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استاد و رفیق مسیرسلوک
گفت و گو با حجت االسالم نخ چی درباره امکان استخراج الگوی اخالق عملِی آیت اهلل حق شناس

 ............ صفحه 5

12 4 7
گفت وگو با تیمور آقامحمدی به انگیزه کشف کتاب»تاریخ غیرت«  گفت وگو با دکتر سید حسین شهرستانی برای نخستین بار صورت گرفت

:jامام علی
ای فرزند آدم! 
آنچه بیش از 

خوراک روزانه ات 
کسب کنی، 

تو خزانه دار آن 
برای دیگران هستی. 
نهج البالغه- حکمت192
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تاریخ رمان نویسی ایران را 
از نو باید نوشت

انتقام، برگرداندن موازنه قدرت
 به نقطه تعادل است

موفقیت ایران در تولید 
کیت  آزمایش درمان ناباروری

 ............ صفحه 6

 رئیس مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی تلویزیونی: 

درمنافع ملی باید یکصدایی حاکم باشد

بررسی تأثیر »سامانه جامع تجارت« 
بر حل مشکالت بازرگانان

سامانه ای 
برای تسهیل 
و شفافیت 
فرایندهای 

تجاری

 سیاست  رئیس مجلس شورای اسالمی در گفت وگوی تلویزیونی درباره مصوبه هسته ای 
اخیر مجلس گفت: رئیس جمهور فرمود یک عده هول شدند و اجازه دهید ما کارمان را انجام 
دهیم. بنده عرض می کنم که کسی هول نشده و از قضا همه ما و مردم هفت سال است که 
منتظریم کاری انجام شــود. خواهش بنده از رئیس جمهور آن است که در موضوعات ملی و 
امنیت ملی و منافع ملی یکصدا و یک زبان باشیم که اهمیت زیادی دارد. قالیباف متذکر شد: 
امروز وزیر امور خارجه کشورمان به صورت ویدئو کنفرانس با اروپایی ها صحبت می کرد و خیلی 
صریح و روشن گفت ما ممکن است نقدی به طرح هسته ای مجلس داشته باشیم، اما قانون 

 ............ صفحه 2الزم االجرا است و آن را اجرا می کنیم...

واکنش وزیر امور خارجه ایران 
به اظهارات هایکو ماس

اتمام حجت 
ظریف با اروپا

براساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا 

تعطیلی اصناف در 
مشهد تمدید شد

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 قدس خراسان

مخالفت اهالی 
فوتبال و رسانه 
با انتقال بازی ها 

از استادیوم 
jامام رضا

 ............ صفحه 11

یـــادداشــت  روز
دکتر حسن هانی زاده

جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده به 
همراه یک هیئت آمریکایی اسرائیلی به قطر و عربستان سفر و با مقامات این دو 
کشور دیدار و گفت وگو کرد. این سفر که در واپسین روزهای زمامداری ترامپ بر 

کاخ سفید انجام می شود، از جهات مختلفی...

 ابعاد سفر داماد ترامپ 
به قطر و عربستان

 ............ صفحه 8
      صفحه 1

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوي، 
در نظر دارد نس�بت به خرید س�نگ مورد نیاز خ�ود از نوع چینی ارباب ممتاز از میان ش�رکت کنندگان واجد 

شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند اس�ناد مناقصه را از سایت مؤسس�ه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از طریق 
مراجعه حضوری به دفتر مؤسس�ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك و مس�تندات 

مربوطه، حداکثر لغایت پایان وقت اداری تاریخ 99/09/25 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مش�هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6، نمایشگاه شرکت فرش آستان 

قدس رضوی، طبقه سوم، دفتر موسسه، تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید سنگ
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فراخوان عمومی مدیریت زنجیره تامین
ش�رکت مدیریت زنجیره تامی�ن رضوی وابس��ته به 
آستان قدس رضوی، در راستای تشکیل و توسعه زنجیره 
های تامین از بازار تا مصرف شامل کلیه بخش های تامین 
نهاده و مواد اولیه، فرآوری و بسته بندی، تولید محصول، 
حم��ل و نقل ، صادرات و فروش، آم��اده همکاری در قالب 

مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
ای��ن همکاری در قالب طرح های مش��ارکتی بر مبنای ایده 
و ی��ا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی اس��ت که طی 
آن یک زنجیره کامل و یا بخش عمده آن به نحو مطلوب در 

کشور شکل گیرد.
زمینه های همکاری:

1. کش��اورزی )میوه و صیفی ج��ات( بارویکرد صادرات به 
بازارهای روسیه، هند وکشورهای حاشیه خلیج فارس

2. تامین نهاده ها و خوراک دام مورد نیاز کشور 
3. تولی��د محصوالت پروتئینی )گوش��ت قرم��ز و آبزیان( 
ب��ا نگاه کمک به تنظیم بازار داخ��ل محصوالت پروتئینی و 

توسعه صادرات در حوزه آبزیان 
4. صنعت )نس��اجی، فلزات، محصوالت شیمیایی، الستیک 

و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال��ف( ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل 
کنن��ده حداق��ل دو حلق��ه از زنجی��ره نهاده تا ص��ادرات و 
ف��روش باش��د. )ط��رح هایی ک��ه در آن مدیری��ت زنجیره 
تامین به طور کامل در نظر گرفته ش��ده باش��د از اولویت 

برخوردار است(
ب( س��ابقه و رزومه عملکرد دقی��ق و جامع در زنجیره مد 

نظر و سایر مدارك مرتبط درخواستي در وبگاه
ج(تضامی��ن م��ورد قبول ش��رکت مدیریت زنجی��ره تامین 
رضوی در قبال سرمایه گذاری های مادی و معنوی )بانکی 

و ملکی(
 کارگزاران واجد ش��رایط می توانند نس��بت به ارائه طرح 
توجیه��ی و اعالم امادگی خ��ود در وبگاه ش��رکت مدیریت 
زنجیره تامین رضوی به ادرس www.scmrazavi,ir  اقدام 
نموده و یا جهت دریافت اطالعات تکمیلی با ش��ماره تماس 

02188088858 داخلی 163 آقای نظری تماس بگیرند.
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   آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه ش��ماره 99046- خدمات پرداخ��ت کاری و پولیش قطعات در 
محل کارفرما مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 99047- خرید جعبه چوبی به تعداد 550 عدد )شامل: 
تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره 99048- خری��د کیف برزنت��ی به تع��داد 5000 عدد 
)شامل: تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره: 99050- خرید یک دس��تگاه پولی��ش قطعات فلزی 
مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99051- خرید یک دس��تگاه سوراخکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99052- خرید یک دس��تگاه پولیشکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس��ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 

معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(
محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 

صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مش��هد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 
صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخری��ن تاری��خ دریاف��ت پیش��نهاد: 99/10/02 بازگش��ایی پاکت ه��ا: 
99/10/3

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از 
تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گ��ذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیش��نهادها مختار و 
هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن ه��ای 33852002-051 تماس 
حاصل فرمایید.                                        شناسه آگهی 1054725 م.الف 6359
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 در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله 9 شهر جدید گلبهار به مساحت 200 متر مربع و دو دستگاه از 
آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در بلوار جانباز با متراژ 143متر مربع را به صورت نقد و اقس�اط و از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 99/09/22 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37و39، پالک 21، طبقه اول مراجعه نمایند.

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

  FILTER ELEMENTشرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره 2099092416000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1399/09/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 18:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 18:30 روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش گاز پارسیان )کد پستی:  7449184831( 

و تلفن 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول: 99/9/12       نوبت دوم:  99/9/15          شماره مجوز وزارت نفت: 1399.5049

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان
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آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی 

پاالیش گاز پارسیان

      صفحه 1

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوي، 
در نظر دارد نس�بت به خرید س�نگ مورد نیاز خ�ود از نوع چینی ارباب ممتاز از میان ش�رکت کنندگان واجد 

شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند اس�ناد مناقصه را از سایت مؤسس�ه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از طریق 
مراجعه حضوری به دفتر مؤسس�ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك و مس�تندات 

مربوطه، حداکثر لغایت پایان وقت اداری تاریخ 99/09/25 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مش�هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6، نمایشگاه شرکت فرش آستان 

قدس رضوی، طبقه سوم، دفتر موسسه، تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید سنگ
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فراخوان عمومی مدیریت زنجیره تامین
ش�رکت مدیریت زنجیره تامی�ن رضوی وابس��ته به 
آستان قدس رضوی، در راستای تشکیل و توسعه زنجیره 
های تامین از بازار تا مصرف شامل کلیه بخش های تامین 
نهاده و مواد اولیه، فرآوری و بسته بندی، تولید محصول، 
حم��ل و نقل ، صادرات و فروش، آم��اده همکاری در قالب 

مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
ای��ن همکاری در قالب طرح های مش��ارکتی بر مبنای ایده 
و ی��ا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی اس��ت که طی 
آن یک زنجیره کامل و یا بخش عمده آن به نحو مطلوب در 

کشور شکل گیرد.
زمینه های همکاری:

1. کش��اورزی )میوه و صیفی ج��ات( بارویکرد صادرات به 
بازارهای روسیه، هند وکشورهای حاشیه خلیج فارس

2. تامین نهاده ها و خوراک دام مورد نیاز کشور 
3. تولی��د محصوالت پروتئینی )گوش��ت قرم��ز و آبزیان( 
ب��ا نگاه کمک به تنظیم بازار داخ��ل محصوالت پروتئینی و 

توسعه صادرات در حوزه آبزیان 
4. صنعت )نس��اجی، فلزات، محصوالت شیمیایی، الستیک 

و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال��ف( ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل 
کنن��ده حداق��ل دو حلق��ه از زنجی��ره نهاده تا ص��ادرات و 
ف��روش باش��د. )ط��رح هایی ک��ه در آن مدیری��ت زنجیره 
تامین به طور کامل در نظر گرفته ش��ده باش��د از اولویت 

برخوردار است(
ب( س��ابقه و رزومه عملکرد دقی��ق و جامع در زنجیره مد 

نظر و سایر مدارك مرتبط درخواستي در وبگاه
ج(تضامی��ن م��ورد قبول ش��رکت مدیریت زنجی��ره تامین 
رضوی در قبال سرمایه گذاری های مادی و معنوی )بانکی 

و ملکی(
 کارگزاران واجد ش��رایط می توانند نس��بت به ارائه طرح 
توجیه��ی و اعالم امادگی خ��ود در وبگاه ش��رکت مدیریت 
زنجیره تامین رضوی به ادرس www.scmrazavi,ir  اقدام 
نموده و یا جهت دریافت اطالعات تکمیلی با ش��ماره تماس 

02188088858 داخلی 163 آقای نظری تماس بگیرند.
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   آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه ش��ماره 99046- خدمات پرداخ��ت کاری و پولیش قطعات در 
محل کارفرما مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 99047- خرید جعبه چوبی به تعداد 550 عدد )شامل: 
تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره 99048- خری��د کیف برزنت��ی به تع��داد 5000 عدد 
)شامل: تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره: 99050- خرید یک دس��تگاه پولی��ش قطعات فلزی 
مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99051- خرید یک دس��تگاه سوراخکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99052- خرید یک دس��تگاه پولیشکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس��ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 

معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(
محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 

صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مش��هد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 
صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخری��ن تاری��خ دریاف��ت پیش��نهاد: 99/10/02 بازگش��ایی پاکت ه��ا: 
99/10/3

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از 
تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گ��ذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیش��نهادها مختار و 
هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن ه��ای 33852002-051 تماس 
حاصل فرمایید.                                        شناسه آگهی 1054725 م.الف 6359
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 در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله 9 شهر جدید گلبهار به مساحت 200 متر مربع و دو دستگاه از 
آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در بلوار جانباز با متراژ 143متر مربع را به صورت نقد و اقس�اط و از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 99/09/22 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37و39، پالک 21، طبقه اول مراجعه نمایند.

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

  FILTER ELEMENTشرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره 2099092416000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1399/09/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 18:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 18:30 روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش گاز پارسیان )کد پستی:  7449184831( 

و تلفن 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول: 99/9/12       نوبت دوم:  99/9/15          شماره مجوز وزارت نفت: 1399.5049

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان
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آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی 

پاالیش گاز پارسیان

      صفحه 1

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوي، 
در نظر دارد نس�بت به خرید س�نگ مورد نیاز خ�ود از نوع چینی ارباب ممتاز از میان ش�رکت کنندگان واجد 

شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند اس�ناد مناقصه را از سایت مؤسس�ه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از طریق 
مراجعه حضوری به دفتر مؤسس�ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك و مس�تندات 

مربوطه، حداکثر لغایت پایان وقت اداری تاریخ 99/09/25 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مش�هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6، نمایشگاه شرکت فرش آستان 

قدس رضوی، طبقه سوم، دفتر موسسه، تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید سنگ
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فراخوان عمومی مدیریت زنجیره تامین
ش�رکت مدیریت زنجیره تامی�ن رضوی وابس��ته به 
آستان قدس رضوی، در راستای تشکیل و توسعه زنجیره 
های تامین از بازار تا مصرف شامل کلیه بخش های تامین 
نهاده و مواد اولیه، فرآوری و بسته بندی، تولید محصول، 
حم��ل و نقل ، صادرات و فروش، آم��اده همکاری در قالب 

مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
ای��ن همکاری در قالب طرح های مش��ارکتی بر مبنای ایده 
و ی��ا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی اس��ت که طی 
آن یک زنجیره کامل و یا بخش عمده آن به نحو مطلوب در 

کشور شکل گیرد.
زمینه های همکاری:

1. کش��اورزی )میوه و صیفی ج��ات( بارویکرد صادرات به 
بازارهای روسیه، هند وکشورهای حاشیه خلیج فارس

2. تامین نهاده ها و خوراک دام مورد نیاز کشور 
3. تولی��د محصوالت پروتئینی )گوش��ت قرم��ز و آبزیان( 
ب��ا نگاه کمک به تنظیم بازار داخ��ل محصوالت پروتئینی و 

توسعه صادرات در حوزه آبزیان 
4. صنعت )نس��اجی، فلزات، محصوالت شیمیایی، الستیک 

و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال��ف( ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل 
کنن��ده حداق��ل دو حلق��ه از زنجی��ره نهاده تا ص��ادرات و 
ف��روش باش��د. )ط��رح هایی ک��ه در آن مدیری��ت زنجیره 
تامین به طور کامل در نظر گرفته ش��ده باش��د از اولویت 

برخوردار است(
ب( س��ابقه و رزومه عملکرد دقی��ق و جامع در زنجیره مد 

نظر و سایر مدارك مرتبط درخواستي در وبگاه
ج(تضامی��ن م��ورد قبول ش��رکت مدیریت زنجی��ره تامین 
رضوی در قبال سرمایه گذاری های مادی و معنوی )بانکی 

و ملکی(
 کارگزاران واجد ش��رایط می توانند نس��بت به ارائه طرح 
توجیه��ی و اعالم امادگی خ��ود در وبگاه ش��رکت مدیریت 
زنجیره تامین رضوی به ادرس www.scmrazavi,ir  اقدام 
نموده و یا جهت دریافت اطالعات تکمیلی با ش��ماره تماس 

02188088858 داخلی 163 آقای نظری تماس بگیرند.
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   آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه ش��ماره 99046- خدمات پرداخ��ت کاری و پولیش قطعات در 
محل کارفرما مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 99047- خرید جعبه چوبی به تعداد 550 عدد )شامل: 
تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره 99048- خری��د کیف برزنت��ی به تع��داد 5000 عدد 
)شامل: تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره: 99050- خرید یک دس��تگاه پولی��ش قطعات فلزی 
مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99051- خرید یک دس��تگاه سوراخکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99052- خرید یک دس��تگاه پولیشکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس��ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 

معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(
محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 

صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مش��هد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 
صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخری��ن تاری��خ دریاف��ت پیش��نهاد: 99/10/02 بازگش��ایی پاکت ه��ا: 
99/10/3

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از 
تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گ��ذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیش��نهادها مختار و 
هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن ه��ای 33852002-051 تماس 
حاصل فرمایید.                                        شناسه آگهی 1054725 م.الف 6359
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 در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله 9 شهر جدید گلبهار به مساحت 200 متر مربع و دو دستگاه از 
آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در بلوار جانباز با متراژ 143متر مربع را به صورت نقد و اقس�اط و از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 99/09/22 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37و39، پالک 21، طبقه اول مراجعه نمایند.

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

  FILTER ELEMENTشرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره 2099092416000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1399/09/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 18:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 18:30 روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش گاز پارسیان )کد پستی:  7449184831( 

و تلفن 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول: 99/9/12       نوبت دوم:  99/9/15          شماره مجوز وزارت نفت: 1399.5049

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان
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آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی 

پاالیش گاز پارسیان

تکنیک های خوش نشینی
 در روزهای خانه نشینی

همزمان با تمدید محدودیت ها در بسیاری از شهر ها
 کارشناسان در گفت و گو با قدس مطرح کردند

 ............ صفحه 7



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

 شهادت شهید فخری زاده، ماهیت برخی جریان های سیاسی را روشن کرد  امام جمعه مشهد گفت: شهادت شهید فخری زاده، ماهیت برخی جریان های سیاسی را روشن کرد. آیت اهلل علم الهدی موضع 
رسمی ایران که از زبان رهبر انقالب بیان شده را مجازات عامالن و آمران این ترور دانست و گفت: برخی با مطرح کردن مفاهیمی مانند »خویشتنداری« و »تله تنش« می خواهند ایران را از پاسخ به این جنایت منصرف 

سازند. وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هر جنایتی که توانستند در حق جمهوری اسالمی کردند، گفت: عزیزترین عزیزانمان را در این مملکت بکشند و ما بگوییم هیچ کار نشده! این درست است؟ 

 سیاست / مینا افرازه   چند روز پیش بود 
که 170 تن از نمایندگان مجلس شورای 
اســامی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، 
از اقدام ها و تحرکات امیدآفرین اخیر این 
قوه در احقاق حقوق مــردم و بازگرداندن 
کارخانه های به ثمن بخس فروخته شده به 
بیت المال و بازگشت به کار خیل زیادی از 
هموطنان شاغل در این کارخانه ها تشکر 
و قدردانی کردند. گزارش های خبر20:30 
در یکی دو ماه اخیر نیز نشان می دهد قوه 
قضائیه عزم خــود را برای جهش تولید از 
راه بازگرداندن کارخانه هایی که غیرقانونی و 
بدون رعایت ضوابط به دوستان و آشنایان 
با قیمتی بسیار نازل فروخته شده اند، خلع 
ید شده و دوباره چرخ های تولید در آن ها به 

گردش در آمده است.
همچنیــن اقدام هــای قــوه قضائیه در 
بازگردانــدن هزاران میلیــارد تومان فرار 
مالیاتی رنــدان به بیت المــال و دولت و 
پرترکردن صندوق ذخایــر دولت نیز هم 
خدمتی به دولت در حل مشــکات مالی 
اخیرش محســوب می شــود و هم ضرب 
شستی به کسانی که به خوردن اموال مردم 

عادت کرده و فربه شده اند.

 کارسازی 42 هزار میلیارد تومان »
فرار مالیاتی به خزانه دولت

براســاس گزارش غامحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه، تنها در پنج ماهه 
نخست ســال 98 رقمی حدود ۴2 هزار و 
97۴ میلیارد و 330 میلیون تومان مالیاتی 
که پرداخت نمی شــد وصــول و به خزانه 

دولت واریز شد.
یــا اقدام هــای دیگــر دســتگاه قضا در 
جهت محاکمه مفاســد کان اقتصادی و 
بازپســگیری اموال آنان همچون دریافت 
هــزار و 800 میلیارد تومان از اموال داخل 
کشور بابک زنجانی و تحویل آن به وزارت 

نفت، نیز در همین راستاست.
همچنین ورود دســتگاه قضــا به موضوع 
سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به واردات 
کاال و انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان، 
از دیگر موضوعاتی اســت که قوه قضائیه 
آن را نه تنها در راســتای مبارزه با فســاد 
اقتصادی و عمل به رسالت خودش انجام 
می دهد، بلکه همین موضوع به اعاده حقوق 

بیت المال نیز منجر شده است.

 همکاری قوه قضائیه »
برای اعاده وجوه ارزی

این در حالی اســت کــه بانک مرکزی با 
دادن مهلت چندباره به دریافت کنندگان 
ارز همچنان نتوانســته این وجوه ارزی را 
بــه دولت بازگرداند و قــوه قضائیه برای 
بازپســگیری آن وارد میدان شده است. 

چنان که مهر ماه ســال جاری نیز بانک 
مشخصات  فهرســت  ســومین  مرکزی 
صادرکنندگانی کــه صادرات آن ها بیش 
از یک میلیون یــورو بوده و بخش عمده 
تکلیــف خود را در بازگشــت ارز حاصل 
از صــادرات در مهلت مقــرر قانونی و به 
روش های اعامی بانک مرکزی به چرخه 
اقتصــاد برنگردانده اند، به قــوه قضائیه 
ارسال کرد. براساس بیانیه بانک مرکزی، 
اســامی هزارو33 صادرکننــده که مانده 
تعهد آن ها جمعاً به مبلــغ ۴.9 میلیارد 
یورو اســت، برای قوه قضائیه ارسال شده 
تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه 
شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی با 

متخلفان برخورد شود. 
عاوه بــر آن، حمایت هــای قضایی از 
از  تولیدکننــدگان و نیــز جلوگیــری 
در جهت  کــه  کارخانه هایی  تعطیلــی 

کارآفرینی، اشــتغال و بهبود معیشــت 
مردم گام برمی دارند، از دیگر عرصه هایی 
است که قوه قضائیه این روزها رایزنی ها 
و اقدا م هایــی را برای تحقــق آن انجام 
داده اســت و نه تنها نظارت هایی را در 
این باره اعمال کرده، بلکه درصدد است 
قوانین دســت وپاگیر و ضد تولید را نیز 

ابطال کند.

 رسیدگی خارج از نوبت »
به پرونده کارخانه های تعطیل شده

عاوه بــرآن، پرونده های بســیاری در 
قوه قضائیه درباره واحدهای تولیدی یا 
کارخانه هایی که اقدام به تعدیل نیرو یا 
تا  تعطیلی کرده اند، تشکیل شده است 
دستگاه قضایی نیز در حیطه اختیارات 
 و وظایــف خــود گره گشــای چنیــن 

مسائلی باشد.

 افرادی که خودشان کار نمی کنند »
به دنبال تخریب دستگاه قضا هستند

در این باره، نماینده مردم سنقر بر این باور 
است که حضور حجت االسام والمسلمین 
رئیسی در قوه قضائیه، بارقه امیدی را در 
جامعه و بین مردم بــه وجود آورده؛ زیرا 
دستگاه قضایی تا ش هایی را برای احقاق 
حقوق مردم داشته است. اقدام های خوبی 
همچــون حــل و فصل پرونده شــرکت 
کشــت و صنعت دشت مغان  یا هپکوی 
اراک از جمله این موارد اســت. همچنین 
موضوعات دیگری در دســتور کار است 
تا هر جا که به بیت المال دســتبردی زده 
شده و تاراجی صورت گرفته، آن  را دوباره 
به بیت المال برگردانند و با مدیران متخلف 

نیز برخورد کنند.
ســیدجواد حســینی کیــا در  گفت وگو 
با قدس افــزود: از دیگــر اقدام های مؤثر 
اخیر، بخش نامه ترک فعل مســئوالن بود 
که رئیس قوه قضائیــه آن را اباغ کرد تا 
براساس آن، افراد از زیر بار مسئولیت خود 
شانه خالی نکنند. در کل، روند قوه قضائیه، 
روند روبه رشدی است که امید مردم را به 
نظام و اعتماد آنان را به دســتگاه قضایی 

دوباره باز می گرداند.
وی همچنین ادامه داد: با حضور رئیس قوه 
قضائیه در اراک، معضات مردم در موضوع 
پرونده هپکو حل شــد. یا همین بازدید از 
زندان  ها در البرز نیز در به نتیجه رســیدن 

پیگیری ها درباره آن مؤثر بود.
به گفته حسینی کیا: افرادی که به دستگاه 
قضایی و اقدام های آن هجمه وارد می کنند، 
از این می ترســند که روزی دستگاه سراغ 
آن ها هم بــرود یا پرونــده کم کاری ها و 
تخلفاتشــان روی میز قــوه قضائیه قرار 
بگیرد؛ بنابراین به دنبال کمرنگ کردن یا 

بی اعتنایی به این اقدام ها هستند.

 حل مسائل در سایه تسلط »
رئیس قوه قضائیه به امور

از سوی دیگر، علیرضا شهبازی، نماینده 
مــردم نهاوند در مجلــس نیز به قدس 
گفت: قــوه قضائیه در حل مشــکات 
اقتصادی و رفع ورشکستگی و جلوگیری 
از تعطیلی کارخانه ها پای کار آمده است 
و درصدد اســت با همــکاری نهادهای 
دیگر به رونق تولید در کشور کمک کند. 
البته توقع از دســتگاه قضایی این است 
کمک ها و اقدام های خــود را به صورت 
بااین حال،  انجــام دهــد.  کاربردی تــر 
اقدام هــای صــورت گرفته توســط قوه 
قضائیه در چند وقت اخیر موجب شــده 
تا امید به بازگشــت این نهاد به جایگاه 
واقعی خود در برقراری عدالت و احقاق 

حقوق مظلومان نزدیک تر شود.

مبارزه با فساد امید و اعتماد مردم به نظام را افزایش می دهد

خدمات قوه قضائیه به دولت، خزانه و جهش تولید

اینکــه تهران جزو مناطق قرمز کروناســت امــا دو روز زودتر اعام س
می کنند از شنبه نارنجی می شود، یعنی چی!؟ مگر پیش بینی نقشه های 
هوایی اداره هواشناسیه؟! این موضوع حکایت از غیرکارشناسانه بودن 
تصمیم های ســتاد کروناســت. طبق آمار رسمی نیمی از فوت شدگان 
روزانه از کرونای کل کشور متعلق به تهران است و نباید با این موضوع 
حیاتی مثل پیش بینی های هواشناســی برخورد کــرد. انگار حضرت 
عزرائیل با ستاد کرونای کشور تماس گرفته و خبر داده که طی دو روز 
آینده چه تعداد جان مردم تهران گرفته می شود! لطفاً مجلس محترم 

ورود جدی تری به این ماجرا داشته باشد. گروسی. 9360000158
بعضی ها حتی از درگذشت افراد عادی هم ناراحت می شوند چه برسد به ترور س

ناجوانمردانه و شهادت سردار سلیمانی و فخری زاده ها، اما بعضی ها خوشحال 
می شوند! تفاوت آدم ها در این مواقع مشخص می شود! 9180000227

واقعاً باعث تأســف است که برخی کشــورهای عرب حاشیه جنوبی س
خلیج فــارس آن قدر خودباخته و بی هویت شــده اند که هر چه آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی می خواهد را انجام می دهند. امیدوارم مردم این 

کشورها حاکمان خود را سر جایشان بنشانند!  9330000967

واکنش وزیر امور خارجه ایران به اظهارات هایکو ماس
اتمام حجت ظریف با اروپا

فارس: محمد جــواد ظریف، وزیر 
امور خارجــه ایــران در توییتر به 
اظهارات برجامی هایکو ماس، وزیر 

خارجه آلمان واکنش نشان داد. 
ظریف در پیامی به زبان انگلیسی در 
توییتر نوشت: این ها کارهایی است 
که هایکو مــاس و تروئیکای اروپا 
باید قبل از صحبــت کردن درباره 

کارهایی که ایران باید انجام دهد، انجام دهند:
 سیاست مذموم #کوویدآپارتاید را متوقف کنید.

 به تعهداتتان در قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل پایبند باشید و 
نقض برجام را متوقف کنید.

 به رفتارهای مخربتان در منطقه ما- اعم از 100 میلیارد دالر فروش ساح به 
خلیج فارس و حمایت کورکورانه از تروریسم اسرائیل- پایان دهید.

تهدید وزیر رژیم صهیونیستی به ترور دیگر دانشمندان هسته ای ایران
وقاحت »کوهن«

مهر: وزیر اطاعات رژیم صهیونیســتی اعام کرد: ما فخری زاده را شناسایی 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آنچه وی انجام می دهد، طرحی است که 
خاورمیانه و کل دنیا را در معرض خطر قرار می دهد. به گزارش المیادین، ایلی 
کوهن افزود: تصور می کنم دانشــمندان هسته ای ایران خواب راحتی ندارند. 
آن ها می دانند آنچه هفته گذشته رخ داد، ممکن است برای هر کدام از آن ها 
هم رخ دهد. وی ادعا کرد: برای ما آشکار و روشن است که ایران به تاش خود 
با تمام توان برای در اختیار گرفتن قدرت هسته ای ادامه خواهد داد؛ اما اسرائیل 

هرگز اجازه آن  را نخواهد داد.

نتانیاهو: ایرانیان همیشه راست و دروغ ما را متهم می کنند»
به گزارش روسیاالیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز شامگاه پنجشنبه در 
یک نشست مجازی با مؤسسه تحقیقاتی هادسن آمریکا در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه ایران، تل آویو را مسئول ترور فخری زاده می داند، ادعا کرد: آن ها 
همیشــه در هر اتفاقی که در ایران می افتد، ما را متهم می کنند خواه درست 
باشد خواه غلط. سیاست ثابت ما اقتضا می کند که در چنین موضوعاتی اظهار 

نظر نکنیم؛ بنابراین من اکنون این کار را نمی کنم.
بنیامین نتانیاهو با تکرار ادعاهای واهی خود از اهمیت مقابله با سیاست های 
ایران سخن گفت و نسبت به عواقب بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته ای 
امضا شده میان تهران و گروه 1+۵ در سال 201۵ هشدار داد و افزود: رهبران 
عرب در یک دهه اخیر درک کرده اند که اسرائیل دشمن نیست بلکه یک متحد 

است که نمی توان از آن بی نیاز بود!
وی در پاسخ به پرسشــی درباره اخبار مربوط به سفر اخیرش به عربستان و 
دیدار با محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی مدعی شد: نباید هرچیزی که در 

رسانه ها می خوانید را باور کنید.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
ایرانی ها حق دارند احساس کنند به آن ها خیانت شده

یورو نیوز: مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره تاثیر ترور شهید 
فخــری زاده بر مذاکرات آمریکا و ایران برای بازگشــت واشــنگتن به برجام 
گفت ایرانی ها حق دارند احســاس خیانت کنند و احتماال آن ها هســتند که 
نمی خواهند دوباره با همان کارت ها بازی کنند. »جوزپ بورل« در مصاحبه ای 
با شــبکه »یورو نیوز« در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اقدام تروریستی اخیر در 
به شهادت رساندن »محسن فخری زاده« دانشمند دفاعی و هسته ای ایران بر 
مذاکرات میان آمریکا و ایران برای بازگشت واشنگتن به برجام که »جو بایدن« 
از آن ســخن گفته، گفت این اقدام کار هر کسی بوده قطعاً با هدف تسهیل 
این مذاکرات انجام نشده است. وی افزود: قطعاً کسانی هستند که منافعشان 
در زنده نماندن این توافق است. منافع خیلی ها در این است که برجام پابرجا 
نماند. اروپا خیلی عاقه مند به نجات آن بوده اســت. من باید آن را زنده نگه 
می داشــتم، این توافق به خواب زمستانی فرو رفته اما هنوز نمرده است. این 
مقام ارشد اروپایی در ادامه گفت: ما باید فکر ایرانی ها را درک کنیم، چون حق 
دارند که احساس کنند به آن ها خیانت شده است. و احتماالً آن ها هستند که 

نمی خواهند دوباره با همان کارت ها بازی کنند. اما باید منتظر بمانیم.

انتقاد سفیر کشورمان از بی عملی 
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در برابر ترور دانشمند ایرانی

سکوت»یونسکو«
ایرنا: سفیر و نماینده دائم کشورمان 
در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد )یونســکو(، ســکوت و 
بی عملــی در برابر ترور دانشــمند 
را  فخــری زاده  محســن  شــهید 
غیرقابل توجیه دانســت و با توجه 
به مسئولیت این سازمان در حوزه 
دانش و آموزش، خواســتار محکوم 

کردن این جنایت تروریستی شد.  
احمد جالی در بخشــی از ســخنان خود در اجاس شــورای اجرایی این 
ســازمان گفت: به یاد بیاوریم که در پیشنهاد اولیه تأسیس، قرار بود نام این 
سازمان،uneco  )یونکو( باشد و حرف s در آن نبود، اما گروه دانشمندان جوان، 
بنیان گذاران این ســازمان را قانع کردند که »علوم« باید مشخصاً از ارکان این 
سازمان باشد، زیرا پیشگامان توسعه، دانشمندان، پژوهشگران و فرهیختگان 
جامعه هســتند. وی با اشاره به ترور دکتر محسن فخری زاده اظهار کرد: شما 
همگی در جریان هستید که تروریست ها یک هفته پیش پنجمین دانشمند 
برجسته ایرانی را ترور کردند. همکاران گرامی! برای پرداختن به این مهم، کدام 
مجمع جهانی، از یونسکو سزاوارتر است؟ انتظار این است که یونسکو مسئولیت 
بپذیرد و اقدام کند همان گونه که درباره امنیت ژورنالیســت ها مســئولیت 

پذیرفت و به چاره جویی برخاست.

 بازی منفعت طلبانه اروپا 
بر سر برجام

مقامات بروکسل بی توجه به بدعهدی های 
گذشــته، این روزها بــار دیگر جمهوری 
اســامی ایران را به پایبندی به توافق نامه 
هسته ای برجام فرا می خوانند. در آخرین 
مورد جــوزف بورل و فدریــکا موگرینی 
مسئول سیاســت خارجی کنونی و سابق 
اتحادیــه اروپا ضمن اذعان بــر این نکته 
که تهران از عواید برجام بهره مند نشــده، 
از کشــورمان خواســته اند در این توافق 
بماند. تقای مقامات اروپایی جهت متقاعد 
کردن کشورمان برای ماندن در توافق نامه 
هســته ای در حالی است که آن ها تاکنون 
کمترین تاشی در جهت بهره مند سازی 
کشورمان از فواید برجام به عمل نیاوردند. 
پس این همــه اصرار اروپــا جهت راضی 
کردن تهران جهــت ماندن در توافق نامه 

هسته ای برای چیست؟ 
به نظر می رسد نخستین دلیل این رویکرد 
به تاش اروپا برای بازیابی جایگاه از دست 
رفتــه باز می گردد. حقیقت آن اســت که 
آمریکای ترامپ بسیاری از قواعد بین المللی 
را زیر و رو کرده و زیر سؤال برد. پیش از او 
باراک اوباما در رویکردهای خارجی تاش 
داشــت تا حد ممکن پس از مشــورت با 
متحدان خارجی و به ویژه اروپا در موضوعات 
مختلف ورود کرده و سپس اقدام کند، اما 
دونالد خاف این مســیر را انجام داد. وی 
به صراحت از فروپاشی اتحادیه اروپا سخن 
گفــت، از روند خروج انگلیــس از اتحادیه 
موسوم به برگزیت حمایت کرد و در نهایت 
تاش کرد بــر روابط تجاری با اروپا تعرفه 
وضع کند. همه این مســائل اتحادیه را در 
مورد آینده روابط با آن سوی آتانتیک به 
چاره جویــی وادار کرده و آن ها ایده اروپای 
بدون آمریکا را به جــد مدنظر قرار دادند. 
در این راه توافق نامه هســته ای برجام که 
بروکســل خود را مبدع و پدیدآورنده آن 
می داند، مهم است. رهبران اروپایی به دنبال 
آن هستند با حفظ توافق برجام ضمن اعام 
حمایت از چند جانبــه گرایی، راهی برای 

خارج شدن از سلطه آمریکا بیابند.
موضوع دوم به تــاش اتحادیه برای پاره 
نشدن طناب حداقل ارتباطات دیپلماتیک 
با جمهوری اســامی باز می گردد. باوجود 
بــرآورده نشــدن بســیاری از انتظارات 
جمهوری اسامی ولی حقیقت این است 
کــه اروپا پس از خروج ایــاالت متحده از 
برجام نیــز تاش خود را جهت حفظ این 
توافق به کار بســت. اروپا حتی تاش کرد 
روابط مالی با ایران را بــا راه اندازی کانال 
مالی اینســتکس حفظ کند که این اقدام 
به دلیل ســنگ اندازی های واشنگتن روی 
کاغذ باقی مانده و اهداف جمهوری اسامی 
را برآورده نســاخت. اکنــون نیز اظهارات 
مقامات بروکســل و دعوت از تهران برای 
ماندن در برجام تاشــی در این مســیر و 
حفظ این توافق نیم بند محسوب می شود. 
در نهایت اینکه سخنان مقامات اروپا را باید 
واکنشــی به مصوبه اخیر هسته ای مجلس 
دانست. تهران که از رفتار دوگانه اروپا پس  از 
خروج آمریکا از برجام راضی نیست، سرانجام 
روز سه شنبه با تصویب طرح اقدام راهبردی 
بــرای لغــو تحریم ها دولــت را به کاهش 
همکاری های هسته ای با طرف غربی موظف 
کرد. مصوبه اخیر مجلس و احتمال خروج 
کامل تهران از برجام حاال شاخک های طرف 
اروپایی را حساس تر کرده است. اتحادیه بر 
خاف ایاالت متحــده به دلیل نزدیکی به 
خاورمیانه از تحوالت این منطقه بسیار متأثر 
می شــود. بر این اساس آن ها که اکنون در 
حوزه داخلی با بحران های بسیاری روبه رو 
بوده و در حوزه خارجی هم مسئله مهاجران 
این اتحادیه را تا مرز فروپاشــی پیش برده، 
ترجیح می دهند تهران همچنان در برجام 
بماند. این بــازی منفعت طلبانه اتحادیه با 
کلیدواژه برجام اســت؛ چراکه معنی ندارد 
ایران باوجود عمل بــه تعهدات هیچ چیز 
نصیبش نشــود اما اروپا در عین بی عملی 
به همه خواسته های خود برسد. در نتیجه 
باید بپذیریم وادادگی تنها دشمن را جسورتر 
می کند. ما تاکنون در مقابل بدعهدی اروپا 
پنج گام کاهش تعهدات هسته ای را عملیاتی 
کرده بودیم، اما پــس از گام آخر دولت به 
امید گشــایش خارجی دست روی دست 
گذاشت و همین مســئله به زیان ما تمام 
شد. تصویب طرح اقدام راهبردی ولی نشان 
داد تهران سیاست مماشات در قبال اروپا را 
کنار گذاشته و منتظر اقدامی عملی از سوی 
اتحادیه و نه وعده و وعید دوباره است. برای 
ما عمل مهم است و اروپا اگر خواهان ماندن 
ایران در برجام اســت باید پیش از هر چیز 
وعده های چهار ســاله خود را اجرا کرده و 

منافع ایران را هم مد نظر داشته باشد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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یادداشت روز
  حسن السجردی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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 مهر  رئیس مجلس شــورای اســامی 
دربــاره  تلویزیونــی  گفت وگــوی  در 
مصوبه هســته ای اخیــر مجلس گفت: 
رئیس جمهور فرمود یک عده هول شدند 
و اجازه دهید مــا کارمان را انجام دهیم. 
بنده عرض می کنم که کسی هول نشده و 
از قضا همه ما و مردم هفت سال است که 
منتظریم کاری انجام شود. خواهش بنده 
از رئیس جمهور آن است که در موضوعات 
ملی و امنیــت ملی و منافع ملی یکصدا 

و یک زبان باشیم که اهمیت زیادی دارد.
قالیباف متذکر شــد: امــروز وزیر امور 
خارجــه کشــورمان به صــورت ویدئو 
کنفرانس بــا اروپایی ها صحبت می کرد 
و خیلی صریح و روشــن گفت ما ممکن 
اســت نقدی به طرح هسته ای مجلس 
داشته باشیم، اما قانون الزم االجرا است 
و آن را اجــرا می کنیم. وی تصریح کرد: 
بعضاً برخی افراد می گویند که این موضوع 
در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و بر 
خاف قانون است که اگر بر خاف قانون 
بود شورای نگهبان آن را تأیید نمی کرد، 
اما شــورای نگهبان آن را تصویب کرد و 

نباید این حرف ها گفته شود.
دکتــر محمدباقر قالیبــاف اظهار کرد: 
اکثــر مردم، متخصصــان و نخبگان دو 
عامل را علت مشــکات مردم می دانند. 
یــک عامل ســوءمدیریت و عامل دیگر 
تحریم و موضوع سوء مدیریت را مهم تر 
از تحریــم می دانند و ما مدیران آمده ایم 
که مشــکات را حل کنیم و معتقدیم 

که این مشــکات قابل حل اســت. من 
کارشناســی که نــگاه می کنــم، ۶0 تا 
۶۵درصد مشکات از سوء مدیریت و 30 

تا 3۵درصد بحث تحریم است. 
وی افــزود: حدود 32 هــزار نفر ممیزی 
مالیاتی در کشــور داریم کــه باید این 
مالیات را جمع آوری کنند که ۶0 درصد 
این 32 هزار نفر با ۶0 درصد کل امکانات 
حوزه مالیاتی ما فقط 1۵ درصد مالیات ها 
را جمع آوری می کنند. برای مثال امسال 
170 هزار میلیــارد تومان میزان مالیات 
بــود، اما حدود 2۵ تــا 27 هزار میلیارد 
تومان جمع آوری  شد که این نشان دهنده 
تصمیم گیری های غلط اســت و مدیران 
و قانون گذاران باید در اینجا بایســتند و 
فرایندها را اصاح کنند که متأسفانه در 
گذشــته به دالیل مختلف در مقابل این 
رویه نایستادند و نتیجه آن شد که دالالن 
و سوداگران بدون آنکه زحمت بکشند و 

عرق بریزند، پول و درآمد زیادی بدست 
آوردند و  مالیات هم نپرداختند. 

قالیباف گفت: در همین ۶ ماه که گذشت، 
یک قانونــی در مجلس دربــاره بورس 
پیگیــری کردیم که دولت در شــورای 
عالی اقتصاد می خواســت مصوب کند. 
دولت یک الیحه دوفوریتی برای ســود 
سهام شرکت ها داشت تا از این طریق به 
افزایش سرمایه شرکت ها کمک کند. من 
به رئیس جمهور گفتم اجازه بدهید این 
الیحه در این شورا تصویب نشود، چرا که 
مصوبات این شورا یکساله و قابل تمدید 
اســت و مردم نمی تواننــد خیلی به این 
قانون اعتماد کنند؛ زیرا ممکن است قانون 
عوض شــود. ما این قانون را در مجلس 
آوردیم و در مدت ســه هفته، این الیحه 
دوفوریتی در مجلس تصویب شد، شورای 
نگهبان تأیید کرد و به دولت اباغ شد، اما 
متأسفانه اجرای آن به درستی انجام نشد.

رئیس مجلــس تأکید کــرد: مطمئن 
باشید امسال بررسی بودجه 1۴00 در 
مجلس متفاوت تــر از همه بودجه های 
گذشته بسته خواهد شــد. سال آینده 
ما بایــد برنامه هفتم را اجــرا کنیم و 
مهم ترین رکن رکین آن اصاح ساختار 
بودجه اســت. من با اطمینان به شــما 
عرض می کنم که ما محکم بر این بخش 
هستیم تا کسری بودجه خود را در تراز 

عملیاتی به صفر برسانیم.
قالیباف گفت: مــا نمی خواهیم مزاحم 
دولت شویم، بلکه می خواهیم از کار دولت 
گره گشــایی کنیم و به دنبال مچ گیری 
نیستیم. ما باید اجازه دهیم افراد قوی و با 
شجاعت تصمیم بگیرند، یکی از مشکاتی 
که وجود دارد این اســت کــه مدیران 
نمی توانند با شجاعت تصمیم بگیرند. ما 
دنبال آن هستیم که مدیران با شجاعت 
و با قدرت تصمیم گیری کنند و از آن ها 

حمایت می کنیم.
وی توضیح داد: بنده در جلســه شورای 
عالــی اقتصــادی با صراحــت خدمت 
رئیس جمهور گفتم در حل مشــکات 
مــردم حتماً همکار و پــای کار با دولت 
هســتیم و در عرصــه بین المللــی باید 

یک زبان، یکصدا و قوی باشیم.
وی یادآور شــد: ما به عنوان یارانه، یک 
۴۵ هــزار تومان، یک7۵ هــزار تومان و 
یک طرح معیشت می پردازیم که باید در 
این زمینه یکپارچه سازی شود و در قالب 

بودجه یارانه ها را هدفمند کنیم.

خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی تلویزیونی:

درمنافع ملی باید یکصدایی حاکم باشد

ابطال قرارداد واگذاری شرکت تراورس در استان البرز 
سیاســت: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع دادگستری ها با 
زمین خواری ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول صیانت از ذخایر ملی 
باید با جدیت وارد میدان شود و اجازه ندهد سودجویان کاربری اراضی کشاورزی را 

برای احداث ویا و مراکز تفریحی تغییر دهند.
حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری اجرای مصوبات 
سفرهای استانی خود به البرز و یزد، بر اجرای کامل طرح پایش زندانیان در سراسر 
کشــور تأکید کرد و گفت: باید وضعیت تک تک زندانیان به دقت بازنگری شود تا 

کسی بدون دلیل در زندان نماند و حتی یک مورد هم نباید از قلم بیفتد.
وی با قدردانی از اقدام های مسئوالن قضایی استان های البرز و یزد برای رفع موانع 
تولیــد به عنوان یکی از مأموریت های اصلی دســتگاه قضا، اظهار کرد: قاچاق کاال 
از موانع رونق و جهش تولید اســت و برخورد با این مسئله باید در سطح کشور با 

حساسیت پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه وزارت جهاد کشــاورزی را مســئول حفظ ذخایر ملی و منابع 
کشاورزی دانســت و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت وارد میدان 
شود و اجازه ندهد افراد سودجو کاربری اراضی کشاورزی را تغییر دهند. غامحسین 
اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر 
پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی 
شدن حکم شــعبه 21 دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری »شرکت 
تراورس« در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا در روزهای اخیر خبر داد و گفت 

این شرکت با پیگیری های قوه قضائیه به بیت المال بازگردانده شده است.



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

 ترسیم شاعرانه سردار دل ها برای نوجوانان   آستان: کتاب »ما با تو سربلندیم« شامل مجموعه اشعاری در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه گروه سنی نوجوانان از سوی انتشارات به نشر روانه 
بازار کتاب شد. این کتاب شامل اشعاری است که منیره هاشمی، مریم زارعی، مرضیه تاجری، حامد محقق، اسماعیل صوفی  نژاد، محبوبه صمصام شریعت، طاهره اکرمی، سمیه قبادی، دادیار حامدی، اکرام السادات 

هاشمی  پور، طیبه شامانی )طناز(، مهدی طراوتی  توانا، محمد عزیزی )نسیم( و سمیه تورجی در وصف حاج قاسم سلیمانی سروده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 روایتی از توزیع غذای متبرک حضرت رضا)ع(

 میان مراکز توانبخشی معلوالن مشهد
زمانی برای مهرورزی

سارا صالحی: کمتر کسی از ما 
اطالعی از این قشر کم برخوردار 
دارد، مگر اینکه گاه و بیگاه در 
گذر و خیابان با آن ها برخورد 

کنیم.
تازه اگر نگاهمان تحقیرکننده 
و توهین آمیز نباشــد. به دلیل 
باورهای  و  برخوردهــا  همین 

اشتباه، اکثرشان کنج عزلت گزیده و گوشه نشین شده اند و هزار و یک 
مشکل دارند. خادمان مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی در روز 
جهانی متعلق به »معلوالن«، به بهانه دیدار و تقدیم طعامی متبرک، این 
بروبچه هــای کم توان اما مهربان را مورد مهر و تفقد قرار می دهند تا به 

لبخند رضایت آن ها، رضایت امام رضا)ع( را کسب کنند. 

توفیق نصیبتان»
صفی از خادمان بارگاه منور ثامن الحجج)ع( جلو درب پارکینگ مهمانسرا 
به صف شــده اند تا هزارپرس غذای متبرک حضــرت رضا)ع( را که به 
مناسبت روز جهانی معلوالن قرار اســت نصیب این قشر کم برخوردار 

شود، به دست آن ها برسانند.
نخستین مقصد ما جایی در قلب شهرک حاشیه نشین مهدی آباد است، 
مؤسسه ای که نام و نشان از امام هشتم دارد و جمعی افزون بر 61 معلول 
ذهنی را سرپرستی و نگهداری می کند: »مؤسسه مهر پناهندگان ضامن 

آهو«. سرپرست مرکز خودش را فقط خدمتگزار معلوالن می داند.
او با اشاره به حضور مکرر خادمان آستان قدس رضوی برای حمایت 
از معلوالن تحت پوشــش این مؤسسه، بیان می کند: خادمان آستان 
قدس به تبعیت از امام باکرامتمان، ســالی چند مرتبه بچه های ما را 
مورد مهر و محبت خود قرار می دهند. هم بچه ها خوشحال می شوند 
و هم همکاران از این سرکشــی ها و توجهــات قوت قلب می گیرند. 
چون این قشــر کمتر مورد توجه مردم و نهادها قرار می گیرند. فقط 

می توانم بگویم خدا توفیقشان بدهد.   
سرپرســت مددکاران مرکــز برایمان از دشــواری های نگهداری از 
این بچه هــای ناتوان ذهنی می گوید: شــماری از بچه های ما کاماًل 
ناتوان هســتند، تا جایی که برای ساده ترین امور زندگی هم محتاج 
پرســتاران مرکز هســتند. همه خوراک آن ها بایــد کاماًل خرد و به 
آن ها خورانده شــود. اما بخشی از معلوالن این مجموعه، با همراهی 
مددکاران، می توانند از عهده کارهای جاری روزانه خود برآیند. با این 
حال آن ها کار نمی کنند، خدمت می کنند. پدر و مادر معنوی بچه ها 
هســتند و از هیچ کاری برای آسایش آن ها فروگذار نمی کنند. اینجا 

بودن عشق می خواهد و بس.

نیازمند محبت و آگاهی»
در مقصد بعدی، ســیدرضا موسوی، مســئول این مرکز، به پیشواز 
کاروان خادمــان بــارگاه منور رضوی می آید. دســتانش را که برای 
جابه جا کردن ماســک روی صورتش بلند می کند، معلوم می شــود 
خودش هم یکی از اعضای جامعه معلوالن است و دردآشنا. می گوید 
10 سال است که مشغول فعالیت و ارائه خدمت به همه افراد دارای 
معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی و خانواده هایشان هستند.آن ها در 
ایــن مرکز بیش از 600 معلول را تحت پوشــش قرار داده اند. غالب 
ساکنان انتهای منطقه شهید شــفیعی از میان مهاجران افغانستانی  
هســتند و در کمال تعجب، برخی از خانواده ها تا پنج معلول را هم 
نگهداری می کنند. برای همین اســت که آمار معلوالن این بخش از 
شــهر افزون از دیگر نقاط است. آقا ســید خودش را خادم این قشر 
کم برخوردار جامعه معرفی می کند و ادامه می دهد: در این ســال ها 
بیش از کمک های معیشتی تالش کردیم سطح آگاهی و دانش مردم 
را نســبت به تولد فرزندان معلول باال ببریم تا دیگر شــاهد افزایش 
جامعه معلوالن نباشــیم. همه خدمات این مجموعه به صورت کاماًل 
رایگان ارائه می شــود و با کمک نهادهایی چون آستان قدس رضوی 

سرپاست.

از این بهتر چه می خواهم؟»
جلو صف با ویلچر و نایلون غذای متبرک روی پاهایش پیش می آید. 
لبخندی از روی رضایــت بر لب دارد. هرچند تعریف می کند که در 
ســال اخیر، دو بار با این غذای تبرکی اطعام شــده است، مثل همه 
عاشــقان و ارادتمندان خاندان امامت، معتقد است که  هزار هزار بار 
هم که از این طعام مقدس برخوردار شوی، باز هم دلت هوای وعده 

دیگری دارد.
او هــم عضــوی از جامعه مهاجران میهمان کشــورمان از کشــور 
افغانستان است. بسیار از خادمان آستان قدس رضوی تشکر می کند 
کــه هوای این ملــت جنگ زده و آســیب دیده را در کنار هموطنان 
ایرانی شــان دارند. با لهجه ادبی افغانستانی حالش را این طور وصف 
می کند: باورم نمی شــد که همین امسال باز هم توفیق بهره مندی از 
این نعمت نصیبم شــود. در این شــرایط دشوار کرونایی، افراد سالم 
هم به این زودی ها غذای متبرک حضرت نصیبشــان نمی شود، چه 
رسد به ما. ولی آقای مهربانمان، حضرت رضا)ع( حواسش به ما ضعفا 
هست. خود حضرت، خادمانش را فرستاده است تا غذا را به دستمان 

برسانند. از این بهتر چه می خواهم؟

 قدس/ محمد حسین مروج کاشانی 
 رئیس دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( 
به مناسبت گرامیداشت 16 آذرماه، »روز 
دانشجو«، از آغاز اعطای تسهیالت پژوهشی 
در قالــب طرح »شــهید دکتر محســن 
فخــری زاده« در این دانشــگاه خبر داد.

مناســبت  به  رجوعی«  »دکترمرتضــی 
فرا رســیدن روز دانشــجو در گفت وگو با 
خبرنــگار قدس با اعــالم این خبر گفت: 
یکی ازطــرح ها و برنامه های متناســب 
با گرامیداشــت روزدانشــجو آغاز اجرای 
طرحی به نام طرح »شهید دکتر محسن 
فخری زاده« در زمینه اعطای تســهیالت 
پژوهشی به واجدان شــرایط، توسط این 

دانشگاه است.
وی ادامه داد: به مناســبت روز دانشــجو 
و همچنین گرامیداشــت یــاد و خاطره 
دانشــمند برجسته هســته ای و دفاعی 
کشور،»شهید دکتر محسن فخری زاده«، در 
این طرح که مزین به نام ویاد وخاطره این 
شهید واالمقام است، از طرح های پژوهشی 
و اختراعات دانشجویان واستادان در زمینه 
پژوهش های کاربردی کــه منتج به یک 
فناوری نرم و هویت ســاز و یا فناوری های 
سخت شــود، تا سقف 50 میلیون تومان، 

توسط این دانشگاه حمایت می شود.
این مقام مســئول افزود:  ایــن طرح به 
تازگی به تصویب هیئت رئیســه دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( رســیده اســت، 
البته پیشــنهاد )یا همان پروپوزال( این 
طرح مربوط به مخترعان و پژوهشــگران، 
باید به تأیید شورای پژوهشی این دانشگاه 
نیز برســد.وی تأکید کرد: هــدف از آغاز 
اجــرای این طرح ، توجه به اجرایی کردن 
دســتورات ومنویات  مقام معظم رهبری 
در پیام صادره ایشــان به مناسبت حادثه 
تروریستی اخیر که منجر به شهادت دکتر 

محسن فخری زاده شد، است.
رجوعی تصریح کــرد: رهبرمعظم انقالب 
دراین پیام به طور واضح و شفاف برادامه 
با صالبت فعالیت های علمی و فنی شهید 
دکترمحســن فخری زاده، در عرصه های 

علمی و فناوری، تأکید کردند.
رئیس این دانشــگاه افــزود: عالقه مندان 
به اســتفاده از این تســهیالت پژوهشی 
می توانند پیشــنهاد )یا پروپوزال( خود را 
در سایت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 

بارگذاری نمایند. 
این دانشگاه پس از بررسی پیشنهاد های 
ارائه شده، نســبت به انتخاب موارد برتر 
و دارای شــرایط و حمایت از آن ها اقدام 
خواهد کرد، ضمن اینکه فرصت بهره مندی 

متقاضیــان و افــراد دارای 
شرایط از تسهیالت پژوهشی 
تا پایــان 1399  این طرح، 

خواهد بود.

گرامیداشت روز دانشجو »
در فضای مجازی

دیگــری  دربخــش  وی 
زمینــه  در  ســخنانش  از 
گرامیداشــت 16 آذرمــاه، 
مصادف با روز دانشجو گفت: 
با توجه به شرایط کرونایی 
و  تجمعــات  از  پرهیــز  و 
اجتماعات و همچنین رعایت 
بهداشــتی،  پروتکل هــای 
گرامیداشت  مراسم  امسال 
روز دانشــجو توســط این 
دانشــگاه به صورت مجازی 

برگزار می شود.
این دانش آموخته مقطع دکترای رشــته 
مدیریت ادامه داد: با اســتفاده از امکانات 
و توانمندی هــای فضای مجــازی ،عالوه 
بر طراحی برنامه های شــاد و مفرح برای 
گرامیداشــت روز دانشــجو، این مراسم 
ازســاعت 18بعدازظهر، روز یکشنبه 16 
آذرماه ســال جاری، از طریق شبکه های 
اجتماعی »روبیکا« و »آپارات« و به صورت 
زنــده )Live( در فضــای مجازی پخش 

می شود.
رجوعی اضافــه کرد: همچنیــن در این 
مراســم و از طریــق ظرفیت های  فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعــی، برنامه 
روان شناختی  و  روان شناســی  مشــاوره 
توسط استاد »حورایی«، با موضوع موفقیت 
در برنامه ریزی هــای درســی و به صورت 
آموزش هایــی درفضــای مجــازی، برای 

مخاطبان و دانشجویان،ارائه می شود.
رئیس این دانشگاه در زمینه  دیگر خدمات 
الکترونیکی ارائه شــده به دانشــجویان در 

شرایط کرونایی متذکر شد: 
در ســال جاری، مراحل نام 
ورودی  دانشجویان  نویسی 
جدیــد به این دانشــگاه به 
خاطر شــرایط کرونایی، به 
صورت الکترونیکی انجام شد 
و از طــرف دیگر با توجه به 
محدودیت هــای مربوط به 
مراجعه حضوری و مستقیم 
و بــه خاطــر جلوگیری از 
تمام  کرونا،  ویروس  انتشار 
سامانه های خدماتی دانشگاه 
بین المللــی امــام رضا)ع( 
و  الکترونیکی  صــورت  به 
اینترنتــی و به صورت غیر 
حضوری، آماده ارائه خدمات 

به دانشجویان هستند .

 فعالیت های بین المللی»
 دانشگاه امام رضا)ع(

این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
بین المللی  فعالیت هــای  به  ســخنانش 
دانشــگاه امام رضا)ع( اشاره و خاطرنشان 
کرد: در ســه ســال گذشــته با حمایت  
تولیت هــای معزز آســتان قدس رضوی، 
فعالیت هــای علمــی و بین المللــی این 
دانشــگاه توســعه یافته ، به گونه ای که 
امروز افزون  بر  هزار دانشجوی خارجی از 
ملیت های عراقی، پاکستانی، سوریه و... در 
رشته های گوناگون این دانشگاه و در سه 
مقطع تحصیلی کارشناســی، کارشناسی 

ارشد و دکتری، در حال تحصیل هستند.
رئیس این دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر، 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(  با موافقت 
و مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
توانســت »مرکز آموزش زبان فارسی به 
غیرفارســی زبانان« را در ســال گذشته، 
تأســیس کند.وی گفت: هدف ازتأسیس 
این مرکز، آماده سازی دانشجویان خارجی 

جهت تسلط به زبان فارســی برای ورود 
بــه دوره های تخصصی بوده که این مرکز 
عالوه بر دانشجویان غیرایرانی از دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع(، پذیرای درخواست 
آموزش به سایر دانشــجویان غیرفارسی 
زبان از مراکز آموزش عالی دیگر هم هست.

تسهیل وتسریع در امور کنسولی »
دانشجویان خارجی

رجوعی به مناسبت روز دانشجو خبردیگری 
مبنی بر تسریع و تسهیل درارائه خدمات 
کنســولی به دانشجویان خارجی دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( را هم عنوان کرد 
وافزود: یکی دیگر از خدمات دانشــجویی 
این دانشــگاه، ارائه خدمات کنســولی به 
دانشــجویان خارجی در جهت تســهیل 
و تســریع درامور کنســولی و اقامتی این 
دانشجویان است که  با همکاری اداره امور 
کنسولی استان خراسان رضوی انجام می 
شود.این مقام مسئول اضافه کرد: در ارائه 
این خدمات کنسولی، تمامی امور مربوط 
به دریافت مجوز»اقامت«، »تمدید اقامت«، 
»خــروج و مراجعت« و همچنین »خروج 
قطعی«، به صورت مســتقیم و اســتقرار 
در محل پلیس محترم گذرنامه اســتان 
خراســان رضوی انجام می شــود که این 
اســتقرار موجب کاهش زمان مربوط در 
زمینه دریافت مجوزها برای دانشــجویان 
خارجی شده و از هدر رفتن  وقت و زمان 

آنان، جلوگیری می کند.

 توسعه تحصیالت تکمیلی»
 با توجه به مأموریت های آستان قدس

رئیس این دانشــگاه در بخش دیگری از 
سخنانش به توســعه تحصیالت تکمیلی 
درمقطع دکتری دردانشــگاه بین المللی 
امام رضا)ع( اشاره وخاطرنشان کرد: یکی 
از برنامه هــای راهبردی این دانشــگاه در 
جهت توســعه رشته های آموزشی ، توجه 
به  مأموریت های آستان قدس رضوی در 
توسعه رشــته های مربوط به تحصیالت 

تکمیلی است.
وی افــزود: این کار از ســال گذشــته با 
پذیرش دانشــجو درمقطــع دکتری و در 
رشته تحصیلی »مدیریت سیاست گذاری 
بازرگانــی«، آغاز شــده و امیدواریم روند 
جذب دانشــجو در رشــته های تحصیلی 
مرتبط با سیاست های آستان قدس رضوی 
توســعه یابد، ضمن اینکه  ایــن اقدام  با 
طراحی یک برنامه راهبردی پنج ســاله و 
در تمامی گروه های آموزشی این دانشگاه، 

توسعه می یابد.

رئیس این دانشگاه از حمایت آستان قدس از برنامه های پژوهشی وکاربردی خبرداد  

jاهدای خون در آغاز طرح »شهید فخری زاده« در دانشگاه امام رضا
jچهارشنبه های امام رضایی

آستان: در قالب طرح چهارشنبه های 
امام رضایی)ع( مصادف با روز زیارتی 
امــام رضا)ع( جمعــی از خادمیاران 
منطقه 6 اســتان تهران با حضور در 
اداره کل انتقــال خون این اســتان 
خون خود را به بیماران نیازمند اهدا 

کردند.
آمــار  کاهــش  کــه  آنجایــی  از 
اهداکنندگان خون در اســتان تهران 
این  موجب کاهــش ذخایــر خونی 
کالنشــهر شــده اســت، جمعی از 
خادمیــاران کانــون خدمت رضوی 
منطقه 6 تهران با حضور در سازمان 
انتقال خون استان تهران خون خود 
را اهــدا کردند و با توجه به اهمیت و 
نیاز   امروز بیماران به خون، بر این امر 

خداپسندانه تأکید کردند.
در ایــن اقدام همچنیــن خادمیاران 
رضوی با تقدیــم هدایای فرهنگی از 
مدافعان ســالمت قدردانــی کرده و 
روز زیارتی حضرت علی ابن موســی 

الرضا)ع( را گرامی داشتند.

حضور افتخاری 100 خادمیار 
در بیمارستان های یزد

آســتان: دبیر کانون خدمت رضوی 
شهرســتان یزد از حضور 100 نفر از 
خادمیــاران رضوی در مراکز درمانی و 
بیمارستان های این شهرستان خبر داد.

حســن جواهریــان گفت: بــا اعالم 
نخستین فراخوان برای خدمت رسانی 
خادمیاران رضــوی در مراکز درمانی، 
350 نفــر برای مشــارکت در این امر 

اعالم آمادگی کردند.
وی افــزود: هم اکنــون 100 نفــر از 
خادمیاران در بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی مشــغول به فعالیت هستند و 
حضور این خادمیاران روحیه مضاعفی 

را به بیماران کرونایی می بخشد.
جواهریان در بخش دیگری از سخنانش 
با اشــاره به اجرای طرح سفره مهربانی 
ابراز کرد: در قالب این طرح نان سه ماه 
یک خانواده نیازمند تأمین می شــود و 
سهمیه استان یزد هزار کارت نان است 
که با توجه به استقبال خوب خادمیاران، 
درخواست افزایش آن را در دستور کار 

قرار داریم.
جواهریان ادامه داد: همچنین به همت 
مؤسســه اربعین و خادمیــاران رضوی 
روزانــه 500 کیلوگــرم آب میوه تهیه 
و برای بیمارســتان های سراسر استان 
و بیماران بســتری در منازل ارســال 
می شود.وی گفت: در استان یزد بیش 
از 5 هزار خادمیار در 20 عرصه خدمتی 
و کانون تخصصی بــا هدف خدمت به 
همشــهریان خود به نیت امام رضا )ع( 

مشغول به فعالیت هستند.
جواهریــان به نام نویســی جدید برای 
خادمیاران اشــاره کرد و افزود: با توجه 
به بسته شدن سایت ثبت نام خادمیاری 
طرح یاوران رضوی از ســوی آســتان 
قدس رضوی ابالغ شــده کــه در این 
طرح عالقه مندان بــا مراجعه به دفاتر 
کانون های محلی و یا دفاتر شهرستان ها 
نســبت به نام نویســی و فعالیت اقدام 
می کنند تا بتوانند پس از حداقل 6 ماه 
فعالیت بر اساس سهمیه تخصیص یافته 

به افتخار خادمیاری نائل آیند.

سرزمین آفتاب

گزارش
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 آستان  معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی 
از اجرای طرح حمایت از اقشار کم بضاعت و آسیب دیده 
با محوریت توزیع نان متبرک در سراسر کشور خبر داد.

حامد صادقی گفت : مرحله ســوم اجرای طرح »ســفره 
مهربانی« بــا محوریت توزیع نان متبــرک رضوی بین 
خانوارهای بی بضاعت اقصی نقاط کشور به همت معاونت 

خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی آغاز شد.

وی بیان کرد: این طرح با مشارکت آستان قدس رضوی، 
خیران و سازمان های مردم  نهاد سراسر کشور، به منظور 
تأمین نان روزانه اقشــار نیازمند برنامه ریزی شــده و از 
چند ماه پیش در دستور اقدام کانون های خدمت رضوی 
استان ها قرار گرفته است.صادقی اعالم کرد: در استان های 
آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، فارس، استان 
مرکزی و قزوین ضمن گردآوری فهرست نیازمندان، صدور 

کارت نان برای 8 هزار خانوار در دست اقدام است و سایر 
استان ها نیز در حال جذب مشارکت های مردمی هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون اســتقبال خوبی از این طرح که 
به نام مبارک حضرت ثامن الحجج)ع( مزین شده، صورت 
گرفته است، افزود: برخی از استان ها همچون آذربایجان 
شرقی، فارس و مرکزی بیشتر از میزان سهم مشارکتی که 

در نظر گرفته شده بود، همکاری کرده اند.

خبر

 در راستای اجرای طرح »سفره مهربانی 3« انجام می شود

توزیع 8 هزار کارت نان متبرک بین نیازمندان کشور

پژوهش های 
کاربردی که منتج 
به یک فناوری نرم 
و هویت ساز و یا 

فناوری های سخت 
شود، تا سقف 

50میلیون تومان، 
توسط این دانشگاه 

حمایت می شود

بـــــــرش

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پی���کان م���دل 1376 
بش���ماره پالک ایران 42-496 ج 26 و ش���ماره موتور 
 0076443529 شاس���ی  ش���ماره  و   11127640876
بن���ام عباس���علی یوس���فی مفقودگردی���ده وازدرج���ه 

اعتبارساقط میباشد.
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برگ سبز موتور سیکلت لیفان مدل 1395 رنگ سبز 
یش���می به ش���ماره انتظامی 84447/774  ش���ماره 
موت���ور 5056954 و ش���ماره شاس���ی 9521450 ب���ه 
مالکیت محس���ن مازادی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپانی، کارت سبز و کارت خودروی کامیونت 
یخچ���ال دار مدل 1384 رنگ آبی روغنی به ش���ماره 
انتظامی 468ج34 ایران 12  شماره موتور 299286 
و ش���ماره شاس���ی D98987 ب���ه مالکی���ت علیرض���ا 
نخع���ی راد مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
09
52
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آگ
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ب���رگ س���بز خودرو س���واری پیکان م���دل 1376 رنگ 
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موت���ور 11127680382 و 
ش���ماره شاسی 76484712 به شماره انتظامی 494 
و 45 ایران 42 بنام مصطفی حیدری مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپان���ی موتور س���یکلتCDI125 م���دل 1394 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 35768/773  
ش���ماره موتور 0125NC5020254 و ش���ماره شاس���ی 
مه���دی  س���ید  مالکی���ت  ب���ه   NC5***125A9461122
حس���ینی ق���وژدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
09
53
5

دی
قو

مف
هی 

آگ

ش�ركت صنایع غذای�ی رضوی در نظر دارد س�رویس 
و ای�اب و ذه�اب كاركن�ان خ�ود را ب�ه ش�ركت ه�ای حم�ل 

نقل واجد ش�رایط واگذار نماید ، عالقمن�دان می توانند جهت 
دریاف�ت ف�رم ه�ای مناقص�ه از تاری�خ درج آگه�ی به  س�ایت 
جه�ت  تكمی�ل  از  پ�س  و  مراجع�ه   WWW.NANERAZAVI.COM

تحویل اوراق تا تاریخ 1399/09/23 همه روزه از س�اعت 8 صبح 
الی 16 بعدازظهر به آدرس مشهد ، ابتدای بزرگراه آسیایی ، نبش 
میدان بزرگ قائم ، دبیرخانه شركت صنایع غذایی رضوی تحویل 

نمایند.

»آگهي مناقصه«
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برگ سبز خودروی پراید مدل 1389 رنگ سفید روغنی 
به شماره انتظامی 692ط32 ایران 36  شماره موتور 
3532546 و شماره شاس���ی S5430089016171 به 
مالکیت عباس یخ چی طوس���ی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پی���کان م���دل 1376 
بش���ماره پالک ایران 42-496 ج 26 و ش���ماره موتور 
 0076443529 شاس���ی  ش���ماره  و   11127640876
بن���ام عباس���علی یوس���فی مفقودگردی���ده وازدرج���ه 

اعتبارساقط میباشد.
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3

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز موتور سیکلت لیفان مدل 1395 رنگ سبز 
یش���می به ش���ماره انتظامی 84447/774  ش���ماره 
موت���ور 5056954 و ش���ماره شاس���ی 9521450 ب���ه 
مالکیت محس���ن مازادی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
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54
1

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپانی، کارت سبز و کارت خودروی کامیونت 
یخچ���ال دار مدل 1384 رنگ آبی روغنی به ش���ماره 
انتظامی 468ج34 ایران 12  شماره موتور 299286 
و ش���ماره شاس���ی D98987 ب���ه مالکی���ت علیرض���ا 
نخع���ی راد مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
09
52
5

دی
قو

مف
هی 

آگ
/ع
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2

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پیکان م���دل 1376 رنگ 
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موت���ور 11127680382 و 
ش���ماره شاسی 76484712 به شماره انتظامی 494 
و 45 ایران 42 بنام مصطفی حیدری مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپان���ی موتور س���یکلتCDI125 م���دل 1394 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 35768/773  
ش���ماره موتور 0125NC5020254 و ش���ماره شاس���ی 
مه���دی  س���ید  مالکی���ت  ب���ه   NC5***125A9461122
حس���ینی ق���وژدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
09
53
5

دی
قو

مف
هی 

آگ

ش�ركت صنایع غذای�ی رضوی در نظر دارد س�رویس 
و ای�اب و ذه�اب كاركن�ان خ�ود را ب�ه ش�ركت ه�ای حم�ل 

نقل واجد ش�رایط واگذار نماید ، عالقمن�دان می توانند جهت 
دریاف�ت ف�رم ه�ای مناقص�ه از تاری�خ درج آگه�ی به  س�ایت 
جه�ت  تكمی�ل  از  پ�س  و  مراجع�ه   WWW.NANERAZAVI.COM

تحویل اوراق تا تاریخ 1399/09/23 همه روزه از س�اعت 8 صبح 
الی 16 بعدازظهر به آدرس مشهد ، ابتدای بزرگراه آسیایی ، نبش 
میدان بزرگ قائم ، دبیرخانه شركت صنایع غذایی رضوی تحویل 

نمایند.

»آگهي مناقصه«
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برگ سبز خودروی پراید مدل 1389 رنگ سفید روغنی 
به شماره انتظامی 692ط32 ایران 36  شماره موتور 
3532546 و شماره شاس���ی S5430089016171 به 
مالکیت عباس یخ چی طوس���ی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
هی 

آگ

      صفحه 1

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوي، 
در نظر دارد نس�بت به خرید س�نگ مورد نیاز خ�ود از نوع چینی ارباب ممتاز از میان ش�رکت کنندگان واجد 

شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند اس�ناد مناقصه را از سایت مؤسس�ه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از طریق 
مراجعه حضوری به دفتر مؤسس�ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك و مس�تندات 

مربوطه، حداکثر لغایت پایان وقت اداری تاریخ 99/09/25 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مش�هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6، نمایشگاه شرکت فرش آستان 

قدس رضوی، طبقه سوم، دفتر موسسه، تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید سنگ
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فراخوان عمومی مدیریت زنجیره تامین
ش�رکت مدیریت زنجیره تامی�ن رضوی وابس��ته به 
آستان قدس رضوی، در راستای تشکیل و توسعه زنجیره 
های تامین از بازار تا مصرف شامل کلیه بخش های تامین 
نهاده و مواد اولیه، فرآوری و بسته بندی، تولید محصول، 
حم��ل و نقل ، صادرات و فروش، آم��اده همکاری در قالب 

مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
ای��ن همکاری در قالب طرح های مش��ارکتی بر مبنای ایده 
و ی��ا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی اس��ت که طی 
آن یک زنجیره کامل و یا بخش عمده آن به نحو مطلوب در 

کشور شکل گیرد.
زمینه های همکاری:

1. کش��اورزی )میوه و صیفی ج��ات( بارویکرد صادرات به 
بازارهای روسیه، هند وکشورهای حاشیه خلیج فارس

2. تامین نهاده ها و خوراک دام مورد نیاز کشور 
3. تولی��د محصوالت پروتئینی )گوش��ت قرم��ز و آبزیان( 
ب��ا نگاه کمک به تنظیم بازار داخ��ل محصوالت پروتئینی و 

توسعه صادرات در حوزه آبزیان 
4. صنعت )نس��اجی، فلزات، محصوالت شیمیایی، الستیک 

و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال��ف( ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل 
کنن��ده حداق��ل دو حلق��ه از زنجی��ره نهاده تا ص��ادرات و 
ف��روش باش��د. )ط��رح هایی ک��ه در آن مدیری��ت زنجیره 
تامین به طور کامل در نظر گرفته ش��ده باش��د از اولویت 

برخوردار است(
ب( س��ابقه و رزومه عملکرد دقی��ق و جامع در زنجیره مد 

نظر و سایر مدارك مرتبط درخواستي در وبگاه
ج(تضامی��ن م��ورد قبول ش��رکت مدیریت زنجی��ره تامین 
رضوی در قبال سرمایه گذاری های مادی و معنوی )بانکی 

و ملکی(
 کارگزاران واجد ش��رایط می توانند نس��بت به ارائه طرح 
توجیه��ی و اعالم امادگی خ��ود در وبگاه ش��رکت مدیریت 
زنجیره تامین رضوی به ادرس www.scmrazavi,ir  اقدام 
نموده و یا جهت دریافت اطالعات تکمیلی با ش��ماره تماس 

02188088858 داخلی 163 آقای نظری تماس بگیرند.
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   آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه ش��ماره 99046- خدمات پرداخ��ت کاری و پولیش قطعات در 
محل کارفرما مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 99047- خرید جعبه چوبی به تعداد 550 عدد )شامل: 
تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره 99048- خری��د کیف برزنت��ی به تع��داد 5000 عدد 
)شامل: تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره: 99050- خرید یک دس��تگاه پولی��ش قطعات فلزی 
مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99051- خرید یک دس��تگاه سوراخکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99052- خرید یک دس��تگاه پولیشکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس��ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 

معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(
محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 

صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مش��هد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 
صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخری��ن تاری��خ دریاف��ت پیش��نهاد: 99/10/02 بازگش��ایی پاکت ه��ا: 
99/10/3

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از 
تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گ��ذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیش��نهادها مختار و 
هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن ه��ای 33852002-051 تماس 
حاصل فرمایید.                                        شناسه آگهی 1054725 م.الف 6359
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 در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله 9 شهر جدید گلبهار به مساحت 200 متر مربع و دو دستگاه از 
آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در بلوار جانباز با متراژ 143متر مربع را به صورت نقد و اقس�اط و از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 99/09/22 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37و39، پالک 21، طبقه اول مراجعه نمایند.

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

  FILTER ELEMENTشرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره 2099092416000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1399/09/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 18:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 18:30 روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش گاز پارسیان )کد پستی:  7449184831( 

و تلفن 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول: 99/9/12       نوبت دوم:  99/9/15          شماره مجوز وزارت نفت: 1399.5049

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

,ع
99
09
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6

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی 

پاالیش گاز پارسیان

      صفحه 1

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوي، 
در نظر دارد نس�بت به خرید س�نگ مورد نیاز خ�ود از نوع چینی ارباب ممتاز از میان ش�رکت کنندگان واجد 

شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند اس�ناد مناقصه را از سایت مؤسس�ه به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir دانلود و یا از طریق 
مراجعه حضوری به دفتر مؤسس�ه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك و مس�تندات 

مربوطه، حداکثر لغایت پایان وقت اداری تاریخ 99/09/25 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مش�هد، خیابان شهید اندرزگو، نبش اندرزگو 6، نمایشگاه شرکت فرش آستان 

قدس رضوی، طبقه سوم، دفتر موسسه، تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید سنگ

/ع
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فراخوان عمومی مدیریت زنجیره تامین
ش�رکت مدیریت زنجیره تامی�ن رضوی وابس��ته به 
آستان قدس رضوی، در راستای تشکیل و توسعه زنجیره 
های تامین از بازار تا مصرف شامل کلیه بخش های تامین 
نهاده و مواد اولیه، فرآوری و بسته بندی، تولید محصول، 
حم��ل و نقل ، صادرات و فروش، آم��اده همکاری در قالب 

مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
ای��ن همکاری در قالب طرح های مش��ارکتی بر مبنای ایده 
و ی��ا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی اس��ت که طی 
آن یک زنجیره کامل و یا بخش عمده آن به نحو مطلوب در 

کشور شکل گیرد.
زمینه های همکاری:

1. کش��اورزی )میوه و صیفی ج��ات( بارویکرد صادرات به 
بازارهای روسیه، هند وکشورهای حاشیه خلیج فارس

2. تامین نهاده ها و خوراک دام مورد نیاز کشور 
3. تولی��د محصوالت پروتئینی )گوش��ت قرم��ز و آبزیان( 
ب��ا نگاه کمک به تنظیم بازار داخ��ل محصوالت پروتئینی و 

توسعه صادرات در حوزه آبزیان 
4. صنعت )نس��اجی، فلزات، محصوالت شیمیایی، الستیک 

و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال��ف( ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل 
کنن��ده حداق��ل دو حلق��ه از زنجی��ره نهاده تا ص��ادرات و 
ف��روش باش��د. )ط��رح هایی ک��ه در آن مدیری��ت زنجیره 
تامین به طور کامل در نظر گرفته ش��ده باش��د از اولویت 

برخوردار است(
ب( س��ابقه و رزومه عملکرد دقی��ق و جامع در زنجیره مد 

نظر و سایر مدارك مرتبط درخواستي در وبگاه
ج(تضامی��ن م��ورد قبول ش��رکت مدیریت زنجی��ره تامین 
رضوی در قبال سرمایه گذاری های مادی و معنوی )بانکی 

و ملکی(
 کارگزاران واجد ش��رایط می توانند نس��بت به ارائه طرح 
توجیه��ی و اعالم امادگی خ��ود در وبگاه ش��رکت مدیریت 
زنجیره تامین رضوی به ادرس www.scmrazavi,ir  اقدام 
نموده و یا جهت دریافت اطالعات تکمیلی با ش��ماره تماس 

02188088858 داخلی 163 آقای نظری تماس بگیرند.
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   آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه ش��ماره 99046- خدمات پرداخ��ت کاری و پولیش قطعات در 
محل کارفرما مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 99047- خرید جعبه چوبی به تعداد 550 عدد )شامل: 
تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره 99048- خری��د کیف برزنت��ی به تع��داد 5000 عدد 
)شامل: تأمین مواداولیه، ساخت( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقص��ه ش��ماره: 99050- خرید یک دس��تگاه پولی��ش قطعات فلزی 
مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99051- خرید یک دس��تگاه سوراخکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 99052- خرید یک دس��تگاه پولیشکاری عمیق مطابق 
با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس��ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 

معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(
محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 

صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مش��هد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- 
صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخری��ن تاری��خ دریاف��ت پیش��نهاد: 99/10/02 بازگش��ایی پاکت ه��ا: 
99/10/3

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از 
تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گ��ذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیش��نهادها مختار و 
هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن ه��ای 33852002-051 تماس 
حاصل فرمایید.                                        شناسه آگهی 1054725 م.الف 6359
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 در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله 9 شهر جدید گلبهار به مساحت 200 متر مربع و دو دستگاه از 
آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در بلوار جانباز با متراژ 143متر مربع را به صورت نقد و اقس�اط و از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 99/09/22 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37و39، پالک 21، طبقه اول مراجعه نمایند.

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

  FILTER ELEMENTشرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره 2099092416000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1399/09/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 18:30 روز پنج شنبه تاریخ 1399/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 18:30 روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش گاز پارسیان )کد پستی:  7449184831( 

و تلفن 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول: 99/9/12       نوبت دوم:  99/9/15          شماره مجوز وزارت نفت: 1399.5049

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان
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آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی 

پاالیش گاز پارسیان



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

غفلت از موضع گیری های به موقع را باید در افراط در ســرگرمی ها جســت و جو کرد  اندیشــه: حجت االسالم دکتر علیرضا پیروزمند، استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: مشاهده کردن غفلت از 
اندیشه ورزانی که باید از آن ها آموخت، غفلت از وقایع مهمی که در پیرامون ما اتفاق می افتد و ما باید از آن مطلع و نسبت به آن حساس و واکنش داشته باشیم، غفلت از موضع گیری های به موقع که باید اتفاق 

بیفتد و می تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد و... نشان دهنده این است که افراد جامعه به صورت افراطی سرگرم بازی ها و به غفلتی فزاینده و آسیب زا دچار شده اند.
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سال  فاطمی نژاد   محسن  اندیشه/   
گذشته و پس از ترور شهید قاسم سلیمانی، 
گفت و گویی با دکتر سیدحسین شهرستانی، 
پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و مدیرگروه 
هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده  هنر  و  حکمت 
گفت وگو  این  در  که  داشتیم  اسالمی 
شهرستانی از »برنامه ملی انتقام« سخن گفت 
و اشاره کرد که برای انتقام باید تصمیمی 
مبتنی بر عقالنیت و تدبیر گرفت و باالترین 
توافق و امکان اجماع ملی را برای آن فراهم 
دفاعی،  و  هسته ای  دانشمند  ترور  با  کرد. 
شهید فخری زاده، مطالبه مجددی در جامعه 
با سیدحسین  اساس  بر همین  آمد.  پدید 
شهرستانی در خصوص راه طی شده در این 
یک سال بر سر رسیدن به این اجماع ملی 
برای انتقام و تالش برای گشودن راهی رو 
به جلو در این مسیر گفت وگو کرده ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید.

از    سال  یک  شهرســتانی!  جناب 
ملی  »برنامه  مورد  در  صحبت شــما 
بافت  انتقام« می گذرد. مشخص است 
طرح آن صحبت ها با زمینه امســال 
تفــاوت دارد. خودتان در این باره چه 

نظری دارید؟ 
همان طور که اشــاره کردید شرایط حادثه 
اخیر با شــرایط حادثه گذشته به این دلیل 
تفــاوت می کند کــه اوالً بخشــی از بدنه 
اجتماعی پس از ترور شهید سلیمانی، اعتقاد 
دارد واکنش درخــور صورت نگرفته و این 
مطالبه به طور جــدی وجود دارد که نظام 
می خواهد چه واکنشــی در برابر این تجاوز 
و تعدی نشان دهد؟ پارسال پس از شهادت 
شهید سلیمانی همه یکدل و همدل پشت 
ماجرا بودند ولی امسال این انتقادها وجود 
دارد که چرا واکنشی نشان نمی دهیم و این 
ســبب شــده این ماجرا تکرار شود. تفاوت 
دیگری که وجود دارد، ماجرای زمزمه های 
مذاکره مجدد با آمریکاســت، کما اینکه از 
زمزمه نیز گذشــته و به هر حال انتخابات 
آمریکا و انتخاب آقای بایدن موجب شــده 
در عین حالی که ما از طرف نظام جهانی و 
غرب و سیستم استکباری مورد تجاوز قرار 
می گیریم، در دولت یک تحفظی باشد که 

حتی امید واکنش هم چندان نرود.
 حتــی گویا اوایل می خواســته اند ماجرا را 
علنی نکنند! بنابراین تفاوت هایی نســبت 
به ســال گذشته به وجود آمده است. از آن 
طرف نیــز واکنش بخش نظامی جمهوری 
اسالمی تجربه ای از مفهوم انتقام ایجاد کرد 
که چندان خوشایند مردم نبود و هم اینکه 
آن انتقام یک کنش یکروزه لحظه ای بود و 
تداوم و جریانی چندان نداشت و دوم اینکه 
یک تیر به خطا رفت و یک فاجعه ملی رخ 
داد. این شــرایط ناگوار است ولی موضوعی 
که وجود دارد آیا آن اصل کلی که ما سال 
گذشــته در نظر داشــتیم در این شرایط 
زیرسؤال می رود؟ یا ایده واکنش یا انتقام به 
طور کلی چه سرنوشتی پیدا می کند؟ من 
فکر می کنم آن اصل کلی سرجای خودش 
باقی است ولو اینکه صورت و شکل جدیدی 

پیدا کند.
انتقام صرفاً یک واکنش عاطفی نیست بلکه 
یک برنامه درازمدت و سیاسی است. این به 
نظرم ســر جای خودش باقی است که باید 
در جــای خود به آن توجه و از واکنش های 
صرفاً احساسی اجتناب شود. اگر چه واکنش 
عاطفی و احساســی نــه تنها طبیعی بلکه 
ضروری است اما باید درنگ عقالنی شده و 

شرایط کلی نظام با غرب لحاظ شود. 

برخی معتقدند ترور نشــانه ضعف   
طرف مقابل است، با این گزاره موافق 

هستید؟ 
بله یک جنبه تحقیرآمیــزی در این واقعه 
وجود داشــته اســت، اما این بیشــتر بعد 
نمایشــی دارد یعنی این نظام اســتکباری 
جهانی که در کشــورهای دیگر چون ژاپن 
تأسیســات نظامی و تشکیالت نظامی دارد 
و سایر کشورها را به راحتی تصرف می کند 

حاال تنها کاری که در قبال ما می تواند بکند 
ترور است. به عبارتی در حد گروه مافیایی 
یا یک گروهک مســلح. انجام یک عملیات 
تروریستی یک چیز محال و نشدنی نیست. 
کار در قواره ادعــای نظام جهانی و غرب و 
اسرائیل و این ها نیســت که واجد شرایط 
هســتند. وقتی نظاماتی به جای اینکه در 
برابر یک کشور وارد یک جنگ با سازوبرگ 
نظامی شوند دست به ترور می زنند، نشان 
می دهد در موقعیت خیلی برتری قرار ندارند. 
به هر حال این ارزیابی، باید ما را از آن حسی 
کــه در وهله اول پیش می آید تعدیل کند. 
سیستم استکباری در برابر هیچ کشوری به 
این روزگار حقارت نیفتاده است که مجبور 
شود ترور انجام دهد و ترور نیز هزینه بسیار 
باالیی دارد، چراکه هیچ گونه مشــروعیتی 
نــدارد و تصویر بســیار بــدی از خودش 
می سازد. دوم اینکه به این توجه شود اصاًل 
انتقام چیســت؟ انتقام در واقع برگرداندن 
موازنه قــدرت و موازنه سیاســی به نقطه 
تعادل است. یعنی کسی به دیگری تعرضی 
می کند و یک عدم تعادلی به وجود می آید 
و سپس واکنش فردی که به او تعرض شده 
شرایط را به وضعیت متعادل یا به وضعیت 
برتر و دســت باالیی که به او تعرض شده 
اســت برمی گرداند. به هر حال واکنش اگر 
بخواهد مــا را به موقعیت موازنه درســت 
و متعــادل برگرداند بیــش از یک واکنش 
احساســی، باید یک برنامه سیاسی باشد. 

انتقام    برنامه  به بحث ملی بــودن 
بیشتر  خصوص  این  در  کردید؛  اشاره 

توضیح می دهید؟ 
بلــه. این انتقــام در عین اینکــه باید یک 
برنامه سیاسی باشــد، باید یک برنامه ملی 
باشــد. حاال یک مسئله ای پیش آمده و آن 
درجه شکاف بین جناح های سیاسی داخل 
بیشتر شــده است. اگر سال گذشته ترامپ 
ســرکار بود و کاماًل شاخ و شانه می کشید 
و هیچ روزنه گفت وگویی برای جریان های 
سیاســی غرب گرا در ایران وجود نداشت و 
به طور قهری همه با تفاوت هایشــان، ذیل 
یک نوع واکنش موقتاً جمع می شدند، حاال 
روزنه ای باز شــده و یک امید واهی به ادامه 

با غرب وجــود دارد.  مذاکرات 
جریانی که هویت سیاســی اش 
اساســاً بــا رابطه سیاســی با 
غرب - چه این مذاکرات مفید 
باشد چه نباشد - شکل گرفته 
است، نمی تواند بدون این رابطه 
دوام بیاورد. طبیعی اســت این 
فرصت را مغتنم می شــمارد و 
نمی توانــد از آن بگذرد. یعنی 
بالذات نمی تواند از این فرصت 
چشمپوشــی کند. هیچ معلوم 
نیست اصاًل فرصتی در کار باشد 
یا نه. این شــرایط امسال است 
و پارســال این شــرایط وجود 
نداشــت. این می تواند هر نوع 
واکنشــی را نسبت به این ترور 
و اتفاقات پس از آن تحت تأثیر 
قرار دهد. نکته این اســت که 
در این شــرایط و با این برنامه 
سیاســی که این جریان دارد 
اگر ما بخواهیــم کوچک ترین 
واکنشی نشــان بدهیم قضیه 
به هم می خــورد. بنابراین این 
اراده سیاســی که این ها برای 

کشاندن پای ما به ســر میز مذاکره به هر 
قیمتی دارند، هر نوع واکنشــی را از پیش 
منتفی کرده اســت. این ســبب می شود 
تنــش داخلی بــاال بگیرد، یعنــی جریان 
سیاســی که اعتقاد دارد مــا نباید در برابر 
این تجاوزها سکوت کنیم، می داند جریان 
مقابل برنامه اش این است که اینجا سکوت 
کند. به هر حال شرایط پیچیده شده است.

 بحث بعد این اســت که اگر واکنش نشان 
ندهیــم چه اتفاقی می افتــد و اگر واکنش 
نشان دهیم، این واکنش در چه حدی باید 

باشد و تبعاتش چه می تواند باشد؟
 به نظر من با وجود اینکه این واقعه کاماًل در 
یک نقطه حساسی رخ داده که منافع کلی 
جمهوری اسالمی و ایران با منافع سیاسی 
جناح های داخلی تعارض پیدا کرده است، 
باز طرح بنده این است که همین جاهاست 
که سیاســت معنا، هویت و تشــخص پیدا 
می کند و این امکان به وجود می آید که ما 
یک نوع تعامل ملی داشته باشیم؛ ولو اینکه 

به وفاق نرسیم.

شــما    نظــر  بــه 
ایــن موضوع  طــرح 
 کمــی آرمانی و دور از 

واقعیت نیست؟ 
بحث بر سر واکنش مناسب 
بــه ماجراســت. اگر چه 
ممکن اســت ایــن وفاق 
دور از دســترس باشد اما 
به نظرم برخورد مسئوالنه 
با ایــن ماجرا این اســت 
به  سیاسی  گفتارهای  که 
نحوی ســاماندهی شوند 
تا در نهایــت ما را به یک 
گفتــار مشــترک و ملی 
برسانند. ممکن است این 
مسیر از دل بگو مگو، جدل 
و انتقادهای اساسی پیش 
برود، اشــکالی ندارد این 
مطالبه از دولت و جریان 
سیاسی غرب گرا و جریان 
دنبال  بــه  که  سیاســی 
مذاکره اســت، می تواند از 
جنس انتقادی باشد که در آن یک ادبیات 
ملی خلق شود و در واقع مخاطبان عمومی 

وسیعی را در برگیرد. 
اما این ادبیات می تواند با گفتار ناصحیحی 
طرح شود که تبدیل به یک نوع اردوکشی 
حزب اللهی ها در برابر غیرحزب اللهی ها شود؛ 
اینجا دیگر شکســت خورده ماجرا جریان 

مقاومت خواهد بود.
 یعنــی اگــر گفتــار مقاومــت و انتقام 
به گونه ای طرح شــود کــه صرفاً یک نوع 
درون گویــی و خودگویی و مورد پســند 
جریــان حزب اللهی باشــد و برخی افراد 
کارنابلد میدان دار شــوند و ادبیات انتقام 
یا مقاومت طوری طرح شود که کمترین 
همدلی و همزبانی در کشور بتواند در آن 
اتفاق بیفتد، آن وقت انتقام به ضدخودش 
تبدیل می شــود و بعد در دل این بحث ها 
جریــان مذاکــره، پیروز بیــرون می آید. 
بنابراین این جریان مقاومت و جریانی که 
می خواهد انتقام را بــه عنوان یک برنامه 

سیاسی ملی جلو ببرد باید با ادبیاتی کار 
را پیــش بگیرد که رقیب سیاســی خود 
را قانــع کند، با یک حجتــی که حجت 
معقولی بوده و بــرای عموم جامعه ایران 
معقولیت داشــته باشد و در آن هم منافع 
ملی، هم مصالح سیاسی و عقالنیت دیده 
شود و هم عزت و شرافتی که جریحه دار 
شده است و مردم دوست دارند این غرور 

جریحه دار شده تشفی پیدا کند. 
یعنی صــرف اینکه یک گزگــی از دولت 
گرفته شــده، نباشد. باید مراقب تعبیرات و 
نحوه طرح گفتار سیاسی مقاومت باشیم و 
از افراط و تفریط اجتناب کنیم تا در نهایت 

بتوانیم در صحنه انتخابات کاری کنیم.
جریان کلی انتقــام و به طور کلی مقاومت 
یــک گام بلندتر و محکم تــر در برابر غرب 
در منطقه است. این انتقام باید یک برنامه 

سیاسی و در عین حال ملی باشد. 

مشــکلی که در جمهوری اسالمی   
وجود دارد نزاع اندیشــه ای بر ســر 
چگونگی زیست اســالم و تجدد در 
ایران است. انسان ادیان در ایران و... به 
نظر شما ریشه مشکالت اینجا نیست؟

این حرف به انحای مختلف گفته شده و حاال 
یک شکل سطحی اش این است که دوستان 
فرهنگستان می گویند. سطحی از این نظر 
که مثــاًل جامعه را دوقطبی می کنند. اصل 
ماجرا یک چیز بدیهی اســت از یک طرف 
گرایش های غرب گرایانه وجود دارد و از یک 
طرف نیز هویت دینی که البته این ها نیز با 
همدیگر آمیزه های پیچیده ای دارند. همان 
کسی که فکر می کند در جریان های انقالبی 
خلوص اســالمی دارد و فکر می کند خیلی 
انقالبی اســت در واقع یک نوع تجددزدگی 
ماشــینی و علم زدگی را دامــن می زند یا 
حداقل هیچ نوع واکنش انتقادی به بروزهای 
دیگــری از تجدد و فرهنگ ابتــذال ندارد. 
یعنی می خواهم بگویم طرح بحث این آقایان 
هیچ کمکی به فهم درست تر ماجرا نمی کند. 
ولی اصل اینکه چنین تعارض های سیاسی 
وجود دارد، درست است. البته به این معنا 
نیست که به آن شکل رادیکال حق و باطل 
و والیت خدا و والیت شیطان بخواهیم طرح 

کنیم. این ها در جای خود جایگاه دارد. 
در صحنــه منازعه ما با غــرب، این ها همه 
جــزء ما محســوب می شــوند. طرح هایی 
برای مواجهه بــا غرب وجــود دارد و این 
طرح های مختلف نیز همه استنادات دینی 
و ریشــه در هویت ملی و دینــی ما دارند. 
حــاال اینجا باید یــک گفت وگوی مبنایی 
شــکل بگیرد که به هر حال هــر کدام از 
این ها چه به لحــاظ واقعی و چه به لحاظ 
مبانی نظری باید حجیت تاریخی خودشان 
را اثبات کنند. چه از این لحاظ که نشــان 
دهند کارآمد هستند و می توانند شرایط را 
مدیریت کنند و چه از این نظر که منطبق 
با اصول اسالمی و مبانی هویتی ما هستند. 
بنابراین این یــک گفت وگوی دوقطبی که 
هیچ نسبتی با هم ندارند نیست. همان طور 
که جریان های غرب گرا تر در ایران پایه های 
دینی دارند، به همان میزان جریان هایی که 
خلوص گرا هســتند، غرب زده هستند. در 
بحث های فرهنگستان جهت اراده ها درست 
اســت. اراده ها به جهت درستی ساماندهی 
می شوند. ممکن اســت یکی هویت دینی 
داشته باشــد ولی اراده اش به سمت تجدد 
باشد و یکی نیز ممکن است هویت تجددی 
داشته باشــد ولی اراده اش به سمت هویت 
دینی باشــد. مثاًل فرض کنید روشنفکران 
جریان بازگشــت بــه خویشــتن، هویت 
تجددی داشــتند ولی اراده شان به سمت 
اسالمی شدن و هویت دینی بود. یا برعکس 
بسیاری از جریان های دینی پس از انقالب 
هویت دینی داشتند ولی اراده شان به سمت 
غرب بود. این جریان اراده ها وجود دارد ولی 
خیلی متکثر و مخلوط اســت؛ یعنی ما نه 
غرب گرایی خالص داریــم و نه دین مداری 
چندان خالصی؛ تاریخ اســت دیگر؛ »رگ 
رگ اســت این آب شیرین آب شــور...«.

گفت وگو با دکتر سید حسین شهرستانی درباره شرایط سیاسی و اجتماعی انتقام شهید فخری زاده

انتقام، برگرداندن موازنه قدرت به نقطه تعادل است

در نشست بررسی ابعاد فکری و فلسفی شهید فخری زاده مطرح شد
 شهید فخری زاده ماهیت تکنیکی علم جدید 

را می شناخت
اندیشــه: رضا کریمی، مدرس 
دانشگاه در خصوص یادداشت های 
مندرج در وبالگ شهید فخری زاده 
در نشســت مجازی بررسی ابعاد 
فکری و فلسفی دانشمند هسته ای 
گفت:  فخری زاده،  محسن  شهید 
اعتقاد شــهید فخری زاده به زنده 
نبودن فلسفه اسالمی به این معنی 

است که باید آن را احیا کرد نه اینکه دیگر فلسفه اسالمی به کار نمی آید.
این اســتاد دانشگاه در این نشست که توســط خانه اندیشه حوزه هنری 
استان کرمانشاه و مرکز مطالعات اسالمی و پژوهش های فرهنگی وابسته به 
انتشارات بنیان مرصوص برگزار شد، ادامه داد: از یادداشت های فخری زاده 
می فهمیم ایشــان ماهیت تکنیکی علم جدید را می شناخت و دقت های 
ایشان را باید نشان آزاداندیشی و ژرف نگری علما و دانشمندان و زنده و پویا 

بودن جریان فلسفه علم در کشور دانست.

 شهید در احیای فلسفه اسالمی به مبانی »
و روش های حکمت اسالمی معتقد بوده است

محمد خیاط زنجانی، مدرس و پژوهشگر فلسفه در این نشست در تبیین 
شخصیت فلسفی شهید فخری زاده با بیان اینکه فیلسوف به طور جدی و 
نظام مند به بررسی مسائل بنیادین به روش عقلی می پردازد، بیان کرد: با 
توجه به توجهات هدفمند شهید فخری زاده در مسائل بنیادین طبیعت به 

روش عقلی می توان ایشان را در ممشای فلسفی دانست.
این مدرس و پژوهشــگر فلسفه در تشــریح دیدگاه شهید فخری زاده در 
خصوص ضرورت احیای فلســفه اســالمی عنوان کرد: احیای یک علم و 
معرفت مبتنی بر سه اتفاق رقم خواهد خورد؛ ۱- تغییر در مبانی ۲- تغییر 

در روش ها ۳- تغییر در موضوعات و مسائل.
وی در پایان گفت: با بررسی اندیشه های شهید فخری زاده این نکته بدست 
می آید که ایشان در این احیا به مبانی و روش های حکمت اسالمی معتقد 
بوده اما اعتقاد دارند الزم اســت ارتباطی دوسویه میان مسائل علوم روز و 
مسائل حکمت اسالمی برقرار شود و این احیا با پرداختن به مسائل روز در 
حکمت و مســائل حکمت اسالمی در علوم طبیعی تحقق یافته و تحولی 

عظیم در دنیای علم به وجود می آید.

گزارش نشست

دیدگاه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 روزبه زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

انتقام در واقع 
برگرداندن موازنه 
قدرت و موازنه 
سیاسی به نقطه 

تعادل است. 
یعنی کسی به 
دیگری تعرضی 

می کند و یک عدم 
تعادلی به وجود 
می آید و سپس 
واکنش فردی 
که به او تعرض 

شده شرایط را به 
وضعیت متعادل 

برمی گرداند

بـــــــرش

در قامت یک نیروی تاریخی ملی ظاهر شویم
اقناع جامعه به این معنا نیســت که ما به 
لطایف الحیلــی حرفمان را بــزک کنیم. 
معنــای اصلی اش این اســت که اصاًل در 
قامت یک نیروی ملــی عمل نمی کنیم. 
جریــان انقالبی دائــم در جریان خودش 

تبدیل به یک فرقه شده است. 
حاال نمی توان مطلقاً فرقه را به کار برد ولی 
ویژگی هایی از نوعی فرقه ای شدن و گفتار 
درونی به وجود آمده است که انگار بخشی 
از بدنه، خودش را مکلف نمی داند ادبیاتش 
را به گونه ای طــرح کند که خارج از دایره 
وفادارانش دیگران نیز با آن همدلی کنند. 

البته ایــن ادبیــات در دوره های مختلف 
خیلی تصحیح شده اســت و وجوه ملی 
قدرتمندی دارد ولی دائم باید این تصحیح 
اتفــاق بیفتد و این ادبیــات گردگیری و 
قدرتمند شــود. یعنی یک گفتاری وجود 
داشته باشد که دارای طرح و ایده ای برای 

سیاست ملی است.
 فراتر از فریــاد زدن آرمان ها باید ما یک 
گفتار سیاسی داشــته باشیم که طرحی 
برای سیاســت ملی در آن وجود داشــته 
باشد. مســئله این است، مســئله صرفاً 
جنبه های اقناعی به این معنا که به گونه ای 

حرف بزنیم و طوری از رســانه ها استفاده 
کنیم که مردم قانع شوند نیست، چون از 
رسانه ها نیز اکنون زیاد استفاده می شود، 
پروپاگاندای رسانه ای زیادی را نیز استفاده 
می کنیم ولی این پروپاگاندای رســانه ای 
کار نمی کند. چرا مثــاًل ما به جای اینکه 
قالب های اصیل یا اشــکال اصیل هنری 
اســتفاده کنیم کــه حرفمــان را بزنیم، 
ســراغ پروپاگانداهای ســخیف می رویم. 
این ها خودش نشــان می دهد ما در قامت 
یک نیــروی تاریخی ملی که قرار اســت 

تاریخ ساز شود، ظاهر نمی شویم. 

 اندیشه  حجت االسالم محسن قنبریان در نشست 
اقتراحی »اشکال انتقام سخت در جهت بازدارندگی« 
است که در مؤسسه فتوح اندیشه عنوان کرد: خداوند 
در مقابل ترور نافرجام رسول اهلل)ص( و اخراج ایشان از 
مکه »جنگ« بدر را رقم زد!)آیه۶۰حج و روایات ذیلش در 
تفسیر قمی ج۲ص۸۶( اینجا سخن از »مقابله به مثل« 

و »نصرت الهی« است. پیامبر)ص( در مقابل کشته شدن 
سفیرش )حارث بن عمیر ازدی که حامل پیام به امیر 
بُصری بود( توسط فرمانده نصرانیان عرب »جنگ« موته 
حقوقی  زدن شخصیت  سفیر،  زدن  زد. چون  رقم  را 

مسلمین و زدن نظام محمدی است.
ُمجاز  را  شکل  بدین  انتقام  بین الملل،  حقوق  در  اما 

می شوند.»اقدام  مرتکب  ابرقدرت ها  ولو  نمی شمارند 
و  مسلحانه  چه  مثل«  به  »مقابله  و  تالفی جویانه« 
براساس  و...(  اموال  بلوکه  )تحریم،  غیرمسلحانه  چه 
ماده۵۰طرح کمیسیون حقوق بین الملل ممنوع اعالم 
می شود.»اقدام مشابه« و »اقدام متقابل« با تالفی و مقابله 
به مثل فرق می کند. اقداماتی است که اوالً ُمجاز نیست، 

اما در مقابله با متخاصم جایز است. مثل عمل نکردن به 
تعهدات متقابل برجام تا طرف مقابل وادار شود خسارت 
را جبران و به تعهداتش عمل کند. مستکبران این حقوق 
را رعایت نمی کنند؛ تحریم و ترور و...می کنند اما تالفی 
جویی و مقابله به مثل ما را با توجه به قوانین بین المللی 

منع و دعوت به خویشتن داری می کنند.

گزارش  کوتاه

در نشست اقتراحی »اشکال انتقام سخت در جهت بازدارندگی« مطرح شد

فاصلهانتقامدرفرهنگقرآنوحقوقبینالملل

 مصرف گرایی حوزه مد و لباس
 در دوران کرونا از حرکت ایستاد

مهر: سهیال جبری، فعال حوزه مد و لباس درباره آسیب کرونا به حوزه مد 
و لباس و درگیر شــدن فعاالن با این ویروس گفت: دیدگاه من نسبت به 
کرونا بیشــتر یک نوع تغییر است؛ بعدها کرونا دنیا را به دو قسمت بعد و 
قبل از خودش تقســیم می کند که این اتفاقی تأثیرگذار و عظیم است. به 
نظرم دنیای پساکرونا تغییرات زیادی دارد و حتماً مشکالت بیشتری را رقم 

می زند اما ما باید این اتفاقات را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تصریــح کرد: به اعتقاد من باید به کرونا به شــکل یک موقعیت نگاه 
کنیم و اینکــه چگونه در این موقعیت فعالیت هایمان را انجام دهیم. مثاًل 
فعالیت هــای خانگی، دورکاری، نگاه بــه متریال بومی هر منطقه ای رونق 
پیدا می کند. این پژوهشــگر حوزه مد و لباس، کرونا را عامل جلوگیری از 
مصرف گرایی می داند و معتقد اســت، کرونا تبدیل شدن به مصرف گرایی 
ِصرف را کاهش داد. او می گوید: مصرف گرایی در این دوره از حرکت ایستاد 

و این نکته مثبتی است و باید به فال نیک گرفت. 

الهیات طبیعی و ادوار سه گانه آن
یکی از محققان می نویسد: پسوند طبیعی در واژه »الهیات طبیعی« به دو 
معنای متفاوت و در عین حال مرتبط و متقارب به کار رفته اســت که در 
نتیجه دو معنا از الهیات طبیعی به دست می دهد: در معنای نخست، منظور 
از الهیات طبیعی، هرگونه تأملی درباره خداوند و صفات او است که تنها با 

بهره گیری از منابع و قوای متعارف انسان همراه باشد.
در این معنا، واژه »طبیعی« به روش ها و منابعی اشاره می کند که انسان ها 
به طور طبیعی و متعارف می توانند از آن ها بهره گیری نمایند. این، برخالف 
الهیات وحیانی اســت که به قوای متعارف و طبیعی انسان اکتفا نمی کند 
بلکه به سرچشــمه های وحی که ورای توانایی های متعارف انسان است و 
به صورت نادر در دسترس انســان های برگزیده قرار می گیرد، تکیه دارد. 
الهیات طبیعی، به این معنا، تقابلی با الهیات وحیانی ندارد؛ بلکه تمایز این 
دو تنها از جهت روش و منابع معرفتی است. این معنا از الهیات طبیعی، به 
میزان زیادی با آنچه در تعریف حکمت نظری، به ویژه حکمت مشاء گفته 

می شود نزدیک است.
معنای دوم الهیات طبیعی، در مقایسه با معنای اول، خاص تر است. در اینجا 
نیــز مانند معنای اول، تکیه گاه اصلی بحث را تأمل عقالنی درباره خداوند 
و صفات او تشــکیل می دهد ولی در تنظیم و ارائه اســتدالل ها، به جهان 
طبیعت و برخی ویژگی های اساسِی آن عنایت جدی می شود. بدین سان، 

واژه طبیعی، نشانگر ضرورت توجه اساسی به جهان طبیعت خواهد بود.
بنابراین، الهیــات طبیعــی )Natural Theology(در عام ترین اصطالح آن 
)معنای اول( به معنای استفاده از ظرفیت های شناختی متعارف و طبیعی 
اســت که به صورت عمومی برای شــناخت خدا در اختیار نوع انسان قرار 
دارد. پروژه الهیات طبیعی، در این تعبیر، عمری به قدمت تفکر و فلســفه 
دارد و هر متفکری که تأملی درباره مبدأ نخستین یا حقیقت غایی داشته، 
در زمره مشغوالن به آن تلقی می شود. با اهمیت پیدا کردن علوم طبیعی 
)Natural Sciences(  و یافته های آن ها، این پروژه نیز دستخوش تغییراتی 
شده و استفاده از مقدمات تجربی یا یافته های علمی در براهین اثبات وجود 

خدا یا بررسی صفات او اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گونه ای که در اصطالحی خاص تر )معنای دوم( الهیات طبیعی به معنای 
استفاده از مقدمات تجربی و یافته های علوم طبیعی در خداشناسی و به طور 
خاص، براهین اثبات خدا به کار می رود. این پروژه، در فضای معاصر نیز با 
توجه به اقبال به علوم طبیعی از یک سو و برخی یافته های خاص این علوم 
یا برخی تنگناهای تبیینی آن ها از ســوی دیگر، رونق پیدا کرده است؛ به 
صورتی که الهیات طبیعی، به اصطالح فوق، در نوک پیکان مقابله با الحاد 

علمی جدید )New Scientific Atheism(  قرار گرفته است.
در گام بعدی )معنای سوم(، حتی روش مطلوب استدالل در این پروژه به 
روش علمی نزدیک شده و سعی می شود وجود خدا، به عنوان یک فرضیه 
تجربی، با شواهد علمی تأیید و درنتیجه وجود خدا به عنوان بهترین تبیین 

)Best Explanation( برای برخی یافته های تجربی به کرسی بنشیند.
این پروژه در صورت امروزین آن، در مرز علم، فلسفه و الهیات قرار گرفته و 
مواضع متفکر در هر یک از این سه ضلع، بر ماهیت پروژه و نتایج آن مؤثر 
خواهد بود. به عنوان نمونه، می توان ریچارد ســوئین برن را از پیشگامان 
این پروژه جدید به حســاب آورد. ســوئین برن در تأکید بر روش علمی 
)غیر قیاسی( تا جایی پیش می رود که روش های قیاسی را در خداشناسی 

غیرقابل استفاده اعالم می کند. 
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دینداری و انقالبی گری چیزی جز عقالنیت نیست شفقنا: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، در ابتدای درس هفتگی شرح نهج البالغه در حوزه دارالحکمه گفت: اگر حوزه علمیه دست از عقل بردارد، 
دیگر راهی برای فهم وحی ندارد و اگر ببیند که در جامعه، عقالنی رفتار نمی شود، باید اعتراض کند و دعوت به عقل کند. انبیای الهی هم دعوت به عقل می کردند. باید عقالنیت را ترویج دهیم که معنای انقالبی گری 
چیزی جز تشدید عقل گرایی نیست. دینداری هم چیزی جز تشدید عقالنیت نیست؛ دین راهنمای عقل است. پیامبران هم دفائن عقول را آشکار می کنند. امام  زمان)عج( هم برای بیدار کردن عقل مردم می آید.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9408 شنبه 15 آذر 1399 19 ربیع الثانی1442 5 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

 نگاهی عرفانی به شهادت دکتر محسن فخری زاده  
جز شهادت  هیچ راه رهایی نیست

آيا براي صيرورت إلي اهلل، يا به اصطالح عرفاني براي فناي در ذات خداوند 
بايد مسافت طوالني و بيكراني را طي كرد؟ يا اينكه مسافت الزم براي 
رسيدن خلق به حق، راه كوتاهي است و يا حتی فقط يک گام بيشتر نيست؟ 

دو دیدگاه در باب مسیر رسیدن خلق به حق»
يک ديدگاه اين است كه حضرت حق، حقيقتي است نامحدود و بيكران 
و از سوي ديگر، ما حقيقتي متناهي و محدوديم و براي رسيدن محدود 
 به نامحدود الزم اســت يک مسافت بيكران طي شود؛ بنابراين ما كجا و 
رب األرباب كجا! »أين التراب و رب األرباب« پس رسيدن خلق به حق و 
فناي انســان در ذات خداوند اگر محال و ناشدني نباشد دست كم بسيار 
مشكل و دشوار است؛ و براي دستيابي به چنين هدف وااليي الزم است 
مسير پر پيچ و خمي طي شود كه گردنه هاي صعب العبور داشته و قدم به 
قدم آن، شياطين و رهزنان براي سالک مسكين كمين كرده اند تا او را از راه 
بازدارند و اندوخته و زاد و توشه اش را بربايند؛ به قول حافظ، »دام سخت 
است مگر يار شــود لطف خدا/  ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم«.

بر اساس ديدگاهی ديگر، اقتضاي آيات و روايت ها اين است كه مسافت 
رسيدن خلق به حق بسيار كوتاه است؛ مگر نه اين است كه خداوند در 
قرآن فرموده است كه من از رگ گردن به انسان نزديک ترم!؟ »نَْحُن أَْقَرُب 
إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوريِد« )ق/ 16(؛ و مگر نه اين اســت كه امام سجاد)ع( 
در دعاي ابوحمزه مي فرمايد: رسيدن به حق، نزديک و مسافتش، كوتاه 
است »و أّن الراحل إليک قريب المسافه«؛ پس به قول سعدي، »دوست 
نزديک تر از من به من است«؛ و بنابراين الزم نيست ما مسير بيكراني را 

طي كرده و در گوشه اي از فضاي بي نهايت دور، او را بيابيم.

هستِي حقیقي، منحصر در ذات خداوند است»
ولي تحقيق در اين موضوع نشــان مي دهد كه هر دو ديدگاه به  وجهي 
درست اند؛ يعني رسيدن به مقام فناي در ذات حق براي برخي مستلزم 
طي مســير بي نهايت است؛ اما در عين حال همين مسير بيكران، براي 
برخي يک گام بيش نيســت. توضيح اينكه هستِي حقيقي، منحصر در 
ذات خداوند است همان گونه كه در قرآن بدان اشاره بلكه تصريح شده 
است: »ذلَِک بِأَنَّ اهللَ ُهَو الَْحقُّ َو أَنَّ ما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو الْباِطل« )حج/ 
62(؛ و بنابرايــن هيچ  كس و هيچ چيز ديگر موجوديت حقيقي ندارد؛ و 
اسناد موجوديت به آن ها اعتباري است؛ ولي ما متأسفانه گرفتار توهم ايم 
و براي خود موجوديتي حقيقي و أنانيتي واقعي قائل ايم و خود را در كنار 
موجوديت حق و هم سنخ او مي پنداريم؛ پس تا اين توهم برقرار است، ما، 
ماييم؛ و او اوست؛ و به مقام فناي در ذات حق نائل نخواهيم شد؛ بنابراين 
»رجــوع الي اهلل« يا »صيرورت الی اهلل« كه در بســياري از آيات قرآني 
مطرح شده، معيارش رهايي از اين أنانيت موهوم و عبور از اين موجوديت 
اعتباري و عاريتي است؛ پس فاصله ما تا خدا يک گام بيش نيست و اين 
گام همان رهايي از أنانيت هاي موهوم اســت كه به آن گرفتاريم؛ اما در 
عين حال، برخي اين يک گام را به سرعت نمي توانند طي كنند؛ چون در 

توهم انانيت فرو رفته اند و خود بيني از ذاتيات آنان شده است.
 اينان براي طي آن يک قدم، مســافت بيكــران در پيش دارند؛ ولي به 
عكس كســاني هستند كه لطف خدا شــامل حالشان خواهد شد؛ و به 
زودي مقدمات رهايي از خود بيني ها و كوچ از انانيت ها برايشــان فراهم 
مي شــود و در اينجاست كه آنان به مقتضاي »و أّن الراحل إليک قريب 
المسافه« با اندک حركتي، از هر انانيتي رها شده و مِن آن ها او مي شود؛ 
و به صيرورت إلي اهلل نائل مي شــوند؛ بنابرايــن به آن ها اذن دخول در 
جنت ذات داده مي شود و خطاب مي رسد كه »يا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّه، 

ِِّک راِضَيًه َمْرِضيًَّه، َفاْدُخلي  في  ِعبادي، َو اْدُخلي  َجنَّتي«. اْرِجعي  إِلی  َرب

بي حسرت از جهان نرود كس به در...»
از مقدماتــي كه رهايي از اين أنانيت موهــوم و عبور از اين موجوديت 
مجازي و عاريتي را فراهم مي كند آمادگي انسان براي مقام شهادت در 
راه خداســت؛ زيرا كسي كه در راه جهاد في سبيل اهلل قدم مي گذارد و 
حاضر اســت ذات و جان خود را در راه خدا تقديم كند، معني اش اين 
اســت كه او از بندهاي حب ذات و از سيم خاردارهاي أنانيت خود آزاد 
شده است؛ در اين موقعيت، با شهادت در راه خدا و تقديم جانش عماًل 
او از انانيــت خود عبور مي كند و به حقيقت حق مي پيوندد و مِن او، او 

مي شود؛ و مصداقي از »َو إِلَْيِه تُْقلَُبون« )عنكبوت / 21( مي شود.
كليپ هايي كه به تازگی پس از شــهادت شهيد سعيد، فخري زاده عزيز 
منتشر شده گوياي اين است كه آن سعيد از خود  رها شده كاماًل براي 
شهادت آماده شده بوده است؛ او در كليپي چنين مي گويد: جز شهادت 
هيچ راهي نيست كه انسان با خيال راحت بخواهد عبور كند؛ و سپس به 
شعر سعدي مترنم مي شود و مي گويد: »بي حسرت از جهان نرود كس به 

در/ ااّل شهيد عشق به تير كمان دوست«.
خوشا به سعادتش كه با شهادت در راه دوست، راه بيكران ديگران را در 

يک لحظه پيمود.

 انسان بااستقامت در مسیر تقوا 
می تواند نقایص وجودی خود را برطرف کند

شبستان: آيــت اهلل جاودان با 
بيان اينكه ساختمان برگزيده  
انســان می تواند تعامل ناقص 
را به تعامل كامل تبديل كند، 
گفت: انســان بااســتقامت در 
مســير تقوا می توانــد نقايص 

وجودی خود را برطرف كند.
آيت اهلل محمدعلی جاودان در 

جلسه هفتگی درس اخالق خود كه به صورت مجازی در حسينيه شيخ 
مرتضی زاهد تهران برگزار شد، گفت: خدای متعال در قرآن می فرمايد: 
انسان را در بهترين ساختار و ساختمان خلق كرديم و به هيچ موجودی 
چنين خلقتی داده نشده است. وی افزود: وقتی خداوند بهترين خلقت را 

به انسان عطا كرده، از او بهترين ها را هم توقع دارد.
اين اســتاد اخالق با بيان اينكه خداوند می فرمايد ای مؤمنان شما تقوا 
داشــته باشيد به حق تقوا، عنوان كرد: حق تقوا را ادا كنيد يعنی اينكه 
هيچ كاری و هيچ چيزی جز اطاعت الهی نداشته باشيد. وی با بيان اينكه 
خداوند با خلقت انسان خود را احسن الخالقين ناميد، اظهار كرد: از اين 
خلقت احسن كه بهترين مخلوق است، برترين و بيشترين توقع وجود 
دارد. خداوند از انسان انتظار تقوا دارد، اگر ايمان داشته باشيد، می توانيد 

حق تقوا را ادا كنيد.
اين اســتاد حوزه علميه با بيان اينكه اصل و ريشه تقوا ايمان است، ابراز 
كرد: انســان دارای اراده است و می تواند تقوا را در پيش بگيرد و بر آن 
اســتقامت بجويد. وی با بيان اينكه ساختمان برگزيده  انسان می تواند 
تعامل ناقص را به تعامل كامل تبديل كند، گفت: انسان بااستقامت در 

مسير تقوا می تواند نقايص وجودی خود را برطرف كند.
آيت اهلل جاودان با اشــاره به آيه »يا أَيَُّها الَّذيــَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ...« اظهار 
كرد: انســان توانايی دارد به تقوا دست پيدا كند و مسلمانی خود را به 
درجه ای برساند كه از فرشتگان هم باالتر برود، برای تقوا بايد اراده خود 

را قوی كنيد.

و  »اخالق  كتاب  فاطمی نژاد    محسن  معارف/   
پندهايی برای سير و سلوک« اثر تازه نشريافته مؤسسه 
ايمان ماندگار است. محتوای اين كتاب از مجموعه چهار 
جلد كتاب»مواعظ« كه مجموعه سخنرانی های مرحوم 
آيت اهلل حق شناس در جلسات اخالقی شان است، برگرفته 
آيت اهلل  اشراف  تحت  كه  كتاب  اين  انتشار  است.  شده 
جاودان منتشر شده، بهانه ای شد تا درباره امكان استخراج 
الگوی اخالق عملِی آيت اهلل حق شناس با حجت االسالم 
صدرالدين نخ چی كه كار تهيه و تنظيم كتاب »مواعظ« را 

بر عهده داشته است، گفت وگو كنيم. 

 جناب نخ چی! پیشــتر صوت هایی از جلسات   
اخالقی آیت اهلل حق شناس منتشر شده بود. پرسش 
من این است که با توجه به فوت ایشان در سال 86، 
مباحث اخالقی ایشان که در کتاب »مواعظ« آمده تا 
چه زمانی است؟ آیا مباحث اخالقی ایشان تا همان 

اواخر عمر ادامه داشته است؟ 
در مورد صوت، يكی از شــاگردان به اسم آقای سيدرضا 
همايونــی همان ســال ها پس از وفات مرحــوم آيت اهلل 
حق شناس، صوت را ارتقا دادند و كار كردند و در قالب يک 
دی وی دی منتشر شد. راديو معارف باز روی اين صورت ها 
كار كــرد و يک دوره ای را به صــورت مفصل درس های 
اخالق آيت اهلل حق شناس را از راديو معارف پخش كردند 
كه در آرشيوشان هم هست. ما به اين نتيجه رسيديم كه به 
قدر كافی اگر كسی دنبال صوت مواعظ آيت اهلل حق شناس 
باشد، در دســترس وجود دارد. آقای استاد جاودان به ما 
فرمودند كه اين كار را انجام دهيد و ما هم چشم گفتيم. 
چاپ دوم و ســومش را خود مؤسسه ايمان ماندگار انجام 
دادند. بنده فقط يک مطالعه نهايی كردم. ِدينی كه ما به 
آيت اهلل حق شــناس داريم، هيچ وقت ادا نمی شــود، ولی 
گفتيم در حد بضاعت خودمان يک قدمی برداشته باشيم.

در مــورد بخــش دوم، به خاطــر كهولت ســن و انواع 
بيماری هايی كه ايشان با آن دست و پنجه نرم می كردند، 
به  طور منظم درس ها تا حدود سال 75 ادامه پيدا كرد و از 
آن سال به بعد چون حاج آقا منزل خودشان را تغيير دادند 
و ديگر مسجد تشريف نبردند و كهولت سن نيز داشتند، 
هر از گاهی در مناسبت هايی در منزل موعظه می كردند. 
مثالً شب  شنبه ای، شب عيدی يا شب شهادتی و تقريباً از 
ســال 74 - 73 به بعد ديگر حاج آقا از روی دفترچه شان 
می خواندند. ايشــان دفترچه ای داشــتند و هر چقدر كه 
مطالب، احاديث و آيات در كتاب ها می ديدند ]آنجا يادداشت 
می كردند[؛ ايشان به شــدت اهل مطالعه بودند. وسعت 
مطالعاتی عجيبی داشتند. منابع شيعه، منابع اهل سنت و 
حتی كتاب های خارجی ها و هر نكته ای كه حكمت آميز 
بــود و به كار می آمد را در دفترچه يادداشــت می كردند. 

غیر از متن جلسات اخالقی و زندگی نامه ای که   
از ایشان در کتاب »مواعظ« چاپ شده، بحث تاریخ 
شفاهی یا نکاتی که از شــاگردان و پامنبری های 

ایشان هست نیز جمع آوری یا تدوین شده است؟ 
تــا جايی كه من اطــالع دارم دو ، ســه مجموعه دارند 
ايــن كار را انجام می دهند. يک مجموعه، مجموعه آقای 
ری شهری در آستان حضرت عبدالعظيم)ع( هستند كه 
چند ســال است وقت گذاشته اند و شاگردان آقا را يک به 
يک آورده اند و در مجموعه آستان حضرت عبدالعظيم)ع( 
مصاحبه گرفته اند و روی آن كار كرده اند. يكی از شاگردان 
حاج آقا به اســم آقای بخشی نيز در يک دوره ای اين كار 
را انجام دادند كه بخش هايی از آن نيز از خود صداوسيما 
پخش شد. يک كتابی هم يكی از دوستان ما به اسم آقای 
سيف اللهی در مورد آقای حق شناس نوشته اند كه كتاب 
خواندنی و خوبی اســت و خاطرات و زندگی نامه خوبی از 
مرحوم آيت اهلل حق شناس بدست می دهد. اگر اشتباه نكنم 
اسم كتاب »عبدكريم« است. يكی از شاگردان حاج آقا به 
اسم آسيدعباس قائم مقامی، يک زندگی نامه برای ايشان 

نوشــته اند كه آن نيز ممكن اســت در 
سايت خود ايشان قابل دسترسی باشد و 
آن نيز نكات جالب و خوبی در خود دارد. 

 ناظر بر خود مباحث جلســات   
اخالق ایشان، آقای حق شناس مثاًل 
روایت می خوانند و از »حفظ الِلسان 
و لزوم البیت« یا حفظ  کردن گفتار 
و عدم توسعه بیش از اندازه معاشرت 
حال،  عین  در  ولی  می کنند،  بحث 
به این ها بســنده نکرده و ظرایف 
و دقایقی را نیز الحاق و پیوســت 
می کنند. من مثال بزنم، مثالً ایشان 
می گویند که در دید و بازدیدها که 
عموماً بیم غیبت می رود، خودشان 
می گویند که من در چنین شرایطی 
کتاب قرآن یا روایت دســت افراد 
می دهم یا سعی می کنم بحث ها را 
من شروع کنم و به سمتی هدایت 
کنم که وارد ایــن وادی های گناه 
نشود. این را از این جهت گفتم که 
اساتید  فکر می کنند  دورادور همه 
اخالق ما را به عدم توسعه معاشرت و 
عزلت دعوت می کنند، ولی در عین 
حال می بینیم که ایشان دعوت به 

کنشگری اخالقی می کنند.
يــک نكته ای بــه صورت كلــی وجود 

دارد و آن اين اســت كه طبق فرمايش قــرآن و روايات، 
ما نبايد دو اصل را فراموش كنيم؛ نخســت اينكه انسان 
بدون نقش آفرينی اجتماعی اصالً انســان كامل نيست.

مسلمان بدون يک نقش آفرينی صحيح اجتماعی اسالمی 
كامل نيســت. پيغمبر يا ائمه در مورد مسلمانی كه اهل 
امر به معروف و نهی از منكر نيست، تعبير »مؤمِن ضعيِف 
بی ديــن« را بــه كار برده اند. بنابراين حضــور مؤمنان و 
مسلمانان در عرصه های مختلف اجتماعی چون اشتغال، 
خانواده، محله و امثالهم، يک اصل  ضروری دينی اســت. 
اصل دوم نيز اين اســت كه انسان بايد مواظب باشد تا در 
كنار اين نقش آفرينی و حضور پررنگ، آن حالت مراقبت 
نفســانی و خودداری خودش را از دست ندهد. در سوره 
مباركه مائده خداوند می فرمايد:»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيُكْم 
أَنُْفَســُكْم« يعنی به نحو هشــدار و نه بــه نحو اخبار كه 
»مواظب خودتان باشــيد«؛ بنابراين اگر ما اين دو اصل را 
در كنار هم قرار بدهيم ، آن نتيجه ای كه علمای اخالق به 
ما می رسانند، اين است كه ما در عين حالی كه نمی توانيم 

از آن وظيفه حضور اجتماعی غفلت كنيم، بايد 
به يک نحو تربيتی برســيم كه اين تربيت در 
بعد فردی حاصل شــود، اما اثرش، خود را در 
بعد اجتماعی نشان دهد. همان فرمايشی كه 
حضرت امام می فرمودند كه منتظراِن مصلح 
خودشــان بايد صالح باشــند. علمای اخالق 
توصيه اولشان اين است كه شما صالحيت های 
فردی را به دست بياوريد و آن ها را تقويت كنيد 
تا در هنگام نقش آفرينی های اجتماعی و حضور 
در اجتماع، آن تربيت صحيح اسالمی از دست 
نرود و اين طور نباشد كه شما تربيت فردی را 
كنار بگذاريد و خيال كنيد كه من بدون داشتن 
يک تربيت صحيح فردی اســالمی می توانم 
يک فعــال عرصه فرهنــگ و عرصه اجتماع 
باشم. نمونه هايش را ما الی ماشاءاهلل در اين 40 
سال ديديم كه زمانی كه افرادی از آن تربيت 
برخوردار نبوده اند، وقتی وارد آن عرصه شدند، 
نخســتين اتفاقی كه افتاد، خودشان را خراب 
كردند. انواع و اقســام فسادها و اختالس ها از 
اينجا نشــأت می گيرد. پس انسان اول از همه 
بايد به داد خودش برسد و بداند كه بدون اين 
تربيت در عرصه های اجتماعی موفق نخواهد 

شد. 

 چون می خواهم موضوع به اندیشه های   
خود آیت اهلل حق شــناس تخصیص پیدا 
کند، این را می پرسم که ناظر بر مباحث 
کتاب به نظر آیت اهلل حق شــناس اگر امروز می بود 
شاید به یکسری ظرایف ما را دقت بیشتری می داد. 
مثالً همین که ما اکنون با انسانی به اصطالح در جامعه 
روبه رو هستیم که روحیه سوداگری بیشتر در او دیده 
می شود و ساحت جامعه بازار او را دربرگرفته است. 
انسان فطرتاً منفعت طلب است. دعوا سر اين است كه من 
دنبــال منفعت حقير و بی ارزش می روم كه از آن منافع 
پرارزش باز بمانم يا اينكه خودم را معطل منافع حقير و 
بی ارزش زودگذر نكنم كه آن منفعت بادوام عالی را گير 
بيــاورم. انتخاب بين منفعت عالی و اعلی و اين منفعت 
پست و بی ارزش است، واال منفعت طلبی، ذات اين انسان 
است و نمی شــود با آن كاری كرد. اين ذات اگر خراب 
شود به اين می افتد كه به همه چيز نگاه كااليی می كند 
و هر آنچه برايش ســود مادی داشــته باشد را انتخاب 
می كند. در مباحث آيت اهلل  حق شناس نيز بايد باشد كه 
]چنين انســانی[ نمازی كه می خواند يا انفاقی هم كه 
می كند چشمش به اين است كه اين نماز چه فايده ای به 

او می رساند و چه سود دنيايی به حالش دارد. 

 بحث سر همین نکته سنجی ها است که ایشان در   
مواعظ شان مثالً می گویند مؤمن نباید دعایش این 
باشد که خدایا به من پول بده تا مثالً من فالن قدر از 

آن را هم در کار خیر مصرف کنم. 
ايشان می فرمودند »ســوره واقعه را هر شب می خوانی تا 
پول گيرت بيايد؟ شــنيدی كه هر كس پس از نماز عشا 
ســوره واقعه را بخواند به فقر مبتال نمی شود و به همين 
واسطه از خواندن سوره واقعه چشمت به همان پول است«. 
ايشان می فرمود كه سوره تبارک الملک را بخوان تا خانه 
قبرت روشــن شــود، چون رزق دنيايی می رسد يا به هر 
حال خداوند برايت تضمين كرده اســت، ولی آن چيزی 
كه اگر من دنبالش نيفتم و برايش كاری نكنم، انجام نشده 

می ماند، بحث آخرت من است. 

 ســوای بحث معرفتی، آن وجهــی که کتاب   
علی القاعده از انتقال آن به مخاطب ناتوان است، آن 
حالت انکسار و شکستگی و بغضی است که ایشان 
هنگام خواندن برخی ابیات یا روایات دارند. کتاب 
ساختار منسجمی دارد و به لحاظ استناد به منابع نیز 
خیلی خوب است، ولی این وجه تأثیرگذار که بسیار 
نیز اهمیت دارد، فقط با شنیدن صوت جلسات قابل 

دریافت است.
متن هيچ وقت نمی تواند حال گوينده را منتقل كند. ايشان 
شوق نســبت به خدا داشت و پای اين شوق نيز ايستاده 
بود و هيچ جور از آن كوتاه نمی آمد و هر چيزی را نيز كه 
مانع می شد، پس می زد. در يكی از جلسات می گفتند من 
برخی از رفقا را به دماوند دعوت كردم و تا رسيديم احساس 
كردم يک كدورتی قلب مرا فراگرفت. ديدم كه ديگر اصاًل 
نمی توانم آنجا بمانم، آن هم در حالی كه خودم بانی بودم 
و آن هــا را دعوت كرده بودم. كســانی كه به اين حدود و 
درجات می رسند، يک حساب های ديگری در زندگی شان 
حاكم است. آن شوقی كه ايشان داشت و اشک هايی كه از 

شوق می ريخت ]نمود همان درجات بود[.

 از نکات قابل توجه در کتاب، روایت های آیت اهلل   
حق شناس از کشف، شهود و کراماتی است که در 
مورد خودشان اتفاق افتاده است؛ البته می دانیم که 
طیف افراد حاضر در آن جلسات، نزدیک به ایشان 
و آشنا به منش ایشان بوده اند و از این مباحث کم و 

بیش اطالع داشته اند.
بله، ضمن اينكه اخالق ايشــان خيلی اخالق نرمی بود. 
شما اگر با ايشان برخورد می كرديد اصالً احساس غريبی 
نمی كرديد. نخستين باری كه بنده خدمت ايشان رسيدم، 
برای يک امر خيری واسطه شــده بودم و می خواستم از 
ايشان برای خواندن صيغه عقد بين دو جوان وقت بگيرم. 
اين قدر ايشان با روی خوش و گشاده برخورد و مالطفت 
كردند كه من احساس غريبی نمی كردم. اين حالت برای 
كسانی كه در پای محضر ايشان بودند و انس عجيبی كه 
ايجاد می شــد، به طريق اولی بين اين ها وجود داشت، با 
آيت اهلل حق شــناس مأنوس می شدند و به همين جهت 
آيت اهلل حق شناس برای اين ها حرف می زد و آن نكاتی كه 
الزم بود اين ها بدانند و مثال ها و شواهدی كه از اخالق و 
سيره خودش بود، با اين ها درميان می گذاشت. اين را در 
جلساتشان بعضاً می گويند كه ]من برای اين جلسه مطلبی 
را[ مطالعه كرده بودم، ولی حرف ديگری به زبان من آمده 
است و بعد می گفتند كه رزق شما امشب عوض شد. انگار 
كه مثالً من نبايد اين حرف ها را بين شــما می زدم، بلكه 
ايــن حرف ها را بايد بزنم؛ البته يک وقت هايی نيز بود كه 
ايشان حرف ها را خيلی مختصر و مبهم ابراز می كرد، ولی 
آن جايی كه بايد گفته می شد و مبانی دينی بايد تبيين 
می شد، با بهترين حالت بيان می شد كه در همين نوارها 

منعكس و ديده شده است.

گفت و گو با حجت االسالم نخ چی درباره امکان استخراج الگوی اخالق عملِی آیت اهلل حق شناس، به بهانه انتشار جلد نخست»اخالق و پندهایی برای سیر و سلوک« 

استاد و رفیق مسیر سلوک

اخالق

یادداشت
  حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اگر ما در اخالق يک الگوی عملی نداشته باشيم و به 
يک الگوی عملی نرســيم، اصاًل پيشرفتی در اخالق 
اسالمی نخواهيم داشت. يكی از علت های عمده كه 
بســياری از افراد در اخالق اسالمی پيشرفتی ندارند 
اين است كه به يک الگوی عملی برای اخالق اسالمی 
نمی رسند و جزيره ای عمل می كنند. بخشی را درست 
می كنند و بخشــی باقی می ماند. اخالقشــان نظام 
ندارد. نكته ای كه در مواعظ امثال آقای حق شــناس 
- اينكه می گويم امثال به اين دليل اســت كه ما در 
آثــار حضرت امام و فرمايشــات اخالقی رهبری نيز 

همين الگو را می بينيــم - اين ها 
همه نظام مند اســت. به 
يكسری  كه  می آيد  نظر 
جزيره های پراكنده است، 
ولــی آن هايی كــه اهل 
فن هســتند می دانند كه 
ايــن كار روی يک نظام 
و الگو انجام می شــود. آن 
نكته ای كه در مواعظ آقای 
داشت  وجود  حق شــناس 
اين بود كه ايشان يک الگو 
و مدل كاماًل مشخص برای 

اخالق داشــتند و هر 
جلسه ای كه صحبت 

می كردند، بخشی از همان مدل و الگو را می گفتند. 
پيكره واحدی كه در هر جلســه ای بخشــی از آن را 
مطرح كــرده و بحث می كردند. به همين خاطر بود 
كه شــاگردانی كه به ايشــان دل می دادند و همراه 
می شدند، پس از مدتی رنگ و بوی الهی می گرفتند؛ 
رشد واقعی می كردند. همين مؤسسه ايمان ماندگار 
زحمت كشيده اند و در دو جلد منظومه فكری اخالقی 
آيت اهلل حق شــناس را تحت عنوان كتاب »اخالق« 
براساس همين مواعظ تدوين كرده اند كه به يک الگو 
و مدل عملی و سير در مباحث آيت اهلل 
حق شــناس بدســت آوردند. 
هميــن مباحــث را  بــه يک 
تربيت منطقی كــه خود دين 
به ما گفته اســت، دسته بندی 
كرده اند. مثاًل مباحث مربوط به 
معرفت و ضرورت معرفت را اول 
آورده انــد و بعد بحث عملی مثاًل 
بحث ترک حرام كــه اولويت دارد 
را زودتر آورده انــد. به اين ترتيب 
به صورت يک نظام و الگوی عملی 
تالش كرده اند از خود مواعظ اين ها 
را دسته بندی، موضوع بندی و آماده 
كنند. جلد اول آن منتشر شده و جلد 

دوم آن نيز در دست انتشار است. 

منظومهفکریاخالقیآیتاهللحقشناس
درباره کتاب » اخالق«

در نگاه اسالم صرف كنار هم بودن يک جامعه را شكل 
نمی دهد. همدلی و هم نظر بودن و هم رأی بودن، شكل 
تشكيل امت اسالم است. برای تشكيل اين امت بايد 
افراد اول تربيت بشوند و آن هدف واحد در دل اين ها 
شكل بگيرد. اين تربيت الزم دارد و به همين جهت 
ببينيد كه پيامبر پس از اينكه مبعوث به رسالت شدند، 
13 سال بعد در مدينه، جامعه را تشكيل دادند. در 
اين 13 سال مشغول تربيت انسان ها بودند. انسان ها 
كه تربيت شدند يک نياز طبيعی به تشكيل جامعه 
را  نهضتشان   42 سال  كه  امام  حضرت  شد.  ايجاد 

شروع كردند، در طی اين 15 سال، خود و 
شاگردانشان به امر تربيت مشغول شدند. 
به صورت طبيعی وقتی مردم تربيت 
و  همدل  فهميدند،  را  هدف  و  شدند 
هم رأی شدند و به صورت طبيعی اين 

نياز پيش آمد كه حاال بايد يک جامعه ای 
كنيم.  اجرا  را  دينمان  بتوانيم  تا  باشد 

امروزه انواع شبكه های اجتماعی و 
آن  می كنند  تالش  ماهواره ها 

تربيت اسالمی و همدلی در 
]اين  برود،  بين  از  مردم 

افتاد[  كه  اتفاق 
آن  خود  ديگر 
جامعه  آن  مردم، 

اسالمی را نخواهند خواست. تشكيل جامعه اسالمی 
و تداوم آن نياز به تربيت افراد دارد. اين تربيت افراد 
كار علمای ربانی و امثال آيت اهلل حق شناس است. در 
كانون های  از  يكی  امين الدوله،  مسجد  پهلوی،  دوره 
مهم شكل گيری مبارزات انقالبی يا پشتيبانی انقالبيون 
زندانی و خانواده های آن ها بود. بعد كه انقالب پيروز 
شد، يكی از كانون های شكل گيری بسيج های مردمی 
و اعزام نيرو و طالب به جبهه بود. شهدای گرانقدری 
شهيد  مثل  حق شناس  آيت اهلل  مرحوم  شاگردان  از 
نّيری يا مرحوم شهيد غفاری يا شهيد سيدمجتبی 
صالحی خوانساری نيز هستند كه مثالً با خواندن كتاب 
متوجه  راحتی  به  نّيری  احوال شهيد  شرح 
آيت اهلل حق شناس  مرحوم  تربيت  عمق 
می شدند. به همين خاطر است كه تأكيد 
بر تربيت فردی در مواعظ بيشتر است،اما 
تأكيد بر اين تربيت فردی به معنای انزوا و 
جدا شدن از جامعه و دور شدن از اجتماع 
نيست بلكه به معنی از بين بردن 
معاشرت های اضافه، بيهوده 
آن  است.  مزاحم  و 
مزاحمت هايی كه راه 
انسان را می بندد و 
تربيت انسان را به 
مشقت می اندازد. 

تشکیلجامعهاسالمیبهکارتربیتیعلمایربانیوابستهاست
درباره مسجد امین الدوله

در این 40 سال 
دیدیم افرادی را 
که از آن تربیت 

برخوردار نبوده اند 
و وقتی وارد عرصه 
اجتماعی شدند، 

نخستین اتفاقی که 
افتاد، خودشان را 
خراب کردند. انواع 
و اقسام فسادها و 
اختالس ها از اینجا 

نشأت می گیرد. پس 
انسان اول از همه 
باید به داد خودش 

برسد و بداند 
بدون این تربیت 
در عرصه های 

اجتماعی موفق 
نخواهد شد

بـــــــرش
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 دست کم باید ۳۵درصد به دستمزد کارگران اضافه شود  تسنیم: علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس برآوردی که مجلس دارد، دست کم باید ۳۵درصد به 
دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد براساس آمایش چندساله صورت گرفته است.  این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: نقش دولت در تأمین بسته های حمایتی مهم و اثرگذار است و می تواند بخشی از 

نیازهای کوتاه مدت کارگران و دهک های پایین را تأمین کند.
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جامع  سامانه  شدن  فعال  با  اقتصاد    
خاک  است  سال  چهار  که  تجارت 
با  قرار است  به گفته دولتی ها  می خورد، 
اژدهای هفت سر فساد به  وسیله جلوگیری 
از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل 

خدمات برای بازرگانان مبارزه شود.
سامانه جامع تجارت قرار است مشکالت 
دســت و پاگیر اداری را از سر راه فعاالن 
اقتصادی بردارد و در این راه ســامانه های 
موجود در کشــور از جمله سامانه تجارت 
خارجی، ســامانه تجارت داخلی، سامانه 
نیما، ســامانه شناسه کاال، گواهی امضای 
الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، 
سامانه شناســه رهگیری، سامانه همتا و 
ســامانه ضوابط تجاری باید با آن مرتبط 

شوند.
آن طور کــه علی مؤیدی، رئیس ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده است 
در سه سال ۲۶ دستگاه عضو ستاد پای  کار 
بوده اند تا سامانه های الزم از نظر طراحی، 
پیاده سازی و استقرار آماده  شده و بسیاری 
از سامانه های مورد نیاز دیگر با هم مرتبط 
بشــوند. با این  حال هم اکنون ۷۰ درصد 
ســامانه قابل  دسترسی است و ۳۰ درصد 
دیگر تا ۱۱ بهمن تکمیل می شود. مؤیدی 
معتقد اســت اگر سامانه جامع تجارت به  
صورت کامل فعال شود، انقالبی در تجارت 

ما رخ خواهد داد.

تکمیل سامانه در گرو انجام ۲۷۵ »
تکلیف توسط دستگاه ها

بنا بر ادعــای مســئوالن وزارت صمت، 
ایجاد سامانه جامع تجارت از یکسو برای 
تنظیم بازار کاالهای اساســی و نظارت بر 
عرضه کاالهای مصرفی ضروری بوده و از 
سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط 
بازرگانان فراهم می کند تا با انجام اموری 
همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود 
کاال، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار 
منشأ ارز و پرداخت ها، تجارت را تسهیل و 
قاچاق کاال را کاهش دهد؛ اما در طول این 
سال ها، عدم همکاری دستگاه های مختلف 
این سامانه را در عمل زمینگیر کرده است.

چنانچه مؤیدی نیز گفته است: در خصوص 
تکمیل این ســامانه، مقاومــت، منافع و 
دیدگاه های مختلفی وجــود دارد؛ چراکه 
اطالعات چندین ســاله دستگاه ها باید به 
 مرور در این ســامانه قرار گیرد. وی گفته 
است برای تکمیل ســامانه، ۲۷۵ تکلیف 
برای دستگاه های مختلف مشخص  شده 
است که باید انجام دهند. برای وزارت راه 
۵۶تکلیف، وزارت جهاد حدود ۵۰ تکلیف، 
وزارت بهداشــت نزدیک بــه ۴۰ تکلیف 
و برای ناجا چهار تکلیف در این ســامانه 

مشخص  شده است.
وی یکــی از دســتاوردهای بــزرگ این 
ســامانه ها را ســاماندهی کارت بازرگانی 
دانســته و گفته است ازاین  پس اهلیت و 
شایستگی یک فرد با عنوان بازرگان باید 
برای سامانه مشخص شود و سپس کارت 

متناسب با سطح فعالیت آن صادر شود.

 سامانه به کارکردهایی »
که قانون مشخص کرده نرسیده است

آنچــه علی اکبــر کریمــی، عضو  طبق 

معادن  و  صنایع  کمیسیون 
مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت می گویــد این تکلیف 
قانونی بوده کــه حدود ۱۰ 
سال در کشور بر زمین  مانده 
بود و واقعیت این اســت که 
این سامانه هنوز هم جریان 
پیدا نکرده و به کارکردهای 
واقعــی خــود کــه قانون 
مشــخص کرده، نرســیده 

است.
به گفته وی، در حال حاضر در دستگاه های 
مختلف سامانه های متعددی با هزینه های 
سنگین شکل داده  شده که کاماًل بخشی 
و جزیره ای هســتند و موضــوع مهم در 
این ســامانه؛ یعنی محوریتی اســت که 
ســامانه های فرعی را به هم متصل کند و 
آن ها را به ســطح کارایی الزم برساند که 

هنوز تحقق نیافته است.
وی پیشــتر نیز با طرح پرسشی خطاب 
به رئیس جمهــور گفته بود چرا ایشــان 
در ســال های پایانی دولــت، تازه متوجه 
ضرورت تکمیل و پیاده سازی سامانه های 
مهم و حیاتی ذیل قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز همچون ســامانه جامع تجارت، 
سامانه انبارها، سامانه حمل ونقل، سامانه 
شناسه کاال و دیگر سامانه های زیرساختی 

شده اند؟ 
به گفته این نماینده مجلس، رئیس جمهور 
وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع 
این سامانه ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه ها 
عدم اتصــال  مشــکالت  همچنیــن  و 
دستگاه های دولتی به سامانه جامع تجارت 
را مرتفع کند، اما ایــن اتفاق تابه حال به 
دالیل نامشخصی به وقوع نپیوسته است. 
آن طور که پاشایی بهرام، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس می گوید راه اندازی 
این سامانه امکان رصد تمامی کاالها از بدو 
ورود تا مصرف کننده را فراهم کرده و مانع 

احتکار نیز خواهد شد. 

تسهیل و شفافیت در فرایندهای تجاری»
آرمــان خالقی، عضــو هیئت مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تسهیل 
در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرایند های 
تجــاری را دو هدف اصلی ایجاد ســامانه 
جامع تجارت برشمرده و به خبرنگار قدس 

واردات  و  می گوید: صادرات 
پیچیدگی هــای اداری خود 
را دارد و الزم است اطالعات 
و اسناد زیادی بین نهادهای 
مختلف ردوبدل شــود. این 
دیگــر  اداری  بروکراســی 
جوابگــوی تعامالت تجاری 
ما نبــود، به همیــن دلیل 
ارتباط  یکپارچه سازی  برای 
بازرگانــان با دســتگاه های 
مربوط به امر تجارت نیاز بود 

این سامانه راه اندازی شود.
خالقی با اشاره به اینکه برخی از بخش ها 
که اکنون زیرمجموعه سامانه جامع تجارت 
هستند، قباًل هم وجود داشتند، اما اکنون 
باید به  صورت یکپارچه ذیل این ســامانه 
فعالیت کنند تا نقل وانتقــال اطالعات و 
مــدارک در کمترین زمان ممکن صورت 
گیرد، می گوید: سامانه جامع تجارت قرار 
بود همه فرایندهای ورود و ترخیص کاال 
را پوشــش  دهد، در حقیقت این سامانه 
در ســطحی باالتر به  عنوان پوشــش بر 
ســایر ســامانه ها و فرایندها قرار بگیرد، 
ولی سامانه های مربوط به آن هنوز هم به  

صورت کامل به هم مرتبط نشده اند.
وی با اشــاره بــه اینکه هم اکنــون تجار 
و بازرگانــان، اموری مثل ثبت ســفارش 
کاال، اخــذ مجوزهــای ورود و اســتعالم 
کارت بازرگانی خود را با اســتفاده از این 
ســامانه انجام می دهنــد، می گوید: اگر 
زیرســاخت های الزم در این سامانه مهیا 
باشد، با الزام استفاده تجار و تولیدکنندگان 
از این درگاه از مرحله سفارش تا توزیع کاال 
در مراکز فروش، در سامانه جامع تجارت 
قابل ردگیــری خواهد بود و این ســبب 
می شود تا سیاســت گذاران کشور بتوانند 
نیازهای داخلی و مشکالت تجاری کشور 
را در هر مرحله به موقع تشخیص و برطرف 

کنند.

الزام مهم شفافیت زنجیره تخصیص »
ارز تا توزیع کاال

وی می افزایــد: هم اکنون بــرای واردات 
یک کاالی اساســی، ارز دولتی تخصیص 
می یابــد، ولــی کاالیی معــادل آن وارد 
نمی شــود، یا اینکه براساس آمار گمرک 
کاالیی وارد کشور می شــود، اما در بازار، 

کمبــود کاال وجود دارد و معلوم نیســت 
کاالهای وارد شــده در کدام انبار احتکار 
شــده یا به برخی کاالهای ضروری که در 
گمرک مانده، ارز تخصیص نمی یابد و در 
برخی موارد آن کاال فاســد می شود، چرا 
یک کاال وارد و ترخیص هم شــده است، 
اما به  درســتی توزیع نمی شود. بنابراین 
یکی از الزامات مهم ســامانه تجارت یقیناً 
باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره 
تخصیص ارز دولتی، واردات کاالی اساسی، 

نحوه توزیع و میزان قیمت کاالها باشد.
خالقی با اشاره به ضرورت استانداردسازی 
ســامانه ها به صورتی کــه اطالعات یک 
فعال اقتصــادی پس از بارگــذاری برای 
همــه نهادهــای ذی ربط قابل  اســتفاده 
باشــد، می گوید: ارتباط  بین سامانه های 
بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز 
به  خوبی راه اندازی نشــده است، ولی در 
صورت هماهنگی بین دستگاه ها شفافیت 
اقتصادی ایجاد شده می تواند به رصد ارز 
تخصیص  یافته به کاالهای اساســی مثل 
نهاده های دامی کمک کند و مشــکالت 
ناشی از ثبت سفارش و توزیع خوراک دام 
را که به تازگی روی  داده، ساماندهی کند.

هشدار نسبت به خطر واردات بی رویه»
گفتنی است؛ برخی معتقدند هدف دولت 
از راه اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم 
در ســال آخر، احیای وزارت بازرگانی در 
قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم، 
شــاید این بار دولــت می خواهد به بهانه 
احیای سامانه تجارت، دستگاه های مختلف 
را به خط کند تا ذیل عنوان سامانه تجارت، 
مســیر واردات به کشــور را تسهیل کند. 
گسترش واردات هر چند می تواند به  طور 
مقطعی سطح عمومی قیمت ها را کاهش 
داده و دولت را از زیر فشــار افکار عمومی 
درباره کم کاری هــای خود خارج کند، اما 
در شــرایط اقتصادی فعلی، همین تولید 
کم رمق را هم از پــا انداخته و به افزایش 

بیکاری خواهد انجامید.
عالوه بر این باید بر این موضوع تأکید کرد 
که سامانه جامع تجارت یک ابزار تکنیکال 
برای حل مشــکالت است. در واقع ریشه 
اصلی مشکالت اقتصادی و تجاری را باید 
در ضعف ها و کاستی های سیاستی دید و 

برای حل آن تالش کرد.

بررسی تأثیر »سامانه جامع تجارت« بر حل مشکالت بازرگانان

سامانه ای برای تسهیل و شفافیت فرایندهای تجاری

 موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت 
با واردات خودرو 

ایرنا: مهــدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو کشور گفت: 
لحاظ کــردن ردیفــی در الیحه 
بودجه، حکایت از موافقت ضمنی 
دولــت و وزارت صنعت با واردات 
احتمالی خودرو اســت، هر چند 
باید به انتظار نشســت و دید آیا 
مجلــس با این موضــوع موافقت 
خواهد کرد یا خیر؟ وی بیان کرد: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵هزار 
دالری هر خودرو وارداتی، رقم دیده شده در بودجه به عنوان حقوق ورودی 
خودرو، به معنای ورود دست کم ۳هزار دستگاه خودرو خواهد بود .به نظر 
می رســد نارضایتی اجتماعی، عدم ایفای تعهدات خودروسازان و افزایش 
قیمت خودرو و ناتوانی خانواده ها از خرید خودرو، سبب شد تا دولت راضی 

به انجام واردات برای تعادل بخشی به بازار شود.

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق سال آینده کارگران
ایسنا: یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده 
کارگران در شــورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات 
مزدی سال های قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه های زندگی 
کارگران جبران شود.  به گفته بیات، امروز دریافتی یک کارگر باید ۹میلیون 
تومان باشــد ، ولی روی ۳میلیون تومان مانده و به دلیل مباحثی همچون 
عدم توان کارفرمایان یــا ریزش نیروهای کار، افزایش نمی یابد.  وی گفت: 
ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران را بر پایه نرخ تورم و ســبد 

معیشت خانوارمشخص کرده، منتها قانون اجرا نمی شود.

اوپک پالس تصمیم عاقالنه ای گرفت
اقتصاد: وزیر نفت گفت: براســاس توافق دوازدهمین نشســت وزارتی 
اوپک پالس، مقدار کاهش عرضه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در 
ژانویه ۲۰۲۱ روزانه ۷ میلیون و ۲۰۰هزار بشکه خواهد بود که با توجه به 

جلب نظر همه اعضا، تصمیم عاقالنه ای است. 
وی افزود: اگر در ماه های آینده نیز برای تغییر سطح کاهش تولید تصمیمی 
گرفته شــود، به هر حال این مقدار بیش از ۵۰۰ هزار بشــکه نخواهد بود. 
زنگنه با بیان اینکه تصمیم  نهایی در ماه های آینده و در نشست های آینده 
گرفته می شود، ادامه داد: هر تصمیمی در این زمینه تابع عرضه و تقاضای 
بازار خواهد بود و به نظر می رسد این تصمیم که با جلب نظر اعضا گرفته 

شد، عاقالنه  است.

 مردم پولی ندارند که بخواهند
 از اوراق نفتی استقبال کنند

اقتصاد: مرتضی افقه، اقتصاددان گفــت: آن طوری که در مصاحبه آقای 
روحانــی دیدم، می خواهند طرح پیش فروش نفــت در داخل را به بودجه 
اضافــه کنند. در واقع این بودجه ای که ارائه کرده اند، به نوعی وام گرفتن به 
اســم فروش نفت است. وی افزود: نکته این است که جیب ملت اگر پولی 
داشت، دولت سال ۹۹ با روش هایی مثل بورس، فروش سکه، ارز، طال و بعد 
اوراق بدهی آن را خالی کرد. من تلقی ام این است که پولی در جیب ملت 
نیســت که این حجم از اوراق بدهی معادل دو و نیم میلیون بشکه نفت یا 

حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند.

بیمه اجباری ۳۰میلیون خانه براساس قانون جدید
بیمه مرکزی  کل  رئیس  اقتصاد: 
با اشــاره به قانون صندوق بیمه 
حوادث طبیعــی گفت: براســاس 
این قانون ۳۰ میلیون خانه تحت 
پوشــش بیمه اجبــاری حوادث 
طبیعی قرار می گیرند و مبلغ آن 
روی قبض برق مصرفی هر خانه 
می آید.  غالمرضا سلیمانی گفت: 
الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس شورای اسالمی تصویب و به 
دولت ابالغ شده است و  در حال تدوین آیین نامه های اجرایی این صندوق 
هســتیم. وی افزود: براساس این قانون کلیه امالکی که در کشور اشتراک 

برق دارند تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند.

 قیمت جهانی موادغذایی
 به باالترین رقم در ۶ سال گذشته رسید

اقتصاد: ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت 
جهانی موادغذایی در ماه نوامبر به شدت افزایش یافت و به باالترین سطح 
خود در حدود ۶ ســال گذشته رسید. میانگین شاخص قیمت موادغذایی 
فائو که منعکس کننده تغییرات ماهانه در قیمت های بین المللی موادغذایی 
اساسی است، در ماه نوامبر ۱۰۵/۰ واحد را نشان داد که ۳/۹درصد باالتر از 

ماه اکتبر و ۶/۵درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود.
این سازمان همچنین به عواملی که امنیت غذایی جهان را تهدید می کند، 
از جمله شیوع ویروس کرونا، طوفان در آمریکای مرکزی و سیل در آفریقا، 

اشاره کرد.

 مردم در بازار منفی 
سهام خود را نفروشند 

سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل  اقتصاد: 
مرکزی گفت: فروش سهام عدالت متوقف 
نشده و فروش سهام عدالت به صورت خرد 
و بلوکی همچنان ادامه دارد. حسین فهیمی 
ادامه داد: نکته ای که سهامداران عدالت باید 
به آن توجه کنند این است که در زمانی که 
بازار منفی است سفارش فروش خود را لغو 
کنند تا بازار به ثبات برســد، زیرا عرضه و 
تقاضا تعیین کننده روند بازار است. وی افزود: 
از آبان ماه که امکان لغو ســفارش فروش 
ســهام عدالت فراهم شد، بیش از ۲۵۰هزار 
نفر افزون بر ۷۰۰میلیارد تومان، ســفارش 
فروش ســهام عدالت خود را لغــو کردند.

 واردات 12۰هزار تن
 روغن خام در هفته گذشته

اقتصاد: معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت با تأکید بر اینکه مشکلی در تأمین 
مواد اولیه کارخانجات روغن وجود ندارد، 
گفت: در هفته گذشــته حــدود ۱۱۰ تا 
۱۲۰هزار تن مــواد اولیه تولید روغن وارد 
کشور شد. عباس قبادی بیان کرد: مشکلی 
در تأمین مواد اولیــه روغن وجود ندارد و 
مواد اولیه به اندازه کافی موجود است، اما به 
دلیل مشکالت ناشی از حمل و نقل، مواد 
اولیه به موقع بــه کارخانجات تولیدکننده 
روغن نمی رســد.  قبادی اظهــار کرد: با 
هماهنگی که با مجموعه وزارت راه انجام 
شده، امیدواریم مشــکالت حمل در این 

بخش نیز به زودی رفع شود. 

 کاهش قیمت خودرو 
در دستور کار خودروسازان 

اقتصاد: رئیس هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایــران از کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت از طریق بهینه سازی 
طراحی ها بــرای مشترک ســازی قطعات 
و اقتصادی شــدن تولید انبوه به وســیله 
تأمین کنندگان داخلی خبر داد. محســن 
صالحی نیــا بــا تأکید بر ضرورت توســعه 
محصــول، طراحی زیبــا و بهبود کیفیت 
از طریــق تعامل حوزه تحقیق و توســعه 
خودروســازی با مراکز دانش بنیان، افزود: 
حداکثر مشترک سازی قطعات خودروهای 
هــر پلتفــرم به رونــق زنجیــره تأمین و 
توان افزایی ســازندگان قطعــات و کاهش 
قیمت تمام شده به دلیل صرفه های واحد 
مقیاس و حفظ حقوق مشتریان می انجامد.

خبر

بازار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318018000574مورخ 99/02/30هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر علی سلطانپور طالکوئی فرزند علی به شماره ملی 594989871 در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 810/06 مربع مجزی شده از 1 فرعی از سنگ 27 اصلی 
واقع در قریه گلس��رک بخش 12 گیالن که برای ان ش��ماره 188 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از 

مالک رسمی )زارع:ابوالحسن یزدانی(محرز گردیده است،  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2501   آ-9909515
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/30 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1956/668/1483 
اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم  ) به آدرس نیروگاه خیابان شاهد بلوار شهید علیدوست کوچه10پالک28( 
که  آقای یعقوبعلی وروانی فرزند علی اکبر میباشد درحال حاضر در جریان ثبت می باشد که به علت عدم 
حضور مالک و عدم رعایت ماده67آئین نامه قانون ثبت  تحدید حدود  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 
15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی و  بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده
2/9906-1399/09/08تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ 1399/10/09ساعت 
8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد  بدینوس��یله به اطالع مالکین و مجاورین یا 
وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند 
مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین 
و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمناً طبق تبصره ماده واحده 
مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/09/15  م الف: 13360    آ-9909514

عباس پورحسنی آبادی
 رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9804625
بانک رفاه کارگران به اس��تناد سند رهنی شماره 179687- 95/08/29 دفترخانه 36 مشهد اجرائیه ای 
تحت کالسه 9804625 علیه وام گیرنده آقای سیدابوالقاسم طبسی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 
112- فردوس و شماره ملی 0859271951 و راهن آقای شعبانعلی فالح زرومی فرزند حسین به شماره 
شناس��نامه 524 شهرساری و شماره ملی 2090592893 در قبال مبلغ 4/883/155/742 ریال )چهار 
میلیارد و هش��تصد و هشتاد و س��ه میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و چهل و دو ریال( تا 
تاریخ صدور اجرائیه صادر که خسارت روزانه از تاریخ 98/05/26 تا روز مزایده به مبلغ فوق افزوده شود 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 99/04/15 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس��می الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت اس��ت از ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی 42405 )چهل و دو هزار و چهارصد و پنج( فرعی از 182 )یکصد 
و هش��تاد و دو( اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 10382 )ده هزار و سیصد و هشتاد و دو( فرعی قطعه یک 
بخش ده مشهد به مساحت 127/87 )یکصد و بیست و هفت ممیز هشتاد و هفت( مترمربع طبقه اول که 
مقدار 3/35 مترمربع آن تراس مسقف میباشد به انضمام پارکینگ شماره 3 بمساحت 12 مترمربع انباری 
ش��ماره یک بمساحت 3/1 مترمربع هر دو در همکف که برابر گزارش کارشناس به آدرس: مشهد، بلوار 
وکیل آباد 67، دادگر 16، پالک 13 طبقه اول به مبلغ 14/000/000/000 )چهارده میلیارد ریال( ارزیابی 
و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری 

در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
حدود اربعه ملک مذکور با محل تطبیق دارد. ملک در تصرف مالک: قدمت بنا 8 س��ال، آپارتمان مورد 
نظر به مس��احت 127/87 مترمربع، واقع شده در طبقه اول مجتمع مسکونی 5 طبقه باالی پیلوت، نما 
س��نگ، پنجره ها upvc با شیش��ه دوجداره، هر طبقه 1 واحد، جمعاً 5 واحد، دارای آسانسور، انباری به 
مس��احت 3/1 مترمربع، درب ماش��ین رو حیاط برقی رول آپ، ایفون تصوی��ری، داخل آپارتمان، درب 
ورودی ضد س��رقت، پذیرایی، کف سرامیک، بدنه کاغذ دیواری، آشپزخانه اپن، کابینت mdf، گرمایش 
پکیج و گرمایش از کف، س��رمایش کولر آبی و گازی دارای امتیازات آب و برق و گاز. با توجه به جمیع 
جهات مساحت، کیفیت و قدمت بنا، دسترسی، مقایسه با موارد مشابه در منطقه و با احتساب امتیازات و 
انشعابات منصوبه و سایر جهات مؤثر در امر کارشناسی، صرف نظر از هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان و امتیازات آپارتمان مورد نظر به میزان 14/000/000/000 

ریال )یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان( برآورد و پیشنهاد گردید.
همچنین حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس اعالم واحد ثبتی به شرح ذیل می باشد:

ش��ماالً در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی، قس��مت چهارم آن غربی است. اول دیواریست بطول 
)2/09( دو متر و نه س��انتیمتر به فضای ملک مجاور دوم دیواریس��ت بطول )0/68( ش��صت و هش��ت 
سانتیمتر به فضای ملک مجاور سوم دیوار و پنجره است بطول )6/56( شش متر و پنجاه و شش سانتیمتر 
به فضای ملک مجاور چهارم دیواریس��ت بطول )0/68( شصت و هشت سانتیمتر به فضای ملک مجاور 
پنجم دیواریست بطول )1/85( یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شرقاً: در هفت 
قسمت که قسمت های پنجم و ششم آن شمالی، قسمت دوم آن جنوبی، است. اول دیواری است به طول 
4/98 )چهار متر و نود و هشت سانتی متر( به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن فضای ملک مجاور 

قرار دارد. دوم دیواریس��ت به طول 4/52 )چهار متر و پنجاه و دو س��انتی متر( به راه پله مش��اعی، سوم 
دیواریست به طول 3/04 )سه متر و چهار سانتی متر( به راه پله مشاعی چهارم درب و دیوار است بطول 
)1/44( یک متر و چهل و چهار س��انتیمتر به ورودی پنجم دیواریس��ت بطول )2/78( دو متر و هفتاد و 
هشت سانتیمتر به ورودی ششم دیواریست بطول )1/74( یک متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به آسانسور 
هفتم دیواریست بطول )4/99( چهار متر و نود و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن 
فضای ملک مجاور قرار داد. جنوباً در ش��ش قس��مت که قسمت دوم آن شرقی، قسمت پنجم آن غربی، 
است. اول دیوار و پنجره است بطول )3/17( سه متر و هفده سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم 
دیوار جلوی بالکن بطول )0/20( بیس��ت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن 
بطول 1/43 )یک متر و چهل و س��ه س��انتیمتر( به فضای حیاط مشاعی، چهارم نیم دیوار جلوی بالکن 
به طول 1/43 )یک متر و چهل و س��ه س��انتی متر( به فضای حیاط مشاعی، پنجم نیم دیوار جلوی 
بالکن بطول )0/20( بیس��ت س��انتیمتر به فضای حیاط مش��اعی شش��م دیوار و پنجره است بطول 
)4/49( چهار متر و چهل و نه س��انتی متر به فضای حیاط مش��اعی، غرباً دیواریست بطول )14/45( 
چهارده متر و چهل و پنج س��انتیمتر به درز انقطاع م��ورد تفکیک که ماوراء آن فضای ملک مجاور 
قرار دارد. مشخصات منضمات ملک: پارکینگ به مساحت 12 به حدود اربعه، شماالً خط فرضی به 
محوطه مش��اعی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، شرقاً خط فرضی به محوطه مشاعی 
است بطول )4/80( چهار متر و هشتاد سانتی متر، جنوباً خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)2/50( دو متر و پنجاه سانتی متر، غرباً خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )4/80( چهار متر 
و هش��تاد سانتی متر. انباری به مس��احت 3/1 مترمربع به حدود اربعه شماالً دیواریست بطول 1/64 
یک متر و شصت و چهار سانتی متر به ملک مجاور، شرقاً دیواریست مشترک بطول )1/89( یک متر 
و هش��تاد و نه س��انتی متر به انباری مس��کونی قطعه 2، جنوباً درب و دیوار است بطول )1/64( یک 
متر و ش��صت و چهار سانتی متر به محوطه مشاعی غرباً دیواریست بطول )1/89( یک متر و هشتاد 

و نه سانتی متر به محوطه مشاعی.
ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606272007494- 99/09/02 دفتر امالک بازداشتی فاقد 
بازداش��تی می باشد. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 14/000/000/000 )چهارده 
میلیارد ریال( در روز یکش��نبه مورخ 1399/09/30 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول 
اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 م��اده 121 آ.ا. پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین ش��رکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت ده درصد از مبلغ پایه مزایده ب��ه صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن 

در جلسه مزایده الزامیست. آ- 9909503
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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

امالک واقع در بخش16 یزد- سانیج و توابع
16فرع��ی از 16 – اصل��ی – خان��م ب��ی ب��ی س��ادات  دهقانی س��انیج  نس��بت به شش��دانگ خانه 
باغچ��ه بطور مفروزقس��متی از پالک ثبت��ی برابربه مس��احت 213/20 مترمربع بموجب رای ش��ماره 
139960321006002202 مورخ 1399/08/14 واقع در سانیج تفت در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

متقاضی  
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909531
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/09/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1399/09/30
امیرحسین جعفری ندوشن  

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139760308308000126 مورخه 1399/07/16 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محسن زاده  فرزند عبدالحسین بشماره 
شناس��نامه 601  صادره از بیرجند در شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1655/78 متر مربع پالک 
822 فرعی از 1077� اصلی بخش 2 سربیش��ه واقع در روس��تای فنود خریداری از وراث مالک رس��می 
مرحوم محمدعلی غفارپور محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9909175
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/15                          
محمد حسین مصلحی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

 با الزام استفاده تجار 
و تولیدکنندگان از 
این درگاه، از مرحله 

سفارش تا توزیع 
کاال در مراکز فروش، 

در سامانه جامع 
تجارت قابل ردگیری 

خواهد بود

بـــــــرش
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حمایت از خانواده زندانیان یکی از اولویت های سازمان زندان هاست  مهر: رئیس سازمان زندان ها گفت:حمایت از خانواده زندانیان یکی از اولویت های سازمان زندان ها بوده و سعی می کنیم این 
بخش از حمایت ها را توسعه دهیم. محمد مهدی حاج محمدی گفت: اغلب زندانیان کسانی هستند که در جامعه و خانواده تن به آموزش ها نداده اند و برای کسانی که قرار است از زمانه و روزگار درس بگیرند، 
زندان فرصت دیگری است برای تأدیب و تربیت.وی گفت: طبقه بندی زندانیان یکی از ضروری ترین کارها در زندان هاست، اما برای اجرای کامل طرح طبقه بندی زندانیان نیاز به حمایت و همکاری سایر نهادهاست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
مردان هم مشمول مرخصی فرزندآوری می شوند

آنــا: غالمرضا منتظــری، نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
از در نظر گرفتن مرخصی زایمان 
برای آقایان پــس از فرزندآوری 
خبر داد و گفت: در طرح جمعیت 
و تعالی خانواده مردان نیز مشمول 

دریافت مرخصی خواهند شد.
وی بــا بیان اینکــه در این طرح 

عالوه بر توجه به تسهیالت، موضوع اشتغال و مسکن افراد نیز مدنظر قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: یکی از دغدغه های اساســی در خصوص طرح 
مذکور حوزه ضمانت اجرایی آن است، در این طرح، فصلی با عنوان ضمانت 
اجرایی دیده شده و تعهد تمام دستگاه ها و سازمان ها برای اجرای آن لحاظ 

خواهد شد از این رو نظارت برای مجلس نیز تسهیل خواهد شد.

برای نخستین بار صورت گرفت
 موفقیت ایران 

در تولید کیت  آزمایش درمان ناباروری
تســنیم: محققان یک شرکت 
و  پــارک علم  دانش بنیــان در 
فناوری دانشــگاه تهــران، برای 
تولید  دانــش  بــار  نخســتین 
درمان  تشــخیصی  کیت هــای 
ناباروری را بومی ســازی کردند؛ 
تولیــد این کیت هــا هزینه های 
تشــخیص برای زوج های نابارور 

را کاهش می دهد.
میثم هراینی، مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان گفت: این کیت ها در 
عارضه یابی ناباروری زوجین به متخصصان کشور کمک می کند. اختالف 
قیمت این محصول ایرانی با نمونه مشــابه خارجی یک پانزدهم اســت؛ 
به عنوان نمونه هزینه 100 ری اکشــن تولید ایرانی نزدیک به 100 یورو 

می شود در حالی که 25 ری اکشن خارجی، 480 یورو تمام می شود.

عضو این شورا:
 نگاه شورای نگهبان 

به طرح جوانی جمعیت مثبت است
خانه ملت: آیت اهلل اعرافی، عضو 
شورای نگهبان در دیدار اعضای 
فراکســیون زنان مجلس تأکید 
کرد نگاه شــورا به طرح جوانی 

جمعیت مثبت است.
آیت اهلل اعرافی با یادآوری اینکه 
طــرح جوانی جمعیــت و تعالی 
خانواده 9 سال پیش در شورای 

عالی انقالب فرهنگی مطرح شد، گفت: نگاه شورای نگهبان به طرح، مثبت 
اســت و ما همراهی خواهیم کرد. اگر به نحو مطلوب اجرا شــود، وظایف 
سازمانی، وزارتخانه ای، نهادی و بار مالی دارد و باید در برنامه هفتم توسعه 

پیش بینی شود و در صورت بی توجهی پیش نخواهد رفت.

به  نزدیک  مصدق   محمود  جامعه/   
و  مسئوالن  دولت،  که  می شود  سال  یک 
کارشناسان برای مهار شیوع ویروس کرونا، 
می کنند.  سفارش  خانه نشینی  به  را  مردم 
حاال این روزها درصد کمی از دانش آموزان 
حضوری  صورت  به  و  می روند  مدارس  به 
برنامه های  معلمان  و  می بینند  آموزش 
درسی را از طریق اپلیکیشن و وب سایت های 
مراکز  از  بسیاری  می کنند.  ارائه  آموزشی 
ورزشی، تفریحی و گردشگری تعطیل شده 
و حداقل دو سوم کارمندان دولت سرکارشان 
حضور نمی یابند و کارکنان بعضی از مشاغل 

خصوصی هم مجبورند در خانه بمانند.
بی شــک در خانه ماندن و قرنطینه شدن 
موجب قطع زنجیره کرونا و کاهش نمودار 
مبتالیان به کووید 19 و مرگ و میر ناشــی 
از آن می شود اما اگر خانواده ها برنامه ای برای 
این روزهای خانه نشینی نداشته باشند، این 
موضوع ممکن است افراد را دچار مشکالت 
روحــی، بی حوصلگی و حتی افســردگی و 

پرخاشگری کند.
بنابراین پرســش این اســت کــه افراد و 
خانواده ها برای دوری از خطرات یاد شده چه 

کارهایی را می توانند در خانه انجام دهند؟ 

 آموزش های الزم »
برای سلوک بهتر با افراد

دکتر فربد فدایی، روان پزشک و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
در پاســخ به قدس می گوید: تا پیش از بروز 
همه گیری ویروس کرونا ارتباطات عاطفی و 
نزدیکی بین افراد خانواده وجود داشــته که 
این موضوع نقش زیادی در سالمت آن ها ایفا 
می کرد اما در حال حاضر چنین ارتباطاتی 
عملی نیست. بنابراین بهترین کار این است 
کــه ارتباط ها را بــه گفت و گوهای تلفنی و 

مجازی کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه انجام همه فعالیت های 

مثبــت می توانــد بــه کاهش 
دلتنگی و ناخشــنودی ناشی از 
کمک  کرونایی  محدودیت های 
کنــد، می افزاید: برای نمونه اگر 
در گذشته فرصت چندانی برای 
انجام فعالیت های ورزشــی در 
خانه به صورت مرتب فراهم نبود 
االن شــرایط برای چنین کاری 
مهیاســت یا مطالعــه کتاب ها 
و نشریات، تماشــای فیلم های 

آموزشی، ســینمایی و تفریحی، حل کردن 
جــدول، انجام بازی های ســرگرم کننده از 
قبیل اســم فامیل، یادگیــری مهارت های 
جدید مثــل آموختن یک زبــان خارجی 
از طریق شــبکه های اجتماعــی مجازی، 
نوشــتن خاطرات و... به افراد کمک می کند 
حوصله شــان از خانه ماندن زیاد سر نرود و 
دچار مشکالت روحی و روانی نشوند. در واقع 
این محدودیت های کرونایی ممکن اســت 
موجب شود انســان ها راه های تازه ای برای 

توانمند شدن خود بیاموزند. 

وی در پاســخ بــه ایــن 
پرسش که آیا کرونا روی 
ســالمت روانــی جامعه 
تأثیرگــذار بوده و وضع را 
بدتر از پیش کرده اســت 
یا خیــر، می گوید: پیش 
از کرونــا پژوهش هایــی 
می داد  نشان  که  داشتیم 
انــزوا و تنهایی رشــد دو 
تا ســه برابری در مقایسه 
با دیگر مشــکالت روان پزشــکی دارد.برای 
نمونه افرادی که تنها زندگی می کنند میزان 
افسردگی شــان دو برابر افراد متأهل است. 
پس از کرونا هم بررســی ها نشان می دهد 
میزان اختالفات زناشویی افزایش یافته که 
این به دلیل نداشتن مهارت های الزم توسط 
زوجین بوده است.  بنابراین تأثیر منفی کرونا 
روی سالمت روانی جامعه یک واقعیت است 
و راه درمانــش هم عالوه بر صبر و حوصله، 
به کارگیری آموزش های الزم برای ســلوک 

بهتر با افراد خانواده است. 

راهکار گفت وگو محوری »
دکتر مریم ســادات ظهوریان، کارشــناس 
فرهنگی و جامعه شناســی هم در پاسخ به 
قدس می گوید: اگرچه کرونا برای ســالمت 
روانی جامعه یک تهدید به حساب می آید اما 
می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. 
وی می افزاید: بــرای اینکه افــراد از خانه 
ماندن طوالنی دچــار بی حوصلگی و دیگر 
آســیب های روحی نشــوند بایــد بیش از 
گذشــته بر گفت وگو محــوری در خانواده 
تأکیــد کنیم. یعنی بچه ها باید در کنار هم 
بودن را با خوب گفتن و خوب شنیدن یاد 
بگیرند. البته ما والدین هم باید در این زمینه 
آموزش ببینیم. اگر ما این روند را درســت 
اجرا کنیم شاید پس از طی شدن دوره کرونا 
دیگر نیاز نباشد به گذشته برگردیم.در واقع 
با تحولی که به واســطه کرونا در سیستم 
ما ایجاد شــده است باید بتوانیم بسیاری از 
مسائل زندگی آینده را متفاوت تر کنیم؛ به 
عنوان مثال برگزار شدن مجازی نمایشگاه 
کتاب که  می تواند دسترسی بهتری را برای 

همگان حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور 
فراهم کند یا گردشــگری مجازی و بازدید 
از موزه های مختلف به صورت آنالین البته 
با خرید بلیــت اینترنتی. منتها همه این ها 
منوط به دیدن آموزش است هم برای کسی 
که متولی است و هم برای فردی که در خانه 

حضور دارد.
وی در همین زمینــه می افزاید: البته نباید 
از نقش بازی ها و ابزارهای ســرگرم کننده 
برای ســالمت افراد در دوره قرنطینه غافل 
بــود. بچه ها در بازی هایی کــه می توان در 
خانه انجــام داد از والدین جلوتر هســتند. 
یکی دیگــر از ابزارهای مهم، خاطره گویی و 
خاطره نویسی است البته نه به این صورت که 
حالت نصیحت گونه پیدا کند. یعنی گفتمان 
و خاطره گویی و هنرهایــی که می تواند به 
صورت ســینه به سینه نقل شوند را باید در 

قالب طنز برای بچه ها مطرح کرد. 

زیرساخت ها را فراهم کنیم»
اما دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی 
مددکاری ایران نگاه دیگری به موضوع دارد و 
معتقد است: ماندن و احساس آرامش کردن 
در خانــه بدون فراهم بودن زیرســاخت ها 
چندان امکان پذیر نیست. یعنی وقتی پدر و 
مادر به انــدازه کافی درآمد مالی ندارند و از 
طرف دیگــر باید وام و اجاره منزل پرداخت 
و هزینه معاش و آمــوزش بچه ها را تأمین 
کنند، چگونه می توانند با خیال آســوده در 
کنار خانواده بماننــد؟ قطعاً چنین چیزی 

شدنی نیست. 
وی بــا بیان اینکــه بســیاری از خانواده ها 
هیچ وســیله ای برای ســرگرمی بچه های 
خود ندارند، می افزاید: نمی شــود به مسائل 
اجتماعی به صورت تک بُعــدی نگاه کرد؛ 
یعنی اگر امکانات الزم در اختیار مردم باشد 
خــود آن ها در خانه هــا می مانند و چندان 

نیازی به سفارش کردن نیست. 

همزمان با تمدید محدودیت ها در بسیاری از شهر ها کارشناسان در گفت و گو با قدس مطرح کردند

تکنیک های خوش نشینی در روزهای خانه نشینی
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محدودیت های 
کرونایی ممکن 

است موجب شود 
انسان ها راه های 

تازه ای برای 
توانمند شدن خود 

بیاموزند

بـــــــرش

خبر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره139960308003000028-1399/08/22 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك زيركوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای روح اله رازقی  فرزند مهدی به شماره 
شناسنامه 0و كد ملی 0939796600 صادره از مشهددو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعی  مشجرمشتمل بر تاسيسات  قسمتی از پالک 1506 فرعی از 20-اصلی بخش 
14 زيركوه به مساحت 53925 متر مربع واقع درمزرعه بمرود از محل مالكيت رسمی ورثه 

مرحوم آقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالكيت نامبرده محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره139960308003000029-1399/08/22 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك زيركوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فضل اهلل رازقی فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه - و كد ملی 0921742355 صادره از مشهد دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی مشجرمشتمل بر تاسيسات قسمتی از پالک 1506فرعی20-اصلی 
بخش 14 زيركوه به مساحت  53925 متر مربع واقع در مزرعه بمرود از محل مالكيت رسمی 

ورثه مرحوم آقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالكيت نامبرده محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره139960308003000027-1399/08/22 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك زيركوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد علی رازقی  فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه 798و كد ملی 0943141631 صادره از مشهددو دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی  مشجرمشتمل بر تاسيسات  قسمتی از پالک 1506 فرعی از 20-
اصلی بخش 14 زيركوه به مساحت 53925 متر مربع واقع درمزرعه بمرود از محل مالكيت 

رسمی ورثه مرحوم اقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالكيت نامبرده محرز گرديده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نس��بت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات پس 

از تشريفات ثبتی ،سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9909513
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/09/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/2  

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زيركوه - غالمرضا صادقيان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع  در بخش12 يزد-  ده باال و توابع
1702- اصلی – خانم زهرا فالح تفتی نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی  برابر به  
مساحت 244/50 متر مربع  بموجب رای  شماره 139960321006002158 مورخ 1399/08/01واقع  در ده باال 

تفت در ازای مالكيت  رسمی مشاعی متقاضی   
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتيكه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاريخ انتش��اراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر 

خواهد شد. آ-9909534
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/09/15  تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1399/09/30

امير حسين جعفری ندوشن - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت- از طرف علی محمد شبانيان تفتی  

آگهی مزایده مال غيرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9509975722600143 صادره از شعبه يك شورای حل اختالف شهرستان تايباد محكوم عليه 
مجيد محمدی جوزقانی محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 513/209/451 ريال بابت اصل خواس��ته در حق مجيد 
باديانت و مبلغ 25/510/472 ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايی شماره 950440/ش كه بعلت عدم 
پرداخت يكباب منزل مس��كونی به ش��ماره پالک 228/1169 فرعی از 251 اصلی بخش 14 مشهد به شماره ثبت 
20260 دفتر 129 صفحه 87 توقيف و به قيمت 14/705/000/000 ريال ارزيابی شده است بدينوسيله جهت فروش 
شروع مزايده ساعت 11 الی 12 روز دوشنبه مورخه )1399/10/29( در محل اجرای احكام مدنی حوزه قضايی تايباد 
تعيين می گردد مزايده از قيمت كارشناسی شروع و به كسی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد 
در صورت تمايل متقاضيان می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش��ان از مال 
داده شود الزم به ذكر است 10 درصد بهای مزايده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف يك 
ماه از خريدار دريافت خواهد ش��د در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهای مزايده را نپردازد 10 درصد 
سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی كه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده 

تلقی خواهد شد. آ- 9909529
دادورز شعبه اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تايباد- ابراهيم اسمعيلی فری آبادی

آگهی مزایده مال غيرمنقول نوبت اول
به موجب اجرائيه ش��ماره 9910425170000100 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تايباد 
محكوم عليه عارف شاكری محكوم است به پرداخت مبلغ 1/300/704/970 ريال بابت اصل خواسته در حق نعمان 
بهدادنی و مبلغ 65/035/248 ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايی شماره 9900253 كه بعلت عدم 
پرداخت يك باب منزل مس��كونی با پالک ثبتی ش��ماره 5622 فرعی از 251 اصلی بخش 14 توقيف و به قيمت 

10/496/000/000 ريال ارزيابی شده است كه به ميزان محكوم به و نيم عشر دولتی به فروش می رسد و بدينوسيله 
جهت فروش ش��روع مزايده س��اعت 11 ال��ی 12 روز 99/10/06 در محل اجرای اح��كام مدنی حوزه قضايی تايباد 
تعيين می گردد مزايده از قيمت كارشناس��ی شروع و به كس��ی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد 
ش��د در صورت تمايل متقاضيان می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش��ان از 
مال داده ش��ود الزم به ذكر اس��ت 10 درصد بهای مزايده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی 
ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش��د در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهای مزايده را نپردازد 
10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز 

مزايده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملك:

يكباب منزل مس��كونی واقع در تايباد- خيابان خرمشهر- بين خرمشهر 18 و 20 پالک 176 متصرفی آقای عارف 
ش��اكری كه عرصه تحت تصرف به مس��احت 150 مترمربع و اعيان در سه طبقه به مساحت حدود 288 مترمربع 
)طبقه همكف 96 مترمربع، طبقه اول 96 مترمربع، طبقه دوم 96 مترمربع( اسكلت فلزی و سقف تيرچه بلوک فاقد 
نما و سيستم سرمايش كولر گازی به انضمام 17 مترمربع پيلوت كه فقط تيرريزی انجام شده با دو سری امتياز برق و 
گاز و يك امتياز آب كه دارای يك سرويس به مساحت حدود 5 مترمربع در پشت بام با ديوار جانپناه به ارتفاع 1/80 
متر و دارای آستر سيمان می باشد ملك دارای پروانه از شهرداری به شماره 3305 مورخه 95/2/14 با مجوز ساخت 
150 مترمربع در دو طبقه می باشد و حسب پرونده موجود در شهرداری دارای عقب نشينی نمی باشد و طبق سند 
شماره 139233253720000006 دفترخانه 38 تايباد آقای عارف شاكری نسبت به 150 قسمت از 585 قسمت 
يك سهم و سه پنجم سهم مشاع از هفت سهم مشاع از نه سهم شش دانگ يك قطعه محوطه پالک 47 فرعی از 
251 اصلی بخش 14 مش��هد وكالت تفويض فروش مل��ك را از طرف آقای منصور محمودی دارد. ملك در تصرف 
محكوم عليه بوده و ملك با شرط تخليه و تحويل و فارغ از هرگونه ديون احتمالی از قرار هر مترمربع عرصه جبهه 
اول به مساحت 58 مترمربع به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال و مابقی عرصه )92 مترمربع( از قرار هر مترمربع پانزده 
ميليون ريال و اعيان به طور متوسط از قرار هر مترمربع بيست و دو ميليون ريال و امتيازات و ديواركشی و اعيان به 
طور متوسط از قرار هر مترمربع بيست و دو ميليون ريال و امتيازات و ديواركشی و اعيان ناتمام پيلوت و در ورودی 
)كركره برقی( و س��رويس پش��ت بام يكصد و هفتاد ميليون ريال جمعاً به ارزش ده ميليارد و چهارصد و نود و شش 

ميليون ريال برآورد می گردد. آ- 9909504
دادورز اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تايباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی مزایده مال غيرمنقول نوبت دوم
به موجب دادنامه 9809975170001329 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تايباد محكوم 
عليه عارف شاكری محكوم است به پرداخت مبلغ 651/832/751 ريال بابت اصل خواسته در حق حسن اسكندری فر 
و مبلغ 32/591/637 ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايی شماره 980472 كه بعلت عدم پرداخت يك 
باب منزل مسكونی با پالک ثبتی شماره 5622 فرعی از 251 اصلی بخش 14 توقيف و به قيمت 10/496/000/000 
ريال ارزيابی شده است كه به ميزان محكوم به و نيم عشر دولتی به فروش می رسد و بدينوسيله جهت فروش شروع 
مزايده ساعت 11 الی 12 روز 99/10/06 در محل اجرای احكام مدنی حوزه قضايی تايباد تعيين می گردد مزايده از 
قيمت كارشناسی شروع و به كسی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايشان از مال داده شود الزم به ذكر است 10 
درصد بهای مزايده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد 
شد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهای مزايده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملك:

يكباب منزل مس��كونی واقع در تايباد- خيابان خرمشهر- بين خرمشهر 18 و 20 پالک 176 متصرفی آقای عارف 
ش��اكری كه عرصه تحت تصرف به مس��احت 150 مترمربع و اعيان در سه طبقه به مساحت حدود 288 مترمربع 
)طبقه همكف 96 مترمربع، طبقه اول 96 مترمربع، طبقه دوم 96 مترمربع( اسكلت فلزی و سقف تيرچه بلوک فاقد 
نما و سيستم سرمايش كولر گازی به انضمام 17 مترمربع پيلوت كه فقط تيرريزی انجام شده با دو سری امتياز برق و 
گاز و يك امتياز آب كه دارای يك سرويس به مساحت حدود 5 مترمربع در پشت بام با ديوار جانپناه به ارتفاع 1/80 
متر و دارای آستر سيمان می باشد ملك دارای پروانه از شهرداری به شماره 3305 مورخه 95/2/14 با مجوز ساخت 
150 مترمربع در دو طبقه می باشد و حسب پرونده موجود در شهرداری دارای عقب نشينی نمی باشد و طبق سند 
شماره 139233253720000006 دفترخانه 38 تايباد آقای عارف شاكری نسبت به 150 قسمت از 585 قسمت 
يك سهم و سه پنجم سهم مشاع از هفت سهم مشاع از نه سهم شش دانگ يك قطعه محوطه پالک 47 فرعی از 
251 اصلی بخش 14 مش��هد وكالت تفويض فروش مل��ك را از طرف آقای منصور محمودی دارد. ملك در تصرف 
محكوم عليه بوده و ملك با شرط تخليه و تحويل و فارغ از هرگونه ديون احتمالی از قرار هر مترمربع عرصه جبهه 
اول به مساحت 58 مترمربع به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال و مابقی عرصه )92 مترمربع( از قرار هر مترمربع پانزده 
ميليون ريال و اعيان به طور متوسط از قرار هر مترمربع بيست و دو ميليون ريال و امتيازات و ديواركشی و اعيان به 
طور متوسط از قرار هر مترمربع بيست و دو ميليون ريال و امتيازات و ديواركشی و اعيان ناتمام پيلوت و در ورودی 
)كركره برقی( و س��رويس پش��ت بام يكصد و هفتاد ميليون ريال جمعاً به ارزش ده ميليارد و چهارصد و نود و شش 

ميليون ريال برآورد می گردد. آ- 9909505
دادورز اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تايباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی دعوت افراز
چون آقای اسحق عودی فرزند ابراهيم احدی از مالكين مشاعی پالک 1684- اصلی واقع   در بخش يك سيستان 
شهرستان زابل  خيابان قلنبر كوچه 6 طبق درخواست شماره 102/8595- ز  مورخ 99/7/9 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل 
تقاضای افراز خويش اعالم داش��ته كه به ديگر مالكين مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانی 
كه حق و حقوقی در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل می آيد تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه  
مورخ 99/10/23 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذيرد، يادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9909507
تاريخ انتشار :1399/9/15  م الف:750

مهدی پهلوانروی  رئيس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم اعظم فريفته فرزند محمدحسين احدی از مالكين مشاعی پالک 26 فرعی ازيك اصلی   اصلی واقع   در 

بخش دو سيستان شهرستان زابل  طبق درخواست شماره 102/9722- ز  مورخ 99/8/3 تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضای 
افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانی كه حق و 
حقوقی در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل می آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 
99/10/24 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذيرد، يادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاريخ انتشار :1399/9/15   م الف:815   آ-9909508

مهدی پهلوانروی - رئيس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای علی بارانی صادق فرزند نظر احدی از مالكين مشاعی پالک 1/991 اصلی  واقع   در بخش دو سيستان 
شهرستان زابل  خيابان كارگر شمال طبق درخواست شماره 102/8653- ز  مورخ 99/7/10 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل 
تقاضای افراز خويش اعالم داش��ته كه به ديگر مالكين مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانی 
كه حق و حقوقی در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل می آيد تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه 
مورخ 99/10/23 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 

برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاريخ انتشار :1399/9/15  م الف:726  آ-9909510

مهدی پهلوانروی  - رئيس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم گلجان پيری فرزند شاهمير احدی از مالكين مشاعی پالک يك فرعی از 1632/  اصلی واقع   در بخش 
يك سيستان شهرستان زابل  خيابان هيرمند كوچه هيرمند 8 طبق درخواست شماره 102/9748- ز  مورخ 99/8/5 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از 
اين اداره نموده ودر ذيل تقاضای افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از ساير 
مالكين مشاع و كسانی كه حق و حقوقی در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل می آيد تا در ساعت 
8 صبح روز يكش��نبه  مورخ 99/11/12 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و 

نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاريخ انتشار :1399/9/15  م الف:817  آ-9909509

مهدی پهلوانروی - رئيس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی آراء هيات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرائی قانون يادش��ده اس��امی افرادی كه اسناد عادی يا رسمی انان در 
هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسيدگی و تاييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهی های ثبتی)كثيراالنتشار و محلی(بشرح ذيل اگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک3 اصلی-اراضی تيول

شش��دانگ يكقطعه باغ ميمی دارای پالک...فرعی از 3 اصلی فوق به مس��احت 9947/42 متر مربع ابتياعی آقای 
محمداسماعيل ربوبی فاروجی فرزند رمضانعلی از محل مالكيت رسمی مشاعی متقاضی و خانم كبری صاحبی برابر 

رای شماره 139960307003000665-1399/08/12 كالسه 66-1397 هيات
ششدانگ يكقطعه باغ ميمی دارای پالک... فرعی از 3 اصلی فوق به مساحت 4183/27 متر مربع ابتياعی اقای براتعلی 
پرنده فرزند شكراله از محل مالكيت رسمی مشاعی آقای حسن پرنده برابر رای شماره 139960307003000664-

1399/08/12 كالسه 10-1399 هيات
شش��دانگ يكقطعه زمين مزروعی دارای پالک... فرعی از 3 اصلی فوق به مس��احت 12407/51 مترمربع ابتياعی 
آق��ای رس��ول خاكش��ور فاروجی فرزن��د رجبعلی از محل مالكيت رس��می آقای كري��م زورمند برابر رای ش��ماره 

1399603007003000659-1399/08/12 كالسه 1398-101
شش��دانگ يكقطعه با؛ ميمی دارای پالک... فرعی از 3 اصلی فوق به مس��احت 9334/34 متر مربع ابتياعی آقای 
رس��ول خاكش��ور فاروجی فرزند رجبعلی از محل مالكيت رس��می آقای س��يد عباس موس��وی برابر رای ش��ماره 

1399603007003000660-1399/08/12 كالسه 68-1398 هيات
بخش سه قوچان پالک12 اصلی -اراضی مفرنقاه

شش��دانگ يكقطعه باغ دارای پالک...فرعی از 154فرعی از 12اصلی فوق به مس��احت4815/90متر مربع ابتياعی 
آقای عليرضا ش��اكری رس��تم اباد فرزند غالمرضا از محل مالكيت رس��می آقای عبدل پهلوانی برابر رای ش��ماره 

139960307003000493-1399/06/19 كالسه 45-1398هيات
بخش سه قوچان پالک 35اصلی-اراضی حاجی تقی

ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی دارای پالک...فرعی از35اصلی فوق به مساحت 2228/87متر مربع كه مقدار 200متر 
مربع در حريم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتياعی آقای عليرضا صالحی حاجی تقی فرزند غالمعلی از محل مالكيت 
رسمی آقای محمدعلی نگهداربرابر رای شماره 139960307003000661-1399/08/12كالسه 88-1397هيات
ششذانگ يكباب ساختمان كارخانه كشمش دارای پالک...فرعی از163فرعی از35اصلی فوق به مساحت 6431/06متر 
مربع ابتياعی آقای يحی محمدی حاجی تقی فرزند محمد از محل مالكيت رسمی آقای براتعلی محمدی حاج تقی 

برابر رای شماره 139960307003000667-1399/08/14 كالسه2-1399هيات
بخش سه قوچان پالک 57اصلی-اراضی نقاب

شش��دانگ يكباب دام��داری دارای پالک...فرعی از 57 اصل��ی فوق به مس��احت1201/78متر مربع ابتياعی آقای 
يداله نگاری نقاب فرزند محمدحس��ين از محل مالكيت رس��می مش��اعی آقای يحيی نگاری نقاب برابر رای شماره 

139960307003000606-1399/07/30كالسه18-1399هيات
بخش سه قوچان پالک 84اصلی-اراضی كوران تركيه

ششدانگ يكقطعه باغ دارای پالک...فرعی از209فرعی از 84اصلی فوق به مساحت3381/63متر مربع كه مقدار264 
مترمربع از آن در حريم رودخانه واقع شده است ابتياعی آقای اصغر كريمی فرزند حسين از محل مالكيت رسمی ورنه 

عوض سعيدی برابر رای شماره139960307003000586-1399/07/27كالسه33-1398هيات
بخش سه قوچان پالک86اصلی-اراضی دربند اسفجير

سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه باغ ميمی دارای پالک112فرعی از86اصلی فوق به مساحت3940/28متر مربع 
ابتياعی آقای قدرت قدرتی بوانلو فرزند نور محمد از محل مالكيت رس��می آقای علی رمضانيان باجگيران برابر رای 

شماره 139960307003000588-1399/07/27كالسه33-1398هيات
بخش سه قوچان پالک 115اصلی-اراضی سه گنبد

سه دانگ از ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی دارای پالک ...فرعی از 115اصلی فوق به مساحت149304/63ابتياعی 
آق��ای محس��ن محم��دزاده فرزن��د حس��ين از مح��ل مالكي��ت رس��می آق��ای محب��ت محم��دزاده براب��ر رای 

شماره139960307003000662-1399/08/12 كالسه99-1398هيات
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يكقطع��ه زمي��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از115اصلی فوق به مس��احت 
149304/63ابتياعی آقای حسن محمدزاده فرزند حسين از محل مالكيت رسمی آقای محبت محمدزاده برابر رای 

شماره139960307003000662-1399/08/12 كالسه98-1398هيات
آگهی اصالحی

ششدانگ يكباب استخر به مساحت 2307/37 متر مربع پالک ... فرعی از 52 اصلی واقع در برگرد بخش 3 قوچان 
ابتياعی آقای حسين نعمت الهی فرزند احمد برابر رای اصالحی 139960307003000485-1399/06/19 كالسه 

1393/36 هيات كه در آگهی قبلی اشتباهاً به مساحت 1577/7مترمربع  منتشر شده بود.
شش��دانگ يكباب س��اختمان به مس��احت 4174/13 مترمربع پالک ...فرعی از 9 و 10 فرعی از 19 اصلی واقع در 
غرقاب بخش سه قوچان ابتياعی بقعه متبركه امام زاده جعفر بام به توليت اداره اوقاف و امور خيريه فاروج برابر رای 
اصالحی 139960307003000656-1399/08/10 كالسه 1396/16 هيات كه در اگهی قبلی اشتباهاً به مساحت 

3701 كترمربع منتشر شده بود.
لذا بدينوسيله به فروشندگان و مالكين مشاعی و اشخاص ذينفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترضين بايد ةرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتی كه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول : 99/09/15      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/30            آ-9909516

محمداسماعيل فرهمند      رئيس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��يدگی و 
تصرف��ات مالكانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش��رح ذيل اگهی ميگردد: 

امالک متقاضيان واقع در قريه امام زاده دشت پالک 68 اصلی بخش 16
109 فرعی بنام آقای جليل خطی ديزآبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدا نگ يك قطعه زمين كه در آن احداث 

بنا شده است به مساحت 3259.46 متر مربع خريداری مع الواسطه از آقای حاج احمد موقرنژاد مالك رسمی.
109 فرعی بنام آقای خليل خطی ديزآبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 3259.46 متر مربع خريداری مع الواسطه از آقای حاج احمد موقر نژاد مالك رسمی. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی / كثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار اگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ 
انتشار اولين اگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
ورسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است ودر صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست .بديهی است برابر ماده 13 ائين نامه مذكور درمورد قسمتی از امالكی كه قبال اظهارنامه ثبتی 
پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديدحدود، مراتب رادر اولين اگهی نوبتی و 
تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، 

واحد ثبتی اگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد. م الف 19907534 آ-9909523
تاريخ انتشارنوبت اول: 15-09-1399          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399-09-29 

رحمت سلمانی قاديكالئی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��يدگی و 
تصرف��ات مالكان��ه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش��رح ذيل اگهی ميگردد: 

امالک متقاضيان واقع در قريه كفشگركال پالک 25 اصلی بخش 16
17346 فرعی بنام آقای ابراهيم مهدوی نس��بت به شش��دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش��ده است به 
مساحت 174.45 مترمربع خريداری مع الواسطه از وراث آقای خسرو قبادی پاشا مالك رسمی. لذا به موجب ماده 3 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه اين اگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی / كثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
اگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار 
اولين اگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست. بديهی است برابر ماده 13 ائين نامه مذكور درمورد قسمتی از امالكی كه قبال اظهارنامه ثبتی 
پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديدحدود، مراتب را در اولين اگهی نوبتی و 
تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، 

واحد ثبتی اگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد. م الف 19907489 آ-9909522
تاريخ انتشارنوبت اول: 15-09-1399       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399-09-29 

رحمت سلمانی قاديكالئی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از استقالل سخن می گوید

بیرون آمدن از چتر حمایتی آمریکا هزینه دارد
 جهــان   »اداره عملکرد خارجی اتحادیه 
اروپا« دقیقاً 10 ســال پیــش با این هدف 
تأسیس شــد که اروپا در سیاست جهان 
نقش مهم تری داشته باشد و با یک صدای 
واحد صحبت کند. نماینده این صدا امروز 
جوزف بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپاست. او در گفت وگویی مفصل 
با یورونیوز، مســائل اصلی پیش روی این 
اتحادیه را ذکر کرده است. بازسازی روابط 
اتحادیه با ایاالت متحده، تعیین قواعد بازی 
با چیــن، حل چالش هایی که ترکیه پدید 
آورده و نیز نگاه دوباره به توافق هسته ای با 
ایران، از جمله مهم ترین مسائل پیش روی 

اتحادیه اروپا معرفی شده اند.
بورل در زمینــه »خودمختاری راهبردی« 
اتحادیه که یکی از نظریات خود او اســت، 
گفته است: خودمختاری راهبردی درواقع 
قابلیت آن است که در وقت لزوم به تنهایی 
عمل کنیم. عکس خودمختاری چیست؟ 
وابســتگی. آیا کســی می خواهد وابسته 
باشــد؟ گمان نکنم. پس هدف سیاســِت 
اروپا باید اســتقالل باشــد، نه وابستگی. 
خودمختار بودن بهایی دارد، مجانی نیست. 
اگر می خواهید زیر چتر محافظتی آمریکا 
باشــید، ایــن کار از نظر نظامــی ارزان تر 
تمام می شــود، اما قطعاً وابسته اید. درباره 
ایجاد فناوری هم مســئله همین اســت. 
چیــن که از انقالب صنعتــی عقب مانده 
بود، یک ســرافکندگی تاریخی را چشید 
و حــاال به خوبی می داند برتری فناورانه در 
دنیا چقدر اساســی است و چینی ها تمام 
تالششان را می کنند تا این برتری را بدست 
بیاورند. ما که این برتری را تا االن داشته ایم 

اگر در زمینه توسعه فناوری سرمایه گذاری 
نکنیم یا بر فناوری های دیگران تکیه کنیم، 

این برتری را از دست می دهیم.

جنگ آمریکا  علیه چین موفقیتی ندارد»
مســئول سیاســت خارجه اتحادیــه اروپا 
همچنین درباره »امید اتحادیه اروپا به بهبود 
روابطش با ایاالت متحــده، پس از ترامپ و 
سندی که او برای کارِ هماهنگ با این کشور 
تهیه می کند« گفته است: محور اصلی سند 
آن اســت که می خواهیم چندجانبه گرایی 
را از نو به ابزار راهنمای سیاســت بین الملل 
تبدیل کنیم. به ویــژه اینکه جنگ تجاری 
آمریکا علیه چین موفقیتی نداشــته، چون 
نه تنها سبب نشده تراز تجارت آمریکا با چین 
بهتر شــود که آن را بدتر هم کرده اســت. 
من فکر نمی کنم باید اســاس سیاستمان را 
بــر رفتار ترامپ بگذاریم. مــا پیش از او هم 
می گفتیم باید خودمختار باشــیم و بعد از 

او هــم همین را می گوییم. بــورل در ادامه 
تحلیلی از روابط آمریکا با چین ارائه داده و 
گفته است: این نکته درست است که رفتار 
ایاالت متحده با چیــن فراتر از اختالفات 
جمهوری خواهان و دموکرات هاســت. در 
غرب این احساس هســت که در روابط با 
یک کشور درحال توسعه باید سطح خاصی 
از برابری موجود باشــد.  چین حاال رقیب 
سیســتماتیک اتحادیه اروپا هم هســت. 
اما معنایش این نیســت که باید به شکل 
سیســتماتیک در رقابت باشیم. این ها دو 
مسئله متفاوت است. رقابت سیستماتیک 
وقتی اســت که هر روز بر ســر مســائلی 

بجنگید، این خوب نیست.
او درباره فلســطین و عادی ســازی روابط 
بین اسرائیل و کشورهای عربی هم گفته 
اســتقبال می کنیم  از عادی سازی  است: 
امــا معنایش این نیســت کــه وضعیت 
فلسطینی ها را فراموش کرده ایم؛ برعکس، 

در دنیای امــروز، اتحادیــه اروپا احتماالً 
بیشترین کمک را به تشکیالت خودگردان 
فلســطینی می کند. اگــر کمک های ۶0 
میلیــون یورویی مــا نبود، تشــکیالت 
خودگردان فلسطینی دیگر وجود نداشت. 
اما فقط این نیست. مسئله حمایت سیاسی 
نیز در میان است. ولی مشکل فلسطینی ها 
فقط با بازگشتن به سر میز مذاکره، بر پایه 
احترام به قانون بین الملل و قطعنامه های 
ســازمان ملل، حل شــدنی است و چنین 
کاری با دولــت ترامپ ممکن نبود، چون 
رویکردش، بســیار جانبدارانــه بود. این 
رویکرد، موفق نشد و دراساس چیزی که 

بتوان آن را مذاکره نامید هم نبود. 
بــورل درباره نقش اتحادیــه در لیبی هم 
گفته است: روســیه و ترکیه با نیروهایی 
در خاک لیبی حضــور دارند که نیروهای 
رسمی خودشان نیســتند، بلکه نیروهای 
نظامی نیابتی هستند. اما روشن است که 
از حوزه دیپلماسی خارج است. تنها راه حل 
لیبی آن است که اهالی لیبی با هم به توافق 
برسند. راه حل آن نیست که یک طرف بر 
دیگری پیروز  شود. از سوی دیگر، روسیه و 
ترکیه، امروز تأثیری در مرکز مدیترانه دارند 
که پنج ســال پیش نداشتند، کمی شبیه 
آن چیزی که با »فرایند آستانه« در سوریه 
اتفــاق افتاد و حاال در قفقــاز هم در حال 
روی دادن اســت،  یعنی روسیه و ترکیه بر 
سر نفوذشان در منطقه به توافق می رسند. 
اما اروپــا یک اتحادیه نظامی نیســت. ما 
5هزار نیروی غیرنظامی را به سراســر دنیا 
فرستاده ایم و آن ها تمام تالش خود را برای 

حفظ صلح می کنند.

دونالد ترامپ:
اگر تقلب را ریشه کن نکنیم 

کشوری نخواهیم داشت
دونالــد  هیــل: 
ترامــپ، رئیــس 
آمریکا  جمهــور 
سخنرانی  یک  در 
4۶ دقیقــه ای در 

فیس بوک گفته است ستاد انتخاباتی اش 
همه اسناد الزم برای تغییر نتایج انتخابات 
در ایالت های مهم و کلیدی را به دادگاه ها 
ارائه داده است. ترامپ مدعی شده است 
ماشــین های رأی گیری میلیون ها رأی 
غیرقانونی را در ایالت های مهم و حساس 
ثبت کرده اند. وی افزود: اگر تقلب گسترده 
و وحشــتناکی را که رخ داده است ریشه 
کن نکنیم دیگر کشوری نخواهیم داشت.

یورونیــوز: والری ژیســکار دســتن، 
رئیس جمهور پیشــین فرانسه شامگاه 
چهارشــنبه دوم دسامبر)1۲ آذرماه( به 
دلیل ابتال به کووید1۹ و در ســن ۹4 

سالگی درگذشت.
جهان: رژیم صهیونیستی از شهروندانش 
خواســت به دلیل تهدیدهای امنیتی از 
ســوی ایران به بحرین و امارات متحده 

عربی سفر نکنند.
بلگراد،  اسپوتنیک: انفجاری در مرکز 
پایتخت صربستان دست کم یک کشته 

و دو زخمی برجای گذاشته است.
مهر: ســاموئل مونکادا، ســفیر ونزوئال 
در ســازمان ملل در توییتــی خبر داد: 
امروز مجمــع عمومی ســازمان ملل، 
دولــت »نیکالس مــادورو« را به عنوان 
تنها نماینده قانونی ونزوئال به رسمیت 
شــناخت و اقدام آمریــکا در تحمیل 

مقامات خودخوانده را رد کرد.
المیادین: منابع محلی از وقوع انفجار 
مهیــب در پادگان نظامــی »تداوین« 
متعلــق به ائتالف ســعودی در مأرب 

خبر دادند. 
سانا: مجمع عمومی ســازمان ملل بار 
دیگر به حق حاکمیت سوریه بر جوالن 
اشــغالی و باطل بــودن اقدام های رژیم 

اشغالگر اسرائیل در آن رأی داد.
ایسنا: رئیس ســابق دستگاه اطالعات 
عربستان در سخنانی در واکنش به دیدار 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  محرمانه 
رژیم صهیونیستی و محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان در ریاض مدعی شد 
کشورش برای عادی سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی آماده نمی شود.

رجب طیب اردوغان:
 امیدوارم فرانسه 

از شر مکرون راحت شود
جهان: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه،  روز گذشــته پس از ترک مســجد 
»ایاصوفیــه« در اســتانبول در گفت وگو با 
خبرنگاران بــه »امانوئل مــارون« همتای 
فرانســوی خود حمله کرد. رئیس جمهور 
ترکیه گفت: »مکرون برای فرانسه مصیبت 
است. با ریاست جمهوری مکرون، فرانسه در 
مرحله خطرناکی قرار دارد. امیدوارم فرانسه 
در اسرع وقت از شر مکرون خالص شود«. 
او در انتقاد به موضوع به رسمیت شناختن 
استقالل قره باغ از ســوی مجلس فرانسه 
پیشنهاد داد: »اگر ارمنی ها را این قدر دوست 

دارید، شهر مارسی را به آن بدهید«.

 نیروی دریایی آمریکا 
محدود به روسیه می شود

جهان: کنت بریتوائیت، وزیر نیروی دریایی 
آمریکا اعالم کرد فرماندهی نیروی دریایی 
ایاالت متحده نام قبلی خود، یعنی ناوگان 
آتالنتیک را دریافــت می کند و تغییراتی 
در جهت گیری هــای وظایف آن در زمینه 
مقابلــه با توان ناوگان دریایی روســیه در 
منطقه به وجود خواهد آمد. وی تأکید کرد: 
»ناوگان آتالنتیک آمریکا به مقابله با ناوگان 
دریایی روسیه خواهد پرداخت که یک بار 
دیگر قاطعانه وارد عمل شده و به سواحل 
شرقی ما نزدیک و نزدیک تر شده و مواضع 

خود در این منطقه را تقویت می کند«.
نــاوگان اصلی آتالنتیک آمریکا در ســال 
1۹0۶ ایجاد و در سال ۲00۶ به فرماندهی 
گســترده تر نیروی دریایی ایاالت متحده 

تبدیل شد.
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ابعاد سفر داماد ترامپ به قطر و عربستان
جرد کوشــنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایاالت 
متحده به همراه یک هیئت آمریکایی اسرائیلی به قطر و عربستان سفر 
و با مقامات این دو کشور دیدار و گفت وگو کرد. این سفر که در واپسین 
روزهای زمامداری ترامپ بر کاخ سفید انجام می شود، از جهات مختلفی 
نیاز به بررســی دارد. در واقع سفر کوشنر به ریاض و دوحه با سه هدف 
عمده صورت گرفته که نخست، عادی سازی روابط دوحه با تل آویو است. 
ایاالت متحده در 40 روز باقی مانده تا دوران ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، تالش می کند سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
از جمله قطر، پادشاهی عمان و کویت - سه کشوری که تا کنون با رژیم 
صهیونیستی رابطه رسمی برقرار نکرده اند- را تحت فشار قرار دهد تا با 
اسرائیل ســازش کنند. آمریکا برنامه ریزی کرده و شخص دونالد ترامپ 
به صورتی صریح، ۶ کشور عضو شــورای همکاری خلیج فارس را وادار 
به همکاری و عادی ســازی روابط با اسرائیل می کند. تا به امروز، امارات 
متحده عربی، بحرین و تا اندازه ای عربستان سعودی رابطه خود را با رژیم 
صهیونیستی رسمی و علنی کرده اند. اما سه کشور کویت، قطر و پادشاهی 
عمان هنوز تن به این ســازش نداده اند. به خصوص قطر که از هر سو به 
دلیل مواضعی که نســبت به قضیه فلسطین و جنبش های جهادی آن 
دارد، زیر فشار بوده و شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر 

فعاًل زیر بار این امر نرفته است.
در همین راستا، موضوع دیگری که در جریان سفر کوشنر مورد بحث قرار 
گرفت، حل مشــکالت قطر با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده 
عربی بود. امروز درآمدهای تهران از استفاده هواپیمایی قطر از مسیر حریم 
هوایی امن جمهوری اســالمی ایران که بنا به گزارش روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز به رقمی افزون بر 100 میلیون دالر در سال می رسد، ایاالت 
متحده را متمرکز به رفع اختالفات جبهه عربی و به تبع آن، انســداد این 
عواید برای تهران کرده اســت. از سوی دیگر، آن ها سعی می کنند حریم 
هوایی قطر را برای هواپیماهای اسرائیلی و دیگران باز کنند تا بتوانند این 

انحصار حریم هوایی را شکسته و ارتباط دوحه و تهران را نیز قطع کنند.
موضوع ســوم هم بحث رابطه قطر با ایران است. محور غربی عبری در 
تالش برای کمرنگ کردن این رابطه بوده تا حدی که در راستای پروژه 
فشــار حداکثری، در تعامالت اقتصادی بین دوحه و تهران، سهم روابط 
تجاری صفر شود. این سه موضوع در دستور کار جرد کوشنر قرار داشته 
و مــورد بحث نیز قرار گرفته اســت. اما به نظر می رســد قطر در طول 
40روز باقــی مانده از حکومت دونالد ترامپ بر کاخ ســفید، گام مهمی 
برای عادی ســازی با رژیم صهیونیستی برنخواهد برداشت و همچنان بر 
مواضع خود پافشــاری خواهد کرد. قطر در انتظار پیروزی نهایی و ورود 
جو بایدن به عرصه قدرت در واشنگتن است. در این مدت هم کویت، قطر 
و عمان تاکنون زیر بار فشــارهای ترامپ نرفته اند. به دلیل سیاست های 
اعتدالی قطر در نسبت با دیگر اعراب حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان، 
احساس رهبران قطر این است که نباید با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار 
کنند. از نظر آن ها ابتدا باید سیاست های چهار سال آینده ایاالت متحده 
با مسئله فلسطین شفاف شده و منطقی ندارد که در 40 روز باقی مانده 
بخواهند هزینه و ریسک کرده و با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنند. 
بنابراین اگر چه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین رابطه 
خود را تا اندازه ای علنی کرده اند، سه کشور دیگر عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در انتظار سیاست های آینده جو بایدن درباره مسائل منطقه، 

جمهوری اسالمی ایران و فلسطین خواهند بود.
از سوی دیگر، به نظر می رسد قطر تمایل به حل و فصل مشکالت خود 
با جبهه عربستان سعودی دارد. ممکن هم است که این اتفاق به زودی 
رخ دهد و ریاض تمایل داشــته باشد مشکالتش را با دوحه کند که در 
پی آن، قطر را به محور عبری عربی بکشــاند. اما در هر صورت خاندان 
بن حمد آل ثانی روابط خود را با تهران حفظ خواهند کرد. عربســتان 
در ابتدای بحران روابط با قطر شرط بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و 
عدم حمایت از جنبش اخوان المسلمین را برای برقراری دوباره روابط 
اعالم کرده بود. اما به نظر می رســد این شــبکه که به عنوان یک ابزار 
تبلیغاتی بسیار تأثیرگذار برای دولت قطر تلقی می شود، به هیچ عنوان 
بســته و شروط دیگر عربستان نیز پذیرفته نخواهد شد. مواردی مانند 
رابطه قطر با ایران، ترکیه و اخوان المســلمین موضوعاتی است که به 

عنوان خط قرمز قطر تلقی می شود.

نماد جوانان فلسطینی گلوله خورد
جهان: اعد ابوعمرو، جوان ۲0ســاله فلســطینی و ساکن نوار غزه مورد 
اصابت گلوله های ارتش اســرائیل قرار گرفــت. ابوعمرو صاحب عکس 
معروف »مبارز بدون پیراهن فلســطینی« است که در ۲۲اکتبر، عکاس 
خبرگزاری آناتولی او را به نمادی جهانی از مقاومت در غزه تبدیل کرد. 
حاال او از ناحیه پا گلوله خورده اســت. البته وی به موقع به بیمارستان 
منتقل شد و زنده اســت. ابوعمرو صاحب یک کیوسک کوچک در نوار 
غزه است و سیگار می فروشد. این عکس از ابوعمرو بیش از 50هزار بار 

به اشتراک گذاشته شد.

واکنش آمریکا به خروج کارمندان سفارتش از عراق
سفیر ما به کارش ادامه می دهد

 ایسنا: ســفارت آمریکا در بغداد به انتشــار اخبــاری درباره خروج 
کارمندان این ســفارتخانه از عراق واکنش نشان داد. دفتر رسانه ای 
سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرد: تضمین امنیت کارمندان دولت و 
شهروندان آمریکا و همچنین امنیت تأسیساتمان در رأس اولویت های 
ما قرار دارد. ما بر پایبندی به شــراکت دیپلماتیک قدرتمند با عراق 
تأکید می کنیم و متیو تولر، سفیر آمریکا در بغداد و هیئت دیپلماتیک 

ما در عراق به فعالیتشان ادامه می دهند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
حضور ناتو در دریای سیاه عامل بی ثباتی است

تســنیم: ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
نشســت خبری هفتگی خود در مسکو از افزایش فعالیت های نظامی 
ناتو در دریای ســیاه ابراز نگرانی کرد. او بــه خبرنگاران گفت: »ناتو 
در حال گســترش حوزه فعالیت های خود در دریای ســیاه اســت و 
کشــورهای خارج از منطقه را نیز به آنجا کشانده است. تعداد ناوهای 
ناتو در دریای ســیاه و نیــز پروازهای شناســایی هواپیماهای بدون 

سرنشین ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه افزایش یافته است«.
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یادداشت روز

 دکتر حسن هانی زاده؛ کارشناس مسائل منطقه

 جهان/ علــوی   حوثی هــا به عنوان 
یکــی از قبایل مرزنشــین یمن که هم 
ســابقه حکومتــداری طوالنــی را در 
کارنامــه دارند و هــم در دهه های اخیر 
در چالــش و منازعــه  مــداوم با دولت 
علی عبداهلل صالح و عربســتان سعودی 
قرار داشــته اند، به ناچار سطح باالتری 
از آمادگــی نظامی و تســلیحاتی را در 
مقایسه با دیگر قبایل یمن رقم زده اند، 
به نحوی که امروز عملیات های موفق و 
برد بلندی علیه سعودی و امارات انجام 
داده اند. عملیات هایی نظیر تأسیســات 
نفتی جده در غرب، پاالیشگاه بقیق در 
شمال شــرق و فرودگاه ابوظبی امارات 
در شمال شرق شــبه جزیره عربستان 
مثال هایی در قابلیت های انصاراهلل است. 
این نوشتار مروری بر توانمندی نظامی 
جنبش انصاراهلل یمن است. گفتنی است 
این مطلب، بر اســاس داده هایی اســت 
که توســط این جنبش منتشر شده و 
قاعدتاً همه توانمندی های نظامی یمن 
رسانه ای نشده است. با این حال، ارتش 
یمن در جنگ های شش گانه، فرسوده و 
به خاطر فساد گسترده و تعلقات قبیله ای 
دچار از هم گسیختگی شد و در نهایت، 
در زمــان آغاز قیام مردمی علیه عبداهلل 
صالح در سال ۲011 تقریباً از هم پاشید. 
همچنین توانمندی امروزی کمیته های 
مردمی و ارتش یمن مربوط به سال های 
اخیر است. برخی از مهم ترین پهپادهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه 

معرفی می شود.

پهپاد هدهد»
برد این پهپاد 30 کیلومتر اســت که به 
دلیــل کوچکی حجم و ســطح مقطع 
راداری امکان شناســایی و تالش برای 
ساقط کردن آن با ســامانه های پدافند 
هوایی بسیار اندک است، احتمال هدف 
گرفتن آن با موشک های لیزری ضعیف 
است و حتی به  ســختی صدای آن در 

آسمان شنیده می شود.

پهپاد رقیب»
این پهپاد بــرد 15 کیلومتری دارد و از 
کارکردهایی نظیر رصد مستقیم اهداف 
و میدان نبرد، مشــخص کردن اتفاقات 
مربوط به تجمعات و تجهیزات دشــمن 
و مجهز بودن به سیستم رصد و ردیابی 
دقیق با استفاده از لیزر برخوردار است؛ از 
تکنیک های تصویربرداری متعدد از جمله 

تصویربرداری حرارتی استفاده می کند و 
حمل آن در مناطق ناهموار و به همراه 

گردان های پیاده آسان است.

پهپاد راصد»
ایــن پهپاد برد 35 کیلومتــری دارد، با 
موتور برقــی کار می کند و مأموریت آن 
رصد اهداف و نظارت لحظه ای بر میدان 
نبرد است، مجهز به جدیدترین فناوری 
تصویربرداری و همچنین سیستم ویژه 

نقشه برداری و ترسیم نقشه است.

«K2 پهپادهای قاصف ۱ و
پهپادهای قاصــف بردی در حدود 150 
کیلومتــری دارند و عملیــات ارتش و 
کمیته های مردمی یمــن علیه مواضع 
ائتالف سعودی و مزدوران منصورهادی 
در داخل یمن با پهپادهــای دارای برد 
 K۲ کوتاه و متوســط نظیر پهپاد قاصف
انجام می شود. قاصف K۲ در ارتفاع 10 
متری باالی هدف منفجر شده و موجب 

پراکندگی بسیار ترکش ها می شود.

پهپادهای صماد»
پهپادهای صماد که شــامل صماد 1، ۲ 
و 3 اســت، مهم تریــن پهپادهای ارتش 
و کمیته هــای مردمی یمن اســت که 
مأموریت برون مرزی دارد. پهپاد صماد1 
که برای اهداف اطالعاتی است می تواند تا 
مسافت بیش از 500 کیلومتر پرواز کرده 
و قابلیــت رصد اهــداف و ارائه اطالعات 
به طور مستقیم به اتاق عملیات را داراست. 
صماد۲ از نوع شناسایی دوربرد است، اما 
مدل صماد3 پهپاد تهاجمی اســت که 
از ســر جنگی انفجاری برخوردار است و 
می تواند در مسافت هزار و 700 کیلومتری 
از مبدأ به اهداف خود حمله ور شود. پهپاد 

هجومی صماد3 از فناوری پیشــرفته ای 
برخوردار است که رادارها نمی توانند آن 
را رهگیری کنند. ارتش یمن در مرداد ۹8 
برای نخستین  بار با پهپاد صماد3 فرودگاه 

ابوظبی را هدف قرار داد. 
ارتــش و کمیته های مردمــی یمن در 
کنار در اختیار داشــتن انــواع پهپادها، 
موشــک های مهمی نیز در اختیار دارند 
که برخی از مهم ترین آن ها در ادامه شرح 

داده شده است.

موشک های ثاقب ۱، 2 و ۳»
این موشک ها ساختار پدافندی داشته و 
به ترتیب بر اساس موشک های کوتاه برد 
 R77 و R۲7T و میان برد R73 روســی
توسعه یافته اند که در نهایت بردی حدود 
۲0 کیلومتــری و ســرعت ۲.5 برابری 

سرعت صوت دارند. 

فاطر ۱»
موشک فاطر1 از ســام۶ روسی توسعه 
یافته است و بردی ۲۲.5 کیلومتری دارد. 
سامانه فاطر 1 پهپاد آمریکایی MQ۹ را 

در اکتبر ۲017 ساقط کرد.

«F و بدر P۱ موشک های بدر
این موشک ها از جمله موشک های کوتاه 
برد یمنی هســتند که شــبیه موشک 
توچکای روسیه است. بدر F که جدیدتر 
از بدرP1 است بُرد 1۶0 کیلومتری دارد. 
این موشــک در کنار دقت بســیار باال، 
حاوی یک قابلیت بســیار مرگبار است 
چرا که ســر جنگی آن حاوی 14 هزار 
ترکش بوده و به طور کامل، شعاع اطراف 
هدف را پوشش می دهد. بدر اف با قابلیت 
منفجر شــونده در هوا یا AirBurst است 
که فیوز آن در ارتفاعی مشخص از سطح 

زمین، گلوله یا ســر جنگی مورد نظر را 
منفجر می کند. 

موشک کروز قدس»
موشــک کروز قدس از نوع موشک های 
بالدار کروز است. موشک های بالدار کروز 
انواع مختلفی دارند که برد برخی از آن ها 
به حدود 3 هزار کیلومتر نیز می رســد. 
امتیاز این موشک ها کوچک بودن آن ها 
و البته سرعت بسیار باال و ارتفاع کم آن 
است که ساخت آن نیاز به فناوری هندسی 
پیشرفته و پیچیده دارد. کروز قدس که 
مجهــز به دقیق ترین سیســتم کنترلی 
موسوم به سیستم تطبیق بینایی دیجیتال 
)DSMAC( اســت، دارای کالهک هــای 

جنگی 500 تا هزار کیلوگرمی است.

موشک بالستیک از نوع ذوالفقار»
موشک بالستیک ذوالفقار، موشک زمین 
به زمین ســاخت یمن است که در فوریه 
۲0۲0 از آن رونمایی شــد. این موشک، 
نمونه پیشرفته و به روز شده مشابه نسل 
جدید موشک های دوربرد است که برد آن 
به هزارو 300 کیلومتر و سر جنگی آن به 
450 کیلوگرم می رسد. ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در عملیات »توازن بازدارندگی 

سوم« از این موشک بهره گرفتند.

موشک های قاهر۱ و ام2»
موشــک قاهر1، یک موشک بالستیک 
اســت که می تواند اهــداف را در فاصله 
500 کیلومتری با دقت هدف قرار دهد. 
موشک بالستیک قاهر ام۲ نوع پیشرفته 
موشک قاهر1 است که توانایی حمل یک 
کالهک جنگی به وزن 350 کیلوگرم را 
داراست. ویژگی منحصر به فرد قاهر ام۲ 
دقت بــاال در اصابت به اهداف 5) تا 10 
متر (بوده که آن را در زمره موشک های 

نقطه زن یمن قرار داده است.

موشک برکان ۱، 2 و ۳»
موشــک های برکان یکی از دستاوردهای 
مهم موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن بوده که نســخه پیشــرفته و بومی 
موشک های کوتاه برد اسکاد زمان شوروی 
سابق هستند. موشک برکان 3 ارتقا یافته 
برکان 1و ۲ اســت که بــرد آن بین هزار 
و 300 تا هــزار و 800 کیلومتــر برآورد 
می شود. ارتش و کمیته های مردمی یمن از 
برکان 3 در عملیات الدمام که هزار و۲00 
کیلومتر از صنعا فاصله دارد، استفاده کردند.

گزارش
سیر تحول توان نظامی مقاومت یمن از انقالب تا به امروز

»انصاراهلل« هر روز قوی تر از دیروز
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