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یـــادداشــت  روز
  سید رضا میرابیان 

با وجود حسن نیت و استقبال چندباره جمهوری اسالمی ایران از هرگونه گفت و گوی 
منطقه ای که به کاهش تنش ها در خاورمیانه منجر شود، این روزها کشورهای عرب 
سازشکار حاشیه جنوبی خلیج فارس راهی دیگر در پیش گرفته و بار دیگر به اتهام زنی 

علیه کشورمان می پردازند. بر این اساس پس از اظهارات ضد ...

 مرتجعان عرب و خودشیرینی
 برای »بایدن«

قدس بسته حمایت اقتصادی در دوران تعطیلی فراگیر کرونا را بررسی می کند

همه بضاعت دولت در»بسته حمایت«

 سیاست  مبارزه با مفاسد اقتصادی گرچه 
در دوره قبلی مجلس مورد توجه بود و طرح 
حمایت از گزارش  دهندگان  فســاد هم در 
آن مطرح شــد، اما بررسی آن در پیچ و خم 

راهروهای مجلس و کمیسیون های تخصصی 
به حاشــیه رفت و مسکوت ماند و درنهایت 
عمرش بــه مجلس دوره دهم نرســید. به 
همین دلیل، مجلس یازدهم از همان ابتدای 

شــروع به کار خــود تالش کرد تــا با ارائه 
طرح ســوت زنی که در واقع همان حمایت 
از افشــاگران فســاد بود، راه مبارزه با فساد 
را جدی بگیرد.در آخرین بررســی های این 

طرح، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
که کمیسیون تخصصی بررسی کننده طرح 
سوت زنی است، هفته گذشته کلیات آن را 

به تصویب رساند....

 ............ صفحه 6

تشدید انتقادهای حقوق 
بشری از عربستان همزمان 
با برگزاری نشست جی 20 

 رؤیاهای بر باد 

رفته بن سلمان

یادی از سه فرمانده بسیجی 
قدیمی همزمان با هفته 

گرامیداشت بسیج 

 بسیجی
اول ها

 گزارشی از آخرین وضعیت بررسی  طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس شورای اسالمی 
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 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 عمو راستگوی بچه های دهه 60 و70
 در 67 سالگی آسمانی شد 

 قصه ما 
راست بود...

 

زائر» رضوان« شوید
 آستان  این روزها همه در مورد نرم افزارهای موبایلی ارائه خدمات مجازی برای زائران 

گفتار  طبق  می کنند.  صحبت  اپلیکیشن ها  همان  یا 
متخصصان از همین حاال می توان به سادگی و با قطعیت 
باالیی پیش بینی کرد که در آینده نزدیک تعداد زیادی از 

کارها و مشاغل کوچک و بزرگ به ابزارها و دستگاه های 
همراه وابسته خواهند شد و در قالب نرم افزارهای موبایلی 
به بشریت خدمت رسانی می کند.امروزه با توجه به وابستگی 

 ............ صفحه 3بسیار زیاد بشر به تلفن همراه ، این...

10 12 7
علیپور در گفت و گو با قدس: چنگیز جلیلوند 

دوبلور و بازیگر پیشکسوت درگذشت 
 ضرورت بازتولید سبک جدید فرهنگ
 فتوت و جوانمردی در جامعه ایرانی 
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می جنگم 
و فیکس می شوم خاموشی »حنجره طالیی« پهلوانی نمی میرد ...

شیخ محمدحســن راستگو، مبلغ دینی 
در حوزه کــودک و نوجوان صبح دیروز 
در 6۷ سالگی دعوت حق را لبیک گفت. 
محمدحسن راســتگو که یکی از اولین 
مجریان و کارشناسان مذهبی برنامه ها در 
حوزه کودکان و نوجوانان پس از انقالب 
بود در ابتدا بدون لباس طلبگی اقدام به 
اجرای برنامه می کرد. لحن شــیرین او 
در عین اجرای نقاشــی بــا گچ با هر دو 
دســت به طور همزمان با قصه گویی اش 
در برنامــه از جذابیت های کار او بود که 
خاطراتی را بــرای کودکان و نوجوانان و 
حتی والدینشــان در دهه 60 به یادگار 
گذاشته است.او که مبتکر شیوه خاصی 
از آموزش دینی برای کودکان و نوجوانان 
بود در ســال ۱332 هجری شمسی در 
شهر مشــهد و در خانواده ای روحانی به 
دنیا آمد. محمدحســن راستگو در سال 
دوم دبیرستان به حوزه علمیه مشهد وارد 
شد و از همان زمان فعالیت های تبلیغی 
خود را در دبیرستان آغاز کرد. او در سال 
۱3۵۱ وارد قم شد و به تحصیل در حوزه 
علمیه قم پرداخت. شــیخ محمدحسن 
راســتگو پس از ورود به حوزه علمیه قم 
نیــز وظیفه خود را به عنوان مبلغ دینی 
کودکان و نوجوانان فراموش نکرد. فصل 
تبلیغــات دینی حجت االســالم  جدید 
والمسلمین راســتگو، هنگامی آغاز شد 
که با پیــروزی انقالب اســالمی زمینه 
حضور او در رادیو و تلویزیون فراهم شد. 
شــهید آیت اهلل دکتر بهشتی که پیش تر 
برنامه هــای تبلیغی مرحوم راســتگو را 
دیــده بود او را تشــویق بــه حضور در 

صداوسیمای جمهوری اسالمی... 

:jحضرت علی
سخن نیک بگویید 
تا به نیکی شناخته 

شوید و به نیکی 
عمل کنید تا از

اهل آن )نیکوکاران( 
باشید. 
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آگهی مناقصه   
شرکت سامان بازار رضوی)سهامی خاص( به شماره 
ثب��ت 855 در نظر دارد جهت توس��عه امر تس��هیل 
زیارت اقدام به  خرید مجوزهای حوزه های گردش��گری 
برأساس قیمت  کارشناسی رسمی در گروه های زیر نماید:

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

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

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

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

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

 -گروه ب: 1- موافقت اصولی بند های الف، ب، بدون نام 
2- ام��كان انتق��ال مالكیت 100% برای ش��رکت س��امان بازار 

رضوی 3- پرداخت به صورت اقساطی حداقل 36 ماهه 
تبصره: هردو موافقت اصولی باید مربوط به یك شخص باشد.
لذا از اشخاص ذیصالح در آن حوزه دعوت می گردد پس از 
واریز مبلغ500.000ریال به حس��اب ش��ماره 6052636867 
جه��ت دریاف��ت پاک��ت پیش��نهاد قیم��ت و پیوس��ت ه��ا، به 
این ش��رکت واق��ع در مش��هد بزرگ��راه آس��یایی- روبروی 
بیمارس��تان رض��وی- ش��رکت س��امان بازار رض��وی- واحد 
اداری مراجعه و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش��ار، 
پیش��نهاد قیمت خ��ود را در پاکت دربس��ته به آدرس فوق 

االش��اره ارس��ال نمایند.
از دریاف��ت پیش��نهادهای مخ��دوش و خط خ��ورده، امتناع می 
گردد همچنین این ش��رکت در رد یا پذیرش کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
تضمین شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانكی و یایک فقره چک 

صیادی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال میباشد.
شرکت سامان  بازار رضوی
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آگهی مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 

 سازمان موقوفات ملک 

س��ازمان و موقوفات ملک وابس��ته به 
آس��تان ق��دس رض��وی در نظ��ر دارد 
گاوداریه��ای  دام  رأس   41 تع��داد 

چناران و فریمان را به شرح ذیل :
گاوداری چناران :

1- گاو مازاد 22 رأس
2-  تلیسه مازاد 1 رأس 

3-  تلیسه فری مارتین 2 رأس 
گاوداری فریمان :

1- گاو مازاد 8 رأس
2- تلیسه مازاد 4 رأس

3-  تلیسه فری مارتین 4 رأس 
را از طریق مزایده به فروش برساند. 
داوطلبی��ن م��ی توانند ب��ا مراجعه به 
گاوداریه��ای ای��ن س��ازمان به آدرس 
ه��ای ذیل و روی��ت دامهای فوق ضمن 
دریاف��ت ف��رم ش��رکت در مزای��ده ، 
پیش��نهاد خود را حداکثر تا س��اعت 9 
صبح روز چهارشنبه مورخه 99/09/12 
ب��ه دبیرخانه س��ازمان واق��ع در بلوار 

احمدآب��اد ، بل��وار بعث��ت ، بین رضا و 
طالقانی پ��الک 50، تلفن 38421523 
تحویل و رسید دریافت دارند . سپرده 
مبل��غ50.000.000  ش��رکت در مزایده 
ری��ال م��ی باش��د که م��ی بایس��ت به 
ص��ورت ضمان��ت نام��ه بانك��ی یا چک 
بانكی رمزدار در وجه حس��اب سازمان 
موقوفات مل��ک که در اس��ناد مزایده 
ذکرشده اس��ت و یا فیش واریز نقدی 
به حس��اب س��ازمان موقوفات ملک به 

ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیش��نهادات مختار است. 
پیش��نهادات مبه��م – مش��روط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
گاوداری چن��اران: کیلومت��ر 35 جاده 

مشهد- چناران جاده چشمه گیالس 
گاوداری فریم��ان : کیلومت��ر 30 جاده 

فریمان تربت جام جاده برات آباد
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           آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )ارزیابی کیفی(
شماره مجوز 1399/4836  -  نوبت دوم

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق 
مناقصه عمومی تامین نماید :

ثب�ت ن�ام و تکمی�ل فرمه�ای مناقصه و بارگ�ذاری مس�تندات در س�امانه پیمان�ه ضروری اس�ت؛ متقاضیان می بایس�ت به س�ایت
WWW.SPGC.IR مراجعه نمایند. 

جه�ت اع�الم آمادگی، فرم نامه اعالم آمادگی مندرج در س�امانه پیمانه را دانلود و پس از تکمیل و گواهی امضاء دفترخانه اس�ناد 
رس�می روی آن، تصوی�ر آن را در س�امانه پیمانه بارگذاری نم�وده و اصل آن را حداكثر تا آخرین مهل�ت اعالم آمادگی به دفتر 

خدمات پیمان های پاالیشگاه هشتم واقع در فازهای 20 و 21 تسلیم نمایید.
روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

99/8012 شماره مناقصه
استاندارد و  پاالیشگاه هشتم مطابق  و پرمیت آفیس   HSE اجرای سازه صنعتی واحدهای پدافند 

الزامات پدافندی
شرح مختصر خدمات موضوع 

مناقصه
پیمانه  سامانه  در  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فرمهای  تكمیل  و  نام  ثبت  آمادگی،  اعالم  مهلت  آخرین 
)مناقصات و قراردادها( مندرج در سایت WWW.SPGC.IR  از طرف متقاضیان تاریخ  1399/09/18 

می باشد.

آخرین مهلت اعالم آمادگی، 
ثبت نام و تكمیل فرمهای 

ارزیابی کیفی در سامانه پیمانه 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل2/093/000/000 ریال است؛ که مناقصه گران تأیید 
صالحیت شده پس از اتمام مرحله ارزیابی کیفی، در داخل پاکت "الف" پیشنهاد خود ارائه خواهند نمود.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار

تضمین  نامه  آیین  وفق  قبول  قابل  تضامین  از  یكی  بصورت  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین 
شماره 1234202/ت50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند 
ارجاع کار 

تاریخ تحویل اسناد مناقصه به واجدین شرایط، آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، تاریخ گشایش پاکات مالی و سایر اطالعات مربوطه 
)پس از فرایند ارزیابی کیفی( در اسناد مناقصه تحویلی به شرکتهای تأیید صالحیت شده اعالم خواهد شد. 

آدرس و تلفن مناقصه گذار : استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، 
پاالیشگاه هشتم )فازهای 20 و 21( ، ساختمان اداری � خدمات پیمانها – تلفن 2-31319681-077  و  فاکس 077-31319207
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 جناب آقای اصغر امیـری  
همکار محترم حوزه اداری و مالی  
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان
 را به شما و خانواده محترمتان 

 تسلیت عرض مینماییم،
مؤسسه فرهنگی قدس 
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قالیباف: نظام بروکراسی کشور بیشتر از دشمن خارجی مانع پیشرفت انقالب است سیاست: رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز نظام بروکراسی و اداری در کشور حتی بیشتر از دشمن 
خارجی مانع پیشرفت اهداف انقالب اسالمی است. محمدباقر قالیباف که در آیین اختتامیه دومین جشنواره نجم بسیج دانشجویی )نهضت جوانان مسئله محور( سخن می گفت، اظهار کرد: رهبر انقالب در ابتدای بیانیه گام 
دوم تأکید کردند انقالب اسالمی آغازگر عصر جدیدی در عالم است. بر این اساس جوان ایرانی به ویژه جوان بسیجی باید خود را در مرکز عالم بداند، در این صورت است که مجاهدت های ما معنای دیگری پیدا می کند. 

با مفاسد   سیاست/ مینا افرازه   مبارزه 
اقتصادی گرچه در دوره قبلی مجلس مورد 
توجه بود و طرح حمایت از گزارش  دهندگان  
فساد هم در آن مطرح شد، اما بررسی آن در 
پیچ و خم راهروهای مجلس و کمیسیون های 
تخصصی به حاشیه رفت و مسکوت ماند و 
درنهایت عمرش به مجلس دوره دهم نرسید. 
به همین دلیل، مجلس یازدهم از همان ابتدای 
شروع به کار خود تالش کرد تا با ارائه طرح 
سوت زنی که در واقع همان حمایت از افشاگران 
فساد بود، راه مبارزه با فساد را جدی بگیرد.

در آخرین بررسی های این طرح، کمیسیون 
حقوقــی و قضایی مجلس که کمیســیون 
تخصصی بررسی کننده طرح سوت زنی است، 

هفته گذشته کلیات آن را به تصویب رساند.

تشکیل کارگروهی برای رفع »
ایرادهای طرح

به گفته سخنگوی کمیسیون 
مجلس،  قضایــی  و  حقوقی 
قرار شده با توجه به ایرادهای 
طرح مذکور، کارگروه ویژه  ای 
به ریاســت حجت االســالم 
حســن نوروزی تشکیل شود 
تا ایرادهای طرح بررســی و 
گزارش آن بــه صحن علنی 

کمیسیون ارائه شود.
سیدکاظم دلخوش همچنین 
با اشاره به خأل قانونی درباره 
حمایت از افشــاگران فساد، 
افزوده اســت: »البتــه قانون 
باید به گونه ای تصویب شــود 
که ضمانت اجرایی هم داشته 
باشــد و بتوان از آن استفاده 
بهینه کرد؛ به طور مثال قانونی 
درباره حمایت از افشــاگران 
قاچاق وجود دارد که به  دســت فراموشــی 

سپرده شده است«.
تصویب و اجرای طرح سوت زنی می تواند گام 
مؤثری برای تشویق افراد مطلع از بروز و وقوع 
فســاد اقتصادی باشد تا این افراد تخلفات و 
سوءاستفاده های مســئوالن را به نهادهای 

قانونی گزارش دهند.
البته بسیاری بر این باورند که طرح سوت زنی 
باید در جلسات کارشناسی و کمیسیون های 
تخصصی مجلس مورد بررســی دقیق قرار 
بگیرد و ساختارهای بازدارنده و تشویقی الزم 
نیز به خوبی در طرح دیده شود تا با اجرایی 

شدن آن، زمینه سوء استفاده از قانون و هتک 
حرمت افراد فراهم نشود. از سوی دیگر، این 
موضوع نیز مطرح می شود که طرح سوت زنی 
در صــورت عملیاتی شــدن، تنها یک طرح 
تشویقی اســت و باید اقدام های دیگری در 
کنار آن انجام داد تــا بازدارندگی الزم برای 

جلوگیری از بروز فساد پدید آید.

 صرف اعالم فساد »
مبارزه با فساد محسوب نمی شود

در همین باره، چندی پیش رئیس قوه قضائیه 
نیز در اظهاراتی با بیان اینکه »ســوت زنی و 
اعالم فساد به تنهایی، اسمش مبارزه با فساد 
نیســت«، مبارزه با فســاد را در گرو اقدام و 
برخورد با زمینه های فساد و مفسدان دانست 
و از همگان خواست گزارش های خودشان را 
از مفاسد برای بررسی و رسیدگی به دستگاه 
مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و 

مسئوالن ذی ربط ارائه دهند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی همچنین 
افزود: »برخی تحت عنوان مبارزه با فســاد 
بدون اینکه رســیدگی و صحت و سقم آن 
مشخص شود، اقدام به افشاگری می کنند، 
در حالی که هر خبری الزاماً درســت نیست 
و باید حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. 
فســاد را باید اعالم کرد تا پیگیری شود، اما 
اینکه کسی احساس مسئولیت کند و قبل 
از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد، کار 
درستی نیســت و برای جامعه نیز آورده ای 

نخواهد داشت«.
بدین ترتیب، باتوجه به فضای مثبت مجلس 
نسبت به طرح حمایت از افشاگران فساد و 
نیز تصویب کلیات آن در کمیسیون حقوقی 
و قضایــی مجلس، به نظر می رســد پس از 

بررســی و چکش کاری طرح و نهایی شدن 
آن در کمیسیون، بررسی آن در صحن علنی 
مجلس نیز با موافقت عموم نمایندگان مواجه 

شود. 

پیش نیازی به نام شفافیت»
در این باره، نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
در گفت وگو با قــدس درباره ضرورت ارائه و 
تصویب طرح ســوت زنی و اجرای اقدام های 
مکمل برای اثرگذاری هرچه بیشــتر طرح، 
اظهار کرد: ســوت زنی یک از راه های مبارزه 
با فساد اســت که سال های سال کشورهای 
پیشــرفته جهــان آن را انجــام می دهند. 
اما ســوت زنی بدون شــفافیِت حداکثری، 
دستاوردهای چندانی نخواهد داشت. در واقع 
پیش نیاز تأثیرگذاری و عملیاتی شدن مبارزه 
با فســاد، شفافیت اســت و در گام اول باید 
شفافیت حداکثری را رقم زد تا سوت زنی هم 

نتیجه الزم را داشته باشد.
ابوالفضــل ابوترابــی تصریح کرد: شــاهد 
بودید که رهبر انقالب هم ســال گذشته در 
اظهاراتی گفتند غیر از امور مربوط به حوزه 
نظامی و امنیتی، همه مسائل باید شفاف و 
در معرض دید مردم باشد. ما پیش از اینکه 
بخواهیم سوت زنی را اجرا کنیم، باید شفافیت 
حداکثری داشــته باشیم و تمام دارایی های 
مســئوالن در معرض دید عموم مردم قرار 
بگیرد تا سوت زنی بتواند کارایی الزم را داشته 
باشــد. اگر احیاناً دارایی ها مشخص نباشد، 
اجرای طرح ســوت زنی به نتیجه ملموسی 
نخواهد رســید. تجربه در کشورهای جهان 
سوم، نشان داده که حداکثر بین 7 تا 8 درصد 
کشفیات فساد ناشی از اجرای سوت زنی است 
و درواقع میزان پایین کشفیات فساد به دلیل 

نبود شفافیت است. وی ادامه داد: اقدام های 
کشــورهای پیشرفته مختلف دنیا در زمینه 
مبارزه با فساد و کســب دستاوردها در این 
زمینه، به دلیل شفافیت حداکثری آن هاست. 
درواقع یک ســوم کشفیات فساد اداری آنان 
توسط  سوت زنی انجام می شود که آن هم به 
علت مشخص بودن امور و اطالعات است و 

همه می توانند یکدیگر را رصد کنند. 

 درآمدزایی 200 هزار میلیاردی »
از راه اعاده اموال نامشروع مسئوالن

ابوترابی همچنین گفت: اگر بخواهیم اقدام 
اثربخشی داشته باشیم و اعتماد مردم را در 
مبارزه با فساد جلب کنیم، باید قانون اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن یا همان اصالح اصل 
49 قانون اساسی را اجرایی کنیم. پیش بینی 
می شــود با اعاده اموال نامشروعی که برخی 
مســئوالن از راه رانت کسب کرده اند، حدود 
200 هــزار میلیارد تومان دارایی بدســت 
بیاوریم. البته این موضوع به قانون هم تبدیل 
شده و انتظار از دستگاه قضایی این است که 
آن را اجرایــی کند و ایــن موضوع می تواند 
در افزایش اعتماد مردم به نظام مؤثر باشــد. 
باید مانند ابتدای انقالب، دادگاه های انقالب 
تشکیل شود تا اموالی که مسئوالن از راه رانت 

کسب کرده اند از آن ها پس گرفت. 
به گفته وی گرچــه در این باره خأل قانونی 
نداریم و حدود یک سال از تصویب قانون آن 
می گذرد، اما جای تعجب است که چرا قوه 
قضائیه این موضوع مهم را پیگیری نمی کند، 
در حالی کــه اجــرای آن می تواند موجب 
اعتمادسازی مردم شود و بخش عمده ای از 
کسری بودجه کشــور را هم جبران کند. ما 
همین حاال وزیری داریم که 40 سال کارمند 
دولت بوده، اما دارایی های وی باالی 6 هزار 
میلیارد تومان اســت. غیراز رانت هیچ عامل 
دیگری نمی تواند موجب کسب این میزان از 
سرمایه باشد. عالوه بر آن، نماینده ای داریم 
که برای خودش پتروشیمی دارد، در حالی 
که سؤال این اســت نماینده ای که تنها به 
وظایف خودش می پردازد و از رانت استفاده 
نمی کند، چگونه بدون رانت به چنین سرمایه 
و امکانی رســیده اســت؟ بروز چنین سوء 
اســتفاده هایی که در خأل قانــون و با ظاهر 
قانونی هم ممکن است صورت گرفته باشد، 
پس از تصویب قانون مربوط و برطرف شدن 
خأل قانونی وجهی ندارد و این اموال مشمول 

مصادره اموال شناخته شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت بررسی  طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس شورای اسالمی

چکش کاری طرح سوت زنی

  طعنه دیروز ریال به دالر: همه عالم ز پایین رو به باال در ترقی، بجز ما که ز باال رو به س
پایین می ترقیم! طعنه امروز ریال به دالر: دیدی گفتم فواره چون بلند شود سرنگون شود!

طعنه فردای ریال به دالر: وای اگر از پس امروز بود فردایی! طعنه پس فردای ریال به دالر: 
بابا خاموش کنید این ویبره را! سرگیجه گرفتم! 9010000301

میلیون ها نفر از افراد ضعیف که با اندک سرمایه خود با دعوت دولت و مسئوالن برای س
سرمایه گذاری تو بورس وارد این بازار شدن، تمام دار و ندارشون توسط حقوقیای وابسته 
به دولت به تاراج رفته، هیچ کســی هم به دادمان نمی رســد. ولی مسئوالن بترسند از آه 

مظلوم...9350000737
روزجمعه99/8/16 شبکه مستند، مستند سیاه چاله را پخش کرد، بالیی که مردم شمال س

ســِر پرندگان مهاجر می آوردند بسیار ناراحت کننده بود. مردم دنیا با این پرندگان چطور 
برخورد می کنند! ماچطور! ادعای آریایی بودنمان هم که ابرهای آســمان را پاره می کند! 

9370008044
ننگ و نفرت بر کســانی که مردم را به میهمانی بازار ســرمایه دعوت کردند و سم بر س

سرسفره گذاشتند و از میهمانان خودش که مردم بودند غارت کرد. بار دیگر مردم نتیجه 
اعتماد به رأی خود را دیدند و هیچ کس برای این کالهبرداری هیچ واکنشی نشان نداد و 

مجازاتی نکرد.9130000855
ذرت های علوفه ای در مشــهد که دیر کاشته شــد را سرما منهدم کرد! عمر ذرت س

علوفه ای 100 تا 120  روز است و در اقلیم سرد و معتدل باید اواخر اردیبهشت کاشته 
و در دهه آخر شهریور برداشت و سیلو  شود، برداشت در پاییز ریسک سرمازدگی دارد! 
اگر سرما بوته را بزند، مثل کاه خشک می شود و قابل سیلو نیست و هزینه 3 میلیون 
تومانی برداشــت در هکتار هم به کشاورز تحمیل می شود! چون می خواهد ذرت غله 
بکارد باید حتماً  با چاپر برداشت کند! هزینه چند میلیونی بذر و کود و کاشت و آب هم 

هوتوتو! سند: مزرعه ذرت جنب پمپ بنزین بولوار توس! 9150000417 
با ســالم اخبار 20.30 اعالم کرد کشتی روغن جهت تخلیه سه ماه در بندرعباس به س

علت اختالف گمرک و طرف های دیگر منتظر ماند. شما مردم ببینید این به تحریم ها ربط 
دارد یا به بی عرضگی دولت و کارشکنی و ناراضی تراشی وکمبود مصنوعی و... حساب کنند 

کارشناسان محترم هزینه توقف با ارز  دراین سه ماه را.  9150000378

 جدیدترین دستاورد نظامی ارتش ©
با قابلیت شلیک موشک و هدایت لیزری 

باشگاه خبرنگاران:  فرمانده نیروی زمینی 
ارتش درخصوص عملیاتی شدن تانک »کرار« 
در ســطح این نیــرو اظهار کــرد: این تانک 
پیشــرفته هم اکنون در سطح نیروی زمینی 
عملیاتی شــده و نمونه هایی از آن در اختیار 
این نیرو قرار گرفته اســت. سرتیپ کیومرث 
حیــدری افزود: تانک کرار پــس از گذراندن 
مراحل تست و ارزیابی به طور انبوه در اختیار نیروی زمینی قرار خواهد گرفت. وی پیش 
از این از انعقاد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید انبوه این محصول خبر داده و گفته بود: 
تانک »کرار« بیش از 10 آپشن از تانک های روز دنیا جلوتر است و این تانک که از هنرهای 
وزارت دفاع محسوب می شود، بهترین تانک صحنه نبرد است. تانک »کرار« که نماد اقتدار 
نیروهای مسلح ایران اسالمی در حوزه رزم زمینی محسوب می شود، از سامانه کنترل آتش 
الکترواپتیکی، سامانه فاصله یاب لیرزی، رایانه بالستیک و قابلیت شلیک به اهداف ثابت و 

متحرک در شب و روز برخوردار است.

هیئت وزیران رسیدگی به الیحه بودجه سال 1400 را آغاز کرد©
ایرنا: هیئت وزیران در نخستین جلسه فوق العاده دولت که به ریاست حسن روحانی و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و به دو صورت حضوری )با حداکثر 1۵ نفر( و مجازی برگزار 

شد، رسیدگی به الیحه بودجه سال 1400 کل کشور را آغاز کرد.
در این جلســه پس از ترسیم راهبردها و سیاست های کلی توسط رئیس جمهور، هیئت 

وزیران رسیدگی به الیحه بودجه سال 1400 کل کشور را آغاز کرد.
روحانی شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اعالم کرده بود الیحه بودجه در 

جلسات صبح و عصر دولت در هفته جاری به طور دقیق بررسی می شود.
به گفته وی اصالح ساختاری بودجه، ادامه پرشتاب تکمیل پروژه های ریلی برای استفاده 
از ظرفیت ژئوپلتیک ایران، تقویت زیرساخت الکترونیکی کشور برای شتاب دهی به اقتصاد 
دانش بنیان و ادامه طرح های فقرزدایی از جمله محورهای رویکرد آینده نگر در الیحه بودجه 
1400 است. روحانی در این جلسه کاهش مستمر اتکای بودجه به نفت در طول سال های 
حاکمیت دولت یازدهم و دوازدهم را از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی عنوان و تأکید 
کرد: افزایش درآمدهای نفتی کشــور صرف تأمین امکانات برای تقویت زیرساخت های 
توسعه ای کشور خواهد شد. رئیس جمهور بر ضرورت اصالح ساختاری بودجه و توجه به 

محورهای اصلی آینده نگرانه در بودجه 1400 تأکید کرده بود.

غریبآبادی:

 ایران با سانتریفیوژهای جدید ©
واردمرحله تازه ای از غنی سازی شد

خبر آنالین:  تازه ترین گام هسته ای ایران در قبال تعهدات برجامی تزریق گاز هگزافلوراید 
اورانیوم یا یو.اف.6 به ســانتریفیوژ آی.آر.ام بود که در نشست فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مورد بررســی قرار گرفت. کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم 
کشــورمان در مقر ســازمان  ملل در وین در این باره عنوان کرد: تزریق گاز هگزافلوراید 
اورانیوم یا یو.اف.6 به سانتریفیوژ، آخرین مرحله برای آغاز غنی سازی و جداسازی اورانیوم 
238 از اورانیوم 23۵ است. از این منظر، در نطنز عالوه بر سانتریفیوژهای نسل یک، یک 
زنجیره 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید آی.آر.ام 2 نیز به غنی سازی خواهد پرداخت. 
ســه کشــور اروپایی مواضع خود را درخصوص توسعه ماشین های جدید قبالً هم اعالم 
کــرده بودند. در مقابل، ما نیز همواره به آنان گفتیم مادامی که برجام با رفع تحریم ها و 
بهره مندی ایران از منافع آن به مسیر صحیح خود بازنگردد، ایران نیز نمی تواند گام های 
کاهش تعهدات خود را متوقف کند. اصوالً، اجرای یک جانبه برجام و صرفاً با هزینه ایران، 

نه منطقی است و نه عملی. 

سرلشکرسالمی:

قدرت انقالب، آمریکا را از قرارگاه راهبردی اش دور کرده است©
مهر: فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینکه تفکر بسیجی محدودیت جغرافیایی 
ندارد، گفت: امروز قدرت فرسایشــگر انقالب 
اسالمی، آمریکا را از قرارگاه راهبردی اش دور 
کرده است. ســردار سرلشکر حسین سالمی 
در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه محمد 
رســول اهلل)ص( تهران بزرگ که روز گذشته 
برگزار شــد، با اشاره به هفته بسیج، گفت: امام خمینی )ره( با معجزه ذهنی خود بسیج 
را روی زمین به یک حقیقت متعالی تبدیل کرد و به اراده الهی این شــجره طیبه را در 
سرزمین ایمان و اعتقاد و باورهای همه مردم کاشت؛ بسیج شجره مبارکه است که ریشه 

آن در ایمان مردم و شاخسارهای آن در عالم معنا سیر می کند.
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: تاریخ در طول 41 سال گذشته اثبات کرده است بسیج 
همواره فرشته نجات ملت در هر سختی به ظاهر غیر قابل عبوری بوده است؛ تفکری 
است که بن بست ها را می شکند و برای جهاد در راه خدا راه ها را می گشاید، بسیج بر 
غیر ممکن ها غلبه می کند و معادله سیطره بر کفار را تنظیم می کند. وی افزود: امروز 
ما برای اینکه بتوانیم در برابر این همه قدرت انباشــته شده که برای تسلط بر جهان 
متراکم شده اند، بایستیم باید خطی از یک مقاومت گسترده و پایان ناپذیر در برابرشان 
ترسیم تا بدین واسطه قدرت استکباری آنان را فرسوده کنیم و استخوان هایشان را پوک 
و اندیشه شان را باطل و آرزوهایشان را از بین ببریم که این کار بزرگ به واسطه بسیج 
و اشاعه تفکر بسیجی انجام شد و اگر این توفیقات و پیروزی های مستمر بدست آمد، 

به واسطه همین تفکر بود. 

سردار حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ شد »
گفتنی اســت در ادامه این نشست با حضور سردار سالمی آیین تکریم و معارفه فرمانده 
سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ نیز برگزار و با قدردانی از تالش ها و زحمات سردار 
محمدرضا یزدی در مدت تصدی مســئولیت، سردار حسن حسن زاده به عنوان فرمانده 
جدید سپاه محمد رسول اهلل )ص( منصوب شد. سردار حسن زاده پیش از این مسئولیت 
فرماندهی سپاه سیدالشهدا )ع( استان تهران را بر عهده داشت. فرماندهی سپاه قائم آل 

محمد )عج( استان سمنان نیز در کارنامه سردار حسن زاده قرار دارد.

مرتجعان عرب و خودشیرینی ©
برای »بایدن«

با وجود حسن نیت و استقبال چندباره جمهوری 
اسالمی ایران از هرگونه گفت و گوی منطقه ای که 
به کاهش تنش ها در خاورمیانه منجر شــود، این 
روزها کشورهای عرب سازشــکار حاشیه جنوبی 
خلیج فارس راهی دیگر در پیش گرفته و بار دیگر 
به اتهــام زنی علیه کشــورمان می پردازند. بر این 
اســاس پس از اظهارات ضد ایرانی »عادل الجبیر« 
وزیر مشــاور در امور خارجه عربستان در موضوع 
هسته ای، نماینده ســعودی در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز در نشســت اخیر شــورای حکام 
بــه اتهام  پراکنی علیه ایــران در این باره پرداخت. 
جالب تر از این موضع سعودی که البته تازگی هم 
ندارد، ســخنان مقام بحرینی علیه تهران بود. وزیر 
خارجه منامه روز شــنبه مدعی شــد جو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا باید پیش از اتخاذ هر 
تصمیمی در خصوص توافق هسته ای با ایران، با این 
کشور و دیگر دولت های عربی منطقه مشورت کند.

هرچند موضع گیری ضد ایرانی شیخ نشــین های 
عربی چیز جدیدی نیســت، ولی در مورد سخنان 
اخیر چند نکته قابل بررسی به نظر می رسد. نخست 
اینکه اظهارات مقامات سعودی، اماراتی و بحرینی 
بایــد در چارچوب همکاری همــه جانبه آن ها در 
پروژه های منطقه ای مد نظر آمریکا تحلیل شــود. 
این سه کشور با ایستادن کنار دونالد ترامپ بر سر 
توطئه معامله قرن و موضوع عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی قمار بزرگی کردند که نتیجه آن 
از دست دادن افکار عمومی و انزوای منطقه ای بود. 
از سوی دیگر آن ها در تمام پرونده های ضد ایرانی 
نقش پادویی واشنگتن را بازی کرده و از سوی دیگر 
تــالش کردند با دادن باج هــای هنگفت به رئیس 
جمهور تاجرمآب آمریکا حمایت وی را بدست آورند.  
همه اتفاقات از نظر این کشورهای عربی به خوبی 
پیش می رفت تا اینکه ترامپ به عنوان بازنده ماراتن 
2020 ریاست جمهوری آمریکا معرفی و قرار است 
به زودی جو بایدن دموکرات جایگزین وی شــود. 
این تغییرات در رأس هرم حاکمیتی کاخ ســفید 
به شــدت این رژیم های مرتجع را نگران کرده و در 
حالی که پیشتر برخی رسانه ها از احتمال گفت و گو 
میان تهران و واشنگتن در صورت بازگشت بایدن به 
برجام سخن گفته اند، شیخ نشین ها که خود را بازنده 
این قافله می دانند، به دنبال آن هستند با این فرار 
رو به جلو و اتهام زنی علیه کشورمان پروسه ایران 
هراسی را تداوم بخشند. پس این سخنان نوعی پیام 
به بایدن با این مضمون است که اوالً اگر می خواهد 
به برجام برگردد باید پیش شرط هایی مانند برنامه 
موشکی و فعالیت های منطقه ای جمهوری اسالمی 
را مورد لحاظ قرار دهد. این خواســته چیزی است 
که آمریکایی ها نیز دنبال آن هستند، درنتیجه این 
حرکت نوعی بازی در زمین اهداف طرف غربی نیز 
هست. از سوی دیگر شیخ نشین های عربی با این 
اتهام زنی به دنبال آن هستند که اگر امکان گفت و گو 
میان تهران و واشنگتن مهیا شد، با این سخنان خود 
هزینه هر گونه تعامل را برای تهران باال ببرند تا به این 
طریق منافع آن ها و رژیم صهیونیستی تأمین شود.

نکتــه دوم فرار رو به جلو ســعودی با اتهام زنی به 
تهران است. به اذعان مقامات کشورمان و همچنین 
آمار ارائه شــده از سوی بازرسان، سال گذشته 92 
درصد کل بازرسی های آژانس انرژی اتمی از ایران 
صورت گرفته است. این در حالی است که در سوی 
مقابل برنامه هسته ای پنهان دو رژیم صهیونیستی 
و ســعودی به نگرانی مهم منطقه و جامعه جهانی 
تبدیل شده است. پس در حالی که مطالبه مردمی 
منطقه شفافیت برنامه هسته ای دو رژیم مذکور است، 
حکام سعودی به دنبال آن هستند با این اظهارات 
افکار عمومــی را از این موضوع منحرف ســازند.
با وجود این، همان گونه که جمهوری اســالمی در 
ســال های اخیر بارها تأکید کرده، به نظر می رسد 
گفت و گوهــای منطقه ای تنها چــاره نهایی پایان 

تنش ها در خاورمیانه است.
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از دفاع در برابر دشمن بیگانه در هشت سال دفاع مقدس 
تا جهاد در دوران بازسازی و بازگرداندن امید به جامعه تا 
با  به امروز در سنگر مقاومت در برابر جنگ اقتصادی و مقابله 
سیاست فشار حداکثری علیه مردم ایران، بسیج همواره در صف 
مقدم قرار داشته و الگو بوده است. بسیج سمبل مقاومت و پایداری 
خودجوش و مردمی است، نهاد و نیرویی که با تکیه بر ایمان و غیرت 
دینی و ملی کارهایی را عملی کرد که انجام آن ها با منطق و 

محاسبات معمول ممکن به نظر نمی رسیده است.
بسیج اگرچه در دوران دفاع مقدس و بر مبنای نیاز آن زمان شکل 
گرفت، اما به واســطه ظرفیت های خود همچون مردمی بودن و 
پویایی در شــرایط مختلف و از جمله در مقابله با جنگ اقتصادی 
امروز دشمن آمریکایی علیه کشــورمان بسیار خوش درخشیده 
است. تأکید رهبر معظم انقالب هم در این سال ها بر موضوع اقتصاد 
مقاومتی برآمده و بر اســاس این رهنمود از شــکل دهی اردوهای 
جهادی در کمک به مردم تا تقبل و اجرای پروژه های مهم و بزرگ 
اقتصادی و زیر ساختی و حتی مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی 

برای ارتقای ســطح دانش و آگاهی و بینش جامعه در برابر نفوذ و 
هجمه فرهنگی، همه جزو دامنه گسترده نبرد و حمایت بسیج از 
انقالب، نظام، مردم و فرهنگ مقاومت بوده است. حال هفته بسیج 
زمانی برای قدردانی و گرامیداشت پایداری ها و از جان گذشتگی 
افرادی است که از متن و بطن جامعه و از دل ملت ایران برخاستند 
و با هیچ چشمداشتی و با کمترین امکانات، تنها با عقیده و باور و 

پایداری بزرگ ترین کارها را به سرانجام رساندند.

بسیج نماد خودباوری و مقاومت است»
ســردار محمد کرمی راد در گفت وگو با قدس با اشاره به اهداف و 
نیت امام خمینی )ره( در تشکیل بسیج 20 میلیونی از بطن جامعه 
و مردم انقالبی که در جریان مبارزات با ایشان همراه بودند گفت: 
در واقع این انقالب انقالب بســیجیان است و بسیج  در چهار دهه 
گذشــته در برهه های مختلف و شرایط متفاوت در دفاع از مردم و 
نظام و انقالب  پیشگام بوده است. عضو سابق کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه روحیه بسیجی که در بخش 

عمده ای از سازمان ها و نهادهای کشور نیز حاکم شد، ثابت کرد که با 
وجود تمامی محدودیت ها و فشارها، با نیروی ایمان و اراده و اتکا به 
داشته های خودمان می توان گام های بزرگی را برداشت، خاطرنشان 
کرد: جوانان بسیجی ما توانسته اند در صنایع دفاعی و نظامی کشور را 
در سطح پیشرفته ترین و بزرگ ترین قدرت ها در حوزه فناوری های 
برتر هوا و فضا، موشکی، نانو فناوری، بیوتکنولوژی و ... قرار دهند. 
خوب اســت یادی کنیم از بسیجیان و دانشمندان بسیجی جوان 
در عرصه فناوری هســته ای شهیدان دکتر علی محمدی، احمدی 
روشــن و دکتر محمد شهریاری و همچنین شهید واال مقام، پدر 
فناوری موشکی ایران حسن طهرانی مقدم که یک بسیجی واقعی 
و به تمام معنا بود. این روحیه بسیجی باید تقویت شده و در سطح 

جامعه تسری پیدا کند.

گزارش

نگاهی به حماسه آفرینی بسیج از جنگ تحمیلی تا  اقتصاد مقاومتی

نهضتادامهدارد...

 ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعاها و تبلیغات رژیم 
صهیونیستی درباره حمله به نیروهای ایران در سوریه را 
رد کــرد و گفت: دوران بزن دررویی تمام شــده و اگر کســی در 
فعالیت های مستشاری نیروهای ما خللی ایجاد کند، پاسخی کوبنده 
خواهد گرفت. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشســت هفتگی و برخط خود گفت: فشار حداکثری به شکست 
حداکثری برای آمریکا رسیده و هرکس به کاخ سفید برسد، باید به 
حقوق ملت ایران احترام بگذارد. وی درباره سفر پمپئو به منطقه و 
اظهارات ضد ایرانی او عنوان کرد: سفر وزیر امور خارجه آمریکا که 
دوران مسئولیتش در حال تمام شدن است، به نظر می رسد بیش از 
آنکه پیگیری  سیاست دولت آمریکا باشد، به برخی ماهی گیری های 
سیاســی در آینده مرتبط باشــد.  خطیب زاده اضافه کرد: برخی 
کشورها دوران ترامپ را پنجره فرصتی تلقی می کردند. در حالی که 
این پنجره فرصت نیست، بلکه پنجره ای برای تمامی مضایقی است 

که این کشورها با بی آبرویی برای خود ایجاد کردند.
این دیپلمات ارشــد کشورمان تصریح کرد: سه، چهار کشور بدنام 
که در میان مردم خود هم منزوی هســتند، بعید است از این نمد 
برای خود کالهی درست کرده باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان، ســفر وزیر خارجه آمریکا به مناطق اشغالی را دردناک 
خواند و ضمن محکوم کردن آن افزود: بی شــرمی رژیم فعلی کاخ 
ســفید و خیانت برخی حکام دو روی یک سکه است و کسانی که 

این فضا را ایجاد کردند، باید پاسخگو باشند.
این دیپلمات ارشــد درباره حمایت دولت عربستان از قرار گرفتن 
انصاراهلل در فهرســت گروه های تروریســتی وزارت خارجه آمریکا 
تصریح کرد: این موضوع جای تعجب ندارد. عربستان چندین سال 
اســت که مردم بیگناه یمن را می کشــد و این کشور را در حالت 
قحطی سراسری قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
نظر ایران برای حل بحران یمن ابراز کرد: تنها راه حل بحران یمن 
به رسمیت شناختن خواسته  ایران و گفت وگوهای یمنی - یمنی و 
اجازه دادن به فرایندهای بین المللی است تا این بحران را به سمت 
درســت هدایت کنــد و در این راه، ایران با افتخــار در کنار مردم 
یمن ایســتاده است. وی درباره آینده روابط ایران و آمریکا با وجود 

موضوعاتی مانند شــهادت سردار سلیمانی هم گفت: آینده روابط 
ایران و آمریکا آینده ساده ای نیست؛ چون آمریکا در 40 سال گذشته 
جنایت های مکرری بر ضد ملت ایران مرتکب شده و فهرست این 
جنایت ها در طول جنگ تحمیلی، کمک به رژیم صدام در شیمیایی 
کردن فرزندان این ملت، تحریم ها و شــهادت سردار سلیمانی و... 
موجود است. این لیســت نه کوچک و نه فراموش می شود. رژیم 
فعلی آمریکا سیاست هایش شکست خورده و خودش هم بهتر از 
هر کسی می داند نمی تواند ادامه دهد. ایران هیچ وقت این لیست 
را فراموش نمی کند و مطالبات ما از آمریکا سر جای خودش است.

سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره سخنان وزیر خارجه آلمان 
درمورد ضرورت وارد کردن مســائل دیگر به توافق هســته ای هم 
بیان کرد: اینکه نیت برخی طرف های برجامی چه باشد به خودشان 
برمی گردد. موضع ما کامالً روشن است. مهم ترین اقدامی که آلمان و 
سه کشور متعهد اروپایی باید انجام دهند، اجرای کامل و بدون شرط 
برجام اســت. بیش از دو سال است که این سه کشور ناقض برجام 
بوده اند، بهتر است آن ها برادری خود را اثبات کنند و به اجرای کامل 

برجام برگردند. برجام مذاکره شده و تمام شده است.
خطیب زاده در پاســخ به پرسشــی درباره تالش امارات و بحرین 
برای قرار دادن حزب اهلل در فهرســت گروه های تروریستی تصریح 
کرد: حکام این کشــورها بسیار حقیرانه در تالش  هستند که دل 

صهیونیست ها را بدست بیاورند.

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

لیستجنایتهایآمریکاعلیهمردمایرانفراموشنمیشود

بابتدوموردنشراکاذیب
 حسام الدین آشنا ©

مجرم شناخته شد
مهر: حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی 
بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت 
فضای مجازی دادســتانی کل کشور و همچنین 
شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، پس 

از استماع دفاعیات، مجرم شناخته شد.
دادگاه وی که به علت انتشــار دو مطلب در فضای 
مجازی متهم بود، با حضور هیئت قضایی به ریاست 
قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه 
جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد و وی پس از 
تفهیم اتهام در هر دو مورد دفاعیات خود را ارائه کرد.
مؤمنــی راد ســخنگوی هیئت منصفــه جرایم 
مطبوعاتی و سیاسی پس از برگزاری جلسه دادگاه 
اعالم کرد: هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی 
پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق 
آرا حسام الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم 
شــناخت اما اکثریت اعضای هیئــت منصفه او را 
مستحق تخفیف دانستند. در دوره تحول قوه قضائیه 
اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای نخستین بار 
پس از انقالب با دستور حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه کلید خورد 
که پس از دادگاه علیرضا زاکانی و نعمت احمدی، 
این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور 

هیئت منصفه برگزار شد.



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

 ویژه برنامه »امین اهلل« هر شب میزبان محبان امام رئوف   آستان: در این روزهای کرونایی که زائران و مجاوران حرم حضرت ثامن الحجج)ع( با محدودیت  مواجه هستند، به همت مؤسسه رسانه های 
صوتی و تصویری آستان قدس رضوی ویژه برنامه تلویزیونی »امین اهلل« هر شب از شبکه سه سیما میزبان ارادتمندان و محبان امام رئوف از بارگاه حضرت ثامن االئمه)ع( می شود.ویژه برنامه تلویزیونی »امین اهلل« 

با توسل و قرائت زیارت شبانگاهی از جوار بارگاه منور حرم امام رضا)ع( هر شب حوالی ساعت 21:30 به صورت زنده و مستقیم از شبکه سه سیما میزبان مخاطبان است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم در حال اجراست

طرحی برای تربیت جوانان تراز انقالب اسالمی ©
آستان/ ســارا صالحی: در روزگاری 
که پرداختن بــه فعالیت های فرهنگی 
به ویژه قرآن کریم چون گذشــته  رونق 
ندارد، آستان قدس رضوی و چند نهاد 
فرهنگی شهر مشهد برای تربیت نسل 
جــوان تراز انقاب اســامی بر مبنای 
مفاهیم و معارف قرآنی از مسیر تاوت 

آیات نورانی کام اهلل مجید گرد هم جمع شده اند و طرح ملی تاوت قرآن کریم را 
اجرا می کنند.در گفت وگویی با حسین مقدم کیا، دبیر اجرایی طرح ملی تاوت با 

عنوان »شباب الرضا)ع(« از جزئیات این طرح جویا شده ایم.

آقای مقدم کیا، اول از همه بفرمایید که هدف از طراحی و اجرای این   
طرح چه بوده؟

نهمیــن دوره طــرح ملی تاوت برگرفته از فرمایشــات ائمــه معصومین)ع( و 
رهنمودهای رهبر معظم انقاب در باب انس نســل جوان با قرآن طراحی شده 
است. نگاه ما بر تربیت قاری و حافظ صرف نبوده، بلکه تربیت و تحویل شخصیت 
همه جانبه قرآنی به جامعه است؛ چرا که مطابق منابع روایی، وقتی باطن قاری از 
معارف و مفاهیم قرآنی پر شود، قرائت او بر دل مستمع هم می نشیند. با آموختن 
تاوت قرآن کریم، نوجوانان و جوانان صدای خودشــان را در مسیر صحیح خرج 
می کنند و استعداد آن ها به هدر نمی رود و چه بسا ده ها نفر را با صدای دلنشینشان 
به مسیر درست هدایت کنند. هدف غایی ما از اجرای این طرح این است که یک 
مبلغ قرآنی برای جمهوری اسامی ایران تربیت شود که بتواند در عرصه  بین المللی 

حاضر شود و توانایی های قرآنی خود و کشورش را به نمایش بگذارد.
ستاد اجرایی این طرح از سال 1391 زیر نظر معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد 
اسامی تشکیل شده و در دو سال اخیر هم مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 
از این دوره قرآنی حمایت می کند. آســتان قدس رضوی با در اختیار گذاشــتن 
کارشناســان قرآنی و محل برای ارزیابی و پایش مراکز قرآنی مســتقر در دیگر 
استان ها و حمایت مالی از ستاد مرکزی طرح در مشهد از این طرح پشتیبانی کرده 

و قرار است که گستره این حمایت ها بیشتر شود. 

شرایط نام نویسی و شرکت عالقه مندان به قرآن آموزی را هم بیان کنید.  
پســران 8 تا 14 سال و دختران 10 تا 15 سال در همه استان های کشور امکان 
شرکت در این طرح ملی را دارند. با استقبال صورت گرفته از آغاز نام نویسی از اول 
آبان ماه، عاقه مندان برای نام نویســی اولیه تا 10 آذرماه مهلت دارند تا از طریق 
سایت طرح ملی تاوت به نشانی www.melitelavat.ir اقدام کنند. بافاصله پس 
از نام نویسی واجدان شرایط، دوره آموزشی یک ماه و نیمه پیش نیاز آغاز می شود و 
پس از برگزاری یک آزمون و انتخاب نفرات واجد شرایط، نتایج آن، دی ماه اعام 

خواهد شد و دوره دوساله از اواسط بهمن ماه شروع به کار خواهد کرد.

آیا همه شرکت کنندگان باید در مشهد دوره های در نظر گرفته شده   
را طی کنند؟

مســلماً خیر. در هر استانی یک مؤسسه به عنوان مجری و نماینده اجرای طرح 
تاوت انتخاب شــده و برگزیدگان آزمون و دوره مقدماتی، دوره ها را در اســتان 
خودشان می گذرانند. هر هفته دو روز جلسه حضوری با تدریس استادان مجرب 
قرآنی انجام می شد. اما با شیوع بیماری کرونا، وبینار طرح ملی تاوت از تابستان 
امسال سامان پیدا کرده است و به صورت کلی آموزش ها از طریق مجازی انجام 
می شود. به واسطه همین امکان استفاده آناین از دوره ها، نام نویسی و حضور در این 
طرح محدودیت خاصی ندارد و همه عاقه مندان به فراگیری قرآن، امکان استفاده 

از این فرصت معنوی را در اقصی نقاط کشور دارند. 

در خصوص جزئیات سطوح مختلف آموزش قرآن کریم در این طرح   
توضیحاتی ارائه کنید.

این طرح در سه سطح 6 ساله اعم از سطح یک »دوره مقدماتی« به مدت دو سال، 
ســطح دو »دوره پیشرفته« به مدت دو سال و سطح سه »دوره عالی« به مدت دو 
سال تعریف شده است. دوره های آموزشی تخصصی در مراکز آموزشی پیش بینی 
شده و هر دوره با برگزاری آزمون تعیین سطح به پایان می رسد. قرآن آموزان ضمن 
آشــنایی با مباحث تجوید، صوت و لحن، ترجمه و مفاهیم، توانایی قرائت حفظ، 
سبک زندگی قرآنی را با توجه به مطالب آموخته شده کسب خواهند کرد. در حال 
حاضر در مقاطع مختلف این طرح، حدود هزار نوجوان در حال دوره دیدن هستند.

در صورتی که به هر دلیل، یک قرآن آموز تمایلی به ادامه مسیر 6 ساله   
نداشته باشد، چه سرنوشتی پیدا می کند؟

اگر ســطح قرآن آموزی یک نوجوان تنها یک دوره دوساله باشد، مدرک گذراندن 
همان ســطح را از مؤسسه دریافت می کند. این افراد دوره دیده و آشنا با قرآن در 
منطقه خودشان چهره و شناخته می شوند و می توانند برای مردم محله و برپایی 
محافل و کرسی های مساجد مفید باشند. افرادی که دوساله دوم را می گذرانند، 
در سطح استانی و دوساله سوم در سطح کشور معرفی می شوند. برنامه ریزی های 
آموزشی به شکلی است که هر دوره دوساله، کامل و پرمحتواست و برای فراگیران 

آورده مناسب دارد. 

اگر شرکت در این طرح به جز تالوت و حفظ، نقاط قوت دیگری هم   
برای فراگیران دارد، اشاره بفرمایید.

بلــه. جنبه های دیگری هــم در قالب این طرح دیده شــده که برپایی محافل و 
کرسی های هفتگی به سبک ســنتی تاوت قرآن کریم، یکی از ویژگی های این 
طرح است. در این بین از چهار سال گذشته، مسابقات قرآن کریم با عنوان »شوق 
تاوت« در ســطح استانی و کشــوری برنامه ریزی و اجرا می شود تا ضمن ایجاد 
رقابت بین قرآن آموزان و جنبه های انگیزشی آن، نقاط قوت و ضعف تاوت بچه ها 
مشخص شود. به عاوه، افراد نخبه در طرح ملی تاوت طبق استانداردهای تعیین 
شده در ستاد اجرایی، در صورت امکان طرح هر ساله برای انجام برنامه های تبلیغی 
به محافل داخل و خارج از کشــور از جمله عراق، لبنان و سوریه اعزام می شوند. 
شناسایی استعدادهای درخشان قرآنی از میان قرآن آموزان و برنامه ریزی ویژه برای 
ارتقا و معرفی ایشان به عنوان چهره های جهانی در تاوت قرآن کریم نیز از دیگر 

ابعاد طرح تاوت است.

همه  روزها  این  مروج   قدس/حسین   
همان  یا  موبایلی  نرم افزارهای  مورد  در 
اپلیکیشن ها صحبت می کنند. طبق گفتار 
متخصصان از همین حاال می توان به سادگی 
و با قطعیت باالیی پیش بینی کرد که در آینده 
نزدیک تعداد زیادی از کارها و مشاغل کوچک 
و بزرگ به ابزارها و دستگاه های همراه وابسته 
خواهند شد و در قالب نرم افزارهای موبایلی 
با  می کند.امروزه  خدمت رسانی  بشریت  به 
توجه به وابستگی بسیار زیاد بشر به تلفن 
همراه ، این وسیله کوچک اما کاربردی تبدیل 
به یک بخش مهم و حیاتی از زندگی افراد 
شده  است و علت محبوبیت آن هم استفاده از 
انواع مختلف نرم افزارهای موبایلی کاربردی و 
جذاب است که هر روز توسعه داده می شوند.

رضوان؛ نرم افزاری کاربردی »
یکی از همین نرم افزارهای موبایلی کاربردی 
و جــذاب که تاکنون بیــش از 3میلیون و 
555 هزار مــورد نصب و طبق نظر کاربران 
در سایت های معتبر، بسیار کاربردی و حس 
و حال خوب داشته، نرم افزار موبایلی رضوان 
است. این اپ که نخستین نرم افزار موبایلی 
رسمی آستان قدس رضوی به شمار می رود 
افــزون بر خدمات متعــدد روزانه قلب های 
هــزاران نفر را معطوف به بــارگاه منور امام 
رضا)ع( می کند.مهندس محســن غامی، 
مدیر مرکز فناوری اطاعات آســتان قدس 
رضوی، نرم افزار موبایلی رضوان را یک نوع از 
خدمات مجازی و دیجیتالی حرم امام رضا)ع( 
برای عموم مردم معرفی می کند و می گوید: 
طراحــی نرم افزار موبایلی رضوان به گونه ای 
اســت که افزون بر زائــران در حرم، عموم 
دلدادگان به حضرت رضا)ع( نیز می توانند از 

آن بهره مند شوند.

خدمات متعدد رضوان»
وی در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: 
غالباً زائران و مجــاوران حضرت رضا)ع( اپ 
رضوان را به عنوان درگاهی برای رســیدن 
به غذای حضرتی می شناسند در حالی که 
این نرم افــزار موبایلی دارای خدمات متنوع 
و متعددی چون آشــنایي با امــام رضا)ع(، 
راهنماي زائر و حرم شناســي، نقشــه حرم 
مطهــر با نمایــش موقعیت زائــر در حرم، 
فهرســت مراســم های حرم )روز جاری و 
روزهای آینده(، قرآن کریم با امکان فعال و 

غیرفعال کردن ترجمه، آداب زیارت و ادعیه 
منتخب زیارت امام، پخش زنده صحن ها و 
برگزیده  ویدئوکلیپ های  حرم،  مراسم های 
از مراسم های حرم، امکان پرداخت اینترنتي 
خیرات و نذورات، تقویم مناسبت ها و اوقات 
شرعی شهرها، پاسخگویی به سؤاالت دینی 
با نمایش سؤاالت پرتکرار، نقشه شهر مشهد 
مقدس، آدرس پارکینگ های عمومی حرم 
مطهر و شهر مشهد با مسیریابی، کتابخانه 

رضوي و... است.
غامــی می گوید: رضوان بســتری برای به 
عرضه گذاشــتن محتوای فرهنگی مذهبی 
آستان قدس در فضای مجازی است که در 
همین راستا در دهه پایانی ماه صفر تعداد 78 
ویدئوکلیپ توسط معاونت تبلیغات اسامی 
و مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس 
رضوی در این بستر بارگذاری شده است. وی 
می افزاید: بر اساس آمار گوگل آنالیتیکز؛ در 
دهه پایانی ماه صفر بیش از 250 هزار کاربر 
به صورت برخط از امکانات رضوان بهره مند 
شــده و در مجموع بیش از 7 میلیون بار از 
صفحات آن بازدید شــده است. ماندگاری 
کاربــران در رضوان در ایــن روزها به طور 

میانگین 10 دقیقه بوده است. 

بیشترین کاربرد مخاطبان از رضوان»
وی ادامه می دهد: بیشترین کاربرد مخاطبان 
از رضــوان در دهه آخر صفر به ترتیب کتب 
و ادعیه، پخش زنده مراســم و مهمان سرا و 
مشاهده ویدئوهای ضبط شده مراسم بوده 

که کاربران خارج از مشــهد بیشترین سهم 
بهره مندی از پخش زنده را داشــته اند.مدیر 
مرکز فناوری اطاعات آستان قدس رضوی 
می گوید: با توجه به شیوع ویروس منحوس 
کرونا، اغلب زائران و مجاوران برای زیارت از 
کتاب های دعای شــخصی و یا نرم افزارهای 
موبایلی اســتفاده می کننــد بنابراین 31 
درصد از بازدیدها از کتاب های دعای رضوان 
بهره مند شده اند.وی ادامه می دهد: نرم افزار 
موبایلی رضوان بــه صورت آناین و آفاین 
قابل استفاده است و همین امر موجب شده 
تا خیلی از کاربران در زمان تشرف به حرم به 
ویژه در روزهای کرونایی برای قرائت ادعیه و 

زیارات از این نرم افزار بهره مند شوند.

به روزرسانی جدید نرم افزار رضوان»
مدیر مرکز فناوری اطاعات آســتان قدس 
رضوی در ادامه به به روزرسانی جدید نرم افزار 
رضوان اشاره و بیان می کند: سعی ما بر این 
بوده که نرم افزار موبایلی رضوان در هر سال 
چندین بار با قابلیت های جدید به روزرسانی 
شود و این فرایند هم مبتنی به نیاز مخاطبان 
و آمادگی آستان قدس در ارائه سرویس های 
الکترونیکی جدید صورت می گیرد. وی ادامه 
می دهد: کاربران نرم افزار موبایلی رضوان در 
به روزرسانی جدید می توانند از قابلیت هایی 
چون ثبت نام زیارت نیابتی، جست وجو در 
نقشه حرم، مشاهده مکان برگزاری مراسم 
در نقشه حرم و اساید خبر بهره مند شوند.

وی در ادامه درباره انگیزشــی بودن نرم افزار 

موبایلــی رضــوان مطالبی 
را بیان و ابــراز می کند: اپ 
رضوان برای فعالیت کاربران 
امتیازاتــی را در نظر گرفته 
است، کاربران پس از کسب 
مشــخص  امتیاز  حداقــل 
شــده از ورود به قرعه کشی 
ســالیانه هدایای فرهنگی و 
متبرک حرم مطهر بهره مند 
ادامه  شــد.غامی  خواهند 
می دهــد: مشــاهده آیات و 
احادیث، نشر معارف رضوی، 
مشارکت در بخش نذورات و 

خیرات، مشارکت در نظارت مردمی بر آستان 
و ارســال گزارش، معرفی نرم افزار موبایلی 
رضوان به دیگران و شرکت در نظرسنجی ها 
از شاخصه های امتیازدهی در نرم افزار موبایلی 

رضوان به شمار می رود.
وی تصریــح می کنــد: مبتنی بــر همین 
امتیازات در ســال جاری به 888 نفر هدیه 
متبرک فرهنگی، 88 نفر کمک هزینه سفر به 
مشهد مقدس و هشت نفر تشرف در مراسم 
غبارروبی روضه منوره )البته پس از بین رفتن 
ویروس منحوس کرونا( اعطا شــده اســت. 
مدیر مرکز فناوری اطاعات آســتان قدس 
رضوی خاطرنشان می کند: نظرهای کاربران 
در ســایت app.razavi.ir  و درگاه هایی که 
نرم افزار موبایلی رضوان را دانلود می کنند به 
طور قطع برای به روزرسانی های جدید رضوان 

ارزشمند و کاربردی خواهد بود.

طراحی نرم افزار 
موبایلی رضوان به 

گونه ای است که 
افزون بر زائران 
در حرم، عموم 

دلدادگان به 
حضرت رضا)ع( 

نیز می توانند از آن 
بهره مند شوند

بــــــــرش

 ارائه خدمات مجازی برای زائران

خادمیاران قائمشهری ©زائر » رضوان« شوید
همچنان در صف خدمت  

آســتان: به همــت خادمیــاران رضوی 
قائمشــهری، ضدعفونــی معابــر و اهدای 
کمک هــای مؤمنانه به نیازمندان همچنان 
در حال انجام است. به مناسبت آغاز هفته 
بســیج و به همت کانــون خدمت رضوی 
شــهید چمانی قائمشــهر، پایگاه مقاومت 
بســیج و هیئت امنای مسجد و حسینیه 
سیدالشهدا)ع(، ضدعفونی خیابان ها و معابر 
عمومی شــهر ارطه و منطقــه جوجاده به 
منظور پیشگیری از ویروس کرونا به صورت 
خودرویــی در حال انجام اســت.همچنین 
تعداد 20 ســبد غذایی شــامل ارزاق مورد 
نیاز همچون قند، رب، برنج، شکر، ماکارونی، 
روغن، پنیر و مرکبات در مجموع به ارزش 
54 میلیون ریال توســط خادمیاران کانون 
خدمت رضوی شهید روحانی قائمشهر بین 

20 خانواده نیازمند منطقه توزیع شد.

توزیع 600 وعده غذای ©
متبرک در بیمارستان های 

فردوس
آســتان: با هــدف قدردانــی از زحمات 
شبانه روزی مدافعان ســامت 600 وعده 
غذای گرم از ســوی آســتان قدس رضوی 
بین کادر درمان بیمارستان های شهرستان 
فردوس توزیع شــد. به همت آستان قدس 
رضوی و خیران شهرســتان فــردوس به 
مناســبت هفته بسیج توســط خادمیاران 
شهرستان فردوس تعداد 600 وعده غذای 
گرم، 500 بسته نبات متبرک و 250 کیلو 
میوه در قالب 600 بسته بین کادر درمان و 

بیماران بیمارستان های فردوس توزیع شد.
این مراســم معنوی به همــت خادمیاران 
رضوی شهرســتان فــردوس و بــه پاس 
قدردانــی از تاش ها و زحمات کادر درمان 
بیمارستان ها در مقابله با ویروس منحوس 
کرونا انجام شد.توزیع غذای متبرک حضرت 
ثامن الحجج)ع( با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی انجام و پرچم مضجع شــریف 
امام رضا)ع( به بیمارســتان حضرت رسول 

فردوس اهدا شد.

برگزاری نشست »سالمت ©
خانواده از دیدگاه دین و 

علم« در مازندران 
آســتان: به همت کانون خدمت رضوی 
مازندران نشست »سامت خانواده از دیدگاه 
دین و علم« در شــهرهای ساری، قائمشهر، 
بابلســر و فریدونکنار برگزار شــد. در این 
نشست که به همت کانون خدمت رضوی 
مازندران برگزار شــد، پروفسور محمدپور 
دزفولی؛ جراح مغز و اعصاب و حافظ قرآن 
کریــم و نهج الباغه، در ســخنانی با بیان 
روایتــی از حضرت رضا)ع( گفت: انســان 
مؤمن و موفق کســی اســت که با خود و 
دیگران سازگار بوده و آرامش فکری داشته 

باشد و درگیر فضای منفی نشود.
وی با اشــاره به آیه 91 ســوره انعام گفت: 
بیشتر مشکات انســان در افکار او نهفته 
است، انسان نباید در راه کمک و راهنمایی 
دیگران به خود آســیب بزنــد بلکه ضمن 
هدایت، موضوع را به خالق هســتی واگذار 

کرده و از آن مرحله عبور کند.
یادآور می شود، دکتر محمدپور دزفولی که 
به دعوت کانون خدمــت رضوی مازندران 
چند روزی میهمان مازندرانی های عزیز بود، 
عاوه بر برگزاری جلسات سخنرانی، در چند 
شهر و روستای مازندران به ویزیت رایگان 

بیماران نیازمند نیز پرداخت.

سرزمین آفتاب

گفت وگو

 دوشنبه 3 آذر 1399 7 ربیع الثانی1442 23 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9398 

شلرکت آب و فاضاب اسلتان خراسلان رضلوی  در اجرای ملاده 10 آئین نامه معاملات داخلی خود در 
نظلر دارد اقلام مشلروحه ذیل را از طریق مزایلده عمومی به فروش رسلاند. لذا با عنایلت به توضیحات 
و مشلخصات ذیلل الذکر، اشلخاص حقیقلی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشلار آگهی بله مدت پنج روز 
)حداکثرتاتاریخ99/09/08 ( اوراق شرکت در مزایده را از طریق مراجعه به  امور آب و فاضاب شهرستان 
فیروزه  به نشانی : شهرستان فیروزه-بلوار امام رضا جنب جهاد کشاورزی دریافت و پس از تکمیل مدارک،  
پیشنهادات خود را  ظرف مدت ده روز حداکثرتاتاریخ 99/09/18   به آدرس فوق الذکر ارسال) تحویل(  

نمایند.
در ضملن متقاضیلان جهلت کسلب اطاعات بیشلتر ملی تواننلد در ایلام هفته و سلاعات اداری با شلماره 

تلفن05143522204 تماس حاصل نمایند.

ردیف
مشخصات کاالی

تعداد مورد مزایده
مبلغ قیمت پایه به ازاء 

هرکیلوگرم 

یک عدد ) به وزن حدود مخزن هوایی1
--------کیلو گرم(

به ازاء هر کیلو گرم
--------ریال

توضیحات ضروری :1- مکان بازدید کاالی مورد مزایده : شهرسلتان فیروزه  می باشلد که نشانی دقیق آن 
در اسناد مزایده اعام گردیده است. 

2- زملان و ملکان بازگشلایی پاکات : سلاعت9صبح روز چهارشلنبه  ملورخ 99/09/19  در محل امور آب 
وفاضاب شهرستان فیروزه می باشد.

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 65000000 ریال و نوع تضمین نیز در اوراق مزایده تعیین گردیده است.
4- هزینه درج آگهی )دو نوبت( بعهده برنده مزایده می باشد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

ع 9
90
92
76

صدای پای آب صدای پای زندگی است  
» آگهی مزایده عمومی « نوبت اول

نام مزایده گزار : شرکت آب وفاضاب استان خراسان رضوی موضوع مزایده : فروش ساختمان های اداری و مسکونی  

نوع کاربری شماره پالک ثبتی ردیف
تأسیسات موجود 

مساحت عرصه 
میزان تضمین شرکت در توضیحاتنشانی ملکبه متر مربع

مزایده 

1
18215 فرعی از 182 اصلی 

مفروز و مجزی شده از 
2764 فرعی از اصلی مذکور 

بخش 10 مشهد

ساختمان اداری 
اصلی حوزه 

ستادی )تجاری(
1200

مشهد – حاشیه بلوار وکیل 
آباد – نرسیده به خیابان 

صدف – جنب دادگستری – 
مقابل ایستگاه مترو صدف

دارای سند 
رسمی

9800000000 ریال )نه 
میلیارد و هشتصد 

میلیون ریال(

2
18214 فرعی از 182 اصلی 

مفروز و مجزی شده از 
2764 فرعی از اصلی مذکور 

بخش 10 مشهد

ساختمان اصلی 
حوزه ستادی 

)تجاری(
300

مشهد – حاشیه بلوار وکیل 
آباد – نرسیده به خیابان 

صدف – جنب دادگستری – 
مقابل ایستگاه مترو صدف

دارای سند 
رسمی 

3
11059 فرعی از 182 اصلی 

مفروز و مجزی شده از 
6809 فرعی از اصلی مذکور 

ساختمان 
مسکونی

مشهد – خیابان صدف – 250
خیابان صدف یک – پالک 31

دارای سند 
رسمی

1365000000 ریال )یک 
میلیارد و سیصد و شصت 

و پنج میلیون ریال(
      

ع 9
90
92
56

آب ارمغان آبادانی است، آبادانی را بیشتر کنیم

  »آگهی مزایده عمومی«   نوبت اول

* واگلذاری املاک منلدرج در ردیلف هلای 1 و 2 تواملًا انجلام شلده و                          
مزایده گران مکلفند پیشلنهاد خود را بلرای هر دو پاک موضوع ردیف های              

1 و 2 ارائه و مجموع نرخ پیشنهادی ماک تعیین برنده خواهد بود.
** واگذاری ملک مندرج در ردیف 3 به صورت مستقل از اماک ردیف های 
1 و 2 انجام شلده و مزایده گران مکلفند پیشلنهاد خود را برای پاک موضوع 

ردیف 3 جداگانه ارائه نمایند.
زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:1399/09/10

ب – محل دریافت اسناد مزایده: شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی 
)طبقله همکف – دفتلر قراردادها( واقع در مشلهد –بلوار وکیل آبلاد – ابتدای 

خیابان صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف
 تلفن: 5-38678841-051 و 38663938 - 051

ج – مهلت تحویل پیشنهادها:1399/09/22
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مزایده خواهد بود.

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 دوم

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 قدس آنالین   فرمانده حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی 
گفت: تنها راه عبور از بحران اقتصادی این روزهای کشور، حاکم 
کردن تفکر بسیجی و روحیه جهادی در ایران است.مجید علوی 
تبار در گفت وگو با خبرنگار قدس آناین ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته بسیج اظهار کرد: معمار کبیر انقاب)ره( از بسیج به عنوان 
شجره طیبه نام برده اند. از ابتدای تأسیس بسیج مستضعفان 
تاکنون این شجره طیبه، میوه و ثمره های فراوانی برای انقاب 

داشته است.
وی ادامه داد: هر زمان که در جامعه خأل و یا نیازی احساس شده 
است، این بسیج و بســیجیان بوده اند که وارد میدان شده و آن 
را برطرف می کردند. به عنوان مثال در ابتدای انقاب مشکات 
امنیتی برای کشور ایجاد شد. بسیجیان با حضور پرشور خود در 
این گونه میادین به ویژه در عرصه دفاع مقدس توانســتند این 
مشکل را برطرف و انقاب را بیمه کرده و سرنوشت جنگ را به نفع 
ایران اسامی تغییر دهند.وی تصریح کرد: پس از هشت سال دفاع 
مقدس نیز بسیج در تمام میدان هایی که الزام به حضور بسیجیان 
داشت، به ویژه عرصه های جهاد سازندگی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگــی به میدان آمدند و اثرات مثبت فراوانی از خود به جای 
گذاشتند. علوی تبار ابراز کرد: در تمامی سال های گذشته از بدو 
تشکیل بسیج تاکنون شاهد آن هستیم که هر گاه بسیجیان با 
اخاص که نیتی جز کسب رضای خداوند نداشته اند وارد میدان 
شده و تفکر این گروه حاکم شده، مشکات برطرف و انقاب بیمه 

و امنیت کشور نیز حفظ و پایدار شده است.
وی افزود: برخاف آن هر گاه سیاسیون و یا گروه های دیگر حاکم 
بوده و از تفکر بسیج و بسیجی دوری کرده اند، بسیاری از مشکات 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بروز کرده است. با نگاهی به 
سال های گذشته بهتر می توان این موضوع را فهمید که هر زمان 
به تفکر بسیج ارزشی داده نشده است کشور با بحران های ریز و 

درشتی روبه رو شده و ضربه خورده است.
وی اظهار کرد: اعتقاد راسخ دارم تنها راه عبور از بحران اقتصادی 
این روزها، حاکم کردن تفکر بسیجی و روحیه جهادی در کشور 
است. شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری می فرمایند 
مشــکات ما ریشه در داخل دارد و نباید به بیرون کشور امیدی 
داشت.  وی در خصوص فعالیت های حوزه مقاومت بسیج آستان 

قدس رضوی در هفته بسیج گفت: برنامه های متعددی از جمله 
برگزاری جلسات تحلیلی، فضاآرایی محیط های اداری و دیدار با 
بسیجیان پیشکسوت و رزمندگان دفاع مقدس را در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: همچنین یکسری مسابقات فرهنگی با هدف ترویج 
موضوعاتی مانند ایثار و شهادت را طرح ریزی و اجرا خواهیم کرد.

وی کمک به محرومان و مستمندان را یکی دیگر از فعالیت های 
بسیج آستان قدس رضوی اعام و عنوان کرد: به تمام پایگاه های 
مقاومت بسیج آستان قدس رضوی اعام شده است که کمک های 
مؤمنانه اداره یا سازمان خود را جمع آوری کنند و این کمک های 
مؤمنانه در روز 6 آذرماه جمع آوری و در حاشیه شهر مشهد توزیع 
خواهد شد.وی با بیان این موضوع که شیوع کرونا سبب کاهش 
ذخایر خون استان شده اســت، ابراز کرد: از ابتدای شروع کرونا 
تاکنون در دو مرحله بسیجیان آستان قدسی در امر اهدای خون 
مشــارکت داشــته و خون خود را اهدا کرده اند. اکنون نیز اعام 
می کنم که با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی و درصورت 
صاحدید سازمان انتقال خون استان، آماده مشارکت در این امر 

خیر و اهدای خون خود به نیازمندان هستیم.

خبر

فرمانده این حوزه مقاومت در گفت وگو با قدس آنالین  عنوان کرد

فعالیت جهادی بسیج آستان قدس در خدمت به محرومان حاشیه شهر
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 مؤلف »جامعه شناسی خودمانی« درگذشت اندیشه: حسن نراقی، مؤلف »جامعه شناسی خودمانی« به دلیل ابتال به سرطان درگذشت. نراقی در تکمله ای بر کتاب مشهورش »جامعه شناسی خودمانی« انگیزه نوشتن 
این کتاب را چنین توضیح می دهد: »به یاد می آورم پس از یکی دو نوبت چاپ اولیه جامعه شناسی خودمانی، وقتی عده ای خواستند به اصطالح نقدی ارائه کنند یا حتی بنا به خواست خودم ایرادهای کار را بگویند، بیشترشان 

در یک گالیه مشترک بودند و آن اینکه »درد را گفتی اما درمان را نه«... یعنی اینجا هم شاید از بنده حقیر این انتظار را دارند که مشکلشان را با یک قرص، کپسول، ورد یا چیزی شبیه به معجزه، زود و سریع حل کنم.

مطالعه  ابعاد مختلف زندگی انسان موجب التیام ©
فرهنگ زدایی می شود

اندیشــه: احمــد پاکتچــی، رئیس 
پژوهشکده  دانشــنامه نگاری پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی در 
نشست علمی تخصصی با موضوع »علوم 
انسانی به مثابه بستری برای صلح پایدار« 
گفت: نمی توان انکار کرد پیشرفت علوم 
در دو سده  اخیر، در عین رفاهی که برای 
بشــر به ارمغان آورده، موجب گسترش دامنه  جنگ ها و افزایش آسیب های آن 
شده اســت؛ پوشیده نیست که آمار کشتگان و صدمه دیدگان دو جنگ جهانی 
و جنگ های دیگر پس از آن، به نوعی دســتاورد پیشــرفت علوم است و امروز 
خطرناک ترین تهدیدها برای انسان، سالح های پیشرفته ای هستند که از آخرین 

دانش بشری در فیزیک، شیمی و علوم زیستی بهره می جویند.
وی یادآور شد: با بهره گیری از الگوهای نشانه شناسی فرهنگی، می توان گفت رشد 
شــگرف علوم طبیعی و مهندسی درحالی که نسبت به علوم انسانی کم توجهی 
آشکاری صورت گرفته، موجب شده علم در مسیر کلی خود، بیشتر و بیشتر در 
راســتای فرهنگ زدایی از زندگی و ذهن انسان ها حرکت کند و به طور روزافزون 
بر بی معنایی و طبیعی شــدگی او دامنه زند؛ طبیعی شــدن نه به معنای مثبت 
آن، بلکه به معنای کمینه شدن و رو به اضمحالل نهادن فرهنگ که نتیجه آن 
جایگزین شدن قاعده های فرهنگی با قانون جنگل، دوراندیشی با لذت جویی آنی و 

استدالل با زور و خشونت است.
رئیس پژوهشــکده  دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی آشکار است زمینه برای بروز جنگ ها بسیار 
مستعد می شود و کوچک ترین برانگیزنده ها می تواند به جنگی هولناک بینجامد. 
شــاخه های مختلف علوم انسانی که موضوع مطالعه  آن ها ابعاد مختلف زندگی 
انســان است، با وجود تنوع بســیار، همگی متمرکز بر معنا و امور معنادار برای 
انسان هستند و توسعه این علوم، زمینه  توسعه یافتن معناداری و معناگرایی در 
زندگی انســان ها را فراهم می آورد. این امر خود موجب التیام فرهنگ زدایی های 
صورت گرفته و تقویت ساختارهای فرهنگی از یک سو و ایجاد زمینه برای روابط 
بینافرهنگی و گفت وگو میان جوامع انسانی از سوی دیگر می شود که نتیجه آن، 
کاهش روحیه جنگ طلبی و راه جستن به سوی صلح و استفاده از صلح به جای 
خشونت است.همچنین سلمان صادقی زاده، مدیر فرهنگی پژوهشگاه نیز با اشاره 
به موضوع سخنرانی اسپرهم، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه، »بازتاب 
مفهوم صبح در ادبیات فارســی و عرفان«، توضیحاتی بیان کرد و گفت: از قرن 
ششم به بعد می بینیم عرفان و ادبیات فارسی با بحث صلح گره خورده است و این 
پیوند دوشاخه  اصلی دارد؛ شاخه  تئوریک و شاخه  شهودی. شاخه  تئوریک، ریشه 
در آثار محی الدین ابن عربی دارد و شــاخه  شهودی، ریشه در اشعار و آثار عطار، 
سنایی، مولوی و عبدالرحمن جامی. موالنا در شعری بیان می کند عطار روح است 

و سنایی دو چشم او / ما از پی سنایی و عطار آمدیم.
صادقی زاده یادآور شــد: از قرن ششــم به بعد صلح با خویشتن و صلح با جهان 
مطرح می شود. این تفاوت صلح در عرفان با معنای مدرن صلح است که در صلح با 
دیگری تعریف می شود و در آثار عارفان آن دوره می بینیم بحث صلح با خویشتن 
و صلح با جهان مطرح می شود. آنجا که موالنا بیان داشته ؛ من که صلحم دائماً با 

این پدر / این جهان چون جنتستم درنظر.

فکر فلسفی و دنباله های اجتماعی و سبک زندگی©
اندیشه: محمــد محمدرضایی، سردبیر 
فصلنامــه علمی- پژوهشــی قبســات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در 
گفــت و گو با ایکنا بــا تأکید بر اهمیت 
فلســفه بیان کرد: نحوه زندگی انســان 
به تفکرات فلسفی بازگشــت دارد؛ همه 
انســان ها بر اساس ســبک خاص خود 
زندگی می کنند که اگر بررسی شود به دیدگاه های فلسفی آن در پشت پرده سبک 
زندگی آنان خواهیم رســید؛ یعنی نوع زندگی فــرد به دیدگاه آن ها در باب جهان، 
انسان و خدا و رابطه میان آن ها برگشت می کند. هر دیدگاه فلسفی را بپذیریم کارکرد 

فردی، اجتماعی و سیاسی آن هم طبیعتاً به دنبال آن بروز و ظهور خواهد یافت.
وی افزود: حقوق بشر غربی مبتنی بر تفکر متولیان و بنیان گذاران آن درزمینه آزادی 
و انسان است؛ اگر ما در باب آزادی و انسان، دیدگاه متفاوتی را بپذیریم طبیعتاً رفتار 
فردی و اجتماعی ما هم متفاوت خواهد شد. همه داعیه آزادی دارند، آزادی هم به 
انســان بازمی گردد، ولی انسان چه موجودی است؟ آیا انسان تحت اشراف مبدأیی 
متعالی است یا موجودی اســت که بر اثر تصادف صرف اشیای شیمیایی به وجود 

آمده است؟
سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  با 
بیان اینکه پیامبران مبعوث شدند تا انسان ها را از غل و زنجیر نفس، شیطان، نخوت، 
غرور، سستی و... آزاد کنند، اظهار کرد: با این وجود در دنیای کنونی شاهدیم افرادی 
با انظار مختلف یکسری قوانین را برای تمشیت امور همه بشر به نام حقوق بشر وضع 

کرده اند، ولی تعریف آن ها از آزادی، جامع و تأمین کننده نیاز همه انسان ها نیست.
وی بیان کرد: هر دیدگاه فلسفی یک سبک زندگی خاصی را به دنبال دارد؛ از صبح 
تا شب صدها تصمیم گرفته و بر آن اساس رفتار می کنیم؛ هر کاری مبتنی بر یک 
تفکر است؛ حکم می کنیم این کار خوب است یا بد و بعد انجام می دهیم؛ اگر تحلیل 
کنیم که چرا یک چیزی خوب است و یا بد، باید به یک گزاره اساسی در حوزه خوبی 
و بدی برســیم؛ برخی ممکن است خوبی و بدی را از عرف، برخی از عقل، برخی از 
تمایالت و... بگیرند؛ مثالً انسان لذت طلب این دیدگاه فلسفی را دارد که باید بیشترین 
لذت را در دنیا ببرم و هر چیزی که این لذت را محدود کرده و از بین ببرد، به عنوان 

مانع باید برداشته شود هرچند اینکه خدا باشد.

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  یکی از مهم ترین 
مباحثی که حــول انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا مطرح شد، بحث بر سر اعمال نفوذ و قدرت 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های اینترنتی بود. 
مسئله ای که در حاشیه این انتخابات، نگاه ها را به 
مسئله حکمرانی ســایبری و حدود و ثغور آن برد. 
موضوعی که سعی کرده ایم در گفت وگو با سید علی 
موسوی، محقق و پژوهشگر فضای مجازی نسبتش 

را با حکمرانی خودمان مشخص کنیم.

جناب موسوی! اگر بخواهیم سطح بحث در   
حوزه فضای مجازی را از نگاه آسیب شناسی 
صرف باالتر ببریم و نسبتش را با حکمرانی 
مورد بحث قرار دهیم، چه دقت نظرهایی را 

باید مدنظر قرار دهیم؟
پس از حلول اینترنت و گســترش استفاده از آن و 
با توجه به نظریاتی که در دهه 1960 مثل دهکده 
جهانی مارشان مک لوهان و شبکه اجتماعی جان 
بارنز مطرح شد، رفته رفته این اتفاق افتاد و جوامع 
آنالین با حلول فیس بوک، توییتر و اینســتاگرام و 
دیگر پیام رسان ها شکل گرفت. شاکله جوامع آنالین 
یا مهاجرت انســان به آن به حدی قوت گرفت که 
می توان گفــت زندگی دو بعدی انســان به وجود 
آمد. قوانینــی بر این جوامع آنالین چون توییتر یا 
اینستاگرام حاکم می شود که این قوانین از انتهای 
ســال 2018 تحت تأثیر این شبکه های اجتماعی 
و پیام رســان های ســاخت کمپانی های آمریکایی 
بود و پس از امضای سند ســایبری 2018 که در 
کاخ ســفید به امضای ترامپ رسید، بر این تأکید 
شــد که این ها باید بر اساس قوانین کشور آمریکا 
پیاده سازی شود. رویکردی که ما تأثیراتش را اآلن 
می بینیــم که قضیه گــردش آزاد اطالعات و واژه 
آزادی بیان شبکه های اجتماعی متأثر از آن کاماًل 
ذبح شد. برای نمونه در شبکه اجتماعی مثل توییتر 
درج واژه هولوکاست معادل با حذف دیتا خواهد شد 
که این با بحث آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات 
در تناقض است. انتشار تصاویر حزب اهلل لبنان مثل 
سیدحسن نصراهلل نیز جزو محتوای ترویج خشونت 
شناخته می شــود و آن ها را حذف می کند. پس از 
شهادت سردار قاسم سلیمانی چون سپاه در زمره 
گروه های تروریستی مطابق قانون آمریکا قرار گرفته 
بود، انتشــار لوگو و تصاویرشان معادل با محتوای 
خشونت آمیز به حســاب آمده و حذف می شد. از 
همه جالب تر در انتخابات خود آمریکا همین اتفاق 

دوباره رقم خورد. 
در چند سال اخیر با حلول جوامع آنالین، گسترش 
و ضریب نفوذی کــه در جامعه ها پیــدا کرده اند 
و تبدیل شــدن به رســانه های خبری و جایگزین 
شدن رســانه های سنتی، شایعه و انتشار خبرهای 
جعلی و دروغین بیــش از پیش رونق گرفت؛ چرا 
که رســانه های زرد و تریبون های فردمحوری که 
تحت تأثیر جوامع آنالین شکل گرفته اند می توانند 
سبب انتشار اخبار جعلی و ادعای غیرواقعی شوند. 
به همین دلیل در دو ســه سال اخیر بحث اخبار 
جدی به شــدت برای شبکه های اجتماعی موضوع 
مهمی شد، چرا که هرچقدر اخبار جعلی و اطالعات 
گمراه کننــده یا به تعبیــری disinformationها 
و misinformationها منتشــر می شد به ماهیت 
وجودی شــبکه های اجتماعــی و جوامع آنالین 
ضربه می زد. به همین دلیل تمام سیاســت گذاری 
شبکه های اجتماعی بر این شد که با اخبار جعلی 
مبارزه کنند، ولی این رویکرد مبارزه با اخبار جعلی 
بــه یک اقدام جهت دار بدل شــد کــه مثالً تمام 
ادعاهای ترامپ در مورد انتخابات آمریکا در توییتر 
و فیس بوک نشانه گذاری شد؛ چرا؟ چون در دوره 
قبلی انتخابات، این شــبکه ها متهم بودند به اینکه 

توسط ابزارهای پروپاگاندایی و تحت تأثیر کاربران 
روسی زبان که این گونه اطالعات را منتشر کردند، 

درانتخابات قبلی آمریکا تقلبی انجام شده است. 
پس می بینیــم ضریب نفــوذ جوامــع آنالین و 
حاکمیتی که در حوزه دیجیتالی و زندگی سایبری 
بر شــهروندان دیجیتالی شکل گرفته است بیش 
از پیش مشــخص و لمس می شود. حتی درحوزه 
فرهنگ شــهرت، جامعه سلبریتی که دارند ظهور 
می کنند کامالً از جامعه ســلبریتی قبلی و سنتی 
متفاوت هستند و امروز ما نسل جدید سلبریتی های 
اینترنتی داریم. پس در بحث حکمرانی اینترنتی ما 
با کشورهای سایبری روبه رو و با قوانینی مطابق با 
سبک و سیاق گردانندگان آن مواجه هستیم. مثل 
توییتر یا اینستاگرام یا سیاست گذاری که یوتیوب 
به عنوان یک رســانه اجتماعی دارد انجام می دهد 
و روش های پرداختی که خود و دیگر پیام رسان ها 
خاصه به نوع خودشــان دارند. به عبارتی آن نظام 
فکری و تفکری که دارد برای نســل جدید شکل 
می گیرد، بر اســاس همان باید ها و نبایدهاســت. 
گردش آزاد اطالعات برای ترویج همجنســگرایی 
خیلی راحت انجام می شــود اما اگر شما در مورد 
مباحث دینی مطلبی را از اسالم بنویسید با عنوان 

اسالم هراسی حذف یا برچسب دار می شوید.

شــاید نزدیک به ذهن ترین پرسشی که   
همواره پس از این مباحث شکل می گیرد این 
است که ما در این حوزه چه نقشی را می توانیم 

ایفا کنیم؟
بحث امنیت سایبری و ژئوپلتیک آن جزو مباحث 
مغفول جامعه ماســت. چون این حوزه، یک حوزه 
میان رشته ای است و متأسفانه زیاد به آن پرداخته 
نمی شــود. من در کتاب دیگری با عنوان »امنیت 
سایبری، ژئوپلتیک و سیاســت« اشاره کرده ام که 
ما درباره مرزداری و مرزهای سایبری و قوانین آن، 
محتوای روشــنی نداریم. دفاع مشروعی که برای 
مرزهای سرزمینی خاکی و هوایی و دریایی خودمان 
داریم در حوزه دیجیتالی اصالً مطرح نشــده است. 
شاید سر این مسئله تا حدودی جنجال شد که آن 
هم یک تعبیر نیمه و ناقصی بود و سازمان پدافند 
غیرعامل بحث مرزبانی دیجیتال را مطرح کرد که 
درواقع محتوای کامل و جالبی نبود و حق مطلب 
آن مباحث ادا نشد که مخاطب عام جامعه بفهمد 
این بحث چه جایگاهی دارد. ضمن اینکه درزمینه 
ســاختارهای حاکمیتی و حکمرانی در کشورهای 
مختلف ما حتی در رســانه هایمان محتوایی برای 
 اقناع کاربر نداریم. نمونــه اش در قضیه تلگرام در 

بیشــترین  اســتور  پلــی 
نرم افزارهایــی کــه دانلــود 
نرم افزارهــای  می شــوند، 
غیرامنــی هســتند کــه از 
پوســته تلگــرام بــا ترویج 
استفاده  فیلترشکن ها  همان 
می کنند. این در حالی است 
امنیت  بحــث  جایــگاه  که 

است.  مشخص  کامالً  کاربری 
امنیت کاربری به معنای ارتقای 
ســطح دانش کاربر در حوزه 
امنیــت اســتفاده از ابزارهای 
دیجیتال اســت. مــا در مورد 
محتوایی حتی  آنچنان  این ها 
در بدنه آموزشــی مان نداریم 
و بــه راحتی و بــدون در نظر 
گرفتن محدودیت ها، چه والد 
و چه فرزند و بدون دانســتن 
باید ها و نبایدها عمل می کنند. 
به  بحث شــکاف دیجیتــال 
همین قضیه می پردازد. مسئله 
بســیار  اینترنتی  حکمرانــی 
مفصل تر از این بحث هاســت 
که بخواهیــم در یک منظومه 
خیلی کوچــک یا کوتاه به آن 

اشاره کنیم. 

این اقناع به نظر بخشی   
باید در ساحت فلسفی و 

بخشی در گفت وگو با جامعه اتفاق بیفتد. 
یعنی مثالً در بحث حکمرانی سایبری باید 
منطق آزادی در ذهن مخاطبان حل و فصل 

شده باشد. 
در حوزه امنیت ســایبری که ما خیلی در مورد آن 
بحث داریــم و اتفاقات مختلفی که رصد می کنیم 
می بینیم عمالً هیچ جایگاه روشنی در این منظومه 
نداریم؛ در حالی که تمام دنیا و کشــورها به سمت 
مالکیت دار شــدن در ایــن حــوزه و دارایی های 
دیجیتال و ســاخت جوامع آنالین برای خودشان 
هســتند. در این دوران همچون زمان جنگ سرد 
که بلوک شــرق و بلوک غرب می گفتند، در حوزه 
دیجیتال اآلن برای ما چنین اتفاقی افتاده اســت. 
نگاه که می کنیم فضای بلوک شرق دارد کالً ابزارها 
و ســبک های زندگی  خاص خــودش و مدل های 
مختلف خودش را و غربی ها نیز ســبک و استایل 
خودشان را پیاده سازی می کنند. قوانین حاکمیتی 

را در همین هند و پاکستان که نگاه 
کنید، این کشورها با نرم افزاری چون 
تیک تاک مبارزه می کنند. حاال ما 
بدون هیچ مبانی و بدون اقناع افکار 
عمومی دست به فیلترزدن صفحات 
و شــبکه های اجتماعی می کنیم. 
اقناع کاربر چه می شود؟ شبکه تیک 
تاک در هند یا پاکســتان فیلتر و 
بایدها و نبایدهای آن مشخص شده 
و کاربر قانع می شود حداقل چرا این 
اتفاق دارد می افتد. اما اینجا این گونه 
نیست، یک تصمیم گرفته می شود 
و این اتفــاق می افتــد. این ها رفته 
رفته به اعتمــاد افکار عمومی ضربه 
می زنــد. به همین خاطــر این گونه 
در حوزه  اعمال رفتارهای حاکمیتی 
سایبری بدون اقناع افکار عمومی، به 
خروجی های منفی منجر و یا آنچه 
به آن اصطالحاً رسانه هراســی گفته 
می شود تعبیر می شود. نکته مهم تر 
در بحــث شــبکه های اجتماعی و 
اســتفاده از ابزارهای دیجیتال این 
اســت که سلســله مراتبی نبوده 
اســت. به این معنا که استفاده از 
ابزارها بر اســاس امن و هسته امن 
اتفاق نمی افتــد. همان گونه که در 
ایــران درزمینه  تاریخ چندســاله 
اســتفاده از ابزارهای دیجیتال که 
از وی چت و وایبر شــروع می شود 
و به اینســتاگرام و واتس آپ می رســد، نگاه که 
می کنید می بینید هیچ وقت این جوامع آنالین را 
کسی به خواست خودش هدایت نکرده است و بر 
اساس سلیقه انتخاب شده اند. اینکه ما دستوری 
و بایدی فرد را به ســمت شبکه ها سوق دهیم، 
یک روش اشتباه بوده است. حداقل در این چند 
ساله این مدل به جواب نرسیده است. نیاز است 
روش هایی به کار گرفته شود که کشورهایی چون 
ســنگاپور و حتی چین برای تیک تاک پیشنهاد 
می دهنــد و با یک ابزار جدید و با برخی امکانات 
جدیــد و مزیت های رقابتی به ســراغ ابزارهای 
همســان می روند و می تواند جایگاه پیدا کند. به 
نظرم یکی از بحث ها در ترویج و استفاده همین 
است که به جای اینکه یک رویکرد سلبی مطرح 
کنیم، آگاهی را باال ببریم و روش های استفاده و 
جایگاهمان را در حوزه ســایبری از این وضعیت 

نابسامان خارج کنیم.

گویا در ســاحت فلسفی و زیربنایی  این   
گره ها را حــل نکرده  و مباحــث را امتداد 
نداده ایم. زمانی شــهید آوینی از حساسیت 
بیشتر عرصه صفرویک ها و کامپیوتر نسبت 
به ویدئــوی آن زمان صحبت می کرد ولی به 
تلنگرهای ایشان یا اشــخاص مانند ایشان 

توجهی نشد. 
زمانی که بحث های مطالعاتی و نوشــتن کتاب در 
حوزه ســایبری را آغاز کردم، به این رسیدم که ما 
در ایران اصالً کتاب یا منابعی در حوزه فلســفی و 
زیربنایی نداشــتیم، چرا که مثالً ما خالق این ابزار 
نبوده ایم. برای من عجیب بود که در ســال 1954 
میالدی دانشــمندی مثل جان بارنــز می آید و در 
مورد شبکه های اجتماعی صحبت می کند، سه الیه 
را تفسیر و الیه ســوم را ابزارهای دیجیتال توسعه 
شبکه اجتماعی مطرح می کند. در سال 1960 که 
هنوز هیچ چیزی از این فضاها مطرح نیست و فقط 
رسانه های سنتی وجود دارند و مثالً نخستین برنامه 
تلویزیونی در ایران در سال 1337 پخش می شود، 
می آیند در مورد جامعه و دهکده جهانی که تحت 
تأثیر ابزارهای رســانه ای اســت صحبت می کنند. 
دانشــمندان مختلفی از جمله ون دایک در کتابی 
نظریه جامع شبکه ای را می نویسد. مانوئل کاستلز 
سه گانه عصر اطالعات را می نویسد یا بحث خشم 
و امید شــبکه های اجتماعی را مطرح می کند. در 
حوزه مباحث نظری ما ضعف زیادی داشــته ایم و 
همین ضعــف نیز در بدنه مدیریت کشــور لمس 
می شــود. از طرفی در حوزه itc کارشناسان زیادی 
را برای کمیسیون هایی که در آن حوزه وجود دارد، 
نداشــته ایم. ما اصالً جایگاه دیپلماسی دیجیتال را 
متوجه نیستیم آن هم در حالی که اآلن کشورهایی 
چون آمریکا و عربســتان یا رژیم صهیونیســتی با 
اســتفاده از ظرفیت های دیپلماســی دیجیتال در 
دیپلماسی عمومی در بحث مدیریت افکار عمومی 
ما اعمال نفوذ می کنند. نتانیاهو رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستی صفحات توییتری اش عبری، ایرانی و 
انگلیسی است. برای ارتباط با جامعه مخاطب ایرانی 
صفحات ایرانی زبان درست می کند. سفارت آمریکا 
ســفیری دارد که دربرابر تمام وقایع در وزارت امور 
خارجه برای اقناع سازی جامعه ایرانی واکنش نشان 
می دهد. عربســتان ســعودی می آید و ایندپندنت 
فارسی را راه می اندازد و با سرمایه گذاری که می کند 
ایران اینترنشنال را در پروژه عنکبوت راه می اندازد 
که روی جامعه مخاطــب ایرانی کار کند. ما حتی 
همین پروپاگاندای رســانه ای با این همه دشــمن 
علیه جمهوری اســالمی ایران را بدون اقناع افکار 
عمومی رها کرده ایم. در جنگ رســانه ای که داریم 
و با آن همه اطالعاتی که منتشر می شود که وزنش 
نیز دارد مشــخص می شود و می بینید بی بی سی 
 فارسی پرمخاطب ترین رسانه شبکه های اجتماعی

فارســی زبان می شــود. نگاه که می کنیم، متوجه 
می شــویم ما حتی حوزه دیپلماســی دیجیتال در 
حوزه دیپلماسی عمومی را ندیده ایم. می بینیم افراد 
و کشورهای مختلف برای اینکه با جامعه و مخاطب 
ایرانی ارتباط برقرار کنند از تمام ظرفیت هایشــان 
استفاده می کنند. ما کماکان بر رویکردهای سلبی 
پافشاری می کنیم. سلبی تا حدودی و در چارچوب 
مشــخصی بایسته اســت اما از حدی که می گذرد 
موجب دافعه می شود. مهم تر از همه نسل جوان است 
که کاربر است. شما بدون اقناع، یک فرد دیجیتالیزه 
شــده را که تمام زندگی اش با استفاده از این ابزار 
است نمی توانید از حضور منع کنید وهیچ وقت این 
اتفاق برای او نخواهد افتاد و فقط به دوگانه ســازی 
دامن خواهید زد. کسی که اقناع بیشتری دارد پیروز 
میدان است و فردی که بازنده می شود برای مخاطب 

فقط بازنده نیست بلکه منفور است. 

حکمرانی سایبری در گفت و گوی قدس با دکتر سید علی موسوی 

تمام کشورها دنبال ساخت جوامع آنالین خود هستند 

در حوزه امنیت 
سایبری که خیلی 
در مورد آن بحث 
داریم و اتفاقات 
مختلفی که رصد 
می کنیم می بینیم 
ما عمالً هیچ 
جایگاه روشنی در 
این منظومه نداریم؛ 
در حالی که تمام 
دنیا و کشورها به 
سمت مالکیت دار 
شدن در این 
حوزه و دارایی های 
دیجیتال و ساخت 
جوامع آنالین برای 
خودشان هستند
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گزارش

دیدگاه

اندیشــه: در بحث حکمرانی اینترنتی، انتخابات 
آمریــکا کاماًل وضعیت جوامع آنالین را نشــان داد 
و اینکه تأثیرشان بر رفتار و تریبون های فردی و از 
طرف دیگر بایدها و نبایدهایی که دارند خودشــان 
روی آن کار می کنند چقدر اســت. من کتابی را با 
عنوان »جمهوری سایبری« در دست نوشتن دارم؛ 
یعنی به عنــوان یک مدل اقتصــادی و به عنوان 
یک کشــور باید به مســئله نگاه کــرد. از دید من 
اینستاگرام یک شبکه اجتماعی خالی نیست بلکه 
یک کشــور برای خودش با ســیاق و مدل و رفتار 

خاص برای خودش است.
 اکنون کشورهای شرق آسیا دقیقاً به همین سمت 
آمدند تا از جوامع آنالیــن عقب نیفتند. نمونه اش 
تیک تاک چینی ها بود که رقیب اینستاگرام و بدل 
به یک کشــمکش و مجادله سیاســی بین چین و 
آمریکا شــد به حدی که ترامپ دستور داد و برای 
ادامه فعالیت آن در آمریکا قانون تعیین کردند و آن 
گردش آزاد اطالعات در بحث حکمرانی اینترنتی، 
زیرســؤال رفت. حتی اجبارکردند سهام تیک تاک 
باید به یک شرکت آمریکایی فروخته شود تا به آن 

اجازه فعالیت داده شود. 
در کنار ایــن مباحث، می بینیم حــوزه بانکداری 
دیجیتال بیش از پیش شــکل می گیــرد؛ ارزهای 
دیجیتال دارند به شدت قوت می گیرند، کشورهای 
شرق آســیا روی ارزهای دیجیتال کار می کنند و 
ارزش و بهایی که در اقتصاد دیجیتالی دارد شــکل 

می گیرد، بیش از پیش تقویت می شود و همه این ها 
دارد بحــث موازنه فضای حقیقی و دارایی هایی که 
در سیســتم های قبلی و ســنتی بوده است را پس 
می زند. می بینیم نظام سرمایه بر اساس طال چیده 
می شود ولی در حوزه دیجیتال بر اساس بیت کوین 

شکل می گیرد. 
یکی از صحبت های من در کتاب جمهوری سایبری 
این اســت که با آمــدن ارزهای دیجیتــال و وارد 
شدنش به ساختار معامالت شبکه های اجتماعی که 
همه نیز دارند به این ســمت می روند، حتی شاهد 
اســتقالل این جوامع می شویم و از لحاظ استقالل 

مالی و گردش مالی نیز جدا خواهند شــد. گردش 
مالــی و پول دیجیتالی کــه در این فضا دارد خلق 
می شــود، می تواند این اتفاقات را داشــته باشــد. 
اینکه چینی ها مثاًل می آیند و در مقابل گســترش 
شبکه های اجتماعی، شــبکه های اجتماعی خاص 
خودشــان را مطرح می کنند و با مزیت رقابتی به 
نبرد سینه به سینه شبکه های اجتماعی آمریکایی 
می رونــد و در برابر آن ها مقاومت می کنند و حتی 
پیروز می شــوند بــه حدی که قوانیــن حاکمیتی 
آمریکا برای مبارزه با گسترش ابزارها می آید، خیلی 

جای صحبت دارد. 

درنگ

انتخابات آمریکا و حکمرانی اینترنتی

»جمهوری سایبری« یا شبکه اجتماعی به مثابه یک کشور
ش���هاب  اینجان���ب  فارغ التحصیل���ی  م���درک 
ش���کوهمند فرزن���د محم���د حس���ن به ش���ماره 
شناس���نامه 208 ص���ادره از درگ���ز در مقط���ع 
کارشناس���ی رش���ته برق الکترونی���ک صادره از 
واحد دانشگاهی آزاداسالمی واحد سبزوار به 
ش���ماره 9868,ص گ مفقود گردیده اس���ت و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اسالمی واحد سبزوار به نشانی 

سبزوار ارسال نماید. 
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سند کمپانی ،برگ سبزوکارت  خودروسواری پژو 206 
بش���ماره انتظامی 21 ایران 677 م 28 به رنگ سفید 
 167B0043377روغنی ،مدل1397  و ش���ماره موتور
و ش���ماره شاسیNAAP41FE5JJ587389  متعلق 
ب���ه آق���ای مصطف���ی ع���رب س���لمانی مفقودوازدرجه 

اعتبارساقط می باشد ,ع
99
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برگ س���بز موتور سیکلت س���ریر125CC مدل 1395 
انتظام���ی 773/78438   ش���ماره  ب���ه  قرم���ز  رن���گ 
ش���ماره موتور 0124NBJ258285 و ش���ماره شاسی 
NBJ***125B9525226 ب���ه مالکیت س���عید غالمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بزوکارت مینی بوس م���دل 1360،رنگ کرم.
78-495ع83  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  آبی.روغن���ی 
ش���ماره  و   33491110059052 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی37930250519646متعلق به خانم خدیجه 

محمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد 
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م���درک فارغ التحصیلی اینجانب ش���هاب حقیقی 
حش���متی مف���رد فرزن���د محمدمهدی به ش���ماره 
ملی ۰۹۲۲۲۷۴۲۲۳ صادره از مش���هد در مقطع 
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته عم���ران ص���ادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیش���ابور با شماره 
۳۲6۲1۷1 مفق���ود گردیده و فاق���د اعتبار قانونی 
اس���ت.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی نیشابور به نشانی نیشابور 
- بلوار پژوهش - مجتمع دانش���گاه آزاد اسامی 

واحد نیشابور ارسال نماید.
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اصل برگ س���بز خودروی سواری هیوندا آوانته مدل 
1389 ب���ه ش���ماره انتظامی 32 ای���ران 437 د 28 به 
ش���ماره شاسی NA6NG3318930107490  و شماره 
موتور G4G309516835  متعلق به آقای احمد رضا 
خسروی بیژائم مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط 

می باشد  ,ع
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باطالع کلیه س�هامداران ش�رکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ ) س�هامی خاص ( بشماره ثبت 53098 و شناسه ملی 
14004576893 میرس�اند  ک�ه ب�ا عنایت به مصوبه مجمع عموم�ی فوق العاده م�ورخ 99/8/29 و تفویض اختیار 
عمل�ی نمودن افزایش س�رمایه ش�رکت ب�ه هیئت مدیره و با عنایت به اینکه مقرر اس�ت س�رمایه ش�رکت از مبلغ 
544.800.000.000 ریال منقس�م به 5.448.000 سهم 100.000 ریالی با نام به مبلغ 1.700.000.000.000ریال 
منقسم به 17.000.000 سهم 100.000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 
افزای�ش یابد لذا در اجرای ماده 169 الیحه قانون اصالح قس�متی از قانون تجارت از کلیه س�هامداران ش�رکت 
درخواس�ت میش�ود از تاریخ نش�ر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به مطالباتشان به شرکت به 
نشانی مشهد بلوار خیام شمالی خیابان بهارستان نبش بهارستان 5 دارای کد پستی 9199683514 مراجعه نمایند تا 
نسبت به تهاتر مطالباتشان با سهام جدید اقدام الزم معمول گردد .  بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت 

مدیره می تواند تصمیمات مقتضی را در چهارچوب مقررات اخذ نماید.
ضمن�ا در اج�رای م�اده 162 قانون تجارت مراح�ل افزایش س�رمایه در دو نوبت طبق گ�زارش  هیئت مدیره و 
بازرس اصلی شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا در مرحله اول از مبلغ فعلی به مبلغ 1.256.565.300.000 
ریال از طریق تبدیل مطالبات حال ش�ده و در مراحل بعدی از طریق واریز نقدی و یا مطالبات حال ش�ده و یا 

توامان شرکت می تواند اقدامات الزم را اعمال نماید. 

آگهی حق تقدم

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن قرارگاه 
منطقه شمال شرق دو ) در حال تصفیه ( نوبت سوم
 به شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757

که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
هرگونه ادعایی نسبت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
به   ) تصفیه  حال  در   ( دو  شرق  شمال  منطقه  قرارگاه 
شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757 که در 
حال تصفیه می باشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی 
دردست  با  شود  می  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصل اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی محل تصفیه در 
بولوار  استان خراسان رضوی، شهر مشهد، قاسم آباد، 
کارگاه  چپ،  سمت  پنجم  قطعه   ،73 اندیشه  اندیشه، 
 9185356731 پستی  کد  با  مسکن  تعاونی  ساختمانی 

مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 
خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهد داشت. 
هیئت تصفیه شرکت 
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نامه انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه قم به پاپ فرانسیس  رسا: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، رئیس انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه قم در نامه ای به پاپ فرانسیس، ضمن محکومیت 
اهانت به مقدسات اسالمی و با بیان اینکه بر اساس آموزه های ادیان الهی، احترام به پیامبران مورد تأکید خداوند و مورد توجه اهل ایمان است، تأکید کرد: از حضرت عالی به عنوان رهبر کاتولیک های جهان انتظار دارد، با 
توجه به تعالیم الهی، ارزش های انسانی و نیز قواعد و اسناد حقوق بین الملل، انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به پیامبر اکرم)ص( و نیز بیانات نفرت پراکنانه رئیس جمهور فرانسه در حمایت از انتشار آن را محکوم کنید.

 »مسجد رهبر«؛ گزارشی از ©
شکل گیری و فعالیت های »مسجد کرامت« مشهد

ایبنا: کتاب »مسجد رهبر«؛ تاریخ شفاهی 
مسجد کرامت، از مســاجد تأثیرگذار و 
کانون مبارزان انقالب در شــهر مشهد، 
نوشته مرتضی انصاری زاده، به تازگی توسط 
انتشــارات راه یار منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
تحقیق و مصاحبه هــای این  کتاب که از 

سال ۱۳۸۸ شروع شده اند، به ترتیب توسط حسن سلطانی،  سیدمحمد امیر احمدی 
طباطبایی و احمد عسگری انجام شده  و در این  مدت با بیش از ۷۰ تَن از مرتبطان 
مسجد کرامت مصاحبه صورت گرفته و هزاران سند مطالعه شده است. عالوه بر چهار 
فصل کتاب که زمینه های شکل گیری و فعالیت های مسجد کرامت را بررسی و تبیین 
می کند، تصاویر، اسناد و اَعالم نیز در سه فصل، ضمیمه کتاب شده است و در مجموع، 

می توان این  کتاب را اثری در حوزه »مسجدنگاری« معرفی کرد.
در پیش گفتار این  کتاب درباره نســبت مسجد و انقالب اسالمی چنین می خوانیم: 
»نسبت انقالب اسالمی با مسجد اما، به تمام معنا ویژه و منحصر به فرد است. مسجد 
در انقالب ایران هم رسانه است، هم مرکز تربیت نیرو، هم نهاد سازمان دهنده اجتماعی 
و هم محور بسیج سیاسی. هم محل اخذ رأی در انتخابات است و هم پاتوق اعزام به 
جبهه جنگ. خدمات متقابل مسجد و انقالب در ایران، فهرست مفصلی دارد که حتی 
گزارش آن هم در یک کتاب نمی گنجد... مطالعات صورت گرفته درباره نهاد مسجد 
در ایران و به خصوص در دوران انقالب اســالمی، بســیار کمتر از آن چیزی اســت 
که ضرورت و ظرفیت داشــته است. »مسجد رهبر«، گزارشی است از شکل گیری و 
فعالیت های »مسجد کرامت« مشهد، در نزدیکی حرم مطهر امام رضا)ع(. این مسجد را 
که بعدها امام جماعتش، رهبر انقالب اسالمی شد، می توان از جهات گوناگون نمونه ای 
ممتاز از الگوی فعالیت مسجدی در منظومه معرفتی آرمانی اسالم ناب معرفی کرد. 
»مسجد رهبر«، از یک سو این الگو را توضیح می دهد و از دیگر سو، مسیر رشد مشهد 
انقالبی را از چند دهه پیش از انقالب اسالمی روشن می کند؛ مسیری که در آن، برخی 
دشواری ها و پیچیدگی های آمیختن سنت و روشنفکری، توده و نخبگان، دینداری و 

مبارزه آشکار شده است«.
در بخش دیگری از مقدمه این کتاب که قســمت قابل توجهی از آن به فعالیت های 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای در دهه ۵۰، در مشهد مقدس اختصاص دارد، درباره نقش 
رهبر انقالب در مســجد کرامت آمده اســت: »آیت اهلل خامنه ای، امام مسجد »امام 
حسن)ع(« و سپس »کرامت«، نقطه تالقی همه جریان های در ظاهر متباینی است 
که زیر پرچم اسالم انقالبی و در فشار سنگین مکاتب و روش های رقیب، به یکپارچگی 
و شکوفایی رسیدند و مسجد رهبر، آیینه ای کم نظیر است که این هم افزایی معرفتی 
اجتماعی را منعکس می کند. پیوند ناگسستنی معرفت، آرمان، عمل، اخالق و مبارزه 
در این الگو، تصویری ممتاز از ظرفیت های بی نظیر جامعه دینی را شــکل می دهد و 
علت تاب آوری آن در برابر فشــارها و توطئه های دشمنان را پیش چشم می گذارد. 
هنر رهبری دینی در احیا و به اوج رساندن این نهاد سنتی در خطر انحطاط، چنان 
برجسته و شوق انگیز است که مطالعه سطرسطر این تکاپوی پیگیر و پُرابتکار را شیرین 

و دلنشین می کند«.
آیت اهلل خامنه ای هم درباره حضورشــان در مسجد کرامت در دیداری که سال ۶۳ با 
اعضای حزب جمهوری اسالمی داشتند، چنین می گویند: »آن روز مسجد کرامت، 
بزرگ ترین مسجد شبستانی مشــهد بود؛ یعنی توی مساجد محله  مشهد مسجد 
بزرگ تر از مسجد کرامت نبود. آنچنان جمعیت پر می شد توی این مسجد که جای 
یک نفر آدم هم واقعاً نبود. پس از نماز مغرب شروع می کردم به درس، سخنرانی نبود. 
درس بود. حاال می گویم چه کار می کردیم. آن قدر جمعیت زیاد می شــد که قبل از 
آنی که من شروع بکنم، وسط نماز در مسجد را می بستند که دیگر نمی شد کسی وارد 
بشود. جمعیت متراکمی جمع می شد برای اینکه درس را گوش کنند، حاال درس چی 
بود؟ بنده آنجا هم حدیث، هم اعتقادات و هم نهج البالغه تدریس می کردم؛ با تخته 
سیاه. خود شیوه  کار برای مردم جاذب بود. حاال یک عده البته می آمدند تماشا کنند از 
این چند هزار آدم مثالً. اما یقیناً درصدی هم می آمدند واقعاً یاد بگیرند و آموزش ببینند 
و یادداشت می کردند. توجه کردید؟ من امتحان کردم دیدم که شیوه درس گفتن اگر 
چنانچه با ابتکار، با نو آوری، با انگیزش، با بیان خوب و با عمده تر از همه، »محتوا« همراه 
باشد، توی آن یک چیزی باشد، همین  جور لفاظی نباشد، جاذبه پیدا خواهد کرد«.

 »اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسالمی« ©
به زودی منتشر می شود

مهر: کتاب »اختیارات و وظایف اقتصادی 
دولت اســالمی«، تازه ترین اثر پژوهشــی 
حجت االسالم علیرضا لشکری، عضو هیئت 
علمی گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی 
با مشارکت پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه و 
سازمان ســمت به زودی منتشر می شود.

این  نوشتار پس از آنکه در بخش نخست، 
مباحث پایه ای شناسایی اختیارات و وظایف دولت اسالمی را بررسی می کند، در مورد 
اختیارات دولت اســالمی بر رویکردی تمرکز کرده که زندگی انسان را به دو بخش 
فردی و اجتماعی تقســیم می کند و اصل والیت و یا عدم والیت در این عرصه ها را 
بررسی و ســپس رویکرد فقیهان به نوع والیت حاکم اسالمی را مطرح می کند. در 
بررســی وظایف دولت اسالمی، وظایفی مانند آموزش، بهداشت و سالمت و تثبیت 
ارزش پولــی )که چندان مورد وفاق اقتصاددانان مســلمان نبوده( به صورت مفصل 
بررسی شده و توازن به مثابه عدالت اجتماعی مهم ترین وظیفه و فلسفه تشکیل دولت 

اسالمی قلمداد شده است.

 معارف   کرســی آزاداندیشی »ساماندهی 
نهاد مرجعیت با نهاد والیت فقیه« شــامگاه 
شنبه اول آذرماه، به همت انجمن مطالعات 
سیاســی حوزه علمیــه و گروه سیاســت 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار 
شد. در این نشست علمی، دکتر عبدالوهاب 
فراتی بــه صورت مجازی مباحــث خود را 
ارائه کرد و حجت االســالم دکتر سیدکاظم 
ســیدباقری و دکتر کمال اکبری هم به نقد 
مباحث ارائه شده پرداختند. همچنین دکتر 
علی شــیرخانی، دبیری علمی این کرسی 
آزاداندیشــی را بر عهده داشــت. در ادامه، 
گزیده ای از مطالب مطرح شده در این نشست 

را به نقل از خبرگزاری رسا می خوانید.

دکتر عبدالوهاب فراتی
نظریات مطرح در باب والیت فقیه»

والیــت  بــاب  در 
نظریه  چهــار  فقیه 
از  یکی  داریــم؛  عام 
آن ها نظریه ســنتی 
والیت فقهاســت؛ در 

گذشته همه فقها در استان یا ایالتشان واجد 
اختیاراتی بودند که در آن بر اساس مستندات 
فقهی عمل یا اعمال قدرت می کردند؛ نظریه 
سنتی والیت فقیه موافق با سنت های حوزوی 
اســت و می پذیرد که فقهــا در عصر غیبت 
صاحب اقتدار هستند. مشکلی که نظریه های 
سنتی دارند این است که اساساً این نظریه ها 
در باب مستندات لفظی مقداری قابل مناقشه 

بوده و توجهی نیز به آرای رقیب ندارند.
دومین نظریه والیــت فقیه، نظریه انتصابی 
مبتنی بر کشــف اســت؛ این نظریه موافق 
با ســنت های حوزوی است و نسبت به ادله 
لفظی تا حدودی حمایت می شود، اما مشکلی 
که دارد این است که ما در ادله موجود چیزی 
به عنوان »کشف« نداریم؛ این موضوع نسبت 
به سایر نظرات رقیب نیز رویکرد مثبت ندارد.
ســومین نظریه در باب والیت فقیه، نظریه 
آقای منتظری اســت؛ این نظریه موافقتی 
با ســنت های حوزوی ندارد؛ این نظریه قائل 
به »انتخاب« اســت، در حالی که بر اساس 
نظریات سنتی، مراجع تقلید خود را منصوب 
ولی عصر)عج( می دانند، نه منتخب مردم؛ این 
نظریه نســبت به مستندات فقهی نیز نمره 
منفی می گیرد، زیرا در فقه چیزی به عنوان 
انتخاب نداریم؛ این نظریه در توجه به نظریات 
رقیب نیز نمره منفی می گیرد؛ بر اساس این 
نظریه، حاکم اسالمی از اختیارات گسترده ای 
برخوردار است و اقتدار سایر فقها را می شکند؛ 

اگر چه این نظریه مبتنی بر دموکراسی نوشته 
شده، اما وجه گسترده ای از اقتدارگرایی دارد.

چهارمین نظریه در باب والیت فقیه، نظریه 
امام)ره( است؛ این نظریه در حقیقت ترکیبی 
از انتصاب و اقبال و رضایت مردم است؛ ایشان 
اهلیت فقیه بــرای تصدی حکومت در عصر 
غیبت را مســتند به ادله لفظی یا غیرلفظی 
می داند و قائل هستند تنها کسی که اهلیت 
والیت بر جامعه دارد فقیه جامع الشــرایط 
است، اما این کفایت نمی کند و مردم باید به 

او اقبال داشته باشند.

محدوده اختیارات ولی فقیه»
بنا بر نظریه امام خمینــی)ره( تا زمانی که 
مردم به یک فقیه جامع الشرایط اقبال نداشته 
باشند، والیتش تنجیز نمی شود؛ ایشان در این 
نظریه به روایتی از پیامبر اکرم)ص( استناد 
کرده اند که می فرماید: »ای علی)ع( تو امیر 
مردم هســتی اما به این شرط که بر سر تو 
اجماع داشــته باشــند، اما اگر اختالف پیدا 
کردند، حکومت را به آن ها رها کن و به آن ها 

کاری نداشته باش«.
نظریه امام)ره( با ســنت های حوزوی موافق 
بوده، مستند به ادله لفظیه و غیرلفظیه است و 
وحدت ملی و اقتدار فقها و نظریه های رقیب را 
نیز ارج می نهد؛ ما از این باب می توانیم راهی 
به ســوی تعامل خوب بین فقها و ولی فقیه 

حاکم پیدا کنیم و به آن برسیم.
محــدوده اختیارات ولی فقیه به دو دســته 
تکثرپذیر و تکثرناپذیر تقســیم می شود؛ ما 

نمی توانیم حاکمیت سیاسی را متکثر فرض 
کنیم، از این رو در این عرصه والیت از آن ولی 
فقیه که مورد اقبال عمومی قرار دارد بوده و 
سایر مجتهدان حق مداخله در این حاکمیت 
سیاسی را ندارند؛ اما در امور تکثرپذیر همه 
فقها در عصر غیبت والیت بر این امور دارند و 
هیچ کس نمی تواند والیت سایر فقها در این 

امور را بشکند.
فقها و مجتهــدان باید در تصمیم گیری ها و 
تصمیم ســازی های حاکمیت نقش داشته 
باشــند. ولی فقیه می تواند حــق انتخاب و 
انتصــاب برخی از اعضــای حکومت دینی 
همچون فقهای شــورای نگهبان را به فقها 
و مراجع داده و بــه آن ها میدان بدهد تا به 
نوعی در امور حکومتی مداخله داشته باشند 
یــا می تواند اجازه دهد تــا جزو ممتحنین 
نامزدهای مجلس خبرگان شوند تا احساس 
نکنند در نحوه تصمیم گیری و تصمیم سازی 

حکومت دخیل نیستند.

حجت االسالم دکتر سیدکاظم سیدباقری
 در مسائل حکومتی»

 فتوای ولی فقیه اولی است
حل  موضوع  درباره 
مربوط  مشــکالت 
باید  آرا  تنازعات  به 
دانســت که پس از 
حکومت  تشــکیل 

اســالمی ســخن از فتوای معیــار پیش 
می آید؛ در واقع باید دانســت بسیاری از 

مباحث موجود در ایــن زمینه به فتوای 
معیار برمی گردد، یعنــی وقتی حکومت 
اسالمی تشکیل شد باید بدانیم چه فتوایی 
معیار امور قرار بگیــرد؟ آیا فتوای حاکم 
معیار است یا دیگر فقها نیز می توانند فتوا 

دهند؟
در بحث هماهنگی موازین عقالیی و دستگاه 
اجتهاد، آن چیزی که شاید راهگشا باشد این 
است که در مسائلی که تزاحمی وجود داشته 
باشد، می توان برخی از مشکالت را با حضور 
صاحبنظرانــی در این باره حل و گشــایش 

حاصل کرد.
درباره تفــاوت میان انتصاب و انتخاب و در 
رد یــا اثبات نظریه ها، اینکــه آیا چه مقدار 
آن نظریه با ســنت حوزه های علمیه موافق 
است یا خیر مهم نیست؛ در مواردی مشهور 
است که آقای خوئی دیدگاه های نه چندان 
موافق با حوزه داشــتند، اما مستند به ادله 
آشــکار بود. اینکه بگوییم یک نظریه چون 
موافق با ســنت های حوزوی نیســت کنار 
گذاشته شود، به نظر نمی آید درست باشد؛ 

نظریه امام راحل از ســویی 
بــه انتصاب و از ســویی به 
اقبال و رضایت مردم توجه 
دارد، ایــن در نظریه آقای 
نیز پذیرفته شده  منتظری 
است؛ اگر چه در اصل بحث 
مشروعیت اختالفاتی وجود 

داشته باشد.
فقیه همواره به دنبال حجیت 
کار و رفتــار و عمل خودش 
اســت؛ اگر فقیــه در یک 
زمینه مالک و معیار و مبنا 
می تواند  آیا  باشــد،  داشته 
آن را کنار گذاشــته و بحث 

را به فقیه دیگری ارجاع دهد؟ بســیاری از 
تزاحمات موجود در این زمینه با توجه به فقه 
حکومتی حل می شــود؛ در مواردی که امام 
راحل موضوع را به سایر فقها ارجاع می دادند 
باید دانســت که آن موضوع مربوط به حکم 
حکومتی نبوده، بلکه در زمینه مسائل سیاسی 

و اجتماعی بوده است.
در زمینــه حکم حکومتــی و فرمان ولی 
فقیه، بر اساس نظریه رهبر معظم انقالب، 
فتوای ولی فقیه اولی اســت؛ اما در زمینه 
فقــه فردی و فتــوای فردی هر کســی 
می تواند به مرجع خودش رجوع داشــته 
باشــد؛ به نظر می رسد با اعتنا به مباحث 
مطرح شــده، تشــتت آرا و احکام و فتاوا 

چالش آفرین نیز باشد.

گزارشی از کرسی آزاداندیشی »ساماندهی نهاد مرجعیت با نهاد والیت فقیه«

فقط فقیه جامع الشرایط، اهلیت والیت بر جامعه را دارد 

بر اساس نظریه 
رهبر معظم 

انقالب، در مسائل 
حکومتی فتوای 

ولی فقیه اولی 
است؛ اما در زمینه 

فقه فردی هر 
کسی می تواند 

به مرجع خودش 
رجوع داشته باشد

بــــــرش

بنیاد پژوهش های اسالمی برگزار می کند
پیش نشست های همایش ©

jکتاب عیون اخبارالرضا« 
از نگاه فرهیختگان« 

معارف: به همت نمایندگی بنیاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی در قم، هشت 
نشســت علمی در قالب وبینار، با موضوعات 
»شیوه های ترویج کارآمد و تبلیغ جذاب کتاب 
عیون اخبارالرضا« پنجم آذر )ســاعت ۱۰( با 
ارائه دکتر امیراهلل شمقدری، »آموزه عصمت 
پیامبران در احادیث عیون اخبارالرضا« ششم 
آذر )ســاعت ۱۰( با ارائه حجت االسالم دکتر 
علی نصیری، »تحلیل مناظرات امام رضا)ع( 
در عیون اخبارالرضا از منظر روش شناســی« 
یازدهم آذر )ســاعت ۱9( با ارائه دکتر مجید 
کافی، »مشایخ حدیثی و راویان غیرامامی در 
کتاب عیون اخبارالرضا« سیزدهم آذر )ساعت 
۱۰( با ارائه دکتر حســین ســتار، »توحید 
وجــودی و متافیزیکــی در احادیــث عیون 
اخبارالرضا« هفدهم آذر )ســاعت ۱9( با ارائه 
حجت االسالم دکتر قائمی نیا، »تعلیقات فقه 
الحدیثی اســتاد علی اکبر غفاری بر احادیث 
عیون اخبارالرضا« بیستم آذر )ساعت 2۰( با 
ارائه دکتر مســتفید، »سبک زندگی اسالمی 
در کتاب عیون اخبارالرضا« بیســت و چهارم 
آذر )ســاعت ۱9( با ارائه حجت االسالم دکتر 
ساالری فر و »وارثان برگزیده قرآن در احادیث 
عیون اخبارالرضا« بیست و هفتم آذر )ساعت 
۱۰( با ارائه حجت االسالم دکتر علی راد برگزار 

می شود.
گفتنی اســت، بــه شــرکت کنندگان این 
نشســت گواهینامه حضــور در وبینار اعطا 
می شــود. عالقه مندان برای حضــور در این 
وبینار می توانند در زمان های اعالم شــده به 
http://webinar.razavi.ir/qom  آدرس هــای 
و  http://www.aparat.com/qom/live مراجعه 

کنند.

کتاب »شبهه پژوهی قرآنی« ©
 منتشر شد

آستان نیوز: جلد نخست کتاب »شبهه پژوهی 
قرآنی« به همت مرکز پژوهش دانشگاه  علوم 
اسالمی رضوی و به قلم دکتر جواد ایروانی، 

دانشیار این دانشگاه منتشر شد.
این اثر به مباحثی نظیر تحلیل آیات هدایت 
و ضاللت الهی، بررســی قرآنی عدم  اجبار در 
دین، دســته بندی آیات جهاد و رد خشونت، 
بررسی قرآنی عدم  اجبار در دین، دسته بندی 
آیات جهاد و رد خشونت، تبیین قرآنی و فقهی 
ارتداد در اسالم و... می پردازد. دیگر مباحثی که 
در این جلد از کتاب مورد بررسی قرار گرفته، 
تبیین قرآنی و فقهی ارتداد در اسالم، بررسی 
قرآنی عدم  مؤاخذۀ انسان در قبال گناه دیگران، 
تحلیل قرآنی اجل انسان و نقش او در تعجیل 
یا تأخیر آن، قضا و قدر الهی و رفتارهای انسان، 
جبرگرایی اقتصــادی و رازقیت الهی و نقش 
عملکرد انســان در رخداد حوادث طبیعی را 

شامل می شود.
جلد نخســت کتاب »شبهه پژوهی قرآنی« با 
محوریت شــبهات اعتقادی به چاپ رسیده 
و بناســت دو جلــد دیگر آن بــا محوریت 
شخصیت ها و افراد در قرآن و شبهات اقتصادی 

و اجتماعی در قرآن تدوین و منتشر شود.
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کتابخانه

خبر

یادداشت شفاهی

رسالت اخالقی شیعه 
در دوران کرونا

موسی)ع(  حضرت  روایت،  طبق  ایکنا      
خدایا  که  گفت  داشت  خدا  با  که  مناجاتی  در 
می خواهم از شما سؤالی کنم اما خجالت می کشم. 
خداوند که عالِم به عالَم خفیات است پاسخ داد 
بپرس؛ موسی)ع( پرسید که خدایا اگر آدم بودی 
چه می کردی؟ خداوند فرمود که اگر آدم بودم به 

بندگان خدا خدمت می کردم.
در زمــان همه گیــری کرونــا، ضمــن رعایت 
مراقبت های بهداشتی الزم برای حفظ جان خود 
و دیگران، باید هر کاری که می توان برای کمک 

به نیازمندان، ســالمندان و... انجــام داد؛ چراکه 
هیــچ عبادتی باالتر از خدمت به مردم نیســت؛ 
البته خدمت کردن حتماً نباید مالی باشد، بلکه 
با تماس تلفنی، کمک کردن به آرامش مردم، حل 
مشکالت و گرفتاری های کاری، شغلی و... مردم و 
به خصوص کمک به حفــظ آبروی مردم و... نیز 
می توان به خلق خدا خدمت کرد. در شرایط کنونی 
و تعطیلی مشاغل، آبروی بسیاری از مردم به دلیل 
مشــکالت مالی در خطر است و چک بسیاری از 
کسبه برگشت خورده اســت؛ اگر آدم گرفتاری 

را می شناســیم که مورد اعتماد است، می توانیم 
به خــدا قرض دهیم و مشــکل او را حل کنیم.
شیعه منفعل در دوران کرونا نداریم که بنشیند 
و نگاه کند؛ بلکه شیعه با حفظ تمام پروتکل ها و 
رعایت اصول بهداشتی و قانونی باید هر کاری که 
از دستش برمی آید برای حل مشکالت اطرافیان 
انجام دهد. شیعه باید هوشمندانه اطراف خود را 
رصد کند؛ انفعال در تشیع وجود ندارد و بررسی 
هوشــمندانه نیازهای اطرافیان و کمک به رفع 

هوشمندانه آن ها یک وظیفه است.

  حجت االسالم 
 محمدرضا حاتم پوری کرمانی
نویسنده دانشنامه اخالق شیعه

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای قدرت اله نصری فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 3511/51  متر مربع 
، پالک 1392فرعی از یک  ـ اصلی بخش یک فردوس ،  خریداری مع الواسطه از آقای یوسف نبیلی جوان ـ مکان 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9908736
تاریخ انتشار نوبت اول:   18/ 1399/08             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/03

  محمود جهانی مهر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات 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 ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960326002000349 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ  تصرفات  مالکانه بال معارض 
ــنامه 1035 صادره از کبودرآهنگ دریک قطعه  ــین فرزند علی به شماره شناس متقاضی آقای ابراهیم قراگوزلوافش
زمین مزروعی  به مساحت 102938/44مترمربع مفرور و مجری شده از پالک 246 اصلی واقع در روستای قراگل 
خریداری با واسطه از مالک رسمی  آقایان علی وبیاز علی قراگوزلوافشین محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت  به صدورسند ، مالکیت  ــود در صورتی که اش عموم مراتب  دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  ــته باش متقاضی اعتراضی داش
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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد. )م الف 272( آ-9908750
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/9/3 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/18  
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کبودرآهنگ -  محمد صادق بهرامی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
ــاس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل  ــکیلی طبق قانون مذکور را براس تش

تایید نموده اند. 
ــه 1395114430002000588 آقای/خانم   ــماره 139960330002009401 مربوط به پرونده کالس 1- رأی ش
ــاحت  ــده بمس ــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش ــمتی از / شش ابوالفضل حکیمی فرزند جعفرقلی در قس
207/37 مترمربع پالک شماره 2184/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 

احمدومحمدو حسین همگی زند وکیلی . )م الف 7830 (
2- رأی شماره 139960330002009578 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002001567 آقای/خانم  سید 
مجید حسینی خواجه غیاثی فرزند سید ابوالحسن در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 32/80 مترمربع پالک شماره 2252/139/3766 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی 

سند دفتر42 صفحه173  . )م الف 7831 (
3- رأی شماره 139960330002009158 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000373 آقای/خانم  علی 
اصغر حسن زاده فرزند نوروز در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 180 مترمربع 
پالک شماره 2566/1068و2567 اصلی که به پالک 2567/1068اصلی تبدیل گردیده واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریدرای مع الواسطه از رمضان زارعی ثبت دفتر319صفحه 421  . )م الف 7829 (
4- رأی شماره 139960330002009309 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002077 آقای/خانم  امر 
ــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 140  ــمتی از / شش علی داداش زاده فرزند محرمعلی در قس
مترمربع پالک شماره 1978 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از رسول بیگی 

بندرآبادی ثیت دفتر6صفحه203  . )م الف 7828 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  ــته باش ذینفع اعتراضی داش
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9908739
تاریخ انتشار اول: 1399/08/18  تاریخ انتشار دوم: 1399/09/03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــمی مصوب 1390/09/20 مس رس
آقای سید رضا قدمگاهی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 2237 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 
ــمتی از پالک 33 فرعی از 137 اصلی واقع در اراضی تلخ زنج بخش 3 زبرخان خریداری  239/77 مترمربع در قس
از مالک رسمی مشاعی آقای محمد ابراهیم قدمگاهی فرزند حسن محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  صورتی که اش
ــلیم  ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
ــات ثبت موکول به ارائه حکم  ــود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدام ــت خ اعتراض ،دادخواس
قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
ــبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت  ــاند ونس می رس

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9908729
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/09/03 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/18 

سیدحسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

رونوشت اگهی انحصاروراثت 
ــرح داخواست به کالسه  ــنامه 3591057428 به ش ــماره شناس ــنبه  بش خانم میرم خاتون عبدالهی نژادفرزند ش
ــادروان مهدی رستار  بشماره شناسنامه  ــت نموده چنین توضیح داده که ش پرونده  99/860 از این دادگاه درخواس
ــدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم  ــگاه دائمی خود ب ــخ 1398/06/25 در اقامت 3580882538 در تاری

منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق مادر  متوفی . مرحوم ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ-9909273

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
ــوم تایباد محکوم علیه  ــعبه س ــورای حل اختالف ش به موجب دادنامه 9909975722300043 صادره از ش
ــته در حق حمید  ــت به پرداخت مبلغ 168/231/600 ریال بابت اصل خواس عبدالرحمن عزیزالهی محکوم اس
غفاری در پرونده اجرایی شماره 980459/ش که بعلت عدم پرداخت یکدستگاه خودروی سواری سمند تاکسی 
ــده  ــخصات ذیل توقیف و به قیمت 350/000/000 ریال ارزیابی ش ــماره انتظامی 12 321 ع 63 با مش به ش
است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 1399/09/23 در محل اجرای احکام مدنی 
حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی 
به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان 
مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده 

مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
ــماره شاسی:  ــماره موتور: 12483114004، ش ــی، ش ــواری سمند تاکس ــیله: س ــخصات خودرو: نوع وس مش
83236018، مدل: 1383، رنگ: زرد، تعداد سیلندر: 4، وضعیت اتاق: بدون رنگ شاسی ها سالم، وضعیت موتور، 
فرمان و سیستم جلوبندی و دستگاه انتقال نیرو بدلیل روشن نشدن موتور امکان تست نبود، وضعیت الستیک 
خودرو: جلو ضعیف- عقب متوسط، وضعیت بیمه خودرو: 1399/11/01، توضیحات: دوگانه سوز دستی میباشد

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- ابراهیم اسمعیلی فری آبادی

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای علی نوری شیرزی باارئه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند  المثنی نموده و اعالم داشته که 
ــند مالکیت مقدار105 سهم مشاع از پالک1,431,3361 اصلی بخش چهار ثبت قم در صفحه357 دفتر93  س
ــتناد تبصره یک اصالحیه  ــت لذا مراتب به اس ــت مفقود گردیده اس ــده اس ذیل66998 بنامش ثبت و صادر ش
ــند  ــی مدعی وجود س ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس
ــار آگهی ظرف مدت10 روز  ــد مراتب را همراه مدارک خود پس از انتش مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باش
ــیدگی قرار گیرد بدیهی پس است پس از انقضای مهلت  ــال و رسیداخذتاموردرس کتباً به این اداره اعالم و ارس

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقرر اقدام خواهد شد. م الف:13334  آ-9909262
داود فهیمی نیک  سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
ــت  ــماره178121_1399,02,13 دفتر4 قم برابر درخواس ــی به موجب وکالت نامه ش  آقای محی الدین مقیاس
ــش دانگ  ــاع از ش ــه دانگ مش ــند مالکیت س ــه س ــد ک ــته ان ــالم داش ــماره1,11541_1399,06,10 اع ش
ــن  ــالک71از1,11از456_ اصلی واقع در بخش9 ثبت قم در صفحه319 دفتر95 ذیل11061 بنام سیدحس پ
چاوشی ثبت و سند مالکیت 430313و صادر و تسلیم شده است سپس از طرف وکیل ایشان اعالم شده است 
ــت که درحال حاضر در این اداره در شرف صدور  ــهل انگاری مفقود گردیده اس ــند مالکیت مزبور به علت س س
ــد لذا مراتب طبق تبصره1 اصالحی ماده120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک  ــان می باش المثنی به نام ایش
نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا 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 
ــت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت  ــیدگی قرار گیرد بدیهی اس اخذ نمایند تا مورد رس

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف :13333  آ-9909263
داود فهیمی نیک رییس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
ــت  ــماره8143_1399,08,12دفتر76قم برابر درخواس ــت به موجب وکالت نامه ش ــین دانائی سرش  امیرحس
ــند مالکیت شش دانگ پالک5از10259_ اصلی واقع  ــماره1688/1_1399,08,12 اعالم داشته است که س ش
ــر600 صفحه338 ذیل ثبت  ــی489409ب85 به بنام زهرا درمانی در دفت ــماره چاپ در بخش1 ثبت قم به ش
ــین دانائی سرشت ( اعالم گردیده  ــده است سپس از طرف ایشان) امیرحس ــلیم ش 117934ثبت و صادر و تس

است سند مالکیت مزبور به علت سهل انگاری مفقود گردیده است که درحال حاضر در این اداره در شرف صدور 
ــد لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک  ــان می باش المثنی به نامش
نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله باشند 
ــال و رسید  ــار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارس مراتب را همراه مدارک خود پس از انتش
ــبت به صدور سند مالکیت  ــت پس انقضای مهلت مقرر نس ــیدگی قرار گیرد بدیهی اس اخذ نمایند تا مورد رس

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف :13332 آ-9909264
 داود فهیمی نیک رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
ــود که آقای سعید نصرت  ــیله به آقای احمدرضاکریمی فرزند مجتبی فعال مجهول المکان ابالغ می ش بدینوس
دادخواستی به خواسته تنظیم سند رسمی خودروی سواری به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف 
ــنبه مورخه 99,9,16ساعت 17وقت رسیدگی تعیین  ــه 9900074ثبت وبرای روز یکش باخرز ارائه و به کالس
گردیده است لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید 
قبل از رسیدگی به دییرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز مستقر در مجتمع شماره یک به 
ــخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت  ــانی باخرز بلوار امام خمینی مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نس نش
ودروقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. آ-9909261

مسئول دییرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
ــهرت همگی محمدی فرزندان علی به شناسنامه شمارات 670708380  آقایان محمدرضا و کامبیز و پرویز ش
ــز خانم طاهره  ــی 0670708380 و 0682514918 و 0682451983 و نی ــماره مل و 17726 و 11426 و ش
اکبرزاده اسفیدانی فرزند جعفر به شناسنامه 3369 و شماره ملی 0680763244 صادره بجنورد برابر مشروحه 
ــلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر  ــماره 3516 مورخه 99/08/27 با تس ش
اسناد رسمی شماره 14 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالیکت سه دانگ پالک 427 فرعی 
از 12 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره سند 334987 که به نام آقای علی محمدی فرزند عبدالعلی به 
شناسنامه 2867 و شماره ملی 0680758224 صادره بجنورد صادر گردیده است بعلت نامعلومی مفقود شده 
است و برابر سند رسمی شماره 131408 مورخ 1394/07/04 دفترخانه 37 بجنورد به اشخاص فوق گردیده است 
در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
ــند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات  یا س
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 2091  تاریخ انتشار1399/09/03  آ-9909260

علیخان نادری  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی دعوت افراز
ــاعی پالک 1/200-  اصلی واقع   در بخش 2  ــوریده  فرزند نظر  احدی از مالکین مش چون آقا ابراهیم غنی ش
سیستان شهرستان زابل  خیابان فلکه رستم خیابان میدان میوه و تره بار طبق درخواست شماره 102/9877- 
ــاع  ــتناد به قانون افراز و فروش امالک مش ــهمی خود را از پالک مرقوم باس ز  مورخ 99/4/29 تقاضای افراز س
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی 
دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به 
ــنبه  مورخ 99/10/7 دراین اداره و یا در محل  ــاعت 8 صبح روز یک ش افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :1399/9/3   م الف:832  آ-9909259

مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
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دلیل افزایش قیمت ها از زبان وزیر اقتصاد :

©اقتصاد ایران دالریزه شده است
اقتصاد: وزیر امــور اقتصادی و دارایی، 
علت عمده افزایــش تورم و قیمت ها را 
ناشــی از افزایش هزینه ها دانست و به 
بررســی علل آن پرداخــت. به گزارش 
ایســنا،  فرهاد دژپســند در یک برنامه 
تلویزیونی درباره دلیــل افزایش تورم، 
گفت: در دوره های مختلف افزایش تورم 
 علل متفاوتی داشــته است. علت عمده را باید ناشــی از افزایش هزینه دانست.

۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کاالهای واســطه ای مواد اولیه بوده است که 
وقتی قیمت این قبیل کاالها متأثــر از افزایش قیمت ارز، افزایش می یابد، این 
افزایش در پروسه تولید می نشیند و قیمت کاالهای تولید شده را زیاد می کند که 
به دلیل دالریزه بودن اقتصاد ایران متأثر از آن، قیمت کاالها نیز افزایش می یابد.  

 
آخرین وضعیت آبی کشور

©ورودی آب به سدهای کشور ۲۳درصد کاهش داشته است
اقتصاد: قاسم تقی زاده خامسی، معاون 
وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت وگو 
با ایلنا، دربــاره وضعیت بارندگی ها و 
ذخایر آبی کشــور اظهــار کرد: طبق 
پیش بینی هواشناســی بارندگی هایی 
که از جمعه شب آغاز شده تا دوشنبه 
)3 آذر( ادامه دارد و از روز چهارشنبه 
نیز یک جبهه جدید بارشی وارد کشور می شــود. وی با ابراز امیدواری از اینکه 
بارندگی ها جبران عقب ماندگی بارشــی سال گذشته را کرده و ذخایر سدها به 
اندازه کافی تأمین شود، گفت: تا روز جمعه ورودی سدها نسبت به سال گذشته 
23درصد کاهش داشــته است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه 
حجم موجود مخازن سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4درصد کاهش 
را نشــان می دهد، میزان ارتفاع ریزش های جــوی را از ابتدای مهر تا پایان آبان 
23.۷ میلیمتر اعالم کرد که نسبت به سال آبی قبل در همین مدت 41 درصد و 

میانگین درازمدت ۵2 ساله 1۸درصد کاهش داشته است.

قدس بسته حمایت اقتصادی در دوران تعطیلی فراگیر کرونا را بررسی می کند

همه بضاعت دولت در» بسته حمایت«
 اقتصاد-زهرا طوســی دولت همزمان 
با تعطیلــی فراگیر کرونا بســته حمایتی 
14 بنــدی را ارائه کرده اســت. براســاس 
این بســته حمایتی، دولت اعالم کرده وام 
یک میلیون تومانی بــه 1۰میلیون خانواده 
می دهــد و همزمان 1۰۰هــزار تومان نیز 
به  صورت ماهانه به خانوارهای شناســایی  
شــده مســاعدت می کند. برای واحدهای 
تولیدی هــم وصول مالیات تــا بهمن  ماه 
متوقف می شــود و پرداخت عوارض کسب 
شهرداری ها، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
و ارائه صورت های مالی حسابرسی تا بهمن 
 مــاه برایشــان تمدید می شــود. صاحبان 
کسب وکار اگر چک برگشتی داشته باشند، 
در آذرماه عواقب و جرایم آن ها 
برایشان اعمال نخواهد شد و 
در نهایــت طبق این بســته 
حمایتــی پرداخت قبض گاز 
کسب وکارهای آسیب دیده به 
ماه های آینده موکول می شود. 
واحدهای گردشگری که جزو 
آســیب دیده ترین مشاغل در 
این دوران بودند نیز پرداخت 
به  آذرمــاه  در  اقساطشــان 
ماه آینده منتقل می شــود تا 
فرصت تنفس بیشتری برای 
جبران خســارت ها داشــته 
برنامه های  آیــا  اما  باشــند. 
دولــت برای کمک بــه خانوارها و بنگاه ها 
برای عبــور از بحران کرونا، کافی اســت؟  
قدس در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی، 
بسته حمایت اقتصادی در دوران تعطیلی 
فراگیــر کرونــا را بررســی کرده اســت.

 شکاف عظیم بین خواسته های مردم»
 و بضاعت دولت

دکتر محمدنصراصفهانــی، اقتصاددان، در 
گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه قطعاً 
حمایت های گفته  شده الزم و کافی نیست، 
از یک شــکاف عظیمی بین خواسته های 
بحق مردم و بضاعت و امکانات دولت سخن 
می گوید و توضیح می دهد: بضاعت دولت در 
شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش 
پیــدا کرده و مالیات ها هم به تعویق افتاده، 
مناسب نیســت، چنانکه در کسادی بازار 
اگر مالیاتی هم پرداخت شود قطعاً کاهش 
قابل توجهی خواهد داشــت و به این موارد 
کسری بودجه را هم بیفزایید که بیشترین 
رقم در ســال های پس از انقالب است. در 
این وضعیــت که هزینه های اداره کشــور 
نیز به دلیل بحران کرونا و فشــار تحریم ها 
فزاینده است، باید گفت  دست دولت برای 
هزینه تراشــی از جنس پرداخت پول بسته 

اســت؛ به  طور قطع اگر به ســمت هزینه 
کردن بیشتر گام بردارد، تورم از آنچه هست 

شتابان تر شده و تبدیل به ابرتورم می شود.
وی می افزاید: از سوی دیگر در این شرایط 
که منابع مالی نیز وجود ندارد به نظر می رسد 
بخشی از حمایت هایی که دولت شعارش را 
می دهد نیز عملیاتی نشود، مثل بحث ودیعه 
مســتأجران که طبق پیش بینی های گفته  
شــده به مردم پرداخت نشد و عدد کمی 

برای این کار تخصیص پیدا کرد.

به لحاظ ساختاری باید از سیاست های »
پولی حذر کنیم

وی با بیان اینکه ما به لحاظ ساختار اقتصادی 
نمی توانیم بیشــتر از این از سیاســت های 
پولی بهره بگیریم، تأکید می کند: بسیاری 
از کشــورها حمایت از تولیــد و حمایت از 
مصرف کنندگان را با ابزار پولی انجام دادند، اما 
مسئله این است که در این کشورها نرخ تورم 
بسیار پایین است و مشکل اقتصادشان طرف 
عرضه ندارد. این کشورها اگر هم مشکلی پیدا 
بکنند مسئله شان در طرف تقاضا هست و  در 
این امر در کشور ما دقیقاً برعکس است؛ ما 
مشکل عرضه کل را در اقتصاد داریم و باید از 

سیاست های پولی حذر کنیم.
نصراصفهانی می گوید: ما بیکاری و کم شدن 
تولید به  واسطه منفی بودن نرخ رشد را داریم 
و از آن طرف تقاضای فزاینده داریم که هم 
به واسطه نگرانی هایی که افراد از آینده دارند، 
هم بحث سفته بازی و فرصت طلبی که در 
بازار وجود دارد و سپس خروج سرمایه را هم 
به آن اضافه کنیم، می بینید مشکل چقدر 
تشدید می شود، بنابراین آن دستاوردهایی 
که کشورهای توسعه یافته اعمال می کنند 
به هیچ وجــه در ایــران نمی تــوان از آن ها 
تبعیت کرد، چون اگر ما آن سیاســت ها را 
در کشــور اعمال کنیم بیکاری را بیشتر و 
رکود را تعمیــق می کنیم.وی می گوید: در 

کشورهای دیگر سعی می کنند برای سال 
آینده یــک تورم یکــی، دودرصدی ایجاد 
بکنند، یک مقدار بازار تحریک بشود و از آن 
 طرف با رشد اقتصادی باالی 4 تا ۵ درصد 
که بالفاصله پس از رفع کرونا به آن دست 
پیدا می کنند، انتظار دارند اوضاع اقتصادی 
کشورشــان بهبود پیدا کند، ولی به دلیل 
مشکالت ساختاری که داریم اگر بر اجرای 
سیاســت پولی بیش از اینکه هست تأکید 
کنیم هــم ارزش پول ملی مان کاهش پیدا 
می کند و هم کالف سردرگم رکود تورمی 

در کشورمان پیچیده تر می شود.
این اقتصاددان می افزاید: توصیه کارشناسی 
این نیست که دولت از طریق انتشار پول و 
پخش پول بخواهد مشــکالت را حل کند، 
چون وضعیت فعلی معلوم نیست تا کی ادامه 
پیدا کند و ممکن است یکی، دو سال دیگر 
درگیر همین مسائل و حتی تشدید تحریم 
باشــیم. با این وضعیت رکــود ، بیکاری و 
کاهش درآمدهای نفتی ما باید توقعات را در 
مردم تعدیل کنیم و دولت هم باید بخشی از 
هزینه هایی که به آن حیف ومیل می گوییم 
را به  شــدت کاهش دهد که به لحاظ نظام 
اداری زمانبر است و این دولت در هفت سال 

گذشته نتوانسته این کار را انجام دهد.

مردم با همیاری ، آثار کرونا را »
تخفیف بدهند

وی بر این باور است که نظام تصمیم گیری 
کشــور چه از ســمت دولت و چه مجلس 
که نشان داده هنوز به مرحله بلوغ نرسیده 
فعالً از ریل عقالنیت خارج  شــده اســت 
و کل مجموعــه سیاســت گذاران دارند با 
مسائل احساســی و براساس برداشت های 
سیاسی از فضای بین الملل و انتخابات آینده 

ریاست جمهوری تصمیم می گیرند.
نصراصفهانی می افزاید: از دولت چه از باب 
توانایی و چه از باب اراده برای اینکه بخواهد 

مسئله را به  گونه ای دیگر حل کند، انتظاری 
نیست، چون نه انگیزه ای و نه توانی از نظر 
تئوریک و مدیریتی اداره بهتر کشور ندارد. 
مردم نبایــد از دولت خیلی توقع داشــته 
باشــند، چون این سیستم خودش منتظر 
است شخص دیگری برای دولتش معجزه 
بکند؛ بنابراین اینجا فقط مردم هستند که 
می توانند نقش آفرین باشند و با همیاری و 

همکاری آثار این مسائل را تخفیف بدهند.

 ضرر و منفعت حمایت  دولتی »
به محل تأمین منابع مالی بستگی دارد

میثــم ظهوریان، پژوهشــگر اقتصادی نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مــا، اصل موضوع 
حمایت از مردم را مطلوب ارزیابی می کند 
و می گوید: دادن یارانه به  صورت مســتقیم 
به مردم در مقایسه با سیاست های دیگری 
که دولت پیش  از این گرفته مثل تخصیص 
ارز دولتــی و یارانه حامل انرژی هایی که به 
مصرف داده می شود، تصمیم درستی است، 
منتها به  شرط اینکه حمایت به قشر نیازمند 
برســد و منابع تأمین ایــن حمایت ها نیز 
مشــخص و غیرتورم زا باشد.این کارشناس 
اقتصادی می افزاید: نکته مهم که در مجموع 
نشان می دهد این سیاست منفعتش بیشتر 
است یا مضراتش، این است که بدانیم نحوه 
تأمین منابع این بسته حمایتی کجاست. این 
سیاســت اگر منابعش از طریق چاپ پول 
تأمین بشود یا منابع مشخصی نداشته باشد، 
در گام های بعدی تورمی ایجاد خواهد کرد 
که همین مبلغ یا بیشــتر را از جیب مردم 

خارج می کند. 
وی با اشاره به اینکه توقف مالیاتی و مهلت 
به اصناف برای پرداخت قبوض و اظهارنامه، 
ُمســکن های کوتاه مدتی اســت که فشار 
را از روی مــردم برمــی دارد و برای برخی 
کسب وکارها مؤثر است، می افزاید: باید توجه 
داشت این حمایت ها از تولید به بنگاه های 
کوچک و متوسط معطوف شود، این طرحی 
است که مؤثر اســت و در کشورهای دیگر 
هم انجام  شــده و میزان این حمایت ها به 

توانمندی دولت ها هم  بستگی دارد.
ظهوریــان تأکیــد می کنــد: اگــر منابع 
ایــن برنامه هــای حمایتی واقعی باشــد، 
کسری بودجه دولت را دامن نزند، از جنس 
فروش دارایی نباشــد، منابع آن از طبقات 
پردرآمدتر تأمین شــود و نوعی سیاســت 
باز توزیعی و کاهش فاصله طبقاتی داشته 
باشد، در سال جاری قابل حصول باشد، به 
منابع آینده که امید هست حاصل بشود اتکا 
نداشته باشد و نیازمند ایجاد زیرساخت های 
جدید و زمانبر نباشد، می توان گفت دارای 

مزیت های الزم برای اجراست.

نکته مهم که در 
مجموع نشان 
می دهد این 
سیاست منفعتش 
بیشتر است یا 
مضراتش، این 
است که بدانیم 
نحوه تأمین منابع 
این بسته حمایتی 
کجاست

بــــــــرش

گام نخست اصالح ساختار بودجه   اقتصاد: مالک شریعتی، نماینده مجلس، با اشاره به فصل بررسی بودجه در مجلس نوشت: اصالح ساختار بودجه ریزی کشور آنچنان که مطالبه رهبری و نیاز کشور است، 
پروژه بزرگی است که در چند ماه اول مجلس میسر نبود و با دولت فعلی هم اجرا نمی شود؛ اما همچنان که معاونت قوانین مجلس نظر داده، ضروری است. امروز)دیروز( برخی احکام کلی بودجه تصویب می شود 

که گام نخست  اصالح ساختار بودجه تلقی می شود.

چهره

 اقتصاد مقاومتی
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©چرا خرید اینترنتی نزولی شد؟
اقتصاد: مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران نوشت: خرید اینترنتی امسال به قیاس سال 
قبل، 1.۷ برابر شده  است، اما خرید اینترنتی در سه ماهه گذشته 
با وجود شــیوع کرونا به طور مدام روند نزولی داشته  است. یعنی 
مردم ترجیح داده اند با وجود هشدارهای پی درپی، به سمت خرید 
حضوری بروند. ناکارآمدی در اقناع مردم برای تغییر رفتارشان از 

این آمار مشخص می شود.

©بازار مشترک با محوریت کشورهای مقاومت
اقتصاد: سیدحسن محفوظی، مســئول گروه اقتصاد بین الملل 
اندیشــکده اقتصادمقاومتی نوشت: عادی ســازی روابط از توافق 
سیاســی به توافق تجاری رســید. رژیم صهیونیستی می خواهد 
شــورای همکاری خلیج فارس و سپس بازار همه اتحادیه عرب را 
فتح کند. محور مقاومت باید جلو اش را بگیرد، چگونه؟ با ایجاد بازار 

مشترک منطقه ای به مرکزیت کشورهای محور مقاومت.

©تفاوت تورم برای فقرا و مرفهین
اقتصاد:  مهدی حق باعلی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه جورجیا 
آمریکا نوشــت: آدم حس می کند نقــد مالیم و همدالنه به کلی 
بی فایده است. نرخ تورمی که بخش کم بهره جامعه در آبان تحمل 
کرده چهار برابر مرفهین است. بعضی تخمین می زنند تورم اسفند 
تا 9۰درصد هم برسد. در این شرایط نه تنها بانک مرکزی منفعل 
است بلکه ریاست بورس برای باال نرفتن نرخ بهره چانه زنی می کند.

©تأمین نیاز تبلت از طریق قاچاق
اقتصاد: حســاب کاربری انجمن واردکنندگان موبایل با انتشار 
هشتگ الزام رجیســتری تبلت ها نوشت: با توجه به اینکه تقاضا 
در بازار تبلت افزایش یافتــه و بخش عمده ای از تبلت مورد نیاز 
کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می شود و طرح 
رجیســتری هم برایش اجباری نیست، وضعیت این کاال هنوز به 

ثبات و آرامش نرسیده است.

 قابلمه زودپز؛ از یک میلیون©
 تا ۸میلیون تومان

اقتصاد: مشــاهدات میدانی نشان می دهد 
زودپزهــای خارجی در بازار کمیاب شــده 
است و سایت های فروش آنالین لوازم خانگی 
نیز عبارت »این کاال موجود نیســت« را درج 
کرده اند. با ممنوعیت واردات این کاال، قیمت 
زودپز از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان آغاز و تا 
قیمت ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم فروخته 
می شــود! به گزارش اعتمادآنالین، به گفته 
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی؛ 
در بازار زودپز ایرانی وجود دارد که باکیفیت 
هم تولید می شــود، اما بــه دلیل ممنوعیت 
واردات، زودپزهای خارجی کم و بیش در بازار 
پیدا می شوند! البته از فروشندگان لوازم خانگی 
کسانی هستند که زودپزهای خارجی را پیش 
از قانون ممنوعیت واردات در انبارها داشتند 
که برخــی از برندهای معروف همچون تفال 

و فیلیپس در بازار به مردم فروخته می شود.

قیمت موتورسیکلت در بازار ©
چند است؟

اقتصاد: موتورســیکلت یکی از وسایل نقلیه 
مورد توجه جوانان اســت و در شرایطی که 
خیابان هــا از ترافیک مملو شــده اند، خیلی 
از افراد تمایل به خرید موتورســیکلت دارند. 
باشگاه خبرنگاران قیمت حدودی این وسیله 
را منتشــر کرده است. به طور نمونه  آپاچی 
2۰۰)سال تولید 139۸( 6۸ میلیون تومان، 
باجاج پالــس NS2۰۰ 9۷میلیون تومان و 
بنلی 1۸۰S TNT  نیــز 6۵ میلیون تومان 
قیمت  گــذاری شــده اند.موتورهایی همانند  
کاوازاکی نینجا 2۵۰، 2۵۷ میلیون تومان و 
کی تی ام EXC-F-2۵۰ نیز 314 میلیون در 
 AEROX بازار قیمت خورده اند. موتور یاماها
1۵۵، 13۵ میلیون و وســپا اسپرینت 1۵۰ 
نیز 1۵۸میلیون تومان قیمــت دارند. کویر 
موتور نیز با حدود قیمت 42 میلیون و رهرو 
سی جی با حدود 26 میلیون تومان به عنوان 
نمونه هایی از تولیدات داخلی نیز وجود دارند.

 افزایش قیمت مرغ در بازار؛©
 هر کیلو ۳۳هزارتومان!

اقتصاد: براساس مشاهدات میدانی یکشنبه 
)2 آذر(  قیمــت هر کیلوگــرم مرغ گرم در 
خرده فروشی های سطح شهر تهران به حدود 
33هزارتومان رســیده اســت که در برخی 
مناطق بــا قیمت کمتر یعنی حدود 3۰هزار 
تومان هم به مصرف کنندگان عرضه می شود. 
به گفته ایســنا، این در حالی است که هفته 
گذشــته قیمت مرغ گرم در بازار حدود 26 
تــا 2۷هزارتومان بود. به عبــارت دیگر، این 
کاالی پرمصرف در کمتر از یک هفته حدود 

6هزارتومان افزایش قیمت داشته است.

تورم عربستان اوج گرفت©

اقتصــاد: تریدینگ اکونومیکس نوشــت: 
متوســط شــاخص بهای مصرف کننده در 
بزرگ ترین اقتصاد جهان عــرب تا پایان ماه 
اکتبر به ۵/۸درصد رسید که ۰/1درصد بیشتر 
از رقم بازه مشابه منتهی به ماه قبل و باالترین 
تورم ثبت شده سه ماه اخیر در این کشور بوده 
اســت. با توجه به کاهش درآمدهای دولت و 
ســقوط قیمت نفت در بازارهــای جهانی، 
عربستان اعالم کرده است از ابتدای این ماه 
نرخ مالیات بر ارزش افــزوده را به 1۵درصد 

افزایش داده است.

ارزش اقتصادی واکسن کرونا©
اقتصــاد: صنــدوق بین المللی پــول که 
پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امسال 
جهان به طور متوسط منفی 4/4درصد خواهد 
بود، در ســال آینده بــه ۵/2درصد افزایش 
خواهد یافت. به گفته این نهاد، رسیدن به یک 
راهکار دارویی در ریشه کنی کرونا می تواند تا 
سال 2۰2۵میزان تولید ناخالص داخلی جهان 

را حدود 9تریلیون دالر افزایش دهد.

 کاربرد یورو بیشتر©
 از دالر شد

اقتصاد: داده های سوئیفت که تراکنش های 
بین بانکی بین المللی بیش از 11هزار بانک و 
مؤسسه مالی را در بیش از 2۰۰ کشور جهان 
به عهده دارد، نشان داد ماه گذشته ارز واحد 
اتحادیه اروپا بیشترین کاربرد را داشته است. 
به دنبال یورو، دالر و سپس پوند انگلیس و به 
دنبال آن ین ژاپن قرار گرفته اند. پنجمین ارز 
پرکاربرد جهان دالر کانادا شد که یوآن چین 

را به جایگاه ششم فرستاد.

خبر

اقتصاد جهان

اقتصاد در شبکه های اجتماعی  اقتصاد  نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته در 
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات 
را  احکام  این  از  برخی  بودجه 14۰۰،  کلی  احکام  مورد  در 
اصالح کردند و همچنین بودجه چند شرکت عمده روی میز 
کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس قرار گرفته است. به گفته 
نمایندگان مجلس، شرکت های دولتی سهم عمده ای در بودجه 
ساالنه کشور دارند. از لوازم اصالح ساختار بودجه، اصالح قانون 

شرکت های دولتی و رابطه مالی آن ها با دولت است.

باز هم کسری بودجه»
از ســوی دیگر دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشــی با عنوان »بودجه 
ســال 1399 از الیحه تا قانون« آورده است: با نگاهی دقیق تر 
به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای )عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت( 
می تــوان دریافت پیش بینی منابع در قانــون بودجه با همان 
فروض موجود در الیحه )مبنی  بر صادرات یک میلیون بشــکه 

و قیمت نفت ۵۰ دالر( برآورد شده است.
 با توجه به میانگین فروش نفت در یک  ســال گذشته، از این 

محل بودجه کشور با کسری قابل  توجهی همراه خواهد بود. 

براســاس این گزارش، تحقــق منابع حاصل از مولدســازی 
دارایی های دولت به مقدار تعیین شــده در قانون بودجه سال 
1399، با توجه به عملکرد بســیار پایین ردیف های مشــابه 
پیش بینی  شده در قوانین بودجه سال های گذشته و عدم تغییر 
قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی 

دارایی های دولت، دور از انتظار است.

دولت بازهم به دنبال انتشار اوراق سلف نفتی است؟»
همچنین روز گذشــته خبرگزاری فارس نیز نوشت: براساس 

پیش نویس الیحه بودجه 14۰۰، بخش اعظم افزایش چشمگیر 
منابع بودجه در ســال آینده از محل درآمد 2۰۵هزار میلیارد 
تومانی پیش بینی  شده از محل فروش اوراق پیش فروش نفت 
یا همان اوراق ســلف نفتی تأمین خواهد شد. دولت نخستین 
بار در اواسط مرداد ماه امسال پیشنهاد خود برای انتشار اوراق 
پیش فروش نفت یا همان اوراق ســلف نفتی را به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد. این پیشنهاد که به دلیل 
اظهارات رئیس جمهور در فضای رســانه ای کشــور به  عنوان 
طرح »گشــایش اقتصادی« شناخته می شود و به بهانه جبران 
کسری بودجه مطرح شــد، در جلسات این شورا مورد بررسی 
قرار گرفت و به دلیل مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه با 
تصویب آن، پرونده این پیشنهاد دولت به  صورت موقت بسته 
شــد. کارشناسان و مراکز پژوهشی به  شــدت با انتشار اوراق 
پیش فروش نفت مخالف هســتند و آن را پرهزینه ترین شیوه 
جبران کسری بودجه می دانند. به  عنوان  مثال به تازگی مرکز 
پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه انتشار اوراق پیش فروش 
نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب های 
بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب پذیری کشور در 
مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر 
ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تأکید کرد.

اقتصاد: 42۰کانتینر لوازم خانگــی برند»بوش« به ارزش ده ها 
میلیون دالر در زمان ممنوعیت وارد شده و در حالی گمانه هایی 
در رابطه با منشــأ تامین ارز این کاالها اعم از ورود با ارز نیما، 
انتقــال بدون ارز و البته ارز دولتــی وجود دارد که هنوز بانک 
مرکزی در این باره مستنداتی ارائه نکرده و این موضوع بیشتر به 

شائبه و فضای غیرشفاف در این رابطه دامن زده است.
از چند روز پیش نیز با توجــه به درگیری های حقوقی مالک و 
گمرک، اخباری از ترخیص این کاالها منتشر و با واکنش منفی 
رسانه ها همراه شد. با این حال روز گذشته مهرداد جمال ارونقی، 

معاون فنی گمرک در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، افزود: 42۰ 
کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز 
گرفته و با صدور رأی دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده 
بودنــد، اما گمرک از ترخیص محموله ها جلوگیری و موضوع را 
تحت بررسی قرار داده است.ارونقی تأکید کرد: در شکایت اولیه با 
توجه به ادله های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده 
و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک 
موظف به ترخیص می شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

وی گفت: گمرک در زمان مقرر نســبت به رأی صادره اعتراض 

کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می کند 
که در نهایت با نقــض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک 
اعالم می شود از ترخیص کاال های شاکی )کانتینر های لوازم خانگی 
بوش( جلوگیری شود. ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم 
وجود دارد؛ نخســت اینکه تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت 
صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کاال از سوی گمرک که 
برای ترخیص ممنوع شده است ، در نهایت از ترخیص کاال های 
مربوط به شرکت کاسپین دریا کاال ممانعت شد و در حال حاضر 

امکان واردات کانتینر های لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

اقتصاد کالن

تجارت

همزمان با بررسی دخل وخرج دولت در مجلس مطرح شد

ادامه حواشی ترخیص لوازم خانگی برند آلمانی با وجود ممنوعیت واردات

هشدار درباره کسری بودجه و منابع مالی موهوم

» بوش«  به نفع دولت ضبط می شود؟

از بخش معدن غفلت نکنیم
  فرصت صادرات سنگ های تزئینی

 اقتصاد: احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران، در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ 
به این پرسش که فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته اند با وجود 
تحریم های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ و در شرایط دشوار رقابتی، 
سنگ های تزئینی کشور را صادر کنند، می گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات 
در بخش سنگ های تزئینی هستیم که علت آن تحریم ها، عوارض صادراتی و 
مسائل داخلی است، ولی با وجود همه این مشکالت اگر خودتحریمی ها نباشد همه 
فعاالن صنعت سنگ می توانند بدون اینکه تحریم ها لطمه ای به آن ها بزند، کارشان 
را انجام دهند.وی با اشاره به صادرات ساالنه حدود 11میلیون مترمربع سنگ های 
تزئینی کشور، خاطرنشان می کند: صادرات سنگ های فرآوری  شده خیلی خوب 
است. وی می گوید: سنگ های تزئینی ایران به  طور عمده به بازار عراق و کشورهای 
اطراف، اما با قیمت پایین صادر می شوند و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه 
دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است. دبیر 
انجمن سنگ ایران در این باره توضیح می دهد: ارزش واقعی هر مترمربع سنگ 
تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگ های مشابهی که ترکیه وارد این کشور 
می کند، افزون  بر 2۰دالر است، ولی به  قیمت 6 تا ۷ دالر فروخته می شود. اکنون 
سود اصلی را دالالن می برند؛ چرا که سنگ ها را مفت از تولیدکننده می خرند و 

چند برابر باالی قیمت می فروشند.

تعلل وزارت نفت ادامه دارد
ایجاد ارزش افزوده با تولید محصوالت باارزش از گاز مایع

 اقتصاد: یکی از فراورده های پاالیشی و در برخی موارد پتروشیمی های کشور 
ال پی جی یا همان گازمایع است که میزان تولید آن در حال حاضر حدود ۸میلیون 
تن در سال است. بررسی های خبرگزاری مهر نشان می دهد عمده مصرف این 
فراورده باارزش، در بخش خانگی در نقاطی از کشور انجام می شود که گازرسانی 
به صورت خط لوله هنوز انجام نشده یا به دلیل سخت گذر بودن، امکان احداث 
خط لوله برای آن وجود ندارد. این در حالی است که از آبان ماه سال گذشته که 
شاهد بازگشت سهمیه بندی بنزین بودیم، میزان مصرف ال پی جی در خودروها نیز 
افزایش بیشتری یافت. به گفته کارشناسان، هر چند ال پی جی یک فراورده پاالیشی 
باارزش به شمار می رود، اما با توجه به اینکه می تواند به عنوان خوراک واحدهای 
پتروشیمی استفاده شده و محصوالت باارزش بیشتری نسبت به خود ال پی جی 
تولید شود، در حقیقت در زمره تولیدات فراورده های حلقه اول به شمار می رود که 
ظرفیت باالیی برای ایجاد ارزش افزوده چند هزار برابری دارد.متأسفانه وزارت نفت 
عالوه بر اینکه مقابل ورود رسمی و ایمن ال پی جی به سبد سوخت خودرو مقاومت 
می کند، حمایت چندانی از متنوع سازی مصارف ال پی جی با هدف توسعه زنجیره 

ارزش افزوده ندارد و ترجیح می دهد به خام فروشی این محصول بپردازد.
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هیچ بحرانی در زندان ها نباید وجود داشته باشد باشگاه خبرنگاران جوان: حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها گفت: زندانیان نزد ما امانت هستند و به عنوان عائله و عضوی از خانواده نظام محسوب 
می شوند، از این رو همه زندانیان دارای حقوقی هستند که از مهم ترین آن ها حفظ سالمت جسمانی ایشان است.عضو شورای عالی قوه قضائیه با اعالم اینکه نباید هیچ بحرانی در زندان وجود داشته باشد، خطاب به 

مدیران گفت: در این شرایط بیماری یک زندانی باید خواب از چشم مدیر ما بگیرد، چرا که غفلت از جان انسان عالوه بر دین شرعی گاه موجب اتفاقات ناگوار می شود.

آدمخواری در قلب اروپا!©
ایرنا: کشف یک مورد جدید آدمخواری 
در آلمان بار دیگر توجه رســانه ها را به 
این پدیــده هولناک در کشــوری که 
طی دهه های اخیر بارها شــاهد چنین 

جنایتی بوده، جلب کرده است.
کشف اســتخوان های یک فرد مفقود 
شــده در آلمان و ارتباط این کشف با 

جنایت هولناکی که به آدمخواری مربوط می شود، بار دیگر افکار عمومی را در این 
کشور اروپایی نگران کرده است.

رسانه های آلمانی روز گذشته از کشف بقایای جسد یک مکانیک ۴۴ ساله خبر 
دادند که از دو ماه پیش مفقود شده بود. اکنون ردپای این استخوان ها به جنایتی 

اشاره دارد که یادآور ظهور مجدد یک جنایتکار آدمخوار در آلمان است.
»مارتین اشــتلتنر« سخنگوی دادستان برلین روز گذشته پس از کشف بقایای 
مردی اهل این شــهر که حدود دو ماه پیش گم شده بود، گفت: در این جنایت 
نشانه هایی از آدمخواری وجود دارد. پیش از این، نشریه هایی مانند بیلد گزارش 
داده بودند در اینکه فرد گمشده قربانی یک آدمخوار شده باشد، تردید وجود دارد. 

چراالیحهحمایتازحیواناتدرمجلستصویبنمیشود؟

خأل های قانونی ممنوعیت حیوان آزاری©
جامعه/ اعظم طیرانــی: پلنگ ماده 
۵ ســاله ای که ۲۳ آبان به دلیل ناتوانی 
در حرکت، در روســتای بندبن کیاسر 
زنده گیــری و برای درمــان به پناهگاه 
سمسکنده ســاری منتقل شده بود سه 
روز پس از آن تلف و همزمان فرضیه های 
متفاوتی در خصوص علت تلف شدن این 

حیوان از جمله مسمومیت یا سقوط از ارتفاع و آسیب های داخلی مطرح شد.
بهرنگ اکرامی، دامپزشــک معتمد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران پس 
از کالبدگشایی الشه این پلنگ، گفت: این پلنگ دچار خونریزی داخلی نشده بود 
و مخاط ها، غدد لنفاوی و روده ها وضعیت طبیعی داشتند، اما نای حیوان و عروق، 

پرخون و ملتهب بود.
او با بیان اینکه احتماالً ماده فعالی وارد بدن شده و خودش را داخل ریه نشان داده 
است، افزود: زمانی که پلنگ را برای بیهوشی زنده گیری کردیم متوجه خروج خونابه 
از بینی حیوان شــدیم که این هم می تواند نشــانه ای از درگیری مجاری سیستم 
تنفســی باشد.وی با احتمال اینکه علت مرگ این پلنگ، مسمومیت حاد با قرص 
برنج است، ادامه داد: با احتمال مسمومیت این پلنگ با قرص برنج حاال این پرسش 
مطرح می شود که آیا بومیان برای جلوگیری از آسیب رساندن حیوانات وحشی به 
دام هایشان از طعمه مسموم با قرص برنج استفاده کرده اند یا شکارچیان غیرمجاز 
راهی جدید برای شــکار حیوانات یافته اند؛ پرسشی که پس از اعالم نتایج آزمایش 
روی نمونه های گرفته شــده از این پلنگ می توان پاسخی برای رد یا تأیید این دو 

فرضیه داد.
این تنها فاجعه زیست محیطی در هفته گذشته نیست؛ در خبرهای آخرین روز های 
آبان آمده است متخلفان با استفاده از مواد منفجره یک ماهی سونگ بزرگ جثه را 

که گونه در خطر انقراضی از ماهیان بومی کشورمان است صید کردند.
کارشناسان بر این باورند این ماهی با استفاده از مواد منفجره صید شده است. بدین 
ترتیب که صیادان متخلف با اســتفاده از مواد منفجره ای چون باروت، تی ان تی و 
دینامیت در نقاط عمیق رودخانه که میزبان ماهی های بزرگ است چاشنی الکتریکی 
را در زیر صخره ها با سیم به مواد منفجره متصل کرده و انفجارهایی در رودخانه ها 
تولید می کنند. براثر شدت موج این انفجارها هر نوع آبزی زنده از جمله انواع ماهی، 
قورباغه، خرچنگ، مارماهی و سایر آبزیان که در محدوده شعاع موج انفجار وجود 
دارند، از بین می رود که در نوع خود یکی از فجیع ترین خشونت های زیست محیطی 

است. 

یورش متخلفان به عرصه های مختلف محیط زیست »
محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در خصوص صیادی 
غیرمجاز و صیادان متخلف می گوید: صیادان متخلف در شــرایطی در عرصه های 
محیط زیست، منابع طبیعی و حتی مناطق حفاظت شده کشور مشغول فعالیت 
هستند که ما از یک سو شاهد انتشار اخبار متعددی از سوی قوه قضائیه، سازمان 
حفاظت محیط زیست و بخش های مرزبانی و یگان حفاظت محیط زیست هستیم 
که اعالم می شود هیچ مماشاتی با صیادان متخلف نمی شود و محیط زیست در برابر 
یورش و حمله متخلفان حفاظت می شود و از سوی دیگر شاهد یورش متخلفان به 

عرصه های مختلف محیط زیست کشور هستیم.
به اعتقاد محبوب فر، اگر سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با صیادان متخلف 
مماشات و مصالحه نکند چنین حوادث دلخراشی در محیط زیست اتفاق نخواهد 
افتاد. همچنین در برخی از مواقع صیادان و شکارچیان مدعی می شوند مجوز شکار 
از این ســازمان دریافت کرده اند که تصور می شود سازمان محیط زیست بخشی از 
اعتبارات مالی خود را از طریق صدور مجوز برای صیادان و شکارچیان تأمین می کند 

و در واقع جامعه را در برابر اطالعات ضد و نقیض قرار می دهد. 
این عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران ادامه می دهد: در کشور ما 
مجازات پیش بینی شده برای شکارچیان و صیادان متخلف، عامل بازدارندگی ندارد، 
به همین دلیل هر روز شاهد خشونت های بیشتر در عرصه محیط زیست و حیوانات، 
پرندگان مهاجر و حتی گونه های در معرض انقراض کشور هستیم و تا جایی پیش 
رفته است که صیادان در دریاهای کشور از دینامیت استفاده می کنند، انواع گونه های 
ماهی در معرض انقراض و سایر آبزیان را از بین می برند و هیچ اثری از تخم و الرو 
این آبزیان باقی نمی گذارند. با اینکه قوه قضائیه و ســازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرده اند صیادان متخلف و شکارچیان غیرمجاز اعمال قانون می شوند، متأسفانه 
هر روز بیشتر از پیش شاهد قانون گریزی افراد خاطی هستیم، به طوری که حتی 
اجرای قانون را توهین به خود تلقی می کنند و محیط بانان را مورد ضرب و شتم و 
کشتار قرار می دهند که نشان می دهد موضع گیری ها و مجازات های قانون در برابر 

این متخلفان کافی نبوده است. 
وی با اشاره به کمبود محیط بان در عرصه های محیط زیست کشور می گوید: طبق 
بررسی ها تعداد محیط بانان فعلی یک بیستم تعداد محیط بان های مورد نیاز برای 
حفاظت عرصه های محیط زیست طبیعی و جنگلی، منابع طبیعی و مناطق حفاظت 
شده کشور و در حال حاضر تعداد صیادان متخلف و شکارچیان غیرمجاز به مراتب 
بیشتر از تعداد محیط بانان اســت. وی در خصوص شکار ماده پلنگ مازندرانی با 
استفاده از قرص برنج اظهار می کند: این رفتار فجیع با حیوانات ناشی از یک خشونت 
نهادینه شده و فراگیر در سطح جامعه است که متأسفانه بیشتر این حیوان آزاری ها و 
خشونت ها در محیط های طبیعی حفاظت شده رخ می دهد و این پرسش از سازمان 
حفاظت محیط زیســت و اداره کل منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع کشور مطرح 
می شود که مگر این مناطق حفاظت شده و عبور و مرور به این مناطق ممنوع نیست 
که افراد محلی و گردشگران بی اخالق به خود اجازه ورود به این عرصه های حفاظت 
شــده را می دهند و چرا سازمان های متولی نقش و وظیفه اصلی خود در حفظ و 

حراست از عرصه های محیط زیست را رها کرده اند؟!
محبوب فر با اشــاره به وجود خألهای قانونی در زمینه قوانین مرتبط با حمایت از 
حیوانات ادامه می دهد: سال هاست الیحه حمایت از حیوانات به مجلس رفته و هنوز 
به تصویب نرسیده، ضمن آنکه اصالحیه و اقدامی برای تصویب آن از سوی دولت 
و سازمان های محیط زیستی صورت نگرفته است که نشان می دهد بخشی از این 
کشتار و یورشی که به جان حیوانات زبان بسته افتاده، عمدی است و باید بررسی 
شــود چرا الیحه حمایت از حیوانات به سرانجام نرسیده و مشکل قانونی تصویب 
آن کجاست که موجب افزایش خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری های فجیع و 
دردناک در جامعه و عرصه های حفاظت شده محیط زیست کشور شده و تا جایی 
پیش رفته که انقراض بسیاری از گونه های جانوری و حتی گیاهی را رقم زده است. 

ضرورت خانه تکانی در عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی »
به گفته وی، ضرورت دارد ســازمان های متولی که در عرصه های محیط زیست و 
منابع طبیعی کشور فعالیت دارند یک خانه تکانی اساسی کنند و افراد پاکدست که 
شعار آن ها شایسته ساالری و پاسخگویی است جایگزین شوند. براساس دستورالعمل 
ابالغ شــده از سوی ریاست قوه قضائیه اگر یک سازمان، نهاد و یا هر ارگان دولتی 
و حکومتی نقش و وظایف خود را به درســتی انجام نداد، مردم به محض مشاهده 
اطالع رســانی کنند؛ اگر این مهم تحقق یابد همه نهاد ها، ســازمان ها و ارگان های 
دولتی مردم را ناظر بر اعمال خود دانسته و خود را مکلف به اجرای قانون می کنند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  »وقت مبارکی نیست 
پهلوان که به مبارک دمی سر در الک خود فرو 
تماشا  و  ایستادن  کنار  روزگار  روزگار،  ببری، 
ماندگار  دیالوگ  از  بخشی  این  نیست!«  کردن 
چندی  که  است  نمی میرند«  »پهلوانان  سریال 

پیش برای چندمین بار از تلویزیون پخش شد.
عبارتی که بیانگر مجموعه ای از باورها، اعتقادات، 
رفتارها، ســنت ها و آیین هایی اســت که چرخ 
روزگار موجب شده، بسیاری از آن ها تنها از میان 
داســتان ها و حکایت های کهن و قدیمی شنیده 

شود.
در ســال های دور فتوت، جوانمــردی و پهلوانی 
جایگاهی ویژه در آداب و رسوم و زندگی اجتماعی 
و ادبیات این مرز و بوم داشــته اســت. اما همین 
فتوت و جوانمردی هم به سرنوشــت بسیاری از 
سنت ها و آیین های زندگی ایرانی دچار شده است 

و رنگ و بویی از آن مشاهده نمی شود!
روزگاری در شــهرها لوطی هــا بودند و پهلوانان 
و جوانمردان و تــا چند دهه پیش هم جوانان و 
رادمردانی که برای دفاع از هویت و ناموس ایرانی 
در برابر هجوم بیگانه ســینه سپر کردند و مرام 
و لوطی گری واقعی را به نمایش گذاشــتند. اما 
امروزه انگار »فتــوت، جوانمردی و پهلوانی« در 
هیاهوی زندگی شــهری رخت فراموشی بر تن 
کــرده و کمتر اثــری از آن در شــهر و دیار ما 

مشاهده می شود. 
به راســتی چه شــده اســت که منش و رفتار 
جوانمردی و پهلوانی دیگــر آن گونه که باید در 
جامعه مشــاهده نمی شود؟ چرا لوطی ها کمیاب 
شده اند؟ آدم هایی که جلو ســارقان، زورگوها و 
مزاحمــان نوامیس آن ها بایســتند. برای احیا و 
یــا بازتولید فرهنگ لوطی گری و جوانمردی چه 

باید کرد؟

چرا امکان عملیاتی شدن فرهنگ پهلوانی »
و لوطی گری قدیم وجود ندارد؟

اصغر مهاجری، پژوهشــگر اجتماعی و اســتاد 
دانشــگاه در پاســخ به این پرســش می گوید: 
شکی در این نیســت که جامعه نیازمند روحیه 
و فرهنگ جوانمردی اســت، زیرا هرچه جامعه 
دارای ارزش های اخالقی بیشتر و نظام هنجاری 
پهلوانی، گذشــت و ایثار باشد، آن جامعه دارای 
ســپهر روانی و وجدان جمعی کامل تری خواهد 
بود که لبریز از اخالق است. اما نکته مهم تر این 
اســت که اگر ما به دنبال فرهنگ پهلوانی و ایثار 
به شــکل هایی که مســتندات و الگوهای آن را 
در تاریخ جامعه خودمان داریم، بگردیم اشــتباه 
اســت؛ چرا که آن فرهنگ بــا آن ویژگی ها و با 
آن نظام هنجاری مربوط به جامعه ای اســت که 

مناسبات، ارتباطات و روابط آن از جنس سنتی 
بوده، اما اکنون که ساختار جامعه مدنی و شهری 
اســت، امکان عملیاتی شــدن فرهنگ پهلوانی 
و لوطی گری آن دوران وجــود ندارد زیرا هویت 
و مناســبات محله ای جامعه تغییر کرده است و 
ســبک زندگی و نوع همسایگی های امروز امکان 
اعمال شــدن آن فرهنگ را نــدارد و به عبارت 
دیگر اکنون گروه های مرجع ما، گروه های مرجع 
پهلوانی نیست و در گذر زمان متفاوت شده است.

عشق رمانتیک در سبک زندگی جدید»
به گفتــه دکتر مهاجــری، اکنون بســیاری از 
گروه هــای مرجعی که در نظام گذشــته جامعه 
ما تجربه های موفقی داشــته اند، وجود ندارند و 
یا امکان مرجعیت آن ها در ســبک زندگی امروز 
جامعه مــا فراهم نیســت و نمی توانند الگوهای 
رفتــاری را بر ذائقه پیروان خود بنشــانند و آن 
روحیه تکثیر و بازتولید شــود. بنابراین ضرورت 
دارد گروه هــای مرجع جدید، فرهنگ پهلوانی و 
لوطی گری گذشــته را متناسب با سبک زندگی 

افراد و شرایط روز جامعه بازتولید کنند.
وی ادامــه می دهد: در فرایند توســعه جامعه و 
سبک زندگی جدید عشق های ایثاری که نوعی 
عشــق یکطرفه و بدون هیچ چشمداشتی بوده، 
جای خود را به عشق رمانتیک که در واقع عشقی 
دوطرفه اســت، داده. در گذشــته پهلوانان ایثار 
می کردند و عده ای یکطرفه بهره مند می شــدند، 
اما امروزه باید بپذیریم به همان نسبت که سبک 
زندگی ها تغییر کرده نیازمند الگوها و گروه های 
مرجع جدید هســتیم و باید توجه داشته باشیم 
در ســبک زندگی جدید قادر به تولید و بازتولید 
عشــق ایثاری و یکطرفه نیستیم و اگر بخواهیم 
این میــراث فرهنگی ارزشــمندمان را در قالب 
گروه های مرجع امروزی و الگوهای رفتاری آن ها 

بازتولید کنیم، باید درزمینه بازتولید آن توانایی 
تولید داشــته باشیم. زیرا در شــرایط امروز قادر 
به بازتولید برخی از الگوهای فرهنگی گذشــته 
نیستیم، چرا که از فرهنگ تولید فاصله گرفته و 

به سمت مصرف گرایی هدایت شده ایم. 

پهلوان، کارآفرین است»
ایــن پژوهشــگر اجتماعی می افزاید: براســاس 
مطالعات انجام شده در شــرایط امروز جامعه از 
بین گروه های مرجع فرهنگــی، مدنی، مذهبی 
و اقتصادی؛ گروه هــای مرجع اقتصادی و مدنی 
گروه هایی هســتند که قادر به تولید و بازتولید 
برخــی از ارزش های میــراث گذشــته بوده و 
توانســته اند در مقایسه با سایر گروه های مرجع، 
تأثیرگذارتر عمل کنند. البته شــیوه رفتاری این 
گروه های مرجــع در جامعه امروز تفاوت هایی با 
شــیوه رفتار فرهنگ پهلوانی در جامعه ســنتی 
قدیم دارد و باید بپذیریم شــرایط امروز جامعه 
متمایز از شــرایط روزگاری است که پهلوانان و 
عیاران ما سینه ســپر می کردند. بنابراین امروزه 
ما نیازمند آن ســبک پهلوانی نیستیم و در واقع 
در جامعه اکنون، پهلوان کسی است که در قالب 
یک گروه مرجع اقتصادی بتواند کارآفرینی کند 
و بستر مناسبی را برای اشتغال سالم افراد جامعه 
با ایجاد کارگاه، کارخانه، مزرعه و... فراهم سازد. 

به اعتقاد دکتر مهاجری، امروزه راه نجات جامعه 
در اختیار فرهنگ پهلوانی نیست و این فرهنگ 
نوعی مســکن اســت که درمان کننده نیست. 
بنابراین باید بسترهای تولید و اشتغال فراهم شود 
تا افراد جامعه بتوانند در سایه ثروت افراد توانمند 
و با انصاف جامعه با کار و تالش، رشد و ارتقا پیدا 
کنند و اگر بخواهیم همان سبک رفتاری فرهنگ 
پهلوانی قدیم را در جامعه امروز پیاده کنیم، افراد 
جامعه به افرادی وابســته تبدیل خواهند شــد 

که تمایلی به تــالش و فعالیت 
باید  بنابراین  داشــت.  نخواهند 
بتوانیــم افراد را مســتعد کار و 
تالش کنیــم تا اســتعداد های 
بالقوه آن ها به فعلیت برســد و 
بتوانند در سایه کار، تالش، عزت 
نفس و مناعــت طبع، نیازهای 

خود را تأمین کنند. 

دولت های رفاه موظفند »
بستر کار کردن را فراهم 

کنند
این استاد دانشــگاه با تأکید بر 
موظف  رفاه  دولت هــای  اینکه 
هســتند بســتر کار و بر بازوی 
خود تکیه کردن را فراهم کنند، 
می گوید: در برخی موقعیت های 
فــورس مــاژور نظیــر حوادث 
غیرمترقبــه و بحــران کرونــا 
گروهــی از افراد جامعه نیازمند 
کمک هــای مؤمنانه می شــوند 
که مــورد تأکید مقــام معظم 
رهبری اســت و باید به عنوان 

یک مســکن موقت در شــرایطی مشابه شرایط 
فعلی که برخــی از افراد جامعه بیکار شــده اند 
انجام شــود تا تاب آوری قشر آسیب دیده جامعه 
حفظ شود، اما اگر بخواهیم این سبک رفتار را به 
همه موقعیت های جامعه تعمیم دهیم در واقع به 
استعداد و ظرفیت افراد خیانت کرده و با اجرای 
عدالت اجتماعی که بهره مندی یکسان همه افراد 

جامعه از منابع ثروت است، مقابله می کنیم. 

بسترهایی فراهم سازیم که افراد، بی نیاز »
از کمک دیگران باشند

دکتر مهاجری با اشاره به اینکه برخی گروه های 
اقتصادی قادر هســتند یــک منطقه را ثروتمند 
کرده و در آن منطقه بسترهایی فراهم سازند که 
افراد، بی نیاز به کمک دیگران باشند و به افرادی 
تولیدکننده و یا حتی صادرکننده تبدیل شوند، 
می گوید: در ســال های اخیر یک گروه اقتصادی 
به صورت پایلوت در شــهر ایذه فعالیت خود را 
شــروع کرده و اکنون به مرحله ای رسیده که نه 
تنها در این شــهر، فرد بیکاری وجود ندارد، بلکه 
افراد از شهرســتان های اطــراف نیز برای کار به 
ایذه می آیند. بنابراین ضرورت دارد دانشگاهیان 
ما، ســکانداران فرهنگی و مســئوالن برنامه ریز 
اقتصادی کشور در مســیر فراهم ساختن بستر 
اشتغال ســالم و بالفعل کردن استعدادهای افراد 
جامعه حرکت کنند تا هر فردی بتواند متناسب 

با اســتعداد خود رشد کند و 
نیازمنــد دیگران نباشــد. چرا 
که خداوند به تعداد انسان های 
روی زمین اســتعداد و فرصت 
آفریده است که اگر بستر بروز 
و ظهور اســتعداد افراد فراهم 
شــود و اســتعدادهای بالقوه 
آن هــا به فعلیت برســد هیچ 
یک از افراد جامعه حتی افراد 
دارای معلولیت، نیازمند کمک 
و حمایت دیگران نخواهند بود. 
تولیدکنندگان فرهنگی جامعه 
باید بکوشند فرهنگ پهلوانی و 
ایثارگری قدیم را به روز کرده 
و اگر در جایــی با محدودیت 
مواجــه شــدند، دولت هــای 
رفــاه با اجرای سیاســت های 
مناســب و با ایفای نقش، این 
محدودیت ها را برطرف سازند.

ایجاد انگیزه »
بــه گفتــه وی با توجــه به 
شــرایط امــروز جامعــه که 
ســبک زندگی ها تغییر کرده و نوع حمایت ها از 
قدیم متمایز شــده است، ما نباید با حمایت های 
نادرســت، افراد جامعه را وابســته کرده و انتظار 
داشته باشــیم عدالت اجتماعی در جامعه برقرار 
باشد. امروز باید بکوشیم عشق ایثاری و یکطرفه 
که در فرهنگ پهلوانی قدیــم بوده، در فرهنگ 
پهلوانی جدید جای خود را به عشــق رمانتیک 
و دوطرفه بدهد و پهلوانان امروز با ایجاد بســتر 
مناســب برای کار و فعالیت اقتصادی، شــرایط 
اشــتغال افــراد را فراهم کنند تــا آن ها بتوانند 
با کار و تالش رشــد کنند و از افرادی وابســته 
و مصرف کننــده به افــرادی تولیدکننده تبدیل 
شــوند تا به جــای اینکه برای تأمیــن نیازهای 
خود چشمشان به دست دیگران باشد، بکوشند 
با انگیره و تالش، خواســته ها و نیازهای خود را 
تأمین کنند؛ اگر این مهم تحقق یابد در جامعه، 
فرد نیازمند و وابسته به کمک دیگران نخواهیم 

داشت.
دکتر مهاجری می افزایــد: این فرهنگ پهلوانانه 
باید در قالــب الگوهای فرهنگــی و اجتماعی، 
مذهبــی و اقتصادی جدید خود تولید و بازتولید 
شــود که البته مشــروط بر آن اســت رسانه ها 
مطالبه گری، دانشگاهیان الگوهای آن را طراحی 
و گروه های خوب اقتصادی و مدنی این الگوها را 
تولید و گروه هــای مذهبی این فرهنگ پهلوانی 

جدید را بازتولید کنند. 

ضرورت بازتولید سبک جدید فرهنگ فتوت و جوانمردی در جامعه ایرانی 

پهلوانی نمی میرد ...

باید بتوانیم در 
فرهنگ پهلوانی 

امروز، افراد را 
مستعد کار و 

تالش کنیم تا 
استعدادهای بالقوه 

آن ها به فعلیت 
برسد و به این 

وسیله در سایه 
کار، تالش، عزت 

نفس و مناعت طبع 
نیازهای خود را 

تأمین کنند

بــــــرش
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دستچین

دانشمندان جوان نباید نادیده گرفته شوند
تسنیم: زهــرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس درباره استعفای رضا ملک  زاده گفت: اگر قرار است طرح 
پژوهشــی، کد اخالق بگیرد، قطعاً باید مسیر کارآزمایی بالینی 
سیر منطقی خود را طی کند اما این که نگاه ما به خارج از مرزها 
باشد و دانشمندان جوان نادیده گرفته شوند، جای سؤال دارد و 

قطعاً مجلس از این موضوع غفلت نخواهد کرد.

یک ضایعه برای جامعه علمی کشور
ایسنا: عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به نامه 
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی نوشت: انحالل دانشکده 
روابــط بین الملل از دید اینجانب یک ضایعه برای جامعه علمی 
کشور اســت و امیدوارم شــورای عالی اداری در تصمیم خود 
تجدیدنظر کند که اگر چنین کند با افتخار در همین دانشکده به 

فعالیت های علمی ادامه می دهم. 

حقوقی

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور:

 هزار زندانی این هفته
آزاد می شوند

مهر: رئیس سازمان بسیج حقوقدانان از اجرای 
طــرح آزادی هزار زندانــی جرایم غیرعمد در 
چهارم آذر خبر داد.سهراب انبارکی گفت: بنای 
ما این اســت در مرحله اول طی هفته بسیج 
یعنی چهارم آذر، در مرحله دوم یعنی ۱۳ دی  
مصادف با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، 
مرحله سوم ۱۵ بهمن، مرحله چهارم در هفتم 
اسفند و همچنین ۱۹ اسفند به عنوان مرحله 

پنجم، زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کنیم.
وی همچنین افزود: تا پایان ســال با همکاری 
مردم ۱0 هزار زندانی آزاد می شــوند، البته به 
دنبال این هستیم که تا ۶ ماه نخست سال آینده 
اجرای طرح آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد 

ادامه داشته باشد.
انبارکی گفت: حضور وکال و کارشناســان در 
زندان هــا و ارائه خدمات حقوقــی رایگان به 
زندانیــان از دیگر برنامه هــای ما در این هفته 

است.

آموزش

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:

بازماندگان از تحصیل هم آنالین 
در کالس درس می نشینند

ایسنا: رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشارکت های آموزش و پرورش گفت: 
آموزش وپرورش با طرح »آبا« درصدد اســت در 
مناطقی که دانش آموزان الزم التعلیم دسترسی به 
کالس و درس ندارند و همچنین در زمان هایی 
که مدارس تعطیل است، کالس درس را برگزار 
کند.شــهریار فوالدوند با اشــاره به قانون برنامه 
ششم توسعه گفت: وزارت فناوری برای مناطقی 
که بیش از ۲0 خانوار دارند بستر اینترنت را فراهم 
کرده است و ما نیز بنا داریم با استفاده از ابزارهای 
الکترونیکــی، اینترنت موجود و با محوریت یک 
مدیر راهنما، کالس های درس را برای بازماندگان 
از تحصیل برگزار کنیم.رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
گفت: عالوه بر ایــن، آموزش وپرورش نیز برای 
دانش آموزانی که دسترســی به کالس و درس 
ندارنــد محتوا و درســنامه تولید و بســته های 

آموزشی را به این مناطق ارسال می کند.

رفاه و خدمات اجتماعی

روابط عمومی این نهاد اعالم کرد

تکذیب خرید تبلت از برند 
خارجی توسط کمیته امداد 

برنا: چند روز گذشته ادعاهایی مطرح شد مبنی 
بر اینکه کمیته امداد امام خمینی)ره( توســط 
واسطه هایی شروع به خرید حجم زیادی تبلت 
با برند خارجی از بازار کرده اســت که موجب 
افزایش ناگهانی قیمــت تبلت و کمبود آن در 
بازار شده اســت، به طوری که مردم با کمبود 

کاال و گرانی بیش از حد مواجه شدند. 
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( این 
موضوع را تکذیــب و اعالم کرد: طبق منویات 
رهبر معظم انقالب اســالمی، کمیته امداد در 
قالب پویش »ایران همــدل« برای ۳00 هزار 
دانش آمــوز بی بضاعت زیر پوشــش خود در 
سراســر کشــور حدود ۵0 هزار تبلت از برند 

داخلی خریداری کرده است.
این صحبت ها فقط جنبه حاشیه ســازی دارد 
چراکه تمام این تبلت ها از برند ایرانی خریداری 
شــده تا دانش آموزاِن زیر پوشش کمیته امداد 

بتوانند به صورت رایگان استفاده کنند.

بهداشت و درمان

معاون هماهنگی ستاد اجرایی :

ظرفیت تولید میلیونی واکسن 
کرونا در کشور فراهم شده است

ایرنا: معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، بزرگ ترین برنامه این مجموعه 
در حوزه کرونا را ساخت واکسن اعالم کرد و گفت: 
ظرفیت تولید میلیونی واکسن کرونا در کشور 
 فراهم شده است.سید مصطفی سید هاشمی
افــزود: کارخانه تولید واکســن در ایران آماده 
شده تا این محصول فناورانه به محض گذراندن 
مراحل مختلف ساخت واکسن از جمله مرحله 

انسانی، وارد تولید انبوه شود.
وی گفت: تحقیقات روی ۶ نوع واکســن کرونا 
آغاز شده که سه نوع آن از دیگران جلوتر بوده و 
در سازمان بهداشت جهانی هم ثبت شده است.
این سه نوع واکسن با موفقیت مرحله حیوانی 
خــود را طی کردند و اطالعات آن ها در اختیار 

وزارت بهداشت قرار گرفته است.
منتظر هســتیم وزارت بهداشت مجوز ورود به 
مرحله انســانی این واکسن را هم صادر کند تا 

بتوانیم تزریق انسانی را انجام دهیم.

علم و فناوری

سرپرست معاونت پژوهش وزارت بهداشت:

 نگاه به پژوهش و فناوری 
در کشور تشریفاتی است

فارس: فرید نجفی، سرپرست جدید معاونت 
پژوهش، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گفت: واقعیت این اســت کــه تحقیقات در 
کشــور دیگر بدون شبکه سازی امکان ندارد، 
زمان آن که یک نفر در یک گوشه بنشیند و 
بخواهد یک کار تحقیقاتی بزرگ انجام دهد 
گذشته است و هیچ جای دنیا دیگر این کار 

را نمی کنند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: ما به امکانات و 
بودجه های تحقیقاتی نیاز داریم که متأسفانه 
بسیار کم است. من همیشه یکی از افرادی بودم 
که وقتی در دانشــگاه یا در جلسات وزارتخانه 
شــرکت می کردم از بودجــه گله مند بودم که 
چرا پژوهش سهم ناچیزی در بودجه دارد و در 
کشور ما خیلی وقت ها با نگاه تشریفاتی به بحث 
پژوهش و فناوری پرداخته می شود. این بودجه 
کم را باید بسیار خوب و عادالنه در کشور توزیع 

کنیم.
فراسو

بهانه روز
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داروخانه را نباید زود تعطیل کرد
فارس: جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص 
صدور مجوز تردد برای پرسنل داروخانه ها اظهار کرد: ساعت کار 
موظف داروخانه ها در پروانه ها ذکر شده و اینکه داروخانه ها زودتر 
از موعــد تعطیل کنند، موجب محروم شــدن مردم از دریافت 
خدمات دارویی و سالمتی و ایجاد اضطراب و ناامنی ذهنی نزد 

خانواده ها می شود.

نمی دانم وزیر بهداشت از کدام ناحیه زیر فشار است
ایلنا: همایون ســامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس در پاســخ به این پرسش که آیا وزیر بهداشت نمی تواند 
خواهان حضور مجلس در ســتاد کرونا شود، گفت: ایشان چند 
وقت پیش نامه نوشت و درد دل کرد و گفت آن چیزی که در دل 
من است نمی توانم بروز دهم. نمی دانم از کدام ناحیه، اما ایشان 

هم زیر فشار قرار دارد. 

نتیجه توهم مدیریت لیبرال های مدعی 
خانه ملت: عبدالحسین روح االمینی،عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس با انتشار پیامی در حساب توییتری خود از استعفای رضا 
ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشــت انتقاد کرد 
و نوشــت: حیرت از استعفای معاون وزیر بهداشت در شب آغاز 
عملیات کرونا در نتیجه توهم مدیریت لیبرال های مدعی و خأل 

مدیران انقالبی بسیجی.

سؤاالت امتحانات نهایی دیگر لو نمی رود
ایلنا: عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
آموزش و پــرورش گفت: ما از صحت برگزاری امتحانات نهایی 
اطمینان کامــل داریم و وزارت آموزش و پرورش این امتحانات 
را به صحیح ترین شکل اجرا می کند. سؤاالت امتحانات نهایی از 
دو سال پیش تاکنون اصالً لو نرفته و ضوابط و فرایندی که برای 

سؤاالت در نظر گرفته شده، بسیار کنترل شده است. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه گفــت: برای همه در 
جهان روشــن است و به نظرم برای آمریکایی ها هم وجود برخی 
مشکالت در سیستم انتخاباتی ایاالت متحده روشن است. اما به ما 
ارتباطی ندارد که آیا آن ها نیاز به تغییر چیزی دارند یا خیر. این 

مسئله مربوط به مردم آمریکا و مقامات این کشور است.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توییتی نوشــت: چرا 
جو بایدن به این سرعت در حال تشکیل کابینه است، در حالی که 
بازرسان من صدها هزار رأی تقلبی پیدا کرده اند که برای »تغییر« 
]نتایج[ چهار ایالت کافی است و به نوبه خود برای پیروزی ]من[ 

در انتخابات بیش   از حد کافی است؟

موج انتقادهای حقوق بشری از عربستان همزمان با برگزاری نشست جی 20 شدت گرفت 

رؤیاهای بر باد رفته بن سلمان
  جهان/ علوی  عربستان در حالی اجالس سران جی ۲۰ 
را میزبانی می کند که رئیس شــورای اروپا به شدت به نقض 
گسترده حقوق بشر در این کشور اعتراض و بیان کرد مسائل 
مربوط به نقض حقوق بشــری در عربستان در این اجالس 
مطرح می شود. به گزارش القدس العربی، چارلز میشل، رئیس 
شــورای اروپا و اورســوال فوندرالین، رئیس کمیسیون اروپا 
اعالم کردند اروپا مسئله آزادی ها و حقوق بشر در عربستان 
ســعودی را نادیده نگرفته و نخواهد گرفت و این پرونده در 
جریان نشست مجازی اجالس »جی ۲۰« به میزبانی ریاض 
مطرح خواهد شد. در خبری دیگر نیز سازمان عفو بین الملل و 
دیده بان حقوق بشر از کشورهای گروه ۲۰ خواست عربستان 
را برای آزادی تمامی فعاالنی که به صورت غیرقانونی بازداشت 
شــده اند و فراهم کردن زمینه برای بازخواســت نقض های 
صورت گرفته ســابق زیر فشــار قرار دهند. به نظر می رسد 
فشارهای نهادهای حقوق بشری و مقامات اروپایی رؤیاهای 
بن سلمان در راستای جبران وجهه عمومی خود را بر باد داده 
اســت. ریاض در تالش است با انتشار ادعاهایی مانند ارتقای 
جایگاه زنان در این کشــور از اتهامات فرار کند، این در حالی 
اســت که آمار باالیی از موارد بازداشــت خودسرانه فعاالن و 

مدافعان حقوق بشر در این کشور وجود دارد.
در همین حال، در نشســت ســران گروه ۲۰ که این بار نیز 
به طور مجازی به میزبانی عربســتان برگزار شــد، در حالی 

که انتظار می رفت رئیس جمهور آمریکا در ســخنرانی خود 
با حاضــران خداحافظی کند، از تداوم همکاری با آن ها خبر 
داد و اعالم کرد می خواهد تا مدت ها با همتایان خود همکاری 
کند! به گزارش فارس، دونالد ترامپ در این نشست مجازی 
از اقدامات دولتش در مقابله با ویروس کرونا گفت، اما پیش از 
آغاز کنفرانس، جلسه را به مقصد باشگاه گلفش در خارج از 
واشنگتن دی سی ترک کرد؛ در حالی که دیگر رهبران جهان 
نظیر امانوئل مکرون، آنگال مــرکل و مون جائه این در حال 

گفت وگو درباره »آمادگی و واکنش به همه گیری« بودند.
رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست با برشمردن خطرات 
اصلی در جهان، ســران کشورهای مذکور را به کنارگذاشتن 
سیاســت تحریم های یکجانبه فراخواند. به گــزارش مهر، 
»والدیمیر پوتین« در ادامه افزود: روسیه آماده است واکسن 
تولید شــده توسط دانشمندان خود را برای آنان که نیازمند 
هســتند، فراهم کند. رئیس جمهور چین هم در سخنرانی 
خود از تالش با دیگر ملل جهان برای ساخت و توزیع واکسن 
کرونا خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، »شی جین پینگ« گفت: 
»چین مشتاق تقویت همکاری با کشورهای دیگر در توسعه، 
ساخت، تولید و توزیع واکسن کروناست. ما به سایر کشورهای 
در حال توســعه کمک و از آن ها پشتیبانی خواهیم کرد تا 
واکســن ها را به عنوان یک کاالی عمومی تبدیل کنیم که 

شهروندان همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند«.

وزیر خارجه عربستان:
 همیشه حامی سازش ©

با تل آویو بوده ایم
جهــان: وزیــر خارجه 
حاشــیه  در  عربســتان 
نشســت جی۲۰، تأکید 
کرد کشورش همیشه از 
عادی سازی کامل روابط با 

رژیم صهیونیستی حمایت کرده است. فیصل بن 
فرحان در مصاحبه با رویترز ادامه داد: عربستان 
ســعودی با یک توافق صلح دائمی و جامع که 
به تشــکیل کشور مســتقل فلسطین پیش از 
عادی ســازی  منجر شــود موافق است. مایک 
پمپئو هم در ادامه حضور خود در منطقه گفت 
به زودی کشــورهای دیگری به روند سازش با 

اسرائیل خواهند پیوست.

ایسنا: وزارت امــور خارجه تایوان اعالم کرد یک 
مقام آمریکایی وارد این جزیره شــده اما جزئیات 
مربوط به این سفر را با توجه به اینکه علنی نشده، 

نمی تواند ارائه دهد. 
جهان: 6 ماه پس از اینکه واشــنگتن قصد خود 
را برای خروج از پیمان آسمان های باز اعالم کرد، 
مشارکت ایاالت متحده در این معاهده روز گذشته 

رسماً پایان یافت.
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رژیم صهیونیستی و بحران قره باغ©
بحران قره باغ اگرچه در ظاهر اختالفی بین دو کشــور همســایه محسوب می شود اما در 
باطن نه تنها دارای ابعاد و الیه های مختلفی بوده بلکه بازیگران متعددی نیز در آن دخیل 
بوده اند. یکی از این طرف ها و بازیگران، رژیم صهیونیستی  است که نقش آن در درگیری 
اخیر بیشتر نمایان شد. وقوع جنگ و نزاع بین دو کشور به طور طبیعی کشورهای همسایه 
را حســب شــرایط و اقتضائات درگیر می کند. در بحران اخیر قره باغ، عالوه بر کشورهای 
همسایه دو کشور درگیر، رژیم صهیونیستی نیز به طور چشمگیری فعالیت داشت. یکی از 
مشخصات بارز این بحران، استفاده گسترده از پهپاد بود که در واقع می توان آن را جنگ 
پهپادها نیز نامید. ترکیه و رژیم صهیونیستی، دو حامی بزرگ جمهوری آذربایجان در این 
بحران، حمایت گســترده ای از این کشــور کرده و دو نوع پهپاد به نام های پهپاد بیرق دار 
)Bayraktar Tactical UAS( ترکیه ای و نیز پهپاد انتحاری هاروپ )IAI Harop( ساخت 
رژیم صهیونستی در این جنگ نقش آفرینی زیادی داشتند. این اقدام سبب شد موازنه در 

میدان نزاع تا حد زیادی به نفع آذربایجان تغییر کند. 
آنچه در درگیری اخیر قره باغ جالب توجه است، حضور گسترده رژیم صهیونیستی در کنار 
جمهوری آذربایجان است. این رژیم در تالش است یک ساختار منسجم نظامی در ناتو با 
هدف افزایش کنشگری ضد امنیتی در منطقه قره باغ ایجاد کند. در این راستا، اسرائیل سه 
ژنرال و نزدیک به ۲۰ افســر را با هدف کنترل نیروهای آذری و تصرف یک نوار مرزی به 
موازات مرز ایران در خاک ارمنستان، به پایگاه سیتال چای اعزام کرد. همکاری جمهوری 
آذربایجان، ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی در این بحران، زمینه را برای گسترش نفوذ 
و حضور ناتو در آســیای میانه هموار می سازد. این اقدام می تواند موجبات محاصره کامل 
فدراســیون روسیه، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین را فراهم سازد. تالش 
آنکارا برای مقابله با مســکو در عرصه های امنیتــی و انرژی، تالش برای محاصره نظامی 
و امنیتی ایران و نزدیک شــدن اســرائیل به مرزهای ایران و نیز محاصره چین به منظور 
جلوگیری از نفوذ در حوزه های مختلف به کشورهای آسیایی از طریق طرح هایی چون ابتکار 
یک جاده یک کمربند، می تواند منافع ایاالت متحده، رژیم اسرائیل و ترکیه را فراهم سازد. 

بررسی و واکاوی هر یک از موارد فوق می تواند موضوع تحلیل مجزایی باشد.
در مــورد منافع ورود اســرائیل به این بحران، می توان به چندین مورد مهم اشــاره کرد. 
نخستین مورد ناظر به مسئله محور مقاومت است. به نظر می رسد از آنجایی که تالش رژیم 
صهیونیستی در سالیان اخیر برای شکست محور مقاومت، چندان موفقیت آمیز نبوده است، 
این رژیم تصمیم دارد به جای مقابله غیرمستقیم )محور مقاومت( با ایران، به طورمستقیم 
این کشــور را محاصره نظامی و امنیتی کند. شــاید بتوان فاز اول محاصره ایران را پروژه 
عادی ســازی روابط با کشورهای عربی دانســت که ایران را از جنوب در حصار خود قرار 
می دهد و فاز دوم آن، حضور در عرصه های میدانی قره باغ برای محاصره ایران از شمال باشد.

اما هدف دوم رژیم صهیونیستی از حضور در این بحران را می توان ایجاد تضمین برای امنیت 
انرژی خود و نیز کنترل مسیر صادرات انرژی از آسیای میانه به اروپا دانست. در حقیقت 
نزدیک به 4۰ درصد از انرژی مورد نیاز تل آویو از طریق جمهوری آذربایجان تأمین می شود و 
این میزان از وابستگی موجب شده اسرائیل برای کنترل هرچه بیشتر و تضمین امنیت انرژی 
خود، حمایت ویژ ه ای از جمهوری آذربایجان داشته باشد. از طرفی اختالف ترکیه با اتحادیه 
اروپا به خصوص در عرصه انرژی موجب پیشتازی روسیه در عرصه انرژی این قاره شده است. 
همین امر سبب شده آمریکا، اسرائیل و ترکیه در یک صف و در کنار یکدیگر حضور داشته 
باشند.  مسئله بعدی، فروش گسترده سالح به جمهوری آذربایجان است. رژیم صهیونیستی 
پس از روسیه دومین صادرکننده بزرگ اسلحه به جمهوری آذربایجان است و تاکنون ده ها 
میلیارد دالر صادرات داشته است. به طور مثال، ارزش سالح ها و تجهیزات جنگی ارسالی 
اســرائیل به آذربایجان تا اوایل سال ۲۰19 افزون بر 5 میلیارد دالر بوده است. بزرگ ترین 
معامله تســلیحاتی که میان دو طرف صورت گرفته است، رقمی در حدود یک میلیارد و 
6۰۰ میلیون دالر شامل فروش سامانه های ماهواره ای و پهپادهای پیشرفته بوده است. در 
حقیقت 6۰ درصد تسلیحات وارداتی جمهوری آذربایجان را اسرائیل تأمین می کند که رقم 
بسیار قابل توجهی است. دولت باکو از بابت لجستیک و تجهیزات نظامی در جنگ خیال 
آسوده ای دارد؛ بنابراین هیچ نگرانی و مالحظه ای نسبت به تداوم جنگ ندارد. چرا که این 
کشور با بودجه ای حدود 4 میلیارد دالری به مصاف ارمنستانی با بودجه حدود 4۰۰ میلیون 
دالری رفته است. از طرفی، بر هم زدن امنیت و ایجاد بی ثباتی همواره رویکرد اسرائیل برای 
پیشبرد اهداف و سیاست های خود در جهان بوده است. به عقیده یکی از رابطان دیپلماتیک 
آمریکایی به نام راب گوریک، روابط رژیم اسرائیل با جمهوری آذربایجان به شدت بر اساس 
منفعت  طلبی و بها دادن به اولویت هاست. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد هدف اصلی 
رژیم صهیونیستی، نگهداشتن باکو به عنوان همپیمانی قوی علیه جمهوری اسالمی ایران و 
نیز به عنوان پایگاهی برای شناسایی نظامی و بازاری برای فروش سخت افزار نظامی است.
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عکس نوشت

نفوذ خبرنگار به نشست محرمانه اروپایی هانفوذ خبرنگار به نشست محرمانه اروپایی ها
یک خبرنگار هلندی موفق شد به نشســت مجازی و محرمانه وزرای دفاع 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نفوذ کند. دانیل ورالن، خبرنگار پس از آنکه 
وزیر دفاع هلند به اشتباه رمز ورود به تماس ویدئویی وزرای دفاع کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا را در حساب توییترش منتشر کرد توانست وارد این نشست 
شــود. جوزف بورل در واکنش به حضور این خبرنگار در نشست به او گفت: 
»می دانی وارد نشستی محرمانه شده ای؟ بهتر است پیش از اینکه پلیس سر 
برســد از نشست بیرون بروی«. این خبرنگار در پاسخ گفت متأسف است و 
ســریع نشست را ترک می کند. گفته می شود موضوع نشست، تدوین سند 

جدید دفاعی اتحادیه بوده است.

annotation@qudsonline.ir
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مزایده ماشین آالت صنایع غذایی 
ش��رکت سامان بازار رضوی به ش��ماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797 در 
نظر دارد تعدادی  از ماش��ین آالت صنایع غذایی خود به ش��رح لیس��ت مندرج در 
آدرس اینترنتی https://ahoo24.ir/mozayede.jpeg را از طریق مزایده به فروش 

رساند.
متقاضیان می توانند جهت رویت ماشین آالت، دریافت اسناد و تسلیم قیمت پیشنهادی،  
از تاری��خ 02/ 99/09 لغای��ت 08/ 99/09 در روزه��ای کاری از س��اعت 8 ال��ی 15 به آدرس 
ش��رکت واقع در مش��هد بزرگراه آس��یایی – مقابل بیمارس��تان رضوی – مجموعه سامان بازار 

رضوی - واحد اداری مراجعه نموده و پس از اخذ مجوز کتبی، جهت بازدید مراجعه نمایند.
سپرده شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ کف کارشناسی شده  میباشد که بصورت چک بانکی تضمین 

شده یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت سامان بازار رضوی میبایستی تهیه و تودیع گردد.
هزینه آگهی و کارشناس��ی بر عهده برنده مزایده می باش��د و شرکت در رد یا قبول هر یک از 

ش��رکت س��امان بازار رضویپیشنهادات مختار است.
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ش��هرداری س��رخس در نظر دارد حراج ضایعات آهن آالت خ��ود را از طریق برگزاری ح��راج آنالین و با جزئیات 
مندرج در اس��ناد حراج ، با بهره گیری از س��امانه الکترونیکی دولت ) WWW.setadiran.ir ( و با ش��ماره حراج 

)3099090892000005 ( به صورت الکترونیکی واگذار نماید . 
زمان انتشار در سایت : 99/09/03 ساعت  08:00           

تاریخ بازدید : 99/09/03  لغایت 99/09/0۶ روزانه از ساعت 9 تا 13                    
زمان برگزاری حراج  : 99/09/08  از ساعت 10 تا ساعت 11:00                                                      

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری حراج شهرداری سرخس:
الف ( وزن تقریبی ضایعات آهن آالت حدود 50 تن می باشد . 

ب ( پرداخت مبلغ 192/500/000 ریال جهت سپرده شرکت در حراج بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد 
ج ( پرداخت مبلغ پیش پرداخت به صورت الکترونیکی باشد .

د ( شرکت کنندگان در حراج می بایست پیشنهاد خود را براساس قیمت هر کیلو گرم ارائه نمایند . 
ر ( پرداخت هزینه بارگیری ) تهیه ماشین آالت و کارگر ( و باسکول با برنده حراج خواهد بود . 

م (انجام مراحل بارگیری می بایست با نظارت شهرداری باشد .
ت ( در ص��ورت ب��روز ح��وادث غیرمترقبه در زم��ان بارگیری ، ش��هرداری هیچگونه مس��ئولیتی در این زمینه 

نخواهد داشت .
و ( برنده مزایده می بایست وجه خرید ضایعات آهن آالت شهرداری سرخس را بالفاصله پس از اعالم ، ابالغ و 
تنظیم صورتجلسه به حساب شماره 3100000317003 بنام شهرداری سرخس نزدبانک ملی بصورت کامل واریز 

و فیش واریزی آن را به امور مالی تحویل نماید . 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .
2- کلیه اطالهات موارد حراج ش��امل مش��خصات مورد حراج در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده  

بررسی و انتخاب می باشد . 
3- عالق��ه من��دان به ش��رکت در حراج می بایس��ت جهت ثبت ن��ام و دریافت گواه��ی الکترونیک��ی ) توکن ( با                  

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  41934 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس��تانها ، در س��ایت س��امانه ) WWW.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام / پروفایل 
مزایده گر « موجود است .

آگهی مزایده حراج شماره 309909089200000۵ ) شماره مزایده مرجع ( 10226

,ع
99
09
25
2

آگهی مناقصه شماره  13-99- ح
صنایع حدید موضوع : خرید ۵80 دست لباس ورزشی شامل )گرمکن-شلوار-تیشرت-کفش(

هزین�ه خری�د ه�ر ی�ك از اس�ناد مناقص�ه: مبلغ 
-/500.000 ری�ال باب�ت ه�ر مناقصه به حس�اب 
 IR73 0151 0000 0820 0000 0200 57 شماره
بانك سپه به نام صنایع حدید واریز گردد. ) اسناد در 
قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می شود (
محل تحوی�ل اس�ناد مناقصه:  ته�ران - كیلومتر 
11 جاده مخصوص كرج - خیابان س�پاه اس�ام – 
صنایع حدید - معاونت بازرگانی– مدیریت امور 

قراردادها.  
مهل�ت تحویل اس�ناد مناقصه: طی ی�ك هفته از 

انتشار آگهی نوبت دوم.
اوق�ات تحویل اس�ناد مناقصه: روزهای ش�نبه تا 

چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 16
تضمی�ن ش�ركت در مناقصه: مع�ادل پنج درصد 

قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانكی ، چك 
تضمین شده بانكی و یا واریز نقدی می باشد.

محل ارائه پیش�نهادها: تهران - كیلومتر 11 جاده 
مخصوص كرج - خیابان سپاه اسام – صنایع حدید 

- صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها  :  99/09/10 

بازگشایی پاكت ها:  99/09/11 
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی 
دو ماه از تاریخ اباغ برنده شدن الزامی است. 

مناقصه گزار در رد تمام و یا هریك از پیش�نهاد ها 
مختار می باشد. 

جهت كسب اطاعات بیشتر با تلفن6- 44905671 
داخلی 315 تماس حاصل فرمایید. 

شناسه آگهی1049115/م الف2682

www.qudsonline.ir

@qudsnewspaper@qudsonlineTV @qudsdaily@qudsonlineTV qudsonlineTV @quds_daily

جهان - امیرمحمد سلطانپور: اندیشکده هریتیج در یادداشتی 
به رابطه آمریکا با متحدان خود در آینده پرداخته و نوشته است: این 
روزها آمریکا در ضعف راهبردی بسیار بزرگ تری نسبت به زمان 
جنگ سرد قرار دارد. آن زمان آمریکا فقط یک دشمن ژئوپلتیکی 
یعنی اتحاد جماهیر شوروی را پیش رو داشت اما اکنون در مقابل 
دو قدرت بزرگ قرار گرفته است. دو کشوری که تغییرات بزرگ و 
متفاوتی نســبت به گذشته داشته اند اما هر دو یک هدف دارند و 
آن، تبدیل شدن به قدرت های اول جهان و پایین کشیدن ایاالت 

متحده از جایگاه خود به عنوان رهبر دنیای لیبرال است.
ســه دهه تعهد صریح و البته گمراه شــده برای جهانی سازی و 
بین المللی سازی اقتصاد آمریکا، قدرت این کشور را بسیار ضعیف 
کرده است. آمریکا در دوره پس از جنگ سرد شاهد افت در میزان 
بودجه و صادرات خود، از بین رفتن بخش هایی از صنعت به خاطر 
غیرمتمرکزسازی و بردن آن به زنجیره صنعت چین بوده که سبب 

از بین رفتن حس رقابت در نیروی کار کشور شده است. برنامه های 
مربوط به علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات که در دانشگاه های این 
کشور اجرا می شود نیز بیشتر برای دانشجویان بین المللی در نظر 
گرفته شده، دانشجویانی که بسیاری از آن ها ترجیح می دادند پس 
از تحصیل، آمریکا را ترک کنند. همچنین دو دهه جنگ فرسایشی 
در افغانستان و خاورمیانه نیز هزینه های سرسام آوری را روی دست 
این کشــور گذاشته است. در همین میان، روسیه در دو مقطع به 
مدرن سازی نیروی نظامی خود پرداخته است. شاید این تالش در 

مقایسه با گسترده سازی نیروی نظامی آمریکا آنچنان چشمگیر 
به نظر نرســد اما دو دهه خلع سالح سازی ایاالت متحده توسط 
متحــدان اروپایی اش که به روش های مختلف صورت گرفته، این 
اجازه را به مســکو داده که به شــکلی واضح، توازن قدرت در بال 
شرقی ناتو را به هم بزند. از این مهم تر، چین نیز در چندین سال 
گذشته سرمایه گذاری بزرگی در صنعت نظامی خود داشته است. 
تمرکز آن ها بیشتر بر باال بردن کیفیت کار خود بوده که بیشتر آن 
را مدیون انتقال فناوری های نوین، آن هم از ایاالت متحده و اروپا 
به این کشور بوده است. آن ها نیروی دریایی خود را نیز بسیار قوی 
کرده اند که موجب از بین رفتن تــوازن قدرت به ضرر آمریکا در 
منطقه هند و اقیانوس آرام شــده است. این چالش های راهبردی 
بــزرگ که از طرف دو قدرت جهــان درمقابل ایاالت متحده قرار 
گرفته این کشــور را بیش از همیشه نیازمند همراهی متحدانش 

می کند تا بتواند در دهه آینده و پس از آن مقاومت کند.

آمریکای ضعیف شده، بیش از همیشه نیازمند متحد است
اندیشکده »هریِتیج« عنوان کرد

اتاق فکر

مردم علیه قانون حمایت از خشونت پلیساحتمال کاهش 20درصدی بودجه کابل
 جهان  شــرکت کننــدگان در کنفرانس 
بین المللی کمک به افغانستان که قرار است 
امروز و فردا به صــورت آنالین و به میزبانی 
ژنو برگزار شــود، قصد دارند در کنار کاهش 
بودجه، محدودیت های بیشــتری در زمینه 
اعطــای کمک هــای حیاتی به افغانســتان 
قائل شــوند. انتظار مــی رود وزیران حدود 
7۰ کشــور به همراه مقامات ســازمان های 
بشردوســتانه، متعهد به پرداخت میلیاردها 
دالر دیگر برای حفاظت از پروژه های توسعه 
شــوند. خبرگزاری رویترز به نقــل از پنج 
شرکت کننده در این کنفرانس اعالم کرده با 
افغانستان،  اقتصاد شکننده  وابستگی  وجود 
کابل در نهایت با کاهــش کمک های مالی 
روبه رو خواهد شــد و اهداکننــدگان قصد 
دارند شرایط سخت گیرانه سیاسی و حقوق 
بشری جدیدی را در قبال پرداخت این پول 

تعیین کنند.
هدف از این کار، تضمین تداوم گفت وگوهای 
صلح و در کنار آن، اجبار دولت افغانســتان 
به تخصیص بهتر این بودجه است. طالبان 
به این کنفرانس دعوت نشده اما این گروه 
شــبه نظامی در حالی که دولت غنی را به 
»دزدیــدن« پول کمک هــا متهم می کند 
»از ســازمان های بین المللــی« خواســته 
»کمک هایی را که به نام مردم جمع آوری 

شده است به مردم برسانند«.

 فارس  در حالی کــه هنوز اعتراض های 
ضد نظــام ســرمایه داری و بی عدالتی در 
فرانسه ادامه دارد، ارائه الیحه توسط دولت 
پاریس برای ممنوع کردن تصویربرداری از 
خشونت پلیس و سرکوب تظاهرات، خشم 
مردم را بیشــتر کرد. چندصــد هزار نفر از 
مردم پاریس با تجمع در خیابان های اصلی 
این شــهر و نزدیــک برج ایفــل، اعتراض 
خــود به این طرح را نشــان دادند. در این 
تظاهــرات گروه هــای مختلفــی از مردم 
شــامل فعاالن حقوقی، نمایندگان اصناف 
و اتحادیه ها و همچنین خبرنگاران شرکت 
داشــتند. همچنین چندصد هزار نفر دیگر 
عالوه بر پاریس، در شهرهای مارسی، لیل، 
مون پلیه، رن، نیس و سن اتین راهپیمایی 
کردند و پالکاردهایی با نوشــته »ما زمانی 
موبایل هــای خود را زمیــن می گذاریم که 

شما ســالح هایتان را زمین بگذارید« حمل 
می کردنــد. به نوشــته رویتــرز، نیروهای 
امنیتی و پلیس نیز با تجهیزات ضد شورش 

معترضان را دوره کرده بودند.
موافقان این طرح مدعی هستند چهره مأموران 
پلیســی که با خشــونت تظاهرات کنندگان 
را ســرکوب کــرده و مورد ضرب وشــتم قرار 
می دهنــد، نباید در تصاویــر دوربین ها )چه 
رسانه ای و چه شخصی( ثبت شوند تا از آزار و 

اذیت احتمالی در امان بمانند.

پیشخوان

تظاهرات میلیونی در فرانسهکنفرانس دوروزه کمک به افغانستان در ژنو برگزار می شود
 7هزار معترض در گواتماالسیتی 

مجلس این کشور را تعطیل کردند
آتش در پارلمان گواتماال©

اســپوتنیک: هزاران معتــرض گواتماالیی در 
اعتراض به کاهش هزینه های آموزشی و بهداشتی 
مقابل ساختمان کنگره در گواتماالسیتی تجمع 
کردنــد و بخش هایی از آن را به آتش کشــیدند. 
معترضان به کاهش ســهم آموزش و بهداشت در 
بودجه سال ۲۰۲1 این کشور اعتراض دارند. این 
کشور با 18میلیون جمعیت در حال حاضر با شیوع 
کرونا و طوفان های پیاپی دست وپنجه نرم می کند. 
بنابر گزارش ها، کنگره گواتماال چهارشنبه شب به 
صورت مخفیانه بودجه را تصویب کرد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، جمعیت معترضان 7 هزار نفر 

تخمین زده می شود.

 2 فروند بمب افکن جدیدآمریکا ©
در خاورمیانه مستقر شد

ایسنا: فرماندهی مرکزی آمریکا بمب افکن های 
بی5۲ اچ را در خاورمیانه و با هدف تقویت حضور 
راهبردی نیروی هوایی این کشــور مستقر کرده 
است. این در حالی اســت که سه شنبه گذشته، 
دولت دونالد ترامپ کاهش نیروهای این کشــور 
در عراق و افغانســتان تا 15 ژانویه ۲۰۲1 را اعالم 
کرد. کرگ گوئیلوت، فرمانده نیروی هوایی آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد، این بمب افکن ها با هشدار 

سریع و به موقع وارد عمل می شوند. 

 دیدار بی نتیجه پمپئو ©
با اعضای طالبان 

جهان: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در آخرین 
روزهای کارش، با رئیس دفتر سیاســی و رئیس 
گروه طالبان در مذاکرات با دولت افغانســتان در 
دوحه دیدار کرد. محمد نعیم، سخنگوی طالبان 
ضمن اعالم ایــن خبر در توییتی نوشــت: »دو 
طــرف درباره معاهده صلح میان آمریکا و طالبان 
 و مذاکــرات درون افغانــی تبادل نظــر کردند«. 
وزارت خارجه آمریکا هیچ خبری مبنی بر حصول 

نتیجه درباره این دیدارها منتشر نکرده است.
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