
پاسکاری گرانی
انصاراهلل با موشک کروز جدیدی پاالیشگاه جده را هدف قرار داد

»قدس2« نابودگر آرامکو

 اقتصاد   خانــواده 40میلیونی کارگری 
که نیمی از جمعیت کشــور را تشــکیل 
می دهند، با دستمزدی که زیر فشار تورم 
46 درصــدی آبان قرار دارد، این ماه ناچار 
شــدند برای خرید کاالهــای خوراکی و 
آشامیدنی 14/7 درصد بیشتر از ماه قبل 
هزینه کنند، اما متولیان معیشت مردم در 

وزارتخانه صمت و جهاد مسئولیت گرانی ها 
را به گردن دیگــری می اندازند. در حالی  
که بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال را با 
نوســان ۲درصدی، ۲۲درصد برآورد کرده 
بود، تازه ترین گزارش رســمی مرکز آمار 
نشان می دهد تورم بی اعتنا به سیاست های 
بانک مرکزی برای فتح ســفره های مردم 

شــتابان بازار مواد خوراکی و آشامیدنی را 
درمی نوردد. طبق آمار نرخ تورم ماهانه در 
فاصله آبان ســال گذشته تا آبان امسال از 
1/6 درصــد بــه 5/۲ درصــد و نرخ تورم 
نقطه به نقطــه هم از ۲7 درصــد به 46/4 
درصد در آبان امســال رسیده است. آنچه 
در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار 

اســت میانگین قیمت  سبد خوراکی ها و 
آشامیدنی هاست که در آبان امسال 56/6 
درصد رشد کرده است. قیمت فراورده های 
لبنی تابســتان امسال بنا بر مصوبه ستاد 
تنظیم بازار ۲۲ تا ۲۸درصد افزایش یافت و 
حاال پیش از پایان سال بار دیگر 40درصد 

گران شده...

 ............ صفحه ۸

گره حاشیه نشینی 
»اسماعیل آباد« 

با وعده باز نمی شود 

راهکارهای 
کال

بن سلمان، پمپئو و نتانیاهو 
در شهر نئوم عربستان 

دیدار کردند

نشست مخفیانه 
ورشکسته ها

سفره مردم  دریک ماه گذشته 15درصد گران تر شده
اما دو وزارتخانه متولی مسئولیت را گردن یکدیگر می اندازند
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تشدید محدودیت های کرونایی در حرم مطهر رضوی
رضوی در اطالعیه روابط عمومی آستان قدس رضوی  عنوان شد قدس  آستان  عمومی  روابط  آستان     

حرم  خدمت رسانی  جدید  شرایط  اطالعیه ای  در 
 مطهر رضوی را تشریح کرد. متن اطالعیه به این 

 ............ صفحه 3شرح است:...
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گفت وگو با »بهروز رضوی« با یادی از مرحوم جلیلوند در گفت وگوبا آیت اهلل نجم الدین طبسی صورت گرفت رئیس قوه قضائیه خبر داد
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 بازنشستگی ندارد

مروری بر صحت 
j انتساب تفسیرامام عسکری

آغاز بررسی ادعای آزمایش برخی 
داروها روی مبتالیان کرونا

,ع
99
09
29
2

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

آگهی ارزیابی کیفی فشرده مناقصه شماره 99-36
موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع شهرستان مالیر فاز1

ش��رح مختص��رکار: 1- مبل��غ ب��رآورد اولی��ه پ��روژه 
7/665/000/000 )هفت میلیارد وشش��صد وش��صت 

وپنج میلیون( ریال می باشد.
2- مبل��غ تضمی��ن ش��رکت درمناقص��ه 383/250/000 )س��یصد 

وهشتادوسه میلیون ودویست وپنجاه هزار( ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 270 روز می باشد.

4- متقاضیان باید عضو س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضیان باید دارای حداقل رتبه 5 تاسیس��ات وتجهیزات یا 
5 نفت و گازباشند.

 متقاضیان ش��رکت درمناقصه ازتاریخ درج آگهی به مدت 12 روز 
از م��ورخ 1399/9/5 س��اعت 15 مهل��ت  دارند نس��بت ب��ه دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی وپیش��نهاد قیمت  به سایت سامانه تدارکاتی 

الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی وپیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت 

10 روزدوشنبه 1399/9/17 از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4- 38260571  ، 8- 38261075 ، دورنویس  :

www.nigc-hm.ir  : 38256207 = 081 آدرس اینترنت 
   نوبت اول : 1399/9/4-نوبت دوم :1399/9/6

شرکت گاز استان همدان
سهامی خاص

اول ت 
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برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به خرید کاال از محل منابع داخلی س��ال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان 

واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب ، فیوز و ترمینال خروجی )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

* مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاریخ 1399/09/04 تا تاریخ 1399/09/08 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز س��ه شنبه 
1399/09/18 می باش��د تاریخ گش��ایش پاکات س��اعت 13:00 روز چهار ش��نبه 1399/09/19 می باش��د . مناقصه گران می توانند اس��ناد را از طریق س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده س��پهر صادرات به ش��ماره 0101806120009 به نام 

تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس��ناد 
فیزیکی)پاکات: ارزیابی کیفی و "الف-تضمین ش��رکت در مناقصه"( نیز مالک زمان تحویل اس��ناد به دبیرخانه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان 

شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبلغ 1.650.000.000 ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع 
کار( به نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به ش��ماره ش��با IR 800190000000100696938003 حس��اب )بانک صادرات( به نام شرکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.    سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
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بیایید پرده ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم. 
اول آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( تجدید شده -شماره 99/322 ت 
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یـــادداشــت  روز
پیرمحمد مالزهی

صلح و ثبات در افغانستان برای بسیاری از کشورها اهمیت و جایگاه برجسته ای در 
تحوالت آنان دارد و هر یک از دولت های ذی نفع در مسئله افغانستان تالش دارند 
باتوجه به ضرورت ها و منافع خود به نقش آفرینی درباره مسائل افغانستان بپردازند. 
نشست ژنو که هر چهارسال یک بار با محوریت تعهد کشورها برای برقراری صلح و 

ثبات و توسعه در افغانستان برگزار...

آیا دیپلماسی ایران در ماجرای صلح 
افغانستان سربلند می شود؟

 ............ صفحه ۲

میالد با سعادت  امام حسن عسکری j را تبریک می گوییم

نیروهای داوطلب مخلص بار دیگر وارد میدان شدند

بسیج  جوانان جهادی علیه کرونا
 ............ صفحه  ............ صفحه 77
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روزنامـه صبـح ایـران 2

رئیس جمهور: نام راستگو در حوزه کودکان، جاودانه است  فارس: رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم راستگو نوشت: حجت االسالم راستگو سالیان متمادی با تهیه و اجرای برنامه های 
آموزنده و جذاب در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، خدمات ارزنده ای ارائه کرد که یاد و نام او را زنده نگه خواهد داشت. حسن روحانی با تسلیت درگذشت »حجت االسالم والمسلمین محمدحسن راستگو 

خدمتگزار نام آشنا و پرتالش دین و رسانه کشور« به حوزه های علمیه، عموم عالقه مندان و به ویژه خانواده آن مرحوم، برای ایشان از درگاه خداوند بزرگ رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان مسئلت کرد.

 سیاست/ مهدی خالدی   تازه ترین گام 
هسته ای ایران در چارچوب کاهش تعهدات 
برجامی، تزریــق گاز هگزافلوراید اورانیوم 
 )2m-IR( به سانتریفیوژ آی. آر. ام )UF6(
بود که در نشست فصلی اخیر شورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز مورد 
بررسی قرار گرفت. تزریق گاز هگزافلوراید 
اورانیوم به سانتریفیوژ، آخرین مرحله برای 
آغاز غنی سازی و جداسازی 
اورانیوم 2۳۸ از اورانیوم 2۳۵ 
است. از این منظر، در نطنز 
عالوه بر سانتریفیوژهای نسل 
یک، یک زنجیره ۱۷۴ تایی 
جدید  ســانتریفیوژهای  از 
به غنی سازی  نیز  آی.آر.ام2 

خواهد پرداخت. 
ســفیر  غریب آبادی  کاظم 
و نماینــده دائم ایــران نزد 
سازمان ملل و سازمان های 
بین المللــی در وین نیز روز 
یکشــنبه در گفت و گویــی 
صریــح ضمن تأییــد اقدام 
تازه ایران تأکیــد کرد این 
روند در واکنــش به خروج 
ایاالت متحــده از توافق نامه 
برجام و بی اعتنایی و ناتوانی 
طــرف اروپایــی در تأمین 
خواسته های تهران صورت گرفته است. این 
در حالی است که تروئیکای اروپا )فرانسه، 
انگلیس و آلمان( در پی این اتفاق، بیانیه ای 
علیه ایران صادر و کشــورمان را به نقض 

توافق هسته ای متهم کردند. 

اتهام زنی تازه علیه ایران!»
اتهام زنی تازه طرف غربی به کشورمان در 
حالی اســت که تمام اقدام های هسته ای 
صلح آمیز ایران زیر نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انجام گرفته اســت. آژانس در 
گزارش روز سه شــنبه خود به کشورهای 
عضو تأیید کرد »ایــران در روز ۱۴ نوامبر 
2۰2۰ تزریق گاز یو اف6 تازه  نصب  شــده 
۱۷۴ آی آر-2ام در تأسیســات غنی سازی 
نطنز« را آغــاز کرده اســت. این گزارش 
نشــان دهنده اطالع این نهــاد از تصمیم 
تهران و بیانگر آن اســت که اتفاقی فراتر 
از تعهــدات برجامی روی نداده اســت. با 
وجــود این، طرف های غربــی در یکی دو 
روز گذشته تالش کرده اند ضمن استناد به 
اظهارات غریب آبادی، جمهوری اسالمی را 
به تخطی از تعهدات برجامی متهم سازند. 
از جمله خبرگزاری انگلیســی رویترز در 

گزارشــی با تیتر »ایران یکی دیگر از مفاد 
برجام را نقض کرد« سعی کرده از این آب 
گل آلود ماهی بگیرد و بدعهدی غرب را در 
عمل به وعده های برجامی اش نادیده بگیرد. 
اما سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان 
ملل در گفت و گوی اخیر خود با رســانه ها 
ضمــن رد انتقادهای مطرح شــده، گفته 
است: اروپایی ها در تمام مدتی که ما تحت 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا قرار 
داشتیم، تنها به ابراز تأسف کالمی بسنده 
کردنــد، اما نوبت به ایران که می رســد از 
اقدام های جبرانی که منطبق با مفاد برجام 

است ابراز نگرانی جدی می کنند.

 اقدام های ایران »
در چارچوب برجام است

واقعیت آن است که اروپایی ها عمالً در طول 
دو سال و نیم گذشته اقدام عملی خاصی 
در جهت اجرای تعهداتشــان در دو حوزه 
رفع تحریم هــا و همکاری های صلح آمیز 
هسته ای انجام ندادند. بر این اساس اجرای 
یک جانبه برجام و صرفاً با هزینه ایران، نه 
منطقی است و نه عملی. حسن عابدینی، 
کارشــناس حوزه سیاست خارجی هم در 
این باره می گوید: جمهوری اسالمی چندین 
ماه پس از خروج یک جانبه ایاالت متحده 
از برجــام و در حالی کــه پایبندی طرف 
اروپایی به این توافق تنها در حد شعار بود، 
با هدف اعمال فشار بر اتحادیه جهت انجام 
تعهداتش پنج گام کاهش تعهدات برجامی 
خود را عملیاتی کرد. عابدینی با بیان اینکه 
تازه ترین گام هسته ای و افزایش غنی سازی 
هم در همین مســیر قابل تعریف اســت، 
عنوان کرد: بر اساس اقدامی که نشان دهنده 
ناامیدی و نارضایتی از طرف اروپایی است، 
تهران تصمیم گرفته ســقف میزان درصد 
غنی سازی اورانیوم خود را برحسب نیازش 

افزایش دهد. از ســوی دیگــر با تصمیم 
تهران حجم غنی سازی از ۳۰۰ کیلوگرمی 
که در نظر گرفته شــده بود، فراتر رفته و 
نصب ســانتریفیوژهای جدید و پیشرفته 
IR-2 پیش بینی شــده که همه در پاسخ 
به بدعهدی اروپا و وادار ســاختن اتحادیه 
جهت عمل به تعهداتش صورت می گیرد. 
ایــن تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی با 
بیان اینکه همه اقدام هــا اما در چارچوب 
برجام و اتهام  زنی طــرف غربی بی مورد و 
صرفاً فراری رو به جلو است، تصریح کرد: 
بندهــای 26، 2۷ و ۳6 برجام این اجازه را 
به تهران می دهد که چنانچه طرف مقابل 
به تعهداتش عمل نکنــد، جهت متوازن 
ساختن رویکردها تعهدات خود را کاهش 
دهد. پس ایران هیچ گونه تخطی از توافق 

نداشته است.
البتــه برخــی در روزهای اخیر با اشــاره 
بــه نارضایتی طــرف غربی از ایــن اقدام 
جمهوری اسالمی احتمال داده اند غرب با 
سوء استفاده از این مورد، پرونده هسته ای 
ایران را به شــورای امنیت ارجاع دهد، اما 
عابدینی می گوید: شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی تنهــا می تواند از 
طریق نظارت های خــود موضوع انحراف 
یا عدم انحراف یک کشــور در موضوعات 
هسته ای را گزارش کند. این در حالی است 
که بیش از۵۰ گزارش آژانس و سه گزارش 
جامع نهادهای اطالعاتی و امنیتی آمریکا 
بر پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای 
تأکید کرده اند؛ پس این اتهام زنی ها صرفاً 
سیاسی است و با هدف امتیازگیری از ایران 

صورت می گیرد. 

انفعال قطعًا به ضرر ماست»
ابیانه دیگر تحلیلگر  محمدحسن قدیری 
حوزه سیاســت خارجی هم اقــدام اخیر 

جمهوری اســالمی را پیامد نارضایتی از 
طرف اروپایی می دانــد و می گوید: برجام 
تعهد در برابر تعهد بــود و حال که طرف 
اروپایــی به تعهدات خود پایبند نیســت، 
تهران هم ضرورتی نمی بیند به این تعهد 
یک جانبه ادامه دهد. البته آژانس هم اکنون 
نیز بر برنامه هسته ای ایران نظارت دارد و 
مبحث اعالم شده از سوی غریب آبادی چیز 
پنهانی نیست، ولی اروپایی ها عادت کرده اند 
از کوچک ترین فرصت اســتفاده و به ایران 
اتهام زنی کنند. قدیــری  ابیانه این اقدام را 
در مسیر  کاهش تعهدات برجامی هرچند 
دیر اما الزم می داند و ادامه می دهد: اروپا با 
آمدن بایدن و احتمال نزدیکی بیشتر میان 
دو سوی آتالنتیک، برای تحمیل برجام های 
موشکی و منطقه ای به کشورمان در حال 
توطئه چینی اســت. در این شرایط انفعال 
قطعاً به ضرر ما خواهد بود و ضرورت اجرای 
جدی و روی زمین کاهش تعهدات برجامی 
می تواند طرف غربی را زیر فشــار بگذارد. 
متأسفانه دولت کنونی با اعتماد و بدتر از آن 
امید بستن به اروپا جسارت آن ها را بیشتر 
کرده و این در حالی است که پاسخ متقابل 
به هر اقدام خصمانه مسلماً در تغییر راهبرد 
و اقدام های خصمانه آن ها مؤثر خواهد بود.

 ضرورت کاهش تعهدات »
تا بازگشت تعادل به برجام

نماینده دائم ایران در آژانس انرژی اتمی 
هفته پیش در ســخنانی بــا بیان اینکه 
جمهوری اسالمی در برجام بدهکار نیست، 
خطاب به طــرف اروپایی گفته بود:  2۰۰ 
میلیارد یورو خسارتی که ایران در دو سال 
و نیم پس از خروج آمریکا متحمل شده، 
چه کسی باید جبران کند؟ این در حالی 
اســت که وزارت امور خارجه آمریکا نیز 
در گزارشــی که روز گذشته انتشار یافت 
مدعی شد این کشــور با پیشبرد کارزار 
فشار حداکثری ۷۰ میلیارد دالر به درآمد 
نفتی ایران خســارت زده اســت. پس در 
حالی که غرب خود به صراحت از تروریسم 
اقتصادی علیه کشــورمان سخن می راند، 
انتظــار پایبندی ایران بــه تمام تعهدات 
برجامــی چیزی جز باج خواهی نیســت. 
جمهوری اسالمی مادامی که خسارت های 
سنگین گذشته به گونه ای جبران نشده 
و تعادل به برجام برنگردد، ناچار است به 
مســیر کاهش تعهدات خود ادامه دهد و 
این چیزی است که غرب به جای اتهام زنی 
بایــد آن را بپذیــرد و در مســیر جبران 

اشتباهات گذشته اقدام کند.

گزارش تحلیلی قدس درباره یک اقدام جدید ایران در غنی سازی هسته ای

ارسال پالس اقتدار به اروپای بی عمل

  چرا هر دو یارانه را یک جا نمی دن؟ 9150000831س
مجلس و دولــت قانونی را تصویب کنند که در ایران کســانی بتوانند نامزد س

انتخاباتی شوند که ســابقه منتخبی نداشته باشند، حتی یک دوره چهارساله و 
این قانون در هر چهار انتخابات ایران الزم االجرا باشد.9150000660 

نمازجمعه رامی شــود با ۱۰ نفر هم برگــزار کرد؛ تعطیلی آن توجیهی ندارد. س
 9350000571

خداوند در آیه۱2سوره یاسین می فرماید: ما نه تنها اعمال شما را ثبت می کنیم، س
بلکه آثار اعمالتان را هم می نویسیم. حال بعضی کارگردانان و بازیگران توجه کنند 
اگر بازی و فیلم آنان بدآموزی داشته باشد، ظلم بزرگ و ماندگاری را برای نسل و 
خودشان باقی گذاشته اند، به خصوص بعضی از فیلم ها و سریال هایی که در شبکه 

خانگی توزیع می شود و باعث اختالف های خانوادگی می شوند. 9350000571
لطفاً تا بهترشــدن این شرایط حادکرونایی، آزمون اســتخدامی آذرماه را به س

تعویق بیندازید. به خدا اوضاع خیلی افتضاحه. 9330000175 
احتراماً پیگیر گرانی های سرســام آور زمین های شــهرک های صنعتی استان س

فارس باشــید. یک جوان که دنبال خود اشتغالی و ایجاد اشتغال برای دیگران 
اســت و االن دنبال یک قطعه زمین کوچک در شهرک صنعتی است، به یکباره 
با گران شــدن زمین های شهرک های صنعتی مواجه شده. خواهشمندیم پیگیر 

موضوع باشید. 9170000121  
جاماندگان سهام عدالت چکار باید بکنند؟ عده ای سرمایه دار سهام عدالت دارند س

و امثال ما بازنشسته ها و اقشار ضعیف دیگر جامعه، سهام ندارند! 9150000864
آقای روحانی! فشارحداکثری آمریکا هیچ تأثیری در زندگی شما ندارد، چون در س

رفاه کامل زندگی می کنید و از سفره خالی ملت خبرندارید. ولی همین تحریم ها کمر 
ما مردم مظلوم ایران را شکســته و زندگی ما را به زیرخط فقرمطلق رسانده است. 

9150000334

 کنایه نماینده تهران به گزینه های پیشنهادی بایدن©
برای تصدی وزارت خارجه

ایســنا: نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی به خصومت گزینه های 
پیشــنهادی بایدن برای تصــدی وزارت 

خارجه آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی 

خود در توییتر نوشت:
» از زیبایی هــای سیاســت خارجی  بایدن این اســت که گزینه هــای اصلی وزارت 

خارجه اش:
۱. »کریس کونز« یک ســناتور مخالف برجام و هم نظر با  ترامپ بود و فقط با فشــار 

حزب دموکرات قانع شد.
2. »تونی بلینکن« ابتدا مخالف فشار حداکثری ترامپ بود ولی به تازگی گفته ترامپ 

خوب عمل کرده و سرمایه خوبی برای ما گذاشته است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا که به عنوان 
رئیس جمهور منتخب پیروز صحنه انتخابات شــد، اکنون در حال برنامه ریزی برای 

انتقال قدرت و تشکیل کابینه در ژانویه است.

فرماندهقرارگاهمهارتآموزی:

 کارگروه اشتغال سربازان وظیفه ©
در 31 استان راه اندازی شد

ایرنا: فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه نیروهای مسلح از راه اندازی کارگروه 
اشتغال کارمندان وظیفه ستاد کل نیروهای 
مســلح در اســتان ها خبر داد و گفت: تا 
ســال ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد سربازان باید به 

مهارت آموزی برسند.
سردار سید مهدی فرحی در این باره افزود: 
بیــش از ۱۷۰ تدبیر از فرمانده معظم کل قــوا در ارتباط با حمایت و توجه ویژه به 
ســربازان داریم که بیش از نصف این تدابیر درباره توانمندسازی و مهارت آموزی و 
توجه ویژه به آینده سربازان است. بنابراین برای عملیاتی شدن این تدابیر نقشه راهی 
تدوین شده که مصوبه رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر محمد باقری 

است که ۱۵ شاخص دارد.
وی توضیح داد: در یک برنامه پنج ســاله تا سال ۱۴۰۱ باید سربازان صددرصد به 
مهارت آموزی برسند و یک مهارت تخصصی  با گواهی نامه مناسب دریافت کنند و از 

طرف دیگر ۳۰ درصد هم باید به شغل متناسب با مهارت خود برسند.
فرحی تصریح کرد: دومین وظیفه این کارگروه پس از خدمت سربازان است؛ یعنی 
زمانی که خدمت آن ها تمام شــد بتوانیم از نظر شغلی، مالی و رصد، حمایت های 

تسهیالتی و شغلی از آنان داشته باشیم.

امیرحاتمی:

ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک رونمایی می شود©
مهر: وزیر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشکن 
تمــام ایرانی دنا در آینده نزدیک به نیروی 

دریایی ارتش خبر داد.
امیرســرتیپ حاتمی با بیان اینکه وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح یک 
وزارتخانه انقالبی با تفکرات و اندیشه های 
ناب بسیجی است، افزود: این سازمان با تمام 
توان به پیشرفت و تعالی خود ادامه می دهد و بی شک این پیشرفت های خیره کننده 
در چند دهه اخیر مرهون این تفکر و نگرش انقالبی است و با همین جهت گیری در 
آینده نزدیک ناوشکن تمام ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد 
متفاوت از ناوشکن های هم نسل خود است، تحویل نیروی دریایی ارتش خواهیم داد.

وی در مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری 
با حدود ۸۰ مرکز وزارت دفاع در سراسر کشور برگزار شد، گفت: ما پیرو فرماندهی 
هستیم که در مناسبت های مختلف از جمله عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت 
ابا عبداهلل الحسین)ع(، ضمن به کارگیری تمامی اصول بهداشتی و رعایت پروتکل ها، 

برنامه های خود را به صورت دقیق پیش می بردند.
وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه دفاع با ســخت ترین و خصمانه ترین تحریم ها 
علیه جمهوری اســالمی مواجــه بودیم، گفت: در همیــن دوران، مؤثرترین و 
کارآمدترین تجهیزات دفاعی را طراحی، تولید و تحویل نیروهای مســلح دادیم 
و این دســتاوردها یادآور فرمایش نورانی امام خمینی)ره( است که می فرمایند 
اگر تفکر بســیجی در کشور طنین انداز شود، دشمن نخواهد توانست به اهداف 

شوم خود دست یابد.

سفیر ارمنستان با عراقچی درباره قره باغ کوهستانی ©
رایزنی کرد

فارس: در حالی که اجرای توافق ۱۰ بندی اخیر بین جمهوری آذربایجان، روســیه 
و ارمنستان به منظور پایان جنگ بر سر منطقه قره باغ کوهستانی ادامه دارد، سفیر 
ایروان در تهران با معــاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره تحوالت منطقه رایزنی 
کرد. برپایه این گزارش، آرتاشس تومانیان در دیدار با سیدعباس عراقچی درباره حل 
و فصل درگیری ها در قره باغ کوهســتانی، مسائل مرتبط با رویه های پس از جنگ، 
مشــارکت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و ایفای نقش احتمالی آن ها در آینده 

تبادل نظر کردند.
رایزنی درباره ابعاد و مسیرهای همکاری ها بین ارمنستان و ایران به ویژه در وضعیت 
پیچیــده کنونی، از دیگر محورهای رایزنی این دو مقام در تهران بود. بنا بر گزارش 
رادیو عمومی ارمنســتان، تومانیان و عراقچی بــر ضرورت حفظ و تقویت روابط دو 
جانبه ارمنســتان و ایران، پیوندهای دائمی بین نهادهای دولتی و مردمی به منظور 
انجام مشــورت ها و تقویت کار مشترک در زمینه های همکاری های جاری بین دو 
کشــور تأکید کردند. رایزنی بین این دو مقام ارشد ایرانی و ارمنستانی در شرایطی 
انجام شــده که به دنبال توافق ۱۰ بندی اخیر بین جمهوری آذربایجان، روسیه و 
ارمنستان به منظور پایان جنگ بر سر منطقه قره باغ کوهستانی، اجرای این توافق 

در حال انجام است.

آیا دیپلماسی ایران در ماجرای ©
صلح افغانستان سربلند می شود؟

صلح و ثبات در افغانستان برای بسیاری از کشورها 
اهمیت و جایگاه برجسته ای در تحوالت آنان دارد 
و هر یک از دولت های ذی نفع در مسئله افغانستان 
تــالش دارند باتوجه به ضرورت ها و منافع خود به 
نقش آفرینی درباره مسائل افغانســتان بپردازند. 
نشست ژنو که هر چهارسال یک بار با محوریت تعهد 
کشــورها برای برقراری صلح و ثبات و توسعه در 
افغانستان برگزار می شود، در واقع نشستی است که 
عمدتاً کشورهای حامی مالی افغانستان در آن حضور 
می یابند. اما عالوه بر کشورهای اروپایی، دولت های 
منطقه ای همچون جمهوری اســالمی ایران نیز 
به دلیل اشــتراک منافع و اهمیت راهبردی این 
همسایه، در نشست صلح افغانستان حضورمی یابند. 
باتوجه به تحوالت پیش آمده در افغانستان و کاهش 
تدریجی حضور نظامی آمریکایی ها در این کشــور 
برای ایفای نقشی متفاوت تر در آینده، این نشست 
برای کشــورهای همســایه و هماهنگی با دولت 
افغانستان برای برقراری صلح در آن اهمیت دارد. از 
سوی دیگر، بحث تعهدات مالی کشورها برای کمک 
به افغانستان هم مطرح است و پیش بینی می شود 
میزان کمک ها حدود 2۰ درصد کاهش پیدا کند، 
بنابراین قاعدتاً کشورهای حامی افغانستان به لحاظ 
مالی باید اقدام هایی برای جبران این وضعیت داشته 
باشــند تا این کشور را برای استقرار و دستیابی به 

صلح یاری برسانند. 
جمهوری اســالمی ایران از دو زاویه می تواند در 
رابطه با افغانســتان و تحوالت آن نقش آفرینی 
کند. در واقع، نقش آفرینی در صلح افغانستان و 
همکاری های تجاری و اقتصادی با این کشــور، 
موضوعاتی است که کشورمان با آن روبه رو است. 
از یک سو ثبات افغانستان از جنبه های امنیتی و 
همجواری برای ایران اهمیت دارد، از طرفی هم 
افغانستان محصور در خشکی است و صادرات و 
واردات خــود را از منطقه چابهار انجام می دهد؛ 
بنابراین اگر نهادهای مسئول سیاست خارجی این 
دو موضوع را پیگیری کنند، جمهوری اســالمی 
ایران جایگاه مهمی در معادالت افغانستان خواهد 

داشت و نقش تهران تعیین کننده خواهد بود.
این اهمیت زمانی بهتر درک خواهد شــد که به 
یاد بیاوریم در حال حاضر کشورهای مختلفی در 
کشور افغانستان و عرصه تحوالت آن حضور و نفوذ 
دارند. کشــورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان، 
ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان به عنوان 
کشــورهای همســایه و عالوه بر آن، دولت های 
دیگری چون هند، ترکیه، عربستان، امارات و قطر، 
از جمله تأثیرگذاران بر مسائل افغانستان هستند. 
بنابراین برای دســتیابی به یک راه حل سیاسی 
برای پایان درگیری ها و جنگ بین طالبان و دولت 
مرکزی افغانستان، به همکاری تمامی دولت های 

مؤثر در تحوالت افغانستان نیاز است.
در حال حاضر مذاکرات دوحه که تحت عنوان ابتکار 
آمریکایی ها مطرح می شــود، در عمل به بن بست 
رســیده اســت. گرچه آمریکا و طالبان با یکدیگر 
توافق نامه ای هم امضا کرده اند، اما مذاکراتی که قرار 
بود درون افغانی باشد، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده 
است و حتی نمی دانند چه موضوعاتی را می خواهند 
در مذاکرات اصلی مطرح کنند. البته تالش هایی از 
بخش های مختلف صورت گرفته تا بار دیگر شرایطی 
به وجود بیاید که مذاکرات از ســر گرفته شود، اما 
حتی طرفیــن در مقدمات تعیین دســتورالعمل 
مذاکرات مانده اند. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
جمهوری اســالمی ایــران و وزارت امــور خارجه 
کشــورمان درصدد اســت یک ابتکار منطقه ای را 
به جای طرح ابتکاری آمریکایی ها در مذاکرات صلح 
افغانستان مطرح کند. اگر این موضوع اتفاق بیفتد 
و کشــورهای همسایه و صاحب نفوذ در افغانستان 
به طور جدی وارد ماجرا شوند، در این صورت می توان 

روند صلح در افغانستان را پیش برد.
از سوی دیگر، برقراری صلح و ثبات در افغانستان 
برای جمهوری اســالمی ایران از زوایای مختلفی 
اهمیت دارد. هر نوع ناامنی در داخل افغانستان، 
حداقل از دو منظر به ضرر ایران است. ابتدا اینکه 
جنگ و ناامنی و شرایط نابسامان داخلی، موجب 
سرازیرشــدن آوارگان افغانستانی به سمت ایران 
می شود و مشــکالت بعدی را به وجود می آورد. 
جدای از آن، مســئله قاچاق مواد مخدر است که 
هرچه ناامنی در افغانستان بیشتر باشد، تبعات آن 
متوجه ایران هم خواهد شد. در حالی افغانستان به 
عنوان یک معبر ترانزیت مواد مخدر در نزدیکی 
مرزهای ایــران قرار دارد که به هر حال نیروهای 
امنیتی ســاالنه هزینه زیادی برای حفظ امنیت 
مرزهــا و مبارزه با قاچاق مــواد مخدر می دهند. 
بنابراین طبیعی است که ایران به دنبال برقراری 
صلح در افغانســتان باشــد. شــرایط و تحوالت 
افغانستان، بیشترین اهمیت را از جنبه های امنیتی 
برای ایران دارد و به دلیل همین حساسیت های 
امنیتی اســت که کشــورمان به دنبال برقراری 
صلح و ثبات است. با تمام این تفاسیر، باید گفت 
جمهوری اسالمی ایران تمامی تالش های خودش 
را در جهت اســتقرار صلح در افغانســتان انجام 
می دهد. بااین حال، آمریکا، پاکستان و سعودی ها 
نیز در افغانســتان حضور دارند و آن ها به راحتی 
اجــازه نخواهند داد ایــران نقش تعیین کننده و 
برجســته ای در تحوالت افغانستان داشته باشد. 
این موضوعی اســت که باید منتظر ماند و دید 
دســتگاه دیپلماســی ما و به خصوص وزیر امور 
خارجه کشورمان که به این منظور عازم ژنو شده 
است، چگونه با آن مواجه خواهد شد و چگونه آن 
را مدیریت خواهد کرد و تا چه حد در نیل به این 

اهداف راهبردی موفق خواهد بود. 
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بــــــــرش

 مهر    برابر تصویب »شــورای عالی نشان ها« در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، به پاس فرماندهی و مدیریت جهادی امیر سرلشکر 
ولی اهلل فالحی فرمانده اســبق نیروی زمینی ارتش و رئیس ستاد 
مشترک در دوران دفاع مقدس در صحنه ها و برهه های سرنوشت 
ساز دوران پیروزی انقالب تا عملیات ثامن االئمه)ع( و ایثار و بذل 
جان در اعتالی ایران سربلند اسالمی، نخستین نشان فداکاری به 

آن فرمانده دالور شهید تعلق گرفت.
شهید سرلشکر فالحی در طول خدمت به دلیل شایستگی توانست 
تا درجه سرتیپی پیش برود و دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را نیز 
پشت سر بگذارد؛ با این وجود به دلیل مبارزات سیاسی و فعالیت 
علیه رژیم شــاه از ســال ۱۳۳۰ تا ۱۳۵2 چهار بار به زندان افتاد. 
حضور شهید فالحی در شــیراز به عنوان معاون فرماندهی مرکز 
آموزش پیاده، همزمان بــا اوج فعالیت های مردم بر ضد حکومت 
پهلوی بود؛ به همین دلیل در بیشتر شهرهای ایران از جمله شیراز 
حکومت نظامی اعالم شده بود. به دلیل کوشش های شهید سرلشکر 
فالحی، حکومت نظامی در شیراز لغو و نیروهای ارتش از خیابان ها 

جمع شدند.
پس از پیروزی انقالب، بعد از اینکه شهید سپهبد قرنی به شهید 
فالحی پیشنهاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش را می دهد با وجود 
شرایط خاص آن زمان که کسی عهده دار این مسئولیت نمی شده، 
ایشان با جسارت این مسئولیت را پذیرفته و اذعان داشته: »خونی 

که در بدن دارد برای مردم، انقالب و دفاع از میهن خواهد بود«.
او از آغــاز جنگ در جبهه های نبــرد حق علیه باطل حضور دائم 
داشــت. پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا در حکمی 

از سوی حضرت امام خمینی)ره(، مسئولیت جانشینی رئیس ستاد 
مشــترک ارتش جمهوری اســالمی ایران را بر عهده گرفت. امیر 
سرلشکر فالحی افسری بسیار عالم در امور نظامی، فعال و کوشا بود 
و تأکید شدیدی به حفظ نظام جمهوری اسالمی داشت و تا آنجا که 
در توان داشت ضمن ایجاد هماهنگی بین ارتش و سایر نیروها مانند 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مردمی، از سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در مقابل هجمه گروهک ها دفاع کرد.
از شــهید فالحی نقل شــده که در مقام رئیس ستاد ارتش گفته 
بود: »من وجب به وجب خاک خوزستان را به علت محل خدمت 
اولیه ام می شناسم. با توجه به پیشروی سریع عراق آرزو داشتم که 
ارتش عراق زمینگیر شــود که چنین شد. اکنون تنها یک آرزوی 
دیگر دارم. تنها آرزویم این است که ارتش متجاوز عراق را از طرف 
آبادان تا مارد عقب بنشانم.« با طراحی و اجرای پیروزمندانه عملیات 
ثامن االئمه و رفع حصر آبادان آرزوی شهید فالحی برآورده شد و 

وضعیت راهبردی جنگ دگرگون و زمینه برای پیروزی های بزرگ 
فراهم شد.

او در عملیات ثامن االئمه )ع( به منطقه عملیاتی شتافت و پس از 
کسب پیروزی ارزشمند در این عملیات در شامگاه هفتم مهرماه به 
همــراه تعداد دیگری از فرماندهان جنگ به قصد دیدار با حضرت 
امام فرمانده کل قوا و ارائه گزارش به محضر ایشان راهی تهران شد 
که با سقوط هواپیمای حامل آنان در نزدیکی تهران به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.
به عقیده بســیاری از کارشناسان، شهید فالحی در جرگه یکی از 
موفق ترین رؤسای ســتاد در تاریخ ارتش ایران به شمار می آید. از 
جمله ویژگی های او می توان به »شناخت دقیق و درست سازمان 
ارتش و چگونگی عملکرد آن«، »واقع نگری و برداشت ژرف و درست 
نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی« و همچنین »باور به کاربردی 
کردن دانش نظامی در جریــان طراحی راهبردها و راه کنش های 

جنگی« اشاره کرد.
خردادماه امسال پس از پیشنهاد ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح 
به محضر فرمانده معظم کل قوا، مبنی بر اهدای پرچم و نشــان 
فداکاری به یک هزار و ۱۸۴ شهید دانشجو و دانش آموخته دانشگاه 
افسری امام علی)ع( نیروی زمینی ارتش، پس از تصویب معظم له، 
این دانشــگاه به افتخار دریافت نشان »فداکاری« نایل و مراتب به 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ شد.
نشان فداکاری، پس از پایان محدودیت های اخیر به خانواده شهید 

فالحی اعطا خواهد شد.
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نخستیننشانفداکاریبهشهیدسرلشکرفالحیاعطاشد

 سیاست   حجــت االسالم والمسلمین رئیسی در جلسه دیروز 
شــورای عالی قوه قضائیه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با رعایت پروتکل های بهداشــتی در دو سالن جداگانه از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج 
و یاد و خاطره شــهدای بسیجی تأکید کرد: در این شرایط کشور 
نیازمند انســجام و همدلی و هماهنگی است، بنابراین مسئوالن 
وزارت بهداشت درگیر حاشیه ها نشوند و در یک کار جمعی همه 
ظرفیت های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد 

این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
وی از ایمان، اخالص، صداقت، بصیرت، مردمداری، دشمن شناسی 
و دشمن ستیزی و تالش برای تحقق شعار »ما می توانیم« به عنوان 
شــاخصه های فرهنگ بسیج یاد کرد و گفت: امروز کادر درمان و 
پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و 

یاری مردم برخاسته اند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی سپس از 
بررسی »ادعای آزمایش برخی دارو های وارداتی روی ۳ هزار نفر از 
مبتالیان به کرونا در کشور« خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با 
نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار 
کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران 
در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت 
جهانی و رعایت شدن یا نشدن اصول اخالق پزشکی از جمله اطالع 
بیمــار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافــت و هزینه کرد اعتبارات 

احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با عملکرد جمهوری اسالمی 
ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان ملل از سویی از 
عملکرد ایران در مبارزه با مواد مخدر قدردانی می کند و می گوید 

صداقت شما در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه 
خسارت های مالی و جانی زیادی متحمل شدید، اما از سوی دیگر 

علیه ما قطعنامه می دهد.
رئیس دستگاه قضا با اعالم اینکه اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر 
را باز بگذارد، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می گیرد، افزود: 
جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر و باند های 
قاچاق می ایستند و ما قربانی این مسئله هستیم و اینکه به جای 

قدردانی علیه ما قطعنامه می دهند، پدیده عجیبی است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی همچنین با قدردانی از خدمات 
دکتر محمدباقر ذوالقدر، معاون ســابق راهبردی قوه قضائیه، ابراز 
امیدواری کرد بــا تالش دکتر صاحبکار معاون راهبردی جدید و 
همکاری با مرکز فّناوری قوه قضائیه، روند حرکت به ســوی قوه 

قضائیه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.

قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه خبر داد

آغازبررسیادعایآزمایشبرخیداروهارویمبتالیانکرونا
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a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی  ©
در پی درگذشت  حجت االسالم راستگو

آســتان:خبر درگذشــت روحانــی 
پرتالش،مبلغ دلســوز وخالق، مرحوم 
حجت االسالم و المسلمین محمدحسن 
راستگو موجب تأثر و تألم خاطر گردید. 
آن مرحــوم مبلغــی صاحب ســبک 
و دوســتی صمیمــی برای کــودکان 
و نوجوانــان بــود و چهره مانــدگار و 

 خدمات علمی و آموزشی او در حوزه تعلیم و تربیت هیچ گاه از یاد نخواهد رفت.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه والثناء، رضوان الهی 
و همجواری با اولیاء اهلل را برای آن فقید سعید و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان 

محترم به ویژه خانواده گرامی آن مرحوم از خداوند منان خواهانم.

تولید محصولی حیاتی درعرصه سالمت  به همت دارو سازی ثامن  

تنها تولید کننده دیالیز صفاقی در شرایط تحریم©
آســتان/ آرزو مستأجر حقیقی: کلیه ها یک جفت عضو کوچک لوبیا شکل 
هســتند که نقشی حیاتی در بدن بازی می کنند. این عضو حیاتی گاهی ممکن 
است به دالیل مختلفی عملکردشان دچار اشکاالتی شود و زندگی ما را به خطر 
 بیندازند. گاهی نیز این شرایط به حدی بحرانی می شود که بیمار جز پیوند کلیه 
چاره  ای ندارد.عمل کلیه  تا محقق شــدن شرایط پیوند یا در مواقعی که امید به 
موفقیت پیوند از بین رفته باشد، باید به  طور مصنوعی انجام شود. در این وضعیت، 
همودیالیز)دیالیز خونی( و دیالیز صفاقی دو راه پیش روی بیماران نارسایی کلیوی 
است.در ادامه، منتخبی از فعالیت های شرکت داروسازی ثامن وابسته به هلدینگ 
ســالمت و داروی سازمان اقتصادی رضوی را در این حوزه بررسی می کنیم و از 

خودکفایی این شرکت در تولید مواد و تجهیزات دیالیز صفاقی خواهیم گفت.  

رشد 65 درصدی در حوزه همودیالیز»
همودیالیز نخســتین روش درمانی اســت کــه به  طور معمول بــرای بیماران 
نارسایی کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ثامن نیز همچون بسیاری از 

شرکت های داروسازی در این حوزه فعالیت می کند.
مجید طبسی، مدیرعامل این شرکت می گوید: داروسازی ثامن تولیدکننده محلول 
همودیالیز اســیدی غلیظ در گالن های 4هزار و 920 میلی لیتری است که برای 
انجام همودیالیز در بیماران با نارســایی کلیوی کاربرد دارد. البته برخی بیماران 
مبتال به کرونا نیز به همودیالیز نیاز پیدا می کنند. شــرکت داروسازی ثامن با به 
 کارگیری راهبرد های بازاریابی در نیمه نخست سال 99، در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته، افزایش ۶۵ درصدی تولید و فروش این محصول را داشته است.
 در این روش، بیماران مجبورند ساعت های طوالنی را در مراکز همودیالیز بگذرانند، 
امــا در روش دیالیز صفاقی، پــس از نصب یک مجرای ارتباطی در محل صفاق 
بیمار، او می تواند در منزل، محل کار یا هر مکان مناسب دیگری اقدام به دیالیز 
کند. استقالل، قابلیت انعطاف و راحتی، کنترل بیشتر بیمار بر زندگی شخصی، 
قابلیت دیالیز در مکان هــای مختلف به  دلیل قابل حمل بودن تجهیزات و نیاز 
نداشتن به سوزن و بیمارستان برای دیالیز از مهم ترین مزایای دیالیز صفاقی است.

این شرکت ربع قرن است به عنوان نخستین و تنها تولیدکننده محلول های دیالیز 
صفاقی فعالیت می کند. طبسی می گوید: هم  اکنون هزار و 200 بیمار تقریباً به 

 طور ثابت زیر پوشش خدمات دیالیز صفاقی این شرکت قرار دارند.

تبدیل تحریم ها به فرصت»
تولید محصوالت دیالیز صفاقی به  طور عمده وارداتی اســت و قطعات، اقالم و 
تجهیزات تولید و بسته بندی انجام می شد، اما با تحریم های جدید در سال های 
اخیر، از ابتدای ســال 98 واردات تجهیزات و مواد اولیه دیالیز صفاقی به ایران 
متوقف شد. بدین  ترتیب، شرکت ثامن با انگیزه بیشتری تحقیقات گذشته خود 
را در این حوزه گسترش داد. در نهایت، با همکاری یک شرکت تولیدی تحریم ها 
را به فرصت تبدیل کرد و موفق به کســب دانش بومی تولید مواد و تجهیزات 
دیالیز صفاقی شد. بدین ترتیب، فرایند جایگزینی نمونه  محصوالت تولید داخل 
دیالیز صفاقی مداوم ســرپایی، با نمونه  های خارجی از زمســتان سال گذشته 

عملیاتی شد.
طبسی درباره این دستاورد بومی می افزاید: تولید داخلی فیلم های چندالیه و سایر 
ملحقات فراورده های دارویی کیسه ای سبب شد وقفه ای در تولید روزانه محلول های 
دیالیز صفاقی و ســایر آنتی بیوتیک  های تزریقی کیسه ای ایجاد نشود و بیماران 
کشور برای درمان با مشکلی اساسی روبه رو نشوند. با توجه به اینکه تولید داخلی 
این فیلم های چندالیه به قطع کامل واردات منجر شده، به میزان 12 میلیون یورو 
در سال صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.او با اشاره به اینکه هم اکنون سه 
نوع محلول دیالیز صفاقی I، II و III در این شرکت تولید می شود که میزان درصد 
دکستروز آن ها با یکدیگر تفاوت دارد، می افزاید: با توجه به تحریم های ظالمانه، 
مشکالت ارزی و نقل و انتقاالت بانکی و عدم امکان واردات، با هدف خدمت رسانی 
هر چه بیشــتر به بیماران، تولید داخلی و بومی سازی تجهیزات دیالیز صفاقی 
خودکار )APD( نیز شامل کاســت، َولو، کیسه تخلیه و... در شرف انجام است.

 
فعالیت 70 مرکز دیالیز صفاقی»

به همت شــرکت داروسازی ثامن، تعداد مراکز دیالیز صفاقی کشور هر سال در 
حال افزایش اســت. در این مراکز، همه خدمات مربوط از جمله مشاوره انتخاب 
روش درمانــی، آموزش بیماران برای انجام دیالیز، آزمایش ها و معاینات دوره ای 
انجام می گیرد.مدیرعامل شرکت ثامن می گوید: هم  اکنون 70 مرکز فعال دیالیز 

صفاقی در کشور در حال خدمت رسانی هستند. 
در سال جاری نیز با وجود محدودیت های ایجاد شده برای راه اندازی مراکز جدید 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا، با برنامه ریزی هــای صورت  گرفته، در حال انجام 
مقدمات راه اندازی دو مرکز جدید از جمله مرکز امام رضا)ع( الرســتان در استان 

فارس و مرکز خیریه مهدیه کرج هستیم.

 آستان   مدیر امور مجاورین آستان قدس 
رضوی در گفت وگو با رادیو زیارت از توزیع 
210هزار بسته معیشتی میان خانواده های 
کم درآمد و نیازمند جامعه از ابتدای شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
هادی غالمی که میهمان رادیو زیارت بود، 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری این رادیو 
به تشریح اقدام های حمایتی این مدیریت در 
ماه های گذشــته و در بازه همه گیری کرونا 
پرداخت و متذکر شد: آنچه انجام پذیرفته 
به اســتناد وظیفه ذاتی و معنوی آســتان 
قدس رضــوی و در عمل به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب و دستور تولیت آستان قدس 
برای رسیدگی به امور محرومان بوده است. 
تحقق این اقدام ها نیز در چارچوب همگرایی 
خیران، خدام و نهادهای متولی آستان قدس 
رضوی میســر شــد.وی ادامه داد: در حال 
حاضــر نیز به صورت روزانــه برنامه توزیع 
غذای گرم در میــان خانواده های محروم و 
به ویژه افراد بی سرپناه را پیگیری می کنیم. 
شناسایی این افراد نیز از طریق کانون های 
خادمیاری به عنوان بازوان اجرایی ما انجام 
می پذیرد. نمایندگان ما در این کانون ها در 
واقع معتمدان محــالت و فعاالن فرهنگی 

مساجد و مراکز مذهبی منطقه هستند.

 خدمات حمایتی»
 با تأکید بر حفظ کرامت خانواده ها

غالمــی به چالش های اقتصادی ناشــی از 
همه گیــری برای اقشــار کم درآمد جامعه 
اشــاره و بیان کرد: از آغاز موج این بیماری، 
با مشــارکت کانون های خادمیاری اقدام به 
شناسایی خانواده های محترم و آبرومندی 
کردیم که به واسطه از دست رفتن اشتغال 
سرپرســت خود یا بروز دیگر مشکالت، در 
تنگنای معیشــتی قرار گرفته اند. خدمات 
حمایتی مــا برای این خانواده ها با تأکید بر 
حفظ کرامت ایشــان انجــام می گیرد. این 
رویکرد بســیار مورد تأکید تولیت آستان 
قدس رضوی و سیستم اجرایی این مجموعه 
اســت.وی بخش دیگری از حمایت ها را در 
حوزه توزیــع اقالم بهداشــتی اعالم کرد 
و یادآور شــد: چالش های معیشــتی گاه 
موجب می شــود تا خرید و استفاده از اقالم 

بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضدعفونی برای 
خانواده های کم برخوردار و نیازمند، دشــوار 
باشــد. در بسته های معیشــتی که آستان 
قدس رضوی برای این جامعه هدف تدارک 
دیده، 14قلم کاال گنجانده شده که بخشی از 
آن شامل همین محصوالت بهداشتی است.

مدیر امور مجاورین آســتان قدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: همچنین خادمیاران این 
آســتان با ایجاد کارگاه هایــی به امر تولید 
ماســک و توزیع آن در مناطق حاشیه ای و 
مراکز عام المنفعه نظیر مســاجد و... اقدام 
کرده اند. از ســوی هلدینگ دارویی آستان 
قدس نیز محلول ضدعفونی برای توزیع در 

این مناطق تهیه و تأمین شد.

 پرداخت حساب دفتری نیازمندان»
 با عنوان »آقا حساب کرده اند«

مدیر امور مجاورین آســتان قدس رضوی 
از اجــرای طرح پرداخت حســاب دفتری 
نیازمندان بــا عنوان »آقا حســاب کردند« 
با مشــارکت خادمان مضجع شــریف امام 
هشــتم)ع(، جمعــی از خیــران و مردم 
نوع دوست نیز سخن گفت و توضیح داد: در 
طرح مذکور، بخشــی از بدهی های ناشی از 
اجاره بها، قبوض خدماتی و مخارج درمانی 
اقشار کم بضاعت حاشیه شهر مشهد، مناطق 
محروم اســتان و کشورمان تأمین و تسویه 
شده اســت.وی خاطرنشان کرد: شناسایی 

بدهکاران نیازمند در پرداخت حساب های 
دفتــری ســوپرمارکت های محلی، تأمین 
قبوض خدمات در محــالت کم برخوردار 
و حاشــیه شــهر، تعامل با ســازمان های 
خدمات رسان همچون شــرکت آب، برق، 
گاز و صحت ســنجی مطالبات، شناسایی 
موجرانــی که قادر بــه پرداخــت اجاره 
بهای منزل خــود در محالت کم برخوردار 
نبودنــد و همچنیــن تأمیــن هزینه های 
درمانی بیماران بی بضاعت بســتری شده 
در بیمارســتان های شــهر از طریق واحد 
مددکاری بیمارستان های دولتی و... بخشی 
از اقدام های ما در چارچوب اجرای این طرح 
بود.غالمی تأکید کرد: خوشبختانه بازتاب 
خوب این برنامه ســبب مشارکت مردم و 

همراهی صاحبخانه ها و خیران شد.
مدیر امور مجاورین آســتان قدس رضوی 
در بخش دیگــری از اظهارات خود، درباره 
ســایر اقدام های این مجموعه در حمایت 
از محرومان توضیــح داد: تأمین جهیزیه 
نوعروسان با مشارکت خیران بخش دیگری 

از اقدام های ما را شامل می شود.
 از ابتــدای امســال تاکنون 39۵ ســری 
جهیزیه شــامل 10قلم کاالی ایرانی را به 
زوج های جوان کم بضاعــت اهدا کرده ایم 
و برای خانواده هایی کــه نیازمند دریافت 
کمک هزینــه خرید جهیزیــه بودند نیز 

370مورد تسهیالت تأمین شد.

 اردوهای جهادی»
 با تمرکز بر حوزه سالمت 
او نقبی هم به روند برگزاری 
اردوهای جهادی و عمرانی از 
سوی آســتان قدس رضوی 
زد و تشــریح کرد: بخشی از 
اردوهای جهادی ما در حوزه 
سالمت و درمان متمرکز بوده 
و با همراهی خادمان سالمت 
ابتدای  از  اجــرا می شــود. 
امســال تــا اول آذرماه، 1۵ 
اردوی جهادی در شهرستان 
مشهد برگزار شد و این روند 

تا پایان سال نیز تداوم خواهد یافت.غالمی 
ادامه داد: بخشــی از این طرح به غربالگری 
و شناسایی موارد احتمالی ابتال به کرونا در 
مناطق حاشــیه ای اختصاص دارد و در گام 
بعد نیز در صورت مشاهده موارد مثبت، تیم 
تخصصی برای مراقبت و درمان به منطقه 
اعزام می شــود. این اقدام با هدف مهار موج 
همه گیری کرونا و ارائه خدمات ســالمت و 
درمان در مناطق محــروم انجام می پذیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: دیگر اردوهای 
جهادی ما در حوزه عمرانی تعریف شــده 
اســت و در آن، بازسازی و استحکام بخشی 
منازل و محل اســکان خانواده های نیازمند 
و بهسازی و تجهیز مراکز عام المنفعه نظیر 
مساجد، مراکز آموزشی و... را دنبال می کنیم. 

خدمات حمایتی ما 
برای خانواده های 

محروم با تأکید بر 
حفظ کرامت ایشان 
انجام می گیرد. این 
رویکرد مورد تأکید 

سیستم اجرایی  
آستان قدس 
رضوی است

بــــــــرش

تشریح خدمات آستان قدس به محرومان در موج جدید کرونا

  حمایت با حفظ کرامت 
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توزیع بسته های نوشت افزار ©
در اصفهان

آســتان: مســئول کانون ایثار و شهادت 
دبیرخانه خدمــت رضوی اصفهان از توزیع 
40 بسته نوشت افزار بین فرزندان جانبازان 
این استان خبر داد.مهرانگیز ترکی با اعالم 
جزئیات این خبر گفت: این بسته ها شامل 
کوله پشتی، دفتر، خودکار، مداد و جامدادی 
است و خادمیاران کانون ایثار و شهادت این 
بسته ها را بین فرزندان جانبازان و شهدای 

مدافع حرم تیپ فاطمیون توزیع می کنند.
ترکــی اضافه کرد: این امــر تاکنون در دو 
مرحله انجام شــده که در مرحله  نخســت 
بیــن خانواده ها در برخی شهرســتان های 
اســتان و مرحله دوم در شهرســتان های 
قهدریجــان، فالورجــان و نجف آباد انجام  
 شد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون بسته های 
نوشــت افزار به 1۶خانواده و 40 دانش آموز 

اهدا شده  است.

اهدای قالی دستباف نفیس ©
برای امور خیریه

آستان:خادمیاران رضــوی روستای جیریا 
اســتان مرکزی یک تخته قالی دســتباف 
نفیس به نیت امــام رئوف و برای کمک به 
نیازمندان اهدا کردند. بیش از یک ســال 
اســت که بانوان خادمیار رضوی روستای 
جیریا که فرش آن شهرت جهانی دارد رج 
به رج این قالی را با وضو و ذکر صلوات باال 
آوردند تا سرانجام زحمتشان به ثمر نشست.
دبیــر کانون های خدمت رضوی اســتان 
مرکزی در مراســم رونمایی و تحویل این 
فــرش دســتباف که با حضــور جمعی از 
خادمیاران رضوی در روســتا برگزار شد با 
اهدای تبرکات رضوی از زحمت بانیان خیر 

و بافندگان این فرش تجلیل به عمل آورد.
این فرش کــه به نیت و به یاد امام رضا)ع( 
بافته شــده، قرار است طبق خواسته بانیان 
و بافندگان با بهترین قیمت پیشــنهادی 
فروخته شود و وجه آن در راستای کمک به 
نیازمندان از طرف امام رئوف)ع( هزینه شود.

خادمیاران حرم مطهر رضوی ©
وبیناری آموزش می بینند

آستان: سلســله وبینارهای آموزشی ویژه 
خادمیــاران حرم مطهر رضــوی به همت 
مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی در 
حال برگزاری است.این وبینارهای آموزشی 
به منظور بهره مندی خادمیاران حرم مطهر 
رضــوی از خدمات آموزشــی مرکز جامع 
مشــاوره آســتان قدس در فضای مجازی 
روزهای یکشنبه ســاعت 17:30 با حضور 
رضــا آذریان و با موضوع »روان شناســی و 
مهارت هــای ارتباطــی زوجیــن« برگزار 
می شود.وبینار »روان شناسی و مهارت های 
ارتباطــی زوجیــن« بــا حضور افســانه 
قندهارزاده روزهای شنبه ساعت 1۵:00 و 
روزهای چهارشنبه ساعت 10:00 پذیرای 

خادمیاران حرم مطهر رضوی است.
در ایــن وبینارهــا همچنین بــا موضوع 
»روان شناســی و ارتباط مؤثر با فرزندان« و 
»روان شناسی و افســردگی« روزهای شنبه 
و دوشــنبه ســاعت 8:00 صبح و موضوع 
»روان شناســی و ارتباط مؤثــر با زوجین« 
روزهای چهارشنبه ســاعت 9:00 صبح از 
ســوی طیبه آستانه پرســت به خادمیاران 
آستان مقدس رضوی آموزش داده می شود.

خـــبر
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 آستان   روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطالعیه ای 
شرایط جدید خدمت رسانی حرم مطهر رضوی را تشریح کرد. 

متن اطالعیه به این شرح است:
بســم اهلل الرحمن الرحیم »وافتح لی یا َرِبّ بَاَب الَْفَرِج بَِطْولِک َو 
اکِســْر َعِنّی ُســلَْطاَن الَْهِمّ بَِحْولِک« ای پروردگار من، به احسان 
خویش َدرِ آســایش به روی من بگشا و به نیروی خود، سختِی 

اندوهم را درهم شکن. 
زائران و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت!

بردباری و شکیبایی شما سروران گرامی در همکاری با خدمتگزاران 
خود در آســتان قدس رضوی از ابتدای شیوع ویروس منحوس 
کرونا تا به امروز و مشارکت و همدلی در کمک به هموطنان در 
قالب رزمایش مواسات، جلوه هایی بی بدیل از عظمت و بصیرت 
مردم ایران اسالمی است که در تاریخ ماندگار خواهد شد و از این 
رو خالصانه قدردان و سپاسگزاریم. امید آنکه با عنایت پروردگار 
متعال هر چه زودتر پذیرای قدوم و خدمتگزار شما عاشقان امام 

رئوف در مشهد مقدس باشیم.
به استحضار می رساند از زمان آغاز شیوع بیماری کرونا، صیانت 
از ســالمتی زائران علی بن موســی الرضا علیه آالف التحیه و 
الثناء به مهم ترین اولویت  آســتان قدس رضوی تبدیل شــده و 
به اذعان صریح مســئوالن نظام سالمت و ناظران و کارشناسان، 
شیوه نامه های بهداشتی به دقیق ترین شکل ممکن در این بارگاه 
منور به مرحله اجرا درآمده و به استناد ارزیابی های صورت گرفته 
از سوی نهادهای متولی، سطح رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در میان خدام و زائران این بارگاه ملکوتی، الگوی سایر مراکز و در 
ترازی عالی بوده است که این مهم جز با همکاری و همراهی شما 

مردم عزیز میسر نشده است.
بــر این اســاس، در شــرایط جدید شــیوع بیمــاری و اعمال 
محدودیت های سراســری از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
سطح کشور، آستان قدس رضوی ضمن عذرخواهی و دلجویی 
از زائــران عزیز و با اندوه فراوان اعــالم می دارد به صورت موقت 

و تا رفع شرایط حاد کنونی، محدودیت ها در حرم مطهر رضوی 
تشدید خواهد شد.

همچنین آستان قدس رضوی از طریق افزایش تولیدات رسانه ای 
در فضای مجازی و رســانه ملی تالش می کند عموم ارادتمندان 
حضرت رضا علیه الســالم از اقصی نقاط عالم را از انوار قدســی 
منبعث از بارگاه نورانی امام مهربانی ها و معارف رضوی بهره مند 

نماید.
در پایان از جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی 
الرضا علیه آالف التحیه والثناء، ضمن آرزوی سالمتی و شادابی 
برای همه ارادتمندان ســاحت قدسی اهل البیت علیهم السالم و 
شفای عاجل بیماران، هم میهنان ارجمند را به توسل و تمسک 
به ســاحت نورانی آل اهلل در کنار توجه جدی به شیوه نامه های 
بهداشتی در راستای عبور از این بحران عالم گیر دعوت می نماییم. 
باشد که پروردگار مهربان، در آسایش به رویمان گشاید و سختی 

اندوهمان را در هم شکند. آمین یا رب العالمین

خبر

در اطالعیه روابط عمومی آستان قدس رضوی  عنوان شد

تشدید محدودیت های کرونایی در حرم مطهر رضوی 

سرزمین آفتاب

برگ سبز خودروی پراید مدل 1386 رنگ نوک مدادی 
به شماره انتظامی 984ط65 ایران 12  شماره موتور 
1959356 و ش���ماره شاسی S1412286331948 به 
مالکیت حجت مهربانی نژاد عالف مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
29
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید جی ال ایکس آی به 
رنگ سفید روغنی مدل 1386 به شماره انتظامی 87-

436 د 95 به شماره موتور 2061179 و شماره شاسی 
S1412286359921 به مالکیت موسی اوصالی فرزند 
مصطفی به کد ملی 4270290307 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
09
29
3

دی
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مف
ی 

گه
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س���ندکمپانی خ���ودرو پرای���د م���دل 1394 رن���گ 
نوک مدادی متالیک ش���ماره موت���ور 5393470 
 NAS411100F3430543 شاس���ی  ش���ماره  و 
متعل���ق به خانم لعیا قاس���می مفقود و از درجه 

اعتبارساقط می باشد ,ع
99
09
29
7

دی
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ی 
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برگ س���بز و س���ندکمپانی س���واری پراید م���دل1389 
ش���ماره ش���هربانی 653م39ایران36 ش���ماره موتور 
3478305 شماره شاسی S1412289185789 به نام 
فاطم���ه ریوندی فرزند مراد مفق���ود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری کار، لند مارک 
م���دل 1394 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
121ط43 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور SPC7043 و 
ب���ه   NAGU2CF23EC751277 شاس���ی  ش���ماره 
مالکیت ش���رکت سنگ و آهن فوالد سنگان سهامی 
خاص مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع

99
09
28
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موتور س���یکلت پیش���تاز 125 مدل 1388 
رنگ آبی به ش���ماره انتظامی 761/43449  ش���ماره 
موتور 958619 و شماره شاسی 8811012 به مالکیت 
ج���واد عقلی مقدم مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت سهامداران شرکت بازرگانی 
طیور مروارید کویر سهامی خاص ثبت شده به 

شماره 10035 و شناسه ملی 10590017992 جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

نوبت اول
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و یا 
نماین��دگان قانونی آنان  دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
ک��ه در س��اعت 9:00  صبح روز یکش��نبه مورخ 
1399/09/16 در محل کارخانه ش��رکت واقع در 
شهرک صنعتی ش��کوهیه ، بلوار چمران ، نبش 
خیاب��ان مریم  تش��کیل م��ی گردد حض��ور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
شرکت

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

تصوی��ب تراز و حس��اب س��ود و زیان س��االنه 
ب��ه  منته��ی  ش��رکت  مال��ی  ه��ای  ص��ورت  و 

1398/12/29
تعیین تکلیف و تعیین خط مشی آتی شرکت

9ع هیئت مدیره شرکت
90
92
90

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی چدن 

خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2641 
و شناسه ملی 10380181597

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت یا 
نماین��دگان آن��ان دع��وت ب��ه عم��ل می آی��د در 
جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده که 
در س��اعت 11 صبح م��ورخ 1399/09/15 در محل 
شرکت واقع در مشهد- کیلومتر 30 جاده مشهد 
قوچان )کورده(- جنب گرمان گاز شرکت تولیدی 
و صنعتی چدن خراس��ان تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی 
برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

2- اس��تماع گزارش بازرس و حس��ابرس شرکت 
برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

3- بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زی��ان ب��رای عملک��رد س��ال منته��ی ب��ه تاریخ 

1398/12/29
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس 

شرکت برای یک دوره یک ساله
5- تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت درج 

آگهی های شرکت
6- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی

/ع هیئت مدیره شرکت 
99
09
27
7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده)نوبت دوم(

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت نورد ایوان 
غرب سهامی خاص به ش��ماره ثبت 140 شناسه ملی 
10300010376 دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت  نوبت 
)دوم( که در ساعت 9 صبح مورخ 1399/09/22 روز 

شنبه
در مح��ل ش��رکت : ایالم شهرس��تان ایوان ش��هرک 

صنعتی ایوان تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

 1- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره
2 - انتخاب بازرس 

3- تعیین وضعیت حق امضا
 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5- تصویب تراز و صورت های مالی
ع هیئت مدیره شرکت نورد ایوان  9

90
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آگهی مناقصه شماره  13-99- ح
صنایع حدید موضوع : خرید 580 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 گذار در رد تمام و یا هریك از پیشنهاد ها 
مختار می باشد. 

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

شناسه آگهی1049115/م الف2682
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت 
به انتخاب ش�ركت های بومی )ش�هر مش�هد( واجد ش�رایط دارای 
تخصص الزم در زمینه ی قالب بندی و بتن ریزی سقف های عرشه فوالدی )متال 
دک( جه�ت توس�عه بنای پ�روژه ثامن اداری ب�ه متراژ ح�دودی 1800 مترمربع 
اقدام نماید. لذا از كلیه شركت ها كه دارای رزومه مناسب در این زمینه می باشند، 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداكثر ت�ا تاریخ 1399/09/08 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مركزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  
32001126-051تم�اس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چ�اپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات تکمیلی پروژه ثامن اداری
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 همایش علمی »رســانه و مکتب ســلیمانی« برگزار می شود  اندیشــه: همایش علمی »رسانه و مکتب ســلیمانی« ۱۴ و ۱۵ دی ۱۳۹۹ در ســالن همایش های بین المللی صدا و سیما، توسط دانشگاه 
صدا و سیما برگزار خواهد شد. در این همایش از شخصیت های علمی کشور در عرصه رسانه، دیپلماسی عمومی و جنگ نرم برای ارائه مقاله و سخنرانی دعوت به عمل آمده است. برگزاری نمایشگاه عکس، تولیدات 

رسانه دانشجویی، میزگردهای رادیویی و تلویزیونی و برگزاری کارگاه های تخصصی با موضوعات رسانه ای همچون فیلم کوتاه، فیلم نامه نویسی و مستند از دیگر برنامه های جانبی این همایش خواهد بود.

در کدام خانه باید ماند؟©
پس از شــیوع ویروس کرونا، توصیه »در خانه بمانیم« تکیه کالم رســانه ها شد و فصل 
نویی از زندگی را با مختصات خودش رقم زد. برای من که چندســالی اســت در حوزه 
خانواده می خوانم و می نویسم، توصیه »در خانه بمانیم« در ذهنم طور دیگری پیچ وتاب 
خورد؛ چون به واسطه تعامل با خانواده های مختلف می دانستم ممکن است در خانه ماندن 
طوالنی مدت پیامدهای متفاوتی به همراه داشــته باشــد. به همین دلیل دوست داشتم 
به دنبال جواب این پرسش باشم که این خانه کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟ خانه هایی 
که قرار اســت مدتی در آن بمانیم و بیرون نیاییم تا به حال چطور ساخته شده و چگونه 
می توان مدتی طوالنی همراه با همه اعضای خانواده در آن ماند؟ در این نوشته سعی کردم 

مختصات این گونه »خانه ها« را ترسیم کنم.
برای پیدا کردن پاسخ پرسش هایم سراغ کتاب ها و نوشته هایم رفتم. حرف برای گفتن 
دراین باره کم نیست اما از نظر من آنچه بیشترین ارتباط را با در خانه ماندن و موضوع 
این روزهــا دارد و می تواند حل کننده خیلی از گره های به وجودآمده در مدت طوالنی 
خانه نشینی باشد، داشتن خانواده ای مستحکم است. خانواده ای که در توفان های مختلف 
حوادث، استوار و بدون لرزش بایستد و از اعضای خود محافظت کند. خانواده ای که پناه 
همه است برای در امان ماندن از آزارها و بدخلقی های روزگار و جایی نیست که اعضای 
آن از ترس و خشونت خانگی به سازمان های مشاوره ای مراجعه می کنند. برای ترسیم 
چنین خانواده ای نیاز به تحقیق و پژوهش است. به همین علت برای پیدا کردن جواب 
با محوریت استحکام خانواده میان مطالب مختلف در حوزه خانواده جست وجو کردم. 

مسئله ای که در منابع علمی با عنوان اصل تحکیم خانواده بیان می شود.
خانواده برای حفظ و تعالی نیاز به استحکام دارد. اصل حفظ و استحکام خانواده اصلی 
اســت که به زندگی سروسامانی می دهد. تحکیم خانواده، فراگیری اصل اعتدال میان 
اعضــا، حاکمیت اخالق و حفظ حقوق همه آن هاســت. به تعبیر قرآن کریم، هدف از 
تشــکیل خانواده »به سکونت رسیدن اعضاســت«، در نتیجه الزم است همه رفتارها و 
تعامالت در راستای تحقق این هدف باشد و منظور از تحکیم، به کمال رساندن همین 
سکونت و آرامش اســت. آرامش با کمترین ظلم و تحقیر حتی یک عضو در خانواده، 
ســازگار نیست. بنابراین استواری خانواده مبتنی بر ســازوکاری سالم و روابط پرنشاط 
و روبه رشد اســت که از اخالق خانوادگی نتیجه می شود. اخالقی که شامل بینش ها، 
ارزش ها، گرایش ها، روش ها، عملکردها و گویش هایی اســت که یک مجموعه متعادل 
را شــکل می دهد؛ این مجموعه شــامل نوع نگاه و بینش زن و مرد به خانواده، زندگی 
خانوادگی و به همدیگر است. ارزش هایی که براساس آن زندگی می کنند، گرایش ها و 
وابستگی هایشان و راه حل هایی که در زندگی انتخاب می کنند، نوع تعامل و زبان ارتباط 

با هم هست. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این چند مورد می پردازیم.
عملکرد و مناســبات انسان از نوع نگاه و بینش او به موضوعات نشأت می گیرد. انسان 
همان طور زندگی می کند که زندگی را می فهمد. رفتارش در خانواده تابع دریافت او از 
خانواده اســت و رفتار و مناسبات زن و شوهر با هم برگرفته از درک آن ها از هم است. 
تا زمانی که نگاه و بینش افراد اصالح نشــود انتظار اصالح عملکرد، رفتار و روابط آن ها 

انتظاری دور از واقع است. 
در آموزه های اسالم هر کار درستی در خانواده بار ارزشی دارد و محبوب خداوند است، 
حتی نگاه محبت آمیز زن و مرد به هم و رفتار حاکی از عشق و عالقه آن ها به یکدیگر. 
همســرانی که خانواده و روابــط زن و مرد در آن را چنین ارزشــمند بدانند حتماً به 
ستون های محکمی در حفظ و استحکام خانواده تکیه می کنند. بنابراین تبیین ارزش ها 

راهی مفید و مؤثر در حفظ و استحکام خانواده است.
مجموعه عملکردها -اعم از کنش ها و واکنش ها- در تشکیل خانواده و زندگی خانوادگی، 
نقشی اساســی دارد. اگر در تشکیل خانواده نخستین گام ها درست و استوار برداشته 
شود و عملکرد زن و مرد در زندگی خانوادگی معیارگرایانه باشد، کمتر گرفتار لرزه های 
آســیب زا می شوند. همچنین اگر در زندگی خانوادگی از آغاز و شکل گیری آن تا تمام 
مراحل بعدی، از عملکردهای بی پایه و دور از معیار پرهیز شــود و هر عملی مبتنی بر 
اندیشه و خردورزی و بر اساس میانه روی باشد، بسیاری از عوامل تهدیدکننده و آسیب زا 

پیدا نمی شود. 
زندگی خانوادگی به شدت متأثر از ارتباط های زبانی و گویش های حاکم بر زندگی است، 
به گونه ای که سالمت و صالبت زندگی خانوادگی یا بیماری و آسیب پذیری آن به زبان و 
نوع به کارگیری آن وابسته است. بسیاری از مشکالت، درگیری و اختالف ها از زبان آغاز 

می شود و گاه به مراحل حاد و بحرانی می رسد. 
 آموزش برای زندگی خانوادگی ضروری و اساســی اســت. این آموزش شــامل امور 
گوناگون مانند آموزش معیارهای الزم برای انتخاب همســر، فراگیری شــناخت زن 
و مــرد و تفاوت ها و نیازهایشــان، آموزش حقــوق خانواده، روابط زناشــویی، اصول 
زندگــی خانوادگی، مدیریت خانــواده، اقتصاد خانواده، فرزنــدداری، تربیت فرزند و... 
می شــود. بنابرایــن باید گفت با توجه به آنچه از ســیره معصومین)ع( و کالمشــان 
برداشت می شود، داشتن خانواده ای مســتحکم نیازمند داشتن این نوع آموزه هاست. 
در خانه بمانیم را باید ارمغان کرونا دانســت و باید برای داشــتن خانه های مستحکم 
تــالش کــرد تا بتــوان با آرامــش در مــدت طوالنی زیر یک ســقف با هــم ماند.

 اندیشــه/ محســن فاطمی نژاد  
 گیتــا ِدوان ِورمــا، معمار و نویســنده 
در کتــاب »هند زاغه نشــین« می گوید 
»ریشه حاشیه نشــینی در شهرها را نه 
در فقر شهری بلکه باید در سرمایه داری 
شهری جست و جو کرد«. مسئله ای که 
در یک هفته گذشــته با عنوان »تخریب 
آلونک در بندرعباس« فضای رســانه ای 
کشــور را تحت تأثیر قــرار داد و منجر 
به واکنش های مختلفی نیز شد، دوباره 
مسئله حاشیه نشینی را از حاشیه به متن 
فضای رسانه ای جامعه کشاند. ما در این 
مجال ســعی کرده ایم با امیرخراسانی، 
جامعه شــناس و پژوهشــگر حوزه شهر 
و  »ســرمایه داری«  نســبت  مــورد   در 
»زاغه نشــینی« گفت و گــو کنیم که در 

ادامه از نظر می گذرانید.

گذشته    سال  ما  خراسانی!  جناب 
و در همیــن صفحــه در خصوص 
سیاست های زاغه گستر نئولیبرالیسم 
گفــت و گــو کردیم اگــر ماجرای 
بندرعباس را بهانــه ای برای به متن 
کشاندن مســئله حاشیه نشینی در 
مجدد  گفت وگوی  و  نخبگانی  فضای 
در مورد آن قــرار دهیم، آیا ماجرای 
بندرعباس را می توان میزانســنی از 
اعمال همین سیاســت ها در سالیان 

اخیر بدانیم؟ 
به نظــرم خــود ماجــرای بندرعباس 
تمــام گلوگاه ها در این قضیه را نشــان 
می دهــد. نخســتین نکته اینکــه ما با 
یک حاشیه نشــینی گسترده به ویژه در 
شــهرهای جنوبی مواجه هســتیم. در 
نتیجه، این یک پدیده بسیار جدی است 
و مجموعه قوانینی که در حوزه مسکن 
داریم علیه حاشیه نشــینی است. اینکه 
کل مجموعه قوانین علیه حاشیه نشینی 
باشد بسیار عجیب است. مهم ترین این 
قوانیــن نیز چیزی اســت کــه در دنیا 
نیــز خیلی مهم اســت و بحث بســیار 
گســترده ای روی آن وجــود دارد و با 
عنوان »امنیت تصرف« شناخته می شود. 
امنیت تصرف یکی از عواملی اســت که 
سبب می شود زاغه ها بهبود پیدا کنند؛ 
به این معنا که مبنا را بر این می گذاریم 
هر کســی که در این محدوده حاشــیه 
شهر نشست با او کاری نداریم و امنیت 
تصرف دارد. در نتیجه خود زاغه نشین ها 
پس از مدتی رفته رفته به مسکن سازی 
و بهبــود کیفیت مســکن خودشــان 
می کننــد.  مبــادرت 
ایــن نخســتین و پیش 
اســت.  گام  پاافتاده ترین 
امنیت  نمی گویــم  مــن 
تصرف، زاغه نشــینی را از 
بین می برد بلکه می گویم 
نخســتین  تصرف  امنیت 
برای  باید  گامی است که 
با حاشیه نشــینی  مواجهه 
برداشــته شــود. فراموش 
نکنیــم مــا در ایــران با 
توجه به تعریف کالســیک 
زاغه نشین  سوم  یک  زاغه، 
ثلث جمعیت  یعنی  داریم. 
با تعریف کالسیک در این 
وضعیت هستند. در نتیجه 
کل  بگویــم  می خواهــم 
علیه حاشیه نشینی  قوانین 
اســت. نکته دوم این است 
کــه در این ماجــرا گفته 
بوده  غیرقانونی  قلع  شــد 
است و با خاطیان برخورد 
این یک  نظرم  به  می شود. 
دروغ بسیار بزرگ بود. این 
کار نه غیرقانونی بوده است 
و نه کسانی که این کار را 
بوده اند،  خاطــی  کرده اند 
این کار  بلکه کســانی که 
را کرده اند صرفاً یکســری 
مأمور شهرداری بوده اند که 
به آن ها دستور داده شده و 
آن ها نیــز موظف به انجام 
این وظیفــه بوده اند. بــه همین خاطر 
با خاطیــان، ریاکاری  از برخورد  حرف 
می رســاند.  را  بلندمرتبه تر  مســئوالن 
مطابق قانون، قانون قلع داریم و این کار 
با صدور حکم انجام شده است. در نتیجه 
این، مســئولیت ناپذیری و شــانه خالی 
کــردن از زیربار مســئولیت و انداختن 
مســئولیت به گردن مظلوم ترین حلقه 
این زنجیر اســت که به تازگی نیز بسیار 
مرسوم شده است. یعنی اول یک فاجعه 
به بار می آورند و بعد می گویند کسی که 
اجرا کرد، آن را بد اجرا کرده اســت. در 
حالی که آنچه اجرا شد عین قانون است 
و مادامی که بگوییم این ضابط اشــتباه 
کرد انگار نمی خواهیم بپذیریم مجموعه 
قوانین ما علیه حاشیه نشینی است. این 
را در ریز به ریز قوانین می توان نشــان 

داد که چطور کاًل بدنه قوانین ما هر روز 
علیه این افراد می شود و شما یک نمونه 
قانون در این ســال ها محض نمونه پیدا 
نمی کنید که برای اغنیا تصویب شــده 
باشد. به عبارتی نه مالیاتی، نه ضوابطی 
و نه مقرراتی تصویب شده است و بنده 
به شــخصه نمی دانم چطــور قوانین ما 
فقط طبقه متوسط به پایین را زیر فشار 

قرار می دهد.

خیریه ای    کار  ارزش  نمی خواهیم 
که در این خصوص توسط افراد انجام 
می شود را زیر ســؤال ببریم و از بُن 
آن را غلط تلقــی کنیم، ولی به نظر 
این نوع نگاه خیریه ای در همان پازل 
نئولیبرالیسم قدم می گذارد و صرفاً به 

یک مسّکن بدل می شود؟ 
مــا ایــن همــه حاشیه نشــین داریم، 
حاشیه نشــینی کــه بــا خیریــه حل 
قوانیــن و  نمی شــود. حاشیه نشــینی 
ضوابط و اجرا می خواهــد. به یک معنا 
مســئولیت حاکمیتــی اســت. اآلن ما 
داریــم از حکمرانی صحبــت می کنیم. 
ایــن مســئولیت مشــخص حاکمیتی 
اســت. خیلی از این خیریه ها نیز برای 
برندینگ خودشــان این کارها را انجام 
می دهند و می گویند مثاًل ما برای فالن 
فرد خانه تهیــه کردیم. من نمی خواهم 
همه خیریه ها را یک کاسه کنم ولی در 
سال های اخیر خیریه ها بی نهایت بدنام 
شدند. تمام کســانی که در دادگاه های 
از  اقتصادی محاکمه شــدند،  مفاســد 
این نهادهای خیریه ای ســوء اســتفاده 
کردند. خیریه نباید طوری شــود که در 
آن در واقع وجهه شــویی صورت بگیرد. 
به فــرض اینکه خیلی از ایــن اتفاق ها 
نیز برای خیریــه نمی افتاد و خیریه نیز 
خیریــه می بود، باز هــم این ها وظایف 
اســت.  قوانین  مجموعه  و  حاکمیتــی 
مثــل این اســت که من هیــچ قوانین 
راهنمایی و رانندگی نداشــته باشــم و 
شاهد هرج و مرج و تصادف و به تبع آن 
آسیب دیدگی باشــم و بعد به خیریه ها 
بگویم بیایید کمــک کنید تا این قضیه 
را جمــع کنیم. اینجا شــما باید قوانین 
راهنمایی و رانندگی داشته باشید تا در 
حوزه عبور و مرور شاهد انضباط باشید. 
نئولیبرالیســم مدام می گوید مقررات را 
کم و مقررات زدایی کن. عرصه مســکن 
در ایران اوج بازار نئولیبرال است چرا که 
بــه مقررات زدوده ترین وجه ممکن بدل 
شده اســت. زور قانون نیز درنهایت به 
حاشیه نشینی می رسد وگرنه مگر کسی 
بوده است بخواهد بسازد و نتواند؟ هیچ 
پولداری را پیــدا نمی کنید که بخواهد 
جایی را بسازد و نتوانسته باشد. در کوه 
و مسیر رودخانه، مناطق ممنوعه شهری 
و هرجایی کــه فکر کنید ســاخته اند. 
این ها جلو چشم ماست. این ها ولی ابداً 

قلع نمی شــود، چون قانون راه را برای 
این ها باز کرده اســت، می گوید تخلف 

کن ولی بیا پولش را بده. 

نظر در    به  از مســائلی که  یکی 
کشور با آن درگیر هستیم، یک نوع 
شدیدتری از نئولیبرالیسم در برخی 
برخی آن را  حوزه هاســت که مثالً 
تعبیر  نیز  رانتی  نئولیبرالیســم  به 
کنترل  برای  دیگر  از طرف  کرده اند. 
این نوع شــدت یافته نیز مثالً نوع 
مواجهه شــورای نگهبان با قوانینی 
چون مالیــات بر خانه هــای خالی 
نشان داد  هنوز نتوانسته ایم مسائل 
فقهی مان را با ســرمایه داری متأخر 

حل و فصل کنیم. 
بحــث خانه هــای خالی نشــان داد ما 
یکسری مسائل فقهی داریم و خود فقه 
باید یکســری کارهایی را بکند. شورای 
نگهبــان مالیات بر خانه هــای خالی را 
بر اســاس قاعده تســلیط رد کرد. این 
نشــان می دهد این نوع فقــه باب میل 
بازار آزاد اســت. حوزه و اسالم شناسان 
باید مداخــالت فقهی کننــد تا احکام 
عدالت محورانه تری را اســتخراج کنند. 
مگر ما بــرای احتکار قانون نداریم؟ من 
اگر پوشک احتکار کنم می آیند و یقه ام 
را می گیرند، ولی ما اآلن کسانی را داریم 
که خانه احتکار می کنند.به نظرم ما به 
مداخالت فقهی نیاز داریم تا این قواعد 
را تعدیل کند یا دست کم توضیح دهد. 
یکی از پیشــروترین قوانین این بود که 
جلــو احتکار خانه را بایــد بگیریم. این 
حتی به لحاظ نئولیبرال و برای تنظیم 
بازار نیز مهم است. حتی نئولیبرال ترین 
کشــورهای دنیا نیز دارنــد این را اجرا 
نباشــد که کســی   می کننــد. طوری 
10 هــزار خانه را احتــکار کند یا فالن 
بانک 500 آپارتمان 200 واحدی داشته 
باشد. با مثاًل تصویب مالیات بر خانه های 
خالی قرار نیست اوضاع به کام شود، چرا 
که مجموعه ای از قوانین اســت که باید 
تصویب شود و این برخورد دلسردکننده 
آمد. اینکه من می گویم بدنه قوانین باید 

حل و فصل شود همین است.

روزنامه    بــا  مصاحبه  در  شــما 
فرهیختگان از ضرورت روزآمد شدن 
اآلن  گفتید.  اسالمی ســازی  جریان 
عده ای درزمینه اسالمی سازی و تمدن 
اسالمی نیز کار می کنند. پس در این 
قضیه نیز مشــکل را در عدم فهم 

سرمایه داری متأخر می دانید؟
بــه نظرمن دو جریان در اینجا رشــد 
نامتقــارن داشــته اند. از یــک طرف 
پابرهنه ها  انقالبی داریم که شــعارش 
و مســتضعفان اســت و از طرف دیگر 
فقهــی داریم که هنوز ســرمایه داری 
متأخر را درک نکرده است. این فقه به 

تناسب شــعارهای انقالب رشد نکرده 
اســت. انقالبی که شــعارش این است 
فقهش باید بســیار عدالت محور باشد؛ 
فقهی باشــد که مدام به توزیع ثروت 
و قــدرت در جامعه حســاس باشــد. 
البته من فاصلــه زیادی با حوزه دارم 
و درک من از مناســبات داخلی آنجا 
دقیق نیســت ولی آنچه به ظاهر دیده 
فهمی  چنین  نمی کنم  فکر  می شــود، 
برنامه ریزی و  باشد. مثاًل  وجود داشته 
مطالعات شــهرداری تهران کاری چند 
جلدی با عنوان فقه مدیریت شــهری 
منتشــر کــرده بود که نشــان می داد 
اصاًل چنیــن درکی وجــود ندارد که 
دارد.در  وجود  مالی  سرمایه داری  اآلن 
مورد تراکم فروشــی نیز یک نفر صدا 
بلنــد نکرد که این تراکــم حق عموم 
مردم است. چطور این را می فروشید؟ 
در واقع اینجا با قضیه تراکم فروشــی، 
دارید فروش امــوال عمومی را به نفع 

یک قشر خاص انجام می دهید.

باید    این دست  از  اساساً مشکالتی 
در ساحت نظر حل و فصل شود یا اینکه 
واقعیت میدانی بدون رسیدن به نظریه 

جامع قابل حل و فصل است؟
واقعیتــی روی زمیــن اســت که این 
سرمایه داری  یک  شــما  یعنی  واقعیت 
خیلــی هار و شــکاف طبقاتی بســیار 
گسترده و مجموعه قوانینی علیه ضعفا 
داریــد. باالخــره باید به ایــن واقعیت 
واکنشی نشان داد. در 20 سال گذشته 
مجموعه قوانینی کــه در همین حوزه 
مسکن تصویب شده اســت را ببینید، 
اغنیا  نمی شــود یک قانون هم علیــه 
نباشد. نمی شود شــما یک قانون برای 
وحشتناک  فروشی  تراکم  از  جلوگیری 
نداشته باشــید. نمی شــود یک قانون 
نداشته باشــید تا جلو شکاف طبقاتی 
را بگیرید. حتی یک قانون هم نیســت. 
به تعبیری شــما یک مریض سرطانی 
دارید، مدام به او اســتامینوفن کدئین 
بدهید ولی یک بار کســی نیاید بگوید 
چرا این را شــیمی درمانــی نکردید؟ 
این خیلی عجیب اســت که حتی یک 
قانون را پیــدا نمی کنیم که بخواهد به 
بازار انضباطی بدهــد. بخش زیادی از 
آن به همکاری ســرمایه داری امالک و 
مســتقالت با بدنه قــدرت برمی گردد. 
بخشی از همین بدنه قدرت اهل بخیه 
و اهل ساخت و ســاز بوده اند. اگر هم 
بخواهد مطالبه عمومی  شــکل بگیرد، 
هزار جــور انگ به آدم زده می شــود. 
یــک واقعیتــی روی زمین اســت، آیا 
ایــن را ببینیــد؟ اصل  نمی خواهیــد 
قضیه مجموعه قوانینی اســت که علیه 
حاشیه نشین هاست. تا زمانی که در آن 
قوانین مداخلــه ای صورت نگیرد حکم 

قلع هم صادر می شود. 

امیر خراسانی در گفت وگو با  قدس: حوزه مسکن در ایران اوج جوالن نئولیبرالیسم است

حاشیهنشینی،محصولمنطقسرمایهداری  انتشار کتاب ©
» بازار و دولت در ایران«

ایبنا: کتاب »بازار و دولت در ایران؛ سیاســت 
مکاِن بازارِ تهران« نوشــته آرنگ کشاورزیان با 
ترجمه ابراهیم اسکافی از سوی انتشارات شیرازه 
کتاب ما منتشر شد. این کتاب تالشی است برای 
محقق شدن این دیدگاه ها از طریق طرح پرسش 
ناظر به فاعلیت پررنگ سیاســی بازار در 100 
سال منتهی به انقالب 1۳5۷ در مقایسه با نقش 
منفعل وی پس از آن. دوم تالشــی است برای 
پاسخ به همین پرسش از طریق مفهوم پردازی 
بازار همچــون مجموعه ای از شــبکه ها که در 
کنش های شــخصی اعضایش حک شده اند و 
در تعامل با دیگر همتایان، نمود عینی می یابد. 
منظور از شبکه، مجموعه ای منظم از تماس ها و 
پیوندهای اجتماعی میان افراد و گروه های درگیر 
در انواع و اقســام تعامالت فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی در بازار است.
اگر گفته نشود تمامی مفاهیمی که برای بررسی 
فاعلیت سیاسی بازار به کار گرفته شده اند عاریتی 
بوده اند، دســت کم باید گفت بیشــتر آن ها از 
کاستی ای رنج برده اند که نتیجه سهل و ممتنع 
دانســتن جایگاه و کارکرد این نهاد در گستره 
سیاسی کشور اســت. نهادی که گفته می شود 
فاعلیت سیاسی اش را هم مدیون تعامل مستمر با 
نهاد روحانیت است و هم در تقابل مداوم با دولت.

رایج تریــن نگاه به بــازار در ایــران، دیدن آن 
همچون مجموعه ای اســت که همــه عوامل 
تشــکیل دهنده اش ـ اعم از رســوم اقتصادی، 
حساســیت های سیاســی و روابــط اجتماعی 
اعضایش ـ توســط »ســنت« تعییــن تکلیف 
می شــوند. تعیین کنندگی نقش اقتصادی بازار 
در موضع گیری های سیاسی وی، گروه دیگری از 
محققان را بر آن داشته که مفهوم مارکسیستی 
»طبقــه« راـ  با اندکی دخــل و تصرف در آنـ  
مفهومی مناسب برای تحلیل عملکرد سیاسی 
بازار بدانند. مفهومی که به طبع مانع بررســی 
جنبه هایی از هویت بازار می شــود که مشتق از 

عوامل اقتصادی نیستند.
ایــن دو نوع نگاه به بازار بــرای تبیین فعالیت 
سیاسی ای به کار گرفته می شوند که گویا عمدتاً 
در تقابــل با موج های مختلف مدرنیزاســیون 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای بوده اند که از 
میانه سده 1200 شمسی، ایران را درنوردیدند. 
چنیــن تحلیل هایی ایــن واقعیــت را نادیده 
می گیرند که اوالً بخش هایی از همین بازار، خود 
در آغاز کار در زمره عوامل و عناصری بود که از 
طریق گسترش تجارت بین المللی در خط مقدم 
وجه اقتصادی همین مدرنیزاسیون قرار داشت و 
دوم آنکه زمانی هم کــه در دوره ای متأخرتر از 
وجوه اجتماعی و فرهنگی مدرنیزاسیون برکنار 
ماند، از تالشش برای ایجاد ائتالف های سیاسی 
با نیروهایی مانند دانشجویان که برخالف بازار در 

مرکز توجه این پروژه قرار داشتند، کاسته نشد.
اکنون دو مفهوم جدیدتر، یکی به عاریت گرفته 
از مطالعات فرودســتان، یعنی مفهوم »اقتصاد 
غیررســمی« و دیگری حاصل بازبینی در روند 
تحول جوامع مدرن که در آن ها دسترســی باز 
یا محدود به اطالعات نقشی مرکزی در عوامل 
برســازنده بنگاه های اقتصــادی دارند نیز برای 
بررسی بازارها وارد کار شده اند. در مورد نخست، 
تعامالِت الجــرم بازار و دولت، همچون دریافت 
جواز کســب از دولت، پرداخت مالیات به وی و 
چانه زنی با آن به میانجی نهادهای صنفی اهمیت 
تحلیلی خود را از دســت می دهند و تنها وجه 
خودسازمانده بازار که ذیل فعالیت های غیررسمی 

آن دسته بندی می شود، اهمیت پیدا می کند.
در مورد دوم، این کمبود اطالعات در مورد قیمت 
کاالها، خریداران و فروشنده ها هستند که موجب 
می شوند الگوهای اقتصادی متکی بر فرض رقابت 
خالص، نتوانند توضیح باشند بر کارکرد بازار. از 
این منظر این کار حاصل ایجاد ســازوکارهایی 
اســت برای برطرف نمودن کاســتی اطالعات 
سازوکارهایی که به نوبه خود در تبیین فعالیت 
سیاســی بازار در تعامل ها و تقابل هایش نقشی 

تعیین کننده می یابند.
یکی از مهم تریــن نتایج ایــن مفهوم پردازی، 
اضافه شــدن عامل »مکان بــازار« به مجموعه 
عوامــل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اســت 
برای درک عملکرد فعال بــازار در تمامی ادوار 
یاد شده؛ به گونه ای که نویسنده مطرح می کند 
این وجود یک مکان متمرکز است و امکان ایجاد 
»شــبکه های همیارانه« را بــه بازاریان می دهد؛ 
شبکه هایی که اساس وفاداری و کنش جمعی 

بازاریان بودند.
با تــالش دولت هایی که پــس از انقالب زمام 
امور را در دســت گرفتند، در هدایت و کنترل 
عوامــل اقتصادی از ســویی و از ســوی دیگر 
پراکنده شــدن محل های تجاری کشورـ  خواه 
در گستره سرزمینی و خواه به دلیل ایجاد مراکز 
تجاری بزرگ ایران در خارج از مرزهای کشــور 
ـ مرکزیت این مکان رو بــه افول نهاد و همراه 
با آن، »شــبکه های اجباری« که توان بسیج آن 
شبکه های پیشین را ندارند، جایگزین آن ها شد 
و بدین ترتیب فعالیت سیاســی بازار را به نحو 

چشمگیری کاهش داد.

 حوزه و 
اسالم شناسان باید 
مداخالت فقهی 
کنند تا احکام 
عدالت محورانه تری 
را استخراج کنند. 
مگر ما برای احتکار 
قانون نداریم؟ اآلن 
کسانی را داریم 
که خانه احتکار 
می کنند. به نظرم ما 
به مداخالت فقهی 
نیاز داریم تا این 
قواعد را تعدیل 
کند یا دست کم 
توضیح دهد. یکی 
از پیشروترین 
قوانین این بود که 
باید جلو احتکار 
خانه را بگیریم

بــــــــرش
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معرفی کتاب

دیدگاه
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یادداشت

 سها کارساز، پژوهشگر مرکز رشد بانوان دانشگاه امام صادق)ع(

سرمایه، خودش را با هر ایدئولوژی سازگار می کند
ســرمایه خــودش را به همــه چیز 
دین  بــه  را  خــودش  می چســباند. 
و بی دینــی و مذهــب و المذهبــی 
سیالیت  ترجمه اش  که  می چســباند 
ســرمایه  یعنی  می شــود.  ســرمایه 
خــودش با هــر ایدئولوژی ســازگار 
اســت و در نتیجــه چیــز عجیب و 
غریبــی نیســت. عجیــب و غریــب 
بخشــی از همین مســئولیت گریزی 
اســت که گفتم هر کســی هر کاری 
کــه می خواهد می توانــد انجام دهد 
ولی هیچ تبعاتی برایش ندارد. شــما 
می توانید شــهرداری باشــید که یک 
شــهر را نابود می کند ولــی به جای 
اینکه برای شــما تبعات داشته باشد، 
فقط مســئولیت عوض می کنید. این 
میلیون   1.5 حاشیه نشــینی  حجــم 

نفری مشــهد را ما که نســاخته ایم. 
انگار تقصیر هیچ کسی نیست و فقط 
تقصیر مأموری است که حکم را اجرا 
کرده اســت. ما بحران پاســخگویی 
ظاهر  در  ســرمایه داری  شاید   داریم. 
بیاید ولــی به لحاظ  لجام گســیخته 
منطقــی خیلــی دقیق اســت. ما در 
از ســرمایه داری هســتیم  مرحله ای 
کــه بایــد انباشــت صــورت بگیرد. 
در مرحلــه انباشــت هم مــدام این 
ولنگاری ها هست. یعنی یک طبقه ای 
باید شــکل بگیرد. اقتصــاد را باید به 
دست مردم ســپرد، دست من و شما 
نمی سپارند؛ یعنی ما قرار است اقتصاد 
را بــه یک بخــش خصوصــی رانتی 
واگذار کنیم که این بتواند بعداً متحد 
سیاسی ما نیز باشــد. همه می گویند 

باید اقتصاد را به دســت مردم سپرد. 
حــاال این مردم متعلــق به طیف های 
سیاسی مختلفی هستند. یعنی این ها 
سر قواعد اصلی بازار آزاد توافق کامل 
دارند. مرحله بعد این می شود که شما 
در مرحله اول مقررات زدایی می کنید 
تا به راحتی بتوانید این طبقه را شکل 
بدهید و در مرحله بعد این می شود که 
مجموعــه قوانینی را تصویب می کنید 
که به نفع طبقه حاکم اســت. مرحله 
دوم زمانــی آغاز می شــود که قوانین 
ســخت گیرانه ای  بــرای محافظت از 
منافــع این طبقه شــکل بگیرد. برای 
نمونــه در آمریکا شــما نمی توانید به 
راحتــی وارد طبقــه الیــت و پولدار 
شــوید. چون قوانین اساســاً به شما 
اجازه نمی دهند این قدر رشــد کنید.

سر رفتن حوصله؛ مسئله ای مدرن و پیچیده©
اندیشه: »سر رفتن حوصله« مسئله مهمی است که کمتر درباره آن سخن گفته شده و از 
این رو جا دارد درباره آن جدی اندیشید و گاهی عامدانه و آگاهانه با آن مواجهه ای نقادانه 
داشــته باشیم تا در آن بازاندیشــی کنیم. مفهوم »مالل« یا »سر رفتن حوصله« مفهوم 
پیچیده ای است که مابه ازاهای تجربی آن متنوع و متضاد است. فیلسوفان و نظریه پردازان 
اجتماعــی عموماً در این زمینه اجماع دارنــد که مالل یا کم حوصلگی یا بی حوصلگی 
پدیده ای مدرن است که آدم ها در محیط های روستایی و قبیلگی هرگز یا به ندرت به آن 
دچار شده اند. البته ممکن است در روستاهای امروزی مردان و زنانی که مانند شهرنشینان 
درگیر زندگی مدرن هستند، عباراتی چون »سر رفتن حوصله« را به کار ببرند اما منظور 

من آن دسته از روستاها و عشایر است که کمتر دستخوش تغییر شده اند.

کاهشظرفیتهایوجودی»
شوپنهاور در قرن نوزدهم در کتاب »در باب حکمت زندگی« پیش بینی می کند تا پایان 
قرن بیســتم در پی کاهش تدریجی ظرفیت های وجودی و درونی، آدم ها کم حوصله تر 
می شــوند. بر این اساس جمله »حوصله ام ســر رفته است« بیانگر کاهش ظرفیت های 
معنایی درون ماست که موجب شده با دنیای درون خودمان ارتباط کمتری داشته باشیم.

انسانمدرنگرفتاردرچنگمالل»
اگر بخواهیم مفهوم »حوصله ام ســر رفته« را بیشــتر واکاویم، می توانیم به کتاب الرس 
اسونسن با عنوان »فلسفه مالل« )ترجمه افشین خاکباز( مراجعه کنیم. هر چند نویسنده 
در خلق دیدگاهی منسجم و روشن از »مالل« موفق نبوده اما در مجموع کتابی جذاب، 
خواندنی و مردم پسند درآمده که پر از کلمات قصار و ایده های شگفت انگیز و خواندنی 
است. اسونسن در این کتاب تشریح می کند که انسان مدرن و امروزی در دل »فرهنگ 
مــالل« زندگی می کند. به گفته او »مالل« همچون ِمــه زندگی آدم و جامعه امروزی را 
دربرگرفته و نوعی نگون بختی را بر آدم ها تحمیل کرده اســت. اسونسن نشان می دهد 
انسان های گرفتار در مالل برای آنکه زندگی جالب و بدون ماللی داشته باشند، متحمل 
ریســک ها و مخاطرات بدی می شوند و از همین رو معتقد است مالل، رنج ها و بالهای 

فراوانی بر سر آدم امروزی می آورد.

فرهنگ»سررفتنحوصله«»
از مباحث اسونســن می توان استنباط کرد »مالل« یا »سر رفتن حوصله« نوعی فرهنگ 
است که فقدان معنای شخصی در زندگی را بر ما آدم ها تحمیل می کند. به تعبیر اسونسن 
»مالل« برچســب سفیدی اســت که آدمی بر هر چیزی که نتواند توجه و عالقه اش را 

برانگیزاند و جلب کند، الصاق می کند.

»سررفتنحوصله«ازبیکیفیتی»
بی حوصلگی بیان دیگری از فقدان کیفیت است. آدمی وقتی با موقعیت ها و وضعیت هایی 
روبه رو می شود که به هر دلیل احساس می کند آن موقعیت، کیفیت الزم را برای برقراری 
ارتباط ندارد، اغلب می گوید »حوصله ندارم«. در واقع گاهی که با وضعیت »تهی بودگی« 
روبه رو می شویم و توان برانگیخته شدن را از دست می دهیم یا در ما کاهش پیدا می کند، 
این حالت را با عبارت »حوصله ندارم« نشــان می دهیم. نکته مهم این اســت که فقدان 
کیفیت نه در خود موقعیت بلکه متناسب با جایگاه ما در آن موقعیت است و از همین 
رو این امکان وجود دارد که شخص دیگری در همان موقعیت احساس نشاط، باانگیزگی 

و شور داشته باشد.
»مالل« همچنین ممکن اســت از »از خود بیگانگی« سرچشمه گیرد. گاهی ممکن 
است نسبت به زمان، مکان و فعالیتی که انجام می دهیم هیچ نوعی از پیوند وجودی 
و اصلی برقرار نکنیم. گویی ما را به زور به آن کار یا حضور در آن موقعیت واداشته اند. 
این وضعیت از خودبیگانگی در مواردی خود را از طریق زبان ما آشــکار می کند. در 

واقع »حوصله ام سر رفته« اعتراف به این از خودبیگانگی است.

رنا
 ای
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عک
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دلبســتگی به دنیا، حزن از دســت دادن ســرمایه عمر را در پی دارد  شبستان: آیت اهلل علی اکبر رشاد پیش از آغاز درس خارج فقه که به صورت مجازی برای طالب حوزه علمیه امام رضا)ع( تهران 
برگزار شد، گفت:  هر کس دلبسته دنیا باشد، سه چیز با قلب او قرین است؛ یکی از آن ها هم و غمی است که هیچ  وقت تمام نمی شود. انسان عاقل باید سرمایه عظیم عمر را خرج بدست آوردن کمال، ورع، تقوا، علم، 

معرفت، خدمت به بندگان خدا و عبادت کند، اما شخص دلبسته دنیا چنین نمی کند به همین دلیل برای از دست دادن سرمایه بزرگ عمر همواره غمناک و محزون خواهد ماند.

 ضمانت محافظت از دین در عصر غیبت©
 مراجعه به مجتهد جامع الشرایط است

حوزه: در مدت پنج ســالی که از والدت امام زمان)عج( تا شهادت امام یازدهم 
ســپری شد، امام عسکری)ع( بسیار دقت داشتند که میالد فرزند خود را از نگاه 
دشمنان کتمان کنند و در عین حال می خواستند برای دوستان اظهار نمایند؛ چرا 
که نگران بودند اگر دوستان، امام زمان)عج( را ندیده باشند، چه بسا وجود امام را 

انکار کنند؛ امام یازدهم بین این دو حالت قرار داشتند.
در عصر امام عسکری)ع( جامعه اسالمی در آغاز یک تحول عظیم قرار داشت و آن 
تحول این بود که تا سال ۲۶۰ه .ق مردم به حضور و دسترسی به امام در جامعه 
عادت کرده بودند، اما از ســال ۲۶۰ه .ق بنا بود امام زمان)عج( غایب شوند و این 
تحولی بود که در بحث امامت در حال رخ دادن بود. امام یازدهم از انحراف مردم 
در زمانی که امام زمان)عج( غایب می شوند نگران بودند؛ بنابراین بسیار دقیق از 
طرف امام بیان می شــد که مردم طی دوران غیبت چه کاری انجام دهند. امام 
یازدهم این مســئله را بسیار واضح بیان کردند؛ به گونه ای که از طرف امام هیچ 
 گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و آنچه شک و شبهه است مربوط به جهلی است 

که بسیاری از مردم هنوز از وجود امام خبر ندارند.
بنا بر روایت جلد هجدهم وسائل الشیعه مبنی بر رجوع به مجتهد جامع الشرایط، 
اصــالً اجازه مراجعه به غیر فقیه وجود ندارد و در دایره فقها کســانی که چهار 
ویژگی را دارند قابل رجوع هستند؛ یعنی غیر از فقیه بودن، صیانت نفس کرده، 
حافظ دین باشــد و مخالف هوای نفس بوده و مطیع امام زمان)عج( باشد. امام 
عســکری)ع( خالصه مجموع این چهار نکته را در عدالت بیان فرمودند؛ یعنی 
نفرمودند فقیه و عادل باشد؛ چرا که اگر این را بیان می کردند کلمه عادل ابهام 

داشت که در چه حدی از عدالت نیاز است.
آن عدالتی که برای امام جماعت در انجام واجبات و ترک محرمات می خواهیم 
برای آنکه پشــت ســر امام جماعت بایســتیم و نماز بخوانیم کافی است، اما 
عدالت گاهی تعریفی باالتر و دقیق تر از این دارد؛ از این جهت این مسئله بیان 
می شــود که امروز در دنیا رجوع غیرمتخصص به متخصص یک نکته عقالیی 
است و این موضوعی است که ۱۴ قرن گذشته اهل بیت)ع( برای دوران غیبت 

بیان کردند.
ورود افراد غیرمتخصص به مباحث دینی و تفسیری و عرفانی موجب بروز آفت ها 
و آســیب های فراوانی است؛ ]لذا[ بر اساس روایت های متعدد خاصه روایت های 
امام حسن عســکری)ع(، ضمانت محافظت از دین در دوران غیبت، مراجعه به 

مجتهد جامع الشرایط است.

©bحوزه های علمیه با تدبر در معارف اهل بیت 
 پاسخگوی نیازهای روز باشند

معارف: امام حسن عســکری)ع( در زمان خاصی زندگی می کردند و ارتباط و 
دسترسی شیعیان به ایشان با مشکالت عدیده ای مواجه بود. پراکندگی شیعیان 
در ۶۰ ســال پایانی دوران حضور ائمه تا آغاز غیبت صغری امام زمان)عج(، دور 
بودن شهرها از یکدیگر و دسترسی نداشتن مردم به اهل بیت)ع(، زمینه ای برای 
ایجاد شبکه وکالت را به وجود آورد. وکال نقش رابط بین امام معصوم)ع( و مردم 
را داشــتند و شیعیان از طریق ارتباط با وکال، نامه ها، درخواست ها و اموال را به 
امام)ع( می رساندند. وکال نیز معارف را از اهل بیت)ع( می گرفتند و به مردم ابالغ 
می کردند و این وظیفه امروز برعهده حوزه های علمیه و نهاد روحانیت اســت؛ 
البته در شرایط حاضر، دسترسی به امام معصوم)ع( امکان پذیر نیست؛ بنابراین 
نهاد روحانیت باید با دقت، درایت، اجتهاد درست و برداشت سالم، معارف اهل 
بیت)ع( را استنباط و استخراج کنند و نیازهای اعتقادی و احکام عملی مردم را 

پاسخگو باشند و برآورده سازند.
در زمان امام حسن عسکری)ع(، به دلیل فاصله زیاد و دور بودن مردم از امام، دو 
دسته افراد »معتقد« و »محب« اهل  بیت)ع( به وجود آمده و این امر، تردید بین 
مردم را گسترش داده بود که »آیا هر کسی که ادعای شیعه گری و محبت اهل 
بیت)ع( را داشته باشد کفایت می کند که او را شیعه بنامیم یا خیر؟« و این پرسش 

و پاسخ در روایتی از امام حسن عسکری)ع( آمده است.
امام عســکری)ع( در پاسخ به پرسش مردم که »چه تفاوتی بین شیعه و محب 
َِّذیَن یتَِّبُعوَن آثَاَرنَا َو یِطیُعونَا فِی َجِمیِع  وجود دارد؟« فرموده اند: »إنَّ ِشیَعَتَنا ُهُم ال
ا َفَرَضُه اهللُ َعلَیِه َفلَیُسوا  أَواِمِرنَا َو نََواِهیَنا َفأولِئک ِشیَعُتَنا َفأّما َمْن َخالََفَنا فِی کِثیٍر ِممَّ
ِمْن ِشیَعِتَنا«؛ شیعیان ما کسانی هستند که از آثار ما پیروی می کنند، دستورات 
ما را به کار می بندند، و از آنچه نهی کرده ایم اجتناب می نمایند، و اما کسانی که 
در بسیاری از آنچه خداوند بر آن ها واجب کرده با ما مخالفت می کنند از شیعیان 

ما نیستند«.
معارف پیامبر اسالم)ص( و آل او تا قیامت باقی است،  چون قرآن تا قیامت باقی 
است؛ معارف اهل بیت)ع( همانند چراغی، مسیر را نورانی و روشن می کند، چون 
قرآن برای همگان چراغ هدایت است؛ معارف اهل بیت)ع( نیز باید تفسیر شده و 
در اختیار مردم قرار گیرد؛ چون قرآن برای درک عموم نیاز به تدبر و تفسیر دارد، 
که این وظیفه امروز برعهده طالب علوم دینی و حوزه های علمیه نهاده شده تا در 

معارف اهل بیت)ع( بیندیشند و نیازهای روز را پاسخگو باشند.

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
تفسیر منســوب به امام حسن عسکری)ع( 
یکی از تفاســیر مأثور بر جای مانده از قرن 
سوم هجری قمری است که با وجود قدمت 
آن، وثاقت آن در بین علمای امامیه از گذشته 
مورد بحث بوده است. به بهانه سالروز والدت 
امام عســکری)ع( و در گفت وگو با آیت اهلل 
نجم الدین طبســی، عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم این کتاب حدیثی و تفسیری 
را مورد بررســی قــرار دادیم کــه در ادامه 

می خوانید.

 ماجرای تفسیر منسوب به »
jامام حسن عسکری

آیت اهلل طبسی در ابتدا با بیان اینکه یکی از 
برکات امام حسن عسکری)ع( کتاب شریف 
تفســیر آن حضرت است که گاهی از آن به 
»تفسیر منســوب به امام)ع(« یاد می شود، 
می گوید: دلیل این تعبیر این است که نسبت 
به انتساب تفسیر به امام)ع( یقین نداریم ولی 
پس از دقت و تأمل در کلمات بزرگان معلوم 
می شود این نسبت درست و صحیح است و 
تفسیر از امام عسکری)ع( صادر شده است. 
متن این تفســیر که تا پایان آیه ۲8۲ سوره 
بقره موجود اســت با بیان روایاتی در مورد 
فضائل قــرآن و تأویــل و آداب قرائت قرآن 
آغاز شده و با ذکر احادیثی مشتمل بر فضائل 
اهل بیت)ع(  و عیوب دشــمنان ایشان ادامه 

یافته است.
وی دربــاره محور اصلی جریــان تألیف این 
تفسیر اظهار می کند: در دوران داعی الحق و 
حکومت زیدیان در شمال کشور و مازندران، 
زیدیه تقویت پیدا کرده بود و هر که به شیعه 
اثنی عشری متهم می شــد جانش به خطر 
می افتاد؛ به همین دلیل برخی از شــیعیان 
کــوچ کردند؛ از جمله ایــن افراد محمد بن 
زیــاد و محمد بن ســیار بودند که خدمت 
امام عســکری)ع( پناه بردند. امام)ع( آن دو 
را دلــداری داد و فرمود: خــوش آمدید ای 
کسانی که به ما پناهنده شدید؛ خداوند سعی 
شــما را بپذیرد و شما را در امان قرار دهد و 
از شــر دشمن حفظ کند، پس به شهر خود 
در کمــال امنیت و آرامش بازگردید. آن ها با 
اینکــه در صدق گفتار حضــرت)ع( تردید 
نداشتند از سخن ایشان شگفت زده شده و 
گفتند: چگونه به شهری که از آن گریختیم 
و هم اکنون تحت تعقیب هستیم، بازگردیم؟ 
امام)ع( فرمود: دو فرزند خود را اینجا بگذارید 
تا به آن ها علمی بیاموزم که خداوند عزوجل 
به ســبب آن، شــرافت و بزرگواری به آنان 
بخشد و شما هم هرگز دشمنان را نخواهید 
دید و کاری از پیــش نخواهند برد؛ خداوند 
عزوجــل آنان را نابود و رســوا خواهد کرد و 

عاقبت به شما نیازمند خواهند شد.
این استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول 
ادامه می دهد: یوسف بن محمد بن زیاد و علی 
بن محمد بن سیار گفتند که پدران ما طبق 
فرمایش امام)ع( ما را نزد ایشــان گذاشته و 
همراه خانواده به شهر و دیار خود بازگشتند. 

در مدت اقامت در سامرا، خدمت امام مشرف 
شده و حضرت همانند یک پدر با ما برخورد 
می کردند. امام در یکی از روزها فرمودند: اگر 
خبر سالمتی پدران شما و رسوایی دشمنان 
آنان و صدق گفتار من به شــما رســید، به 
شــکرانه این خبر می خواهم به شما تفسیر 
قرآن بگویم و امام)ع( پس از آن طی ۶ سال 

این تفسیر را بیان فرمودند.

 نظرات علما در مورد تفسیر »
jامام حسن عسکری

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می افزاید: 
عده ای از قدما و معاصران معتقدند انتساب 
این کتاب شریف به امام حسن عسکری)ع( 
صحت دارد؛ برای نمونــه رئیس المحدثین 
شــیخ صــدوق در کتاب »مــن الیحضره 
الفقیه«، قطــب راوندي در کتاب »الخرائج و 
الجرائح«، طبرســي در کتاب »االحتجاج«، 
ابن شهرآشوب در کتاب »المناقب«، علي بن 
یونس عاملي در کتاب »صراط المستقیم«، 
محقق کرکی در »اجازات«، شــهید ثانی در 
کتاب »منیه المرید«، مجلسي اول در کتاب 
»روضه المتقین« و مجلســي دوم در کتاب 
»بحاراالنوار«، شــیخ حر عاملــي در کتاب 
»وسائل الشــیعه«، فیض کاشاني در کتاب 
»التفسیر الصافي«، حسن بن سلیمان شاگرد 
شــهید اول و صاحب کتاب »مختصر بصائر 
الدرجات«، عالمه سیدهاشم بحراني در کتاب 
»البرهان في تفسیر القرآن«، میرزای نوری در 
کتاب »المستدرک«، شیخ عبداهلل مامقاني، 
فقیــه یزدی در »ملحقات عــروه الوثقی« و 
مرحوم والد آیت اهلل شیخ محمدرضا طبسی 
در کتاب »درر االخبار« به صحت اســتناد 
کتاب اعتــراف کرده اند؛ اما در مقابل بعضی 
علما مانند مرحــوم آیت اهلل خویی و محقق 
شوشتری نسبت به صحت انتساب این کتاب 
به امام تأمل داشــته یــا آن را رد می کنند. 
بــه طور نمونه، آیت اهلل خویــی در جلد اول 
موسوعه فقهی خود کتاب تفسیر را رمی به 
ضعف سند کرده و می فرمایند تفسیر ۱۲۰ 
جلدی و صحیح دیگری وجــود دارد که به 
دست ما نرسیده اما به این تفسیر ایراد سندی 
می گیرند. مرحوم شیخ محمدتقی شوشتری 
نیز در کتاب »االخبار الدخیله« از این کتاب 

چند ایراد گرفته و بر آن اشکال می کند.

آیت اهلل طبسی بیان می کند: من معتقدم 
این تفسیر، کتابی مقبول بوده و روایت های 
آن از امــام)ع( اســت امــا در اینکه آیا در 
بعضی از آن ها دســت برده شده و یا اینکه 
آیا تمام مطالب کتاب از اول تا آخر از امام 
است؟ بحث وجود دارد. این کتاب نیز مانند 
سایر کتاب های حدیثی به بررسی سندی 
و داللی نیاز دارد اما اینکه کسی ادعا کند 
تمام مطالب آن مردود و یا جعلی است مورد 

قبول نیست.
وی به برخی از اشکاالتی که بر این تفسیر 
وارد شده نیز اشاره کرده و تشریح می کند: 
برخی در مقام اشکال بر این کتاب گفته اند: 
یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد 
بن سیار که این تفسیر را از امام عسکری)ع( 
نقــل کرده اند، از نظر علم رجــال افرادی 
مجهول و ناشناخته هستند. پدران این دو 
نفر یعنی محمد بن زیاد و محمد بن سیار 
هم همین مشکل را دارند و حتی محمد بن 
قاسم استرآبادی که این تفسیر را ابن بابویه 
از او نقل کرده با همین مشکل مواجه است 
و مشخص نیست چه کسی است؛ به همین 
دلیل این تفســیر از نظر اعتبار با مشکل 

مواجه است.

 ادعای جعلی بودن تفسیر »
به دور از واقع بینی است

آیت اهلل طبسی در پاسخ به ادعای جعلی بودن 
تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( می گوید: 
در مقام جواب به این ادعا باید اشاره کنم که 
شــخصیتی مانند صدوق که به دعای امام 
زمان)عج( به دنیا آمده، در آغاز کتاب فتوایی 
خود، یعنی کتاب »مــن الیحضره الفقیه« 
تصریح کرده اســت که روایت ها را از متون 
معتبر و مشهور گرفته است. او در باب تلبیه از 
استرآبادی حدیثی نقل کرده و در پایان گفته 
اســت که باقی آن را در کتاب تفسیر آورده 
است. نقل شخصیتی همچون شیخ صدوق از 
این افراد حتی اگر مجهول باشند نوعی توثیق 
اســت، زیرا با اعتماد و نقل شیخ صدوق از 

مجهولیت درمی آیند.
این مؤلف و محقق حوزه علوم دینی در ادامه 
خاطرنشــان می کند: عالوه بر شیخ صدوق 
دیگر بزرگان ما نیز از این کتاب نقل کرده اند 
و برخــی همچون مرحوم برغانی بین کتاب 

شریف تفسیر امام حسن عسکری)ع( و کتاب 
شریف کافی هیچ فرقی قائل نشده و برخورد 

یکسان با دو کتاب دارد.
وی در ادامــه پاســخ به اشــکال مذکور 
عنوان می کند: اشکال مجهول بودن راوی 
کتاب تفسیر امام عســکری)ع( عمدتاً به 
ابن غضائری برمی گردد و باید بدانیم که اوالً 
خــود ابن غضائری در کتب رجالی ترجمه 
مستقلی ندارد و شخصیت خودش مجهول 

اســت بنابراین بسیاری از 
محققان بــه حرف های او 
اعتنا نکردند. افرادی مانند 
مجلسی اول ابن غضائری را 
به عدم تقوا و پرهیزگاری 
متهم کــرده و می گویند: 
به طور یقین، شیخ صدوق 
آشناتر از ابن غضائری است. 
احــدی از علمای شــیعه 
به صراحت  را  ابن غضائری 
احواالت  و  نکــرده  توثیق 
او را نمی دانیــم و ظاهراً از 
ورع و پرهیــزگاری به دور 
اســت. قول ابن غضائری از 
نظر محققان، معتبر نیست. 
ثانیــاً عده ای در انتســاب 
کتاب رجال ابن  غضائری به 
ابن غضائری تردید داشته و 
تشکیک می کنند. مرحوم 
آقابزرگ تهرانی در انتساب 
کتاب به ابن غضائری تأمل 
دارد و احتمــال می دهــد 
که یکی از دشمنان شیعه 
به نــام او منتشــر کرده 
به  اســت. کتاب منسوب 
ابن غضائــری، حدود 3۰۰ 
سال پس از تألیف به دست 

ابن طاووس رسیده است و او 
نیز صحت کتــاب ابن غضائری را تضمین 
نمی کند، زیرا در مقدمه کتابش می گوید: 
به کتاب های رجال طوســی و کشــی و 
نجاشی ســند و طریق متصل دارم اما به 
کتاب ابن غضائری طریقی ندارم. ثالثاً متن 
کتاب ابن غضائری نیــز ایرادهایی دارد که 

فعالً وارد این بحث نمی شویم.
آیت اهلل طبســی در پایان تأکید می کند: با 
توجه به تمامی موارد بیان شــده و بررسی و 
نقد اشکاالت افرادی که مدعی جعلی بودن و 
مردود شمردن تفسیر امام حسن عسکری)ع( 
و نیز تأیید بسیاری از محدثان و فقهای شیعه 
روشن اســت که نسبت جعلی بودن تفسیر 
امام حسن عسکری)ع( دور از واقع بینی است، 
اما ادعای صحت داشــتن تمــام روایت های 
این کتاب هم درســت نیســت و معتقدیم 
روایت های این کتــاب هم مانند روایت های 
سایر کتاب ها نیاز به بررسی سندی و داللی 
دارد اما این نکته موجب نمی شــود که کل 
کتاب را رد کنیم و به نظر می رســد تفسیر 
امام حسن عسکری)ع( از عنایت های خدا بر 

شیعیان است.

در گفت وگوی قدس با آیت اهلل نجم الدین طبسی صورت گرفت

jمروری بر صحت انتساب تفسیر امام عسکری

روشن است که 
نسبت جعلی 

بودن تفسیر امام 
حسن عسکری)ع( 

دور از واقع بینی 
است، اما ادعای 

صحت داشتن تمام 
روایت های این 

کتاب هم درست 
نیست و معتقدیم 

روایت های این 
کتاب هم مانند 

روایت های سایر 
کتاب ها نیاز به 

بررسی سندی و 
داللی دارد

بــــــرش

کتاب »تدبیر در تأویل« ©
منتشر شد

ایبنا: کتاب »تدبیر در تأویل؛ تحلیلی بر سیره 
عملی امام حسن مجتبی)ع(« از سوی انتشارات 
بنیاد فقه و معارف اهل بیت)ع( منتشــر شد. 
کتاب حاضــر مجموعه ای از ســخنرانی های 
سیدمحمدباقر هاشمی  شاهرودی، رئیس بنیاد 
فقه و معارف اهل بیت)ع( اســت که در آن به 
بیان ســیره تربیتی و تدبیرهای امام حســن 
مجتبی)ع( در مقابل اهداف پنهانی دشــمن 
می پردازد و تبیین می کند که چگونه معاویه در 

طرح امام حسن)ع( قرار  می گیرد.
این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است که 
عناوین آن ها عبارت اند از: »برخوردهای تربیتی 
رسول اکرم)ص( با امام حسن)ع(«، »کریم اهل 
 بیت)ع( کنکاشی در منش کریمانه امام حسن 
مجتبی)ع( با مرد شــامی«، »توصیه های امام 
حســن)ع( در باب مدیریت زندگی« و »تدبیر 

در تأویل«.
در بخش پایانی این کتاب آمده است: »پس از 
ماجرای صلح، موقعیتی در اختیار امام حسن)ع( 
قرار گرفت که در اختیار امیرالمؤمنین علی)ع( 
و امام حســین)ع( نبود. امــام مجتبی)ع( با 
ســخنانش باطن این ها را بیــرون ریخت. هر 
جا ســخن می گفتند، حضرت پــس از آن ها 
صحبت می کرد و جواب های سختی به آن ها 
می داد. گاهی معاویه می گفت: ای کاش زمین 
می شکافت و مرا می بلعید ولی حرف های حسن 
بن علی را نمی شنیدم. حضرت با سخنان خود 
باطن  بنی امیه را برای مردم روشن کرد؛ یعنی 
از یک سو آن ها را به ظاهر اسالم پایبند کرد و 
از ســوی دیگر، باطنشان را به مردم نشان داد. 
حضرت به تدریج به مردم فهماند که  بنی امیه 
لیاقت خالفــت جامعه مســلمین را ندارند. 
کسانی که بعضی شــان زنازاده اند یا بت پرست 
و مشرک اند، نباید در مسند خالفت باشند. در 
 بنی امیه حتی شراب خواری هم مرسوم بود، یا 
کسانی از  بنی امیه به پست و مقام رسیده بودند 
که مادرشان بدکاره های شناخته  شده بودند. 
چنین کسانی نمی توانستند مردم جامعه را به 
رســتگاری برسانند. حضرت به همین صورت 
در مسجد ســخن می گفت و به تدریج همه 
کســانی را که معاویه دور خودش جمع کرده 
بود، در نظر مردم بی حیثیت  کرد و اعتبارشان 
را از بین برد. به طور خالصه، این طور نبود که 
امام حسن)ع( در نقشه معاویه قرار بگیرد؛ بلکه 

برعکس، معاویه در طرح حضرت قرار گرفت«.
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یادداشت شفاهی 

 حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا حق پناه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
۱-برابر رای شماره ۱۳۹۹۸۶۰۳۲۷۰۰۶۰۰۰۷۹۵مورخه۹۹/۸/۲۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مسلم عباسی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه ۱۵۱۴ صادره از طارم به شماره ملی۵۳۹۹۸۶۶۲۹۳ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت۱۱۰۹۵.۷۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۵۲ اصلی واقع در قریه هارون آباد علیا 

انتقال ملک از مالک رسمی فضل اله عباسی محرز گردیده است
۲- برابر رای شماره ۱۳۹۹۸۶۰۳۲۷۰۰۶۰۰۰۷۹۴مورخه۹۹/۸/۲۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مسلم عباسی  فررند فضل اله به شماره شناسنامه ۱۵۱۴ صادره از طارم به شماره ملی۵۳۹۹۸۶۶۲۹۳ نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت۲۳۴.۷۶ مترمربع قسمتی از پالک ۱۴۶ اصلی واقع در شهر آب بر انتقال 

مع  الواسطه ملک از مالک رسمی عباس روحانی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق اگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم  نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۹۲۷۰
 تاریخ انتشار نوبت اول۹۹/۹/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹/۹/۱۹
سیدرضا شفیعی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رأی ش��ماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۹۵۵۳هیأت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای ابوبکر کریم زاده یاس��ی کند فرزند محمدرحیم بشماره شناسنامه ۲۰۵۳۱ 
صادره از بوکان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۴۵/۶۰ متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
۱۳۱ – اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرس��تان بوکان خیابان سیمینه خیابان ۱۶ متری میرزائی تقاطع مسجد 
مسجد معراج خریداری از آقای عبداله نوره احدی از وراث علی نوره احدی از زارعان صاحب نسق در پالک 
مذک��ور مع الواس��طه محرز گردیده که برای آن پالک ۴۶۱۷ فرع��ی از ۱۳۱ اصلی تعیین و اختصاص یافته 
اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر 
صاحبان حقوق آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد .آ-۹۹۰۸۷۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

هادی حبیبی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۶۹-اصلی اراضی صدرآباد

۱-ششدانگ یکباب خانه از پالک ۱۲۸ فرعی از ۱۶۹ اصلی فوق به مساحت ۳۳۵/۶۴ متر مربع ابتیاعی آقای محمد رحمتی 
از محل مالکیت رستمعلی قدیمی و ولی جرگه برابر رای شماره ۲۴۷۲-۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ کالسه ۹۹-۰۱۲۸
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف۲۰۸۸ آ-۹۹۰۹۲۸۴
تاریخ انتشارنوبت اول۱۳۹۹/۰۹/۰۴   
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 

افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-برابررأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۷۶۸ آقای میالد طاهری مشهدطرقی فرزند حسن در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۰۲ متر مربع قسمتی از پالک شماره۸۷۸ فرعی از ۱۳اصلی باغات حومه واقع در بخش ۵قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی شبیری

۲- براب��ررأی ش��مارات ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۹۸۳ و ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۹۸۲ خانم هاجر جهاندیده امیرانلو 
فرزند  رمضان وآقای مهدی جهاندیده امیرانلوفرزند رمضان در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی بصورت بالسویه 
به  مساحت ۳۱/۰۴ متر مربع قسمتی از  پالک ۲۱۵۸ فرعی از ۱۳ اصلی باغات واقع دربخش۵قوچان خریداری از 

مالک رسمی خانم سکینه احمدی مقدم
۳-براب��ررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۷۸۳  آقای رضا احمدپور   فرزند عزیز  در شش��دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت ۱۶۴/۰۳ متر مربع قسمتی از پالک  ۴۴۱ فرعی از ۱۳ اصلی باغات واقع در بخش ۵ قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای ابوالقاسم ستار زاده
۴-برابررأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۳۶۱  آقای مرتضی اکبرزاده فروتن فرزند ایرج درششدانگ یک قطعه باغ 
میمی مخروبه به مساحت ۲۳۰۰/۹۷ مترمربع تمامت پالک  ۲۲ فرعی  از۱۳اصلی قطعه ۳  شیروان بخش ۵قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای رضا و عباس میالنی زاده و موسی الرضا غالم زاده و بتول دانائی
۵-براب��ررأی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۷۴۲ خانم آرزو کریمی فرزند عبداله درشش��دانگ یک باب مغازه  به 
مس��احت  ۱۷/۷۵ مترمربع قس��متی از پالک  ۲۳۱۶ فرعی مجزی  از ۱۰۶۳ فرعی از ۱۳ اصلی باغات حومه   واقع 

دربخش۵قوچان خریداری از مالکیت مشاعی خود متقاضی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-۹۹۰۹۲۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۰۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۹/۱۹
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1051062( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین افزار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3863 و شناسه ملی 10380197597 

ملی  شماره  به  حصار  صیفی  جالل  -آقای   .  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,08,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0938820291 به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای سیدمسعود صیفی حصار به شماره ملی 0933483643 به سمت نائب رئیس هیئت 
به  به سمت عضو هیئت مدیره -آقای غالمحسین شکارچی  به شماره ملی 0946866376  مدیره -خانم سمانه سادات صیفی حصار 
شماره ملی 0940750821 به سمت مدیرعامل ) خارج از هیئت مدیره ( شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق 

و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1050754( 

آگهی تغییرات شرکت مبین پویش صنعت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55364 و شناسه ملی 14005160710 

خانم   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,08,20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فاطمه نظام پور به کدملی 0922777136 آقای حجت بناءزاده به کدملی 0944887392 آقای حامد بناءزاده به کدملی 
0920686966 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم معصومه سزاوار ذاکریان 
به شماره ملی0933489358 به سمت بازرس اصلی و خانم زینب منوچهری به شماره ملی 4710247625 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1050750( 

آگهی تغییرات شرکت مبین پویش صنعت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55364 و شناسه ملی 14005160710 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ خانم فاطمه نظام پور به شماره ملی 
0922777136 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای حامد بناءزاده به شماره ملی 0920686966 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- آقای حجت بناء زاده به شماره ملی 0944887392 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب 
گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا امضای مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1051063( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین افزار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3863 و شناسه ملی 10380197597 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمسعود صیفی حصار به شماره 
به   0946866376 ملی  شماره  به  حصار  صیفی  سادات  سمانه  -خانم   0938820291 ملی  شماره  به  حصار  صیفی  جالل  -آقای   0933483643 ملی 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید جعفر صیفی حصار به شماره ملی 0942299736 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
2سال تعیین گردیدند . -آقای امیر مسعود علوی قاینی به شماره ملی 0931461111 به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی تربتی به شماره ملی 
0702457345 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

- صورت های مالی منتهی به سال 1398 به تصویب رسید. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©معافیت مالیاتی برای حقوق 4میلیون تومانی

اقتصاد: طبق جزئیات پیش نویس الیحه بودجه ســال 1400، سقف معافیت 
مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 48میلیون تومان و ماهانه 
تا 4 میلیون تومان خواهد بود. ســازمان امور مالیاتی در 6 ماه نخســت ســال 
جاری)99( بیش از 5هزارو545میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی 

و 5هزارو233میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرد.

 گره  خوردن همسان سازی ©
حقوق بازنشستگان به منابع موهوم 

اقتصاد: ســازمان برنامــه و بودجه در پیش نویس الیحه بودجه ســال 1400 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان، رتبه بندی معلمان و پاداش پایان خدمت 
کارکنــان را به فروش اموال مازاد گره زد که در بودجه ســال جاری عملکردی 
نزدیک به هیچ داشــته اســت. در بند »و« تبصره 2 الیحه بودجه ســال 1400 
آمده اســت:  »به منظور اســتمرار پرداخت های حاصل از متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مســتمری بگیران صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان 
دســتگاه های اجرایی و رتبه بندی معلمان، به دولت اجازه داده می شود تا سقف 
110هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق االمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، 
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق 
به دولت و شــرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های منقول و 

غیرمنقول مازاد را تأمین نماید«.

 نصف شدن تخصیص ارز 4هزارو200تومانی©
 به  کاالهای اساسی

اقتصاد: براساس پیش نویس الیحه بودجه 1400 و ارقام اعالم شده توسط رئیس 
سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش بینی شده در این الیحه، 
حجم ارز 4هزارو200تومانی اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی در سال 
1400 در مقایســه با امسال، تقریباً نصف می شــود و به کمتر از 5میلیارد دالر 
خواهد رسید. در حالی که در سال های 98 و 99، ارز 4هزارو200تومانی کاالهای 
اساســی از محل درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و 
خالص گاز، اختصاص می یافت. براساس پیش نویس الیحه بودجه 1400، دولت 
قصد دارد ارز 4هزارو200تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمدهای ارزی 

ناشی از صادرات نفت خام تأمین نماید.

کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3/5 میلیون ©
تومان می شود

اقتصاد: براساس جزء 4 بند الف تبصره 12 الیحه بودجه سال 1400 که هیئت دولت 
در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد 
کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از 35میلیون ریال در ماه نباشد. در قانون 
بودجه سال جاری)99(  کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، 
پیمانــی و کارمعین کمتر از 2/8میلیون تومــان در ماه نبود، بنابراین در الیحه 
بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه های یاد شده 25درصد است.

پشت پرده ترجیح تولید خارجی به تولید داخلی ©
اقتصاد:  یکی از 10 قلم کاالی اساسی 
صنعت نفت، شیرهای کنترلی است که 
به  عنوان یک تصمیم کالن، وزارت نفت 
باید آن را بومی سازی کند. عبدالحسین 
شرفی، مدیرعامل شرکت رادمان صنعت، 
به  عنوان یکی از شرکت های تولیدکننده 
شیر کنترلی از تجربه خود در این زمینه 
به خبرگزاری فارس می گوید: مدیر میانی اگر برای واردات تجهیزات اقدام کند، 
از برخی رانت ها بهره مند می شــود. اگر خرید خارجی انجام دهد، برای تحویل 
مسافرت خارجی می رود و یک هزار امتیاز دیگر دارد. به خصوص در بخش تدارکات 
و کاالی نفت، متأسفانه این مشکل را زیاد داریم که به هر بهانه ای خرید خارجی را 
به خرید داخلی اولویت می دهند. سه ماه پیش یک فهرست 7هزار آیتمی از سمت 
شرکت نفت و گاز پارس منتشر شد که ما این تجهیزات را نیاز داریم و هر شرکتی 
می تواند این ها را تولید کند، به ما اعالم کند. اتفاقاً شیر برقی هم جزو آن ها بود. 
ما اعالم کردیم این اجناس را می  توانیم تولید کنیم. بعد معلوم شد کالً این قضیه 
ســرکاری بوده است و آن ها فقط استعالمی کرده بودند تا از لحاظ مسیر قانونی 

برای آن ها مشکلی پیش نیاید و اال هیچ خریدی صورت نگرفت.

ضرورت تقویت گفتمان آبخیزداری در کشور©
اقتصاد: آبخیــزداری را می توان ضامن 
رشــد و توســعه اقتصادی دانســت. 
آبخیزداری آثار متعددی مانند افزایش 
مقابله با ســیل، ریزگرد، فرونشســت 
زمین و غیره دارد، ولی متأســفانه این 
موضــوع مهم با وجــود تأکیدات رهبر 
معظم انقالب، مورد غفلت واقع  شــده 
است. یکی از دالیل نپرداختن به آبخیزداری، عدم فرهنگ سازی و گفتمان سازی 
این موضوع اســت. حجت االسالم احمد عظیمی زاده، امام جمعه شهر ماهدشت 
کرج در گفت وگو با تســنیم، درباره فرصت هــای منبر برای تبیین این موضوع 
کــه اثرات اقتصادی فراوانی دارد، گفــت: ائمه جمعه و جماعات باید در منبرها، 
مساجد و خطبه های نماز جمعه به این مســئله پرداخته و آثار و دستاوردهای 
آبخیزداری را برای مردم تبیین کنند. نکته قابل مالحظه آنکه متأسفانه به دلیل 
اینکه در دهه های اخیر، مراتع و پوشش گیاهی زمین از دست  رفته است، خطرات 
سیل های مخرب بیشتر شده و انجام آبخیزداری می تواند خطر وقوع این سیل ها 

را کاهش دهد و این مسئله الزم است توسط روحانیت برای مردم تبیین شود.

بودجه تأمین قیر تا پایان هفته تزریق می شود   خانه ملت:  نشست مشترک علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس با مسئوالن دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی، با دستور کار بررسی روند اجرای قانون الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تأمین قیر رایگان، صبح دوشنبه برگزار شد. نیکزاد با 

اشاره به تصمیم های این جلسه گفت: بودجه تأمین قیر تا پایان هفته تزریق می شود.
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 اقتصاد    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اطالعیه ای 
اعالم  را  پرداخت تسهیالت جدید کرونایی  زمان  و  شرایط  
کرد. طبق اطالعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،  سازوکار 

حمایت جبرانی معیشت خانوارها به  شرح زیر اعالم می شود.

الف( پرداخت کمک بالعوض یک میلیون ریال ماهانه »
به اعضای خانوار

1. کمک بالعوض )ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به  ازای هر یک 
از اعضای خانوار( از آذر ماه تا پایان سال جاری به  مدت چهار ماه، 
به سرپرست خانوار پرداخت می شود. تعداد اعضای خانواده نیز با 
توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال 1399 در نظر 
گرفته می شود. 2. خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی 
که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی 
تسهیالت کرونایی خانوارها بوده اند، حدود 29/7میلیون نفر )11 

میلیون خانوار(، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند.

ب( پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار»
افراد مشــمول: تمامی افرادی که در نوبت قبل، وام کرونای 
معیشــتی دریافت کرده اند و درآمد ثابــت ندارند، می توانند 
متقاضــی دریافت وام یک  میلیون تومانی باشــند. افراد دارای 
درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شــرکت های دولتی یا 
نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمه پرداز سازمان 
تأمین اجتماعی یا ســایر صندوق های بازنشستگی شامل این 

طرح نمی شوند.
روش درخواســت: متقاضیان صرفــاً کد ملی خــود را از 
تلفن همراه ثبت  شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 6369 
ارسال نمایند. شهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند. 
مرحله اول: پیامک سرپرست خانوارها از روز سه شنبه 4 آذر تا 
سه شنبه 11آذر به  مدت یک هفته دریافت می شود. مرحله دوم: 
پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک 
هفته از 12 آذر تا 19 آذر، داده های اطالعاتی پایش خواهد شد. 

مرحله سوم: در هفته سوم از 20 آذر الی 27آذر به پیامک های 
دریافتی مشمول با سرشماره v.refah پاسخ داده می شود.

شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی»
1. بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ 
کارمزد 4 درصد از محل باقی مانده منابع بسته جبرانی مصوب 
جلسه دوازدهم مورخ 1399/01/09 ستاد ملی مدیریت کرونا، 
با اقساط 30ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد 

بود.

اقتصاد کالن

 شرایط و زمان پرداخت یارانه ۱00هزار تومانی اعالم شد

کدامخانوارهاوامیکمیلیونیمیگیرند؟

 عمران و مسکن

ایسنا: با نزدیک شدن به پایان مهلت واریز 
وجه برای واحدهای طرح اقدام ملی مسکن 
)30 آذر مــاه(، تعداد کســانی کــه افتتاح 
حســاب کرده اند کمتر از نصف تعداد افراد 
واجد شرایط اســت و آن طور که مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی می گویند با حذف 
متقاضیان بدحســاب یا افزایش ظرفیت از 
آذر ماه، برای ثبت نام دور دوم تصمیم گرفته 
می شود.تا پایان آبان ماه 158هزار و 296نفر 
از متقاضیان واجدشــرایط طرح اقدام ملی 
مسکن در سراسر کشور در بانک مسکن اقدام 
به افتتاح حساب کرده و حدود 100هزار نفر 
بخش  هایی یا همه قسمت اول آورده نقدی 

حدود 40میلیون تومان را واریز کرده اند. 

با پایان مهلت واریز وجه رقم می خورد
احتمال حذف نیمی از 
متقاضیان مسکن ملی

بازار سرمایه

اقتصاد: شاخص بورس در معامالت دیروز با 
رشــد بیش از 16هزار و 690 واحدی به پله 
یک میلیون و 375هزار واحدی رسید تا خیز 
خود بــرای فتح کانال یک میلیــون و 400 
هــزار واحدی را آغــاز کنــد. در معامالت 
دیروز تعداد 1.450هزار ســهم اوراق بهادار 
به ارزش 117هــزار و 353 میلیــارد ریال 
در بیش از 11هــزار و 817 نوبت معامالتی 
داد و ســتد شد.قیمت ســکه در بازار ایران 
دیروز با نوسان مواجه شد، به طوری که سکه 
با رشد 104هزار تومانی، 11میلیون و 902 
هــزار تومان قیمت خورد و همچنین دالر با 
رشد 100 تومانی، به قیمت 25 هزار و 553 

تومان رسید. 

بازار سرمایه صعود ۱6هزار واحدی کرد
خیز شاخص برای کانال 

یک میلیون و 400هزار واحدی 

بیمه و بانک

اقتصاد: دبیرکل شورای هماهنگی بانک های 
دولتــی و نیمه دولتی در خصوص تغییر نرخ 
کارمــزد خدمات بانکی گفــت: نرخ کارمزد 
خدمات ریالی پس از پنج ســال و خدمات 
الکترونیکی پس از 11سال افزایش یافت. از 
اوایل آبان ماه بخشنامه اصالحات بانک مرکزی 
دربــاره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و 
الکترونیکی ابالغ و از اول آذرماه اجرا شــده 
است.  قیطاسی تأکید کرد: قیمت تمام شده 
خدمات بانک ها بیشــتر از میزان کارمزدی 
است که در حال حاضر اخذ می شود. ضمن 
اینکه کارمزد ســاتنا و پایا هم هنوز اجرایی 
نشده؛ چرا که نیاز به زیرساخت هایی دارد که 

هنوز به طور کامل برقرار نیست.

به علت فراهم نبودن زیرساخت
 اخذ کارمزد

 از ساتنا و پایا تعلیق  شد

بازار

نایب رئیس  کشــتی آرای،  محمد  اقتصاد: 
اتحادیه طال و جواهر، با اشاره به خطر خرید 
و فروش سکه و طال در فضای مجازی گفت: 
هر گونه معامله طال و سکه در فضای مجازی 
غیرقانونی اســت و اگر هم ممنوعیتی وجود 
دارد به دلیل حفظ منافع مردم اســت و این 
قانــون در دوران محدودیت هــای کرونایی 
تغییری نکرده اســت. وی ادامه داد: قطعاً در 
شــرایط فعلی عده ای دنبال سوءاستفاده و 
کالهبرداری هستند و برای فروش ارز، سکه 
و طالی تقلبی دست به کار شده اند. توصیه 
ما به مردم این اســت که فعالً اقدام به خرید 
نکنند و محدودیت هــای کرونایی را رعایت 
کرده و در این دو هفته خریدی انجام ندهند.

کالهبرداران دست به کار شده اند
 در فضای مجازی

 سکه و طال نخرید

سفره مردم  دریک ماه گذشته  ۱5درصدگران تر 
شده  اما دو وزارتخانه متولی  مسئولیت را گردن 

یکدیگر می اندازند

پاسکاری گرانی
 اقتصاد-زهــرا طوســی  خانــواده 
40میلیونی کارگری که نیمی از جمعیت 
کشور را تشکیل می دهند، با دستمزدی که 
زیر فشار تورم 46 درصدی آبان قرار دارد، 
این ماه ناچار شــدند برای خرید کاالهای 
خوراکی و آشامیدنی 14/7 درصد بیشتر از 
ماه قبل هزینه کنند، اما متولیان معیشت 
مردم در وزارتخانه صمت و جهاد مسئولیت 

گرانی ها را به گردن دیگری می اندازند.

بی اعتنایی تورم به سیاست های »
بانک مرکزی

در حالــی  که بانک مرکزی نرخ تورم پایان 
ســال را با نوســان 2درصدی، 22درصد 
برآورد کرده بــود، تازه ترین 
آمار  گزارش رســمی مرکز 
بی اعتنا  تورم  نشان می دهد 
به سیاست های بانک مرکزی 
برای فتح ســفره های مردم 
شــتابان بازار مواد خوراکی 
و آشــامیدنی را درمی نوردد. 
طبق آمار نــرخ تورم ماهانه 
در فاصله آبان سال گذشته 
تا آبان امســال از 1/6 درصد 
بــه 5/2 درصــد و نرخ تورم 
نقطه به نقطه هم از 27 درصد 
بــه 46/4 درصــد در آبان 
امســال رسیده است. آنچه در این میان از 
اهمیت بیشتری برخوردار است میانگین 
قیمت  سبد خوراکی ها و آشامیدنی هاست 
که در آبان امسال 56/6 درصد رشد کرده 

است.

افزایش چندباره قیمت های مصوب »
مواد خوراکی

قیمت فراورده های لبنی تابستان امسال بنا 
بر مصوبه ستاد تنظیم بازار 22 تا 28درصد 
افزایش یافت و حاال پیش از پایان سال بار 

دیگر 40درصد گران شده است. 
مهرماه ســال جاری نیز  یکبــاره قیمت 
مصــوب مــرغ از 14 هزارو400تومان به 
20هــزارو400 تومان و حــاال به فاصله 
کوتاهی از آن به رقم 36هزار تومان رسیده 
اســت تا دسترســی مردم به این کاالی 
اساسی باز هم سخت تر شود. وضعیت در 
بقیه اقالم خوراکی از جمله برنج، تخم مرغ، 
روغن، انواع میــوه و...هم به همین منوال 

است و آش و کاسه  گرانی برپاست.

اثری از یارانه 5/2میلیارد دالری »
نهاده های دامی نیست

کارشناسان می گویند در غیاب نظارت و 
ســوءمدیریتی که بر بخش های مختلف 
چرخه تولید و عرضه اکثر محصوالت دامی 
حاکم است، این فرصت برای اخاللگران در 
زنجیره تولیــد تا توزیع موادغذایی فراهم 
آمده تا چرخه تأمین کاالی اساسی مردم 
را با مشکل مواجه کنند. آن طور که اعالم 
 شــده در 6 ماه ابتدای امسال دولت بیش 
از 5/2 میلیارد دالر ارز 4هزارو200تومانی 
به واردات نهاده های دامی اختصاص داده 
اســت، اما اثری از این یارانه ســر سفره 
مردم نیســت.دولت مدعی اســت که به 
 انــدازه الزم ارز به واردات نهاده های دامی 
اختصاص داده است که تولیدکنندگان و 
متولیان این حوزه می گویند همه نهاده ها 
در بــازار آزاد به  وفور یافت می شــود، اما 
با قیمت مصوب در دســترس نیســت. 
آن هــا گرانی نهاده هــا را عامل باال رفتن 
قیمت تمام شــده محصــوالت می دانند. 
رضایی، معــاون وزیر جهاد کشــاورزی 
در امــور تولیــدات دامــی نیــز کمبود 
نهاده هــای دامــی از جملــه کنجالــه 
ســویا، جو و ذرت را علــت افزایش 55 
درصدی قیمت شــیر خام دانسته است.

 رئیس جمهور از موضع»
 خود کوتاه نیامد

بــا وجــود اینکــه در ماه های گذشــته 
تولیدکننــدگان بارهــا با ابــراز گالیه از 
نابسامانی بازار نهاده های دامی و گرانی های 
پس از آن هشــدار می دادند، اما متأسفانه 
وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت صمت و 
سایر دستگاه های مسئول به این هشدارها 
توجــه نکردند تا روند رشــد قیمت مواد 
پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ تا امروز 
ادامه یافته است.محمدجواد عسگری، عضو 
واگذاری  مجلس،  کشــاورزی  کمیسیون 
وظایــف وزارت جهاد بــه وزارت صمت را 
عامل گرانی های اخیر دانسته و گفته است: 
ما توانســتیم وزیر جهاد و صمت را در این 
خصوص متقاعد کنیم که کلیه امور مربوط 
به کشــاورزی به جهاد کشاورزی منتقل 
شود، اما متأسفانه رئیس جمهور از موضع 
خــود کوتاه نیامــد و نپذیرفت که نتیجه 
این مخالفت هم نابســامانی و نوسان های 

لحظه ای در بازار است.

گرانی ها به وزارت صمت ربطی ندارد»
علیرضا رزم حســینی، وزیر صمت به جای 
پاســخگویی از تقســیم کار با وزارت جهاد 
کشاورزی، سخن گفته و بر این باور است که 
براساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد 
کشاورزی داشته،  مسئولیت تنظیم بازار در 
حوزه گوشت، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت 
جهاد کشــاورزی اســت و به این وزارتخانه 
ربطی ندارد. رزم حســینی معتقد است به 
 عنوان تأمین کننده نهاده های دامی، تاکنون 
1/4میلیون تن کاال را از گمرکات ترخیص 
کرده و ادامه کار از این  پس به عهده وزارتخانه 
متبوع نیست و کوتاهی اگر وجود دارد مربوط 
به نظارت بر توزیع این محصوالت است که به 

عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

گسستگی در تولید و تجارت کشور»
پویان مرتضوی، کارشناس و پژوهشگر حوزه 
کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد 
علت گرانی های اخیر توضیح می دهد: سال 
گذشته در تصمیمی اختیار تنظیم بازاری 
و بخش بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت 
صمت ملحق شد و تولید از آن زمان به هم  
ریخته است و این گسستگی در بحث تولید 

و تجارت، ریشه اصلی این ماجراهاست.
 وی می گوید: پس از این به هم ریختگی بازار، 
یک یا دوهفته  پیش جلسه ای گذاشتند و در 
شورای هماهنگی تفاهم نامه ای امضا کردند 
که اختیارات بازار محصوالت کشاورزی را به 

خود جهاد کشاورزی پس بدهند. 
نخست، وزارت جهاد یک خرابه ای را تحویل 
می گیرد که به این زودی ها آباد نمی شود، 
از طرفی چون بخش بازرگانی وزارت جهاد 
نیز هماره ضعیف عمل کرده است، حربه ای 
به دست تجار و بازرگانان یا به عبارت بهتر 
واردکنندگان داده اســت کــه مدعی اداره 
این بخش باشــند. وی یادآور می شــود: با  
ایــن  حال در همیــن تفاهم نامه اخیر این 
اختیــارات به  صورت کامل بــه جهاد داده 
نشده است، مثالً در تخصیص ارز باز وزارت 
صمت دخیل اســت، در ثبت سفارش هم  
دست جهاد زیر ساطور وزارت صمت است؛ 
بنابراین تفاهم نامه باید به  طور کامل نوشته 

 شده و اختیارات را واگذار کند.

 بازارگاه وزارت جهاد»
 به نام تولید به کام دالل

به گفته مرتضــوی، نکته دیگــری که به 
نابسامانی بازار نهاده ها افزوده است، بازارگاهی 
اســت که وزارت جهاد ایجــاد کرد تا یارانه 
دولتی این بخش را به دســت تولیدکننده 
برســاند، در صورتی که این اتفاق نیفتاد و 
بازارگاه به نــام تولیدکننده و به کام دالالن 
تمام شد. وی تأکید می کند: اگر تا پیش از 
بازارگاه 50 درصد نهاده های دامی در سیستم 
دولتی توزیع و بقیه روانه بازار آزاد می شــد، 
حاال این نسبت به زیر 30درصد رسیده است 
و همین مقدار نیز به شــگردهای مختلف 
توسط دالالن از بازارگاه خارج و در بازار آزاد 
به پنج برابر قیمت مصوب فروخته می شود.

 اجازه صدور محصوالت کشاورزی»
 به  شرط واردات نهاده

وی افــزود: متأســفانه فراینــد تخصیص 
ارز تــا مقصد نهایی آن تا وقتی به دســت 
مصرف کننده اصلی برســد، شفاف نیست، 
برای همین بســیاری از آن هایی که نهاده 
گرفتند مرغ را به نرخ مصوب نمی فروشند 
و نظارتــی هم بر کار آن ها نیســت. برخی 
تصمیم هــا گرفته شــد که ایــن وضعیت 
را ســخت کــرد. می گوینــد ارز نداریم به 
نهاده بدهیم و از آن  طــرف راه صادرات را 
بستند. یکی از پیشنهادها این است که در 
محدودیت ارزی فعلــی واردات نهاده های 
دامی را به صادرات گره بزنیم، به  طوری که 
اجازه صدور محصوالت کشاورزی را بدهیم 
و ما به ازای آن نهاده وارد کنیم، به این شکل 
بخشــی از نیاز صنعــت دام و طیور تأمین 
می شود. وی دیگر سیاست های کوتاه مدت 
برای رفع کمبــود نهاده های دامی را حذف 
ارز دولتی و شکسته شدن انحصار در واردات 
نهاده ها می داند و می افزاید: همچنین یارانه 
نهاده های محصــول نهایی مثل روغن باید 
حــذف شــود و یارانه آن را بــه نهاده های 
واســطه ای صنعت روغن ما کــه دانه های 
روغنی هســتند، بپردازیم. نخست صنعت 
روغن راه می افتد و بعد اینکه کنجاله ای که 
از این صنعت بدست می آید خودش خوراک 
دام است و با یک تیر دو نشان زده می شود.

وزیر صمت معتقد 
است کوتاهی اگر 
وجود دارد مربوط 
به نظارت بر توزیع 
این محصوالت 
است که به عهده 
وزارت جهاد 
کشاورزی است

بــــــــرش

بودجه1400

 اقتصاد مقاومتی

دام آمریکایی برای معامله موقت©
اقتصاد:  مجید شاکری، کارشناس سیاست گذاری مالی نوشت: 
یک نگرانی مهم و محتمل این اســت که ایران به دام یک معامله 
موقت  مبتنی بر آزادسازي دارایی های خارجی بانک مرکزی بیفتد، 
بدون آنکه زیرســاخت واقعی برای فروش پایدار نفت احیا شود و 

چنین وضعیتي مي تواند درون یا برون برجام رخ دهد.

پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت!©
اقتصاد: هادی ســبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
نوشــت: همان طور که پیش بینی می شــد، گویا قرار است دولت 
محترم در راســتای کوبیــدن آخرین میخ بــر تابوت اصالحات 
ســاختاری بودجه، عالوه بر درآمدهای نفتــی، درآمد حاصل از 
پیش فروش نفت را نیز که پیشتر با مخالفت جدی مجلس مواجه 
شده بود، در الیحه بگنجاند. پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، 

در اوج تحریم نفتی!

بهانه های تکراری برای انحصارطلبی©
اقتصاد:  علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود 
محیط کســب و کار نوشت: در جلســه رفع انحصار از یک مجوز 
نشستیم. خالصه جلسه: جوابگوی مشکالت اجتماعی- امنیتی رفع 
انحصار خواهید بود؟ همین االن هم بازار اشباع است. ما خودمون 
هم این مجوز را خریدیم.  این همه مجوز انحصاری! چرا به این گیر 
دادید؟ واسه کی مجوز می خوای؟ پ.ن: خدایی آخریش جدید بود.

 روزهای طالیی بازار نفت ©
با خبر واکسن کرونا

اقتصاد: خوشــبینی ها برای افزایش قیمت 
نفت تا آنجا پیش رفتــه که بانک بارکلیز با 
اشــاره به انتظارات بــرای محدودیت عرضه 
اوپک و متحدانش و توزیع واکسن کووید 19 
که تقاضا در نیمه دوم سال را تقویت می کند، 
پیش بینی قیمت نفت در سال 2021 را بدون 
تغییر حفظ کرد. این بانک در یادداشتی اعالم 
کرد احتمال عرضه واکســن های کارآمد در 
کوتاه مدت نقطه عطفی بــرای تقاضای نفت 
خواهد بود و ممکن است به احیای اقتصادی 
پایدارتر منتهی شود. بارکلیز پیش بینی کرد 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت به 53 
دالر و وســت تگزاس اینترمدیــت آمریکا به 

50دالر در سال 2021 می رسد.

26 هفته بیکاری برای ©
یک میلیون کارگر آمریکایی

اقتصاد: شــمار کارگران آمریکایی که برای 
مدت بیــش از 26هفته بیکار بوده اند، در ماه 
گذشــته باز هم افزایش یافــت. پس از این 
مدت، دریافــت مزایای بیکاری نیز برای این 
قشر قطع می شود و شرایط اقتصادی را برای 
مردم دشوارتر می کند. به گزارش بلومبرگ، 
حدود یک میلیون کارگر در ماه گذشته برای 
بیش از 26هفته بیکار بودند و به گروهی که 
دچار بیکاری طوالنی مدت شدند، پیوستند. 
این جهش تاریخی 40درصد از سایر کارگران 

بیکار را تشکیل می دهد.

کرونا به کدام کشورها بیشتر ©
ضرر زد؟

اقتصاد: آنکتاد )کنفرانس سازمان ملل متحد 
در مورد تجارت و توســعه( در گزارش جدید 
خود اعالم کرد؛ اقتصاد جهان امســال تحت 
فشار همه گیری کرونا 4/3 درصد آب می رود. 
طبق جدیدترین گزارش آنکتــاد، از ابتدای 
همه گیری تاکنون میلیون ها شغل از دست 
رفته و میلیون ها زندگی در معرض خطر قرار 
گرفته اســت و در صورت تداوم این بحران، 
تخمین زده می شــود 130میلیون نفر دیگر 
به فقر شدید وارد شوند .انتظار می رود امسال 
تحــت تأثیر همه گیری کرونــا، اقتصادهای 
توسعه یافته نســبت به اقتصادهای در حال 
توسعه، آسیب شدیدتری ببینند؛ اقتصادهای  
توسعه یافته 5/8درصد سقوط خواهند کرد در 
حالی که اقتصادهای در حال توسعه با سقوط 
2/1درصدی روبه رو خواهند شــد. در ســال 
2021 هم اقتصادهای توسعه یافته 3/1درصد 
رشــد می کنند در حالی که اقتصادهای در 

حال توسعه 5/7درصد رشد خواهند کرد.

 واردات بدون انتقال ارز ©
راهی برای پولشویی

اتاق  عضــو  حریری،  مجیدرضــا  اقتصاد: 
بازرگانی، آزادسازی واردات کاال به شیوه بدون 
انتقال ارز را تبعیض آشــکار دانست و گفت: 
حدود دو سال از ممنوعیت واردات کاالهای 
فاقــد کدرهگیری بانک مرکــزی می گذرد. 
عده ای در ایــن زمان بــدون تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی اقدام به واردات کاال کرده 
و مقررات وارداتی را زیر پا گذاشته اند. وی با 
انتقاد شــدید از عملکرد گمرک در خصوص 
تخلیه و انبار این کاالها در گمرکات کشــور، 
افزود: این اشتباه گمرک سبب شده است تا 
عده ای، مقامات کشور را برای بازدید و ایجاد 
جو رسوب کاالهای اساسی به گمرکات دعوت 
کرده و از آن ها برای پیشبرد اهداف رسانه ای 
و منافع شخصی خود استفاده کنند. حریری 
افزود: در حال حاضر کســانی کــه از قانون 
تمکین کرده و بدون تخصیص و تأمین ارز، 
کاالیی را وارد کشور نکرده اند، متضرر شده و 
بازی را به تخطی گران از قانون واگذار کرده اند. 
این افراد ذی نفوذ همانند گذشته، در آینده نیز 

قطعاً این کار را تکرار خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با اشاره به 
دیگر تبعات آزادســازی واردات بدون انتقال 
ارز اظهار کرد: امروزه شــاهد قاچاق سوخت، 
دارو، دام و بسیاری از کاالهای دیگر به خارج 
از کشــور هستیم. پول حاصل از  قاچاق  کاال 
در خارج از کشور تبدیل به دالر شده و برای 
پولشویی، از طریق واردات کاال بدون انتقال 

ارز به کانال بانکی کشور وارد می شود.

اقتصاد جهان

تجارت

اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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 کاهش ۱۰ درصدی مرگ های کرونایی تا یک ماه آینده  مهر: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، گفت: هدف گیری برای محدودیت ها این است که برای یک ماه یعنی تا یکم دی موارد ابتال ۳۰ 
درصد کاهش یابد و موارد مرگ و میر نیز ۱۰ درصد کمتر شود. به طور قطع تا دو سال آینده تولید و توزیع واکسن مؤثر برای بیشتر کشورها ممکن نیست. حریرچی گفت: حتی پس از تأیید واکسن ها و تزریق آن 

به ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم، شیوه نامه های بهداشتی ضد کرونا دست کم تا دو سال دیگر باید رعایت شود.

سازمان سنجش و وزارت علوم دست از لجاجت بردارند 
ایســنا: احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: 
»نامــه داوطلبان کنکور نظام قدیم برای شــکایت از وزیر 
علوم که رئیس شورای ســنجش است، منتشر شد. قطعاً 
وزیر باید در کمیسیون اصل 90 حاضر شده و پاسخ دهد 
کــه علت بی توجهی به درخواســت این جوانــان و ایجاد 
نارضایتی چیســت. بهتر است ســازمان سنجش و وزارت 

علوم دست از لجاجت بردارند«.

طب سنتی منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟
تسنیم: زهــرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: متأســفانه در کشور ما باوجود برنامه ششم توسعه 
و ســند ملی گیاهــان دارویی که بر ادغام طب ســنتی 
و مدرن تأکید شــده این دســتور عملیاتی نشده است. 
چرا طی سال های گذشــته شرایط تحقیقات طب سنتی 
وجود نداشــت؟ آیا این موضــوع منافع برخی را به خطر 

می اندازد؟ 

زنان خانه دار؛ حلقه مفقوده »طرح جوانی جمعیت«
تســنیم: زهرا عباسپور، پژوهشــگر حوزه زن و خانواده 
گفت: یک حلقه مفقوده مهم در گروه هدف »طرح جوانی 
جمعیت« زنان خانه دار اســت! این گــروه مخاطب اصلی 
موضوع باروری هســتند؛ با توجه به اینکه 62 درصد زنان 
کشــور را خانم های خانه دار تشــکیل می دهند این طرح 

تقریباً فاقد بسته مشوقی مؤثری برای این قشر است.

فروش رمدسیویر ۵۰ میلیون تومانی در مرحله  مطالعات!
ایلنا:سید محمدرضا هاشــمیان، فوق تخصص آی سی یو 
بیمارستان مســیح دانشوری گفت: اگر طبق گفته  معاون 
مســتعفی وزارت بهداشــت بعضی داروها تأثیری ندارد، 
چرا اجازه دادند در این مطالعه مورد اســتفاده قرار گیرد؟ 
چرا داروی رمدســیویر ۵0 میلیون تومان خرید و فروش 
می شــد؟ چرا در آن زمان وزارت بهداشت اعالم نکرد تا از 

خرید آن جلوگیری شود؟

استادان حق التدریس به اندازه پیک های موتوری درآمد ندارند
ایلنا:علــی قزلســفلو، نایــب رئیــس کانون سراســری 
انجمن های صنفی اساتید با انتقاد از تبعیض میان استادان 
حق التدریــس و هیئت علمی می گویــد: وزارت علوم باید 
متوجه باشــد که اعمال شــیوه های آمیخته به تبعیض از 
سوی دانشــگاه ها، اعتماد اســتادان حق التدریس که این 
روزها بــه اندازه یک پیک موتوری پــاره وقت و کارگری 
روزمــزد هم درآمد ندارند را به نظام آموزش عالی ســلب 

می کند. 

با مصاحبه هایشان ناصرخسرو را شلوغ می کنند
ایرنا: مینو محرز، عضو ســتاد ملــی مقابله با کرونا گفت: 
برخی افراد که با رســانه ها مصاحبــه می کنند، می گویند 
بیماران فالن دارو را مصرف کنند، این مسئله سبب شده 
دوباره ناصرخســرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی 
که ســه تای آن مثــاًل 3 میلیون تومان بــوده 20 تا ۴0 

میلیون تومان در ناصرخسرو فروخته شود.

وی  روس  حضور  از  سال  یک  مرادی    جامعه/   
منحوس کرونا، این میهمان ناخوانده در دنیا می گذرد 
و کشورهای مختلف با انواع و اقسام روش ها سعی 
در کنترل و مهار آن دارند. با این  حال کارشناسان 
معتقدند هرچه از مقابله و مواجهه با این ویروس 
می گذرد نیرو و توان دستگاه های دولتی و مراکزی 
که برای شکست این همه گیری شکل گرفته اند رو 

به افول است.
در این میان کشــور ما با اتــکا به روحیه جهادی و 
اسالمی مردمان خود از همان ابتدا تا کنون با توانی 
مضاعف با توجه به تمامی تحریم ها و مشکالتی که 
استکبار جهانی برای آن ایجاد کرده به مبارزه در این 

عرصه ادامه می دهد .
گروه های جهادی مردمی در بدو شیوع این بیماری، 
زمانی که دیگر کشــورها به صورت علنی در حال 
دزدی ماســک و مواد بهداشــتی بودند با تولید و 
پخش مواد ضدعفونی و ماسک بین مردم به خصوص 
نیازمنــدان، برای جلوگیری از گســترش کرونا به 

میدان آمدند.
از پخش مواد غذایی در میان کادر درمان برای ایجاد 
و حفظ روحیه تا ضدعفونی کردن معابر شــهری و 
حضور در بیمارســتان ها برای کمک به پرستاران و 
پزشکانی که در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا بودند 
همگی تصویری از روحیه باال و فداکاری مردمان این 

سرزمین بوده است.
خالصه آنکه هنوز هرکسی در هر جایگاه به نحوی 
با حرکت جهــادی خود علیه این بیماری همه گیر 
اقدام می کند، از آن فروشنده ای که در فروشگاه خود 
ماســک رایگان به مردم می دهد تا طلبه ای که در 
مراسم غسل و تدفین اموات کرونایی و یا حضور در 
بیمارستان ها به کادر درمان خدمت می کند، همگی 
همچنان دست در دست یکدیگر برای مقابله با این 

ویروس ایستاده اند.

مواسات و همدلی؛ رمز گروه های جهادی»
مواســات و همدلی زمانی رمــز کار این گروه های 
جهادی شد که رهبر انقالب نیمه  شعبان امسال با 
اشاره به مشکالتی که به  دلیل انتشار ویروس کرونا 
برای مردم پیش آمد، فرمودند: »ماه رمضان، ماه انفاق 
و ایثار و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است 
که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید 
برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان 
و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد، خاطره  خوشــی را از 

امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت«.
در ابتدای آبان ماه امسال نیز رهبر انقالب اسالمی در 
دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با اشــاره به حضور پرشمار نیروهای 
داوطلب در ماه های نخست شیوع بیماری و خدمات 
مؤثر آنان همانند کمک به پرســتاران، ضدعفونی 
کردن دستگاه ها و معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک 
به افراد سالمند، استمرار این فعالیت ها را مورد تأکید 
قرار دادنــد و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان 

مؤمن و صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
همین مطالبه موجب شد نیروهای مردمی و جهادی 
و بسیجیان با قوت دوچندان در میدان مبارزه با کرونا 

حضوری پررنگ تر ایفا کنند.

اجتماع کم اما تعداد زیاد»
در این میان گروه های جهادی دانشــجویی نیز از 
اسفند ماه سال گذشته در حوزه مبارزه با کرونا وارد 

عمل شدند.
معاون عملیات جهادی ســازمان بسیج دانشجویی 
با توجه به خدمات دانشجویان بسیجی در مقابله با 
این ویروس منحــوس و اقدامات گروه های جهادی 
دانشــجویی در سطح کشــور در گفت و گو با ما 
اظهار می دارد: در حال حاضر فعالیت های گروه های 
جهادی با اجتماع کمتر اما تعداد بیشتری در حال 

برگزاری است.
صادق مفرد می افزاید: با آنکه به دلیل شــیوع کرونا 

دانشگاه ها تعطیل و سازماندهی گروه های جهادی 
دانشجویی به نوعی مختل شد، انتظار می رفت حجم 
نیروهای مشــارکت کننده با وجود همه مسائل و 
مشــکالتی که به وجود آمده کم شود، با این حال 
همانند سال های گذشته همان جمعیت و حتی در 

مواردی بیشتر را شاهد بودیم.

فعالیت جهادگران در حوزه های متعدد»
وی بــا بیان اینکه در مرحله نخســت فعالیت های 
جهادی توجه ویژه ای به حوزه درمان وجود داشت 
و محور فعالیت گروه های دانشگاه های پزشکی در 
راســتای تولید مواد بهداشتی مانند ماسک و مواد 
ضدعفونی بود، می گوید: در این مرحله فعالیت ها از 
نوع درمانی بود؛ اما در مرحله دوم توجه بیشــتر بر 
اقدامات معیشتی متمرکز شد که در قالب رزمایش 

کمک مؤمنانه انجام گرفت.
مفرد با اشاره به فرمایش رهبر انقالب مبنی بر حضور 
دوباره جوانان در میدان مبــارزه با کرونا می گوید: 
در مرحله ســوم فعالیت های جهــادی، حوزه های 
مختلفی مدنظر قرار گرفته شــده است، نخستین 
حوزه طرح همیاران ســالمت با محوریت فعالیت 
در بیمارستان هاســت . جهادگران به عنوان کمک 
به کادر درمان در حال فعالیت هســتند و در آینده 
نزدیک براساس تفاهم نامه بسیج جامعه پزشکی و 
وزارت بهداشت به منظور استفاده از ظرفیت بسیج، 
غربالگری هوشمندانه و قطع زنجیره انتقال ویروس 

در محالت را شاهد خواهیم بود.

پویش همسفره با همسایه»
وی می افزاید: در محــور دوم که حوزه اجتماعی و 
مسائل معیشــتی را پوشش می دهد پویش هایی از 
جمله طرح همســفره با همسایه در حال برگزاری 
است.وی با اشــاره به اینکه صرفاً توزیع بسته های 
معیشتی مد نظر نیســت، ادامه می دهد: هدف در 
این طرح، کمک به تقویت ساختار اجتماعی محالت 
با ایجاد زنجیره ای دغدغه مند در محله برای کمک 
مردم به یکدیگراست. این طرح با محوریت مسجد و 
کسبه محل در حال انجام است و گروه های جهادی 
در حال شکل دهی به این چرخه برای رفع مشکالت 

افراد نیازمند در هر محل هستند.
معاون ســازندگی ســازمان بســیج دانشجویی 
اضافه می کند: الزم به ذکر است در مرحله قبل، 
860فروشگاه در این زمینه فعال شد و در مرحله 
جدید نیز قرار اســت طرح همســفره با همسایه 
در محالت حاشــیه شــهر فعال شــود. ظرفیت 
صندوق های قرض الحســنه مســاجد نیز جزو 
مواردی اســت که گروه های جهادی با شناسایی 
و ارجاع گروه های آســیب دیده در حال کمک به 

کسب و کارهای آسیب دیده هستند.

 توجه به پیامدهای کرونا »
بر کسب و کار

وی بــا اشــاره به محور ســوم 
فعالیت هــای گروه های جهادی 
دانشــجویی می افزاید : توجه به 
حوزه اقتصادی و مسائل مربوط 
به کســب و کارها جزو مواردی 
اســت که با طوالنی مدت شدن 
حضور این ویروس و پیامد های 
آن باید توجه بیشتری به آن شود.
در این زمینه پویشی به نام دست 
به دست در حال انجام است که 
در آن گروه های جهادی کســب 
و کارهای خــرد و خانگی را زیر 
پوشــش خــود قــرار داده و به 
شناســایی و معرفی محصوالت 

آن ها کمک می کنند.
مفرد با اشاره به اینکه خط مقدم جهادگران دانشجو 
در حال حاضر توجه به حوزه درمان و حوزه معیشتی 
است، خاطرنشان می کند: سبک کسب و کارها باید 
تغییر پیدا کند و نیاز اســت از ظرفیت دانشگاه ها و 
اســتادانی که در این زمینه تخصص دارند استفاده 
شود تا با قالب های تازه بتوانیم طرحی را پیاده سازی 
کنیم که معیشــت و کسب و کار مردم کمتر ضرر 
ببیند. وی می افزاید: برای این موضوع از بسترهای 
موجود گروه های جهادی در فضای مجازی استفاده 
می شــود و از پلتفرم های بزرگ تری مانند باسالم، 
روستا کاال و میوه پالس که توسط جهادگران تهیه 

شده است نیز استفاده خواهد شد.

آموزش کسب و کار خانگی»
معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی 
کشــور با اشــاره به ظرفیت دانشجویان جهادی 
دانشگاه های فنی و حرفه ای می گوید: در پویش 
نذر مهارت، دانشــجویان و افــراد متخصص در 
زمینه هــای فنی  در محــالت و مناطق محروم 
به تعمیرات لــوازم خانگی می پردازنــد و بانوان 
دانشگاه های فنی و حرفه ای نیز  به آموزش کسب 

و کارهای خانگی فعالیت دارند.

ظرفیت جهادگران دانشجو معلم»
وی در ادامه می گوید: همان گونه که در پویش 
همیاران ســالمت، جهادگران کمک حال کادر 
درمان هســتند، دانشــجو معلمان جهادی نیز 
برای آســیب نرســیدن به وضعیــت تحصیلی 
دانش آمــوزان فعالیت می کنند. دانشــجویان 
جهادی دانشگاه های فرهنگیان سطح کشور که 
با وجود 70 هزار دانشجو معلم در 100 پردیس 
دانشــگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستند 

ظرفیــت بزرگی بــرای کمک 
بــه معلمان به شــمار می روند 
و در نظــر اســت جهادگران 
بــه صورت  معلــم  دانشــجو 
تقویت  برای  حضوری  آموزش 
آموزان  دانــش  درســی  پایه 
در مناطقی که دسترســی به 
شاد  شــبکه  و  مجازی  فضای 
ندارنــد فعالیت هایــی صورت 
پذیــرد. این عزیزان به صورت 
مجازی و مشــاوره های تلفنی 
کمک یــار معلمان هســتند و 
در ایــن زمینــه تفاهم نامه ای 
بــا وزارت آموزش و پروش در 
حال انعقاد است تا کار با قوت 

و قدرت بیشتری پیش رود .

پژوهش و مسئله محوری جهادگران»
وی با اشــاره به رویکرد مســئله محوری بســیج 
دانشجویی می افزاید: دانشجویان در حال پژوهش 
و بررسی پیامدها، مسائل و مشکالت ویروس کرونا 
در حوزه های مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی هستند و نتایج بدست آمده را در اختیار 
ســازمان ها و ارگان های دولتی قرار می دهند. بنا به 
رســالت دانشجویی و با توجه به فرمایشات رهبری 
مبنی بر بیمه بیکاران و حقوق معوقه کادر درمان، 
دانشجویان جهادگر بســیجی در حال پیگیری و 
مطالبه این قبیل موضوعات از مسئوالن امر هستند.

 انتظار از دولت »
برای توجه به گروه های جهادی

صادق مفرد با اشاره به پررنگ و جدی قلمداد شدن 
ظرفیت گروه های جهــادی و نیروهای مردمی اعم 
از دانشجویی و غیردانشجویی ادامه می دهد: انتظار 
می رود در تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی 
به ویژه در ســتاد ملی مبارزه با کرونا نماینده ای از 
گروه های جهادی و مردمی حضور داشته باشد، زیرا 
این گروه ها با ظرفیتی که دارند می توانند کمک حال 
و توان مضاعفی در امتداد انجام تصمیمات این ستاد 
باشــند. خالصه آنکه انتظار می رود پیوستگی بین 
مردم و دستگاه های دولتی در این شرایط کرونایی 

مقداری تقویت پیدا کند.

خاطره ای از یک جهادگر»
نرگس مصبــاح، دانش آموخته رشــته حقوق در 
خصوص فعالیت نیروهای بســیجی و جهادگر در 
بیمارستان ها برای کمک به کادر درمان و مراقبت 
از بیمــاران کرونایی می گوید: این نیروها با انگیزه و 
روحیه ای خارق العاده در تالش هستند تا کمک حال 

کادر درمان بیمارستان ها باشند.
وی درخصوص نحوه آشنایی و فعالیت در بیمارستان 
به عنــوان نیروی جهادی می گویــد: من از طریق 
فراخوان کمک به کادر درمان برای مقابله با ویروس 
کرونا که توســط قرارگاه جهادی نرجس خاتون در 

فضای مجازی منتشر شد با این موضوع آشنا شدم.
پس از ثبت نــام، دوره ها و کالس های آموزشــی 
بهیاری و کمک های اولیه را در ســازمان غذا و دارو 
زیر نظر استادان دانشگاه های تهران به صورت فشرده 
گذراندم. یکی از شــرایط ورود به بیمارستان برای 
کمک به کادر درمان کسب نمره قبولی در انتهای 
دوره آموزشی بود و با توجه به این موضوع در پنجم 
مرداد برای نخســتین بار به عنوان کمک به کادر 

درمان وارد بیمارستان شدم .

هیچ کس نمی دانست»
وی ادامه می دهد: در ابتدا هیچ کس حتی خانواده 
من از اینکه من چنین فعالیتی دارم آگاه نبود، به پدر 
و مادرم گفته بودم در کالس های هالل احمر شرکت 
می کنم و به این صورت زمانی را که در خانه نبودم 

برایشان توجیه می کردم.
مصباح ادامه می دهد: یــک روز در بخش بودم که 
مادرم با من تماس گرفت و پرســید کجا هستی و 
چون نمی خواستم به او دروغ بگویم، گفتم آمده ام 
پیش بچه های جهادی بیمارســتان تا کمک کنم. 
مادرم با تعجب گفت: بیمارستان برای چه؟ مگر تو را 
بیمارستان راه می دهند؟ مگر درسش را خوانده ای؟ 

در پاسخ گفتم وقتی خانه بیایم توضیح می دهم.
این جهادگر در ادامه می گوید: تلفن را که قطع کردم 
یکی از خانم های بیمار با اینکه حال و روز خوشــی 
نداشــت، گفت: دخترم آمــده ای اینجا و به پدر و 
مادرت نگفته ای درست نیست، چون رضایت ندارند 
هــر کار خوبی که انجام می دهی آن ثواب واقعی را 
نمی بری. بیمار تخت کناری هم با تعجب گفت: مگر 
به خانواده ات نگفته ای؟! و من جواب دادم: نه ، چون 

تک فرزند هستم اطالع ندادم تا نگران نشوند.
حتی مســئول قرارگاه وقتی فهمید من به خانواده 
نگفته ام اجازه نداد به فعالیت ادامه دهم و گفت باید 

رضایت خانواده را بگیری.

تداعی فضای دفاع مقدس»
مصباح می گوید: با اینکه من در دوران جنگ نبوده ام 
اما با توجه به آنچه از خاطرات دفاع مقدس خوانده ا م 
برایم فضای قبل از رفتن رزمندگان به جبهه و بعضاً 
نارضایتی خانواده آن ها تداعی شد. آن حس و حالی 
را که رزمنده ای به دنبال گرفتن رضایت از مادرش 
بود تجســم کردم که در انتها مــادر با افتخار این 
رضایت را به فرزندش می داد، من هم به نحوی شاهد 

این ماجرا در فضایی دیگر بودم.

امید به آینده»
خالصه آنکــه می توان گفت فرهنگ مواســات و 
همدلی و توجه شهروندان به اطرافیان خود که در 
این ایام کم ندیده ایم یکی از مصادیق امید به آینده 

کشور است.
این نوع حرف هــا و تالش های مثال زدنی در تاریخ 
ماندگار خواهد بود. جهادگران امروزه با فعالیت هایی 
که در بیمارستان ها برای مقابله با کرونا انجام می دهند 
خطراتی را شاهد هســتند که عالوه بر خود آن ها، 
خانواده هایشان را  نیز در معرض آن قرار می دهد اما 
با این حال با رضایت کامل خود و خانواده هایشان در 

این عرصه پرخطر مشغول فعالیت هستند.
نوع ایثاری که نیروهای مردمی جهادگر در این مدت 
انجام داده اند متفاوت بوده است و می توان گفت در 
دل این حوادث، انسان هایی در حال تربیت هستند 
که آینده کشور را امیدبخش نشان داده و بیانگر این 
واقعیت هستند که ســرانجام این حرکات نشانگر 
پیشروی به ســمت تمدن نوین اسالمی و تشکیل 

جامعه مهدوی است.

نیروهای داوطلب مخلص بار دیگر وارد میدان شدند

بسیج جوانان جهادی علیه کرونا

رهبر انقالب 
اسالمی : نیروهای 

داوطلِب مخلص 
و جوانان مؤمن و 

صالح بار دیگر وارد 
میدان شوند

بــــــرش
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آموزش

یک مسئول وزارت علوم بیان کرد
هشدار به برگزارکنندگان 

جشنواره های پایان نامه های برتر
 ایسنا   طبق اعالم مدیر کل دفترسیاست گذاری 
و برنامه ریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم، 
جشنواره هایی با موضوعات »تألیفات علمی برتر«، 
»پایان نامه هــای برتــر« و عناوینی نظیر آن فاقد 
مجوز از سوی مراجع مورد تأیید این وزارت بوده 
و بر همین اساس، این موضوع به منظور برخورد 
قاطع و جدی با متخلفــان به مراجع ذی صالح 
اعالم شد. شریفی در ادامه همچنین اظهار کرد: با 
توجه به اینکه مالکیت معنوی آثار علمی )پایان نامه 
/ رساله( ارائه شده به جشنواره های مذکور متعلق 
به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
است و همه این آثار در سامانه های آن دانشگاه / 
مؤسسه و ایرانداک ساماندهی می شوند نشر آن اثر 
بدون اجازه آن مؤسسه غیرقانونی است. در همین 
راستا گواهی های صادر شده توسط آن جشنواره ها 
از نظــر این وزارت فاقد اعتبــار بوده و هیچ گونه 
امتیازی مترتب بر آن به فرد شــرکت کننده در 

جشنواره تعلق نمی گیرد.

محیط زیست

رئیس سازمان محیط  زیست:
 آتش سوزی جنگل ها را 

بیش از حد بزرگ می کنیم
 ایلنا    رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست با 
اشاره به حریق 2۵ هزار هکتار از مراتع و جنگل ها 
گفت: در کل خیلی نباید نگران این مسئله باشیم، 
بلکه این نگرانی را باید برای مســائل دیگر مثل 
آلودگی هوا، از بین بــردن منابع تجدیدپذیر به 
طور کل، توسعه های غلط و استفاده های بی رویه 

از منابع طبیعی داشته باشیم.
عیســی کالنتری گفت: آتش سوزی های اتفاق 
افتاده را بیش از حد در جامعه بزرگ می کنیم.

عمده آتش ســوزی ها در زاگرس اتفاق می افتد 
کــه در آن منطقه طایفه های مختلفی حضور 
دارند و متأسفانه درگیری های قومی قبیله ای 
و شــخصی از عوامل اصلی آتش سوزی در آن 
مناطق است. امسال حدود 7 هزار هکتار مرتع 
و شبه جنگل از مناطق حفاظت شده و در کل 
کشور حدود 2۵ هزار هکتار آتش گرفته است 
که با توجه بــه حوادثی که در کل دنیا افتاده، 

خیلی عدد بزرگی نیست.

گردشگری

یک مسئول گردشگری توضیح داد
پیامک های تبلیغاتی گروه های 

فیک برای سفر قسطی 
 برنا    حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی 
و جهانگــردی درمــورد پیامک های تبلیغاتی 
تورهای گردشــگری و تشویق به قسطی سفر 
کردن، گفــت: پیش بینی من این اســت که 
آن ها دفاتر نیســتند؛ گروه های فیکی هستند 
که غیرقانونی فعالیت می کنند. ما در این 9 ماه 
هیچ توری نداشــتیم و در این دوهفته که باید 
بیشتر رعایت کنیم پیشنهاد تور قسطی اصاًل 

معقول نیست.
وی افزود: اگر یک شرکت گردشگری، تور برگزار 
کند تخلف انجام نداده، اما همه آن ها به لحاظ 
اخالقی تالش می کننــد رعایت کنند. من در 
بخشنامه ای که فرســتادم آن ها را ملزم کردم 
پرســنل خود را به حداقل برسانند و در قبال 
تعهداتی که ایجاد کردند، پاسخگو باشند؛ یعنی 
اگر بلیت هواپیما، قطار و هتل فروختند و کنسل 

شده، به شکل حداقلی حضور داشته باشند.

آسیب های اجتماعی

رئیس اورژانس اجتماعی بیان کرد
جزئیات تازه از نحوه ساماندهی 

کودکان کار
 باشگاه خبرنگاران جوان    محمود علی گو، 
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 
ساماندهی کودکان کار به این صورت است که پس 
از آنکه کودکان کار جمع آوری شــده اند کودکان 
ایرانی که خانواده شان صالحیت نگهداری از آن ها 

را دارند تحویل خانواده ها داده می شوند.
کودکانی که خانواده هایشان صالحیت نگهداری از 
آن ها را ندارند با حکم قضایی وارد مراکز بهزیستی 
می شــوند. وی افزود: کودکانی که اتباع خارجی 
هستند پس از تشخیص هویت، با اداره اتباع وزارت 
کشور مبنی بر قانونی و یا غیرقانونی بودن آن ها 

هماهنگ می شود.
علی گو افزود: کــودکان اتباع خارجی که قانونی 
هستند با گرفتن تعهد از خانواده هایشان تحویل 
آن ها داده می شــوند. کودکان اتباع خارجی که 
غیرقانونی هســتند در مراکز باقی می مانند، مگر 
اینکه سازمان های مردم نهاد با مسئولیت خودشان 

آن ها را تحویل خانواده دهند.

حوادث

پزشکی قانونی اعالم کرد
هشدار درمورد افزایش تلفات 

گازگرفتگی
 ایرنا    سازمان پزشکی قانونی کشور با سردتر 
شــدن هوا، درخصوص افزایش آمــار تلفات 
مســمومیت با گاز در این ایام هشــدار داد و 
بر ضرورت اســتفاده درســت از سیستم های 

گرمایشی تأکید کرد.
از آنجا که بیشتر مرگ های ناشی از مسمومیت 
با گاز منوکســید کربن در نیمه دوم سال و به 
ویژه در فصل زمستان اتفاق می افتد، پزشکی 
قانونی از هموطنان درخواســت کرد با رعایت 
نــکات ایمنی و دقت در نصــب و به کارگیری 
سیستم های گرمایشــی، از بروز حوادث ناگوار 
جلوگیری کنند. بر اساس آمارهای اعالم شده 
از سوی سازمان پزشکی قانونی در هفت ماهه 
ســال جاری 291 نفر بر اثر مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست 
دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته که آمار تلفات 2۴۵ نفر بود ، 18.8درصد 

افزایش یافته است.

دستچین

زن و شوهر، دارایی معنوی یکدیگرند©
در مورد بعضی مسائل زوجین نمی شود خیلی راحت نوشت و یا حسی که از افراد 

دریافت می شود را به کلمه و جمله تبدیل کرد.
گاهی از مردان متأهل می شنوید به هم توصیه می کنند: فالنی، خیلی به خانومت 
میدون نده، بابا چقدر حرف شنوی داری ازش، یکم مرد باش، ببین زن وظیفه اش 
پخت و پز و ُشست و ُرفت و رسیدگی به تو و بچه هاست، بهش روی زیادی نباید 

داد، زن رو چه به اینکه بخواد رو حرف شوهرش حرفی بزنه و...
و از زنان متأهل نیز شنیده می شود که: شوهرت رو پرو نکن، این قدر خدمات نده 
فکر می کنه وظیفته، خودتو بنداز و هی ُغر بزن خسته شدی تا فکر نکنه خیلی 
برات همه چیز رو فراهم کرده و هوا بَرش نداره، خرجای الکی و قر و فری رو دست 
شوهرت بذار تا قدرتو بدونه و بفهمه زن خرج داره و...؛ این دیالوگ ها و موارد مشابه 
را احتماالً کم و بیش در مکالمات زوجین در سنین مختلف در جمع های گوناگون 
شنیده اید، البته گاهی شاید با ادبیاتی متفاوت که برای یکدیگر نسخه  می پیچند و 

به قولی تجربه های خود را به اشتراک می گذارند.
اما بحث اینجاســت که این عده از زوجین که این طرز فکر را دارند نگاهشان به 
زندگی و تعامالت بین فردی و عالم متأهلی چگونه است؟ یعنی زندگی متأهلی 
و همسرانگی برای آن ها دارای چه حدودی است؟ تعریف آن ها از رابطه زوجی و 
خانواده ای که تشکیل داده اند چیست؟ اصالً با این شکل حرف زدن به دنبال اثبات 

چه چیزی برای یکدیگر هستند؟
*آیا زندگی برای آن ها میدان کارزار اســت که هــر کس بهتر نبرد کند، پیروز 

میدان می شود؟
*آیا در رابطه زن و شوهری برنده و بازنده وجود دارد؟

*آیا زن و مرد قرار رد شدن از هم و له کردن یکدیگر را با هم گذاشته اند؟
*آیا هنوز در عصر جاهلیت بوده که زن برده اســت و نگاه به زنانگی پســت و 

سخیف؟
*آیــا مالک برتری هر کدام از طرفین بر دیگری به مقدار توهین ها و تحقیرها و 

زبان تند داشتن آن هاست؟
*آیا توانمندی طرفین به مهارت طرف مقابل را سرکیسه کردن و یا چگونه او را 

پیچاندن است؟ 
*آیا اگر هر کدام از طرفین چیزی بدســت آورد یا موفقیتی کســب کند، آبرو و 

افتخارش برای دیگری نیست؟
آیا سرمایه و دارایی فقط مقدار ارز و زمین و ماشین و سکه است؟

اصالً آیا آرامش زوجیت و رضایت روانی با این طرز فکر و نگاه به یکدیگر حاصل 
می شود؟!

و کلی سؤال دیگر... .
با این طرز فکر اصالً چطور می توان توقع داشت در چنین رابطه هایی حال طرفین 
از کنار هم بودن خوب باشد و درصد نارضایتی، خشونت، خیانت و... پایین باشد و 

نسل بعدی در دامان این زندگی ها به درستی تربیت شوند.
متأســفانه به محض آنکه، فردی در محیط کار، کالس، فامیل، محله و ...متأهل 
می شــود و یا قصد ازدواج دارد، سیل این چنین تجویزهایی از افراد متأهل سن 
باالتر به سمت فرد سرازیر می شود تا او را به حساب خودشان با یک جعبه ابزار 
روانی مسلح به خانه بخت بفرستند و نکند خدایی نکرده او همان اول کار ضعیف 

حاضر شود و گربه را دم حجله نُکشد و حساب زندگی از دستش در برود.
در این میان چنانچه یکی نخواهد به این توصیه هاعمل کند و با این مدل تفکر و 

نگاه به ازدواج موافق نباشد، مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.
بدون شــک در یک رابطه زوجی ســالم، زن و شــوهر دارایی و سرمایه معنوی 
یکدیگرند؛ به این معنی که هرچه مرد یا زن موفق تر شــود، ادامه تحصیل دهد، 
در کارش رشد کند، در برنامه ها و فعالیت های شخصی اش به جایی برسد و یا هر 
دستاوردی کسب کند، حاال چه مالی باشد یا اجتماعی یا فرهنگی و... این یعنی 
به دارایی های طرفین افزوده شده؛ این یعنی مرد یا زن باید تمام توان و تالشش 
را بگذارد تا به دیگری در مسیر رشد کمک کند و برای طرف مقابل بال باشد نه 
بار و ترمزگیر و مانع رشــد و پیشرفت، چرا که رشد او را رشد خود می داند و هر 
دستاوردی که همسرش کسب کند آبرو و اعتبار و افتخارش به زندگی شخصی 
دونفره شان برمی گردد، پس جایی برای ضربه فنی کردن یکدیگر، تسویه حساب 

عقده های شخصی و یکه تازی ها و خودخواهی های فردی نمی ماند.
این نوع نگاه را با دیالوگ های ابتدای بحث مقایسه و در مورد هر سؤال خوب فکر 

کرده و ارزش های خود را بازنگری کنید.
فقط لطفاً حواســتان به دارایی های زندگی تان باشــد و مراقب باشید گل به 

خودی نزنید.

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد، مشاور خانواده و زوج درمانگر
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انصاراهلل با موشک کروز جدیدی پاالیشگاه جده را هدف قرار داد

»قدس 2« نابودگر آرامکو
  جهان/ علوی سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
از حمله موشکی این نیروها علیه پاالیشگاه نفتی 
آرامکو در عربستان سعودی خبر داد. به گزارش 
مهر، سرتیپ »یحیی ســریع« اعالم کرد یگان 
موشــکی ارتش یمن موفق شد با موشک کروز 
»قدس ۲« ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو 
در اطراف شــهر جده را هدف بگیرد. سخنگوی 
 نیروهای مســلح یمــن افزود: موشــک کروز 
قدس ۲ به تازگی و پس از انجام تســت هایی در 
عمق خاک ســعودی، وارد ســازمان رزم یگان 
موشکی یمن شده اســت. عملیات روز گذشته 
در پاســخ به محاصره یمــن و تجاوزهای مکرر 
ســعودی ها صورت گرفت و ما به شــهروندان و 
شرکت ها در عربســتان اعالم می کنیم از مراکز 
حیاتی دور شوند؛ زیرا جزو اهداف صنعا هستند. 
شــرکت نفتی آرامکو در بیــن کمپانی های نفتی 
جهان، باالترین ســطح تولید را داشــته و به طور 
میانگیــن معادل ۱۰ میلیون و ۶۲۵ هزار بشــکه 
در روز، نفت خام تولید می کند. ضربات پی در پی 
انصاراهلل یمن به عربستان و به خصوص تأسیسات 
نفتی آرامکو، ضربه به ستون فقرات نظام سعودی 
محسوب می شود. از سوی دیگر برخی خبرها نیز 
حاکی از حاکم شــدن سانســور خبری شدید در 
عربســتان پس از حمله اخیر انصاراهلل به منظور 
جلوگیری از انتشار اخبار تلفات و خسارات احتمالی 
است. حکومت ســعودی مجازات سنگینی برای 
کســانی که از انفجارهای حاصل از حمالت یمن 

تصویر تهیه کنند، تعیین کرده است.
عملیات اخیر انصاراهلل یمن و حمله به تأسیسات 
نفتی جــده با اســتفاده از یک موشــک کروز 

 جدید انجام شــده اســت و یمنی ها نــام آن را 
قدس۲ گذاشته اند. با توجه به اینکه در گذشته 
در سازمان رزم یگان موشکی یمن، موشک کروز 
قدس یک وجود داشت، به نظر می رسد موشک 
کنونی نمونه ارتقا یافته قدس یک باشد. بر اساس 
داده هــای موجــود، در اطراف شــهر جده و در 
راستای محافظت از تأسیسات نفتی آن، دست کم 
دو سایت پدافندی پیشرفته پاتریوت و چندین 
سایت پدافندی اســکای گارد ارتقا یافته وجود 
داشته اســت. اما در زمان عملیات، هیچ کدام از 

آن ها عمل نکرده اند که در نوع خود تبحر انصاراهلل 
در انجام حمله موشکی و پیشرفته بودن موشک 

جدید را نشان می دهد.

پیام های یک شلیک موفق »
یک تحلیلگر نظامــی یمنی مهم ترین پیام های 
عملیات موفق موشــکی علیه آرامکو را توانایی 
روزافزون یمــن در صنایع موشــکی و تقویت 
قــدرت بازدارندگــی و دفاع از خــود در مقابل 
 متجاوزان دانســت. به گزارش فارس، ســرتیپ 

»قاســم الطویل« تصریح کرد: هدف قرار دادن 
ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو در جده با 
موشــک قدس ۲ برای نخستین بار، تأکیدی بر 
تداوم قدرت بازدارندگی و دفاع از حق عادالنه مان 
در مقابل هر کسی که به ما تعدی می کند، است. 
ما به عربســتان ســعودی، امارات یا هر کشور 
دیگری حمله و تجاوزی نکردیم. وی تأکید کرد: 
ما در چارچوب ثبات، امنیت، ارتباط و همسایگی 
بودیم اما دشــمن متجاوز این پیوند و ارتباط را 
نادیده گرفت و این امــر بیانگر کینه تاریخی و 
عمیق سعودی ها علیه یمن از سال ۱۹۲۰ است. 
شواهد و دالیل تاریخی متعددی بیانگر پافشاری 
رژیم سعودی بر شــیوه خود در متزلزل کردن 
امنیــت و ثبات یمن و تجاوز به حاکمیت آن به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. امری 
که هرگز برای یمنی ها مجاز شــمرده نمی شود 

هرچقدر که این تجاوز کوتاه یا طوالنی باشد.
برخی منابع در شرکت نفتی آرامکو در گفت وگو 
با »سی ا ن ان« تأیید کردند تأسیسات این کشور 
در جده هدف قرار گرفته اما مدعی شــدند این 
عملیات موفقیت آمیز نبوده است. مقامات رسمی 
سعودی نیز هنوز واکنشی به این حمله موشکی 
نشــان نداده اند و تنها برخی منابع سعودی ادعا 
می کنند در این حمله موشــکی، خسارتی وارد 
نشده و کسی کشــته یا زخمی نشده است. در 
جریان حمله گســترده پهپادی ارتش یمن به 
تأسیســات نفتی آرامکو در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ 
 نیز ســعودی ها در ابتدا تــالش کردند ماجرا را 
بی اهمیت جلوه دهند، اما ابعاد حمله به قدری وسیع 
بود که در ادامه مجبور شدند به آن اعتراف کنند.

نوری المالکی:
غربی -عبری-ســعودی © محور 

حاکمیت عراق را هدف گرفته است
المعلومه: نوری المالکی، 
رئیس ائتالف دولة القانون 
پیشین  نخســت وزیر  و 
عراق در یادداشتی نوشت: 
شــفاف تر  می خواهــم 

توضیح دهم. مشــکل عراق با محور آمریکایی 
- اســرائیلی - ســعودی یک مشکل راهبردی 
مرتبط با پروژه استکباری استبدادی این محور 
است که عمیقاً حاکمیت عراق را نشانه گرفته 
است. ما یقین داشتیم نبرد و مقاومت ما برای 
تحقق حاکمیت و اســتقالل تصمیم گیری در 
عراق، نیروهای بین المللی و منطقه ای و در رأس 
آن ها واشنگتن، تل آویو، ریاض و آنکارا را علیه ما 
برمی انگیزاند. همان گونه که گروه های مرتبط با 
آن ها و در رأس آن ها، بعثی ها، القاعده، داعش و 
برخی از گروه های داخلی طایفه ای شرکت کننده 
در روند سیاسی کشور علیه ما برانگیخته شدند.

ایســنا: منابع عبری از تصویب توافق نامه تردد 
بدون ویزا میان تل آویو و ابوظبی توســط کابینه 

دولت رژیم صهیونیستی خبر دادند.
فارس: دادگاهی در ترکیه در ادامه رســیدگی به 
قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار مخالف محمد 
بن ســلمان، امروز سه شنبه ۲۰ تبعه سعودی را 

غیابی محاکمه می کند.
تسنیم: شماری از اعضای سنای افغانستان ضمن 
تأکید بر محاکمه نیروهای استرالیایی گفتند سایر 
جنایت های نیروهای خارجی نیز باید توسط دادگاه 

الهه پیگیری شود.
جهان: رســانه های رژیم صهیونیستی از افزایش 
وحشــتناک و ۲۴درصدی آمار تجاوزات جنسی 
گزارش شــده به ســازمان های مربوط طی دوره 

کوتاه قرنطینه در این رژیم خبر دادند.
النجباء: حشدالشعبی با صدور بیانیه ای اعالم 
کرده تحسین مطر العبودی را به سمت دبیرکلی 
این ســازمان انتخاب کرده اســت. وی مشاور 
عبدالمهدی، نخست وزیر سابق در امور حشد 

بوده است.
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 اجالس بین المللی ژنو ©
و اما  و اگرهای کمک  به افغانستان

اجالس ژنو برای بررســی کمک های جامعه جهانی به افغانســتان در چهار سال آینده 
)۲۰۲۵-۲۰۲۱( در شــرایطی در حال برگزاری اســت که دو مسئله مهم بر تصمیمات 
این اجالس سایه افکنده است. مذاکرات صلح دوحه و مشارکت قریب الوقوع طالبان در 
آینده سیاسی این کشور نخستین موضوعی است که نشست کنونی ژنو را از اجالس های 
پیشین متمایز می کند. در همین راستا چندی پیش »وان برنت« نماینده اتحادیه اروپایی 
در افغانستان اعالم کرد طالبان با بی توجهی به موضوع کاهش خشونت ها، فرصت خوبی را 
برای مشارکت در این اجالس و معرفی شدن به جامعه جهانی از دست داده اند. در سوی 
دیگر طالبان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده و از جامعه جهانی درخواست کردند 
با هماهنگی با طالبان این کمک  ها را توزیع کنند. تا اینجای کار با این اظهارات و مواضع به 
نظر می رسد میان طالبان و کمک دهندگان بین المللی به افغانستان معضل مهم و خاصی 
جز کاهش خشــونت ها وجود ندارد. اما باوجود این، سخنان صدیق صدیقی، سخنگوی 
ریاست جمهوری افغانســتان و حنیف اتمر، وزیر خارجه این کشور مبنی بر ۱۰ شرط 
تعیین شده از سوی جامعه بین المللی برای استمرار کمک ها، کمی تأمل برانگیز نشان 
می دهد. حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی و اقتصادی ۱۹ سال گذشته، تعهد دوامدار 
به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر و احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای 
دولتی افغانســتان بخشی از خواسته هایی هستند که مقامات افغانستان مدعی شده اند 
جامعه جهانی برای تداوم کمک ها آن ها را ضروری دانســته اند. با دقت در تعهدات ذکر 
شده می توان به راحتی پی برد چنین درخواست هایی با برنامه ها و اهداف طالبان کاماًل 
در تعارض قرار دارد. به هر شکل اگر ادعاهای کابل در مورد وجود چنین پیش شرط هایی 
درست باشد، باید منتظر ماند و دید آیا جامعه جهانی و دولت های کمک کننده به افغانستان 
حاضرند در صورت برقراری یک توافق صلح در خارج از چارچوب های تعیین شده، همچنان 
کمک ها به این کشــور را تداوم دهند؟ هر گونه پاســخ مثبت و یا منفی به این پرسش 
می تواند دور جدیدی از ســردرگمی و تعارضات را در مجموعه کشورهای کمک کننده 
به افغانســتان به جــود آورده و حتی فرایند صلح را در تقابل با ایــن موضوع قرار دهد. 
اما دومین مسئله مهم اجالس اخیر ژنو، بحث چگونگی و فرایند تخصیص کمک هاست 
که ظاهراً در قالب »معماری جدید« برای مصرف کمک ها، در زمره یکی از اهداف نشست 
قرار دارد. در دو دهه اخیر همواره این انتقاد مطرح می شــده که باوجود ســرازیر شدن 
کمک های چند ده میلیارد دالری به افغانستان، پیشرفت و بهبود محسوسی در اوضاع این 
کشور و مردم آن حاصل نشده است. این مسئله حتی نا امیدی مردم افغانستان نسبت به 
کمک های خارجی را در پی داشته، چنان که در آخرین نظرسنجی که به وسیله مجتمع 
جامعه مدنی افغانستان انجام گرفته حدود یک سوم افغانستانی ها تأثیر این کمک ها را 
انــدک ارزیابی کرده و بیش از نیمی از آن ها هم این کمک ها را بدون شــفافیت و یا با 

شفافیت بسیار کم دانسته اند.
در این شرایط دولت افغانستان و طرف های مساعدت کننده به این کشور، اتهاماتی را به 
یکدیگر وارد کرده اند که در واقع چیزی جز سلب مسئولیت از خود و توجیه ناکارآمدی های 
موجود نبوده است. اما در کنار این موضع گیری ها، در سال های اخیر تحلیل ها و تحقیقات 
تخصصی تری هم در زمینه ریشه های این مشکل انجام گرفته که به طور قطع می تواند 
راهگشا باشد. در یکی از همین موارد »ایجاز احمد« تحلیلگر سایت پژوهشی و تحلیلی 
OPF به نتایج جالبی دســت یافته اســت. به طور مثال وی در مورد فرایند طی شده 
برای مصرف کمک های جامعه جهانی به افغانستان معتقد است ۴۰ درصد این کمک ها 
به وسیله مشاوران حقوقی و شرکت ها غصب می شود. در موردی مهم تر وی به این نکته 
اشاره دارد در شرایطی که 8۰ درصد جامعه افغانستان به شکلی مستقیم و یا غیرمستقیم 
عایداتشان را از کشاورزی تأمین می کنند، تنها ۵۰۰ میلیون دالر از مجموع ده ها میلیارد 
دالر کمک به این حوزه اختصاص یافته است. وی به توزیع نامناسب کمک ها و شکاف 
فزاینده اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن هم اشاره دارد چنان که نشان می دهد بیش از 
7۰ درصد کمک های بین المللی، به کابل و نواحی اطراف آن تعلق می گیرد. در هر صورت 
 شاید بتوان با بهره گیری از چنین تحقیقات و پژوهش هایی به ناکارآمدی و سردرگمی 

دو دهه ای در فرایند کمک رسانی بین المللی به افغانستان پایان داد.   
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 جهان/ موسوی  چند رسانه صهیونیستی فاش 
کردند »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم 
شامگاه یکشنبه به عربستان سعودی سفر و در 
یک نشست سه جانبه مخفیانه با »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا و »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان سعودی شرکت کرده 
تلویزیون رژیم صهیونیستی و  است. شبکه 7 
شبکه رادیویی کان در گزارش های جداگانه ای 
اعالم کردند این نشست سه جانبه مخفیانه در 
شهر »نئوم« در شمال غرب عربستان نزدیک 
به پنج ساعت به طول انجامیده است. به نوشته 
خبرگزاری رویترز، یوسی کوهن، رئیس سازمان 
در  نیز  )موساد(  صهیونیستی  رژیم  جاسوسی 
این دیدار حضور داشته است. وب سایت عبری 
زبان »والال« نیز نوشت نتانیاهو و کوهن برای 
اینکه سفر خود را مخفی کنند، در هواپیمای 
اختصاصی »یودی اِنگل« تاجر اسرائیلی که برای 
شرکت در همایش تجاری به عربستان سعودی 
می رفت، حضور پیدا کردند. دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی از اظهارنظر در این باره امتناع 
می کند و هنوز جزئیات بیشتری از این خبر نیز 
منتشر نشده است. سفر مخفیانه نتانیاهو به نئوم 
که  انجام شده  حالی  در  بن سلمان  با  دیدار  و 
شامگاه شنبه »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه 
سعودی گفته بود ریاض همواره از عادی سازی 

روابط با تل آویو حمایت می کند.

جلسه سه شکست خورده»
در وهلــه اول آنچه در این نشســت بیش از هر 
چیز دیگری قابل تأمل به نظر می رسد، ترکیب 
شرکت کنندگان در آن است. علت تأمل برانگیز 
بودن این مســئله نیز به ماهیت ســه نفری باز 
می گردد که در آن شرکت کردند؛ یعنی »مایک 
پمپئو«، »بنیامین نتانیاهو« و »محمد بن سلمان« 

که هر سه نفر آن ها یک شکست خورده سیاسی 
در داخل کشــور خود محســوب می شوند. در 
واقع، مایک پمپئو، وزیر خارجه رئیس جمهوری 
به شــمار می رود که تا چند هفته دیگر به طور 
کامل از صحنه سیاسی کنار خواهد رفت و دیگر 
نقشی در اداره امور سیاسی ایاالت متحده آمریکا 
نخواهد داشــت. بنابراین، واضح است پمپئو نیز 
آخرین روزها و هفته های خود در عرصه سیاسی 
ایاالت متحده آمریکا را سپری می کند و پس از 
آن، او هم به همراه ترامپ از صحنه سیاسی کنار 
خواهد رفت. فرد دومی که در نشست سه جانبه 
مخفیانه در شــهر »نئوم« عربســتان شرکت 
داشــت، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی بود؛ کسی که سابقه انجام سفرهای 
مخفیانه دیگر به عربستان را در پرونده خود دارد. 
باید گفت نتانیاهو در حال حاضر شرایط سیاسی 
سخت و متزلزلی را سپری می کند و خود نیز به 
طور کامل به این مســئله واقف است. او همین 
اندک ماندگاری سیاسی ای را که تاکنون داشته 
است، مدیون امتیازاتی است که پیشتر از رئیس 
جمهور کنونی آمریکا دریافت کرده بود. ساکنان 
اراضی اشغالی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به عنوان یک ویروس یــاد می کنند و در طول 
ماه های گذشته همواره بر ضرورت کناره گیری 
وی از قدرت تأکیــد کرده اند. نتانیاهو هم یک 
سیاستمدار شکست خورده محسوب می شود؛ 
سیاستمداری که شمارش معکوس برای حذفش 
از صحنه سیاســی آغاز شده است. اما نفر سوِم 
شرکت کننده در نشست سه جانبه مخفیانه در 
شهر نئوم عربستان از دو فرد دیگر ورشکسته تر 
است. او کسی جز »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی نیست. بن سلمان در مقایسه با نتانیاهو 
و پمپئو شرایط به مراتب سخت تری دارد. علت 
این مســئله هم آن اســت که نتانیاهو و پمپئو 

تاکنون در یک ساختار سیاسی مشارکت داشته 
و اکنون نیز ممکن است جایگاه های سیاسی شان 
دستخوش تغییر شود اما بن سلمان با دو تهدید 
جدی در داخل عربستان مواجه است. بن سلمان 
خود را در مواجهه با دو تهدید اساسی می بیند؛ 
یکــی اختالل در روند انتقــال قدرت و دیگری 
تهدید از سوی مخالفان. ولیعهد سعودی به خوبی 
می داند هر لحظه ممکن است تمامی امیدهایش 
برای تکیه زدن بر اریکه قدرت و کرسی پادشاهی 
بر باد برود. این تهدیدات مشخصا نشأت گرفته از 
اشتباه های راهبردی او است. بن سلمان آرزوی 
تکیه زدن بر کرسی پادشــاهی عربستان را به 
خارج و مشخصاً دونالد ترامپ گره زده بود. حال 

با رفتنی شدن ترامپ، او به تکاپو افتاده است.

چرا نتانیاهو به عربستان رفت؟»
یک کارشــناس مســائل منطقه درباره اعالم 
رســانه ای این ســفر و دیدار در این بازه زمانی 
حساس گفت: پس از شکست ترامپ که روابط 
نزدیکی با نتانیاهو و بن ســلمان داشت، نوعی 
نگرانی نسبت به سیاســت های بایدن در میان 
همپیمانان آمریکا در منطقه ایجاد شــد. از این 
جهت، احتماالً یکی از اهداف مهم سفر نتانیاهو 
و این دیدار سه جانبه هماهنگی مشترک برای 
تداوم راهبرد آمریکایی فشار حداکثری بر ایران 
در دوره بایدن است. صابر گل عنبری افزود: اما 
معموالً سفرهایی با اهداف کالن امنیتی و سیاسی 

و به ویژه میان دو طرف که روابط رسمی آشکاری 
هم ندارند، اعالم نمی شود و همین نکته، ما را به 
هدف دیگری از این ســفر و اعالم آن رهنمون 
می کند و آن هم اهمیت آن برای شــخص بن 
ســلمان پس از پیروزی بایدن است. کسی که 
تحلیل ها و اظهارنظرهای نزدیکان به حلقه قدرت 
در عربســتان را دنبال کرده باشــد، در البه الی 
ســطور و کلمات آن ها نوعی نگرانی را نســبت 
به رفتار احتمالی بایدن با شخص بن سلمان و 
نه روابط با عربستان حس می کند. گل عنبری 
افزود: بایدن قبالً اظهارات بسیار تندی علیه بن 
ســلمان به ویژه در قضیه قتل جمال خاشقچی 
مطــرح کرده و همیــن موجــب نگرانی برای 
ولیعهد سعودی شده است. البته تأکید می شود 
متــن روابط راهبردی واشــنگن و ریاض تحت 
تأثیر ایــن رویکرد احتمالی قرار نخواهد گرفت.
حال در ایــن وضعیت، جدا از هدف پیش گفته 
نخست، این دیدارها و سفرها می تواند بایدن را 
در قبال بن سلمان دست به عصا کند؛ باالخره در 
مسائلی در خاورمیانه که پای اسرائیل و منافع آن 
در میان باشد، معموالً رؤسای جمهور آمریکا چه 
دموکرات چه جمهوری خواه کامالً محتاطانه عمل  
می کنند و بر خالف این منافع کاری نمی کنند. از 
این رو، نتانیاهو هم از این نگرانی های بن سلمان 
بهــره خاص خود را می برد و این احتمال دور از 
ذهن نیســت که در همین دو ماه شاهد روابط 

رسمی عربستان و اسرائیل نیز باشیم.

نشست مخفیانه ورشکسته ها
بن سلمان، پمپئو و نتانیاهو در شهر نئوم عربستان دیدار کردند

گزارش

بن بست در مذاکرات صلح شکست
توافق نامه طالبان و آمریکا، ©

محور گفت وگوها می شود
جهان: منابع خبری در افغانستان اعالم کردند 
بن بســت گروه های تماس دولت افغانستان و 
طالبان شکسته است و تیم های مذاکره کننده به 
توافق دست یافتند. به گفته این منابع، تیم های 
مذاکره کننده در دوحه توافق کردند توافق نامه 
طالبان-آمریکا، موضع ســازمان ملل در قبال 
صلح افغانستان، تعهد تیم های مذاکره کننده و 
اراده مردم افغانستان مبنای مذاکرات صلح این 
کشــور قرار گیرند. به گزارش طلوع، »معصوم 
اســتانکزی« رئیس تیم مذاکره کننده دولت 
افغانســتان و »ســالم رحیمی« مشاور رئیس 
جمهور این کشــور از سه روز گذشته در کابل 
حضــور دارند تا حمایت اشــرف غنی را درباره 
توافق دوحه کسب کنند. تیم های مذاکره کننده 
صلح دولــت افغانســتان و طالبــان تاکنون 
اظهارنظری نکرده انــد. مذاکرات صلح دوحه از 
۲۲ شهریور سال جاری آغاز شد و تاکنون ادامه 
دارد. اختالف اصلی از جایی آغاز شد که طالبان 
بر مبنا قرار گرفتن توافق نامه صلح با آمریکا و فقه 

حنفی در مذاکرات تأکید کردند.

تغییرات در دستگاه دیپلماسی دمشق

»فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه شد©
سانا: رئیس جمهوری سوریه، فیصل المقداد را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور 
در پی درگذشت ولید المعلم منصوب کرد. فیصل المقداد، معاون ولید معلم وزیر خارجه 
فقید سوریه بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری سوریه، بشار اسد در سه فرمان، فیصل 
المقداد را به عنوان وزیر خارجه و مهاجران، بشار الجعفری را به عنوان معاون وی و بسام 
الصباغ را به عنوان نماینده جدید و دائمی ســوریه در ســازمان ملل به جای الجعفری 
تعیین کرد. فیصل مقداد در سال ۱۹۵۴در روستای »غصم« از توابع استان درعا متولد 
 شــد. وی در سال ۱۹78در رشته زبان انگلیسی از دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شد و 
در سال ۱۹۹3 در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه »پراگ« به درجه دکترا رسید. فیصل 
 المقداد در سال ۱۹۹۴ میالدی فعالیت خود را در دستگاه دیپلماسی سوریه آغاز کرد. وی 
درســال ۱۹۹۵ میالدی به دفتر نمایندگی ســوریه در ســازمان ملل پیوست. المقداد 
همچنین به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده و ریاست چند 
نشست آن را هم برعهده گرفته است. وی درسال ۲۰۰3 میالدی به عنوان نماینده دائم 
سوریه در سازمان ملل تعیین و درسال ۲۰۰۶ سمت معاونت ولیدالمعلم را عهده دار شد.

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 دوم

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 دوم

* 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.
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