
 

هزار و 200 ساعت مصاحبه در گنجینه تاریخ شفاهی حرم مطهر
ساعتی با کارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
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گفت وگو با کلر ژوبرت  عالیشاه در گفت و گو با قدس: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

:jامام محمد باقر
سالمت دین 

و تندرستی بهتر از 
مال است و مال 
زیوری است از 

زیورهای خوب دنیا. 
کافی، ج 2، ص 216
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کتاب ها برای خوانده شدن 
باید دست به دست بچرخند

بهترین بازی عمرم را 
در فینال به نمایش می گذارم

همه عامالن و سرپل  های ترور شهید فخری  زاده 
شناسایی و عده ای دستگیر شدند

 در پاسخ به نامه رئیس جمهور اعالم شد 

3 شرط رهبر انقالب برای برداشت ازصندوق توسعه ملی

دستور وزیر برای ورود 
مدیران سرخابی به پرونده 

سایت های شرط بندی

پاک سازی 
فوتبال از 
قماربازها

 اخبار  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه 
رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. محسن زنگنه بیان کرد: رئیس مجلس بر اساس ُعرف هرساله 
پس از تقدیم الیحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت 
ملی نفت از صندوق توسعه ملی، از رهبر انقالب کسب تکلیف می کند؛ چرا که برداشت 
از صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید ایشان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هرساله از صندوق توسعه ملی را صرفاً 

 ............ صفحه 2تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در الیحه...

فعالیــت  بــه  رســیدگی  پرونــده  ورزش    
ســایت های شرط بندی و ســودجویی این طیف 
در فضای مجازی از روز شــنبه هفته جاری وارد 
مرحله جدیدی شــد تا پلیــس فتا با هماهنگی 
دستگاه قضایی عملیات دستگیری و برخورد با 
سرشــاخه های این جریان آلوده به فساد را آغاز 

کند.این عملیات...

گفت و گو با دکتر مهدی جمشیدی 
درباره آسیب شناسی پژوهش 

در علوم انسانی

علوم انسانی اسالمی 
در تعامل با مسئله 

شکل می گیرد

بغض چهار ساله 
کلینتون 

ترکید

دموکرات ها: 
بساط الکترال را 

جمع کنید!
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8

گزارشی در حاشیه بی احترامی 
به سرباز بابلی به دلیل 

انجام وظیفه قانونی

بازی با کرامت 
سربازی!

 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
سید رضا صدرالحسینی

پس از موافقت رهبر انقالب با بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، هرچند برخی این طور ادعا می کنند احتمال تصویب آن پررنگ شده، اما تا 
رفع نگرانی ها نباید چندان به تصویب این لوایح خوش بین بود. »رهبر انقالب تنها 

با بررسی دوباره لوایح کارگروه ویژه اقدام مالی در...

اجازه بررسی FATF  به معنای 
تصویب آن  نیست

 ............ صفحه 2
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آگهی مناقصه
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آس�تان ق�دس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید ذخیره س�از
ل�ذا  نمای�د،  اق�دام  عموم�ی  مناقص�ه  طری�ق  از  مغناطیس�ی   
متقاضی�ان محت�رم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقص�ه و دریافت اس�ناد مربوطه 
و  مراجع�ه  مناقص�ات  بخ�ش   http://dev.razavi.ir نش�انی  ب�ه  می توانن�د 
حداکث�ر ت�ا س�اعت 13:30 روز ش�نبه م�ورخ 1399/10/06 نس�بت ب�ه تحوی�ل 
پیش�نهادات تکمی�ل ش�ده و م�دارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اق�دام نمایند، 
ضمن�ًا هزین�ه چ�اپ آگه�ی در روزنامه ها ب�ر عهده برن�ده مناقصه خواه�د بود.

 شماره های تماس 32001039 و  051-32001420

»Tape Storage  مناقصه عمومی خرید «

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

,ع
99
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ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات  عمرانی  نس��بت به اجرای ش��بکه به ش��رح جدول ذیل  
از طری��ق مناقص��ه عمومی اق��دام نماید. داوطلب��ان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/09/26 الی 99/10/02  به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/10/13  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کس��ب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف 
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی( )ریال(
تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

مورخ95/000/000تامین برق مشترکین مسکن محرومین روستای  تیغدر شهرستان قاین242/ع/199
99/10/14
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

97/000/000تامین برق مسکن محرومین نقاط مختلف روستاهای شهرستان نهبندان243/ع/299

168/000/000تامین برق مسکن محرومین روستاهای رضویه –تپه طاق و چاه مسافر شهرستان طبس244/ع/399

مورخ171/000/000تامین برق مسکن محرومین روستاهای چاهدراز و آرویز شهرستان نهبندان245/ع/499
99/10/15
 ساعت 8 

صبح
181/000/000تامین برق شهرک صنوف آالینده فاز 2 شهرستان بیرجند246/ع/599

115/000/000تامین برق کشتارگاه و میدان عرضه دام زیرکوه و کشتارگاه نهبندان247/ع/699

180/000/000تامین برق مسکن محرومین شهرک روستایی دشتغران شهرستان طبس248/ع/799
مورخ

99/10/16
 ساعت 8 

صبح

–جوخواه-خرو-اسفندیار 249/ع/899 آباد  خسرو  روستای  محرومین  مسکن  برق  تامین 
شهرستان طبس

310/000/000

230/000/000تامین برق مسکن محرومین روستاهای شیرگ آقا و فنود شهرستان سربیشه250/ع/999

157/000/000تامین برق مسکن محرومین شهرک ماژان و فرسنگ شهرستان خوسف251/ع/1099

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی همراه با ارزیابی کیفی
   شماره 242/ع /99 لغایت 251/ع/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

س
/ 9
90
98
98

س�ازمان موقوفات آس�تان قدس رض�وی در یزد و کرم�ان در نظر 
دارد محصول پس�ته تولیدی س�ال 99 خ�ود را از طریق مزایده به 
فروش برس�اند لذا از متقاضی�ان دعوت به عمل می آید از تاریخ روز چهار ش�نبه 
99/09/26ب�ا مراجعه ب�ه دفتر مرکزی س�ازمان واقع در رفس�نجان میدان قدس 
دفت�ر مرکزی س�ازمان و رویت نمونه و میزان محصول قیمت پیش�نهادی خود را 
حداکثر تا مورخ چهارشنبه1399/10/03بصورت مکتوب ارائه نمایند . ضمنًا واریز 
مبل�غ 500.000.000 ریال به عنوان س�پرده ش�رکت در مزایده به حس�اب جاری 
2217078000بان�ک تجارت طالقانی رفس�نجان به نام س�ازمان موقوفات آس�تان 
ق�دس رض�وی یزد و کرم�ان الزامی اس�ت . س�ازمان در رد یا قبول ی�ک یا کلیه 

پیشنهادات آزاد است .هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.
تلفن های تماس :09133912390-09132925140-34281104-9

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان

آگهی مزایده فروش محصول پسته سال 99)نوبت دوم(

 ............ صفحه های 10 و 11

معجزه آن پنج کلمه
روایت پیام تاریخی امام خمینی)ره( در 26 آذر 1362 و 
لبیک راننده های کامیون که کشور را از بحران نجات داد

 ............ صفحه 5
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وزیر دفاع از افزایش بودجه سازمان سپند خبر داد   وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از افزایش ۲۵۶ درصدی بودجه سازمان پژوهش و نوآوری های دفاعی خبر داد. به گزارش مهر، امیر حاتمی 
با بیان اینکه تالش سازمان پژوهش های نوین دفاعی با جدیت بیشتری نسبت به قبل ادامه خواهد داشت، گفت: تمامی کارکنان و مدیران وزارت دفاع پس از ترور شهید واالمقام دکتر فخری زاده عزم خود را 

برای ادامه راه وی جزم کردند. وی افزود: در کشوری که میلیون ها جوان آماده شهادت هستند، هیچ قدرتی توان چیره شدن بر آن را نخواهد داشت.

نمایندگان مجلس که روز گذشــته رسیدگی 
بــه طــرح اصــاح مــوادی از قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری اســامی را در دســتور کار 
داشتند؛ پیشــنهاد حذف محدودیت سنی 
و افزایش ســقف ســن به 75 ســال را حذف 
و همچنیــن نداشــتن تابعیــت و اقامــت در 
کشــورهای دیگــر را بــه شــروط کاندیداتــوری 

ریاست جمهوری اضافه کردند.

 رأی منفی به حذف »
محدودیت سنی داوطلبان

در جریان بررســی طرح، پیشــنهاد محســن 
زنگنه مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی 
داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری در 
طرح مذکور مطرح شــد که با 75 رأی موافق، 
147رأی مخالــف و دو رأی ممتنــع از مجموع 
248 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت 
شد. نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
تشریح پیشنهاد خود گفت: پیش بینی شرط 
حداقل 40 سال برای نام نویسی در انتخابات 
ریاست جمهوری با جوانگرایی مغایر است. 
از آنجایــی کــه شــروطی ماننــد مدیــر، مدبر، 
ایرانــی بــودن، رجل سیاســی و مذهبی بودن 
بــرای کاندیداتوری ریاســت جمهوری در نظر 
گرفته می شود، نباید فردی با سن 39 سال را 
که از این ویژگی ها برخوردار است، از نامزدی 

ریاست جمهوری محروم کرد.
در  امــا  مایــر  نماینــده  بیگی نــژاد،  هــادی 
مخالفــت بــا ایــن پیشــنهاد گفــت: هرچند 
پس از انقاب به دلیل خأل های مدیریتی از 
جوانان در پست های مختلف استفاده شد، 
ولی در شرایط کنونی نمی توان در جایگاهی 
مانند ریاســت جمهوری از افرادی اســتفاده 
کــرد کــه تجربه کافی ندارند و پیــش از این از 
رفتــار و توانایــی وی اطمینان حاصل نشــده 
است. نمایندگان در ادامه با پیشنهاد دیگری 
مبنــی بــر افزایــش ســن نامزدها به 75ســال 
نیز مخالفت کردنــد. غامرضا نوری قزلجه، 
نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد داده بود 
که حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهور از 
70 به 75 ســال افزایش یابد که وکای ملت 

با 140 رأی مخالف، 52 رأی موافق و یک رأی 
ممتنــع از مجمــوع 230نماینــده حاضــر در 
جلسه با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. 
تعيين کف و سقف سن داوطلبان انتخابات 
ریاســت جمهوری برای نخســتین بار است 
کــه در مجلــس مطــرح می شــود. در مصوبه 
کميســيون شــرايط ســنی بــراي حضــور در 
انتخابات از 40 تا 70 سال تعيين شده  است.

منع چندتابعیتی  ها برای نامزدی»
نماینــدگان در ادامــه بررســی جزئیــات طرح 
اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهوری اسامی ایران با اصاح جزء 2 بند 
الــف ماده یک این طرح در ارتباط با شــرایط 
داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا 
193رأی موافــق، 31 رأی مخالــف و دو رأی 
نماینــده حاضــر  از مجمــوع 247  ممتنــع 
در صحــن موافقــت کردنــد؛ ایــن مصوبه دو 

تابعیتی ها را از کاندیداتوری منع می کند.
در جریان این بررسی سید محمود نبویان، 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با 
ارائه پیشــنهادی درباره شرایط اختصاصی 
داوطلبان ریاست جمهوری گفت: واژه تابع 

ایرانــی در ایــن بخش ابهام دارد، کســی که 
تابعیــت کشــورهای دیگر را داشــته باشــد، 
می توانــد تابعیــت ایران هم داشــته باشــد، 
بنابراین با توجه به حضور افراد دوتابعیتی 
و ســه تابعیتــی در ایــن دولــت، ایــن واژه 
نمی توانــد نافــی نداشــتن تابعیــت دیگــر 
کشورها باشد، درنتیجه پیشنهاد می کنیم 
این بند حتماً اصاح شود. در ادامه جلسه 
حجت االســام علیرضا ســلیمی، نماینده 
محات، اظهار کرد: کسی که کارت اقامت 
ســایر کشــورها و همچنین ملکی در خارج 
از کشــور داشــته باشــد، قطعاً این موضوع 
تأثیرگــذار  او  ارتباطــات  و  مــراودات  روی 
است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســامی تأکید کرد: کسی که به کشورهای 
دارد،  تعلــق خاطــر  و  وابســتگی  خارجــی 
قطعــاً نمی توانــد وظایــف خود را در کشــور 
مــا به درســتی انجام دهــد. ابراهیم عزیزی 
نماینده کرمانشاه هم  پیشنهاد رفع ابهام 
در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: 
نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته 
و حــال به تنهایی کفایت نمی کند، بنابراین 
داوطلبــان ریاســت جمهــوری بایــد ســابقه 

اقامــت در ســایر کشــورها را نیــز نداشــته 
باشــند. در ادامــه نماینــدگان بــا رفــع ابهام 
مطرح شــده از سوی نماینده کرمانشاه نیز 
بــا 152 رأی موافــق، 56 رأی مخالف و 6 رأی 
ممتنــع از مجمــوع 239 نماینده حاضر در 
صحن موافقت کردند.  براساس اصاحات 
صــورت گرفتــه در جزء 2 بند الف ماده یک 
این طرح »ایرانی االصل و نداشتن تابعیت 
و اقامت یا مجوز آن و نداشــتن گرین کارت 
کشــورهای دیگــر در گذشــته و حــال« از 
ریاســت  داوطلبــان  اختصاصــی  شــرایط 

جمهوری به شمار می آید.
گفتنی اســت کلیــات طرح اصاح مــوادی از 
قانون انتخابات ریاست جمهوری روز 11 آبان 
ماه به تصویب مجلس رسیده بود. همچنین 
نماینــدگان مجلــس روز 12 آذر مــاه با تغییر 
دســتور کار مجلــس و در اولویت قرار گرفتن 
بررسی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراهای اسامی شهر 
و روســتا موافقــت کردنــد. در این طــرح  قرار 
اســت نحوه نام نویســی نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهــوری و شــرایط رســیدگی بــه 

صاحیت آن ها بررسی و اصاح شود.

با اصالحات دیروز نمایندگان مردم در قانون انتخابات 

دوتابعیتی ها و دارندگان گرین کارت رئیس  جمهور نمی شوند

آقــای فنونــی زاده! بــه کــوری چشــم بدخواهــان، پرســپولیس قهرمانــه. س
قهرمانم نشه فدای سر هواداران. 9120000675

چنــد روزمانــده بــه تولــد دخترم. دوســت دارم دلش را شــاد کنم. گفتم س
بهــش کــه اســمت تــو همین صفحــۀ صــدای مردم چاپ شــود. اســمش 
»رقیــه محمدیان هالی« اســت. »رقیــه  جان« تولدت مبارک. متشــکرم. 

9360000955
آیا می دانید گرافیک و صفحه آرایی فعلی روزنامه قدس مربوط به پنج سال س

قبل است؟ وقت آن نرسیده که روزنامه را به روز کنید؟ خودتان خسته نمی شوید 
از این همه یک نواختی؟ دو سه روز بیشتر تا سالروز انتشار روزنامه قدس باقی 

نمانده است. منتظر تغییریم. سید ابوالفضل محمودی. 9150000417 
جنــاب آقــای روحانــی! شــما و دولتتــان درمــدت ریاســتتان بزرگ تریــن س

خدمت را به ارزش پول ملی و اقتصاد و ملت و آبروی آنان کرده اید! گفتم 
فقــط خودتــان از دولتتــان تعریف نکرده باشــید! ممنونیم کــه با تدبیرتان 
گرانی را از بین بردید وسفرۀ ملت به خصوص کم درآمدها را  بزرگ کردید 
و آن قدر از تأثیر تحریم گفتید تا دشــمن متوجه شــد که کارش را درســت 
انجام داده اســت! کاش دولت جناب عالی یک هزارم توجهی که به غرب 
و مذاکره و خارج از کشور داشت، توجهی به داشته های ملت خودمان و 

جوانان می کرد! 9150000196
برنامه ریــزی دولــت بــرای تعطیلــی اول فروردیــن و ممنوعیــت 13 بدر و س

تیرماه برای سفرهای تابستان و  از ده روز قبل برای شب چله و ممنوعیت 
تردد شــبانه قابل تحســین اســت، امــا کاش این اقتدار بــرای جلوگیری از 

گرانی اجناس و تورم هم بود! 9150000819

آخرین جزئیات از تولید واکسن کرونای ایرانی

تزریق مرحله انسانی از دی آغاز می شود
یــک متخصص بیماری هــای عفونی با 
اشاره به آغاز مرحله نخست کارآزمایی 
انسانی واکسن کرونای ایرانی از ابتدای 
دی گفــت: امیدواریــم تا پیش از ســال 
جدید این واکسن آماده شود. به گزارش 
خبرگزاری ایســنا، مینو محرز در برنامه 
تهــران کلینیــک رادیــو تهــران بــا اشــاره 
به آغاز مرحله تســت انســانی واکسن 
کرونای انســانی از ابتدای دی ماه گفت: 
بر اساس اظهارات مسئوالن ساخت این واکسن، مرحله تست انسانی از اول دی 
ماه بر روی 56 تا 60 نفر انجام می شود. این افراد در محدوده سنی 18 تا 50 سال 
بوده و پس از تزریق در قرنطینه می مانند تا مواجهه با ویروس نداشته باشند. به  
افراد داوطلب پاداش مختصری داده می شــود. این واکســن عوارضی ندارد چون 
از واکســن ضعیف شــده تهیه می شــود. وی افزود: این واکسن در سازمان غذا و 
دارو ســازمان بهداشــت جهانی ثبت شــده و مراحل آزمایشــی آن هم به صورت 

مکرر ثبت می شود. 
محرز در ادامه با اشاره به شرایط داوطلبان گفت: افراد داوطلب که در محدوده 
سنی 18 تا 50 سال قراردارند فراخوان شده اند و پس از انجام آزمایشهای متعدد 
و اینکــه ایــن افــراد پیــش از آن بــه این بیماری مبتا نشــده باشــند، پــس از طی 
کردن مرحله اول به ســرعت به مرحله دوم تســت این واکســن می رویم و سپس 
واکسیناسیون انبوه انجام می شود. نتایج این واکسن در مرحله حیوانی بسیار 
خوب بوده است. وی با تأکید بر اینکه کودکان و زنان باردار هنوز نمی توانند از این 
واکسن استفاده کنند، گفت: اکثر بیماران بدحال ما کسانی هستند که بیماری 
ریوی، قلبی و دیابت دارند. افراد باالی 70 سال، بیماران با ریسک باال، افراد چاق 

و کادر درمان در اولویت اول تزریق این واکسن هستند.

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر سوریه:

تا پیروزی نهایی بر تروریسم، کنار دمشق می ایستیم
رئیس جمهور روز گذشته استوارنامه سفرای جدید سوریه، ژاپن، اندونزی، تونس، 
مکزیک، تایلند و اوگاندا را دریافت کرد. حجت االســام حســن روحانی هنگام 
دریافت اســتوارنامه »شــفیق دیوب« سفیر جدید ســوریه در تهران، روابط ایران 
و ســوریه را در طــول تاریــخ راهبــردی، دوســتانه و برادرانــه توصیــف کــرد و گفت: 
جمهوری اسامی ایران در سال های اخیر که ملت سوریه در سنگر دفاع از حق 
و حقیقت و مبارزه با تروریسم بودند، همواره حامی آن ها بوده و تا پیروزی نهایی 
بر تروریسم، بازگشت آوارگان و بازسازی این کشور نیز کنار ملت و دولت سوریه 
خواهد ایســتاد. رئیس جمهور هنگام دریافت اســتوارنامه » آیکاوا کازوتوشی« 
ســفیر جدیــد ژاپــن هــم با بیــان اهمیت تســریع در اجــرای توافقات مشــترک و 
همچنیــن آزاد ســازی منابــع مالی ایــران در توکیو، گفت: ایران همواره از توســعه 
روابــط اقتصــادی و علمــی بــا ژاپن اســتقبال می کنــد. روحانی در دیدار »ســمیر 
المنصــور«  ســفیر جدیــد تونس نیز گفــت: جمهوری تونس به عنوان کشــوری 
مســلمان، برادر، دوســت و مهم در شــمال آفریقا می تواند دروازه ورود جمهوری 

اسامی ایران به کشورهای آفریقایی، شمال آفریقا و اروپا باشد. 

رونمایی از بازی رایانه ای »ژنرال« در آینده نزدیک
بــازی رایانــه ای »ژنــرال« کــه محــور آن 
مرتبــط بــا شــخصیت ســپهبد شــهید 
قاسم سلیمانی است، در آینده نزدیک 
رونمایی و منتشــر می شــود. بــه گزارش 
مهــر، امیــر رهبــر، مدیــر روابــط عمومی 
مرکــز تولیــد و نشــر دیجیتــال انقــاب 
اســامی )متنا( با بیــان اینکه مرکز متنا 
سی ام آذرماه سال جاری از بازی رایانه ای 
»سفیر عشق« با تهیه کنندگی مهدی 
جعفــری و نویســندگی عماد رحمانی رونمایــی خواهد کرد، گفــت: در آینده بازی 
»ژنرال« نیز که کار همین گروه است رونمایی خواهد شد. وی درباره بازی »ژنرال« 

افزود: این بازی درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی ساخته شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

همه عامالن و سرپل  های ترور شهید فخری  زاده 
شناسایی و عده ای دستگیر شدند

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، گفت: همه عامان و 
ســرپل  های پشــتیبانی و لجســتیک ترور شهید فخری  زاده شناســایی و عده ای از 
ایــن افــراد نیز دســتگیر شــدند. به گــزارش خبرگــزاری فارس، مرتضــی محمودوند 
ضمــن تشــریح جزئیــات جدیــدی از ترور شــهید محســن فخــری زاده دانشــمند 
هسته ای کشورمان، اظهار کرد: متأسفانه در بحث عملیات های تروریستی توسط 
ســرویس های مخوف امنیتی-که دشــمن شــناخته شده جمهوری اســامی ایران 
هستند- ما شاهد یک عدم هماهنگی بین مسئوالن  ذی ربط هستیم. وی افزود: 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم این موضوع مطرح شد 
که ما حتماً باید کارگروه مشــترکی بین مســئوالن حوزه نظارتی، امنیتی، نظامی و 
افرادی که دست اندرکار حوزه امنیتی هستند نه فقط در موضوع ترور اخیر بلکه 
در تمام مباحث این موضوع تشکیل دهیم.  نماینده مردم خرم آباد در مجلس در 
ادامه در خصوص عامان حمله تروریستی شهید فخری زاده گفت: اصل موضوع 
این است که در این قضیه هم به لطف خدا اقدام های بسیار خوب و بازدارنده ای 
صورت گرفت و افرادی که هماهنگی تجهیزات و امکانات این عملیات تروریستی را 
داشتند، شناسایی شدند و عده ای از این افراد نیز دستگیر شدند و نتیجه نهایی 

حتماً با صاحدید مسئوالن ذی ربط نظام، در رسانه ملی اعام خواهد شد.

  FATF اجازه بررسی 
به معنای تصویب آن  نیست

پس از موافقت رهبر انقاب با بررسی دوباره 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
هرچند برخی این طور ادعا می کنند احتمال 
تصویب آن پررنگ شده، اما تا رفع نگرانی ها 
نباید چندان به تصویب این لوایح خوش بین 
بــود. »رهبــر انقــاب تنها بــا بررســی دوباره 
لوایــح کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی در مجمــع 
موافقــت کردند« همیــن یک جمله کفایت 
می کرد تا غبار از روی لوایح چهارگانه دولت 
کنار برود و بار دیگر بحث  FATFبه سرخط 
خبرها تبدیل شــود؛ لوایحی که با ایرادهای 
شورای نگهبان و اختاف اش با مجلس دهم 
سرنوشــتش بــه دســت مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام سپرده شد و آن ها هم از یک 
ســال پیــش و پــس از ماجرای تحریم ســپاه 
از ســوی آمریــکا و ســپس شــهادت ســردار 
ســلیمانی آن را عمــاً از دســتور کار خــارج 
کردنــد تا با سررســید موعد مقــرر، تصمیم 
شورای نگهبان یعنی رد این لوایح به عنوان 

تصمیم نهایی قلمداد شود. 
ایــران دو الیحــه از چهــار الیحه مــورد نظر 
کارگــروه ویــژه اقدام مالــی را مصوب و اباغ 
کــرده؛ )قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و قانون 
مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریســم( امــا این 
نهاد بین المللی به بهانه نهایی نشــدن دو 
الیحــه الحاق ایــران به کنوانســیون مقابله 
بــا تأمیــن مالــی تروریســم )CFT( و الیحــه 
الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم 
ســازمان یافته )پالرمــو( بــار دیگــر جمهوری 
اسامی را در لیست سیاه قرار داد؛ اقدامی 
که با انگیزه های سیاسی انجام شده است. 
از  کــه   CFT و  پالرمــو  الیحــه  دو  بررســی 
بهمن 1398 در مجمع مســکوت گذاشــته 
شــد، اکنون هم شــک و شــبهه های جدی 
درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به 
عنــوان مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه 

سؤاالت مهم و به جایی دارد. 
اتحادیــه FATF دارای یــک دســتورالعمل 
40 مــاد ه ای اســت که به ادعای کشــورهای 
عضو همه جنبه های مبارزه با پولشــویی را 
دربر می گیــرد. باوجود همــکاری جمهوری 
اســامی، اصــرار ایــن نهــاد بــرای تصویــب 
دو الیحــه باقیمانــده، از انگیزه هــای پنهان 
طرف غربی حکایت دارد. از سوی دیگر در 
حالی که کشور زیر شدیدترین تحریم های 
ظالمانه آمریکا قرار دارد، موافقت با پالرمو 
و CFT چیزی جز باج دادن به اروپا و آمریكا 
نیســت. FATF دارای چارچوب هایی است 
كه به بهانه مبارزه با پولشویی می تواند به 
اطاعات بســیار مهم تراكنش های داخلی 
ایــران دســت پیــدا كنــد و از آنجــا كــه ایــن 
گــروه در کنتــرل واشــنگتن قــرار دارد، کاخ 
ســفید به راحتــی می توانــد از این اطاعات 
برای شناسایی شركت هایی كه تحریم ها را 
دور می زنند، استفاده كند. پالرمو نیز به ما 
می گوید باید بانک ها و هرگونه رابطه مالی 
و تجاری و حتی حمل پول ما پس از اطاع 
غــرب صــورت گیــرد! و چــون مــا در تحریم 
 CFT همه جانبــه هســتیم، اگــر  پالرمــو و
را بپذیریــم همــه مبــادالت ارزی خــود را با 
دست خود بسته و خودتحریمی شدیدی 
بر اساس دستورات غربی را اجرا می کنیم. 
نیــز   FATF اصلــی  کارویژه هــای  از  یکــی 
اجــرای لیســت تحریمــی وزارت خزانــه داری 
آمریکاســت. بنابرایــن اگر واشــنگتن گروهی 
ماننــد حــزب هللا -کــه مــا آن را مقاومتــی امــا 
غــرب تروریســتی می داند- مــورد تحریم قرار 
دهــد، تهــران در پذیــرش لوایــح بایــد تعریف 
آمریــکا را مــاک قــرار دهــد. در تعریــف کلی 
تروریسم، ایران با نظر و دیدگاه جامعه جهانی 
هم داســتان اســت، اما در رابطــه با مصادیق، 
جمهوری اسامی مانند هر کشوری حق دارد 
بر  اســاس قوانین داخلــی خود، مصداق های 
اقدام های تروریســتی را مشــخص کند و این 
موضوعی است که گروه ویژه اقدام مالی باید 

به آن توجه داشته باشد. 
این ها مجموعه دالیلی است که در موضوع 
تصویــب پالرمــو و CFT ، مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام دربــاره آن ابهامــات جــدی 
دارد و از جانب بانک مرکزی و وزارت خارجه 
به آن پاســخی داده نشده است. در نهایت 
اینکــه پیگیــری این لوایح در 10 ماه گذشــته 
در مجمــع ادامــه داشــته و کارشناســان این 
نهاد بحث های کارشناسی را با دولت ادامه 
داده انــد و اکنــون موافقت رهبر انقاب تنها 
بــا »تمدید زمان بررســی« بــوده و به معنای 
تصویــب آن نیســت. رهبــر معظــم انقــاب 
تنها خواسته اند بن بست بررسی این لوایح 
تــا رســیدن بــه یک نتیجــه قطعی و رســمِی 
»بلــه« یا »خیر« از طریق قانونی، شکســته 
شــود و ایــن بــه معنی دادن زمان بیشــتر به 
مجمع برای بررسی است و نه چیزی بیشتر. 
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عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس در گفت وگو با 
خبرنگار مهر از ارســال نامه رهبر معظم انقاب به رئیس 
جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی 

در الیحه بودجه 1400 خبر داد.
محســن زنگنــه بیــان کرد: رئیــس مجلس بر اســاس ُعرف 
هرســاله پس از تقدیم الیحه بودجه کل کشــور در صورت 
برداشــت بیــش از 20 درصــد ســهم شــرکت ملــی نفــت 
از صنــدوق توســعه ملــی، از رهبــر انقــاب کســب تکلیف 
می کند؛ چرا که برداشــت از صندوق توســعه ملی نیازمند 

تأیید ایشان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با 
بیان اینکه دولت مجوز برداشت هرساله از صندوق توسعه 
ارزی را صرفــاً تــا 20 درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در 
الیحــه بودجــه 1400 عــاوه بر ایــن مقــدار، 18 درصد دیگر 
یعنــی بــه میــزان 75 هزار میلیــارد تومان در جــدول منابع 

برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.
وی گفت: بر این اســاس، رئیس جمهور در نامه ای از رهبر 
معظم انقاب برای این میزان برداشــت کســب اجازه کرده 
بــود کــه ایشــان برداشــت مــازاد بــر 20 درصــد و تا ســقف 
38درصد را منوط به ســقف فروش یک میلیون بشــکه در 
روز کرده انــد و دربــاره مابقی آن هم فرموده اند که »بیش از 

20 درصد برداشت نشود«.

نماینــده مردم تربت حیدریه در مجلس شــورای اســامی 
تصریــح کرد: رهبر معظم انقاب همچنیــن فرموده اند که 
»مطالبــات و تســهیاتی را کــه دولت در ســال 99 از محل 

صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند«.
وی ادامــه داد: رهبــر انقــاب برداشــت از صنــدوق ذخیــره 
ارزی را که در ســال 1400 حدود 2 میلیارد و 300 هزار یورو 
می شود هم ممنوع اعام کرده اند و فرموده اند که »اگر قرار 
است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در 

قالب بودجه صورت گیرد«.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی 
اظهار کرد: بر این اســاس، به دلیل تغییر در ســقف منابع 

و مصــارف بودجــه، مــا بــه دولــت پیشــنهاد می کنیــم این 
اصاحــات را طــی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت 
اصــاح کلی تــر انجــام دهــد و ایــن بخــش را بــرای مجلس 
شــورای اسامی ارســال کند؛ زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم 

نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.
زنگنــه بــا تأکید بر اینکه نــوع اجازه رهبر انقــاب حاکی از 
اهتمام و توجه ایشان به واقعی تر شدن بودجه است، اظهار 
کرد: بنابراین ایشــان تا ســقف یک میلیون بشــکه فروش 
نفت را مجوز داده اند و بیش از این را جایز ندانسته اند که 
نظر کارشناسان هم این است که رقم 2 میلیون و 300 هزار 

بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.
وی افــزود: در شــرایط فعلــی، منطقــی ایــن اســت کــه یک 
میلیــون بشــکه فــروش نفــت در نظــر گرفتــه شــود و رهبر 
معظم انقاب هم بر این اساس، سقف یک میلیون بشکه 
را مجــوز دادند. عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شــورای اســامی تأکید کرد: این اقدام رهبر معظم انقاب 
به این معناست که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری 
جدی و تورم زا بودن بودجه فعلی هستند و تاش کردند آن 

را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی گردد، کنترل کنند.
وی بیان کرد: مجلس شورای اسامی هم تاش می کند تا 
اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگینی را در 

سال آینده به مردم تحمیل کند.

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

خبر

سیاست داخلی

یادداشت روز
 سید رضا صدرالحسینی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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در پاسخ به نامه رئیس جمهور اعالم شد

3 شرط رهبر انقالب برای برداشت ازصندوق توسعه ملی

9 نفــر از اعضای شــورای اســامی شــهر 
تهران در جلســه دیروز این شــورا نسبت 
به تخلف نهاد ریاست جمهوری و شورای 
عالی شهرســازی در مورد طرح تفصیلی 

محله جماران انتقاد کردند.
امانــی،  شــهربانو  فــارس،   گــزارش  بــه 
محمدجواد حق شناس، محمد ساالری، 
محمود میرلوحی، زهرا صدراعظم نوری، 
علــی اعطا، ســیدآرش میانــی، مرتضی 
جملــه  از  خداکرمــی  ناهیــد  و  الویــری 
اعضایــی هســتند کــه در اعتــراض بــه 
ابــاغ »مصوبه محرمانه« شــورای عالی 
شهرســازی مبنــی بــر »لغــو محدودیت 
ارتفــاع جمــاران« بــه شــهرداری تهــران 

تذکر دادند.
اعضای شــورای شهر تهران که تذکرهای 
خود را به محســن هاشــمی رفســنجانی 

رئیس شورای اسامی شهر اعام کردند، 
از او خواســتند اعتراضشــان را بــه وزیــر 
راه و شهرســازی، اعضــای عالــی شــورای 
شهرســازی و نهاد ریاســت جمهوری در 
بی توجهــی بــه حقــوق عمومــی و بافــت 

ارزشمند محله جماران اعام کند.
همچنین اعضای شــورای شــهر از پیروز 
حناچی شهردار تهران نیز خواستند این 

موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

شورای شهر

انتقاد اعضای شورای شهر تهران
 به تخلف نهاد ریاست جمهوری

رئیــس بســیج اســاتید کشــور در اجــاس 
سراســری وبیناری رؤسا و جانشینان مراکز 
استانی، مدیران دفاتر هماهنگی و معاونان 
ســازمان بســیج اســاتید گفــت: باتوجــه به 
تحــوالت جامعــه ایــران، منطقــه و روابــط 
بین الملل، نهضت اســتادی بســیج هم  با 
نــگاه تحولــی بــه مأموریت هــای خــود و بــا 
هدف امتداد بیشتر تشکیاتی، کادرسازی 
و جانشــین پروری، 844 اســتاد و مــدرس 
دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشــی 
و مهارتی کشور را در حوزه های جدید خود 

سازماندهی کرد و به کار گرفت.
بــه گــزارش فــارس، مجتبی زارعی گفــت: از 
آنجــا که  اســتادان دانشــگاه ها به خصوص 
از آغــاز ســال 99 عاقــه زیــادی بــه حضــور 
بســیج  تحولــی  در حوزه هــای  تخصصــی 
اساتید در سراسر کشور برای نقش آفرینی 

از  قدردانــی  ضمــن  ســازمان  داشــتند، 
ایــن ســرمایه های ارزشــمند، بــر آن شــد تــا 
زمینه های حضور اســتادان را در زمینه های 
تخصصــی  و مأموریت هــای گوناگــون در 
سطوح استانی و ملی فراهم کند. عضو گروه 
علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس افزود: 
ایفای نقش مدرسان و استادان برای کمک 
تشــکیاتی به دولت ســیزدهم در کشور از 

جمله مأموریت های این اساتید است.

بسیـج

کادرسازی ۸۴۴ استاد دانشگاه برای انجام 
مأموریت های جدید نهضت استادی
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  مجتمع بین راهی آستان قدس در میرجاوه موجب رونق اقتصادی منطقه است    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بهره برداری از مجتمع بین راهی آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه، عالوه بر خدمت رسانی به 
زائران آقا علی بن موسی الرضا)ع(، تأثیر قابل توجهی نیز در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. منصور بیجار در حاشیه بازدید از این مجتمع گفت: پس از جلسه کارشناسی در خصوص حل مشکالت تأمین آب شرب مجتمع و همچنین آسفالت مسیرهای دسترسی به 

مجتمع، تصمیماتی اتخاذ شد.

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

 محمدحسین مروج کاشانی  کارشناس مسئول بخش 
تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان 
قدس رضوی از مشهدی های کهنسال، پیشکسوتان، 
خدام قدیمی حرم مطهر، معماران و کاشیکاران این 
بارگاه شریف و... دعوت کرد خاطرات خود را به همراه 
عکس ها و اسناد قدیمی، در اختیار این اداره قرار دهند 
تا با نام خودشان حفظ و نگهداری شده و از آن ها در 

تکمیل تاریخ شفاهی حرم مطهر استفاده شود. 
محمد نظرزاده به خبرنگار قدس گفت: تاکنون در طرح 
تاریخ شفاهی اماکن متبرکه رضوی، بیش از هزار و 200 
ساعت مصاحبه با بیش از 170 نفر انجام شده است. 

محفوظ ماندن آداب و رسوم  اجتماعی و مذهبی»
کارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی مدیریت امور 
اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی افزود: شهادت 
حضــرت امــام رضــا)ع( در ســال 203 هجــری قمری در 
خراســان به وقوع پیوســت و دفن پیکر مطهر ایشــان 
در ســناباد، از مهم ترین دالیل ایجاد و گســترش شهر 
مشهد است و با وجود تمام حوادثی که بر حرم مطهر 
حضرت ثامن االئمه)ع( گذشته است، به دلیل تقدس 
و حرمت این بارگاه، نه تنها بافت تاریخی خود را حفظ 
کــرده، بلکــه همیشــه در طــول تاریخ با تــاش حکام و 
طبقات مختلف مردم هر روز بیش از پیش توســعه و 

گسترش یافته است.
وی ادامه داد: محفوظ ماندن آداب و رســوم  اجتماعی 
و مذهبــی، حفــظ برخــی از خصوصیــات نظــام اداری 
گذشته و وجود اسناد دیوانی و اداری ارزشمند از دوره 
صفویــه تاکنــون در مدیریــت امور اســناد و مطبوعات 
سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی همه بیانگر 
قداســت این مکان و تاش مردم معتقد در حفظ این 

اماکن و اسناد است.
این مقام مسئول افزود: با توجه به اهمیت موضوع و 
پیوند این مکان مقدس با وضعیت سیاسی خراسان و 
شهر مشهد، بخش تاریخ شفاهی اداره اسناد سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
از بــدو تأســیس خــود در اســفند ســال 1376، انجــام 
مصاحبــه درباره آســتان قدس رضــوی و اماکن متبرکه 
حرم مطهر امام هشتم)ع( را جزو اولویت های نخست 
فعالیت خود قرار داده است. نظرزاده اظهار کرد: تاریخ 

شــفاهی عبــارت اســت از روشــی بــرای 
جمــع آوری، حفــظ و نگهــداری اطاعات 
متنــوع تاریخی كــه از طریق مصاحبه با 
افــراد مطلع كــه در زمینه های سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... حضور 
عینــی و ملموســی داشــته اند، صــورت 
می گیــرد و پــس از طــی مراحلــی ماننــد 
پیاده ســازی، تایپ و ویرایــش به صورت 
یكی از منابع مهم در كنار اسناد مكتوب 
مــورد اســتفاده محققان و پژوهشــگران 

قرار می گیرد.

تنوع فعالیت های فرهنگی »
اقتصادی، اجتماعی و عام المنفعه

این کارشــناس مســئول درباره طرح های 
تاریــخ شــفاهی مرتبط با آســتان قدس 

رضوی بیان کرد: به خاطر تنوع فعالیت های فرهنگی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و عام المنفعه که آســتان قدس 
رضوی در شهر مشهد داشته، امور این شهر در بیشتر 
مــوارد بــا فعالیت هــا و برنامه های آســتان قــدس پیوند 

خــورده اســت و ایجــاد مؤسســه های 
بیمارســتان  ماننــد:  جدیــد  تمدنــی 
امام رضــا)ع(، بیمارســتان منتصریه، 
آسایشــگاه محراب خان، کارخانه قند 
آبکوه، کارخانه نخریسی، کارخانه نان 
قــدس رضوی، دبســتان شــاهرضا در 
گذشــته و گســترش بیش از حد این 
مراکز و دیگر مراکز اقتصادی، فرهنگی 
ماننــد  قــدس  آســتان  آموزشــی  و 
بیمارســتان رضوی، مراکز ورزشی و... 
پــس از انقــاب همگی منشــأ تغییر 
و تحــول شــگرفی در شــهر مشــهد 
شــده اســت.وی تصریح کرد: توسعه 
اماکــن متبرکه رضوی پــس از انقاب 
شــکوهمند اسامی ایران و گسترش 
و  هنــر  تنــوع  و  رواق هــا  صحن هــا، 
معماری در آن ها و موروثی بودن مشاغل در تشکیات 
اماکن متبرکه از دوره صفویه به بعد سبب شد، برخی 
خاندان ها طی سالیان طوالنی دارای مشاغل کلیدی در 

تشکیات آستان قدس رضوی شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: شناسایی این خاندان ها 
و بررســی نقش آنان در اداره این مجموعه در تبیین و 
شــناخت بهتر تاریخ آســتان قدس به پژوهشگر یاری 
می رســاند. ضمنــاً مجموعــه آســتان قــدس کــه خــود 
چکیــده ای از اوضــاع فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی 
هر دوره اســت در شــناخت تاریخ محلی مشــهد و در 
ســطحی وســیع تر در شــناخت تحــوالت کشــور حائز 
اهمیــت اســت و در زمینــه تشــکیات اداری موروثــی 
خدام، دربانان، حفاظ، فراشــان و... نیاز به مصاحبه و 
حفظ آنان بود که این مهم را بخش تاریخ شفاهی اداره 

اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی به انجام رسانید.

هزار و 200 ساعت مصاحبه در 600 جلسه»
نظــرزاده یــادآور شــد: این مصاحبه هــا، مصاحبه هایی 
است که ارتباط مستقیم با تاریخ شفاهی اماکن متبرکه 
حرم امام هشتم)ع( دارد و به موضوعات آستان قدس 
رضــوی و صحن هــا و اماکــن متبرکــه، هنــر و معماری، 
كاشی پزی و معرق كاری، آینه کاری، سنگ کاری، ساخت 
مــوزه و كتابخانــه مركزی آســتان قدس رضــوی، خدام، 
كفشداری ها، نایب التولیه ها، حفاظ، ساخت و نصب 

ضریح، روشــنایی حرم، ســاعت های حرم، كرامت های 
امام رضا)ع(، مشكات زائران و... می پردازد. وی تأکید 
کــرد: تاکنــون در طــرح تاریــخ شــفاهی »اماکن متبرکه 
آســتان قــدس رضــوی« بــا 170 نفر در 600 جلســه به 
مــدت هــزار و 200 ســاعت مصاحبــه شــده اســت که 
بیشــتر ایــن مصاحبه هــا مراحل آماده ســازی شــامل: 
تایــپ، نمایه ســازی و ورود  بازشــنوایی،  پیاده ســازی، 
اطاعات را سپری کرده و این بخش آماده ارائه خدمات 

به محققان و مراجعه کنندگان است.
این مقام مسئول متذکر شد: همین جا از مشهدی های 
کهنســال، پیشکســوتان، خدام قدیمی یا معمــاران و 
کاشیکارانی که با این بخش مصاحبه نکرده اند، دعوت 
می کنیم خاطرات ارزشــمند خود را به همراه عکس ها 
و اسناد قدیمی، در اختیار این اداره قرار دهند تا با نام 
خودشــان حفظ و نگهداری شــده و از آن ها در تکمیل 

تاریخ شفاهی حرم مطهر استفاده شود. 

ساعتی با کارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

هزار و 200 ساعت مصاحبه در گنجینه تاریخ شفاهی حرم مطهر
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نخســتین جلسه شــورای عالی فناوری اطاعات 
و فضــای مجازی آســتان قــدس رضوی با حضور 
قائم مقام تولیت این آستان مقدس با محوریت 
توجــه و اهمیت بهره گیــری از ظرفیت و امکانات 
راســتای  در  فضــای مجــازی  و  روز  فناوری هــای 
تســهیل ارائــه خدمــات باکیفیــت بــه زائــران و 

مجاوران حضرت امام رضا)ع( برگزار شد.
مصطفی خاکسار قهرودی صبح دیروز، 25 آذر، در 
نخستین جلسه دوره جدید شورای عالی فناوری 
اطاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی که 
پس از اباغ ســاختار جدید این آســتان مقدس 
برگزار شــد، با اشــاره به اینکه اهمیت بهره گیری 
از ظرفیت فناوری اطاعات و فضای مجازی برای 
پیشبرد اهداف سازمان ها و ارائه خدمات به مردم 
برای همه مســئوالن کاماً آشکار و واضح است، 
اظهار کرد: امروزه آســتان قدس رضوی باید برای 
انجام مأموریت های محوله، سرعت بخشیدن در 
راستای ارائه خدمات باکیفیت به زائران و تقویت 
روابــط خــود بــا مخاطبان البتــه بــا اولویت بندی، 
نیازســنجی و برنامه ریــزی منســجم، از ظرفیــت 

فناوری اطاعات و فضای مجازی استفاده کند.
وی بــا بیان اینکه شــورای عالی فنــاوری اطاعات 

و فضــای مجــازی آســتان قــدس رضــوی با هدف 
همفکــری و هماهنگــی برای بهره گیری مناســب 
از ایــن ظرفیــت تشــکیل شــده اســت، گفــت: 
خوشــبختانه در ســاختار جدیــد آســتان قــدس 
رضوی، جایگاه فناوری اطاعات و فضای مجازی 
مورد توجه و اهمیت قرار گرفته اســت. از همین 
رو، بــرای ارائــه خدمــات شایســته بــه زائــران و 

مجاوران، از این ابزار استفاده خواهیم کرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه هم اکنون وضعیت ارائه خدمات به زائران و 
مجاوران حضرت امام رضا)ع( در شرایط مطلوب 
اســت، بیــان کــرد: امیــدوارم بــا همفکــری و ارائه 
راهبردی صحیح، جامع و کامل از سوی اعضای 

شــورا و بهره گیــری از تجهیزات فنــاوری اطاعات 
و فضــای مجــازی، ســطح کیفی ارائــه خدمات به 

زائران ارتقا یابد.
مشــاور  حجت االســام  والمســلمین خطیــب؛ 
عالــی تولیــت و مدیرکل حراســت آســتان قدس 
رضــوی، محمدمهــدی بــرادران؛ مدیــر عالی حرم 
والمســلمین  حجت االســام   رضــوی،  مطهــر 
حجــت گنابادی نــژاد؛ معاون تبلیغات اســامی، 
محمدحســن  والمســلمین  حجت االســام  
مهــدوی مهــر؛ رئیس ســازمان علمــی و فرهنگی 
و محمدمهدی خیرجــو؛ رئیس مرکز ارتباطات و 
رسانه این آستان مقدس، از اعضای این شورا نیز 
در این جلســه به بیان نظرات و دیدگاه های خود 

پرداختند.
فنــاوری  محســن غامــی، دبیــر شــورای عالــی 
اطاعــات و فضای مجازی آســتان قــدس رضوی 
هــم در ابتــدای ایــن نشســت بــه ارائــه گزارشــی 
درباره تاریخچه فعالیت، ساختار کلی، مأموریت 
و وظایف شــورای عالی فناوری اطاعات و فضای 
مجازی پرداخت و در ادامه، اهداف، سیاست ها، 
آیین نامــه و برنامه هــای ایــن شــورا در ســال 99 را 

تشریح کرد.

گزارش خبـری

با حضور قائم  مقام تولیت  آستان قدس رضوی انجام شد

برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی

بانــوان و خانــواده بنیــاد  امــور  رئیــس مرکــز 
کرامــت رضــوی از اجــرای طــرح ملی »شــکوه 
مادری« به مناســبت میاد حضرت زهرا)س( 

خبر داد.
فاطمــه دژبرد با اعام این خبر اظهار کرد: این 
پویش به مناســبت میاد حضــرت زهرا)س( و 
بزرگداشــت مقــام مــادر و پیــرو فرمایــش مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه »فرزندآوری یکی 
از مهم ترین مجاهدت های زنان و وظایف زنان 
است« برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و معرفی 
مادران الگو از سوی مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی طراحی و با همکاری کانون 
بانوان و خانواده رضوی در استان های مختلف 

کشور برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در قالــب پویــش ملــی 
»شــکوه مادری« مادران جوان زیر ۴0 سال که 
بیــش از ســه فرزنــد دارنــد می توانند با ارســال 
مشــخصات مــادر و فرزنــدان و شــاخص های 

آن هــا در ایــن پویــش نام نویســی کننــد، افزود: 
ایــام والدت حضــرت  بــا  ایــن طــرح همزمــان 
زهــرا)س( و در راســتای گفتمــان فرزنــدآوری، 
ایجــاد حــس کرامــت و ارزش نقــش مــادری و 
شناسایی مادرهایی که این مهم را درک کرده و 
با وجود مشغولیت های اجتماعی، خانوادگی، 
تحصیلــی و شــغلی بــا فائــق آمــدن بــر موانــع 
اقتصــادی و اجتماعــی، مــادری را بــه عنــوان 
جهــاد امــروز خــود برگزیده اند طراحی شــده و 

بــا محوریــت تجلیــل از 2۴0 مــادر برگزیــده از 
سراسر کشور اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضــوی گفــت: ایــن مرکــز در نظــر دارد پــس از 
اتمــام پویش با فراهم کردن بســتر الزم مادران 
منتخب به عنوان مبلغان و سفیران جمعیت 

در استان های مختلف فعالیت کنند.
دژبرد با اشــاره به اینکه آخرین مهلت شرکت 
در پویــش پانزدهــم دی مــاه اســت، گفــت: به 
دلیــل شــیوع بیماری کرونــا شناســایی مادران 
و دریافــت مشــخصات از طریق بســتر فضای 
مجازی انجام می شــود و افراد واجد شــرایط و 
عاقه مندان به شــرکت در این طرح می توانند 
از طریق لینک مشخص شده در سایت مرکز 
امــور بانــوان و خانــواده آســتان قــدس رضــوی 
بــه نشــانی banovan.razavi.ir و تمــاس بــا 
مســئول کانون بانوان و خانواده رضوی اســتان 

خود نام نویسی کنند.

خبـر

در روزهای میالد حضرت زهرا)س( برگزار می شود

پویشی برای مادران جوان سه فرزنده

زمستان ها جلو نقاره خانه قندیل می بست
 خانــه ام در نزدیکــی حــرم قــرار دارد. از صحــن س

هدایــت تــا نقاره خانــه، این مقــدار تقریبی فاصله 
خانه ام تا حرم است که هر روز با پای پیاده می آیم 
و برمی گــردم. خــدا را شــکر می کنــم کــه بــا وجــود 
کهولت سن می توانم این مسیر را بدون اینکه به 

کسی نیازی داشته باشم، طی می کنم.
 سواد خواندن و نوشتن ندارم. چهار برادر و دو س

خواهر داشتم. مادرم خانه دار و پدرم کارش در آن 
زمان ساختن زنجیر و افسار برای اسب ها بود. 71 
ســال اســت صبح و عصــر در خدمــت نقاره خانه 
غریب الغربــا امــام رضــا)ع( هســتم، هــر روز بــرای 

خوانــدن نمــاز جماعــت به حــرم می آیم و 
خوشحالم همیشــه در خدمت آقا و 

موالیم هستم.
 روزی دو بــار بــه حــرم مشــرف س

می شوم. صبح زود موقع مناجات 
از  پــس  و  برمی خیــزم  خــواب  از 

خوردن چــای، عازم حرم 
می شوم. پس از خواندن 
نماز به سمت نقاره خانه 
مــی روم و بیــش از 100 
پله را بــاال می روم. پس 
از اتمــام وظیفــه ام بــه 

خانــه برمی گــردم و تمام 
روز را کنــار همســرم ســر 

نیــم  و  یــک ســاعت  می کنــم. 
مانــده بــه غــروب باز هم بــه حرم 

می آیم و پس از نواختن نقاره و خواندن نماز به خانه 
برمی گــردم. در ایام ســوگواری و محــرم که نقاره خانه 

تعطیل است، حتماً روزی دو بار به حرم می آیم.
 قدیم، در صحن حرم یک جوی آب پهنی وجود س

داشت و آب چشمه گیاس در آن جاری بود. دور 
سقاخانه می آمد. نقاره خانه در آن زمان چوبی بود 
و سقفش شــیروانی بود. جلویش سردری داشت 
کــه مــن و نقاره چی هــای دیگــر از زیرش به وســیله 

نردبان به باالی نقاره خانه می رفتیم.
وقتــی بــرف زیــادی می بارید تــا زانو در بــرف فرو س

می رفتــم تــا بــرای نواختن نقاره خــودم را به صحن 
برســانم. برف هــا روی ســردر نقاره خانــه بــه صورت 
قندیل درمی آمدند، اما من به هیچ چیز توجه 
نمی کردم و با عشــق روزی دو بار به حرم 
و  می کــردم  درســت  آتــش  می آمــدم. 
طبل هایمان را خشــک می کــردم، تمام 
طبل هــا از کارهای دســتی خودم اســت. 
هــر وقــت طبلــی پــاره شــود، 
آســتان  را  پوســتش 
قــدس تهیــه می کنــد 
و مــن آن هــا را مرمت 
نقاره خانــه  می کنــم. 
جدیدی که هم اکنون 
می کنیــد  ماحظــه 
ســال   51 حــدود 
پیش ساخته شده 

است.

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع" 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ط/ 99/24 «  

(( همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم. حتی به میزان چند ساعت ))

*شرایط الزم  جهت شرکت در مناقصه:
1. دارا ب�ودن گواه�ی صالحی�ت معتبر پیمان�کاری با 
حداقل پایه  5 رشته نیرو  و یا حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و 
ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور با ظرفیت آزاد.
2. دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر ایمنی از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
*نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : 

مناقص�ه گ�ران حائز ش�رایط ف�وق، می توانن�د پس از 
ثبت نام در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت و واریز 
الکترونیکی مبلغ 1،000،000 ریال به حساب مندرج در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران 
) مش�اور( فایل اس�ناد ارزیابی کیفی و  اس�ناد مناقصه را 

بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 

از س�اعت 10:00 روز س�ه ش�نبه به تاریخ 99/09/25 تا 
ساعت 10:00 روز چهار شنبه  به تاریخ 99/10/03

*تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و 
محل  تحویل پاکت تضمین: 

از پیش�نهاد دهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه 
مستندات و مدارک )اسناد ارزیابی کیفی، پاکت الف ،ب 
و ج ( را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا 
ساعت 12:00 روز شنبه  به تاریخ 99/10/20 بارگذاری 
نمایند و اصل پاکت الف با ش�رایط درج ش�ده دراسناد 
مناقصه و به صورت الک و مهر شده تا ساعت 9:00 صبح 
روز یکشنبه به تاریخ 99/10/21 پس از ثبت در دبیرخانه 
شرکت برق منطقه ای خراسان به آدرس:مشهد – انتهای 

بلوار وکیل آباد – نرسیده به جاده شاندیز – سمت راست 
– به امور تدارکات و قراردادها –تلفن 36103608– 051 

– دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.
*تاریخ و محل گش�ایش پاکات: ساعت 13:00 ظهر روز 
یکش�نبه  به تاریخ 99/10/21 در محل امور تدارکات و 

قراردادها.
*مناقص�ه گ�ران جهت ثبت ن�ام در س�امانه ت�دارکات 
الکترونیک�ی دول�ت بای�د ب�ه دفات�ر پیش�خوان دولت 
مراجعه نمایند که لیس�ت دفاتر منتخب در س�امانه ستاد

 )www.setadiran.ir( موجود می باشد.
   * در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیشتر، متقاضیان 
می توانند با مشاور)ش�رکت منیران-آقای اس�کندری( 
ب�ه ش�ماره 38717200-051 )داخل�ی 412( ی�ا با امور 
تدارکات و قراردادها به شماره 36103608-051 )خانم 

طمنی( تماس حاصل فرمایند.
*ب�ه پیش�نهادها و مس�تندات  فاق�د امض�اء ، مش�روط ، 
مخدوش وپیشنهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر واصل 

شود ، مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار معتبر و قابل تمدید مطابق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی می باشند . به پیشنهادهای فاقد سپرده 
،سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، 

چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*سایراطالعات وجزئیات دراسنادمناقصه درج شده است .
ضمنا" جهت کسب اطالعات بیشتربه پایگاه های اطالع 

رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

شماره فراخوان  
درسامانه ستاد

شماره 
موضوع مناقصهمناقصه

 مدت
پیمان

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارفرآیند ارجاع کار ) ریال(

ط/۲۰۹۹۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۴۱۹۹/۲۴
اصالح فونداسیون خطوط 

۱8۱،۴۰۱،8۰۹،۲۱۹ ماهانتقال و فوق توزیع
 منابع داخلی 
)غیر عمرانی(

شناسه آگهی 1060324
م الف6556

از مشهدی های 
کهنسال،  خدام قدیمی 
یا معماران و کاشیکاران 

حرم مطهر دعوت 
می کنیم خاطرات 

خود را به همراه اسناد 
قدیمی، در اختیار این 

اداره قرار دهند

بـــــــرش
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی: 

انقالب اسالمی حاصل وحدت حوزه و دانشگاه است 
حســن رحیم پــور ازغــدی اظهــار کرد: 
نظــام  ابتــدا  در  اســامی  انقــاب 
ایجــاد  بــا  و  داد  تغییــر  را  سیاســی 
انقــاب اســامی، نظام هــای مختلف 
بایــد شــکل گیــرد؛ چــرا کــه انقــاب 
اســامی با پیدایش خــود تنها موانع 

نظام سازی اسامی را بر طرف کرد.
بــه گزارش تســنیم وی افزود: انقاب 
و  حــوزه  وحــدت  حاصــل  اســامی 
دانشــگاه اســت، در حــال حاضــر بایــد به ســطحی بیندیشــیم که نــازل به 

تمدن سازی است.
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی بابیان اینکه در تمام علوم نگاه تمدنی باید 
داشت، گفت: اگر اجتماعی بیندیشیم باید در راستای خداوند شکل بگیرد، ما 
می توانیم به روش های مختلف تمدن ها را انجام دهیم که اگر این ها ارتقا پیدا کرد 
علوم عقلی و غیره در سطحی برای پروژه واحد برای ایجاد تمدن جدید اسامی 

تاش می کنند.
رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه با ایجاد نگاه تمدنی معیار، سطح و نمره دادن ها 
به رفتارهای نظام ســازی فرق می کند، خاطرنشــان کرد: وحدت حوزه و دانشــگاه 
یعنی تقسیم کار در جهت تمدن سازی جدید اسامی و حل مشکاتی که جامعه 

نتوانست در طول 40 سال آن ها را حل کند.
وی اضافــه کــرد: عــزم تمــدن ســازی در حوزه و دانشــگاه به طور عام وجــود ندارد، 
مسئله اول اراده تاریخی در جهت خدمت به بشریت است که شرط های درونی 

تربیت دینی و زمینه های بیرونی دارد.
عضــو شــورای عالــی انقاب فرهنگی ادامه داد: پیامبر گرامی اســام در راســتای 
ایجاد تمدن اســامی عزمی راســخ داشــتند، با وهن نمی توان تبلیغ دین کرد به 

همین جهت نظام های آموزش و تبلیغی که قدرت اباغ ندارند، کارآمد نیستند.
رحیم پور ازغدی بابیان اینکه اگر از دین به نوعی صحبت می کنید که هیچ کس 
دشــمن شــما نیســت به درد نمی خورد، عنوان کرد: اگر کســی هیچ کس علیه 
او نیســت و برای هیچ کس خطر ندارد، معلوم اســت با هیچ ظلم و فســادی در 

نیفتاده است.
وی در ادامه گفت: گاهی برخی فکر می کنند روحانی بودن این است مؤمن و کافر 
همه تأیید کنند، این خاف است، عادل عارف اخاقی دشمنان حق، دشمنش و 

دوستان حق هم دوستش اند و این سیره پیامبر و ائمه اطهار)ع( بود.
رحیم پــور ازغــدی در ادامــه خاطرنشــان کرد: کســانی کــه اکنون در وســط میدان 
فرهنگی و جهاد نباشند اگر در زمان امام حسین )ع( حاضر بودند همراه امام هم 

نبودند و در زمان قیام حضرت حجت )عج( هم نخواهند بود.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی با اشاره به برخی فضاهای دوگانه، تأکید کرد: 
در حوزه کاری خود کسانی را می بینم که در خصوص چیزی سخنی می گویند و 
در جلسه خاف عمل می کنند، این ها جزو مسئوالن هم هستند؛ بیرون چیزی 

می گویند اما در شورا چیزی نمی گویند و بهانه مصلح اندیشی می آورند.
وی بــه جلــوداری طــاب در مســئله ها تأکیــد و ادامــه داد: طلبه ای کــه آیه جهاد 
بخواند و جلو حرکت نکند، به درد نمی خورد اگر جزو نیروهای جلودار نیست، اما 

می خواهد جلودار باشد، حداقل باید هدایتگر باشد.
رحیم پور ازغدی بیان کرد: حوزه و دانشــگاهی که عزم راســخ نداشــته باشــد و به 
دنبــال معذورات باشــد، نمی تواند تمدن ســازی کند، باید تــوکل کرد از هیچ کس 
و هیچ چیــز نترســید و اقــدام کرد. رحیم پور ازغدی تصریــح کرد: هیچ دین و آیین 
معنوی به اندازه قرآن یا یک صدم قرآن دعوت به عقل نکرده، دیگر ادیان دعوت 
به جدا شدن از عقل می کنند در صورتی که قرآن از خود مردم و عقل مردم برای 

حل مشکات و درک مفاهیم کمک می گیرد.

خبــر

»تعامل« کلیدواژه ساخت تمدن در اندیشه امام موسی صدر است  شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در تشریح نگاه تمدن ساز امام موسی صدر به قرآن 
بیان کرد: طرح کلی امام این است که به تمدن سازی برسد و تمدن سازی برای ایشان یک اولویتی دارد. کلیدواژه ساخت تمدن در نگاه امام موسی صدر تعامل است. از نظر امام موسی صدر تمامی هستی 

بر تعامل بنا شده و از این رو آن تحول و پیشرفت و تمدن نیز مبتنی بر این تعامل است.

 خزاعــی   در جامعــه اســامی بحــث علــوم 
انســانی از آن جهت که باید منطبق با مبانی 
اســامی  باشــد، نیازمنــد تحوالتــی اســت که 
امــروزه ذیــل بحــث تحــول در علــوم انســانی 
پیگیری می شود. از این رو آسیب شناسی علوم 
انسانی موجود برای تصحیح و تکمیل مراحل 
تحقــق و افزایــش اثربخشــی و کارکردگرایــی 
آن امــری ضــروری اســت. به مناســبت هفته 
پژوهــش بــا دکتــر مهــدی جمشــیدی، عضــو 
هيئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه 
فرهنــگ و انديشــه  اســامی در بــاب علــوم 
انسانی اسامی با نگاهی به بایدهای پژوهشی 

آن گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

آقــای دکتــر! آســیب های پیــش روی علــوم   
انسانی اسالمی در حوزه پژوهشی چیست؟

پرســش درباره آسیب شناســی در حوزه علوم 
انســانی مبتنی بر دو پیش فرض اســت که از 
قضا هر دو آن ها درســت اســت. یعنی سخن 
گفتن از آسیب شناســی پژوهش درباب علوم 
انســانی اســامی از یــک پیــش انگاره هایــی 
بایــد شناســایی  کــه حتمــاً  تغذیــه می کنــد 
 شــوند تــا بحث بــه خوبی صورت بنــدی گردد. 
پیش فرض نخست این است که وضعیت ما 
در حوزه پژوهش علوم انسانی چندان مناسب 

و مطلوب نیست.
این عدم مطلوبیت در حکمی که رهبر معظم 
انقــاب در ســال 93 خطــاب به شــورای عالی 
انقــاب فرهنگــی نگاشــتند، مشــهود اســت. 
ایشان بیان کردند تولید علوم انسانی اسامی 
بــه تعویــق افتاده و ایــن امر خســارت بزرگی را 
متوجــه انقــاب خواهــد کــرد. از ایــن نظر نیاز 
اســت کارهــای صــورت گرفتــه مــورد بازنگــری 
و برنامه ریــزی جدیــد قــرار گیــرد. ایــن فــراز از 
حکم رهبر انقاب نشــان می دهد ایشــان هم 
روند طی شده و سازوکارهایی که تا کنون برای 
تولید علوم انســانی اسامی طراحی و در نظر 
گرفته شــده را مطلــوب نمی دانند و معتقدند 

در  انســانی  علــوم  پژوهش هــای 
چهــار دهه گذشــته به ســرانجام 

نرسیده است. 
از  وقتــی  اینکــه  دوم  نکتــه 
آسیب شناســی پژوهش در علوم 
انســانی ســخن گفتــه می شــود، 
گویا طرح کننده این پرســش در 
میــان عوامــل و متغیرهایــی کــه 
در بحث علوم انســانی اســامی 
بــه  را  اصالــت  نقش آفریننــد، 
پژوهش داده و آن را نقطه کانونی 
انگاشته است. با این پیش فرض 
موافــق هســتم و معتقــدم آنچه 
در برنامــه تولیــد علــوم انســانی 
اســامی تعییــن کننــده اصلی و 
عمده است، تولید محتوا و متن 
اســت. ایــن نــگاه مؤیــد اصالــت 
محتوایی در ماجرای تولید علوم 
انسانی است، بر خاف نگاه های 

رقیــب دیگــری کــه بــه ایــن مســئله بی اعتنــا 
هســتند. مثــاً تصــور می کننــد مــا اگــر تنهــا 

سرفصل نویســی  طریــق  از 
وارد شــویم یــا اگــر بعضی از 
مناســبات اداری و ساختاری 
را تغییــر دهیــم گــره گشــوده 
می شود، در حالی که این گونه 
نیســت، بلکه نقطــه کانونی 
بحــث  همیــن  اساســی،  و 
پژوهش و تولید محتواست. 

 
انســانی    علــوم  بازنگــری 

بایــد شــامل چــه  اســالمی 
مالحظاتی باشد؟ 

در ایــن میــان بایــد نیروهــای 
حاکمیتــی را مقصــر قلمداد 
مســئله های  چــرا  کــه  کــرد 
حاکمیــت را بــه فعــاالن ایــن 
و  ندادنــد  ارجــاع  عرصــه 
نطلبیدنــد.  پاســخ  آن هــا  از 
معلوم اســت علوم در تعامل 
با مســئله شــکل می گیرند. مســئله های بزرگ 
گام های بلندی به ســمت تولید علم هســتند. 

آســیب دیگر این است که برخاف کسانی که 
معتقدند پژوهش های ما در حوزه علوم انسانی 
اســامی دچار خألها و نقایص روشــی اســت، 
مــن معتقــدم زنجیرهــای روش زدگــی دســت و 
پــای فاعلیت ما را بســته اســت. یعنــی آن قدر 
که ما نســبت به روش حســاس هستیم حتی 
خــود غربی هــا حســاس نبودنــد و نیســتند. 
مثــاً پــدران علوم اجتماعی غربــی کدام یک تا 
ایــن انــدازه در حصــار روش بودنــد؟ کــدام یکی 
در ســرفصل کتاب هایشــان ســخنی از روش 
آوردنــد؟ کــدام یک از استراتژیســت های غربی 
در ابتــدای کتــاب بابی در حوزه روش باز کردند. 
البتــه مــن روش منــدی را انــکار نمی کنم، یعنی 
رویکــردی پســت مــدرن و در ضدیــت بــا روش 
نــدارم، امــا آنچه من با آن ســر ناســازگاری دارم 
روش زدگــی و در حصــار روش مانــدن و اصالت 
روش به جای اصالت نظری اســت. ما پژوهش 
می کنیم که نظریه تجویزی بدســت بیاوریم یا 
پژوهش می کنیم تا اعتبار روش را اثبات کنیم؟! 
خــب مشــخص اســت جــای وســیله و هــدف 
جابه جا شــده اســت! آســیب دیگر این اســت 

کــه پژوهــش در حــوزه علــوم انســانی به صورت 
مطلق-چــه اســامی و چــه ســکوالر- ممکــن 
اســت بســیار متعدد و فراگیر باشــد و آدم های 
بسیاری به خودشان اجازه پژوهشگری بدهند. 
 این هیچ اشکالی ندارد. به هر حال هر کاروانی 
سیاهی لشکر، حاشیه نشین و نیروهای درجه 
دو و سه هم دارد. آن ها را نمی شود منع کرد. اما 
آن نیروهایی که بار اصلی و عمده و جریان ساز 
پژوهش در علوم انســانی را بر عهده می گیرند 
یک نوابغ و نخبگان بسیار اقلی هستند. مثاً 
در تجربــه تولیــد علــوم اجتماعــی در غــرب بار 
اصلــی علــوم اجتماعــی را بیــش از پنــج نفر بر 
عهده نگرفتند. در حوزه علوم انسانی اسامی 
نیــز ما نیازی به لشــکری از پژوهش نداریم که 
هــزار تــا 2هــزار پژوهــش انجام شــود. ســیاهی 
لشکر تعیین کننده نیست. مهم این است که 
15-10 پژوهش متقن، استخوان دار، مستحکم 
و جریان ساز تولید شود که بتواند این کاروان را 
بــه پیش ببرد. پوپر مگر چند جلد کتاب دارد؟ 
ولی شما کتابی از فلسفه علم را نمی بینید مگر 
اینکه در آن سرفصلی از نظریه ابطال گرایی پوپر 
باشــد. مثاً در حــوزه علوم اجتماعی اســامی 
تصور می کنم کسی مانند دکتر حسین کچویان 
در واقــع هــر کــدام از آثــارش می توانــد ســر نــخ 
اساسی در حوزه علوم اجتماعی اسامی باشد. 

علوم انسانی غربی چه مقدار می توانند در   
حوزه پژوهش و نظریه کمک کننده باشند؟

مواجهه ما به عنوان جریان نوصدرایی با علوم 
انســانی غربی یک نســبت انتقادی است؛ به 
این معنا که ما معتقد نیستیم از طریق ترمیم 
و اصاح درونی علوم انســانی غربی می توانیم 
به علوم انسانی اسامی برسیم بلکه کاری که 
مــا بایــد انجام بدهیم این اســت که یک بنای 
مســتقل و متفاوتــی را ایجــاد کنیــم. امــا در 
ســاخت این بنای جدید، علوم انســانی غربی 
هــم می توانــد در مــواردی بــه مــا کمــک کنــد. 

بنابراین رویکرد ما تأسیسی است.

گفت و گو با دکتر مهدی جمشیدی درباره آسیب شناسی پژوهش در علوم انسانی

علومانسانیاسالمیدرتعاملبامسئلهشکلمیگیرد

بعضی تصور می کنند 
ما اگر تنها مناسبات 
اداری و ساختاری 
را تغییر دهیم گره 
گشوده می شود، 

در حالی که این گونه 
نیست، بلکه نقطه 
کانونی و اساسی، 

همین بحث پژوهش و 
تولید محتواست

بـــــــرش

آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرائی کالسه 9900079 علیه محمد مه آبادی،به موجب پرونده اجرائی کالسه یک دستگاه 
خودرو پرایدمدل1387 به شماره انتظامی 78ایران767س31متعلق به محمدمه آبادی که طبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ 
پانصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی شده،وضعیت ظاهری درحدمدل وخودرو درقسمتهای درب صندوق سمت راست گلگیرعقب 
راست-سینی جلو-دربهای عقب وجلووگلگیرهای جلوراست وچپ ودرب موتور آثاربازسازی دارد ازساعت 9الی12روزیکشنبه 
مورخ99/10/14درمحل توقیف خودرو واقع درپارکینگ پیشواازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ پانصدوپنجاه 
میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شودشرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دستگاه  pos پوز48ساعت اداری قبل ازشروع مزایده وپرداخت 
ازطریق سیستم بانکی 72ساعت اداری قبل از شروع مزایده )الزم به ذکراست استراد وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باشد(

وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت 
واریز نکندمبلغ مذکورقابل استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط 
ومزایده تجدید می گردد ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد182/م الف    آ-9909888 تاریخ انتشارآگهی: 99/9/26

رییس داره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1938/94/275 اصلی واقع  در بخش 
دو ثبت قم  )ش��اه ابراهیم کوچه 60پالک2 (که بنام آقای ابوالفضل صفا فرزند نعمت اله فرزند حس��ین  میباشد در جریان 
ثبت است  که به علت عدم حضور مالک 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  2/10187-1399/09/18تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ 1399/010/23ساعت 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 رسیدگی خواهد شد. 
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 آ-9909872
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/09/26 م الف: 13399

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره 2638/127/237 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم  )خیابان خاکفرج کوچه47ملک دوم دست چپ (که بنام آقای هادی منتظری فرزند حسین  میباشد در 
جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود 
لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به 
وارده 2/10203-1399/09/19تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزیک شنبه مورخ 1399/10/21ساعت 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 تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می 
بایس��ت گواهی تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 

1399/09/26 م الف: 13401 آ-9909873                          عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک ش��ماره 26307/4/105 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم  )آدرس خیابان امام موسی صدر کوچه25 کوچه شهید محمدحیبن دهقان فرعی اول دست چپ جنب 
رستوران امیر (که بنام وراث حسین قاسمیان و شعرداری قم  فرزند حسین  میباشد در جریان ثبت است  که به علت اشتباه 
در آگهی های قبلی 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  2/10185-
1399/09/18تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزدو شنبه مورخ 1399/10/22ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل 
وقوع ملک انجام می گردد  بدینوسیله 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 رسیدگی خواهد شد. 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 :چهارشنبه 1399/09/26 م الف: 13398 آ-9909874

عباس پورحسنی  -  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 139960330002013543 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000794 آقای/خانم  علی مرتضی 
زاده چهار طاق فرزند غالمعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 85 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 79و1917/80 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از تهمز فتحی طی 

سند قطعی شماره 83257مورخ81/8/7دفترخانه 17قم  . )م الف 8348(
2- رأی شماره 139960330002007060 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002663 آقای/خانم  مهدی علوی 
فرزند جلیل در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 81/97 مترمربع پالک شماره 1741 

اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین صادقی فر  . )م الف 8349 (
3- رأی شماره 139960330002014304 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001040 آقای/خانم  رحمان خدابنده 
لو فرزند رحمت اله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 150 مترمربع پالک شماره 486 فرعی 
از1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره52593 مورخ94/5/16دفتر 23قم  . )م الف 8350 (

4- رأی ش��ماره 139960330002012932 مرب��وط به پرون��ده کالس��ه 1399114430002000138 آقای/خانم  رضا 
صمیمی فرزند عباداله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 66 مترمربع پالک شماره  
فرعی از 1939/67/331 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند قطعی ش��ماره79037مورخ 94/5/8 

دفتر41 قم صفحه223دفتر128  . )م الف 8351(
5- رأی شماره 139960330002012883 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002544 آقای/خانم  محمد بابائی 
فرزند ابراهیم در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع پالک شماره فرعی از 2593 اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد تقی برخوردار صفحه268دفتر122  . )م الف 8352 (

6- رأی شماره 139960330002014003 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000042 آقای/خانم  علی محمدی 
یکتا فرزند صفرعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 168 مترمربع پالک شماره 
42فرعی از 2339 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه345دفتر79 . )م الف 8353 (

7- رأی شماره 139960330002011216 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002631 آقای/خانم  محمد گلچی 
فرزند رضا در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 91.50 مترمربع پالک شماره 1887/1 

اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از معصومه عرب بافرانی  . )م الف 8354 (
8- رأی ش��ماره 139960330002013836 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1392114430002003641 آقای/خانم  محمد 
رضائی فرزند غالمعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع پالک شماره 
فرعی از2497 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر528صفحه497  . )م الف 8355 (

9- رأی شماره 139960330002012768 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000356 آقای/خانم  علیرضا چتر 
سیمین فرزند سهلعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 86 مترمربع پالک شماره 
فرعی از باقیمانده 1916 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اجاقعلی هماور انتقالی 

طی سند قطعی شماره 70099 مورخ50/12/3 دفتر خانه 8قم . )م الف 8356 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با 
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن 
را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. ) قدس(  آ-9909875              تاریخ انتشار اول: 1399/09/26      تاریخ انتشار دوم: 1399/10/13
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم شهنازنیازی زوارم فرزند  محمدالیاس به شماره شناسنامه 2963به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اند که سند مالکیت ششدانگ یکباب     به شماره  پالک 4014باقیمانده  فرعی از 13اصلی  واقع در قطعه 3 شیروان بخش 5 
قوچان به آدرس  خیابان فریدون جوان7که متعلق به ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم گردیده که سند مالکیت  آن بشماره چاپی0011084 سری  الف 87ذیل صفحه 326دفتر306وشماره ثبت59450به 
نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :26 /99/09  آ-9909871
اکبراقبالی  -  رئیس اداره ثبت اسناد امالک شیروان

    اصالحیه           پیرو آگهی منتشرشده درمورخه 99/3/7و99/3/24ورأی اصالحی شماره139960307114002368 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت 
ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم صدقی خانلق فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه 222صادر

ازش��یروان دریک قطعه زمین محصور به مساحت اصالحی690/50مترمربع قس��متی ازپالک 60فرعی از5اصلی میزابیگ 
محرزگردیده است. آ-9909876                                      اکبراقبالی  - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه 973370 صادره از ش��عبه 171 ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد محکوم علیه محمد نورانی فرزند 
عبدالعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 374/589/487 ریال بابت اصل خواسته در حق مرتضی جمالی و مبلغ 2/500/000 
ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 970677/ش که بعلت عدم پرداخت یکباب مغازه به پالک ثبتی 
522 تفکیکی از 318 فرعی مجزی ش��ده از 9 فرعی از 251 اصلی بخش 14 مش��هد واقع در تایباد به شماره ثبت 74390 
دفتر 213 صفحه 259 و بشرح ذیل توقیف و به قیمت 11/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت فروش 
شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز سه شنبه )مورخه 1399/10/09( در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین 
می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 
10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد 
در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد در 

صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مش��خصات مل��ک: مش��خصات عرصه: عرصه مل��ک به مس��احت 24/51 مترمربع می باش��د که بر اس��اس نامه ش��ماره 
23540 مورخ��ه 93/11/26 ش��هرداری تایب��اد از ضل��ع غرب به عمق 5 مت��ر و طول 4/85 متر در ط��رح تعریض خیابان 
ق��رار دارد. مش��خصات اعی��ان: مل��ک دارای اعی��ان به مس��احت کل 102/48 ش��امل یکب��اب مغ��ازه در طبقه همکف 
ب��ه ارتف��اع 2/40 مت��ر و یک واحد مس��کونی با ارتفاع س��قف 2 متر در طبقه روی همکف می باش��د، س��ازه س��اختمان 
دیوار باربر با س��قف طاق ضربی و نمای آجر س��ه س��انت با قدمت بیش از 15 س��ال می باش��د و کفپوش مغازه موزاییک 
با درب شیش��ه س��کوریت و حفاظ فلزی کرکره ای می باش��د و واحد مس��کونی دارای پنجره آلومینیوم و کفپوش موکت 
میباش��د. مل��ک دارای امکان��ات و امتی��ازات آب و برق تک ف��از و گاز و یک  انش��عاب برق 3 فاز می باش��د. آ- 9909847

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

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9901202
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9901202 خانم فائزه ترک چین نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1371/09/29 شماره ملی: 
0922043817 ش��ماره شناسنامه: 0922043817 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 6184، تاریخ سند: 1394/03/05، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 38 و طالق 9 شهر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول مهریه تعداد 150 عدد 
س��که مهریه تمام بهار آزادی کل مهریه علیه: حامد وطنخواه نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1371/06/12 شماره ملی: 
0922075336 شماره شناسنامه: 0922075336 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به حامد وطنخواه در مورخه 1399/3/11 و 
صحت گواهی ابالغ حسب درخواست بستانکار سهام مدیون در شرکت پدیده در قبال مبلغ 150 عدد سکه به انضمام حقوق 
دولتی بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 39645 مورخ 
99/6/10 بدین ش��رح می باش��د: طی مرجوعه مورخ 99/6/2 بشماره نامه 10089495 از سوی امور حقوقی شرکت توسعه 
بین المللی صنعت گردش��گری پدیده شاندیز )س��هامی عام( اعالم گردیده است که پیرو صدور حکم قطعی از سوی دادگاه 
ویژه استان گواهینامه های متعهد بازپرداخت وجه سهام کان لم یکن تلقی و تعهدات شرکت ایفا شده تلقی می گردد و کلیه 
دارندگان گواهینامه بازپرداخت وجه مجددا بعنوان سهامدار شرکت محسوب می گردند که سابقا نیز طی مکاتبه 99/4/1 با 
اجرای ثبت اعالم شده قیمت اسمی هر سهم 1000 ریال بوده و  ارزش معامالتی سهام به ازاء هر سهم مبلغ 19850 ریال 
می باش��د که بر اس��اس میزان عرضه و تقاضا متغیر بوده و قیمت معامالتی روز با مراجعه به سایت قابل تعیین خواهد بود و 
بهرحال ارزش سهام محکوم علیه در تاریخ 99/5/28 و بر اساس نرخ مندرج در تابلوی فرابورسی و توجها به پاسخ استعالم 
شرکت پدیده در 99/3/26 بشماره 10088547 که سهام محکوم علیه از شرکت ابنیه و ساختمان 24451 سهم و از شرکت 

توس��عه بین المللی صنعت گردشگری پدیده ش��اندیز 2408 سهم اعالم شده و با توجه به اینکه طی پاسخ 99/6/2 از سوی 
شرکت پدیده مشخص گردیده که ارزش روز سهام ابنیه در 99/5/28 به مبلغ هر سهم 19850 ریال و سهام توسعه بین المللی 
صنعت گردش��گری هر سهم 249667 ریال اعالم گردیده لذا تا آن تاریخ ارزش سهام محکوم علیه از ابنیه 485/352/350 

ریال و از توسعه گردشگری 601/198/136 ریال و در مجموع 1/086/550/486 ریال می باشد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/10/8 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل 
مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ پایه 1/086/550/486 
ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 54/327/524 ریال نیم عشر 
دولتی و مبلغ 65/193/029 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار 
وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 444  آ9909882 تاریخ انتشار: 1399/9/26
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد -  محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9901202
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9901202 خانم فائزه ترک چین نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1371/09/29 شماره ملی: 
0922043817 ش��ماره شناسنامه: 0922043817 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 6184، تاریخ سند: 1394/03/05، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 38 و طالق 9 شهر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول مهریه تعداد 150 عدد 
س��که مهریه تمام بهار آزادی کل مهریه علیه: حامد وطنخواه نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1371/06/12 شماره ملی: 
0922075336 شماره شناسنامه: 0922075336 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به حامد وطنخواه در مورخه 1397/6/21 
و صحت گواهی ابالغ حسب درخواست بستانکار خودرو سواری پژو sd 206 مدل 1394 رنگ سفید تیپ وی 8 به شماره 
انتظامی ایران 36-126ه 19 متعلق به حامد وطن خواه در قبال مبلغ 150 عدد سکه به انضمام حقوق دولتی بازداشت که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 23433 مورخ 99/4/14 بدین شرح میباشد:

از خودرو س��واری پژو sd 206 بازدید بعمل آمد در لحظه بازدید بعلت در دس��ترس نبودن سوییچ آن از خودرو سواری پژو 
بش��ماره انتظامی فوق با موتور خاموش بازدید بعمل آمد که در نتیجه وضعیت موتور گیربکس و جلو بندیش نامعلوم و اما 
چراغ ها- آینه ها- شیش��ه های اتاق سالم و الستیک چرخ هایش پنجاه درصد و تزیینات داخل اتاق مستعمل و میزان اعتبار 
بیمه نامه شخص ثالث آن نیز نامشخص مضافا به اینکه از قسمت درب موتور )کاپوت جلو( انتهای گلگیر عقب چپ )دور و باال 
چراغ خطر عقب چپ( رنگ شدگی دارد و از ناحیه درب و گلگیر عقب راست نیاز به صافکاری و نقاشی نیز دارد که با این 
توصیف و با در نظر گرفتن عرف بازار خودرو مشهد قیمت پایه کارشناسی خودرو سواری پژو sd 206 موصوف در حال حاضر 
مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال )850/000/000 یال( برآورد می شود. با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه 
مورخه 1399/10/8 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ پایه 850/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته 
باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 42/500/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 51/000/000 ریال حق مزایده میباشد 
و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 

درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. 
م.الف 445  آ9909883  تاریخ انتشار: 1399/9/26   رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد -  محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم تکتم کالمی با ارائه دو برگ  استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه و مدعی اس��ت س��ند مالکیت تمامت دویس��ت و پنجاه سهم مشاع از 3572 سهم مشاع از 
7144 سهم مشاع از 4460600 سهم ششدانگ پالک 6 فرعی از 87 اصلی بخش هشت چناران بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده است که دارای دفتر الکترونیکی به شماره 139920306009007185 بنام تکتم کالمی ثبت و سند 
به شماره 003535 سری/98 صادر گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد استناد ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت امالک متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تنظیم شده تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم 

ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد.
ثبت اسناد و امالک چناران -  مرتضی والیتی

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001003554  مورخ  1399/08/21  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز چرم پیش��ه فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 33 و کد ملی 
5239854742 در شش��دانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مس��احت 864.07 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 601 فرعی از 824 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد 
حسن هریوندی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909870
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/26                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 11 /1399/10                          

علی فضلی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای علی اصغر مرشدلو   دارای شناسنامه   5749916189  به شرح دادخواست به کالسه  387  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی مرشدلو   به شناسنامه   4471  در 

تاریخ  1399/5/17    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  علی اصغر مرشدلو    فرزند تقی   کد ملی  5749916189    ت.ت  1367/10/1   نسبت فرزند مرحوم  

2.علی   مرشدلو    فرزند تقی    کد ملی   5749209679   ت.ت  1357/12/20   نسبت فرزند مرحوم 
3. حسین  مرشدلو    فرزند تقی   کد ملی  5749910466  ت.ت  1366/10/10   نسبت فرزند مرحوم    

4. فاطمه  مرشدلو    فرزند تقی    کد ملی   5740078245  ت.ت  1375/1/17    نسبت فرزند مرحوم
5 . زهرا حیدری  فرزند محمدقلی   کد ملی   5749656063 ت.ت  1337/1/12    نسبت همسر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9909869                                                                                                            

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرخرو 

آگهی
به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر زاهدان )104 جزایی سابق ( متصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل است . پرونده کالسه بایگانی پیوست جهت رسیدگی تحت نظر است حسب اوراق و محتویات پرونده 

موجبات رسیدگی فراهم بوده و دادگاه به شرح برگ اتی مبادرات به اتخاذ تصمیم می نماید .
گردش��کار : در پرونده جاری اقای عزیزاله میر بلوچ زهی فرزند عبدالکریم ، حس��ب شکایت اقای مصطفی خزائیان 
نماینده شرکت اشیانه بتن زاهدان و گزارش اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان به منظور اضرار به شرکت 
موصوف در فضای مجازی اقدام به انتش��ار اخباری مبنی بر فاس��د بودن بتن شرکت مذکور نموده است پس ازانجام 
تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگستری ارسال و به این شعبه ارجاع 
شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و مالحظه محتویات پرونده و ادله موجود دادگاه با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرات به صدور رای می نماید : 

  »رای دادگاه «
در خصوص اتهام اقای عزیز میر بلوچ زهی فرزند عبدالکریم ، متولد 1380 ، شغل ازاد ، اهل زاهدان و ساکن زاهدان ، 
مسلمان ، ایرانی ، فاقد سابقه محکومیت کیفری ، فاقد مشخصات بیشتر و متواری ، دائر به نشر اکاذیب توسط سامانه 
های رایانه ای به منظور اضرار به غیر ) انتشار اخباری مبنی بر فاسدبودن بتن شرکت اشیانه بتن (، دادگاه با مالحظه 
اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اقای مصطفی خزائیان و گزارش مرجع انتظامی ) پلیس فتا ( ، کیفر 
خواست دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زاهدان ، اظهارات متهم در مرجع انتظامی ) ص8 ، 9( سی دی حاوی 
فیلم و تصاویر صفحه شخصی اینستاگرام متهم ، دفاع بالوجه متهمم به سبب عدم حضور در جلسات دادرسی ، دادگاه 
بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 746 از قانون مجازات اسالمی  ) جرائم رایانه ای ( و مواد 2، 
18، 19،27،144 قانون مجازات اسالمی 1392 و ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم موصوف را افزون 
به اعاده حیثیت به صورت عذرخواهی در یکی از نشریات محلی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در 
حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید ، رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان خواهد بود ./   م الف:720  آ-9909868
حسن رضوی دوست -  رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم ملیحه اسدی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 788/79  متر مربع ، از پالک 
1482 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای سید خلیل اله امام جمعه قدسی نیا � 
مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسامیه _ خیابان بهار آزادی _ بین خیابان بهار آزادی 6 و 8 پالک 79 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این آگهی  
نس��بت  ب��ه امالک ف��وق الذک��ر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو 
م��اه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض 
ب��ه اداره ثب��ت ظرف مهلت یک ماه  .مب��ادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدی��م دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت ف��ردوس تحویل دهن��د،در این ص��ورت اقدامات ثبت ،موک��ول به ارائه 
حک��م قطع��ی دادگاه خواهد ب��ود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مق��رر قانونی واص��ل نگرددیا معترض 
،گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مق��ررات مربوطه مبادرت به 
ص��دور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجع��ه متضرر به دادگاه نیس��ت . آ-9909450

تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/09             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/26
  محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد 
شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه 
آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.

1- برابررأی شماره 139960307114001763 آقای محسن عصمتی   فرزند علیدر ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 20/85 متر مربع قسمتی از پالک شماره 14 فرعی مجری شده از6فرعی از975اصلی واقع درقطعه 

یک شیروان بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی محمدصادق علیزاده
2- برابررأی ش��ماره139960307114001766 آقای علی کس��ائی فرزندکاظم   در ششدانگ یک باب مغازه 
به  مساحت20 متر مربع قسمتی از  پالک 14فرعی مجزی شده از6فرعی از975  اصلی واقع درقطعه1شیروان 

بخش5قوچان  خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق علیزاده
3- برابررأی ش��ماره 139960307114001753  آقای محس��ن عصمتی  فرزندعلی  در شش��دانگ یک باب 
مغ��ازه به مس��احت 21/90 متر مربع قس��متی از پالک  14فرعی مجزی ش��ده از6فرع��ی از975 اصلی  واقع 

درقطعه1شیروان بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق علیزاده
4-براب��ررأی ش��مارات 139960307114001773و 139960307114001775  آقای محمدعلی زراعتکار 
فرزندبیک رضاوخانم زینت ش��یدائی فرزند قرچقه بالس��ویه نسبت به شش��دانگ یک باب کارواش به مساحت 

95/29 مترمربع قسمتی از پالک 729اصلی واقع دربخش5قوچان خریداری از مالکیت مشاعی متقاضیان
5-برابررأی ش��ماره 139960307114001697آقای حمید داوری  فرزند بابانظردر ششدانگ یک قطعه زمین 
محل گلخانه به مساحت 1531مترمربع  مترمربع قسمتی ازپالک2فرعی از11  اصلی خانلق واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای عباس هاشمیان)سهم االرث بی بی صغری هاشمیان(
6- برابررأی ش��ماره139960307114001183خانم مهناز نوروزی رشوانلوفرزند باباخان درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  150مترمربع قسمتی از پالک  179فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمدصباغی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9909449

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/11        تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/09/26
اکبراقبالی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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5روزنامـه صبـح ایـران مردممردم
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لوطی هایی که مرام گذاشتند
ماجــرا،  ابتــدای  راســتش 
قصه بــرای من قصه روزی 
نامــش  کــه همه مــان  بــود 
ولــی  می دانســتیم،  را 
دربــاره اش  اطالعــی  هیــچ 
نداشــتیم: »روز حمل ونقل 
هــم  همیــن  راننــدگان«.  و 
چهار، پنج سال پیش ما را 
کشاند به ســمت تحقیقی 
موضــوع.  ایــن  دربــاره 
آدم هایــی  ســراغ  رفتیــم 
یــک  بیشترشــان  کــه 
داشــتند؛  مشــترک  وجــه 
راننده هــای  همگی شــان 

کامیونی بودند که حاال دیگر گرد پیری روی ســر و ریششــان نشســته 
بــود. بامرام هایــی کــه یک روز با همدیگر یک خدمت خاص به کشــور 
کــرده بودنــد و حــاال هــر کــدام در کهنســالی یک گوشــه کشــور زندگی 
می کردنــد. عجیــب اینکــه کمتــر کســی هــم تــا آن روز به ســراغ آن ها 

رفته بود. 
قدری که گذشت، خودم را در مقابل برش مهمی از تاریخ جنگ دیدم؛ 
برشــی کــه روایتش معطل مانــده بود و آدم هایش حاال دیگر داشــتند 

روز به روز کهنسال تر می شدند. 
ایــن بــود کــه راه افتادیم دور کشــور. 12 کالنشــهر را قدم گذاشــتیم به 
دنبــال آدم گمنام هــای آن ســال ها؛ آدم های لوطی مســلک جذابی که 
یک روز مرام گذاشــته و همه نیازهایی را که می توانســت کشــور را به 

یک بحران وارد کند، رفع رجوع کرده بودند.
راســتش جذابیــت ماجــرا هم بــرای من همین بود. همیــن من را وادار 
می کــرد ســراغش بــروم. قصــه خیلــی جــذاب بود کــه همیــن آدم های 
کوچــه و بــازار قهرمانــش بودنــد. فکــر کنید کلی کشــتی معطــل مانده 
بودنــد پشــت ورودی بنــدر و بعــد از کلــی پیگیــری و نشــدن، تنها یک 
راه برای مســئوالن مانده بود: اینکه از امام)ره( کمک بگیرند. این گره 
انگار فقط آن طور بود که باز می شــد. پیام امام)ره( صادر شــد. خیلی 
زود هــم پخــش شــد در همــه کشــور. زیــاد هم نگذشــت کــه راننده ها 

آمدند پای کار.
راننده ها اما آن روزها کارشان به هزار جا گیر بود. یک دسته شان گیر 
جنگ بودند. یک دســته مشــغول امور روزمره شان و برخی هم گرفتار 

بیکاری و معطلی ایام جنگ. پیام اما تا رسید، همه سر خط شدند.
من خیلی از این ها را به بهانه این مســتند دیدم؛ آدم هایی که آن روز 
در نبود جاده، در نبود امکانات و الستیک و زیر بمباران ها و سختی ها 
پــای کار ماندنــد و نگذاشــتند کــم بیاوریم. »دموراژ« قصه این هاســت. 
قصه آن پیرمردی که حاال خیلی کهنســال شــده و یک گوشــه شــیراز 

است، اما یک روز بار همه این کشورش روی دوشش بوده انگار.
حامد پویان
کارگردان مستند »دموراژ«

قهرمان هایمان دارند گم می شوند 
مســعود نبی دوســت: بگذارید ماجرا را یک بار مرور کنیم: کشــور در 
شــرایط بحرانــی اســت. بعضــی شــهرها فقط به انــدازه چند روزشــان 
برنــج و آذوقــه دارنــد. کلــی کشــتی پشــت ورودی بندرهــا  گنــدم و 
معطل اند تا بارشــان خالی شــود. برای هر روز معطلی شــان هم دارند 
کلی خســارت می گیرند. از آن طرف کامیون های فعال کفاف رســاندن 
بارهــای ورودی را نمی دهــد. مهمــات ارتــش معطل مانده بــرای اینکه 
بــا کامیونــی برســد بــه خــط مقدم. نتیجــه اینکــه آن ها کــه در جریان 
امورنــد، نگرانــی زیادی دارند. مانده اند چه کننــد. رده به رده خبر باال 
مــی رود. مســئوالن فهمیده انــد کــه باید شــرایط را به امــام)ره( گزارش 
کننــد. امــام)ره( اما تصمیــم می گیرند که یک پیام منتشــر کنند؛ یک 
پیام کوتاه به کامیون دارها؛ پیامی که خیلی زود تمام کشور را سر خط 

می کند برای روی مدار آوردن امور.
در ایــن واقعــه دســت کم هــزاران آدم درگیــر بوده انــد؛ هــزاران راننــده 
ماشین سنگین، کارمند و کارگر بندر، بارگیری و... . این یعنی احتماالً 
خیلــی از آن آدم هــا را تــوی عمرمان دیده ایم. خیلی شــان توی خیابان 
از کنارمــان رد شــده اند. بــا خیلی شــان نســبت قــوم و خویشــی داریم 
حتماً. پرسش اما این است که اگر این اتفاق هر کجای دنیا رخ داده 
بــود، حــاال بایــد چــه حجمــی از داده و اطالعــات از آن موجود باشــد؟ 
توی اینترنت چقدر محتوا درباره اش وجود داشــته باشــد؟ چند فیلم 
مســتند و داســتانی درباره اش ســاخته شــده باشد؟ نویســنده ها چند 
کتاب از رمان و داستان و داستان کودک باید برایش نوشته باشند؟

در فاصله این روزها، کلی درباره آدم هایی که آن سال ها در آن ماجرا 
پــای  کار بوده انــد، گشــته ام. به کلی اســم هم رســیده ام از آدم ها از بد 
روزگار مدیــر هیــچ اداره یــا کارشــناس هیــچ نهاد و ارگانی نیســتند که 
بشــود ردی ازشــان پیــدا کرد. تالش های ســابق بر ایــن را هم دیده ام. 
یک کتاب منتشر نشده، یک پژوهش که رد و اثری در فضای عمومی 
ندارد و دو مستند که تالش همین سال های اخیر است. نتیجه اینکه 
تالش هــای چنــدروزه بــرای پیدا کــردن آدم های اصلی به ســرخط های 
اساســی ختــم نمی شــود و ایــن وســط چهار نفــر که از گفت وگو شــانه 

خالی کنند، روایت سرراستی دست آدم را نمی گیرد. 
روز حمل ونقــل امــروز می گــذرد. ســال دیگــر هــم که بیاید، دســت کم 
چنــد ده تــا از آن چنــد هــزار نفــر دیگــر بیــن مــا نیســتند. مــن امــا 
گمانــم می رســد کــه هیچ  کجــای دنیا بــا داستان هایشــان چنین کاری 
نمی کنند. از دلسوزی گم شدن قهرمان ها که بگذریم، دست کم برای 
دســتمایه فیلم و ســریال های آینده هم که شــده، الزم داشــته ایم که 
در این ســال ها یک کار جامع درباره این اتفاق ها انجام شــده باشــد. 

قهرمان هایمان دارنــد البه الی اتفاقات روتین 
و روزمــره دنیای سیاســت و 

اقتصاد گم می شوند.

روایت پیام تاریخی امام خمینی)ره( در 26 آذر 1362 و لبیک راننده های کامیون که کشور را از بحران نجات داد

 معجزه آن پنج کلمه 

روایت

دیدگاه

قهرمان این ماجرا آدم های کوچه و خیابانند   جذابیت ماجرا برای من این است که  همین آدم های کوچه و بازار قهرمان این ماجرا هستند. فکر کنید کلی کشتی معطل مانده بودند پشت ورودی بندر و 
بعد از کلی پیگیری و نشدن، تنها یک راه برای مسئوالن مانده بود: اینکه از امام)ره( کمک بگیرند. این گره انگار فقط آن طور بود که باز می شد. پیام امام)ره( صادر شد. خیلی زود هم پخش شد در همه کشور. 

زیاد هم نگذشت که راننده ها آمدند پای کار.    پیام امام تا رسید، همه  به خط شدند.

اورنــگ: »کامیون دارها برونــد بارها را بیاورند« 
همیــن پنج کلمــه امام)ره( کــه روز 26 آذر 62 
ســر از روزنامه ها درآورد، کافی بود که از فردا 
ولولــه  عجیبــی تــوی کشــور راه بیفتــد بــرای 
تخلیــه بار کشــتی هایی که تــوی بندر معطل 
مانده انــد. شــاید همیــن هــم بــود کــه آن روز 
را بــرای همیشــه در تاریــخ تحــوالت صنعت 

حمل ونقل کشور ماندگار کرد. 

بندرهایی که یک  به یک تعطیل »
می شدند

جنــگ کــه شــروع شــد، خیلــی زود اثــرش را 
در سیســتم حمل ونقــل کشــور گذاشــت و 
محدودیت هایــی در سیســتم ترابری کشــور 
ایجــاد کرد که می توانســت اثــرش را در ارزاق 
عمومی نشــان بدهد. این از طرفی بود که به 
لحاظ دسترســی گســترده کشــور به آب های 
آزاد، بیشــترین مبــادالت تجاری مــا از طریق 
بنــادر جنوبــی صــورت  گرفته و با بــروز جنگ 
تحمیلی، مشــکالت و محدودیت های زیادی 
در گلوگاه هــای اصلــی کشــور رخ نشــان داد. 
خیلــی هــم زود از مجمــوع بنــادر پنج گانــه 
آبادان، خرمشــهر، امام، بوشهر و بندرعباس، 
دو بندر آبادان و خرمشــهر به کلی از صحنه 
حمل ونقــل حذف شــدند و بندر امــام هم به 
دلیــل نزدیکــی بــه مناطــق جنگی بــه حالت 
نیمه تعطیــل درآمــد. همــه این هــا را امــا باید 
گذاشت کنار اینکه به علت نیازهای روزافزون 
ناشــی از ضرورت هــای جنگ، میــزان واردات 
کاالهای اساسی از طریق بنادر فعال افزایش 
یافته بود و تعداد زیادی کشتی های در انتظار 
تخلیــه در بنــادر، نگرانی هــای فراوانــی ایجاد 
کــرده بــود؛ نگرانــی از اتمــام ذخایــر کاالهــای 
اساســی در شــهرها و جبهه ها، فاســد شــدن 
انتظــار  محصــوالت غذایــی کشــتی های در 
تخلیــه و تهدید کشــتی های منتظر تخلیه از 
ســوی هواپیماها و توپخانه دشــمن؛ مسائلی 
که هر کدام هزینه های کمرشکنی را به کشور 

تحمیل می کردند.
100 کشتی به نوبت»

ســتادی  معضــل،  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای 
دســتگاه های  از  برخــی  از  شــد  تشــکیل 
اجرایی تا یکی از شــاخه های ســتاد بســیج 
ایــن  اتخــاذ  بــا  شــود.  تشــکیل  اقتصــادی 
تدبیر و با هماهنگی دســتگاه های ذی ربط، 

تأمیــن و توزیع الســتیک و قطعــات یدکی، 
روغــن موتــور و دیگــر خدمــات مــورد نیــاز 
زمینــه  در  موفقیت هایــی  کامیــون داران، 
جلب و جذب آنان به سمت مبادی ورودی 
حاصل شــد؛ اما از آنجــا که میزان کاالهای 
وارداتــی خیلــی بیشــتر از تــوان پذیــرش و 
بارگیــری نــاوگان حمل ونقــل در آن مقطــع 
بــرای  طوالنــی  نوبت هــای  مشــکل  بــود، 
تخلیــه کشــتی ها کماکان ادامــه یافت و در 
آذر ســال 1362 تعــداد کشــتی های منتظــر 

تخلیه به حدود 100 فروند رســید.

پیامی که گره ها را باز کرد»
بــا اوج گرفتــن بحران، به مــرور گزارش هایی 
مطــرح شــد درباره وجــود کاالهای اساســی 
و مــورد نیــاز کشــور در بنــادر جنوبــی و در 
نقطــه مقابــل محدودیــت شــدید سیســتم 
حمل ونقــل کشــور بــرای انتقــال آن هــا بــه 
شــهرها و مناطــق جنگــی. بــه همین جهت 
و  ترابــری  و  راه  وزارت  مقامــات  از  جمعــی 
زمینــه  ایــن  در  گزارشــی  بازرگانــی  وزارت 
بــه حضــرت امــام خمینــی)ره( ارائه کــرده و 
حضــرت امــام)ره( هــم در ســخنرانی خــود 

در روز 26 آذر مــاه 1362، ضمــن اطمینــان 
مایحتــاج  وجــود  دربــاره  مــردم  بــه  دادن 
عمومی به مقدار مورد نیاز در بنادر جنوب، 
کامیــون داران را بــه همراهــی در تخلیــه هر 

چه سریع تر بنادر فراخواندند.
در پــی صــدور ایــن پیــام، خیلــی زود پیــام 
لبیــک کامیــون داران، رانندگان و مؤسســه ها 
و انجمن هــای صنفــی در روزنامه های کشــور 
منتشر شد و این صنف آمادگی خود را برای 
مشارکت در بسیج تخلیه بنادر اعالم کردند. 
پــس از آن بــود که معاونت حمل ونقل وزارت 

راه و ترابــری هــم بــا ایجاد ســتاد تخلیه کاال، 
بــه برنامه ریــزی پهلوگیــری کشــتی ها، تأمین 
و به کارگیــری تجهیــزات و عوامــل تخلیــه و 
بارگیــری در اســکله ها، افزایــش ســاعات کار 
گمــرکات و بنــادر و ارائــه خدمــات مــورد نیاز 
کامیــون داران پرداختنــد. در نتیجه به دنبال 
پیــام حضــرت امــام)ره( و فــداکاری و تــالش 
حمل ونقــل،  انــدرکاران  دســت  شــبانه روزی 
مشــکل تجمع کاالهــای وارداتی و نوبت های 
طوالنی تخلیه کشــتی ها در بنادر کشور حل 

شد.

حســن شــاه منصوری در زمانــی کــه پیــام 
امــام)ره( خطــاب بــه کامیون دارهــا صــادر 
شــده، مسئول ستاد هماهنگی حمل ونقل 
کاال در بندرعبــاس بــوده. یعنی درســت در 
مرکــز اتفاقــات آن روزهــا. همیــن هــم او را 
بــه یک راوی خوب تبدیل کــرده تا برایمان 
از وضعیــت بنــادر بگویــد و روزهایــی کــه 

کامیون دارها پای  کار انقالب آمدند.  

شما از چه زاویه ای با ماجراهای آن   
روزهــا در بندرهــای کشــور مواجه 

بودید؟
از  روز  چنــد  گذشــت  از  پــس 
جنــگ تحمیلــی، مــا بــا جمعــی 
هیئــت  طــرف  از  دوســتان  از 
دولــت مســئول شــدیم کــه تعدادی 
از مبــادی ورودی را اداره کنیم. خب 
تجمــع کاال هم آن موقــع به صورتی 
کشــور  بــرای  را  امــور  کــه  بــود  شــده 
دشــوار کــرده بــود. در نتیجــه ســتادی بــا 
عنوان ســتاد هماهنگــی حمل ونقل کاال در 

مرکز تشــکیل شــده بود که مســئولیت آن 
را وزیــر و معــاون وزیــر عهــده دار بودنــد. در 
مبــادی ورودی هــم مــن و دوســتان دیگری 
بــود  ایــن  تالشــمان  داشــتیم.  مســئولیت 
کــه مســائل را بــه گونــه ای فراهــم کنیم که 
رضایــت راننده هــا فراهــم و از ایــن طریــق 
رســیدن کاالهــا به مقاصد تســهیل شــود. 
در ابتدای کار هم با اولویت بندی، رســیدن 
کاالهای اساســی مثل برنج، شــکر، گندم و 
کودها را برنامه ریزی کردیم. سیستمی هم 
شــکل گرفت که بر اســاس نیازمندی هایی 
که از طریق استان ها به وزارتخانه منعکس 
می شد، به ما اطالعاتی را می رساندند تا ما 

اولویت های تخلیه و حمل را بدانیم. 

شــما آن موقــع در کــدام یــک از مبــادی   
ورودی کاال بودید؟

ابتدا بندرعباس بودم. مشکالت زیادی هم 
آنجــا داشــتیم. بعــد هــم که اوضــاع جنگ 
پیچیده تــر شــد بــه ایــن جهــت کــه نکنــد 
بندرعباس هم در معرض تیررس عراقی ها 

قرار بگیرد، به دنبال مصوبه هیئت دولت، 
برای آماده ســازی بندر چابهار اقدام کردیم. 
این در حالی است که ما آن موقع امکانات 
ساخت اسکله نداشتیم. در نتیجه مجبور 
بودیــم بــا اســتفاده از ســاعات جــزر و مــد، 
تخلیه ها را انجام بدهیم و با این روش نیاز 

استان های شرقی کشور را رفع کنیم.

از روز اعــام پیــام حضــرت امــام)ره( هم   
می گویید برایمان؟ 

پیــام امام خمینی)ره( واقعاً یک معجزه بود 
بــه اعتقــاد مــن. راســتش مــن واقعــاً گمانم 
ایــن اســت کــه همیــن واژه تحریمــی را کــه 
اکنون مرتب می گوییم، آن موقع به صورت 
دیگــری وجــود داشــت. یادم هســت برخی 
کشــتی ها می آمدند و با شــرایط ســختی با 
ما همــکاری می کردند. یکی از این شــرایط 
هــم ایــن بــود که پــس از طی مــدت توقف، 
ما را ملــزم به پرداخت دموراژهای )جریمه( 
ســنگین می کردند. این در حالی بود که در 
اثر معطلی کشتی ها ممکن بود برای تأمین 

کاالهــای اساســی کشــور هــم بــه مشــکل 
بخوریــم. در نتیجــه خبــر ایــن شــرایط بــه 
مســئوالن و از آن طریق به امام)ره( رســید. 
پس از آن بود که پیام امام راحل صادر شد؛ 
پیامــی کــه در دل مردم ثبت شــد. دقیقاً از 
همــان روز هــم راننده هــا خودشــان را ملــزم 
می دیدنــد که این فعالیــت را به عنوان یک 

وظیفه شرعی و ملی دنبال کنند. 

چــه    پیــام  ایــن  اثــر  در  بنــادر  اوضــاع 
تغییراتی کرد؟

با این پیام، کامیون ها به بندر سرازیر شدند 
و ما هم کارمان را شــبانه روزی کردیم. یادم 
هســت هــر راننــده ای کــه می آمــد، ســریع 
بارگیــری می کردیــم کــه کارها زودتــر انجام 
شــود. تالشــمان هــم این بــود کــه امکانات 
رفاهــی خوبی بــرای راننده ها تدارک ببینیم 
تــا آن ها که حــاال از روی اعتقاد و باورشــان 
پــای کار آمده انــد، دلشــان هــم گرم باشــد. 
همین همراهی هم آن روز را به عنوان برگ 

زرینی در تاریخ کشور ثبت کرد.

ایــن روایــت بــه بهانــه روز حمل ونقــل و   
راننــدگان منتشــر می شــود. تجربه شــما از 
مــراوده بــا ایــن صنــف چگونه بــوده در این 

سال ها؟
بــه عقیــده مــن کامیون دارهــا در همه این 
ســال ها پای کار انقالب و کشــور بوده اند. 
یــادم هســت زمان هایی که می خواســتیم 
مقــدم  خــط  بــه  را  ارتــش  محموله هــای 
بفرســتیم، بین راننده هــای کامیون رقابت 
بود. اتوبوس دارها همین  طور. یادم هست 
زمانی که ما در سازمان حمل ونقل بودیم، 
می زدنــد.  را  منطقــه ای  بعثی هــا  گاهــی 
بــه تعاونی هــای  در نتیجــه مــا بالفاصلــه 
اتوبــوس خبــر می دادیم که کجا را زده اند. 
آن هــا هم ســریع می رفتند به کمک مردم 
ســرگردان تا البه الی شرایط جنگی، مردم 
را از ســرگردانی دربیاورنــد. راســتش مــن 
همیشــه زحمــات ایــن قشــر را در ذهــن و 
دلــم دارم. بــه  گمانــم اگر این قشــر همراه 
ســال های  در  فراوانــی  مشــکالت  نبــود، 

جنگ پیش می آمد.

گپ

مرور روزی که پیام امام خمینی)ره( صادر شد به روایت فردی که در مرکز حوادث آن روزها بود

تخت گاز تا خط مقدم

محمدرضا عامری؛ کامیون داری که جانش را برای مردم گذاشت

لبیک کامیون داران شهر ری؛ دو روز پس از پیام امام)ره( آن روزها روزنامه ها پر شد از لبیک های صنف حمل ونقل
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حــدود  دیــروز  بــورس  کل  شــاخص 
۵۵هــزار واحــد، معــادل 3/76 درصد 
افــت کرد و به پلــه یک میلیون و 428 
واحد سر خورد تا یک نزول کم سابقه 
را رقــم بزنــد. دیــروز همچنیــن بــرای 
کل  متوالــی، شــاخص  روز  ســومین 
هــم وزن نیز نزولی بــود و 2/38درصد 
شــاخص  بــودن  نزولــی  کــرد.  افــت 
هم وزن می تواند نشــانه ای از نقره داغ 
شدن سهامداران خرد باشد. شاخص فرابورس نیز با افت حدود ۵47 واحدی 

به عدد 18هزار و 946واحد رسید.

رشد ۵۲۰درصدی بدهی دولت به نظام بانکی
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد: از ســال 92 تا شــهریور 99 بدهی بخش 
دولتی به نظام بانکی ۵20درصد رشد کرده که عدم ایفای تعهدات دولت منجر 
بــه منجمدشــدن دارایــی بانک ها شــده اســت  و جریــان وجوه نقــدی و قدرت 
وام دهــی آن ها را دچار مشــکل می کند. به گــزارش فارس، وضعیت بدهی ها و 
تعهدات دولت در سال های اخیر موجب بروز نگرانی هایی در خصوص حفظ 

پایداری بدهی دولت در سال های آینده شده است.

مردم انگیزه ای برای خرید طال و سکه ندارند
محمد کشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر، در گفت وگو با تســنیم 
ضمن اشاره به حباب یک میلیون تومانی قیمت سکه گفت: هم اکنون در بازار 
رکود وجود دارد، ضمن اینکه پس از کاهش قیمت طا و ســکه در هفته های 
اخیر، دیگر تقاضا و انگیزه ای برای خرید طا و سکه در بازار وجود ندارد. هم اکنون 
در بازار داخلی قیمت طای 18عیار هر گرم یک میلیون و 138هزار تومان، قیمت 
دالر 2۵هــزار و 700تومان و قیمت ســکه تمام بهــارآزادی طرح جدید 12میلیون 
و 1۵0هزار تومان و قیمت ســکه طرح قدیم 11میلیون و 700هزار تومان اســت.

مخالفت وزیر اقتصاد با 
افزایش درآمدهای مالیاتی

فرهاد دژپســند، وزیر اموراقتصــادی و دارایی 
گفــت: اگر نتوانیم پایه هــای جدید مالیاتی را 
به نحوی که در ســال 1400 برای خزانه، قابل 
دسترســی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از 
معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتماً 
مخالــف افزایــش درآمدهای مالیاتی نســبت 
بــه رقــم پیشــنهاد شــده در بودجه هســتیم. 
در شــرایط عدم تعریــف پایه هــای جدیــد و یا 
کاهــش معافیــت مالیاتــی، چنیــن افزایشــی 
بــه معنای افزایش فشــار به بخش خصوصی 
اســت. کرونایــی  شــرایط   در  هــم  آن 

ارز  4هزارو۲۰۰تومانی 
صنعت دارو را نابود کرد

محمود نجفی عرب، عضــو هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: در مجمــوع ارز  
4هزارو200تومانــی کــه در حــوزه تولیــد دارو 
تزریــق می شــود، منجــر بــه نابودی توســعه و 
ســرمایه گذاری صنعــت دارو شــده و آســیب 
زیــادی بــه ایــن بخــش وارد کــرده اســت. وی 
افــزود: اگــر در بودجــه ســال 1400 بــاز هــم به 
تولیــد دارو ارز  4هزارو200تومانــی اختصاص 
یابــد، مشــکات تولیــد در بخــش دارو بــه 

صورت کاماً جدی افزایش می یابد.

الیحه بودجه فعلی، قابل 
تأیید نیست

احســان خاندوزی، نماینده مجلس نوشت: 
جدا از پیامدهای اقتصادی خطرناک، حکم 
23 آذر ماه رهبر معظم انقاب درباره قاعده 
اســتفاده بودجــه1400 از منابــع نفتــی )واریز 
ســهم 38درصــدی صنــدوق بــرای بیــش از 
یک میلیــون بشــکه صــادرات( دلیل دیگری 
اســت بــر اینکــه الیحــه بودجه فعلــی، قابل 
تأییــد نیســت. به جای نــزاع داخلــی، آماده 

همکاری هستیم.

خبر

بودجه 1400

40 درصد بیکاران کرونا، اشتغال مجدد داشتند  »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  در حاشیه مراسم امضای قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی ۵46 مگاواتی اندیمشک در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: در پرداخت بیمه بیکاری اجباری، مسیر قانونی طی می شد و اگر فردی مشمول دریافت بیمه بیکاری بود، مبلغ ماهیانه پرداخت می شود. وی افزود: کرونا در بخش خدمات خسارات زیادی را 

وارد کرد و از مجموع ثبت نام کنندگان در سامانه بیکاری، 40 درصد اشتغال مجدد داشتند.

 زهرا طوسی  قصه کسادی بازار واحدهای 
صنفی آجیل و خشکبار که از کمپین نه به 
خرید آجیل شروع شد و با قرنطینه شدن 
مردم در شرایط کرونایی به اوج رسید، هنوز 

هم پایان نیافته است.
رسته توزیع آجیل و خشکبار که همه ساله 
در ایام یلدا و شب عید بازار پررونقی را تجربه 
می کرد، حاال با کاهش 80درصدی تقاضا، در 
ردیف رســته های شغلی محسوب می شود 
کــه بیشــترین آســیب را از کرونــا دیده انــد.
عیــد امســال واحدهــای صنفــی آجیــل و 
خشــکبار کــه روی فــروش نــوروز 99 خــود 
حســاب ویــژه ای کــرده بودنــد ماننــد دیگــر 
صنــوف تابع تصمیم های ســتاد ملی مبارزه 
پاییــن  را  مغازه هایشــان  کرکــره  كرونــا،  بــا 
کشــیدند تــا ســامت مــردم حفــظ شــود، 
واحدهــای صنفی آجیل و خشــکبار پس از 
پایان قرنطینه مجبور شدند آجیل هایی که 
از زمــان مصرفشــان دیرزمانــی گذشــته بود 
را دور بریزند. شــدت خســارت این واحدها 
به قــدری بــود که وزارت صمت این رســته را 
جزو مشاغلی معرفی کرد که بیشترین ضرر 

را از شیوع کرونا متحمل شده اند.

افزایش قیمت ۵۰ تا ۷۰درصدی »
برخی از اقالم آجیل

ایــن واحدهــا در آســتانه شــب چله، اجــازه 
یافتند چراغ کسب وکارشــان را روشن کنند 
و آن هــا هــم دنبــال تهیــه محصــوالت خــام 
برای فراوری و پاسخگویی به مردم هستند. 
از پرداخــت اجــاره مغــازه، مالیــات و بیمــه 
کــه بگذریم، آن هــا همچنــان از اینکه مبادا 
اجناسشــان روی دستشــان بمانــد و فاســد 

شود، می ترسند.
مردمــی  معاملــه،  ایــن  دیگــر  ســوی  در 
هســتند که به دلیل گرانی ها، کاســه آجیل 
شــب یلــدا را بــا مخلوطی از نخــود، تخمه و 
بادام زمینــی پر می کنند. این افراد که نیمی 
از جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند و با 

حداقل حقوق قانون کار زندگی می گذرانند، 
نمی تواننــد نســبت به افزایــش قیمت ۵0 تا 
70درصدی آجیل در سبد خانوار بی تفاوت 
باشــند و به همین دلیل بااحتیاط بیشتری 

برای تهیه این اقام قدم برمی دارند.
طبق آمار رســمی، مردم در آبان ماه امســال 
بــه  طــور میانگیــن ٤٦درصد بیشــتر از آبان 
٩٨ بــرای خریــد مجموعه کاالهــا و خدمات 
یکســان هزینه کرده اند و اگر الزم باشــد به 
دلیــل کم بــودن ضریب اهمیت این گروه از 
خوراکی ها در قیاس با گوشت، مرغ و برنج، 
به  راحتی آجیل و خشکبار را نیز از فهرست 

کوتاه خریدشان حذف می کنند.
آجیل فروشــی ها بــرای پاســخگویی بــه نیاز 
همــه دهک هــا ســبد متنوعــی از آجیــل و 
خشــکبار را تــدارک می بیننــد به طــور نمونه 
آجیل شب یلدایی که عاوه بر پسته، بادام، 
گــردو، فنــدق، مقــداری انجیر و برگــه زردآلو 
هــم دارد، بــرای خریــداران 18۵هزارتومــان 
آب می خــورد و مخلوطــی بــه عنــوان آجیل 
اقتصــادی نیــز در ایــن فروشــگاه ها یافــت 
می شــود کــه قســمت اعظــم آن را تخمــه 

تشکیل می دهد و بین ۵2 تا 7۵هزار تومان 
خرج می تراشد.

 مالیات واحدهای صنفی »
کرونازده را ببخشید

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل 
و خشــکبار مشــهد در گفت وگو بــا خبرنگار 
قدس، با اشاره به اینکه 60 درصد واحدهای 
آجیل فروشــی مســتأجر هســتند، می گوید: 
عید ســال گذشــته کمپین آجیل نخرید راه 
افتاد، عید امســال هم کرونا آمد و فشــار به 
واحدهای صنفی ما به قدری بود که بسیاری 
بــه دلیــل خســارت های  از آجیل فروش هــا 
باالیــی که متحمل شــدند، کسب وکارشــان 
را جمــع کردنــد و آن هایی که مانده اند فقط 

سعی دارند کارشان را حفظ کنند.
ممقانی با اشاره به متضرر شدن 8۵ درصد 
واحدهای صنفی آجیل و خشکبار طی سال 
جاری می گوید: بیشــتر آجیل هایی که برای 
نــوروز 99 فراوری شــده بود، به دلیل رطوبت 
و گرمای هوا پس از قرنطینه معدوم شدند، 
چون از یک  طرف آجیل هایی که شور شده 

را  نگهــداری در ســردخانه  امــکان  بودنــد، 
نداشتند و از طرف دیگر عمده فروشی ها که 
جنــس را خــام فروخته بودند حاضر نبودند 

اجناس فراوری  شده را پس بگیرند.
صاحبــان  باتکلیفــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واحدهای صنفی آجیل و خشکبار می گوید: 
هم اکنــون زمان عرضه محصوالت از ســوی 
کشاورزان است و ما نمی دانیم امسال عید 
دولــت چه برنامه ای برای صنف ما دارد، در 
صورتی  که مواد اولیه تهیه و آن ها را فراوری 
کنیم، ممکن اســت دوباره با اعام قرنطینه 
محصوالت ما فاسد شوند و اگر جنس تهیه 
نکنیــم باز هم بــه دلیل بیــکاری و پرداخت 
هزینه های تولید، از نیروی انســانی گرفته تا 

بیمه و مالیات متضرر می شویم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه با فروش شــب یلدا، 
دخل وخــرج واحدهــای آجیل فروشــی تــراز 
نمی شود، تأکید می کند: تنها انتظاری که از 
دولت داریم این است که مالیات واحدهای 
صنفــی کرونــازده در ســال 99 را ببخشــد، 
چون تعویق دوماهه پرداخت مالیات گره ای 

از مشکات صنفی ما باز نمی کند.

شیوع کرونا و کاهش تقاضای خشکبار، شرایط سختی را برای این صنف ایجاد کرده است

آجیل فروشان به دنبال بخشش مالیاتی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

دادگاه برای سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
اجتماعــی  شــبکه های  در  بانک مرکــزی  عمومــی  روابــط 
نوشــت: در پاســخ بــه درخواســت معرفــی اســامی افــراد 
کم بضاعتــی کــه از کارت بازرگانــی آن هــا بــرای صــادرات 
سوءاســتفاده شــده است، طبق اطاع، دادگاه 19 نفری که 
از کارت 70 فرد کم بضاعت برای 1/4میلیارد یورو صادرات 

استفاده کرده اند، به زودی برگزار می شود.

بساط ارز رانتی برای تاجران روشنفکر
محمــد امینی رعیــا، کارشــناس اقتصــادی، در واکنــش بــه 
توییــت یک تاجر که نوشــته بود مخالفــان FATF اقتصاد 
کشــور را گروگان گرفتند، نوشت: اقتصاد کشور را کسانی 
گروگان گرفتنــد که ارز 4هزارو200تومانی می گیرند! اگر به 
فکر مردم هستید از این سود بادآورده بگذرید و با ارز آزاد 
تجــارت کنید. انتهای مســیر عضویت در FATF  تشــدید 
وضــع فعلــی اســت؛ یعنی برجــام دیگری تصویــب کنیم و 
کشور را گیر بیندازیم تا دوباره بساط ارز رانتی برای تاجران 

روشنفکر فراهم شود.

    صفحه 6

اصفهان-خبرنگارقدس: روز پنج شنبه 20 آذر 1399، علیرضا 
رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه جمعی از 
معاونان خود از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید می کرد، طی 
سخنانی از وجیه اهلل جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو خواست 
تا پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه را با همکاری مدیران این 

شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی نماید.
وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه 
دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات 
برخوردار بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند شده است، تصریح 
کرد: فوالد مبارکه ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایسته 
پیشین و فعلی خود، ازجمله مهندس عظیمیان که سکان دار 
این مجموعه است، با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح دانش، 
فناوری، تولید، کارایی، بهره وری و گسترش این سازمان کمک و 

طرح های توسعه خود را به خوبی دنبال کرده اند.
رزم حسینی افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت صمت تأمین 
سرمایه از محل بازار سرمایه است. امروز نقدینگی در کشور به 
3400 هزار میلیارد تومان رسیده و پول های سرگردان در اقتصاد 
این  در  است؛  چرخش  حال  در  غیرکارآمد  بازارهای  در  ایران 
شرایط وظیفه دولت، مدیران و سیاست گذاران در عرصه پول و 
ارز این است که نقدینگی را به سمت افزایش تولید و برنامه های 
تولیدمحور هدایت کنند. از این رو وزارت صمت جمع آوری این 
سرمایه های سرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی 
صنایع خودروسازی، فلزات رنگی و نساجی و لوازم خانگی را از 
رشد  اقدام  این  شک  بدون  می داند.  خود  اساسی  برنامه های 

اقتصادی و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
وی رفع قوانین مزاحم و بروکراسی اداری را دومین اقدام این 
وزارت خانه دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف ما در وزارت خانه 
اجرای این راهبرد است و به طور قطع آن را اجرا خواهیم کرد 
وزارت صمت  مسیر،  این  در  هم  وزارت خانه ها  سایر  چه بسا  و 
را همراهی کنند. ما تا حد توان خود، مسیر را برای مجاهدین 
اقتصاد  حوزه  در  سرمایه  صاحبان  و  کارآفرینان  اقتصادی، 
تولیدمحور  و کسانی که در زمینه توانمندسازی جوامع محلی کار 

می کنند، هموار خواهیم کرد.
وزیـــــر صـــمت از وجود کارخانه های فوالدسازی، پتروشیمی 
و سایر تولیدکنندگان داخلی به عنوان عاملی مهم در تاب آوری در 
برابر تحریم ها نام برد و گفت: اگرچه تحریم ها و مبارزه با کرونا برای 
دولت هزینه های زیادی داشته، اما دولت تا امروز سر پا ایستاده و 
عزت خود و کشور را حفظ کرده است. در چنین شرایطی بسیاری 
از طرح های توسعه شروع و اجرا شده و به بار نشسته که این امر 

بسیار بزرگ و مهم است.
وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکه می تواند محور 
توسعه استان قرار بگیرد. با برنامه ای که مدیران در نظر دارند 
و برنامه پیوست اجتماعی برای شرکت های نامدار و بزرگ که 
به راحتی  می آیند،  شمار  به  کوچک  شرکت های  تقویت کننده 
کسب وکارها و  وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های 
امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب دیگر شاهد مهاجرت 
روستاییان به شهرهای بزرگ نخواهیم بود. به خاطر داشته باشیم 
مهاجرت ساالنه 250 هزار نفر به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 
25 میلیون نفر از جمعیت کشور اصال زیبنده ایران نیست. امروز 
در روستاها اینترنت پرسرعت داریم، اما مردم این روستاها هنوز 

اصفهان،  استاندار محترم  این رو چنانچه  از  ندارند.  کسب وکار 
نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان محترم مجلس در این استان 
تجار  را دارد که  آمادگی  این  نیز  باشند، وزارت صمت  همدل 
باشرافت و متدین را در جهت توسعه پایدار و متوازن در این استان 

بسیج کند و به یقین این امر امکان پذیر است.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شدن صادرات 
در هفته های اخیر به عنوان گامی بلند در جهت توسعه واردات 
کاالهای ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت: هم اکنون شرایطی 
فراهم شده است تا به جای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده 
پیدا کند، در مسیر تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها 
حرکت می کند. طبق تصمیم شجاعانه رئیس جمهوری در چند 
هفته گذشته، قرار است 8400 میلیون کاالی رسوب شده در 

گمرکات کشور ترخیص شود و این کار در حال انجام است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران با بیان اینکه عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس به سبب حمایت از تولید بوده است، 
گفت: بر اساس شیوه نامه ابالغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی 
محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و از مازاد آن 

صادرات صورت گیرد.
این  ابالغ  از  علیرضا رزم حسینی همچنین تصریح کرد: هدف 
شیوه نامه تقویت تولید بوده است تا عرضه و تقاضای محصول در 
بورس کاال به صورت شفاف انجام گیرد. استفاده از این روش و 

شیوه نامه باعث تعادل قیمت ها خواهد شد.
تعامل تشکل های بخش  با  فوالدی کشور  افزود: در سند  وی 
در  محدودیتی  هیچ  و  شده  انجام  سهمیه بندی ها  خصوصی، 
صادرات وجود ندارد و با این روش صادرات نیز می تواند انجام گیرد.
رزم حسینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت همراه را راه اندازی و 
آغاز جدی فعالیت های مربوط به طرح توسعه خط نورد گرم شماره2 
فوالد مبارکه خواند و ادامه داد: طرح های توسعه ای این شرکت 
با سرمایه گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو و 30 هزار میلیارد 
تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه صنعت فوالد کشور در رفع تحریم ها و تأمین مواد 
اولیه کارخانه های مرتبط نقش مهمی ایفا کرده است، ادامه داد: 
صنعت فوالد کشور عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، بخش مهمی 
از محصوالت خود را صادر کرده و برای کشور در مقطع حساس 

کنونی ارزآوری داشته است.
وزیر صمت با اعالم این مطلب که در این وزارت خانه بالغ بر 100 
هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی در حوزه صنعت و معدن تدوین 
شده است گفت: برای تأمین مالی این پروژه ها با همکاری خوب 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس، از بازار سرمایه کمک می گیریم تا 
به بانک ها فشار وارد نشود و مردم هم می توانند با مشارکت در این 

پروژه ها به طور مستقیم در تولید شرکت کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
نورد گرم شماره 2  پروژه  همکاری در زمینه اجرای 

فوالد مبارکه وظیفه ملی است
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو نیز در حاشیه بازدید 
وزیر صمت از شرکت فوالد مبارکه 
فوالد،  خبرنگار  با  مصاحبه  در  و 
ابَر پروژه نورد  همکاری در اجرای 

گرم شماره 2 فوالد مبارکه را وظیفه ای ملی خواند.
وجیه اهلل جعفری طرح نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه و تأمین مواد 
اولیه را دو موضوع مهم و اساسی برای این مجموعه عظیم عنوان 
کرد و گفت: در خصوص طرح نورد گرم شماره 2 باید پیگیری هایی 
انجام شود تا به اتفاق همکاران و مجموعه مدیریتی فوالد مبارکه، 
برسانیم. نتیجه  به  را  موضوع  این  کوتاه  زمانی  بازه  یک  در 

وی افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شماره 2 باید هرچه سریع تر 
اجرا شود، چراکه هم در آینده فوالد مبارکه و هم تأمین بازار ورق 
کشور بسیار تأثیرگذار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه بر رفع هرچه سریعتر مشکالت اجرای این پروژه تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان نهاد ناظر، وظیفه 
خود می دانیم فوالد مبارکه را در تأمین مواد اولیه همراهی کنیم، 
افزود: سعی می کنیم در بازه زمانی کوتاه، بسته ای برای تأمین 

بدون دغدغه مواد اولیه فوالد مبارکه تدوین کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین مواد اولیه، قطعا 

همکاری ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل فوالد مبارکه :
با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایه 

شرکت به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید.
مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان 
بازدید وزیر صمت از این کارخانه، 
ضمن ارائه گزارشی از روند تولید 
در  مبارکه  فوالد  دستاوردهای  و 
سال های اخیر گفت: فوالد مبارکه 
و  است  اسالمی  انقالب  مولود 
مدیران و پیمانکارانی در دوران دفاع 

مقدس با پایمردی خود این شرکت را بنا کردند و به بهره برداری 
رساندند و به این وسیله برای کشور عزت و افتخار آفریدند.

حمیدرضا عظیمیان از گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان و بزرگ ترین فوالدساز منطقه 
خاورمیانه و منطقه منا با سهم 20 درصدی تولید فوالد نام برد و 
گفت: با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایه شرکت 
به 304هزار و 500میلیارد ریال خواهد رسید و ارزش بازار این 
شرکت در حال حاضر به باالی 300 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. هم اکنون 7.2 میلیون تن فوالد در داخل شرکت تولید 
می شود و در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان 
و مجتمع فوالد سبا( نیز ظرفیت تولید به حدود 10.2 میلیون تن 

افزایش یافته است.
وی ادامه داد: حدود 1000 کارخانه در کشور تأمین کاال و مواد 
مصرفی فوالد مبارکه را بر عهده دارند و حدود 3000 کارگاه نیز از 
محصوالت این شرکت در خطوط تولید خود استفاده و ورق فوالد 

مبارکه را به محصوالت نهایی تبدیل می کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در حال حاضر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم حدود 350 هزار فرصت شغلی در زنجیره 
تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت: عالوه بر شرکت های یادشده، 
هلدینگ  آتیه فوالد،  توکافوالد،  شامل  دیگری  هلدینگ های 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در 
گروه فوالد مبارکه حضور دارند. این در حالی است که یکی از 
حال  در  مبارکه  توسط  کشور  مالی  هلدینگ های  بزرگ ترین 

تأسیس و راه اندازی است. وی از وجود زنجیره کامل تولید در 
فوالد مبارکه به عنوان عامل اصلی افزایش سود و درآمد این شرکت 
نام برد و اظهار داشت: فروش فوالد مبارکه در سال 97 حدود 23 
هزار میلیارد تومان و در سال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان 
بوده و امسال پیش بینی می شود این عدد به مرز 55 هزار میلیارد 
تومان فروش برسد. به همین دلیل می توان گفت فوالد مبارکه 
عالوه بر اینکه یک بنگاه صنعتی است، یک بنگاه اقتصادی هم 

هست و در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
وی در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: شرکت در 
هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند 
روبه رشدی داشته است؛ به نحوی که با تالش کارکنان آن، تولید 
گندله در بازه زمانی مذکور در سال 97 نزدیک به 6 میلیون تن بوده 
و امسال به حدود 7 میلیون تن افزایش یافته است. در تولید آهن 
اسفنجی از 7 میلیون تن به 7 میلیون و 800 هزار تن و در فوالد خام 
از 6 میلیون و  200 هزار تن به 6 میلیون 690 هزار تن رسیده ایم.

وی با بیان اینکه شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه 
و  اولیه  مواد  نرسیدن  یعنی  شد تصریح کرد: دو دلیل عمده، 
قطعی حدود دوماهه گاز مهم ترین دالیل افت تولید بوده است 
و  کنند  چاره اندیشی  آن  برای  محترم  مسئولین  می طلبد  که 
اقدام عاجل به عمل آورند. به خاطر داشته باشیم فوالد مبارکه 
در سال 98 حدود 2500 میلیارد تومان، به دالیلی که به آن 
اشاره شد، متضرر گردید. نباید فراموش کرد که فوالد مبارکه جزو 
کارخانه هایی است که می تواند بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید 
کند، اما باعث تأسف است که به دلیل کمبود مواد اولیه از این 

ظرفیت استفاده نکنیم.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه برای کنترل و آرامش بازار سعی 
می کند کاال را به مشتری و مصرف کننده برساند و بنا بر تأکید 
مسئولین وزارت خانه بر تأمین حداکثری بازار داخل، امسال شاهد 
کاهش 32 درصدی صادرات بودیم و کاهش صادرات در درازمدت 

برای سازمان مشکالت خاص خود را به همراه می آورد.
وی از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: از 
سال 97 تا به حال سرمایه ثبتی فوالد مبارکه از 7500 میلیارد 
تومان تا دی ماه سال جاری با تصویب و تصمیم مجمع عمومی 

پیش رو به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عظیمیان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های بورسی از محل 
تجدید ارزیابی ممکن است برای افزایش سرمایه اقدام کنند، ولی 
افزایش سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی است و از محل سود 
توزیع نشده انباشت شده سهام داران انجام می شود و لذا سهام فوالد 

مبارکه سهام بسیار ارزشمندی است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه به دلیل التهابات پیش آمده 
در دو سه ماه گذشته، اولین مجوز ایجاد سهام خزانه به نام فوالد 
هیچ  می دانیم  که  همان گونه  گفت:  است،  شده  صادر  مبارکه 
سازمان  اما  بخرد،  را  ندارد سهام خودش  بورسی حق  شرکت 
بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد نشود و با اخذ 
مجوز خرید و نگهداری سهام خزانه حدود 2080 میلیارد تومان 
از سهام فوالد خریداری شد. همچنین شرکت در راستای حمایت 
از سهام شرکت های گروه فوالد مبارکه، اقدام به تأسیس صندوق 
سرمایه گذاری بازارگردانی با سرمایه 800 میلیارد تومان نموده و 
این صندوق هم اکنون در بازار سرمایه در حال فعالیت است. وقتی 
افزایش سرمایه شرکت عملیاتی گردد، فوالد مبارکه بزرگ ترین 

شرکت بورسی به لحاظ ارزش اسمی خواهد بود.
وی در ادامه از تعریف حدود یک میلیارد یورو پروژه در فوالد مبارکه 
خبر داد و گفت: 20 هزار میلیارد تومان نیز سهم داخل است. این 
پروژه ها شامل نورد گرم شماره 2، افزایش 500 هزار تنی ظرفیت 
فوالد هرمزگان )رسیدن به ظرفیت 2 میلیون تن(، راه اندازی 
فوالدسازی 800 هزار تنی فوالد سفیددشت، کارخانه تولید الکترود 
گرافیتی اردکان، افزایش ظرفیت شرکت ورق خودرو کاشان است. 
همچنین حدود 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی در 
سراسر کشور واگذار می شود که این امر در جهت اجرای دستور 
مقام معظم رهبری برای جهش تولید، اقدام مؤثری خواهد بود.

وی از پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
اصلی ترین پروژه های حوزه صنعت فوالد کشور نام برد و گفت: با 
تولید ورق خام موردنیاز در تولید لوله های انتقال نفت و گازترش 
از گوره به جاسک نشان دادیم که در حوزه تولید فوالد خام از دنیا 
عقب نیستیم و همپای دنیا جلو رفته ایم، ولی در تولید ورق از دنیا 
عقبیم. اگر ما در 3 تا 5 سال آینده ورق های با گرید جدید تولید 
نکنیم، فوالد مبارکه نیز به سرنوشت کارخانه های عقب مانده کشور 

دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از اجرای پروژه نسل چهارم تکنولوژی در فوالد 
مبارکه به عنوان دیگر ابَر پروژه در دست اجرای این شرکت یاد کرد 
و گفت:  فوالد مبارکه اکنون دارای نسل سوم تکنولوژی است و 
می کوشد همگام با دنیا به سمت نسل چهارم پیش برود که بسیار 
هوشمند است و این دقیقا همان حرکت در مسیر دانش افزایی 

است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است. 
گفتنی است در ابتدای این بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
هیئت همراه با حضور در محل معراج الشهدای فوالد مبارکه به مقام 
شامخ شهدا ادای احترام کردند و در ادامه در باغچه فضای سبز 
شخصیت های این شرکت یک نهال به رسم یادبود غرس نمودند.

پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه اجرای شود
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وزیر صمت بعداز بازدید خطوط تولید فوالد مبارکه عنوان کرد؛
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دانشجویی که با وجود »فلج مغزی« 
دانش آموخته شد

دانشــگاه کانکورد به تازگی شــاهد 
بــا  دانشــجویی  دانش آموختگــی 

شرایط ویژه شد.
به گزارش ایســنا، چیــس ویلیامز 
کــه بــا بیمــاری فلج مغزی دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد موفق شــده 
کارشناســی  مقطــع  در  به تازگــی 
ارشــد رشــته مددکاری اجتماعی 
کانکــورد  آمریکایــی  دانشــگاه 

دانش آموخته شود.
ویلیامز گفت: بعضی مواقع احساس کردم باید تسلیم شوم ولی در نهایت 

به تالش خود ادامه دادم و با تمام سختی ها این کار را به پایان رساندم.
وی ادامــه داد: دوران طاقــت  فرســایی را گذرانــدم و بــرای رســیدن بــه ایــن 

موفقیت، از همکاری همه بسیار تشکر می کنم.

 پیدا شدن مرموز صد ها قطعه جواهر 
در ساحل دریا!

پیــدا شــدن صدها قطعــه جواهر 
ونزوئــال،  ســواحل  از  یکــی  در 
ماهیگیران محلی را از وسط دریا 

به ساحل کشاند.
صد هــا قطعــه جواهــر در یکــی از 
ســواحل ونزوئال خبرساز شد. این 
حادثــه کــه در ســواحل روســتای 
از 2هــزار  بیــش  داد  رخ  »گــوآکا« 
پیداکــردن  بــرای  را  ماهیگیــر 

جواهرات بیشتر به این ساحل کشاند.
آن ها از اواخر ماه سپتامبر صد ها قطعه طال، نقره و زیورآالت در این ساحل 
پیــدا کــرده بودنــد. ده ها روســتایی از پیــدا کردن حداقل یــک قطعه جواهر 

ارزشمند خبر داده بودند.
»یولمن الرس« 2۵ ساله یکی از ماهیگیران محلی یک مدال طال که روی 
آن تصویــر »مریــم مقدس« حک شــده پیدا کرده بود. برخــی گزارش های 
تأیید نشده حاکی از آن بود که برخی از این کشفیات در ساحل به قیمت 
بیش از هزار و ۵00 دالر فروخته شده است. هنوز هیچ فردی نمی داند این 
جواهــرات از کجــا آمده و چطور در مســاحت صد ها فوتی در این ســاحل 

ریخته شده است.
هنگامــی کــه یکــی از تصاویر مربوط به پیداشــدن جواهــرات در فیس بوک 
منتشــر شــد این خبر به ســرعت به سراسر ونزوئال رســید. با این حال دور 
بودن این منطقه، کمبود شدید بنزین و قرنطینه به علت شیوع کرونا مانع 
هجوم سراسری و گسترده مردم به این نقطه از ونزوئال شد. بنا به گزارش 
نیویورک تایمز آزمایش شیمیایی انجام شده روی یک زنجیر طالی پیداشده 
نشان دهنده ساخت آن طی دهه های اخیر در اروپاست. این آزمایش نشان 
داد ایــن زنجیــر طــالی باکیفیــت بــاالی ۱۸ عیــار در میان جواهــرات داخلی 

ونزوئال غیرمعمول است.
گفتنی است؛ هنوز هیچ یک از مقام های رسمی ونزوئال در این باره اظهارنظر 

نکرده اند.

 اعظم طیرانی   »با آقا مهدی داخل یک وانت 
نشســتیم که خط را بررسی کنیم. موقعی که 
به دژبانی لشکر ۳۱ رسیدیم، دژبان از ما برگه 
مأموریت خواست که ما نداشتیم؛ دژبان اجازه 
عبــور نداد. رضا چراغی اشــاره ای کرد و گفت: 
ایشــان آقا مهــدی باکــری، فرمانده شماســت 
اجــازه عبــور بدهید. امــا دژبان با لهجــه آذری 
گفــت: مــن باکــری ماکــری نمی شناســم فقط 
برگه بدهید! شهید باکری اصالً ناراحت نشد و 
رفتیم و منتظر ماندیم تا مسئول دژبانی آمد و 

او را شناخت و اجازه عبور داد«.
ایــن خاطــره را روزی ســردار کوثری، جانشــین 
از شــهید  نقــل  بــه  ثــارهللا  قــرارگاه  فرمانــده 
عبــاس چراغی تعریف می کــرد تا بگوید آنچه 
از باکری هــا؛ مردانــی »غرورآفریــن« بــرای ایــن 
ســرزمین می آفرینــد، مصون مانــدن از تفاخر 
و »غروری« اســت که متأســفانه بســیاری از ما 
پس از دست یافتن به اندک قدرت و ثروتی به 

چنبره آن گرفتار می آییم.
غروری که روزی ســبب می شــود یک نماینده 
مجلــس بــه کارمنــد گمــرک در حیــن انجــام 
وظیفه هتاکی کند، روزی دیگر دستمایه رفتار 
تنــد یک مأمور شــهرداری با زنی دســتفروش 
می شــود و امروز هم چهره سخیف خودش را 
با تنبیه بدنی سرباز یگان حفاظت دادگستری 

بابل نشان می دهد.
گرچه تب ماجرای اخیر پس از واکنش های تند 
افکار عمومی، همچون گذشته با عذرخواهی 
یــک مقــام مســئول بــه ظاهــر فروکــش کرده 
اســت اما پس از مقایسه رفتارهای اینچنینی 
بــا روایت های مشــابهی از آنچــه از »باکری« ها 
شــنیده ایم، پرســش های بســیاری در ذهن ها 

باقی می ماند که باید به آن ها پاسخ گفت.

برخورد قضایی کنید»
ســیدکاظم اباتری دلخوش، عضو کمیســیون 
قضایــی مجلــس آنچــه در خصــوص ســرباز 
یگان حفاظت دادگســتری بابل صورت گرفته 
را کامــالً غیراخالقــی و غیرقانونــی می دانــد و 
می گوید: این موضوع حتماً باید پیگیری شود، 
چــرا بایــد با ســربازی کــه وظیفه قانونــی خود 
را انجــام داده و جرمــی مرتکب نشــده اســت 
این طور برخورد شود. وی ادامه می دهد: قطعاً 
در قانــون، پیگیــری قضایی بــرای افراد خاطی 
وجــود دارد و بایــد بــا مســئوالنی کــه به دلیل 
سوءاســتفاده از قــدرت خــود با ســرباز کشــور 
چنین برخوردی کرده اند برخورد قضایی شود. 
اباتــری دلخــوش بــا اشــاره به اینکــه رفتارهای 
مشــابه بســیار محــدود اســت، می افزایــد: به 
لحــاظ شــرع و قانــون، تنبیه فیزیکــی، رفتاری 
غیراخالقی اســت و تأکید شــده اول تشویق و 
پــس از آن در صــورت ضــرورت، تنبیــه اعمال 
شــود که البته حد تنبیه نیز باید متناســب با 

جرم باشد.

هر کس بدرفتاری کرد مسئول است»
شــهریور سال گذشــته سردار موســی کمالی، 
رئیس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ستادکل 

نیروهــای مســلح با بیان اینکــه طبق فرمایش 
فرمانــده کل قوا هیچ کس حق ندارد با ســرباز 
بدرفتــاری کنــد، گفته بود: هر کــس بدرفتاری 
کــرد مســئول اســت و بایــد برابر قانــون تنبیه 
قــرار  کار  را در دســتور  ایــن موضــوع  شــود، 
داده ایــم؛ همچنیــن رئیــس ســتادکل نیــز بــر 

چگونگی رفتار با سربازان حساس هستند. 
وی بــا بیــان اینکــه در برخــورد با افــرادی که با 
سربازان بدرفتاری می کنند، شوخی نداشته و 
اغماضــی نخواهیم نکرد، گفته بود: ســربازان 
عزیــز می توانند بدرفتاری هــا را به فرماندهان، 
بازرسی، عقیدتی-سیاسی یا حفاظت گزارش 
کننــد؛ در عین اینکه هر کدام از ســازمان های 
نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و نیروی 
انتظامی سامانه  پیامکی خاصی را برای ارتباط 

مستقیم سربازان با فرماندهان قرار داده اند. 
 وی گفت: سربازان می توانند مراتب را از طریق 
کانــال ســرباز ایــران به بنده هم اطــالع دهند؛ 
مطمئن باشند هرگونه بدرفتاری تعقیب شده 

و با عامالن آن برخورد خواهد شد. 
حــاال هــم دریــادار رحیــم زاده، رئیــس اداره 
ســرمایه انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح 
ضمن تأیید این موضوع می گوید: جلســه ای 
بــا حضــور رئیــس دادگســتری اســتان، فــرد 
خاطــی، ســرباز و خانــواده او تشــکیل شــد و 
پس از عذرخواهی فرد خاطی، سرباز از جنبه 
شخصی رضایت داده و موضوع منتفی شده 
اســت. اما از آنجایی که این موضوع سازمانی 
اســت و ســتاد کل، خــود را مکلــف می دانــد 
بــه لحاظ ســازمانی حقــوق کارکنــان وظیفه را 
پیگیــری و از آن صیانــت کنــد، موضــوع را بــه 
رئیس قوه قضائیه منعکس کرده و در انتظار 

اعالم نتیجه از سوی این قوه هستیم. 
به گفته امیر دریادار رحیم زاده هر نتیجه ای که 

از ســوی قــوه قضائیــه درباره 
موضــوع بدرفتــاری با ســرباز 
بابلی اعالم شود به استحضار 
رســید.  خواهــد  مــردم 
به گفته رئیس اداره سرمایه 
انســانی ســتاد کل نیروهــای 
بررســی ها  برپایــه  مســلح 
مشــخص شــد ســرباز بابلی 
وظیفه خــود را انجــام داده و 

عملکــرد وی غیرقانونی نبوده اســت. بنابراین 
پــس از مشــخص شــدن نتیجــه حقوقــی و 
سازمانی این موضوع، برای او تشویقی در نظر 

گرفته و از وی قدردانی خواهد شد.  

جایگاهی بسیار مقدس »
امان اله قرائی مقدم، آسیب شــناس اجتماعی 
نیــز در این خصوص می گوید: جایگاه ســرباز 
به عنوان فردی که دو سال از بهترین روزهای 
جوانــی خــود را صــرف خدمــت بــه کشــور و 
حراســت از آن، نظــام و امنیــت ملــی می کنــد 
بسیار مقدس است، سربازان در همه کشورها 

جایگاهی بسیار ارزشمند دارند.
وی می افزاید: خدمت سربازان با هیچ خدمتی 
در کشــور قابــل مقایســه نیســت و بــه لحــاظ 
جامعه شناســی در همــه کشــورها جایــگاه و 
منزلــت اجتماعــی ســرباز از هر مقامــی باالتر 
اســت، بنابراین هیچ مســئولی نباید این افراد 
را بــه دلیل انجــام وظایف قانونی خود تنبیه و 

یا توبیخ کند.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه می دهــد: توهین 
و بی احترامــی بــه ســربازی که بــه دلیل انجام 
وظایف قانونی خود تنبیه شده است به منزله 
بی احترامی به همه نیروهای مســلح کشــور و 
فرمانــده کل قواســت و باید بــه لحاظ قضایی 

با فرد خاطی برخورد شــود، زیرا 
دوره ایــن رفتارهــای قلدرمآبانــه 
گذشته و دیگر قاجار و رضاخان 
نمی کننــد  مــردم حکومــت  بــر 
کــه شــاهد چنیــن رفتارهایی در 

جامعه باشیم. 
بــه گفتــه وی اگــر امروز بــا فرد و 
افــراد خاطــی برخــورد قضایــی 
نشــود، دیگــر نمی تــوان از یــک 
میلیون و ۵00 هزار سرباز و چند میلیون نیروی 
نظامی و انتظامی کشور انتظار داشت وظایف 
قانونــی خــود را به طور دقیق انجام دهند، زیرا 
همواره بیم این خواهد رفت که ممکن اســت 
طرف مقابل مسئولیت یا قدرتی داشته باشد 

که او را تنبیه و یا توبیخ کند. 
دکتــر قرائی مقــدم می افزاید: سوءاســتفاده از 
پست و مقام خالف اخالق و تربیت اسالمی و 
انسانی است و باید سوءاستفاده کنندگان مورد 
بازخواســت قــرار گیرند تا دیگر شــاهد چنین 

رفتارهای ناشایستی در جامعه نباشیم. 
وی ادامــه می دهــد: پیــش از پیــروزی انقــالب 
از  برخــی  قاجــار  به ویــژه طــی دوره  اســالمی 
مســئوالن »افــرادی قوی نمــای ضعیف کُــش« 
بودند. آن ها برای افراد باالدســت چرب زبانی 
و چاپلوسی می کردند و دربرابر زیردستان خود 
قلــدر و زورگــو بودنــد. روابــط مــداری حاکم بر 
جامعه آن زمان موجب می شد کسی از آن ها 
بازخواست نکند. این عده که اغلب محروم از 
تربیت صحیح اجتماعی بودند، هنگامی که به 
پســت و مقامــی در جامعه می رســیدند از آن 
سوءاستفاده می کردند و همواره می کوشیدند 
نقاط ضعف شخصیتی خود را زیر دستورات 
غیرمنطقــی و غیرقانونی خود پنهان کنند. اما 
امــروز کــه شــرایط جامعه تغییر کرده و ســایه 

نظام اسالمی بر سر جامعه است نباید شاهد 
چنین رفتارهایی باشیم.

پایان ماجرا؛ مراقب فرصت طلبان باشیم»
پس از کش وقوس های چند روزه در خصوص 
این اتفاق ســرانجام نشستی با حضور رئیس 
کل دادگســتری مازنــدران و دادســتان بابــل 
در دادگســتری اســتان در ســاری برگزار شد و 
بازپرس بابلی از سرباز و پدرش عذرخواهی کرد.
محمدحســن کریمی، سرباز بابلی پس از این 
نشســت که به ســازش ختم شد، به خبرنگار 
ایرنــا گفتــه بــود: مــا به هیچ عنــوان بــه دنبال 
حاشیه ســازی نبودیم و جلســه امشــب که با 
مدیران ارشــد دســتگاه قضایی اســتان و بابل 
برگزار شد با عذرخواهی بازپرس از بنده ختم 

به خیر شد و ما طرح شکایت نخواهیم کرد.
وی افــزود: مــا بــه هیچ عنــوان دوســت نداریم 
بــرای نظــام خود حاشــیه درســت کنیــم و من 
ســرباز وطــن هســتم و براســاس قانــون بــرای 

اعتالی میهن تالش می کنم.
این ســرباز وظیفه شناس بابلی از رسانه ها نیز 
خواســت دیگر بــه این موضوع دامــن نزنند و 

مسئله را تمام شده تلقی کنند.
دکتــر محســن کریمــی، پزشــک داروســاز و 
پــدر ایــن ســرباز هم بــه این خبرگــزاری گفته 
است: ما از همان ابتدا هم به هیچ عنوان به 
دنبال حاشــیه نبودیم. هر چند عده ای به ما 
پیشنهاد کردند برای احقاق حق پسرم مقابل 
دادگســتری تجمــع کننــد، ولــی مــا بــه هیــچ 
عنــوان بــه این ســمت و ســو حرکــت نکردیم 
چرا که انقالب ما دشمنان زیادی دارد و برای 
اعتــالی این کشــور خون هــای زیــادی ریخته 
شــده؛ مطالبه ما عذرخواهی بازپرس بود که 

انجام شد.

گزارشی در حاشیه بی احترامی به سرباز بابلی به دلیل انجام وظیفه قانونی

بازی با کرامت سربازی!

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

بهداشت و درمان

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد

خبر خوش پرداخت 
فوق العاده ویژه پرستاران

دکتــر مریــم حضرتــی، معــاون پرســتاری 
وزارت بهداشــت به ایسنا گفت: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون اقدامات مناسبی برای 
کادر درمان و به ویژه پرستاران انجام و حق 
همــه افراد نظام ســالمت مــورد توجه قرار 

گرفت.
افزایــش  راســتا  ایــن  در  افــزود:   وی 
۵0 درصــدی حقــوق صــورت پذیرفــت کــه 
شامل حال پرستاران هم شد. از طرفی به 
همــت معاونت توســعه وزارت بهداشــت و 
با تالش فراوان، مجوز پرداخت فوق العاده 
بــرای  ویــژه گرفتــه شــد کــه خبــر خوبــی 

پرستاران است.
حضرتی گفت: در ســال گذشته در برخی 
میانگیــن  در  مــاه   ۱۸ حــدود  دانشــگاه ها 
معوقــات و کارانه ها عقب بودیم، اکنون به 
حــدود ۶ مــاه رســیده و حتــی در بســیاری 
بــه روز  معوقــات  پرداخــت  دانشــگاه ها  از 
شــده است. همچنین قرار است مبلغی با 
عنــوان حق کرونا یا پــاداش به این عزیزان 

پرداخت شود. 

محیط زیست

یک مسئول حیات وحش:

پرندگان تلف شده در دریاچه 
چیتگر آنفلوانزا نداشتند

رئیــس اداره نظــارت بر امــور حیات وحش 
استان تهران ضمن اشاره به مشاهده چند 
بــال پرنــده مهاجــر تلــف شــده در دریاچــه 
چیتگر گفت: ســازمان دامپزشــکی بیماری 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان را به عنــوان 
عامل مرگ این پرندگان تأیید نکرده است.
محمــد کرمــی بــه ایســنا گفــت: در هفتــه 
گذشــته ســه مورد تلفــات پرنــدگان مهاجر 
را در دریاچــه چیتگــر تهــران شــاهد بودیم 
که آن را به ســرعت به سازمان دامپزشکی 
اعالم کردیم تا از این پرندگان نمونه برداری 

کنند.
وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی براساس 
آزمایش ها و بررســی های انجام شــده اعالم 
کــرد نتیجه نمونه ها دربــاره ابتالی پرندگان 
تلف شــده به بیمــاری آنفلوانــزای فوق حاد 

پرندگان منفی بوده است.
کرمــی گفت: به احتمال زیــاد این پرندگان 
به  علت طوالنی بودن مسیر پرواز یا تغذیه 
نامناســب ضعیــف و در نهایت تلف شــده 

بودند.

آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

امتحان حضوری برای 
دانش آموزان ابتدایی

و  آمــوزش  وزیــر  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
آزمــون عملکــردی دروس  پــرورش گفــت: 
فارســی و ریاضــی پایــه اول و دوم ابتدایــی 

به صورت حضوری برگزار می شود.
فــارس  خبرنــگار  بــه  حکیــم زاده  رضــوان 
و  اول  پایه هــای  دانش آمــوزان  از  گفــت: 
دوم ابتدایــی در دروس فارســی و ریاضــی 
آزمــون عملکــردی بــه صورت حضــوری در 
مدرسه با گروه بندی دانش آموزان و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید. 
بهداشــت  وزارت  بــا  مکاتبــه ای  افــزود:  وی 
داشــتیم و اعــالم کردیــم بــرای اطمینــان از 
یادگیری مناسب دانش آموزان پایه اول و دوم 
که در آغاز مسیر تحصیلشان هستند، حتماً 
به صورت عملکردی، ارزیابی از میزان یادگیری 
به ویــژه یادگیــری حــروف الفبــا انجــام شــود.
گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معــاون 
همــکاری خانواده هــا در ایــن مســیر کمک 
خواهد کرد دانش آموزان در فضایی بســیار 
آرام حضور یابند و به نحو احســن امتحان 

خود را برگزار کنند.

نظامی و انتظامی

معاون پلیس فتا خبر داد

جوانان ۱۸ تا ۲۸ سال؛ مخاطب 
سایت های شرط بندی

معــاون فنی پلیس فتــا در برنامه تلویزیونی 
چاپ اول گفت: ســایت های شــرط بندی و 
قمــار بــه صورت مســتمر و شــبانه روزی در 

حال فعالیت هستند.
 ســرهنگ نیک نفس با بیان اینکه امسال 
بیــش از ۵ هــزار ســایت و صفحــه مرتبــط 
بــا قمــار و شــرط بنــدی رصــد شــده، گفت: 
ایــن  مسدودســازی  بــرای  الزم  اقدامــات 

سایت ها انجام شده است.
بــرای مقابلــه بــا ایــن ســایت ها واحد هــای 
و  مرکــزی  بانــک  اطالعاتــی  و  فنــاوری 
دادســتانی کل کشور با پلیس فتا همکاری 

می کنند.
 وی همچنین گفت: افرادی که با قماربازان 
و ایجادکننــدگان ایــن ســایت ها همــکاری 
می کننــد و حتــی کارت هــای بانکــی خود را 

اجاره می دهند، مجرم شناخته می شوند.
 نیــک نفــس اظهــار کــرد: جوانــان ۱۸ تــا 
2۸ ســال مخاطبــان اصلــی ایــن ســایت ها 
هســتند، چرا کــه می خواهند یک شــبه ره 

صدساله را طی کنند.

علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

 داروی جدید درمان اعتیاد 
به زودی مجوز می گیرد

رئیــس جمهــور  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
گفت: میزان کشفیات مواد مخدر به دلیل 
اســتفاده از دانــش بنیان هــا و فناوری هــا، 

افزایش پیدا کرده است.
سورنا ستاری افزود: استفاده از فناوری های 
جدیــد در حوزه کشــفیات ســبب می شــود 
هزینه هــای کمتــری را در حــوزه کشــفیات 
مواد مخدر داشته باشیم و عزیزانمان را در 

درگیری ها از دست ندهیم.
افــزود: توســعه اســتارت آپ ها در  ســتاری 
حــوزه مبارزه با اعتیاد، ایجاد سیســتم های 
و  اعتیــاد  تشــخیص  بحــث  در  جدیــد 
تکنیک های جدید که ماندگاری ترک را باال 

ببرند، مهم است.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه دارو ی جدید 
درمــان اعتیــاد به زودی تأیید ســازمان غذا 
و دارو را دریافــت خواهــد کــرد، تأکیــد کرد: 
توســعه اســتارت آپ ها بــرای مهــار اعتیــاد 
روز  همایــش  در  و  اســت  ضــروری  امــری 
پژوهش در حوزه اعتیاد سال آینده اتفاقات 

بسیاری خوبی رخ خواهد داد.

فراسو
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دستچین

به لحاظ 
جامعه شناسی در 

همه کشورها جایگاه 
و منزلت اجتماعی 
سرباز از هر مقامی 

باالتر است

بـــــــرش

جامعه پزشکی نباید به موج فروپاشی اخالق تن دهد    ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت در پیامی به هشتمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی تأکید کرد: جوهر طبابت، حکمت و اخالق است و پزشک از آن 
زمان که احرام طبابت را بر تن می کند، می داند پلیدی و ناپاکی و غفلت با فلسفه حرفه اش ناسازگار است. پزشک به جای ناز برای جامعه، خود را وقف رفع نیاز ایشان می کند و چنین است که هر جا رود قدر ببیند و 

بر صدر نشیند. جامعه پزشکی نباید به موج فروپاشی اخالق تن دهد. 

۸۰ درصد معتادان دوباره مصرف می کنند
اســکندر مؤمنــی، دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر به 
خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: بیش از ۸0 درصد معتادان 
پس از درمان مجدد به مصرف مواد مخدر بازمی گردند و در 
کشــور های دیگــر بیش از ۸0 درصد معتــادان پس از درمان 
بــه اعتیاد بازنمی گردند. باید تجدید نظــری در حوزه درمان 

اعتیاد داشته باشیم.

بودجه ناکافی ۱۴۰۰ برای حمایت از تولید واکسن 
دکتــر مصطفی قانعی، دبیر ســتاد توســعه زیســت فناوری 
بــا اشــاره بــه هزینه های ســنگین کشــورهای مختلــف برای 
واکسن سازی به مهر گفت: در الیحه بودجه ۱۴00 این ستاد 
20درصد افزایش بودجه برای ســتاد زیســت فناوری در نظر 
گرفته شده است اما با توجه به مأموریت تولید واکسن  کرونا 

این بودجه کفایت نمی کند.

چرا خودمان را به خوش خیالی زده ایم؟
موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی از کاهش 
۱۱ درصــدی مقابلــه با مــواد مخدر در بودجــه ۱۴00 گله کرد 
و بــه مهــر گفــت: مــا را چــه شــده اســت کــه خودمــان را به 
خوش خیالی زده ایم و همین آب باریکه را هم که درد زیادی 

دوا نمی کرد هر روز کمتر می کنیم؟

نمی توانیم رئیس شورا را اجبار کنیم
رســول جلیلــی، عضو حقیقی شــورای عالی فضــای مجازی 
از برگزاری جلســات اندک شــورای عالی فضای مجازی گله 
می کند و به فارس می گوید: نمی توانیم رئیس شورا را اجبار 
کنیم جلسات شورا را تشکیل دهد، زیرا ما آدم ها وقتی دل 
به کاری نداشته باشیم حتی با اجبار و صدای رسانه ای هم 

کار خروجی مناسبی نخواهیم داشت.

ادبیات در مدارس، زیر ضربات فیزیک و ریاضی 
اسماعیل امینی، استاد زبان فارسی درباره وضعیت آموزش 
ادبیات فارســی در مدارس به تســنیم می گویــد: دانش آموز 
زرنــگ، فقــط تکنیک تســت زنی را می داند اما ســواد الزم را 
ندارد، چون کتاب نمی خواند. ادبیات در مدارس در تنگنا و 
زیر ضربات فیزیک و ریاضی قرار دارد، به جای آموزش اشعار 
سعدی، مباحث تخصصی زبان شناسی را آموزش می دهند.

دیگر کمبود نداریم
چندی پیش مسئوالن جمعیت هالل احمر از کاهش ذخایر 
انبار ها خبر داده بودند. حاال مهدی ولی پور، رئیس سازمان 
امــداد و نجــات با اشــاره به ســیل های اخیر بــه میزان گفته 
است: در حال حاضر با هیچ مشکلی در زمینه تهیه کاال های 

اساسی برای سیل زدگان روبه رو نیستیم.

سازمان سنجش هیچ ارتباطی با مافیای کنکور ندارد 
ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در خصوص 
مافیــای کنکــور بــه میزان گفت: ســازمان ســنجش اطالعی 
از مافیــای کنکــور و هیــچ ارتباطی هــم با این گروه هــا ندارد؛ 
ســازمان ســنجش هیــچ مؤسســه کنکــوری در خصــوص 
طراحــی ســؤاالت کنکــوری و هیچ ارتباط رســمی با شــرکت 

تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش ندارد.



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

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 حی یا قیوم

نبیه بری: 

تشکیل دولت به بن بست 
خورده است

رئیــس پارلمان لبنان در 
سخنانی گفت تالش ها 
دولــت  تشــکیل  بــرای 
جدیــد این کشــور کامالً 
خــورده  بن بســت  بــه 

است. نبیه بری اظهار کرد: ما اکنون در شرایط 
بسیار سختی قرار داریم و وارد تونلی شده ایم 

که نمی دانیم چگونه باید از آن خارج شویم. 
وی ادامه داد: دلیل این بن بســت چیست؟ 
قطعــاً رئیس جمهور و نخســت وزیر مکلف 
بایــد پاســخ ایــن پرســش را بدهنــد. وی در 
ادامه تصریح کرد: وضعیتی که اکنون به آن 
رسیده ایم مســتلزم تشکیل هرچه سریع تر 

دولت است.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشنهاد س
مشــاور اشــرف غنی مبنــی بــر انتقــال محل 
مذاکــرات از قطــر بــه داخل افغانســتان را رد 
کــرد و گفــت دور بعــدی مذاکــرات در دوحــه 

برگزار خواهد شد.
وزارت دفاع روســیه روز گذشــته اعالم کرد س

جمهوری آذربایجان و ارمنســتان نخســتین 
گروه از زندانیان جنگی را تبادل کرده اند.

داد: س گــزارش  پســت  واشــنگتن  روزنامــه 
وزارت خارجــه آمریــکا و مؤسســه های ملــی 
بهداشت این کشور در معرض یک عملیات 
جاسوسی پیشرفته و پیچیده قرار گرفته اند.

منابع خبری از آغاز دور جدید دستگیری س
مقامات و مسئوالن ارشد عربستان سعودی 

با عنوان »مینی ریتز« خبر دادند.

پوتین سرانجام به بایدن 
تبریک گفت

والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه روز 
گذشته به دنبال پیروزی جو بایدن در کالج 
الکترال، انتخاب او را به ریاســت جمهوری 
جمهــور  رئیــس  گفــت.  تبریــک  آمریــکا 
روســیه یکــی از معــدود رهبــران جهــان بود 
کــه بــرای تبریــک پیروزی جو بایــدن پس از 
برگــزاری انتخابــات ســوم نوامبــر )۱۳ آبــان( 
منتظــر نتیجــه رأی گیــری در کالــج الکتــرال 
شــد. والدیمیــر پوتیــن در پیــام خــود به جو 
بایــدن برای »همکاری« و »برقراری تماس« 
بــا رئیس جمهــوری منتخب ایاالت متحده 
ابراز آمادگی کرده اســت. در بیانیه کرملین 
آمــده اســت: »والدیمیر پوتیــن برای رئیس 
جمهور منتخــب آرزوی موفقیت می کند«. 
او همچنیــن از بــاور خــود مبنــی بــر توانایی 
و  بــرای حــل مشــکالت  آمریــکا  و  روســیه 
رویارویــی بــا چالش هــا بــا وجــود اختــالف 

نظرها سخن گفت.

11/2712/00

22/4223/15 5/065/38

16/1816/53

6/377/08

16/3917/13

تأثیرات راهبردی یک عملیات دریایی 
روز دوشــنبه ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن موفق شــدند یک نفتکش 
انگلیســی را در ســواحل بندر جده در غرب عربســتان ســعودی هدف قرار 
داده و منفجر کند. خبرگزاری رســمی ســعودی با تأیید این خبر اعالم کرد 
یــک قایــق انتحــاری متعلق به نیروهای یمنی عامــل انفجار این ناقل نفتی 
بوده اســت. در مورد این عملیات مهم چند نکته الزم به ذکر اســت. شــهر 
ســاحلی و بنــدر جده حــدود ۷۰۰ کیلومتر از نزدیک ترین ســواحل یمن که 
در کنتــرل انصــارهللا اســت، فاصلــه دارد. حال چگونگی رســیدن این قایق 
بــدون سرنشــین و پــر از مــواد منفجــره به ســاحل یکــی از مهم تریــن بنادر 
عربســتان در دریای ســرخ معمایی پیچیده اســت که تبلور افزایش قدرت 
عملیاتی یمنی ها در حوزه دریایی اســت. دولت عربســتان از پنج ماه پیش 
و آغاز عملیات آزادســازی اســتان مأرب توسط ارتش که مهم ترین شهر در 
اختیار ائتالف ســعودی اســت، مانع پهلوگیری نفتکش در بنادر متعلق به 
دولت قانونی نجات ملی شده است تا بلکه بتواند با استفاده از فشارهای 
اقتصادی و تحریم های شدید بر جبهه داخلی یمن تأثیر گذاشته، مقاومت 
را از درون یمن دچار مشکل و عملیات های رزمی آفندی آنان را مختل کند. 
در واکنش، نیروهای انصارهللا نیز اعالم کرده اند تأسیسات نفتی سعودی و 
متحدانش را هدف گرفته و برای آنان ایجاد هزینه خواهند کرد. همان گونه 
که قبالً نیز پیش بینی می شــد، این ضربات کماکان تداوم خواهد داشــت و 
عملیات روز دوشنبه نیز در راستای اقدامات و تالش های چند هفته اخیر 

نیروهای دولت نجات ملی برای شکستن حصر اقتصادی یمن است.
انفجار نفتکش انگلیســی در بندر جده نشــان داد قدرت عملیات دریایی 
جنبش انصارهللا به محدوده سواحل یمن ختم نشده و در صورت ضرورت، 
نقاط دوردســت دریای ســرخ در تیررس نیروهای ارتش این کشــور خواهند 
بود. این مسئله آنجا اهمیت ویژه ای پیدا می کند که بدانیم عمده ارتباطات 
تجــاری رژیــم صهیونیســتی از طریــق دریــای ســرخ انجــام گرفته و تســلط 
عملیاتی مقاومت یمن با توجه به مواضع علنی آن علیه صهیونیســت ها 
بر این آبراه بسیار مهم و راهبردی، رخدادی بسیار دردناک برای اسرائیلی ها 

قلمداد شده که آثار آن در آینده روشن تر و آشکارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت مصر نیز در این داستان یکی دیگر از طرف های متضرر 
اســت؛ چــرا کــه با اشــراف عملیاتی نیروهــای یمنی بر جنوب دریای ســرخ، 
امنیت این شــاهراه تجاری تحت تأثیر قرار گرفته و کانال ســوئز و مبادالت 
از طریق آن در اراده دولت نجات ملی و مقاومت یمنی قرار خواهد گرفت. 
بخش عمده ای از داد و ســتد کشــورهای مدیترانه و اروپا با شــرق آســیا که 
افزون بر صدها میلیارد دالر در ســال اســت، از مســیر دریای ســرخ و تنگه 
باب المنــدب می گــذرد و قســمت عمــده ای از امنیــت تجــارت بین الملل به 
امنیت این مسیر دریایی راهبردی گره خورده است. افزایش گستره عملیات 
دریایی جنبش انصارهللا یمن بر مبادالت انرژی و تجاری بین المللی تأثیر 
عمیقی گذاشــته و کشــورهای تأثیرپذیر از این بحران را بیشتر کرده است. 
در عین آنکه اهرمی در دست دولت نجات ملی به منظور فشار بر جامعه 

جهانی برای توقف تجاوز ائتالف سعودی اماراتی باقی خواهد ماند.
در نهایــت بایــد گفــت با وجود گذشــت حدود ۶ ســال از تجاوز عربســتان 
سعودی و امارات متحده عربی به یمن، نه تنها اهداف و راهبردهای این دو 
پادشــاهی مرتجع محقق نشــده و در ســمت مقابل توان نظامی انصارهللا 
کاهش نیافته، بلکه این جنبش عالوه بر تأثیرگذاری جدی در صحنه داخلی 
و همراه ســازی اکثریــت شــهروندان با خــود، این قابلیت را پیدا کــرده که در 
محیط اطراف خود نیز تأثیر راهبردی بگذارد. با توجه به روی کار آمدن دولت 
جو بایدن در ایاالت متحده، بعید اســت واشــنگتن به آل سعود اجازه دهد 
بیش از این به تجاوزات خود علیه مردم مظلوم یمن ادامه دهد. نه به این 
خاطر که دل آن ها برای یمنی ها سوخته و حامی مظلوم باشند، بلکه به این 
دلیل که آن ها بر این عقیده هستند اقدامات تخاصمی خاص رژیم سعودی 
علیه انصارهللا ناکارآمد بوده و به نفوذ بیشــتر جمهوری اســالمی ایران در 

جنوب شبه جزیره عربستان منتهی شده است.
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به دنبال یک ترور دیگر در افغانستاندست رد حماس به سینه صهیونیست ها 

معاون والی کابل با مین مغناطیسی کشته شد به ازای چهار نظامی، هزاران اسیر باید آزاد شود
پــس از تکذیــب ادعــای صهیونیســت ها 
درباره پیشرفت مذاکرات مربوط به تبادل 
اسرا توسط حماس، »االخبار« روز گذشته 
جزئیاتــی از رونــد مذاکــرات را فــاش کــرد. 
یک عضو ارشــد حماس در این خصوص 
خبــر داد: پــس از گذشــت پنــج ســال از 
بــه اســارت درآوردن چهــار نظامــی رژیــم 
صهیونیستی در جنگ ۲۰۱۴ و پس از آن، 
تل آویــو امتیازات جدیدی در زمینه تبادل 
اســرا داده و مصــر، خبــر آن را بــه حماس 
منتقل کرده است، آن هم به این امید که 
طرف فلسطینی موضع خود را کمی تغییر 
دهد و در آینده نزدیک مذاکرات را از ســر 

بگیرد. به گفته منبع یادشده، با این حال،  
حماس هفته گذشته پس از ورود هیئت 
امنیتی مصری به نوار غزه، به طورمستقیم 
و بدون مذاکرات داخلی به این پیشــنهاد 
و  داده  نشــان  واکنــش  صهیونیســت ها 
اعالم کرده این امتیازات کمتر از آن چیزی 
است که حماس در پی آن است. االخبار 
در ادامه خبر داد: حماس با تأکید بر این 
مســئله کــه بهــای پایــان دادن بــه پرونــده 
تبادل اسرا، آزادی هزاران اسیر فلسطینی 
اســت، اعالم کرده تمایــل دارد این مبادله 
در دو مرحلــه صــورت گیــرد؛ یکی معامله 

اطالعاتی و دیگری معامله تبادل اسرا.

کابــل  والــی  معــاون  محبــی،  محــب هللا 
صبح سه شــنبه و بر اثر انفجار یک بمب 
مغناطیسی در پایتخت افغانستان کشته 
شــد. به گزارش یورونیوز، »لندکروز حامل 
میــن  یــک  هــدف  وی  و منشــی  محــب 
مغناطیســی قرار گرفت. بر اثر این انفجار 
معاون والی کابل و منشــی او کشــته و دو 
محافظ هم زخمی شــدند«. در هفته های 
اخیــر و باوجــود ادامــه گفت وگوهای صلح 
علیــه  حمــالت  طالبــان،  و  دولــت  میــان 
شــخصیت های سیاســی، دانشــجویان و 
کنشگران افزایش یافته است. روز دوشنبه، 
زلمــای خلیــل زاد، فرســتاده ویــژه ایــاالت 

متحــده آمریکا از هیئت نمایندگی دولت 
افغانستان خواســته بود ادامه مذاکرات را 
بــرای مشــورت با مقام هــای کابل به تأخیر 
نیندازند. ۱۹ ســال پس از شکســت پروژه 
خاورمیانــه بــزرگ بوش و کاندولیــزا رایس، 
طالبــان این بــار نه بــا پیکاپ های مجهز به 
تیربــار و محاصــره کابــل که از پشــت میز 
مذاکــرات وارد ســاختار قــدرت می شــوند. 
طالبــان البتــه متعهــد شــده دیگــر مراکــز 
شــهری را هــدف حمالت خود قــرار ندهد. 
از طرفی تا پیش از این، داعش مسئولیت 
چنــد مــورد از حمــالت مرگبــار هفته هــای 

اخیر را بر عهده گرفته است.

چهره

بدون تیتر

خبـر
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 علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

خبـر

پس از اتحادیه اروپا

آمریکا هم ترکیه را تحریم کرد
کمتر از یک هفته پس از تحریم اتحادیه اروپا علیه ترکیه، این بار آمریکا صنایع 
دفاعی این کشور را به بهانه خرید تجهیزات دفاعی از روسیه، تحریم کرد. رویترز 
با انتشار گزارشی در این خصوص با اشاره به آنچه در وب سایت وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده منتشر شده تصریح کرد: ریاست صنایع دفاعی و سه کارمند این 
بخش تحت تحریم قرار گرفته اند. روسیه و ترکیه این تحریم ها را محکوم کرده اند.  
محمــد جــواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان هم در توییتی ضمن محکوم 

کردن این اقدام آمریکا اعالم کرد: ایران در کنار ترکیه ایستاده است.

علوی: وزیر پیشــین خارجه آمریکا که ســال 
۲۰۱۶ باوجــود پیــروزی در آرای مردمــی، در 
رأی گیری الکترال کالج از ورود به کاخ ســفید 
بازماند، در توییتی نوشت: معتقدم باید کالج 
انتخاباتی را لغو و رئیس جمهور خود را مانند 
سایر منصب ها با آرای مردمی انتخاب کنیم. 
با وجود این تازمانی که این اتفاق نیفتد من با 
افتخار به بایدن و کامال هریس رأی می دهم. 
کلینتــون در ســال ۲۰۱۶هــم کالــج الکتــرال را 
مقصر شکســت خــود خوانده بــود. پیش از 
کلینتون، برنی سندرز، سناتور معروف ایالت 
ورمونــت هــم بــا انتقــاد از وضع دموکراســی 
در آمریــکا گفتــه بود:جوبایــدن بــا ۴میلیــون 
رأی بیشــتر در انتخابات پیروز شد. نماینده 
دموکرات اکنون برای هفتمین بار در هشــت 
انتخابات اخیــر باالترین آمار را دارد. هر نفر 

یک رأی. دموکراسی باید حکمفرما باشد. 

کالج الکترال چگونه است؟»
سه شــنبه  بامــداد  آمریکایــی  رســانه های 
گــزارش دادنــد »مجمــع گزیننــدگان« )کالج 
الکتــرال( پیــروزی »جو بایــدن« در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را تأیید کرد. 
دکتــر امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مســائل 
آمریکا در توییتر خود، عمده ترین مشکالت 
نظام انتخاباتی ایاالت متحده را شامل سلطه 
پول بر انتخابــات، انحصار دو حزبی، فقدان 
قوانین یکپارچه انتخاباتی، تقلب، دستکاری 
و مهندســی انتخابات و در نهایت، ســازوکار 
کالــج الکترال عنــوان کرد. اما سیســتم کالج 
الکترال از چه زمانی به وجود آمده و چگونه 

کار می کند؟
وقتــی قانــون اساســی آمریکا در ســال ۱۷۸۷ 
نوشــته می شــد، بنیان گذاران ایاالت متحده 
دو نگرانی داشتند: یک آنکه رئیس جمهور 
قــدرت بی انــدازه کســب کنــد و دوم ممکــن 
اســت اکثریت مــردم الزاماً نامزد مناســب را 
انتخاب نکنند. در نهایت تصمیم بر این شد 
که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب  کنندگان، 
در مــورد انتخــاب رئیــس جمهــور تصمیــم 
بگیــرد. ۵۳۸ انتخاب کننــده، کالــج الکترال را 
تشکیل می دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس 
جمعیتش تعداد مشــخصی عضــو در کالج 
الکترال دارد و هر کدام از آن ها می توانند تنها 
به یک نامزد رأی دهند. برای مثال کالیفرنیا 
۵۵ رأی و وایومینگ سه رأی در کالج الکترال 

دارنــد، ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت 
کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. 
۵۳۸ نفر شامل تعداد کل نمایندگان مجلس 
نماینــدگان آمریــکا بــه اضافــه ســناتورهای 
مجلس سناســت اما ســه رأی باقیمانده هم 
متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که 
داخــل هیچ ایالتی نیســت. در نهایت نامزد 
برنــده این انتخابات باید دســت کم ۲۷۰ رأی 

الکترال بدست بیاورد.
در واقــع دلیل به وجود آمدن این سیســتم 
این بود که در اوایل تأسیس ایاالت متحده، 
به دلیل نا امنی هایی که در سراســر آمریکا 
حاکم بود مؤسسان آن نمی خواستند فقط 
رئیس جمهــور  انتخــاب  در  بــزرگ  ایــاالت 
تعیین کننــده باشــند کــه در ایــن صــورت، 
نامزدها تنها به ایاالتی که جمعیت بیشتری 
دارنــد، ســفر کــرده و مــردم آن را دعــوت بــه 
مشــارکت می کننــد. بــه همین خاطــر آن ها 
کوشــیدند ایــن مســئله را از میــان بــرده و 

همــه ایالت هــای آمریــکا بتوانند نظــر خود 
را ابــراز کننــد. از ســوی مقابــل، منتقدان بر 
این عقیده اند در شــرایطی که کالج الکترال 
وجــود دارد نیز نامزدها زمانی برای ســفر به 
ایالت هایــی کــه بــه طــور ســنتی متمایل به 
هــر کــدام از دو حــزب اصلــی هســتند قــرار 
نمی دهنــد و تنهــا بــرای ایالت هــای کلیــدی 

اهمیت قائل می شوند.
سیســتم الکترال بــه خاطر احتمــال در نظر 
نگرفتن همه آرا مورد انتقاد های بسیاری قرار 
گرفته است. در برخی موارد همین سیستم 
موجب شده نامزد ریاست جمهوری با کسب 
رأی الکترال و با وجود رأی مردمی کمتر برنده 
انتخابات شود که انتخابات  سال های ۱۸۲۴، 
۱۸۷۶، ۱۸۸۸، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ میــالدی شــاهد 
این مثال اســت. بسیاری خواهان تغییر این 
سیســتم انتخاباتی هســتند. اما برای انجام 
این کار الزم است کنگره یک متمم دیگر به 
قانون اساســی آمریــکا اضافه کند و بعید به 

نظر می آید سناتورها و نماینده های کنگره از 
دو حزب بر سر این موضوع توافق کنند.

الکترال چگونه تغییر می کند؟»
از سال ۱۸۰۰ میالدی، بیش از ۷۰۰ پیشنهاد 
بــرای اصــالح یــا حذف سیســتم الکتــرال در 
کنگره ارائه شــده اما هیچ کدام موفق نشــده 
است. سیستم انتخاباتی مجمع گزینندگان 
بر اســاس ماده ۲ بخش یکم قانون اساســی 
آمریکا بنا شــده اســت. حال برای تغییر این 
مــاده، نیازمنــد موافقــت دو ســوم کنگــره در 
گام نخســت و ســپس، ســه چهارم مجالس 
ایالتی است. امری که تا به حال به طور کامل 

محقق نشده است.

چرا دموکرات ها به دنبال تغییر هستند؟»
دموکرات ها در صحنه سیاسی آمریکا تبحر 
و تخصص بیشتری در استفاده از ابزار رسانه 
بــرای جهت دهی به افکار عمومــی دارند. در 
صورتــی کــه مــردم بتوانند به طور مســتقیم 
رئیس جمهور را انتخاب کنند، این موضوع 
توان بیشتری به این حزب برای تأثیرگذاری بر 
نتیجه آرای مردمی خواهد داد. حال که تنها 
۵۳۸ نفــر رئیــس جمهــور را برگزیــده و آن ها 
نیز از نخبگان حاضر در سیســتم سیاســی 
ایاالت متحده هستند، ظرفیتی برای اعمال 
پروپاگاندای سیاسی در راستای منافع حزبی 
به آن ها نخواهد داد. از همین رو، دموکرات ها 
داعیــه دار تغییــر سیســتم انتخاباتــی کالــج 
الکترال هستند تا بتوانند منافع حزبی خود 

را به گونه بهتری تأمین کنند.

بغض چهار ساله کلینتون ترکید

دموکرات ها: بساط الکترال را جمع کنید!

 برنــی ســندرز:   جــو بایــدن بــا ۴ میلیــون رأی بیشــتر در 
انتخابات پیروز شد. نماینده دموکرات اکنون برای هفتمین 
بار در هشت انتخابات اخیر باالترین آمار را دارد. هر نفر 

یک رای. دموکراسی باید حکمفرما باشد.

   هیالری کلینتون:   معتقدم باید کالج انتخاباتی را لغو و 
رئیس جمهور خود را مانند سایر منصب ها با آرای مردمی 
انتخاب کنیم. با وجود این تازمانی که این اتفاق نیفتد من 

با افتخار به بایدن و کامال هریس رأی می دهم.

  صنایع شهدای مهام پارچین در نظر دارد قطعات مشروحه ذیل را ، از طریق  شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط تهیه  نماید:

مشخصاتتعداد نحوه تولیدنام کاالشماره مناقصه

طبق نقشه و مستندات1.200.000بک اکسترودانواع قطعات آلومینیومی199/12

طبق نقشه و مستندات200.000تراشکاری قطعه برنجی199/14
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آگهی مناقصه عمومی 

* متقاضی��ان می توانند پس از درج آگهی با در دس��ت داش��تن 
معرفی نامه  به آدرس ذیل مراجعه و نس��بت به دریافت شرایط 

مناقصه )بدون هزینه( اقدام نمایند .
* زمان تحویل گیری و عودت اس��ناد مناقصه ازتاریخ درج آگهی 

روزنامه حداکثر 10 روز می باشد .
*درصورت دارا بودن گواهینامه صالحیت همکاری)سمتا(، زمان 

دریافت اسنادمناقصه ارائه تصویرآن الزامی می باشد.
* می��زان س��پرده ش��رکت در مناقصه به ش��رح اس��ناد مناقصه                 

می باشد . 
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

* صنای��ع ش��هدای مه��ام پارچی��ن در رد ی��ا قب��ول هری��ك از 
پیشنهاد ها مختار است . 

 اس��تعالم های رس��یده بصورت غیر حضوری مفتوح و نتیجه  آن 
کتبٌا اعالم  می گردد. 

    آدرس :  تهران – انتهای اتوبان شهید بابائی – جاده اختصاصی 
پارچین – صنایع شهدای مهام پارچین. 

 تهران – جاده خاوران – بعداز پاکدشت - جاده اختصاصی پارچین 
– صنایع شهدای مهام پارچین.

 دورنگار: 36076132-021  و تلفن :021-35769054
شناسه آگهی 1061171/ م الف2946
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 س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظ�ر دارد کلیه 
خدم�ات مرتبط ب�ا اجرای داربس�ت بن�دی و متعلق�ات آن جهت 
کلی�ه پروژه ها و محله�ای مورد نیاز واق�ع در محدوده حرم مطه�ر حضرت رضا 
علی�ه الس�ام را از طریق مناقص�ه عمومی به پیمان�کاران واجد ش�رایط ) پیمانکار 
بای�د عض�و اتحادیه مربوط�ه و دارای مجوز های مرتبط با نوع پیم�ان و فعال در 
اس�تان خراسان رضوی باشد( واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز سه ش�نبه م�ورخ 1399/10/02 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنت�ی :
 http://sem.aqr-harimeharam.org  ) تلفن:051-32257085-31305243(  

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

برگ سبز خودروی پژو آردی مدل 1384 رنگ یشمی 
به شماره انتظامی 634ل88 ایران 12  شماره موتور 
1178019921 و شماره شاسی 83121099 به مالکیت 
محم���د مهدی زرافش���ان مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت موتور س���یکلت لیف���ان ال اف150 
مدل 1391 رنگ قرمز به شماره انتظامی 767/14726  
شاس���ی  ش���ماره  و   10933701 موت���ور  ش���ماره 
150F9110308 ب���ه مالکی���ت مس���عود وطن���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند مالکیت خودروی 206 مدل 1381 رنگ مشکی 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 361ن92 ای���ران 32  
ش���ماره موتور 10FSE33851052 و ش���ماره شاسی 
0081611893 ب���ه مالکیت علی اکب���ر دهقان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
87
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند مالکی���ت و کارت س���وخت موتور 
س���یکلت همت���از س���وپر تی���پ CDI 150 رن���گ قرمز 
م���دل 1390 ب���ه ش���ماره موت���ور 162FMI و ش���ماره 
پ���اک ش���ماره  ب���ه   NBF***150M9001463 تن���ه  

83232-764 ب���ه نام غامعلی صدیق���ی گرو فرزند 
محمد علی مفقود شده و اعتبار ندارد. ,ع

99
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آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژوROA م���دل 1386 رن���گ 
نق���ره ای آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 418م96 ایران 
12  ش���ماره موتور 11686081696 و ش���ماره شاس���ی 
61800427 ب���ه مالکیت علیرضا شاهس���وند مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 95 م���دل   150cc کوی���ر  موتورس���یکلت  س���ند 
ب���ه رن���گ مش���کی - زرد وب���ه ش���ماره انتظام���ی
 525/ 55567  و ش���ماره موتور 010630وشماره 
شاسی 9502306 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین( ,ع
99
09
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دی
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مف
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گه
آ

اص���ل برگ س���بز خ���ودروی پی���کان وانت به ش���ماره 
ش���ماره   ،  31 ب   885 ای���ران   52: انتظام���ی 
 : شاس���ی  ش���ماره   ،  11488107837 موت���ور: 
NAAA46AAXAG100343 متعل���ق به جناب آقای 
حس���ن معینی ف���ر مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
09
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 ش��رکت تعاونی مص��رف کارکنان اس��تانداری 
خراس��ان رضوی به ش��ماره ثبت 3066 در نظر 
دارد ی��ک دس��تگاه پژو س��واری م��دل 84 به 
ش��ماره پ��الک  232 ب 56  ای��ران 12   به رنگ 
عناب��ی از طریق مزایده عموم��ی واگذار نماید. 
لذا کلی��ه متقاضیان می توانن��د جهت دریافت 
تاری��خ   از  مزای��ده مذک��ور  در  ب��رگ ش��رکت 
99/09/26  لغایت 99/10/02 در س��اعت اداری 
به محل ش��رکت واقع در خیابان به��ار چهارراه 
اس��تانداری کوچ��ه فرخ��ی جن��ب درب ورودی 

استانداری مراجعه نمایند.
ضمن��ًا هزینه ه��ای مربوط به مزای��ده به عهده 

برنده مزایده می باشد.
تلفن : 38542252   موبایل : 09151155847
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 آگهی مزایده 
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