کمک گرفت.
بــه نظر می رســد امــروز بیش از هــر زمان 
می تــوان اهمیت رکن »پــرورش« را در نظام 
آموزشی کشــور احســاس کرد به ویژه وقتی 
برخی از والدین از تغییرات محسوس در رفتار 
فرزندانشــان حتی با وجود استفاده از نرم فزار 

رسمی شاد ابراز نگرانی می کنند. 

 نباید حوزه آموزش را »
از پرورش جدا کرد 

معاون  سحرخیز،  ابراهیم 
اســبق آموزش متوسطه 
و  آموزش  کارشــناس  و 
پــرورش با بیــان اینکه 
شــیوع کرونا یک بحران 

غیرقابــل پیش بینی بود که یکباره سیســتم 
آموزشی کشورها را دچار تغییر کرد، می افزاید: 
البته پیش از شیوع کرونا استفاده از فناوری های 
هوشمند در عرصه یادگیری مطرح شده بود، ما 
از ابتدا باید برنامه های آموزش در فضای مجازی 
را با نگاه تلفیقی پایه گذاری می کردیم و حوزه 
آمــوزش و پرورش را از یکدیگــر جدا و با نگاه 

صرف آموزشی برنامه ریزی نمی کردیم.
در  کــه  همان گونــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
کالس های حضوری معلم به عنوان یک مربی 
نقــش دوجانبه دارد یعنــی در عین حالی که 
آموزش دهنده است به مسئله تربیت و پرورش 
نیز توجه می کند؛ در آموزش های مجازی هم 
الزم بود از همان ابتدا با رویکرد تلفیقی تولید 

محتوا صورت می گرفت. 
وی ادامــه می دهد: در این بین، مســئولیت 
معاونت فرهنگــی و همچنین معاونت ورزش 
و تربیــت بدنی آمــوزش و پرورش بســیار 
حائز اهمیت اســت و ضــرورت دارد با توجه 
به تعطیلــی مدارس، برخــی از فعالیت های 
فرهنگی مثــل برگزاری مســابقات علمی و 
فرهنگــی و همچنیــن جشــن هایی که در 
مناســبت های مختلف برگزار می شد و زمینه 
رشــد اجتماعی و هم اندیشی دانش آموزان را 
در مدرســه فراهم می کرد، به فضای مجازی 
آورده شــود و اجازه ندهنــد دانش آموزان از 
فضای فرهنگی و شــاد ورزشــی که فرصتی 

مهــم برای تربیــت و پرورش 
دانش آموزان در مدرســه بود، 

دور بمانند.
ســحرخیز با اشــاره به اینکه 
درســی  برنامــه  از  بخشــی 
مدارس، برنامه درســی پنهان 
می گوید:  می شــود،  محسوب 
با  پنهان  برنامــه درســی  در 
ایجــاد تنــوع در محیط های 
درســی و در تعامل با معلم و 
بعد پرورش  به  همکالســی ها 
می پــردازد،  دانش آمــوزان 
اکنــون این وظیفــه بر دوش 
خانواده ها افتاده و متأســفانه 

هیچ برنامه ای برای آن اندیشیده 
نشــده اســت. طی این مدت یعنی از اسفند 
ســال گذشــته تا کنون، فقط به بعد آموزش 
دانش آموزان توجه و نقش مربیان ورزشــی، 
پرورشــی و مشــاوران مدارس در شبکه شاد 
مورد غفلت واقع شده و یا بسیار محدود است، 
از ایــن رو ضرورت دارد معاونت های فرهنگی 
و تربیت بدنی با کمک سازمان پژوهش برای 
آن در شبکه دانش آموزی کشور تولید محتوا 
کنند تا این حوزه های مهم در برنامه درســی 

ملی مورد غفلت واقع نشود. 

 پیامدهای جسمی و روانی مهاجرت »
14 میلیون دانش آموز به فضای مجازی 

وی بــا تأیید این مطلب کــه در حال حاضر 
در شــبکه شاد، حوزه تربیت و پرورش مورد 
غفلت واقع شده است، می افزاید: معاونت های 

مربوطــه بایــد بــا تولید 
برای  مناســب  محتــوای 
شــبکه ملی دانش آموزی، 
این کاســتی چند ماهه را 
جبــران کنند و بکوشــند 
از  مــدارس  تعطیلــی  در 
این  در  خانواده ها  ظرفیت 
حــوزه اســتفاده  و برای 
اعضــای خانــواده تعریف 
دانش آموزان  تا  شود  نقش 
همگام بــا آموزش مجازی 
عقالنی  عاطفی،  رشــد  از 
و اجتماعــی مناســب نیز 

شوند.  برخوردار 

کاهش تحرک و افزایش بیماری های »
جسمی در جامعه دانش آموزی

عباس فرجی، مشاور آموزش 
و پرورش نیز در گفت وگو با 
ما ضمن تأیید جای خالی 
پــرورش در کنــار آموزش 
شــاد، می گوید: با شــیوع 

ویروس کرونا، 1.5 میلیــارد دانش آموز در دنیا و 
14 میلیون دانش آموز ایرانی از محیط مدرسه به 
فضای مجازی مهاجرت کردند و امروز با مشکالت 
و پیامدهای بسیار آن مواجه هستند.  وی با اشاره 
به اینکه در شبکه شاد تمرکز روی آموزش بسیار 
باال بوده و این مســئله موجب غفلت از پرورش 
دانش آموزان شده است، تصریح می کند: پیش از 
شیوع بیماری کووید19 نیز اولویت مدارس و حتی 
خانواده ها بر مسئله آموزش بوده است به طوری 

که دغدغه بیشتر اولیا و مربیان نمره دانش آموزان 
بود و توجه کمتری به پرورش ابعاد روان شناختی 
آن ها داشــتند، اینک با مهاجرت دانش آموزان از 
مدارس به فضای مجازی این مســئله پررنگ تر 
شده و بیشتر به چشم می آید. مطالعات انجام شده 
در این زمینه نیز نشان می دهد با شیوع ویروس 
کرونــا و در پی آن تعطیلی مدارس، دانش آموزان 
با مشکالت جسمی بسیاری از جمله افزایش وزن، 
افزایش بیماری های قلبی و تنفســی و مشکالت 

ستون فقرات مواجه شده اند.
در مطالعــه ای روی 2 هزار و 426 دانش آموز 6 تا 
18 سال، دانش آموزان را به سه گروه کم فعالیت 
یعنی 30 دقیقه، فعالیت ناکافی 30 تا 60 دقیقه 
و فعالیت کافی 60 دقیقه به باال تقســیم کردند 
که طبق بررســی های انجام شده، دانش آموزانی 
که پیش از شــیوع ویروس کرونا 540 ساعت در 
هفته )در مدارس( فعالیت داشتند، فعالیت آن ها 
به 105ساعت در هفته کاهش یافته و در واقع یک 
پنجم گذشته فعالیت می کنند که این مسئله نه 
تنها در فرایند رشد جسمی دانش آموزان اثرگذار 
اســت بلکه بعد روانی و سالمت روان آن ها را نیز 
متأثر می کند؛ زیرا هنگامی که تحرک و فعالیت 
بدنی دانش آموزان کاهش می یابد، عملکرد جسمی 

و روانی آن ها هم با مشکل روبه رو خواهد شد.

 افزایش چهار برابری اختالالت اضطرابی »
در جامعه دانش آموزی 

فرجی ادامــه می دهد: پس از شــیوع ویروس 
کرونا به دلیل افزایش اضطراب ناشی از بیماری، 
اختالالتی نظیر اســترس پس از سانحه، فوبیا، 
بی توجهــی، تحریک پذیــری و وابســتگی در 

جامعه دانش آموزی چهــار برابر افزایش یافته 
و والدیــن تصــور می کنند فرزندشــان تنبل، 
درس نخوان، بی مســئولیت و یا بی ادب شــده 
اســت. مطالعه ای دیگر کــه روی یک جامعه 
آماری چند هزار دانش آموزی انجام شده نشان 
می دهد، با مجازی شــدن آموزش و مســدود 
شــدن کانال های اجتماعی دانش آموزان، آن ها 
به طور متوسط هزار و ۷30 دقیقه در هفته به 
گوشی تلفن همراه و یا تبلت نگاه می کنند که 
این زمان بسیار طوالنی است و باید به گونه ای 
برنامه ریزی شود که زمان استفاده دانش آموزان 
از گوشی تلفن همراه تا حد امکان کاهش یابد. 
به گفته وی طبق بررســی های انجام شده اگر 
دانش آموزی 33 روز قرنطینه شود 22/6 درصد 

عالئم افسردگی در او رشد پیدا می کند.

چه باید کرد؟»
این مشاور تعلیم و تربیت اضافه می کند: از آنجا 
که در آموزش و پرورش از گذشته تا کنون بعد 
آموزشی به مراتب خیلی بیشتر از بعد پرورشی 
مد نظر بوده اســت، طبیعی اســت با مهاجرت 
دانش آموزان به فضای مجــازی این رویه ادامه 
پیدا کــرده و حتی بعد پرورش و روان بســیار 
کمرنگ تر از گذشته شده است؛ بنابراین ضرورت 
دارد آموزش و پرورش در شرایط فعلی با ایجاد 
اتاق فکــر در حــوزه روان دانش آموزان، تعامل 
ســازنده ای با والدین آن ها داشته باشد تا بتواند 
آمار جامعی از چالش های روانی که دانش آموزان 
در خانــه تجربه می کننــد بدســت آورد و با 
طبقه بندی این چالش ها در مراکز روان شناختی 
زیرپوشش آموزش و پرورش برای آن ها محتوای 
کاربردی و قابل اجرا توسط خانواده ها تولید کند 
تا در شــرایط فعلی که جامعه دانش آموزی در 
حال بزرگ شدن در فضای مجازی است بتواند 

تعادل خود را حفظ کند.

 تقویت خدمات مشاوره ای»
 در آموزش و پرورش

این مشــاور آموزش و پرورش بــا بیان اینکه در 
شــرایط فعلی، خانواده ها حلقه اتصال مدرسه و 
دانش آموز محســوب می شوند، می گوید: والدین 
باید بدانند ترس و اســترس نامعقول از بیماری 
به فرزندانشان آسیب می زند و نباید اجازه دهند 
نگرانی ها و دغدغه های آن ها از شــرایط فعلی به 
فرزندانشان منتقل شود، همچنین باید با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فرزندانشان را به خارج از 
منــزل ببرند تا در معرض آفتاب و هوای آزاد قرار 
گیرند تا از بروز مشکالت روحی و روانی پیشگیری 
شــود و به آن هــا اجازه دهند به طــور مرتب با 
همکالسی هایشان ارتباط تلفنی داشته باشند و به 

هیچ وجه خواهان قطع این ارتباط نشوند. 
فرجی ادامه می دهد: آموزش و پرورش نیز باید 
با ساماندهی مشاوران مدارس، از تخصص آن ها 
در شــرایط فعلی استفاده و مشاوره های تلفنی 
را در مراکز مشــاوره تقویــت کند تا خانواده ها 
بتواننــد در صورت نیــاز از خدمات تخصصی 

مشاوره ای استفاده کنند. 

 پس از شیوع 
ویروس کرونا به دلیل 

افزایش اضطراب 
ناشی از بیماری، 
اختالالتی نظیر 

فوبیا، بی توجهی، 
تحریک پذیری و 

وابستگی در جامعه 
دانش آموزی چهار 

 برابر افزایش
 یافته است

بــــــرش
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رئیس دانشگاه آزاد:
واحدهای عملی برگزار نشود 

شهریه دریافت نمی شود
 مهر   رئیس دانشــگاه آزاد گفت: اگر واحدهای 
عملی این دانشــگاه برگزار نشود، شهریه آن نیز 
دریافت نخواهد شد. محمد مهدی طهرانچی درباره 
علت افزایش شهریه رشته روان شناسی بالینی در 
ترم جدید اظهار کرد: شهریه روان شناسی بالینی 
از 4 میلیون و 900 هــزار تومان به 5 میلیون و 
900هزار تومان تغییر کرده؛ بخشی از این افزایش 
بر اســاس افزوده شدن ساعات عملی و کارورزی 
است. اگر جمع شهریه پرداختی برای دانشجویی 
30 درصد افزایش پیدا کرده اســت،حتماً اطالع 
دهید. وی افــزود: در ترم جــاری تاکنون فقط 
شــهریه های ثابت دریافت شــده است و شهریه 
متغیر هنگام گرفتــن درس و برگزاری کالس ها 
اخذ خواهد شد. اگر واحدهای عملی برگزار نشود، 
شهریه آن نیز دریافت نخواهد شد، البته نمی شود 
قاعده کلی برای تمامــی واحدها در نظر گرفت 
چون برخی اســتان ها در شرایط زرد قرار دارند و 

می توانند واحدهای عملی را برگزار کنند. 

فرهنگ شهروندی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
 زنان در رانندگی 

منضبط   تر از مردان هستند
 فارس    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
طبق آمار، زنان در رانندگی منضبط  تر از مردان 
هستند، گفت: 25 درصد متوفیان سوانح رانندگی 
را بانوان تشــکیل می دهند. آدم نــژاد ادامه داد: 
20سال پیش تعداد 28 هزار کشته و یک میلیون 
مصدوم ســاالنه در ســوانح رانندگی داشــتیم، 
امــا با انجــام اقداماتی از ســال 82 نظیر اجرای 
استانداردهای بین المللی، آموزش، ارتقای ایمنی 
راه، بهبود وضعیت تجهیزات، بهبود ارتقای وضعیت 
ناوگان شخصی و عمومی و کنترل و نظارت توسط 
سیستم های هوشمند، آمار سوانح کاهش یافت و 
تلفات تصادفات به 1۷ هزار کشــته و 600 هزار 
مصدوم در سال رسید. وی گفت:  داده های حمل 
و نقلی نشــان می دهد خانم ها نسبت به آقایان 
در رانندگی منضبط  تر و بیشــتر مقید به قواعد 
هستند، البته در واکنش به رفتارهای رانندگی این 
موضوع متفاوت اســت.  آدم نژاد افزود: 25 درصد 
متوفیان سوانح رانندگی را زنان تشکیل می دهند. 

خانه و خانواده

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
از فرزندآوری در طرح »جمعیت 
و تعالی خانواده« حمایت می شود

 تسنیم    عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس 
گفت: کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، تالش 
دارد از فرزندآوری در قالب بســته های حمایتی و 

تسهیالتی حمایت کند.
احمد راستینه تصریح کرد: بخش جدی این طرح 
در زمینه فرهنگ سازی در حمایت از فرزندآوری و 
نقش زندگی ایرانی اسالمی در قالب خانواده است. 
در این بخش دستگاه ها، نهادها و همه  سازمان ها 
و ارگان هایــی که در حوزه جوانــان و حمایت از 
خانواده مســئولیت دارند، مکلف هســتند همه  
سیاســت گذاری و برنامه ریزی ها را در قالب این 

طرح لحاظ کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کلیات این طرح در 
کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد و در قالب 
اصل 85؛ این اصل به کمیســیون اجازه می دهد 
خود کمیسیون فرهنگی با تصویب جزئیات طرح، 
با دو ســوم آرا آن را به عنوان یک قانون آزمایشی 

پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابالغ کند.

آسیب های اجتماعی

در ۶ ماه گذشته اتفاق افتاد
 ابتالی ۷۰۰ معتاد به کرونا 
در کمپ های ترک اعتیاد 

 تسنیم    مدیــرکل پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی از ابتالی ۷00 معتاد از جمعیت 
22 هزار نفری کمپ های ترک اعتیاد به کرونا از 
خرداد خبر داد و گفت: از افراد مبتال به کرونا نیز 

دو نفر جان باخته اند.
 فریده براتی ســده افزود: 3 هــزار مرکز درمان، 
بازتوانی و کاهش آســیب اعتیاد در کشور فعال 
هستند که بهزیستی هر ماه 55 درصد هزینه این 
مراکز را پرداخت می کند و بقیه نیز توسط ستاد 

مبارزه با مواد مخدر پرداخت می شود.
وی گفت: ماهیانه مبلغ 3.5 میلیارد تومان از سوی 
بهزیستی به مراکز درمان، بازتوانی و کاهش آسیب 

اعتیاد پرداخت خواهد شد.
براتی سده گفت: تعرفه درمان یک فرد معتاد یک 
میلیون و 200 هزار تومان است و به خانواده هایی 
که شرایط مناســبی ندارند 60 درصد یارانه داده 
می شود، همچنین خانواده هایی که نتوانند بقیه 

هزینه را بدهند رایگان پذیرش می شوند.

بهداشت و درمان

یک مسئول در وزارت بهداشت:
 آزمایش کرونا 
ارزان می شود

 ایرنا    مدیرکل آزمایشــگاه مرجع ســالمت 
وزارت بهداشــت گفــت: شــورای عالی بیمه 
سالمت، کاهش قیمت تست تشخیص مولکولی 
کرونــا را تصویب کــرده و منتظر تصویب این 

مصوبه در هیئت دولت و ابالغ آن هستیم.
ســیامک ســمیعی افزود: قیمت انجام تست 
تشخیص کرونا )تست مولکولی پی سی آر( در 
بخش خصوصی اکنون حدود 580 هزار تومان 
است البته برخی آزمایشگاه ها به بهانه های واهی 
هزینه های بیشتری از مردم می گیرند که تخلف 

است و با متخلفان برخورد می شود. 
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
گفت: با مصوبه شورای عالی بیمه قرار است هزینه 
انجام تست پی ســی آر در بخش خصوصی به 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. این مصوبه 
دو هفته پیش به هیئت دولت رفته و با تصویب و 
ابالغ هیئت دولت به زودی هزینه تست کرونا در 

بخش خصوصی کم می شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد، کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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دستچین

بی توجهی ستاد ملی مبارزه با کرونا به نظر مجلس
آنا: محســن فتحی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفــت: در حال حاضر هیچ نماینده  ای در ســتاد ملی مبارزه با 
کرونــا حضور ندارد. با وجود تالش های پژوهشــگران در مرکز 
پژوهش های مجلس اما هیچ یک از نتایج این تحقیقات در این 
ستاد استفاده نمی شود. در حالی که یکی از راه ها برای مهار کرونا 

برنامه ریزی براساس داده های پژوهشی نخبگان داخلی است.

شبکه ملی اطالعات به معنای فیلترینگ نیست
فارس: تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
عده ای با نام فیلترینگ برای خودشان دکان باز کرده اند، گفت: 
در معماری شــبکه ملی اطالعات هیچ کجا بحث قطع اینترنت 
مطرح نشده است، یکی از کارکردهای شبکه ملی اطالعات این 
اســت که اگر روزی اینترنت را به روی ما قطع کردند، بتوانیم 

کارهایمان را انجام دهیم.

افزایش ۲۰ درصدی پرونده های قاچاق چوب
ایلنا: ســرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها با اشاره به افزایش قاچاق چوب و خاک مناطق جنگلی، 
گفــت: قیمت چوب فوق العاده باال رفته و طبیعتاً افرادی که در 
ایــن صنعت کار می کنند، امکان دارد در خصوص قاچاق چوب 
وسوسه شــوند. آمارهای دستگیری ها نشان می دهد 20 درصد 

افزایش تشکیل پرونده در این موضوع داشتیم.

چقدر نسبت به واکسیناسیون دنیا عقب تریم؟
مهر: مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا می گوید: 
ایران نســبت به واکسیناسیون دنیا بین سه تا چهار ماه عقب تر 
اســت، ولی چند واکسن ساز داریم که هر کدام با ورود به عرصه 
تولید، نیاز کشــور را برآورده می کنند زیرا هیچ راهی جز تولید 
داخل وجود ندارد چون هیچ کس آن قدر واکسن برای واکسینه 

جمعیت در دنیا ندارد.

در »شاد« فقط صوت می گذارند!
خانه ملت: احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس با بیان اینکه متأســفانه ســامانه شــاد به این محدود 
شده اســت که معلمان و دانش آموزان صوت می گذارند، افزود: 
دانش آموزان قربانی ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش هستند 
و همه تعاریفی که مســئوالن وزارت آموزش و پرورش از شاد 

می کنند، بزرگنمایی است و بسیاری از آن ها صحت ندارد.

فیلترینگ؛ عامل اصلی افت کیفیت اینترنت 
ایرنا: محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات می گوید:روشــن کردن فیلترشــکن ها سبب می شود 
استفاده از ســرویس های داخلی عالوه بر هزینه زیاد، با کندی 
روبه رو شود. همین مســئله کیفیت اینترنت را خراب می کند. 
عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می شود ناشی از 

تأثیر سوء فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است. 

بررسی پیامدهای فرهنگی و روانی مهاجرت 14 میلیون دانش آموز به فضای مجازی

آموزش آنالین، پرورش آفالین!
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اوقات شرعی به افق مشهد
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اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

آغاز به کار بزرگ ترین بلوک تجاری دنیا در غیاب آمریکا و با حضور چین

اقتصادجهانآسیاییمیشود
  جهان/ نیک پندار  بــا تصمیم 15عضو گروه 
آســه آن، بزرگ تریــن بلوک تجــارت آزاد جهان 
در غیاب آمریــکا و با حضور چیــن اعالم وجود 
کرد. امضــای پیمان مشــارکت اقتصادی جامع 
منطقه ای)RCEP(  در حالی در جریان اجالســی 
مجازی به میزبانی ویتنام صورت گرفت که دونالد 
ترامپ در ســال ۲۰1۷ میالدی و برخالف توافق 
اولیــه باراک اوبامــا، آمریــکا را از ادامه حضور در 

مذاکرات این پیمان منع کرد.
این پیمان شامل 1۰ کشور عضو آ سه آن به اضافه پنج 
کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند 
است و هدف کاهش تدریجی تعرفه   تجارت منطقه 
جنوب شرق آسیا و اقیانوســیه را دنبال می کند. 
این پیمان با عضویت چین، ژاپن و کره جنوبی به 
بزرگ ترین اتحادیه تجاری جهان بدل شده است.

اتحادیه جنوب شرق آسیا موســوم به آسه آن در 
ســال 1۹۶۷ در شــرایط متأثر از فضای نظامیـ  
سیاسی جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر رقابت های 
بین المللی با عضویت پنج کشور اندونزی، مالزی، 
فیلیپین، ســنگاپور و تایلند آغاز بــه کار کرد و با 
پیوستن برونئی، کامبوج، الئوس، میانمار )برمه( و 
ویتنام در پایان قرن بیســتم، این اتحادیه، رویکرد 

سیاســت های امنیتــی خود را به سیاســت های 
اقتصادی تغییر داد. از آنجا که کشورهای عضو این 
اتحادیه در منطقه آسیای جنوب شرق واقع هستند، 
از همان ابتدا یکی از رویکردهای اصلی شان مقابله 
با نفوذ اقتصادی کومونیســم و شوروی بود. بعدها 

آمریکا هم تصمیم گرفت به این اتحادیه بپیوندد 
و حتی بــاراک اوباما این تصمیم را عملی کرد اما 
با روی کار آمدن ترامپ، او شــبیه دیگر توافقات 
بین الملل از آســه آن هم خارج شد و در سه سال 
گذشته در جلسات آن شرکت نکرده است. حاال اما 

این اتحادیه پوست اندازی کرده و با پیوستن چین 
)که هنوز هم نماینده یک نظام کومونیســتی در 
جهان است( به این اتحادیه، به نظر می رسد هدف 
اصلــی آن به مقابله با نفوذ اقتصادی آمریکا تغییر 
کند. به ویژه آنکه چین مهم ترین رقیب اقتصادی 
جهان به حســاب می آیــد و از طرفی بلوک غرب 
در ســال های اخیر با رکودهای شــدید اقتصادی 

دست وپنجه نرم می کند.
نگوین ژوان فوک، نخست وزیر ویتنام که به عنوان 
رئیس دوره ای آســه آن میزبانی این اجالس را بر 
عهده داشت، در خصوص اهمیت این پیمان گفت: 
»۳۰ درصد اقتصاد جهــان و ۳۰ درصد جمعیت 

جهان از آِن این 15 کشور است«.
او وعــده داد پیمان مشــارکت اقتصادی جامع 
منطقــه ای)RCEP(  به زودی توســط دولت ها 
و پارلمان هــای کشــورهای عضو بــه تصویب 
برســد و اجرای آن همزمان با بهبود شــرایط 
اقتصــادی کشــورها پــس از شــیوع ویروس 
کرونا آغاز شــود. مطابق توافق حاصل شــده، 
کاهش یا حــذف تعرفه های تجارت محصوالت 
صنعتــی و کشــاورزی بین 15 کشــور عضو، 
طــی دو ســال آینــده اجرایی خواهد شــد.

 عادل الجبیر 
پس از توقف فروش سالح به عربستان: 

به سالح آلمانی ها نیازی نداریم©
مشــاور  وزیر  فارس: 
دولت عربستان سعودی 
در امور خارجه، تصمیم 
برای قطع  آلمان  دولت 
فــروش تســلیحات به 

ریــاض به دلیل جنگ یمــن را »غیرمنطقی« 
و »اشــتباه« دانســت، چرا که بــه ادعای وی، 
جنــگ یمن قانونی اســت و دولت ســعودی 
مجبور به ورود به این جنگ شده است. آلمان 
در ۶ سال نخســت جنگ علیه یمن، یکی از 
تغذیه کننده های اصلی تسلیحاتی عربستان بوده 
است. الجبیر افزود: »ما از کشورهای متعددی 
سالح می خریم. اینکه گفته شود به عربستان 
سعودی ســالح نمی فروشیم، برای ما اهمیتی 
ندارد. عربستان سعودی بزرگ ترین واردکننده 

سالح در جهان طبق جدیدترین آمار است«.

ایسنا: رئیس مشــترک کمیته قانون اساسی 
ســوریه از توافق بــرای برگــزاری دور جدید 
مذاکــرات خبــر داد و اعالم کــرد دور چهارم 
نشست ها درباره قانون اساسی ۳۰ نوامبر در ژنو 

برگزار می شود.
یورونیوز: اســرائیل از آغــاز مقدمات اجرای 
پروژه ساخت صدها خانه جدید در یک شهرک 
حساس در بیت المقدس خبر داد؛ اقدامی که به 
باور ناظران بین المللی، ناقض اجماع جهانی علیه 
ساختمان سازی اسرائیل در مناطقی است که 
فلسطینی ها را از دسترسی به بخش شرقی این 

شهر محروم می کند.
جهان: برنی سندرز امتناع جمهوری خواهان از 
به رسمیت شناختن پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا را حمله به دموکراسی 

آمریکا خواند.
جهان: ارتش آمریکا تعــدادی از تجهیزات و 
سربازان خود را از شرق سوریه خارج کرده و به 

اقلیم کردستان عراق برد.
تسنیم: منابع لبنانی از مانع تراشی های جدید 
دولت آمریکا در تشکیل دولت لبنان و نشانه های 
اطاعت ســعد حریری از مطالبات واشنگتن در 

ساختار کابینه خبر دادند.
فارس: نخســتین کنگره اتحادیه اوراســیا با 
موضوع »عمل گرایی اقتصادی و منافع متقابل« 
با حضور اعضای این سازمان، چهارم دسامبر در 

مسکو برگزار خواهد شد.
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 جامعه بین المللی ©
و ضرورت بازنگری در کمک های امنیتی به افغانستان

برکناری وزیر دفاع آمریکا توســط ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری اش 
نگرانی هایی را در مورد اهداف و پیامدهای این تصمیم، به ویژه در رابطه با افغانستان 
به وجود آورده اســت. پیام اخیر »کریســتوفر میلر« سرپرست جدید وزارت دفاع 
آمریکا مبنی بر فرا رسیدن زمان بازگشــت سربازان آمریکایی به خانه و خاتمه 
جنگ های بی پایان هم موجب تقویت این گمانه زنی شد که ترامپ وعده خود را 
برای خروج تمامی نیروها از افغانستان تا پایان سال جاری میالدی، عملی خواهد 
کرد. همه این ها در شرایطی است که بنا بر گزارش سیگار )بازرس ویژه آمریکا برای 
بازسازی افغانستان( حمالت به نیروهای امنیتی و شهروندان غیرنظامی افغانستان 
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، حدود 5۰ درصد افزایش یافته است. ناگفته نماند 
که این گزارش پیش از حمله خونین اخیر به دانشگاه کابل منتشر شده است.عالوه 
بر این، به اذعان همین منبع، فرماندهی ارتش آمریکا در سه سال گذشته اطالعات 
زیادی را در مورد افغانســتان در ردیف طبقه بندی محرمانه قرار داده که شامل 
تلفات روزانه غیرنظامیان، تعداد حمالت نیروهای مخالف دولت، تلفات نیروهای 
نظامی و امنیتی افغانستان و سنجش کارایی ارتش و پلیس این کشور می شود. در 
همین گزارش بر این نکته هم تأکید شده که کاهش نیروهای نظامی در محیط 
و اوضاع امنیتی فعلی، آن هم در حالی که زمان بندی مشخصی برای دستیابی به 
یک توافق صلح وجود ندارد، می تواند به ادامه حمایت و پشتیبانی آمریکا و توسعه 

نهادهای امنیتی افغانستان ضربه وارد کند.
در هر حال این شــرایط وخیم امنیتی موجب شــده نسبت به خروج شتاب زده 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان، هشدارهای متعددی از سوی متحدان و حتی 
کشورهایی که حضور این نیروها را برخالف منافع و مصالح ملی خود می بینند، 
مطرح شود. در همین راســتا چندی پیش مقامات اسالم آباد در این زمینه ابراز 
نگرانی کردند و مســکو هم اعالم کرد مشــکلی با حضور نیروهای آمریکایی در 
افغانســتان ندارد. وزیر امور خارجه فرانسه هم به تازگی تأکید داشته در مالقات 
آینده اش با پمپئو، مخالفت پاریس با خروج یکجانبه آمریکا از افغانستان و عراق 
را به اطالع او خواهد رســاند. آقای رسول موسوی، مدیر کل بخش آسیای غربی 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز بر خروج مسئوالنه نظامیان آمریکایی از 

افغانستان تأکید داشته اند. )مصاحبه با روزنامه اعتماد 1۳۹۹/8/۲4( 
اما تمامی این اظهارنظرها نباید موجب غفلت از طرح یک پرسش اساسی شود؛ 
اینکه چرا با گذشت ۲۰ سال از حضور نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان 
و ادعای آن ها در مورد هزینه های چند ده میلیارد دالریشــان برای ایجاد، تقویت 
و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور، باز هم باید نگران خروج نیروهای خارجی و 

ناتوانی ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در کنترل اوضاع باشیم؟
تردیدی وجود ندارد که برخی مشکالت داخلی و ساختاری همچون چندگانگی 
منابع قدرت، فساد مالی، فقدان نگرش ملی و به دور از گرایش های قومی و محلی و 
سرانجام خأل یک راهبرد امنیتی جامع، در پدید آمدن این وضعیت امنیتی ناپایدار 
ســهم مؤثری داشته است.اما فارغ از چنین مشکالت داخلی، نکته بسیار مهم و 
قابل بررسی دیگر این است که آیا کشورها و نیروهای خارجی حاضر در افغانستان 
 و در رأس آن هــا ایاالت متحده آمریکا، اراده قاطع و صداقت الزم را برای اجرای 
ماده »یــک« ضمیمه اول توافق نامه بن، در زمینه ایجاد و بازســازی یک نیروی 
امنیتی قوی را داشته اند؟ شاید پاسخ به این پرسش در گذشته با کمی ابهام روبه رو 
بود، ولی با اقدام های اخیر آمریکایی ها در نادیده گرفتن آشکار دولت افغانستان و 
همچنین توافق نامه امنیتی -نظامی با کابل و یا با تخریب و انتقال تجهیزات نظامی 
مستقر در پایگاه های آمریکا در افغانستان که مورد اعتراض نمایندگان مجلس این 
کشــور نیز قرار گرفت، تردیدها برای پاسخ منفی به این پرسش تا حد زیادی از 

میان رفته است.
در این شــرایط صرف نظر از اینکه سیاست های بایدن در قبال افغانستان به چه 
میزان با رویکردهای ترامپ فاصله دارد، جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان 
ملل و در کنار آن ها کشــورهای منطقه باید بــه دنبال برنامه ریزی و راهکارهای 
جدیــد و کارآمدی برای اجرای هر چه دقیق تر توافق نامه بن در راســتای تأمین 
امنیت و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان باشند؛ راهکاری که از یک سو 
مانع وابستگی مالی و تجهیزاتی این نیروهای امنیتی به سمت و سویی خاص و یا 
آسیب پذیری آن ها در برابر منافع متغیر کشورهای دیگر شود و از سوی دیگر نقاط 
ضعف و عوامل ناکارآمدی داخلی شان را نیز تا حد ممکن زیرپوشش قرار دهد.      
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پیشخوان

 جهان  ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم کرد در پی شــنیده 
شــدن صدای انفجار در تل آویو و مناطق نزدیک نوار غزه، آژیر 
هشــدار حمله موشکی در این مناطق به صدا درآمده است. به 
گزارش خبرگزاری شهاب، آژیرهای هشدار حمله موشکی در 
شهرک های »عســقالن«، »پالماخیم« و »اشــدود« نیز به صدا 
درآمده اســت. وبگاه صهیونیســتی »یدیعوت آحارونوت« نیز 
نوشــت در شهرک »گوش دان« هم صدای انفجار شنیده شده 
است. برخی منابع اسرائیلی تعداد راکت های شلیک شده از نوار 
غزه را فعالً تا پنج فروند ارزیابی کرده اند و گفته می شود سامانه 
گنبد آهنین نیز همچنان فعال است. شبکه 1۰ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی همچنین گزارش داد در چندین شهر و شهرک، 
به دلیل وحشــت صهیونیست ها از صدای انفجار و آژیر حمله 
موشکی، افراد زیادی در حین فرار به پناهگاه ها مصدوم شده اند. 
از ســوی دیگر بالگردها و تانک های ارتش رژیم صهیونیستی 
بامداد یکشنبه پایگاه های مقاومت فلسطین را در شرق شهر رفح 
در جنوب نوار غزه با چهار موشک هدف قرار دادند که تلفاتی بر 

جای نگذاشته است. 

 مقاومت فلسطین پنج راکت 
به مناطق اشغالی شلیک کرد

آژیرهای هشدار از تل آویو تا عسقالن

 جهان  دولت نجات ملی یمن از آغاز به کار گارد ســاحلی 
در استان های ســاحلی واقع در غرب این کشور خبر داد. به 
گزارش خبرگزاری ســبأ، وزارت کشور دولت نجات ملی این 
کشــور روز شنبه به نیابت از سازمان گارد ساحلی )در دریای 
ســرخ( کار با قایق ها را پس از تولید و تعمیر آن ها به منظور 
گسترش انجام مأموریت خود جهت حمایت از بنادر تجاری 
و مراکــز خرید و فروش آبزیان آغاز کرد. در این مراســم که 
»محمد قحیم«، کاردار استاندار استان الحدیده حضور داشت 
»ابراهیم المؤید« بازرس کل وزارت کشــور دولت نجات ملی 
یمن از اهتمام و حمایت شــورای عالی سیاسی یمن از گارد 
ساحلی قدردانی و تشکر کرد. این مقام یمنی گفت: بازسازی 
قایق های گارد ساحلی در چارچوب اولویت های وزارت کشور 
دولت نجات ملی یمن برای افزایش ســطح آمادگی نیروهای 
این ســازمان صورت می گیرد، به گونه ای که نیروهای گارد 
ساحلی بتوانند امنیت کشــتیرانی را تقویت کرده و از منافع 
حیاتی یمن در آب ها در ســایه تــداوم جنگ و محاصره این 

کشور دفاع و محافظت کنند.

 مقاومت در راه  بازپس گیری 
کنترل نوار ساحلی

آغاز به کار گارد ساحلی یمن

 جهان  تظاهــرات مخالفان و موافقــان محدودیت های 
کرونایی در آلمان به زدوخورد شدید بین این افراد و پلیس 
منجر شد. در همین زمینه سازمان امنیت آلمان نسبت به 
سوءقصدهایی از سوی مخالفان سیاست کرونایی و تبلیغ 
آن ها برای »سرنگونی دولت« هشدار داد. تظاهرات کنندگان 
به دعــوت انجمن موســوم به »دگراندیشــان« به خیابان 
ریخته بودند. پلیس فرانکفورت علیه تظاهرات کنندگان با 
ماشین آب پاش و باتوم وارد عمل شد. همچنین چپ گراها 
و راســت گراها نیز با یکدیگر درگیر شــدند. در راتیسبون 
)در ایالت بایرن در جنــوب آلمان( هم حدود ۷۰۰ تظاهر 
 کننده بــدون حادثــه ای در اعتراض بــه محدودیت های 
ضد کرونایی به ویژه اســتفاده از ماســک و تعطیلی کافی 
شاپ ها و رستوران ها تظاهرات کردند. تجمعات دیگری نیز 
در شهر های غرب آلمان از جمله لینداو و ارالنگن انجام شد. 
دولت آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز بعد این خشونت ها 
را محکوم و علیه نظریه هــای توطئه ای که به گفته دولت 

آلمان در این زمینه ارائه شده، هشدار داده بود.

تظاهرات مخالفان و موافقان 
محدودیت های کرونایی در فرانکفورت

زد و خورد کرونایی در آلمان

 جهان/ علوی  پس از فراخوان دونالد ترامپ 
مک انانی،  کیلی  خود،  هواداران  تجمع  برای 
سخنگوی کاخ سفید در پیامی در توییتر مدعی 
شد در پی آن بیش از یک میلیون نفر از طرفداران 
رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن حضور یافتند. 
در  فرانسه  خبرگزاری  که  است  حالی  در  این 
برآورد میزان تجمع طرفداران ترامپ در اطراف 
میدان آزادی واشنگتن نوشت: این تجمع هزاران 
نفری بوده است. گروه های راست گرای افراطی 
مسلح  بیشترشان  که  مفتخر«  »پسران  نظیر 
هستند، »دزدیدن دی سی  )واشنگتن( را متوقف 
عمده ترین  از  پیمان«  »نگه دارندگان  و  کنید« 
حاضران این تجمع بودند. دونالد ترامپ، نیز روز 
گذشته پیش از رفتن به زمین گلف خود برای 
سپری کردن تعطیالت آخر هفته،  با خودرو در 
میان طرفدارانش حاضر شد. رئیس جمهور آمریکا 
طرفداران  نفری  هزار  چند  حضور  از  گویا  که 

شروع  شده،  هیجان زده  واشنگتن  در  خود 
انتخاباتی  نظام  و  کرده  متوالی  توییت های  به 
آمریکا را فاسد و مملو از تقلب خواند. به گزارش 
فارس، ترامپ با اشاره به حضور چند هزار نفری 
طرفداران خود در واشنگتن، مجدد خود را پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواند. وی 
ابتدا توییت کرد »ما پیروز می شویم!« و سپس 
در توییت دیگری نوشت: »صدها هزار نفر از مردم 
حمایت خود از من را در واشنگتن نشان دادند. 
آن ها انتخابات فاسد و متقلب را تحمل نمی کنند«.

در همین حال، در اقدامی که می توان به سنگ 
خوردن آخرین تیر ترامپ برای حضور مجدد در 
کاخ ســفید عنوان کرد، رهبران جمهوری خواه 
مجلس چهار ایالت کلیدی آریزونا، میشــیگان، 
پنسیلوانیا و ویسکانسین با درخواست تیم ترامپ 
برای تغییــر آرای الکترال به نفع او به شــدت 
 مخالفت کردند. به گــزارش روزنامه آمریکایی 

»یــو اس ای تــودی«، رهبــران جمهوری خواه 
میشــیگان و ســه ایالت کلیدی دیگر که »جو 
بایــدن« در آن ها به عنوان پیروز معرفی شــده 
است، تأکید کردند در طرح مشکوک ولی قانونی 
ترغیب مجمع گزیننــدگان )الکترال کالج( به 
دادن رأی  به ترامپ مشــارکت نمی کنند. طبق 
این گــزارش، اظهارنظرهــای مقام های ایاالت 
کلیدی نامبرده در حقیقت خط قرمزی بر نقشه 
برخی جمهوری خواهان کشید که امید داشتند 

آرای الکتــرال )مجمع گزینندگان( چهار ایالت 
میشیگان، آریزونا، پنسیلوانیا و ویسکانسین به 
نفع ترامپ تغییر کند تا ترامپ بتواند برای یک 
دوره چهارساله دیگر به عنوان رئیس جمهور در 
کاخ سفید باقی بماند. در نهایت اما ترامپ برای 
نخستین بار اعالم کرد رقیب دموکراتش به خاطر 
تقلبی که در انتخابات صورت گرفت توانست پیروز 
شــود. رئیس جمهور آمریکا نوشت: »او )بایدن( 
پیروز شد زیرا در انتخابات تقلب صورت گرفت«.

دموکراسی به ضرب اسلحه
هواداران مسلح ترامپ در واشنگتن تجمع کردند
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رض�وی در نظر دارد اجرای 
عملی�ات تاسیس�ات مکانیکی در کلیه کارگاه ه�ا و محل های تعیین 
شده جهت محدوده حرم مطهرحضرت رضا )ع( به مدت یک سال شمسی برابر 
119 م�ورد آیت�م اجرائی مندرج در ج�دول آیتم مقادیر اجرائ�ی  را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط ) اشخاص حقیقی و حقوقی ( واگذار 
نمای�د .لذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز دو ش�نبه مورخ 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org 1399/09/03 ضمن مراجعه به آدرس  اینترنت�ی
) تلف�ن 31305243-32257085- 051 ( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام 

نمایند.

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
تهیه و تحویل و نصب و راه اندازی نمایشگرهای پهن پیکر

 ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار 
نمای�د ، لذا متقاضی�ان می توانند ت�ا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ                                        
01 /1399/09 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات به 
آدرس   http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
تهیه و تحویل ش�ش دستگاه سوئیچ شبکه سیسکو با مشخصات 
WS-C-3850-12S-S به همراه ماژول NM-2-10G-3850 و نه دستگاه 
س�وئیچ ش�بکه سیس�کو با مش�خصات 24PS-L-2960-WS-C را از طریق 
مناقص�ه عمومی واگ�ذار نماید ، ل�ذا متقاضیان می توانند ت�ا پایان وقت 
اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/8/29 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org استعالم ها و مناقصات به آدرس

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

آگهی مناقصه

در آستانه سفر عمران خان به کابل، 
اسالم آباد مدعی شد

از خاک افغانستان علیه ©
پاکستان استفاده می شود

تســنیم: دولت کابل، اظهــارات مقام های 
پاکستانی مبنی بر استفاده از خاک افغانستان 
علیه این کشور را بی اساس خواند و تأکید کرد: 
افغان  ها قربانی تروریسم هستند. وزارت خارجه 
افغانســتان در بیانیه ای اظهارات ســخنگوی 
ارتش پاکستان و وزیر خارجه این کشور مبنی 
بر استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را 

تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. 
در ادامــه این بیانیه نیز با اشــاره به اظهارات 
مقام های پاکســتانی آمده است: »به منظور 
روشن شــدن حقایق، یک هیئت باصالحیت 
بین المللی از سوی شــورای امنیت سازمان 
ملل براســاس قطعنامه های اجالس عمومی 
و شــورای امنیت این ســازمان در پیوند به 
مبارزه علیه تروریسم تعیین شود تا حمالت 
و عامالن تروریســم را در خاک افغانستان و 
ادعاهای دولت پاکستان را مورد بررسی جدی 

و مسئوالنه قرار دهد«.

اوباما از نفوذ صهیونیسم در دولت آمریکا می گوید©
جهان: باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریکا در کتاب جدیــد خاطرات با نام 
»ســرزمین موعود« تصدیق می کند حامیان رژیم صهیونیســتی در آمریکا از اتهام 
یهودی ستیزی برای خفه کردن انتقادها از سیاست های این رژیم علیه فلسطینی ها 
استفاده می کنند. بر اســاس بخش هایی از این کتاب که از سوی جوویش اینسایدر 
منتشر شد، باراک اوباما نوشته است: سیاستمداران آمریکایی که »با صدای بیش از حد 
بلند از سیاست اسرائیل انتقاد کنند با ریسک برچسب خوردن به عنوان ضد اسرائیل 
)و احتماالً یهودی ســتیز( مواجه شده و در انتخابات بعدی با یک رقیبی که به خوبی 

پشتیبانی مالی شده روبه رو می شوند«.
رئیس جمهور سابق آمریکا در این کتاب همچنین به توصیف چالش ها در روابطش با 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی می پردازد. جوویش اینسایدر نوشت: 
اوباما نخســت وزیر اســرائیل را متهم کرد به اینکه »خودش را طوری در مقام مدافع 
ارشــد مردم یهود می بیند که تقریباً هر کاری که او را در قدرت نگه دارد برای خود 

توجیه می کند«.
اوباما همچنین به البی قدرتمند آیپک که حامی اسرائیل است نیز حمله کرده و گفت: 
این گروه به لحاظ ایدئولوژیک به راست گرایی میل کرد تا دولت نتانیاهو را بازتاب دهد و 

از اسرائیل حتی زمانی که اقداماتش »ضد سیاست آمریکا باشد« دفاع کند.
رئیس جمهور سابق همچنین فاش کرد: هنگام انتقاد از شهرک سازی های اسرائیل با 

برخوردهایی از جانب حزب خودش مواجه شده است. 
اوباما همچنین نوشته است: با وجود اینکه جمهوری خواهان کنگره اهمیتی به حقوق 
فلسطینی ها نمی دهند، همتایان دموکرات آن ها »نگران« خشمگین ساختن آیپک و از 

دست دادن حمایت آن بوده اند.
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