
 

آغاز سی و چهارمین 
سال انتشار قدس

در ستایش روزمره نگاری کاغذی

وقتی سوژه با بال خودش آمد!
شرحی بر مصائب امیدواری

وکله کامپیوترها پیدا شد وقتی سر

 شنبه  29 آذر 1399 4 جمادی االول 1442 19 دسامبر 2020  سال سی و چهارم  شماره 9420  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

 ............ صفحه 3

 سد گلوگاه های اقتصادی کشور در همکاری با اروپا و سازمان ملل 

طرح راهبرد ملی صادرات چه خطراتی دارد؟

روایتی از اجرای مرحله دیگری از 
 طرح حمایتی »آقا حساب کردند«
در مناطق حاشیه شهر مشهد  

حساب هایی که 
با مهر تسویه شد

 اقتصاد   گرچه این روزها برگزاری همایش تجاری سه روزه میان ایران و اروپا به تأخیر 
افتاده، اما باید گفت این همایش در دل پروژه کالنی قرار دارد که کشورمان با مرکز 
تجارت بین الملل سازمان ملل و حمایت اتحادیه اروپا آن را به  صورت مشترک و از 
سال 97 کلید زده و اقدام ها و برنامه های پیرامونی آن همچنان در جریان است. عالوه 
بر آن، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز چندی پیش از همکاری اطالعاتی و آماری 
ایران با سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، با هدف طراحی راهبرد ملی 

 ............ صفحه 6صادرات ایران خبر داد.به گفته حمید زادبوم، این یک قدم...

 آستان وقتــی دفتر بزرگ اجاره بهای امالک 
می خــورد،  ورق  و  می کننــد  بــاز  را  منطقــه 
مبالــغ کرایه هــا حداکثر عــددی حــدود 700 
هــزار تومــان را نشــان می دهــد. ولــی ایــن 
ارقام برای قشــر کارگــر و کم بضاعت منطقه 
بــه  نجومــی  ارقامــی  طــرق،  حاشیه نشــین 

حساب می آید و پرداخت ...

 نفوذ گسترده سایبری
 به 6 وزارتخانه و دو نهاد 

حساس ملی آمریکا 

 استقبال
 هکرها  
از بایدن!

معاون فرهنگی و اجتماعی 
 اداره کل اوقاف 

خراسان رضوی مطرح کرد 

  جهت دهی وقف

  به سوی 
نیاز های جامعه

 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 8

کالبد شکافی چرایی رفتار 
نوجوانی 14 ساله در الیو 

مبتذل اینستاگرام
سواد رسانه ای 

خانواده ها و صیانت از 
مرزهای شرم و حیا

 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
دکتر عبدالرضا فرجی راد

اتحادیه اروپا برای توسعه رابطه با کشورهای خارج از حوزه اروپایی سه مؤلفه اقتصاد 
آزاد، رعایت حقوق بشر و وجود دموکراسی را مطرح کرده و این اصول در اسناد عالی 
سیاست خارجی این اتحادیه نیز وجود دارد. در این متون همیشه یک اصولی آورده 

شده اما کامالً رعایت نمی شود. هر چند که این اتحادیه...

 سودهای مالی 
و فراموشی مصلحتی اروپایی 

 ............ صفحه 8
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: j امام رضا
صدقه بده اگر چه 
اندکی باشد زیرا 

هر چیز اندکی 
در راه خدا با نیت 
صادقانه داده شود، 

بزرگ است. 
وسائل الشیعه ، 
جلد 1، ص 87
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در س��طح ش��هر مش��هد به ش��رح لیست ذیل را از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ش��رکت در مزایده در روزهای یکش��نبه 
مورخ 1399/09/30 الی س��ه ش��نبه مورخ 1399/10/02 از س��اعت 9 الی اذان ظهر به س��الن مزایده زمین، واقع در 
نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل 

نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
سایت اینترنتی: vagozari.aqr .ir   شماره تماس: 31437064-31437060

ردیف
شماره 
قطعه

شماره 
بلوک

کاربریمحدوده
مساحت 
مترمربع

قیمت مصوب
 ) ریال(مترمربع

کل حق تقدیمی 
قطعه )ریال(

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه 1851

291,2822،000،0006,408,160,000مسکونیشهر رضویه 26

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 3235570

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 4205570

محدوده مصلی 535
144,68160,000,00023,148,800,000مسکونی26

230,91120,000,00027,709,200,000مسکونیسیدی- بلوار ثامن6111

7213
رضا شهر شهرک 

347,75180,000,00062,595,000,000مسکونیبهارستان

شهرک صنعتی 8827
طرق

صنعتی و کارگاه 
30838,000,00011,704,000,000غیر مزاحم

9319
بلوار آموزگار 

حدفاصل سیدرضی 
و دانشجو

300250,000,00075,000,000,000مسکونی

بلوار فرامرز عباسی 103211
377,65175,000,00066,088,750,000مسکونیبعد تقاطع جانباز

329,94270,000,00089,083,800,000مسکونیفرامرز عباسی 1149225

12189
محدوده الهیه 

30080,000,00024,000,000,000مسکونیانتهای بلوار مهدیه

آگهی مزایده زمین
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مناقصه عمومی  دو  مرحله ای- توام با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 99/327  -  نوبت اول
 

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1399 ،با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط 

دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید 930 عدد انواع تیر سیمانی گرد )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی) تجدید شده

* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1399/09/29تا تاریخ 1399/10/03 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1399/10/17 
می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:20 روز یکشنبه 1399/10/21 می باشد. 

مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به 
شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت دریافت نمایند.

الزم به ذکر اس�ت مالک ش�ناخت مناقصه گر بارگزاری اس�ناد بصورت کامل و بدون نقص در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس�ناد فیزیکی
)پاکات: ارزیابی کیفی و “الف-تضمین شرکت در مناقصه”( نیز مالک زمان تحویل اسناد به 

دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
مبل�غ و نوع تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئی�ن نامه تضمینات دولتی مبلغ 
1.558.200.000 ری�ال به صورت ضمانتنامه بانکی( فرآیند ارج�اع کار) به نفع کارفرما 
و یا صورت وجه نقد، واریز به ش�ماره ش�با IR800190000000100696938003 حس�اب 

)بانک صادرات( به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد. 

آدرس:خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان 
خراسان شمالی _ امور تدارکات )تلفن10 و58-31777413 (

به پیشنهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 )عدد(شرح کاالردیف
60تیر سیمانی ردیف گرد 19,200
210تیر سیمانی گرد 29,400
150تیر سیمانی گرد 312,400
350تیر سیمانی گرد 412,800
10تیر سیمانی گرد 514,400
150تیر سیمانی گرد 614,800

930جمع کل مقدار

 ش�رکت مس�کن و  عم�ران قدس رض�وی در نظر دارد 

اج�رای عملیات بارگیری، حمل، پخش، تس�طیح، رگالژ، 
آبپاش�ی و کوبیدن الیه ه�ای خاکریزی به ضخامت 15 س�انتیمتر در پروژه آزادراه 
مش�هد- چن�اران )قطع�ه2( را از طری�ق مناقصه عمومی ب�ه پیمانکار واجد ش�رایط 
واگذار نماید، لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه دعوت می ش�ود در 
ص�ورت تمایل به ش�رکت در مناقصه مذکور، از تاری�خ 99/9/29 لغایت 99/10/3 

برای دریافت اسناد به سایت www.omqo.com مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه  
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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
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 سرکارخانم خاتون عبادی 
درگذشت خواهرگرامیتان را به شما و 

خانواده محترمتان تسلیت گفته و از خداوند 
رحمان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 
و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و 

سالمتی آرزومندیم .
دشتی -حمیدی -کوهجانی

آمریکا باید خواهش کند  
ایران به مذاکرات برگردد

  جدیدترین موضع گیری نوام چامسکی 
درباره چالش هسته ای تهران و واشنگتن

 ............ صفحه 2

روزنامه صبح ایرانروزنامه صبح ایران

گاه گاهیست   3434اایست

 ............ صفحات 4 و5
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روزنامـه صبـح ایـران 2

امیرعبداللهیان: مردم قلب مراسم سالگرد شهید سلیمانی هستند حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل در توییتی به آغاز مراسم گرامیداشت 
سالگرد شهید سلیمانی و همرزمانش اشاره کرد و نوشت: »دیدار خانواده، اعضای بنیاد و ستاد سالگرد سردار دل ها با مقام معظم رهبری، شروع مراسم سالگرد ملی، منطقه ای و بین المللی و گرامیداشت مقام 

شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان است. قلب مراسم سالگرد، مردمی هستند که امنیت خود را مدیون او و همرزمانش می دانند و عشق می ورزند«.

دوباره  بازگشت  از  پس  خالدی  مهدی   
دموکرات ها به رأس هرم قدرت در ایاالت 
جو  به  آمریکا  مردم  رأی  با  که  متحده 
گذشته  نوامبر  سوم  انتخابات  در  بایدن 
)13 آبان( میسر شد، حال این پرسش به 
جد مدنظر است که سرنوشت توافق نامه 
هسته ای میان ایران و گروه 1+ 5 چه خواهد 
باراک  میراثدار  عنوان  به  بایدن،  شد؟ 
کوران  در  اگرچه  برجام،  در موضوع  اوباما 
به  بازگشت  از  بارها  انتخاباتی  رقابت های 
اما  بود  بین المللی سخن گفته  توافق  این 
امتیازگیری  هدف  با  اخیر  هفته  چند  در 
عقب نشینی های  در  کشورمان،  از  بیشتر 
را به محدود شدن  این مسئله  گام به گام، 
موشکی  برنامه  و  منطقه ای  فعالیت های 
در  است.  کرده  منوط  اسالمی  جمهوری 
اما مقامات دولت ترامپ در  سوی مقابل 
معتقد  خود  ضدایرانی  لفاظی های  ادامه 
بر  حداکثری«  »فشار  سیاست  هستند 
ادامه  رویه  این  باید  و  بوده  اثرگذار  تهران 
پیدا کند. این اظهارات البته سیاست های 
اعالمی مقامات آمریکایی است و مسلماً 
آن ها  اعمالی  سیاست های  و  پرده  پشت 
در رابطه با جمهوری اسالمی چیز دیگری 
از دید کلیت  است. منفعت در چیست؟ 
و  برجام  به  بازگشت  آیا  آمریکایی  نظام 
ادامه محدودیت برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی به نفع منافع بلندمدت واشنگتن 
در  ترامپ؟  دولت  تقابلی  رویکرد  یا  است 
چامسکی  نوام  موضع  جدیدترین  ادامه، 
بزرگ  نظریه پرداز  و  فیلسوف  زبان شناس، 
یهودی آمریکایی را درباره راه حل مباحث 

هسته ای ایران می خوانید.

آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابل »
خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای

چامســکی در تازه تریــن ســخنانش دربــاره 
رویارویــی جمهوری اســالمی و غرب با بیان 
اینکــه چالــش هســته ای در خاورمیانــه را 
بایــد در قالب یک کلیت بنگریم، می گوید: 
واقعیــت آن اســت که نه فقــط ترامپ بلکه 
هــر مقام دیگر آمریکایــی، ایران را تهدیدی 

تهدیــد  بزرگ تریــن  شــاید  یــا  وحشــتناک 
بــرای صلح خاورمیانــه می دانند. وی با بیان 
اینکــه مقامات کاخ ســفید معتقد هســتند 
تهــران برنامــه ســاخت ســالح هســته ای را 
پیگیــری می کنــد، در ایــن بــاره ادامــه داد: 
این تنها یک ادعاســت و در 20 ســال اخیر 
هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد که نشــان دهد 
جمهوری اســالمی حتی به سالح هسته ای 
فکر کرده باشد. با وجود این بیایید این گونه 
تصــور کنیم کــه آن ها به دنبال این موضوع 
هســتند، بیاییــد این گونــه تصــور کنیــم که 
بنیامیــن نتانیاهــو درســت می گویــد و آن ها 
پنهانــی بــه دنبال توســعه ســالح هســته ای 
هســتند. آیا راهی برای متوقف کردن آن ها 
یــک راه بســیار ســاده.  بلــه،  وجــود دارد؟ 
یــک منطقــه عــاری از ســالح هســته ای بــا 
نظارت شــدید بــه خاورمیانه تحمیل کنیم. 
چامسکی با تأکید بر اینکه ما می دانیم این 
نظارت هــا جــواب می دهــد، افزود: ســازمان 
بین المللــی  ســازمان  و  آمریــکا  اطالعــات 
انــرژی اتمــی موفــق بــودن ایــن نظارت ها را 
تأییــد کرده اند، خــب دوباره این نظارت ها را 
تأســیس و یــک منطقه عــاری از جنگ افزار 
هســته ای تحمیــل کنیــم. آیــا کســی بــا آن 

مخالــف اســت؟ در واقــع فقــط دو کشــور؛ 
ایــاالت متحــده آمریــکا و اســرائیل )رژیــم 
صهیونیســتی(. جمهوری اسالمی به شدت 
حامی این ایده است، کشورهای عربی هم 
موافق آن هستند، حتی کشورهای جنبش 
عــدم تعهد و بیشــتر جهــان موافق اند. اروپا 
هــم از آن حمایــت می کنــد اما هــر وقت به 
مرحله تصویب می رسد واشنگتن آن را وتو 

می کند. 

مقصر چه کسی است، ایران یا آمریکا؟»
ایــن نظریه پرداز آمریکایــی در ادامه با بیان 
اینکــه ســال 2015 در کمیســیون بازنگــری 
پیمان منع گســترش ســالح های هسته ای، 
همه خواهان تغییر آن بودند، تصریح کرد: 
بــا وجــود این اوباما جلو ایــن روند را گرفت. 
ایــن وضع در همه نشســت ها تکرار شــده. 
حال پرســش این است که چرا آمریکا جلو 
آن را گرفت؟ همه پاسخ آن را می دانند ولی 
هیــچ کــس نمی توانــد آن را بر زبــان بیاورد، 
از  بازرســی  معنــای  بــه  آن  تصویــب  زیــرا 
جنگ افزارهای اتمی اســرائیل اســت. حتی 
یکــی از گماشــتگان ارشــد نظامــی آن هــا، 
»جک ســولیوان« مشاور سابق امنیت ملی 

بایدن در کاخ ســفید چنــد روز پیش گفت: 
»دولــت بایــدن تمایــل خواهــد داشــت بــه 
برجام بازگردد اما توپ در زمین ایران است. 
جمهــوری اســالمی باید با قطــع و معکوس 
کردن غنی سازی اورانیوم آغاز کند و رویکرد 
مثبتی در قبال مذاکرات در پیش گیرد. اگر 
آن ها این کار را کنند ما این موضوع را مورد 
مالحظه قرار خواهیم داد«. کامالً برعکس! 
مــا بایــد خواهش کنیــم آن ها بــه مذاکراتی 
تضعیفــش  دائــم  خودمــان  کــه  برگردنــد 
کردیــم. در دوره ترامــپ کامــالً نابــود شــد 
ولــی در دوره اوبامــا هم تضعیف شــده بود. 
چامســکی عنــوان کــرد: واقعیــت آن اســت 
کــه حتــی اوبامــا هم بــه تعهدات هســته ای 
خــود در مقابــل ایــران عمــل نکــرد. یکی از 
بخش های توافق نامه هسته ای می گوید در 
دوره مذاکرات هیچ یک از طرف ها نباید به 
اقتصاد ایران آســیب بزنند، ولی اوباما بارها 
ایــن کار را کــرد. مــا هرگــز بــه توافــق پایبند 
نبودیــم. ولی حاال ســخنگوی دولــت بایدن 
می گوید اگر ایرانی ها گام نخست را بردارند 
مــا هــم اقــدام می کنیــم! انگار آن هــا مقصر 
هســتند نــه ما! مــا هرگز نبایــد این حرف ها 

را بپذیریم.

جدیدترین موضع گیری نوام چامسکی درباره چالش هسته ای تهران و واشنگتن

آمریکا باید خواهش کند  ایران به مذاکرات برگردد

آقایــان! زمیــن و هــر مــوردی کــه در زیرمجموعــۀ »مســاحت« باشــد، بــا س
ترکیبی از کلمۀ »مربع« است. مثالَ 20هزارمترمربع. هرچند که درمعامالت 
وگفت وگوهای روزانه، همان اصطالح اشتباه »متر« به کار می رود و خریدار و 
فروشنده هم پذیرفته اند. متر و کیلومتر و... واحد طولی هستند و نه واحد 

سطحی. با سپاس.  9150000863  
توی این اوضاع بد اقتصادی وکرونایی و بســته بودن کســب و کارها، آیا س

ایــن کار درســته که چند تا قســط تأمیــن اجتماعی بنده عقــب افتاده، جلو 
حســاب بنده رو مســدود کنه و اون چندرقاز پولی هم که توی حســابم بوده 

که بتونم امرار معاش کنم، نتونم بردارم؟! 9150000980  
آیــا فقــط حاشــیه شــهر نیازمنــد و مســتضعف داره؟ داخل شــهر نــداره؟ س

اشــخاصی مثــل مــا خادمان  مســجد  که امســال اوقاف برایمــان هیچ گونه 
برنامــه بیمــه ای نــداره و حقــوق بســیار ناچیــزی که مســجد برایمان بســته، 

نیازمند نیستیم؟! 9150000860
یــک هفتــه اســت هــر روز همــراه اول پیــام مــی دهد کــه 29 هــزار تومان س

بدهکاری خود را سریعاً پرداخت کنید؛ چشم بابا! فرار نمی کنیم، پرداخت 
می کنیم. 9150000430 

بیش از 3.5 میلیون بازنشســته و مســتمری بگیر تأمین اجتماعی چشم س
به اقدامات مجلس انقالبی دوخته اند تا به تبعیض و بی عدالتی رواداشته 

در همسان سازی حق و حقوقشان ورود کند. 9150000223
با سالم خدمت شما، بنده و بسیاری از همکاران ما در آموزش و پرورش س

به عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار هستیم ولی در حق ما بی عدالتی 
 شده، تمامی نیروهای آموزشی افزایش حقوق داشتند حتی بازنشستگان و...
ولی حقوق ما افزایشی نداشته است؛ به خدا ما هم زن و بچه داریم، ما هم 

انسان هستیم، یکی به داد ما برسه. 9190000650
دولــت فقــط بــه فکر کارمنــدان هســت. در این اوضــاع کرونایی کمی هم س

به فکر کاســب ها باشــید. دوسه هفته شده ســر کار نرفته اند، از کجا بیارند 
بخورند؟ ای کاش دولت حمایت های خود را از کاسب ها در این ایام بیشتر 

کند. 9150000099 

آیت هللا علم الهدی:

التماس به دشمن، یا جهالت است یا خیانت
قــدس آنالین: امام جمعه مشــهد در 
چهــل و دومیــن هفته برگزار نشــدن 
مقــدس،  مشــهد  در  جمعــه  نمــاز 
مطالبــی را دربــاره گرامیداشــت روز 
مجاهــدت  از  قدردانــی  و  پرســتار 
مدافعان ســالمت در ایام همه گیری 
ویــروس کرونــا، ســخنان اخیــر رهبــر 
در  فرصت ســوزی  انقــالب،  معظــم 
افشــا  آثــار تحریــم و  کــردن  خنثــی 
شدن ماهیت دشمنی اروپا و آمریکا در موضوع حقوق بشر در قالب »خطبه 

مجازی« جمعه بیست و هشتم آذرماه در حرم امام رضا)ع( ایراد کرد. 
امام جمعه مشــهد با اشــاره به ســخنان اخیر رهبر انقالب گفت: بر پایه این 
فرمایشــات، عکس العمــل و برخــورد ما در برابر تحریم هــای ظالمانه غرب به 
دو نحو ممکن اســت. اول در مقام رفع تحریم ها و دوم در مقام خنثی ســازی 
تحریم ها عمل کنیم و فرمودند تجربه گذشــته به ما نشــان می دهد حرکت 
در جهت رفع تحریم ها به نتیجه نمی رسد، بهترین حرکت، حرکت در جهت 

خنثی سازی تحریم هاست.
آیــت هللا علم الهــدی بــا بیــان اینکه ما همه چیــز داریم و می توانیــم در مقابل 
دشمن برای خنثی سازی تحریم ها اقدام کنیم، گفت: مسئوالنی که به ادعای 
حل مشکالت مردم آمدند و با رأی مردم بر منابع قدرت مسلط شدند باید 
مقداری حمیت و غیرت نشان دهند. التماس به دشمن، یا جهالت است یا 

خیانت. تکیه بر توان داخلی، راه خنثی کردن تحریم هاست.

توضیح روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

رهبر معظم انقالب تنها با پیشنهاد تمدید زمان 
بررسی لوایح FATF موافقت فرموده اند

تشــخیص  مجمــع  عمومــی  روابــط 
مصلحت نظام به منظور تنویر افکار 
عمومــی دربــاره اخبار منتشــر شــده 
در خصــوص تمدیــد زمــان بررســی 
لوایــح FATF اطالعیــه ای صادر کرد. 
بــه گــزارش فــارس، در ایــن اطالعیــه 
دبیــر  کــه  اســت: همان گونــه  آمــده 
محتــرم مجمــع در حاشــیه جلســه 
اخیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام)99/9/19( در جمــع خبرنگاران اعالم کردند، ریاســت محترم جمهوری 
طــی نامــه ای بــه محضر مقــام معظم رهبــری ضمن درخواســت تمدید زمان 
بررســی لوایح پالرمو و ســی اف تی مربوط به پیوســتن جمهوری اسالمی ایران 
به گروه اقدام مالی )FATF( در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از معظم له 
درخواســت کرده اند مجمع، با اضافه کردن تحفظ جدید، شــرایط الحاق به 
این معاهــدات را فراهم کنــد. رهبــر معظم انقالب در پاســخ به دو درخواســت  
مذکور، تنها با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام موافقت فرموده اند. همچنین در این اطالعیه آمده است: کمیسیون های 
مجمع در ســال جاری با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی جلسات مستمری 
داشته اند و نشست های صحن مجمع نیز متناسب با دستور و ابالغیه های 

ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده است.

خطیب زاده:

قطعنامه ضدایرانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل فاقد وجاهت قانونی است

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
قطعنامــه  تصویــب  بــه  واکنــش   در 
ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل که به روال چند سال گذشته به 
پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای 
اروپایــی و رژیم صهیونیســتی مطرح 
شــد، ایــن قطعنامــه را فاقــد وجاهت 
ایرنــا،  گــزارش  بــه  دانســت.  قانونــی 
سعید خطیب زاده، با اشاره به سابقه 
بســیاری از بانیــان اصلــی قطعنامــه در نقــض فاحش و سیســتماتیک حقوق 
انســان ها به خصــوص از طریــق مداخــالت نظامی در ســایر کشــورها و فروش 
تسلیحات به رژیم های دیکتاتور و خودکامه، گفت: قطعنامه  به تازگی در مجمع 
عمومی ســازمان ملل با رأی کمتر از نیمی از کشــورهای عضو ســازمان و عدم 
همراهی بیش از 110 کشور تصویب شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: 
اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه را که مصداق بارز سوءاستفاده 
از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق بشــری برای پیشــبرد اغراض کوته بینانه 
سیاســی اســت، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می دانیم. شــایان 
ذکر اســت قطعنامه پیشــنهادی کانادا علیه ایران که از چندین ســال پیش در 
چارچوب تقسیم کار مشخص بین مجموعه ای از کشورهای غربی، در نیویورک 

مطرح می شود دو روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. 

 به بهانه آغاز سی و چهارمین
 سال فعالیت »روزنامه قدس«

در ستایش روزمره نگاری 
کاغذی

1- »روزنامه قدس« امروز وارد سی و چهارمین 
ســال فعالیت خود می شود. »قدس« در میان 
روزنامه هایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
متولد شــده اند جــزو اولین هــا، قدیمی ترین ها 
و بادوام ترین هــای کشــور اســت. ایــن روزنامــه 
همچنیــن بــه لحــاظ خاســتگاه تولیــد یعنــی 
»آســتان قدس رضوی« بســیار متمایز از دیگر 

رسانه های کشور است.
2-همــان طــور که علوم دقیقــه و تجربی مثل 
فیزیک، شیمی و زیست شناسی نیاز مبرمی 
بــه آزمایشــگاه دارنــد، علــوم انســانی نیــز نیاز 
بــه آزمایشــگاهی البتــه از جنــس خــود دارد. 
تولیــدات فکری، فرهنگی و رســانه ای از جمله 
کتاب، مجله، روزنامه، فیلم و ... به نوعی نقش 
آزمایشــگاه علوم انســانی را بازی می کنند. در 
ایــن میــان نقــش تولیــدات روزمــره از جملــه 
روزنامــه به خصوص نــوع کاغذی آن پررنگ تر 

و حیاتی تر است.
3-شاید مهمترین و یا الاقل یکی از مهمترین 
شاخه های علوم انسانی »تاریخ« است. چه تاریخ 
محــض و چــه تاریخ مضاف. به نحوی که هیچ 
علمی بدون تاریخش علم نیست. روزنامه نگار 
در ســده اخیر منشــی صحنه علــم تاریخ بوده 
است. برای همین است که بسیاری از مورخین 
نامــی روزی و روزگاری، روزنامه نــگاری را تجربه 
کرده انــد. ایــن امــر بخصــوص در رســانه هایی 
خصــوص  بــه  و  گذشــته  آنهــا  از  ســنی  کــه 
دارد. بیشــتری  و ظهــور  بــروز  روزنامه هــا،  در 
و  تولیــد خالقانــه، جمعــی  4-روزنامه نــگاری 
منظــم اســت. روزنامه چــکاپ روزانــه و جواب 
آزمایــش فرهنگ، اقتصاد و سیاســت جامعه 
اســت. این کار وقتی ارزشــمند می شــود که به 
صــورت »روزمــره« و روزانــه و بــا همیــن هویــت 
»کاغــذی« و قــرار گرفتــن چنــد حــوزه در کنــار 
هــم شــکل بگیــرد. می خواهــم بگویــم دقیقــا  
همــان چیزهایی کــه این روزهــا روزنامه ها را با 
آن می راننــد، نقطه مزیت آنهاســت و خدمت 
بزرگی است که این رسانه های کاغذی به علوم 

انسانی و تاریخ می کنند.
5-در میــان انــواع رســانه های متعــدد امــروزی 
شــاید روزنامه وفادارترین فرم و مدیوم به تاریخ 
باشــد. یعنــی اگر شــما بخواهیــد بدانید نبض 
جامعه مثالً در سی و سه سال پیش و در تاریخ 
29 آذر ســال 1366 چگونــه مــی زده اســت، این 
روزنامه تولید شده در آن روز است که بسته ای 
متنوع از فرهنگ و اقتصاد و سیاست آن روزگار 

و آن روز خاص در اختیارتان می گذارد.
6-حــاال ســی و ســه ســال از بــاز شــدن ایــن 
آزمایشــگاه جامعــه شناســی و علــوم انســانی 
)روزنامــه قــدس( می گــذرد. پزشــکان زیــادی 
وارد این آزمایشــگاه شــده اند، از خوِن فرهنگ 
و اقتصاد و سیاســت و زندگی جامعه آزمایش 
گرفته انــد، نتیجه حــال و روز جامعه را گزارش 
کرده و به دست مخاطب داده اند. از این زاویه 
»روزنامــه قــدس« یکــی از ســرمایه های علــوم 
انســانی ایرانــی و اســالمی اســت که بــه اندازه 
وسعش در آستانه ورود به قرن جدید شمسی 
می توانــد به فرهنگ اســالمی و شــیعی ایرانی 
کمــک فراوانــی کند. اگــر اهمیت ایــن نکته را 
درک کنیم که روزنامه نگار دستیار اول مورخ و 

گاهی خود مورخ است.

نامه قالیباف به روحانی برای 
اصالح الیحه بودجه ۱۴۰۰

عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای 
اســالمی از نامــه رئیــس مجلس بــه رئیس 
اصالحــات  انجــام  درخواســت  و  جمهــور 
اساسی در بودجه 1400 خبر داد. به گزارش 
قــدس آنالین، رحیم زارع، عضو کمیســیون 
تلفیــق اظهار کرد: پس از ابالغیه 23 آذرماه 
رهبری به دولت مبنی بر اســتفاده حداقلی 
جــاری،  هزینه هــای  بــرای  نفتــی  منابــع  از 
منابــع و مصــارف الیحه بودجــه 1400 دچار 
تغییرات عمده ای شــدند. زارع تصریح کرد: 
در همین راســتا رئیس مجلس طی نامه ای 
در تاریــخ 25 آذر خطــاب بــه رئیس جمهور، 
مطابــق اصل 52 قانون اساســی، اصالحات 
الیحــه دولــت را مطالبــه کــرد تــا بودجــه بــا 
درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت 

و اصالحات ساختاری ارائه شود.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

حجت االسالم رئیسی در جلسه شورای قضایی استان قم 
بــا تأکیــد بر اینکه قوی شــدن ایران اســالمی وظیفه الهی و 
ملی برای همه قوا و امنیت ملی از اقتضائات این قوی شدن 
است، گفت: مسئله امنیت ملی برای ما بسیار مهم است 
و نبایــد احساســی و با تعارف با آن برخــورد کرد. به گزارش 
میزان، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه نباید اجازه داد 
کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و به عنوان عامل دشمن 
علیه کشور فتنه و توطئه کنند، چرا که امنیت ملی متعلق 
بــه همه ملت اســت، افــزود: نیروهای امنیتــی، اطالعاتی و 
قضایی و همچنین نیروهای مسلح، درزمینه مسئله محوری 

امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ 
کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری 
اســت، ادامه داد: حمایت از تولید در ســال جهش تولید از 
مهم ترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش زمینه های 
آن اســت و نباید در هیچ زمانی این دو مســئله به حاشــیه 
بــه  قضــا  دســتگاه  ورود  رئیســی  حجت االســالم  بــرود. 
موضــوع حمایــت از تولید را مانعی برای فعــاالن اقتصادی 
و تولیدگران ندانســت و افزود: بلکه نظام قضایی به دنبال 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی و موانع رونق تولید است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: تأکید رهبر معظم انقالب 
بــر وحدت و انســجام ملــی امری راهبردی اســت و بنای ما 

همــواره همــکاری بــا مجلــس و دولــت و همه دســتگاه ها و 
نهادها بوده تا همه با همدلی و همفکری برای قوی شــدن 
ایران درعرصه اقتصادی، امنیتی، علمی و فرهنگی حرکت 
کنند. حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه راهبرد رهبری در 
بی اثر کردن تحریم ها باید با جدیت پیگیری شــود، متذکر 
شــد: آنچــه کشــور را قوی می کند خنثی کــردن تحریم ها و 

تهدیدهاست.
وی همچنیــن در ایــن نشســت بــا تجلیــل از شــخصیت 
علمــی و انقالبــی آیــت هللا یــزدی گفــت: ایشــان عالمــی 
مجاهــد، پارســا و خدمتگــزار بود کــه خدمــات فراوانی در 
دوران حضور 10 ساله اش در دستگاه قضا داشت و تا آخر 
عمر به انقالب، نظام ارزش ها و تعالی کشور می اندیشید. 
همچنیــن در این جلســه حجت االســالم مظفــری، رئیس 
دادگســتری اســتان قم بــا ارائه گزارش عملکرد یک ســاله 
این مجموعه از کاهش 16.6 درصدی موجودی پرونده های 

قضایی در این استان خبر داد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در 
وین، در واکنش به اظهارات اخیر مدیرکل آژانس که گفته بود 
برای تبیین چگونگی برگشت پذیری نقض های ایران در اجرای 
برجام در صورت احیای آن، نیاز به یک توافق یا تفاهم یا سند 
جدید است، اظهار کرد: همان گونه که پیشتر هم گفتم، تنها 
نقش آژانس، نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته ای 
و ارائه گزارش های به روزرســانی واقعی در این خصوص است. 
ارائــه هرگونــه ارزیابی در مــورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا 
می شــوند )بــه عنــوان نمونــه، اشــاره بــه عباراتی ماننــد نقض( 
به طورقطــع فراتــر از مأموریــت محوله به آژانس بــوده و باید از 
آن اجتنــاب شــود. کاظم غریب آبادی ادامــه داد: آژانس نقش 
و ســهم خــود را به هنگام مذاکرات برجــام ایفا نمود. تعهدات 
اعضا و وظایف آژانس به طور ظریف و دقیقی مکتوب شده و 
مــورد توافــق قرار گرفت و هر طرفــی می داند برای اجرای توافق 
چه کاری باید انجام دهد. نماینده ایران اظهار کرد: برجام مورد 
مذاکــره دوبــاره قرار نمی گیرد و در صــورت احیای آن، ضرورتی 
برای یک ســند، توافق یا تفاهم جدید درباره نقش آژانس نیز 

وجود ندارد. نیازی نیست وضعیت را پیچیده تر کنیم.
گفتنی است »رافائل گروسی« در مصاحبه اختصاصی با رویترز 
عنــوان کرد: احیای توافق هســته ای ایــران در دوره »جو بایدن« 
نیازمند توافقی جدید است که مشخص کند چگونه کاهش 
تعهدات برجامی ایران باید به حالت گذشته برگردد. مدیرکل 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در ایــن مصاحبه با اشــاره به 
گزارش ها درباره تصمیم بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 

بــرای بازگشــت به برجام و بازگشــت ایــران از کاهش تعهدات 
برجامی در صورت لغو تحریم های آمریکا، مدعی شد: نقض 
تعهدات آن قدر بوده که نمی توان به سادگی توافق را به نقطه 
اول بازگردانــد. وی گفــت: »نمی توانــم تصور کنم آن ها به خانه 
اول برمی گردند، زیرا خانه اول دیگر وجود ندارد. واضح اســت 
باید پروتکل یا یک توافق یا تفاهم نامه  یا اسناد کمکی باشد که 

به طور واضح مشخص کند چه کاری باید انجام شود«.

اعضای برجام از اجرای کامل آن حمایت می کنند»
اظهارات خالف عرف اخیر گروسی در حالی است که وزارت امور 
خارجه روسیه روز پنجشنبه در پی برگزاری نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در بیانیه ای نوشــت: اعضای شرکت کننده در 
این نشست از بازگشت به اجرای توافق هسته ای )برجام( در 

چارچوبی که از اول بر ســر آن توافق شــده، حمایت کردند. در 
ادامه این بیانیه آمده است: نمایندگان کشورهای عضو توافق 
بــه تعهدشــان نســبت به تعهــدات برجامی و قطعنامــه 2231 
شــورای امنیت ســازمان ملــل تأکید و از تحقیــق متمرکز برای 
یافتن راهکارهای مؤثری که موجب بازگشت سریع به اجرای 
جامع آن در چارچوبی که در ابتدا توافق شده است، حمایت 
کردنــد. بــا توجه به اینکــه دولت آمریکا در ســال 2018 به طور 
یکجانبه از توافق هسته ای خارج شد و تحریم های متعددی را 
بر ایران اعمال کرد، در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 
اقدامــات آمریــکا با هدف »ایجاد موانــع در اجرای کامل توافق 

هسته ای« از بزرگ ترین چالش هاست. 
بر اساس این گزارش، هفدهمین  نشست کمیسیون مشترک 
برجام بامداد پنجشنبه در سطح معاونان وزرا و مدیران سیاسی 
وزارت های خارجه  ایران و پنج کشور )آلمان، فرانسه، انگلیس، 
روســیه و فرانســه( و به ریاست »سید عباس عراقچی« معاون 
سیاســی وزیــر امــور خارجــه ایــران و »هلــگا اشــمید« دبیــرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با هدف بررسی روند اجرا 
و موانع اجرای تعهدات توســط طرف های برجامی برگزار شــد. 
عراقچی در این نشست ضمن انتقاد از رویکرد دوگانه اروپا در 
موضوع حقوق بشر تأکید کرد: ایران نمی تواند تمام هزینه های 
اجــرای برجــام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شــود و 
دیگــران هــم باید بــرای حفظ برجــام هزینه بدهند. نشســت 
کمیسیون در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام 

در تاریخ 21 دسامبر )یکم دی( برگزار می شود.

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

خبر

قوه قضائیه

سیاست خارجی

یادداشت روز
 امیر سعادتی
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خبر

تأکید رئیس قوه قضائیه بر جدیت دستگاه های متولی در خنثی سازی توطئه های خارجی 

غریب آبادی در واکنش به سخنان اخیر مدیرکل آژانس:

امنیت ملی تعارف بردار نیست

برجام مورد مذاکره دوباره قرار نمی گیرد



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

آماده ایجاد انجمن کتابخانه های دیجیتال جهان اسالم هستیم    رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در نشست تخصصی »از پژوهش تا عمل« گفت: آمادگی داریم انجمن 
کتابخانه های دیجیتال جهان اسالم را فعال کنیم. حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی تأکید کرد: کتابخانه دیجیتال رضوی امکان دسترسی به 140 میلیون منبع مطالعاتی را فراهم آورده است. نشست تخصصی 

»از پژوهش تا عمل« با همکاری سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در محل نهاد کتابخانه های عمومی برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در ویژه برنامه توانمندسازی فعالین و رابطین خانواده و ازدواج مطرح شد

 ظرفیت های تشکل های مردمی
 در خدمت ارائه خدمات اجتماعی

و  بانــوان  امــور  مرکــز  رئیــس 
رضــوی  کرامــت  بنیــاد  خانــواده 
 گفت:تشــکل های مردمی بســتر
خدمــات ارائــه  بــرای   مناســبی 

اجتماعی هستند.
فاطمــه دژبــرد، رئیس مرکــز امور 
بانــوان و خانــواده بنیــاد کرامــت 
ویژه برنامــه  نشســت  در  رضــوی 
توانمندســازی فعالیــن و رابطیــن 
خانــواده و ازدواج در تشــکل های 

اجتماعی و گروه های خودجوش مردمی که با حضور نمایندگان 90 تشکل 
حاشــیه شــهر مشــهد در محل باغ اردوگاه خاتون برگزار شــد، اظهار کرد: 
فعالیت هــای ایــن مرکز با هدف بهبود کارکرد خانواده در راســتای تحکیم 
و تعالی آن و با بهره گیری از ظرفیت های آســتان قدس رضوی و مجموعه 
نهادهــا و تشــکل های مردمــی از ســال 96 آغــاز شــد و در دو حــوزه زن و 

خانواده دنبال می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه یکی از دغدغه های مرکز امــور بانوان و خانواده بنیاد 
کرامــت رضــوی این اســت کــه بتواند خدمــات اجتماعی تعریف شــده را از 
طریــق تشــکل های مردمی به دســت مردم برســاند، تصریح کــرد: برقراری 
ارتباط با تشــکل های مردمی و خودجوش بســتر مناســبی برای ارائه بهتر 
خدمات اجتماعی اســت.وی افزود: فعالیت این مجموعه در حوزه خانواده 
ذیل ســه مفهوم تبیین و تشــکیل، تحکیم و تعالی تعریف شــده اســت که 
در راســتای تحقــق آن بــه دنبال اجــرای برنامه هایی همچون احیای ســنت 
وســاطت ازدواج آســان و افزایش نرخ ازدواج با همکاری تشکل های مردمی 
خــود مردم هســتیم. دژبرد با بیان اینکه بهره گیــری از ظرفیت های مردمی 
برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان ضروری است، گفت: طرح ملی زندگی به 
سبک رضوی برنامه ای است که در حوزه خانواده و با هدف تحکیم خانواده 
ویژه زوج هایی که نهایتاً یک سال از ازدواج آن ها گذشته طراحی شده است 

که به وسیله این برنامه با بدنه تشکل های مردمی ارتباط برقرار می کنیم.

به ازای هر 3۰ تا ۵۰ زوج، یک خادمیار خانواده»
وی گفــت: بــه ازای هــر ۳0 تــا ۵0 زوج، یــک خادمیــار خانــواده به عنــوان 
پشتیبان زوجین فعالیت می کند و ضمن تماس با زوجین و پیگیری امور 
آموزشــی طرح زندگی به ســبک رضوی به مشــاوره مسائل خانواده و حل 
مشکالت زندگی زوجین می پردازد و اگر مشکل آن ها توسط خادمیار حل 
نشــد به مشــاوره تلفنی و سپس به  صورت مشــاوره حضوری ارجاع داده 
می شود.رئیس مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی با اشاره به 
فعالیــت کانون های خانواده رضوی در ۳1 اســتان، ادامه داد: تشــکل های 
مردمــی ظرفیت مناســبی بــرای ارائه خدمات به محرومان اســت بنابراین 
ما باید با بهره گیری از این ظرفیت در مســیر خدمت به مجاوران به ویژه 
نیازمنــدان تالش کنیم.وی در ادامه با اشــاره بــه فعالیت مرکز امور بانوان 
و خانواده در حوزه بانوان گفت: باغ اردوگاه خاتون بســتری مناســب برای 
نوآوری ها و خالقیت بانوان اســت و ســعی شــده پس از رصد و شناســایی 
بانــوان در حوزه هــای هنــری و فرهنگی از نوآوری های آن ها حمایت شــود.
دژبــرد تبدیــل ایده هــا بــه طرح را ضــروری دانســت و گفت: بانــوان خالق 
می تواننــد با بــاغ اردوگاه خاتون ارتباط برقرار کنند و ایده های خودشــان را 
ارائه دهند تا با بهره گیری از ظرفیت های مرکز امور بانوان و خانواده زمینه 

نقش آفرینی بانوان در خانواده فراهم شود.

برگزاری دوره آموزشی »همه با هم، همدالنه«»
در ادامه این نشست مسئول طرح زندگی به سبک رضوی گفت: ویژه برنامه 
توانمندســازی فعالیــن و رابطیــن خانــواده و ازدواج در تشــکل های اجتماعی 
و گروه هــای خودجــوش مردمــی با محوریت طرح زندگی به ســبک رضوی از 
ســوی مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی برنامه ریزی شــده و با 
همکاری قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی طی یک دوره آموزشی تحت 
عنوان »همه با هم، همدالنه« و با رویکرد مهارت افزایی و توانمندسازی بانوان 
برگزار خواهد شد.محمدحسن اسماعیلی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی 
حرکتــی در راســتای هم افزایــی در حــوزه خانواده اســت که با حضــور فعاالن 
حوزه خانواده در شهر و استان و با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی تا پایان سال جاری و با جمع معدود برگزار خواهد شد، افزود: 
کانون هــای فرهنگی خانــواده، کانون های خانواده در بســیج، خیریه ها، مراکز 
نیکوکاری، جلسات و روضه های خانگی، تشکل های ازدواج آسان، گروه های 
سبک زندگی و سمن ها مخاطبان اصلی دوره آموزشی »همه با هم، همدالنه« 
ایــن دوره نماینــدگان تشــکل های مردمــی حاشــیه  هســتند.همچنین در 
شــهر مشــهد مطالبــی را در خصوص فعالیت های خودشــان مطــرح کردند.

 سارا صالحی   وقتی دفتر بزرگ اجاره بهای 
امالک منطقه را باز می کنند و ورق می خورد، 
مبالغ کرایه ها حداکثر عددی حدود 700 هزار 
تومان را نشان می دهد. ولی این ارقام برای قشر 
کارگر و کم بضاعت منطقه حاشیه نشین طرق، 
ارقامی نجومی به حساب می آید و پرداخت 
یک  نیست.در  ممکن  خیلی ها  برای  آن 
سالی که از همه گیری کرونا می گذرد، افزایش 
تصاعدی قیمت ها بر همه ارکان زندگی مردم 
تأثیر نامطلوبی گذاشته ولی افزایش نامعقول 
در  به ویژه  منازل  اجاره بهای  چندبرابری  و 
کالنشهرها بیش از سایر تغییرات، زندگی را 
برای اقشار کم توان جامعه دشوار کرده است.
در این مدت، مدیریت امور مجاورین آستان 
قدس رضوی با حمایت از این اقشار به عناوین 
مختلف، تالش کرده است در حد بضاعت 
خود، باری از دوش طبقه کم برخوردار بردارد. 
حمایتی  طرح  مرحله  چند  راستا،  این  در 
»آقا حساب کردند« را با محوریت پرداخت 
حساب دفتری فروشگاه ها، پرداخت معوقات 
قبوض آب، برق و گاز و نیز تسویه معوقات 
اجاره بهای منازل مسکونی اجرا کرده است. 
مراحل طرح   از  دیگر  یکی  بار، مقصد  این 
»آقا حساب کردند« در حاشیه شهر مشهد، 
منطقه طرق است، آن هم بیرونی ترین جای 
این شهرک محسوب  آن که خود، حاشیه 
می شود و بیشتر ساکنانش از قشر مهاجر 
کارگری  رسته  از  مشاغلی  با  و  روستایی 
مرکز  در  حسین)ع(  امام  هستند.مسجد 
خیابان صاحب الزمان)عج(، به عنوان پایگاه 
دینی و مردمی این بخش از شهرک طرق، 
محور فعالیت های خیر و خداپسندانه است.

همه باید پای کار بیایند»
امــا قــرار تســویه حســاب ها در یکــی از دفاتر 
امالک است. وقتی صاحب امالک دفتر بزرگ 
اجاره بها را باز می کند و ورق می زند، ارقام باالی 
اجاره ها هم ربطی به سطح مالی ساکنان این 
حاشــیه های دور از مرکز شــهر ندارد. او دلیل 
این ارقام غیرمنطقی را تورم ناگهانی دو ســال 

اخیــر بیــان می کنــد و می گوید: بــه این دلیل 
که 90 درصد ساکنان از قشر کشاورز و کارگر 
کارخانجــات هســتند، چند ماه کار هســت و 
بقیه سال بیکارند. تا همین چند وقت پیش، 
کرایه خانه های اینجا بیش از 200 هزار تومان 
نبود ولی متأسفانه با تورمی که در اجاره بهای 
منــازل شــهر مشــهد اتفــاق افتــاد، اینجا هم 

یکدفعه مبلغ اجاره ها اوج گرفت. 
آســتان  خادمــان  خــدا  می کنــد:  اضافــه  او 
قــدس را خیر بدهــد که هرچند وقت یک  بار 
خودشان پیگیر می  شوند و غذای گرم متبرک 
حضرت رضــا)ع( را بین خانواده های ضعیف 
توزیــع می کنند. از وقتی مســجد محل مرکز 
فعالیت هــای خادمیــاری شــده، کارهای خیر 
زیــادی بــا همراهی نیکوکاران بــرای این مردم 
انجام شده است ولی برای عبور از این مرحله 
سخت، همه باید پای کار باشند و کمک کنند. 

روزی خیر پس از خدمت»
گوشــه ای از دفتــر امــالک، دو نفــر در حــال 
خوش و بش با همدیگر نشســته اند. صاحب 
دفتــر امالک، یکــی از آن دو را بــه نام آقاجواد 

جهانگشته مالک خانه و طرف حساب طرح 
»آقا حساب کردند« معرفی می کند. در همان 
نــگاه اول، مــرد مهربــان و متبســمی بــه نظــر 
می رسد. او می گوید: خادم حرم مطهر حضرت 
رضــا)ع( اســت و هنــوز از گــرد خدمــت حــرم 
نرســیده، یکراست آمده است تا قدم دیگری 
برای رضای خدا و امام هشتم بردارد. جالب تر 
اینکــه کســی کــه همراهــش بــا صمیمیت و 
خوش رویی در حال گفت وگوست مستأجرش 
است. آن قدر از همدیگر تعریف می کنند که 
بــه بدهــکار و طلبکار شــباهتی ندارنــد. آقای 
جهانگشــته ادامه می دهد: این مســتأجر دو 
ســال اســت که در خانه ام نشسته. همیشه 
حساب و کتابش درست و سر وقت بود. پس 
از شروع بیماری کرونا، من کرایه را باال نبردم و 
با همان مبلغ سال قبل قرارداد را بین خودمان 
تمدیــد کردیــم. مــرد خوش حســابی اســت 
ولــی بعــد بیــکار شــدنش، در چند مــاه اخیر 
نتوانســته اجاره هــا را بپردازد. از مســتأجرش 
کــه اوضاع را جویا می شــویم، تعریف می کند 
که صاحب خانه اش مرد خداشناســی است 
و همــه  جوره هوایش را دارد. به همین علت، 

بــدون اینکــه بــه دفتر امــالک مراجعــه کنند 
و او مجبــور باشــد مبلغــی را هــم بــه عنــوان 
حق المعامله پرداخت کند، قراردادِ منزل را دو 
سال است که بین خودشان تنظیم می کنند و 
به آن پایبند هستند.او از اوضاع و احوال این 
روزهایش بیشتر می گوید: از چند روز پیش 
کــه خبر دادند قرار اســت با کمک خادمان 
آقا امام رضا)ع( بدهی خانه ام تسویه شود، 
خیالمان راحت شــده اســت. خدا خیرشان 

بدهد.  

مدیون محبت»
با اینکه در این حرکت، اجاره بهای عقب افتاده 
چند ماه هشــت خانواده کم برخوردار تســویه 
شد، اما به دلیل توان کم ساکنان این منطقه، 
هنــوز کــم نیســتند خانوارهایی که نیــاز دارند 
از چنیــن حمایتــی بــرای پرداخــت اجاره بهای 
ســنگین و خارج از توانشــان  برخوردار شــوند.
بــا همــه ایــن احوال، بــا کشــیدن کارت  بانکی 
به دســت جواد نداف  شرف، خادم بارگاه منور 
رضوی، پس از چند ماه، سرانجام لبخند رضایت 
روی صــورت مســتأجر جــا خــوش می کنــد .

روایتی از اجرای مرحله دیگری از طرح حمایتی »آقا حساب کردند« در مناطق حاشیه شهر مشهد  

»سفیران سالمت« در حساب هایی که با مهر تسویه شد 
شهر ری جمع شدند 

نخســتین کارگاه کســب مهــارت زندگــی 
 »سفیران سالمت رضوی« ویژه خادمیاران
 و یاوران رضوی با رعایت کامل شیوه نامه های

 بهداشتی در شهر ری برگزار شد.
نخســتین کارگاه کســب مهــارت زندگی 
ســفیران ســالمت رضوی ویژه بانــوان با 
رعایــت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی 
ابالغــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا 
حضــور ۳0 نفــر از خادمیــاران و یــاوران 
مرکــزی،  بخش هــای  در  فعــال  رضــوی 
قلعه نو، حســن آباد فشافویه و کهریزک 
کانــون مرکــزی خدمت رضــوی در محل 
حسینیه حضرت علی اکبر)ع( شهر ری 

برگزار شد.
در این کارگاه مهارت های زندگی )با اولویت 
تمرکــز بــر خــود، هیجــان، روابــط، ذهــن و 
شناخت( و برنامه اصالحی سبک زندگی 
)آیتم های سه گانه خواب، تحرک، توجه به 
خود( ارائه شد. دومین نشست این کارگاه 
نیز سه شنبه نهم دی ماه در همین محل 

برگزار خواهد شد.

 توزیع میوه 
بین نیازمندان  زرندیه  

به همت کانون خدمت رضوی شهرستان 
زرندیــه و بــا همــکاری خادمیــاران رضوی 
بیش از 2هزار بسته میوه بین خانواده های 
بی بضاعت شناســایی شــده شهرســتان 
زرندیــه بــه مناســبت شــب یلــدا توزیــع 

می شود.
توزیع این بسته ها که شامل میوه هایی 
همچون هندوانه، خیار، سیب و نارنگی 

است از روز گذشته آغاز شده است. 
ایــن طــرح در 60 شــهر و روســتای ایــن 

شهرستان اجرا خواهد شد. 

برگزار ی اردوی جهادی 
در شهرستان دشتی 

اردوی جهــادی »شــهید احمــدی جوان« 
در شهرستان دشتی برگزار شد.

نوجوانــان  دخترانــه  کانــون  تــالش  بــا 
رضــوی بــه مناســبت ســالگرد شــهادت 
شــهید محمد احمدی جوان؛ نخستین 
شــهید مدافع حرم استان بوشهر اردوی 
جهــادی در شهرســتان دشــتی اســتان 
بوشــهر برگــزار شــد.در ایــن اردو اعضای 
کانون خادمیاری دختران نوجوان آستان 
بــا  دشــتی  شهرســتان  رضــوی  قــدس 
حضور در روســتای باغان در ســه بخش 
از این روســتا به رفع مشــکالت درســی و 
تحـــصیلی دانش آموزانــی کــه در فضــای 
مجازی دچار مشکل هستند پرداختند.

ایــن طــرح بــا اســتقبال از ســوی اهالــی 
روستای باغان روبه رو شد.

سرزمین آفتاب 

خبر
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 پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و ایجاد محدودیت های
 ناشی از آن، به منظور حفظ ارتباط ارادتمندان و دلدادگان 
با حرم مطهر طرح »زیارت نیابتی« با هدف زیارت از راه 
دور طراحی و اجرا شد.در قالب طرح »زیارت نیابتی« که 
به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
خارج  و  داخل  در  اهل بیت)ع(  عاشقان  شده،  طراحی 
زیارت  درخواست  طرح،  این  در  نام نویسی  با  کشور  از 
نیابتی می دهند و پس از معین شدن تاریخ زیارت، خدام 
حضرت رضا)ع( به نیابت از آن شخص زیارت امین هللا 
را پشت پنجره فوالد با ذکر نام شخص قرائت می کنند.

بر همین اساس تاکنون هزار و 70 زیارت نیابتی توسط 
حرم  غیرایرانی  زائرین  امور  مدیریت  حوزه  خادمیاران 
مطهر رضوی برای متقاضیان انگلیسی و ترک زبان انجام 
شده است.آن طور که مدیر امور زائران غیرایرانی آستان 
شاهد  ساله  همه  مطهر  حرم  می گوید:  رضوی  قدس 
که  بوده  مختلف  کشورهای  از  زائر  میلیون ها  حضور 
مشتاقانه با تمام سختی های فراوان به عشق زیارت امام 
هشتم قدم در این مسیر گذاشته و به زیارت مشرف و 
از برنامه های این مدیریت به زبان های مختلف بهره مند 
می شدند، اما اکنون با توجه به محدودیت های ناشی از 

بحران کرونا و شرایط ایجاد شده، بسیاری از زائران دل 
در گرو این بارگاه ملکوتی دارند.

ســیدمحمدجواد هاشــمی نژاد می افزایــد: زیــارت نیابتــی 
در ســطح بین الملــل امکانی اســت بــرای تمامی محبان و 
مشتاقان زیارت حضرت رضا)ع( در سراسر جهان که بعد 
مســافت مانع رسیدن ایشان به مشهدالرضا)ع( شده، از 
این رو افرادی که تمایل دارند زائر این حرم آسمانی شوند 
از راه دور درخواســت خــود را ارســال و حــدود 20 نفــر از 
خادمیاران به  جای آن ها نائب الزیاره شده و سالم آن ها را 

به حضرت شمس الشموس)ع( ابالغ می دارند.

خبر

انجام »زیارت نیابتی«  برای بیش از هزار مخاطب غیرایرانی

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمران�ی ) صن�دوق توس�عه  ملی)نقدی( ، اوراق مش�ارکت  ،اس�ناد خزانه اس�المی یا 
مصکوکات ( بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

طرح آبرسانی به مجتمع پرسه سو – 
شهرستان راز و جرگالن )احداث ایستگاه 
پمپاژ  و خط انتقال حد فاصل چاه کاریز 
تا روستای گز از کیلومتر 0 تا 0.815  و 

ایستگاه پمپاژاول تا کیلومتر 4.620

1576/224/047/203 ماه

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم شده اس�ت که الزم است مناقصه 
گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(
/ع
99
09
92
7

,ع
99
09
89
6

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

 دوم
نوبت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت همگام صنعتی الکتریک 
خراسان رضوی )سهامی خاص( شماره ثبت 569 شناسه ملی 10380459965

سرمایه ثبت شده 18.000 میلیون ریال 
مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 10 روز دوش��نبه 1399/10/08 در 
نش��انی: تهران خیابان دکتر علی ش��ریعتی پایین تر از خیابان بهار شیراز پالک 
371 برگ��زار می ش��ود. از همه س��هامداران و یا نمایندگان قانون��ی آنان، برای 

حضور در جلسه مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

 1- تعیین و اصالح اختیارات هیئت مدیره
2- اصالح ماده 39 اساسنامه

3- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده.
ع  هیئت مدیره 9

90
99
11



مجید تربت زاده: مثالً می شــد در این قســمت که 
شــاید قلب ویژه نامه اســت، خیلی جدی و رســمی 
و ســازمانی و غیــره ای، تشــکیالتی به نام »شــورای 
تیتــر« را کــه می گویند قلب و مغز و از جمله اعضا 
و جوارح مهم تحریریه است، با یک عکس شیک 

به شما معرفی کنیم. 
اما چون اساس کار بر خاطره بازی است، این جور 
فــرض کنیــد کــه ســال ها پیــش، گــذر مارکوپولو به 
جزیره »قدس«... همکاران اشاره می کنند »جریده 
قدس« درست است... بله به جریده قدس افتاده 
و از مشــاهداتش نوشــته اســت: »چون به شــورای 
تیتــر رســیدم، جمعــی را یافتــه ســخت مشــغول 
»تیتریــدن«! اصحــاب تیتر را چار، پنج، شــش و یا 
هفــت و بلکــه هشــت تــا 10 نفر یافتم کــه از جمله 
شــیوخ بنام بــوده و صاحبنظر. کارشــان چنین بود 
کــه چــون از چاییــدن و بیســکویت خــوردن فــارغ 
غــور  پرســش  چنــد  ایــن  در  جملگــی  می شــدند 
می کردنــد کــه: »چی بزنیــم؟ کی رو بزنیــم؟ بزنیم؟ 
نزنیــم؟« و هیــچ مد نظر نداشــتند که چــرا بزنیم و 
چرا نزنیم؟ اصحاب تیتر را در جلسه، حال چنین 
بود که برخی تا سرو گردن غرق در گوشی خویش 
شــده، بــه رصــد آخریــن بــزن بزن های رســانه ای و 

سیاسی مشغول. 
یکی چون »شــیخ دبیرالسیاســت« تا سر و گردن و 
بلکه تا کمر، نیم غرق در گوشــی و نیم دیگر غرق 
در صندلــی شــده و بی خبــر از عالم حقیقی، ســیر 
در عالم مجازی می کرد و هر از چندی ندا می داد: 
»آقا من نظرمو بگم؟« و چون اعضا یکصدا سکوت 
می کردند، شیخ می فرمود: »من می گم تیتر اصلی 
رو از بین الملل بزنیم...« و دوباره غرق در گوشی و 

صندلی خویش می شد،غرق شدنی!
برخــی چون »دبیر االقتصــاد« تنها به رصد رفتار و 
گفتار اصحاب شــورا می نشست و بیسکویت های 

نخــورده می شــمرد و تیترها را نظــاره می کرد و نظر 
وی دائــم ایــن بود: »یعنــی بزنیم واقعــاً؟« یا »یعنی 
میگیــن این تیتــرو بزنیم واقعــاً؟«. وی از طرفداران 
سرســخت افزایــش بهــای آب و گاز و بــرق و هرچه 

انــرژی اســت، بود و تا رســیدن به مقصــود، از پای 
نمی نشست و با ده ها نمودار و اینفوگرافی و... در 
صفحــه خویــش ثابت کرده بود که قیمت آب باید 

این باشد و نباید آن باشد.

و  بــود  االجتماعیــات«  »دبیــر  شــورا  عضــو  دیگــر 
در عرصــه دفــاع از تیترهــای اجتماعــی، تاریخــی، 
هنــری و غیــره ای تا پای جان می ایســتاد و هیچ کم 
نمــی آورد، اگرچه تیتر و مطلب وی درباره »بررســی 

آســیب های اجتماعــی میــان کارگــران و کشــاورزان 
شاغل در پایگاه فضایی« بود!

رســم شــورا چنیــن بود کــه در پایان جلســه، اعضا 
متفق القــول بــه همــان تیتــری کــه در آغــاز »محال 

بــود بزننــد« رأی می دادنــد و حــظ وافــر می بردند و 
خــود از چنین ساختارشــکنی ســترگی در شــگفت 

می شدند...«.
خــب ممکــن اســت االن برایتان ســؤال پیش آمده 
باشد که امروز وضعیت شورای تیتر چگونه است. 
بایــد عــرض کنــم اصــول تشــکیالتی چون شــورای 
تیتر از صدها سال به این طرف، ثابت مانده. خط 
قرمزهــا، همــان خط قرمزهاســت و خط هــای رنگ 

دیگر همان. 
هنــوز هــم در آغاز جلســه، دغدغه همــه اعضا این 
اســت کــه »چــه بزنیــم، چــه کســی را نزنیــم، بزنیم 
یــا نزنیــم؟« هنــوز هــم برخــی اعضــا تا پای جــان از 
تیترهای صفحاتشان دفاع می کنند و هنوز شورای 
ساختارشــکنی  یــک  جلســه  هــر  پایــان  در  تیتــر 
سهمگین در دنیای روزنامه نگاری مرتکب می شود 
کــه ممکــن اســت صدایــش روز بعد دربیایــد! تنها 
مــواردی کــه تفاوت کرده این اســت کــه طعم چای 
جلســه تغییــر کــرده و مجهــز بــه نبــات شــده. از 
بیسکویت خبری نیست و البته اصل جدیدی هم 

به شورا اضافه شده. 
یعنی معموالً اعضا اعم از مدیرمســئول، ســردبیر، 
معــاون ســردبیر، دبیــر و... پــس از انتخــاب و جرح 
و تعدیــل تیترهــای مختلــف و بســتن صفحــه یک 
روزنامه، شــاد و خوشــحال جلسه را ترک می کنند. 
بعد تا ساعت 11.5 شب در گروه مجازی سرتیترها 
و مطالــب صفحــه یــک، دو، ســه... الــی 12، مجازاً 
تــوی ســروکله هــم می زننــد، عصبانــی می شــوند، 
حرص می خورند، تهدید به ســکته دادن و ســکته 
کــردن می کننــد و آخــر کار رضایــت می دهنــد برای 
عــدم تأخیــر در چــاپ صلــوات بفرســتند... البته و 
معمــوالً صبح روز بعــد، صفحه یک روزنامه با تیتر 
و عکســی غیــر از آنچــه دربــاره اش توافــق کرده انــد 

منتشر می شود! 
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حسن احمدی فرد: این چندمین 
یادداشــتی اســت کــه بــرای تولد 
درســت  می نویســم؟!  روزنامــه 
یادم نمی آید. حسابش، حسابی 
از دســتم در رفتــه اســت. یعنــی 
ذهنــم یــاری نمی کند همه شــان 
را به خاطــر بیاورم. نه اینکه کلمه 
کم آورده باشــم؛ نه. هنوز هم کلمه هایی که در ســرم می چرخند 
و ردیف می شــوند، فراوان هستند؛ بسیار فراوان تر از کلماتی که 

فرصت پیدا می کنند بر زبانم جاری شوند.
کلمه کم نیاورده ام اما راســتش چیزی در پس پســله های ذهنم، 
مرددم می کند که این بار سراغ کدام کلمات بروم؟ کلمات شاد؟ 

کلمات خاطره انگیز؟ یا کلمات بی تفاوت؟
کلمه هــا خیلی هایشــان زندگی غم انگیــزی دارند. آن هــا البه الی 
جمله هــای طبــق معمــول، اســیر توالــی و تکــرار شــده اند. هــر 
کدامشــان می توانســته اند کلمات خــوش آب و رنِگ جمله های 
درخشانی باشند که در دل سطرهایی خواندنی جا گرفته اند؛ اما 
دست تقدیر آن ها را در جمله های معمولی مالل آور، گرفتار کرده 
اســت. می توانم دســتم را در انبان کلمات خســته و بی حوصله 
فرو ببرم و صفی از آن ها را ردیف کنم تا از خاطره های دیر و دور 
بگویند؛ از اشــتیاق های نفســگیر که پشت نرسیدن های مداوم، 

خفه شده اند؛ از حسرت های همیشگی. 
یــا نــه می توانم ســری بــه کلمــات بی تفاوت بزنــم؛ کلمــاِت هرزه 
هرجایی. آن ها می توانند در همه جمله ها خودشان را جا کنند؛ 
ادبیاتشــان مزورانه و مشمئزکننده  است؛ کلمات منفعت طلب؛ 
کلمــات مصلحت اندیــش؛ آن هــا بــا لبخندهــای نفرت انگیــز و 
حقارتی که تنشان تنیده شده است، همیشه در کمین فرصت ها 

نشســته اند و فرصت هایــی از ایــن دســت، بــرای کلماتــی از این 
قماش، همیشه خدا فراهم است. 

کلمــات عاصــی هم کم نیســتند؛ کلماتــی که جنونی ناتمــام در 
رگ هایشــان رخــش می رانــد؛ کلماتی با شــیهه مدام اســب های 
ســرکش در سرشــان. امــا نــه، بگذارید این بــار از کلمات دیگری 
سراغ بگیرم؛ از کلماتی با رنجی همیشگی؛ از کلمات منتظر؛ از 

کلمات امیدوار؛ از کلمات تنها... 
در افسانه های کهن، مردی هست که گرفتار نفرینی ابدی است. 
او هر روز شــوق مندانه ســنگی ســنگین را بر دوش می گیرد و از 
کوهی بلند، باال می رود. او با تن رنجور، صخره ها را پشــت ســر 
می گذارد اما درســت پیش از رســیدن به قله، ســنگ از دوشش 

پایین می افتد و به دامنه ها می غلتد.
مرد، خســته نمی شــود. مرد، ِشــکوه نمی کند. او امیدوار است و 
امیدوار بودن، آدم را دیوانه می کند. او دوباره پایین می دود تا باز 
سنگ را بر دوش بکشد و باال بیاورد؛ شاید این بار بتواند آن را به 

قله کوه برساند؛ شاید این بار، شاید...
می بینید امید داشتن چقدر می تواند رنج آور باشد؟ 

شرحی بر مصائب امیدواری
بــه عکــس اول خــوب نگاه کنید. نخســتین بار، آذرماه 1367 بــود که یک نفر )البد 
مدیرمســئول( احســاس کــرد وظیفــه دارد ورود روزنامه به دومین ســال حیاتش را 
جشن بگیرد. در تصویر دوم هم البد دو نفر، مثالً مدیرمسئول و سردبیر همزمان 
با هم تصمیم گرفتند برای پیدایش روزنامه، صفحه ویژه یا تیتر ویژه بزنند. خالصه 
اینکــه روال نوشــابه بــاز کــردن برای خودمان در چند ســال اول تقریباً بدون تفاوت 
چنــدان، همیــن جــور بود کــه در تصویرهای قبلی دیدید. یعنی نه جشــن و بگیر و 

ببندی و نه کِل کشیدن و از این حرف ها.
خــب... حــاال به عکس ســوم دقت کنیــد. منظورم فقط ســاختمان قدیمی روزنامه 
نیست. اگر به توصیه ما که »از اینجا شروع کنید« توجهی نکرده و االن دارید جای 
دیگــری از صفحــه را می خوانید که هیچ، اما اگــر خواننده حرف گوش کن »قدس« 
هســتید و اول از همــه آمده ایــد ســراغ اینجــای صفحه، باید خدمتتــان عرض کنم 
حدود 15 یا 16 ســال بعد از صفحه »آغاز دومین و ســومین ســال انتشــار« اوضاع 
خیلی متفاوت شده بود. یعنی از یک ماه مانده به سالگرد انتشار، نه یک یا دونفر 
کــه همزمــان 50 نفر تصمیم می گرفتند ســالگرد انتشــار روزنامه را جشــن بگیرند. 
50 داوطلــب و 50 طــرح و... هــم آمــاده می شــد و شــرط اصلــی هم این بــود جوری 
ویژه نامــه دربیایــد کــه در آن از نگهبــان زحمتکــش در ورودی روزنامــه تــا چاپچیان 
گرامی، کادر اداری و حســابداری، موزعان زحمتکش، اصحاب آبدارخانه، عکاس، 
نویســنده، خبرنگار و... تقدیر و تشــکر شــود و اگر یک نفر از قلم بیفتد، ویژه نامه 
چاپ نشــود! مدیونید اگر فکر کنید مســئوالن روزنامه با این روش، تقدیر و تشکر 
و تجلیــل مــادی و معنــوی از کارکنــان زحمتکــش را می انداختند گــردن ویژه نامه و 

حظ شان را می بردند!
خالصه تصویر سوم مال 17 سال پیش است که ما آن قدر به بلوغ رسانه ای رسیده 
بودیم که اجازه داشتیم در سالگرد انتشار روزنامه، طبق توقع مدیران و مسئوالن 
باالدستی، همه کارکنان را از صدر تا ذیل یا از ذیل تا صدر، با زبان طنز مورد مشت 
و مال اساســی قرار دهیم تا خســتگی یکساله شــان در برود. حاال اگر می خواهید 
بدانید از 17 ســال پیش به این طرف، در جشــن گرفتن برای ســالگرد انتشــار، چه 
تفاوت هایــی کرده ایــم، ادامــه مطالــب صفحــه را بخوانید تا ببینید آیــا در بر همان 

پاشنه سابق می چرخد یا نه...؟

      برای رفتن 
عجله داشت 

احمدرضا مــروی: یکی از موزعان 
آمد و برای روشــن کردن موتورش 
از مــن کمــک خواســت. کمــی بــا 
موتــور ور رفتم اما کاری از دســتم 
برنیامــد. در همین موقع، همکار 
دیگــرم، آقــا مهــدی را دیــدم که با 
عجلــه می آمــد. با تعمیرات موتور آشــنا بود و معمــوالً در این جور 
مواقع مشکالت همکاران را به سرعت حل می کرد. گفتم آقا مهدی، 
زحمت بکش نگاهی به موتور این رفیقمان بینداز. برخالف همیشه 
گفت: عجله دارم... سوار موتورش شد و رفت! تعجب کردم. حدود 
یک ساعت بعد در مسیر توزیع، یکی از موزعان روزنامه خراسان را 
دیدم. با تعجب پرسید: تو اینجایی؟ حالت خوبه؟ بعد هم اضافه 
کــرد: یکــی دو چهارراه پایین تر، یک موزع بدجــور تصادف کرده و 
چون مسیر کار تو بود فکر کردم خودت هستی... با عجله خودم 
را بــه محــل تصادف رســاندم. پرایدی که راننــده اش حال طبیعی 
نداشــت، به همکارمان کوبیده بود. جلو که رفتم متوجه شــدم آقا 
مهدی است! بدنش وضعیت دردناکی داشت و در واقع بین پراید 
و تنــه درخــت مانده بود. با دیدن این صحنه منقلب شــدم. واقعاً 

پاهایم توان حرکت نداشت. با روزنامه تماس گرفتم. آخرین دیدار 
من و آقا مهدی وقتی بود که پیکر بی جانش را به آمبوالنس منتقل 
کردنــد. بــا آن حــال بد، داشــتم به ایــن فکر می کردم کــه کاش آقا 
مهدی آن شب برای توزیع سریع تر روزنامه عجله نمی کرد. کاش 
می ایستاد و به تعمیر موتور همکارمان می پرداخت. کاش آن شب 

عجله و اجل با هم سراغش نمی آمدند.

رفاقت شیرین»
شب های جام جهانی بود و روزنامه برای پوشش نتایج مسابقات، 
دیرتــر از معمــول چاپ می شــد. منتظــر ماندیم تا باالخــره روزنامه 
پــر از خبرهــای داغ بــا تأخیــر از چاپخانه بیــرون آمد و بــرای توزیع 
آمــاده شــد. بعــد از خــوش و بــش با همــکاران، زدم بــه دل خیابان 
تا روزنامه را برســانم به خانه مشــترکان. نرسیده به میدان بوعلی، 
صــدای ناجــوری توجهم را جلب کرد... کمی جلوتر، کامیون حمل 
زبالــه، موتورســواری مثــل من را ندیده و تصادف شــده بــود. راکب 
موتورسیکلت پرتاب شده بود چند متر دورتر، سرش آن قدر باشدت 
به زمین و جدول برخورد کرده بود که کاله محافظش مچاله شده 
و خــودش هم خیلی شــدید آســیب دیــده بود. راننــده حمل زباله 
کــه مــرا دید، گفــت می روم کامیون را جابه جا کنم. رفت، نشســت 
پشــت فرمــان و فلنــگ را بســت. مــن مانــدم و جوانی کــه بیهوش 
افتــاده بــود، خون از ســر و صــورت و دهانش جاری بود. داشــتم با 
110 تمــاس می گرفتــم کــه متوجه شــدم خون ریختــه توی حلقش  
دارد راه تنفســش را می بنــدد. چــون قبــالً دوره امدادگری و بهیاری 
دیــده بــودم، بلندش کــردم، ســرو گردنش را در وضعیت مناســب 
قــرار دادم و بعــد آرام او را بــه شــکم روی پاهایــم خوابانــدم تا خون 
از گلویش بیرون بیاید. کم کم تنفسش به حالت عادی برگشت. 
پلیس و اورژانس که رسیدند، تکنسین مربوطه اول با من سروصدا 
کــرد کــه چرا بیمار را جابه جا کــرده ای و... بعد که متوجه وضعیت 
تنفســی اش شــد، کارم را تأیید کرد. در بیمارســتان هم به خانواده 
جــوان گفتــه بودند اگر آن موزع روزنامه به دادش نمی رســید، ســر 
صحنه تصادف تمام می کرد. خالصه اینکه چند ماه بعد که جوان 
موتورســوار از بیمارســتان مرخص شــد، با هم رفاقت و رفت و آمد 
خانوادگی به هم زدیم و هنوز که هنوز است حال هم را می پرسیم.

فرامرزعامل بردبار/ عکاس
اوایــل دهــه70، واحدی داشــتیم 
به نام »واحد گزارش«. مسئولش 
هم احتمــاالً آقای »منیــری« بود. 
گــزارش  فقــط  گــزارش،  واحــد 
تهیــه می کــرد. اعــم از سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و... ســپس 
بنــا بــه موضــوع گــزارش، آن را 
بــه مســئول صفحــات مختلــف 
تحویل می دادند تا در جای مناسب کار شود. یکی از همین روزها، 
به اتفاق »امیر روح پرور« برای تهیه گزارش از مشکالت باغداران و 
کشاورزان اطراف مشهد رفته بودیم. خوب خاطرم هست که یک 
ساعتی میهمان یکی از باغداران شدیم .مرد باغدار همان اول کار 
و پیش از اینکه شروع به حرف زدن کند سبد بزرگی از گیالس های 
باغش را برایمان آورد. گیالس ها واقعاً درشت، خوش آب و رنگ، 
بدون خال و لکه و به عبارتی محصول درجه یک و دستچین شده 
باغش بودند. هر بار که میزبان ما برای کاری یا آوردن چای از اتاق 
بیرون می رفت من و روح پرور، شروع می کردیم با دستپاچگی به 
خــوردن گیــالس. چند بار که فرصت گیر آوردیم، هر کدام حدود 

نیم کیلو گیالس خوردیم. 
همه چیز خوب پیش می رفت و باغدار هم شــروع کرد به گفتن 
مشکالت باغداران. تا به اینجا رسید که: »ما برای دریافت سموم 
کشاورزی مشکل داریم... سهمیه سم را به موقع نمی دهند و اگر 

می دهند کافی نیست...« روح پرور حرفش را قطع کرد که  خب... 
واقعاً درختان شــما به ســم هم نیاز دارد؟ مثالً همین امســال که 
می گویید اصالً سم دریافت نکرده و درختان را سمپاشی نکرده اید 
چه مشکلی پیش آمده؟ محصول گیالستان که ماشاءهللا عالی 
اســت... به آدم چشــمک می زند... «. باغدار شــاکی شد و گفت: 
»نــه پــدر جــان... به ظاهــرش نگاه نکنید... محال اســت بهترین 
و ســالم ترین گیــالس را بــاز کنید و حداقل یکــی دو کرم داخلش 
نباشــد...«! جلو چشم ما شــروع کردن به باز کردن گیالس هایی 
کــه مقــدار زیــادی از آن االن داخل معده من و روح پــرور بود. الی 
هر کدام از گیالس ها بدون اســتثنا دو ســه کِرم سفید و گوشتالو 

وول می خوردند!
من و روح پرور گاهی زیر چشمی به هم نگاه می کردیم. نمی دانم 
او هنــوز هم اصرار داشــت که از گیالس ها بــرای اهل خانواده اش 
هم ببرد یا نه؟ خودم تا چند روز بعد از این ماجرا شب ها خواب 

گیالس می دیدم با کرم های درشت و سفید!

طعم گیالس
»محمدرضا شیخی« به قول خودش چند 
روز پیش از اینکه نخستین شماره روزنامه 
منتشر شود، استخدام شده است. او که 
عــالوه بــر مســئولیت واحــد صفحه آرایی 
در »قــدس« ســال ها مدیــر هنــری روزنامه 
خراســان هــم بوده اســت دربــاره آن روزها 
می گویــد: »تعدادمــان خیلــی کــم بــود و 
وسایل هم خیلی ابتدایی. یعنی ابزار کارمان قیچی، چسب و کاغذهایی 
بود که در واحد حروفچینی ُســربی کلمات، تیترها و مطالب را روی آن ها 
چاپ می کردند و در اختیار ما قرار می دادند تا توی صفحه ها قرار دهیم...  
ایــن مخصــوص تیترهــا بود و گاهی اگر الزم می شــد خودمان با دســتگاه 
کپی، تیترها را بزرگ و کوچک می کردیم تا دوباره برنگردد به حروفچینی... 
متن های مربوط به مطالب که باید با حروف ریز تر در صفحات کار می شد، 
در بخشــی بــه نــام »کُمــپ ِســت« آمــاده می شــد. آن هــم روی کاغذهــای 
گرانقیمــت گالســه. متن هــا روی همیــن کاغذها به دســت ما می رســید، 
برش می خورد و می رفت زیر غلتک چسب دار... تا برای چاپ آماده شود. 
انقــالب در صفحه آرایــی و مراحــل دیگر روزنامه نگاری، چند ســال پس از 
انتشار قدس آغاز شد. سروکله کامپیوتر ابتدا در همان واحد کمپ ست 
و حروفچینــی پیدا شــد. بعــد هم کامپیوتر، فری هند و پیج میکــر و... که 
نرم افزار صفحه آرایی بود سراغ صفحه آرایی آمدند. من اولین کسی بودم 
که از طرف روزنامه برای طی دوره آموزشی فری هند و فتوشاپ و پیج میکر و 

این جور چیزها به تهران اعزام شدم. یکی دو نفر دیگر از دوستان هم فقط 
برای پیج میکر آمده بودند... فکر نکنید وقتی برگشتیم روزنامه یکباره همه 
چیز عوض شــد. نه آن اوایل با همه دوره هایی که می رفتیم و می دیدیم، 
نــا امیــد بودیم. فکر می کردیــم صفحه آرایی تمام کامپیوتــری امکان پذیر 
نیســت. خیلی از ریزه کاری ها را بلد نبودیم. حتی مســئوالن هم داشــتند 
ناامید می شدند که به این زودی ها بشود کار را با فناوری نوین پیش برد. 
کــم کــم و در رقابــت بــا هم و همچنیــن در رقابت بــا روزنامه هم اســتانی، 
کارمان را ارتقا دادیم. الگوی ما هم آن زمان کیهان و اطالعات بودند که با 
شیوه های جدید، صفحه آرایی می شدند... همان رقابت های آن زمان سبب 
شد پیشرفت کنیم و یکباره صفحه آرایی قدس متحول شود... امروز هم 
البته صفحه آرایی دشوار است اما آن روزها با کمترین امکانات واقعاً دشوار 
بود... ســاعت 3 صبح از خانه به محل کار می آمدیم و از 3.5 یا 4 صبح 
عمالً کار صفحه آرایی چهار صفحه خبری شــروع می شــد... تا 8 صبح... 
چون روزنامه، روزنامه عصر بود و قبل از ظهر باید به چاپ می رسید... از 8 
صبح به بعد هم چهار صفحه میانی و غیرخبری روز بعد را می بستیم...«.

اواخــر  یونســی:  ســپاهی  عباســعلی 
دهــه 70 بــود و ســال های اولــی کــه به 
روزنامه آمده بودم. شده بودم خبرنگار 
سرویس ادب و هنر روزنامه. پر از شور 
و حال و انرژی بودم، دلم می خواســت 
گفت وگوهــای متفاوت بگیرم آن هم با 
آدم هــای متفاوت. دلم می خواســت با 
سرشــناس ترین آدم های حوزه ادبیات 
حرف بزنم. نمی دانم چطور به سرم زد 
که می توان مثالً از »احمدرضا احمدی« شــاعر سرشــناس کشورمان 
مصاحبه بگیرم. توی ســاختمان قدیمی روزنامه در تقاطع ســجاد و 
خیام، دور میز ادبیات، آرش شفاعی بود، مجید نظافت و من. بدون 
مقدمه خطاب به مجید نظافت که مشــغول نوشــتن بود گفتم: من 
بــا احمدرضــا احمدی گفت وگــو بگیرم؟ و این بگیــرم را جوری گفتم 
کــه انــگار قبــالً بــا احمــدی هماهنگ کــرده ام و او منتظــر تماس من 

مانده است!
آرش شــفاعی یکــی از آن خنده هــای بلنــد مخصوصــش را کرد و من 
بــا تعجــب پرســیدم: »چــرا می خندی؟« آقــای نظافت که ســرش روی 
کاغذ و گرم نوشــتن بود انگار متوجه ماجرا نشــد و فقط ســربلند کرد 
تا دلیل خنده را پیدا کند. آرش شــفاعی گفت: اســتاد توجه کردین! 
آقای سپاهی می خواد با احمدرضا احمدی گفت وگو بگیره!« و دوباره 
خندید. استاد نظافت هم فقط نگاهم کرد. از خنده آرش لجم گرفت 
اما چون سابقه روزنامه نگاری اش بیشتر از من بود و من هم تازه کار، 
چیــزی نگفتــم. فقط با کمی تردید پرســیدم: »مگــه چیه؟ می خوام با 

احمدی گفت وگو بگیرم خب«. آرش خیلی زود جواب داد:»اگه امروز 
گرفتــی، همیــن فــردا مطلب رو می ذاریم توی صفحــه و دو برابر بهت 

حق التألیف می دیم!«
 خالصه از فردا دست به کار شدم تا از احمدرضا احمدی گفت وگو 
بگیــرم. وقتــی شــماره اش را پیــدا کــردم و تمــاس گرفتــم، گفت: من 
سرما خورده ام و نمی توانم حرف بزنم. من تازه کار بودم اما به شدت 
ســمج، بــرای همیــن دســت از ســر اســتاد برنداشــتم تــا باالخــره بــا 
همدیگر حرف زدیم. گفت وگو را آماده کردم و در دو نوبت به چاپ 
رســید. برای قســمت دوم تیتر زدیم: منتقدان هنرمندان شکســت 
خورده انــد! البتــه مــن هرگــز بــرای آن گفت وگــوی دو قســمتی حــق 
التألیــف دوبرابــر نگرفتم اما برای خودم خاطره جالبی شــد که هرگز 
آن را فرامــوش نخواهــم کرد. هم حرف زدن با احمدرضا احمدی که 
حاال 80 ساله شده است، هم خنده های خاص دوست نازنینم آرش 
شفاعی را و هم لحظه ای را که استاد مجید نظافت برگشت و نگاه 

عاقل اندر سفیهی به من کرد!

گفت وگو می گیرموقتی سر  وکله کامپیوترها پیدا شد

آرش شــفاعی: شاید با نگاه اول، 
پیدا کردن سوژه برای تهیه خبر، 
گــزارش و... کار راحتی باشــد اما 
وقتی به شــکل حرفه ای و دقیق 
بــه مســئله وارد شــوید و ســعی 
کنید خود را برای مدتی در قالب 
یک خبرنگار قرار دهید، متوجه 
خواهید شــد این کار به آن ســادگی که فکر می کردید، نیســت. 
سوژه های خبری باید جزئی، جذاب، دارای فراگیری و تازه باشد و 
به گونه ای پرداخت شود که توجه مخاطب را به خود جلب کند 

و او را به سمت خواندن مطلب بکشاند.
طبیعــی اســت یکــی از دغدغه هــای حرفــه ای روزنامه نــگاران، 
سوژه یابی است و آن ها سعی می کنند با توجه و دقت به دیده ها 
و شنیده ها و خوانده هایشان، موضوعاتی برای کار و تبدیل کردن 
به گزارش های خبری پیدا کنند، ولی گاهی به جای اینکه خبرنگار 
به دنبال سوژه برود، سوژه خودش با پای خودش سراغ خبرنگار 
می آید؛ مثل یکی از روزهای پایانی سال 1380 که همه در تحریریه 
مشغول کار بودیم و تا جایی که یادم هست به طنزپردازی های 
تمام نشدنی مهدی احمدپور، ویراستار )بازنشسته امروز( روزنامه 
می خندیدیــم کــه یکــی از آن گوشــه )شــاید آقــای زنجانــی گروه 

حوادث، دقیق یادم نیست( داد زد: هواپیما!
از پنجره، رد اشاره آن همکار را که دنبال کردیم، دیدیم بله سوژه 
نــه تنهــا با پای خودش آمده بلکه مســیر روزنامــه را هم انتخاب 
کــرده اســت! در کســری از ثانیــه همه به ســوی راه پلــه ای که به 
پشت بام ختم می شد، هجوم بردیم. لحظاتی بعد کل اعضای 
تحریریه داشــتیم آســمان بعداز ظهر مشهد را تماشا می کردیم 
که یک هواپیما با بال آتش گرفته درســت از جلو چشــمان ما با 
سرعتی کم در حال کم کردن ارتفاع و حرکت به سمت فرودگاه 
مشهد بود. دود از هواپیما بیرون می زد و ردی طوالنی و سیاه بر 

آسمان به جا می گذاشت.
بازار تحلیل و نظر و ارائه دیدگاه های کارشناسانه به سرعت گرم 
شــد کــه ناگهان یکــی از همــکاران داد زد: عکس! خوشــبختانه 
استاد فرامرزعامل بردبار که مثل پلیس فتا حواسش به همه چیز 
بود داشت از هواپیمای در حال سوختن عکس می گرفت. البته 
او بعداً به فرودگاه رفت و عکس های خوبی هم از هواپیمایی که 
خوشبختانه به سالمت فرود آمده بود گرفت. آن زمان خبری از 
گوشی های امروزی و شبکه های اجتماعی و... نبود. تنها راه برای 
انتشــار عکس هــا این بود که تا فــردا و چاپ روزنامه صبر کنیم. 
فــردا روزنامــه قدس یکــی از بهترین گزارش های خبــری را درباره 
آتش گرفتن هواپیمای نظامی  در آسمان شهر مشهد منتشر کرد. 
عملیات فرود اضطراری و اطفای آتش و اضطرابی که مسافران 
از شنیدن خبر آتش گرفتن موتور تحمل کرده بودند در گزارش 
همکارانمان بازتاب داده شد. البته در پایان این خاطره باید تأکید 
کنم کاش همیشه سوژه های خوب و شادی آور سراغ خبرنگاران 
را بگیرند نه خبرهای سقوط و اضطراب و آتش. این جمله زیبا را 
هم آخر یادداشت گذاشتم که شما خواننده گرامی  بدون جمله 
زیبا و پندآموز این یادداشت را به پایان نبرید، چون این روزها از 

در و دیوار جمله زیبا و پندآموز می بارد!

وقتی سوژه با بال خودش آمد!

 کتاب های
 خودش را خرید 

نویــســــنده  وضــــیـــــــعی«  »احمـــــد 
دوست داشــتنی کــه مدتــی هــم در 
صــدا و ســیما ویراســتاری می کــرد، 
مســئول صفحه کتاب در ســرویس 
او کــه  از  بــود. خاطــره ای  فرهنگــی 
مربوط به دهه70 است، بخوانید: »... 
صفحه کتاب دو قســمت داشــت. قسمت پایین صفحه را گذاشته 
بودیم برای تازه های نشر. من اغلب به انتشاراتی ها و کتاب فروشی های 
سطح شهر مشهد می رفتم و آن ها با شناخت و اعتمادی که به من 
داشتند تازه های نشر را که معموالً 10 یا 15 کتاب می شد به طور امانت 
در اختیارم قرار می دادند تا در صفحه ای که آن روزها خوانندگان زیادی 
داشت معرفی کنم. یک روز، چون وسیله نداشتم بسته دوازده تایی 
کتاب را به زحمت تا کنار خیابان آوردم و آنجا کتاب ها را زمین گذاشتم 
تا هم نفسی تازه کنم و هم منتظر بمانم تاکسی برسد. وقتی تاکسی 
آمد و خواستم سوار شوم، متوجه شدم کتاب ها غیب شده اند! هاج 
و واج مانده بودم که کتاب ها کجا رفته اند؟ چند دقیقه پیش یک نفر 
آمد و از من آدرس خیابانی را پرسید. احتماالً در فاصله ای که من به او 
آدرس می دادم کسی آن ها را برده بود. دست خالی و ناامید برگشتم 
به دفتر روزنامه و به انتشاراتی زنگ زدم و گفتم که چه اتفاقی افتاده 
اســت. صاحــب انتشــاراتی که مرد فهیــم و جا افتــاده ای بود با خنده 
گفت: نگران نباش کتاب ها اینجاست! اظهار تعجب که کردم بیشتر 
خنده اش گرفت و گفت تقریباً یک ســاعت بعد از رفتن شــما خانم 
موجهی آمد و بسته کتاب ها را آورد و گفت می خواهم این کتاب ها را 
بفروشم، نمی خرید؟ نگاه کردم دیدم کتاب های خودم است! جوری 
کــه ناراحــت نشــود داللتــش کردم کــه خــودش کتاب ها را بیــاورد به 
دفتر روزنامه، ممکن هم هست نیاورد، شما نگران نباشید. روز بعد 
وقتی آمدم روزنامه، کتاب ها همان طور با همان بسته بندی روی میزم 
بود! البته بعدها فهمیدم ناشر خیرخواه و دلسوز، درواقع کتاب های 
خــودش را از آن خانــم مثــاً موجــه خریده و از او خواســته کتاب ها را 

بیاورد به دفتر روزنامه قدس. 

دردسرسازی خاطره بازی
غیرمترقبه 

 ،1379 ســال  نخعــی/  حســین 
اخبــار  بــرای  داشــته هایمان  همــه 
فقــط  غیرتولیــدی،  گزارش هــای  و 
تلکس بــود و خبرگزاری ایرنا. یعنی 
برای خبرهای اختصاصی و مطالب 
تولیدی متکی به دفتر تهران و سه 
خبرنگارمان بودیم. توی این ماجرا هم البته به دو دسته قرمز و آبی 
تقسیم می شــدیم. یعنی مرحوم »فیض آبادی« خبرهای مربوط به 
باشگاه استقالل را می گرفت و ارسال می کرد »میرزاییان« خبرهای 
پرســپولیس را برایمــان داغ داغ می فرســتاد »علــوی« هم مصاحبه 

می گرفت.
مطالــب هــر روز در دفتــر تهران جمع می شــد و به مــرور برای دفتر 
و تحریریــه مشــهد فکــس می شــد. آن روز هــم آقــای علــوی موفق 
شده بود با علی کریمی مصاحبه بگیرد. توی مصاحبه هم کریمی 
از اینکه قرار اســت لژیونر شــود خبر داده بود. مصاحبه دومش با 
بازیکن آن روزهای پرســپولیس یعنی »محمــد برزگر« بود. خالصه 
خبرنگار ما به مسئول ارسال فکس گفته بود مطالب را جدا جدا 
با فاصله یک روز فکس کند. مسئول محترم هم یا فراموش کرده 
و یا هرچه بود، یکی از صفحات مصاحبه »علی کریمی« و »محمد 
برزگر« را اشتباه گرفته و جای هم فرستاده بود. خالصه اینکه فردا 
هر دو مصاحبه چاپ شد. در حالی که محمد برزگر خبر از لژیونر 
شدنش داده بود! تا ما متوجه شویم اشکال کجا بوده و چطور شده، 
مســئوالن پرســپولیس که مصاحبه را دیده بودند، از برزگر شــاکی 
شــدند که چرا بدون اجازه، مذاکره کرده و قرار اســت باشــگاهش را 
ول کنــد بــرود جای دیگری از دنیا بــازی کند! ما روزهای بعد تالش 
کردیم ماجرا را حداقل برای خوانندگان توضیح بدهیم. اما ظاهراً دیر 
شد یا توضیحاتمان قابل قبول نبود چون باشگاه پرسپولیس، برزگر 
را جریمه سنگینی کرد و علی کریمی هم که از ماجرا خبردار شد تا 
مدت ها قید مصاحبه با ما را زد که مگر من نگفتم پیش از چاپ 

مصاحبه بدهید بخش هایی از آن را بخوانم؟! 

خاطرات شفاهی   روزگار عاشقی
 به پایان رسیده!

خدیجــه زمانیــان: 34 ســالگی هــر 
 34 دارد.  خاصــی  شــکل  کســی، 
سالگی من همراه بود با تجربه چهار 
ســال مادرانگــی ام. مهم تریــن حال 
و هــوای روزهــای 34 ســالگی ام این 
بود که پســر چهــار ســاله ام از آب و 
گل درآمده بود. در آن ســال تصمیم گرفته بودم با آرامش و تمرکز 
دوباره ای به روزمرگی و دغدغه های شخصی ام برسم. این ها را گفتم 
چون می خواستم از تجربه مشترک خودم و رسانه ای که سال هاست 
برایش می نویسم و دلبسته اش هستم، بگویم. چهار سال تالطم و 
تغییر، وجه شــباهت من و روزنامه در این ســن و سال بود. روزنامه 
هم مثل من در این سن و سال درگیر ناآرامی هایی بود؛ ناآرامی هایی 
حاصــل از تغییــر. اگرچه هر تغییری با هدف کامل شــدن، کســب 
تجربه و طی مســیری اســت اما به هر حال هر دو تمرکز نداشــتیم 
و نمی دانستیم آینده ما در پس این چند سال چگونه خواهد بود. 
روزنامه از امروز می خواهد وارد سی وچهارمین سال زندگی اش شود.
اما دهه 30 سنی است که تقریباً دوران پرتالطم تغییرهای ناگهانی 
زندگی رو به پایان است، عاشقی ها کمرنگ می شود، شغل و مسیر 
زندگی هر کس تقریباً مشخص می شود، از این شاخه به آن شاخه 
پریدن ها به پایان می رســد و معموالً وقت آن می رســد با آرامش بر 
آنچه دوست داریم تمرکز کنیم. سن جوانی روزنامه هم آرام آرام به 
پایان می رســد، روزگار عاشــقی، ســر به هوایی و آزمون و خطا تمام 
شــده، دیگــر نمی توانــد عذرخواهی کند بچه بودم، جوان بــودم و... 
وقت آن رسیده در پس همه سال هایی که تجربه اندوخته، به دنبال 
نقش زدن بر دیوار مردم جامعه اش باشد. زمان آن رسیده با ایجاد 
شرایطی، حاشیه های روزنامه مان را به پایان برسانیم و مجالی دهیم 
در پــس این ســال های پرتالطم، نفســی تازه کند تا بتوانــد بر دیوار 

آدم ها نقش هایی ماندگار بزند. 
مگــر یک رســانه جز تالش برای تحقــق رؤیاهای مردمش می تواند 

ادعای زنده بودن کند؟ به امید تولد 100 سالگی روزنامه »قدس«!

به سوی قدسخاطره بازی
مهدی پناهی: ســال ها پیــش و زمان 
نوجوانی که پــدرم روزنامه قدس را به 
خانه مــی آورد و من اوقات تفریح بعد 
از مدرسه را با خبرخوانی پر می کردم، 
اصــاً فکرش را نمی کردم که روزی در 

»قدس« قلم بزنم. 
حتــی بعدها که به عنــوان مهندس-
خبرنگار در یک خبرگزاری فعال بودم 
و هر روز »قدس« را چک می کردم که اخبارمان را با ذکر منبع منتشر 
می کــرد )در آن زمــان قــدس جزو معــدود روزنامه هایی بود که به منبع 
خبــر وفــادار بــود و آن را ذکــر می کرد( باز هم فکرش را نمی کــردم روزی 
در »قدس« قلم بزنم؛ اما این اتفاق افتاد. در همان زمان استادی درباره 
کار خبر می گفت: خبرنگار یا باید عاشق باشد یا دیوانه تا بتواند در این 
حــوزه کار کنــد. هرچند این عشــق و جنــون را در هر لحظه خبرنگاری 

حس کرده بودم.
یک هفته تشــییع باشــکوه ســردار دل ها که از مشــهد آغاز شــد و در 
شــهر به شــهر ایران ادامه یافت.آن یک هفته )از شــهادت تا تشییع و 
تدفین حاج قاسم( در 10 سال اخیر فعالیت خبری ام جزو غم انگیزترین، 
پراســترس ترین و پرحســرت ترین لحظات عمرم بود و همه فکر و ذکر 
»قــدس« ایــن بــود که برای حاج قاســم چه کنیم؟  در شــورای تیتر این 
ســؤال، طرح و حتی بحث هایی مطرح شــد که چند روز متوالی اســت 
صفحه یک به طور کامل به حاج قاسم اختصاص دارد. آیا این بار هم 
مثل روزهای قبل، صفحه یک به طور کامل به این شهید اختصاص 
یابد؟ اما واقعه شهادت سردار آن قدر بزرگ و تاریخی بود که نتوانستیم 
خود را قانع کنیم صفحه یک به طور کامل به عکس تشییع و تدفین 
شهید اختصاص ندهیم. در آن جلسه معتقد بودم هرچند این روزها 
زیاد ادعا می شــود عمر روزنامه ها به واســطه فضای مجازی تمام شــده 
است، اما مطابق با همان نظریه معروف، هرچند روزنامه ها نمی توانند به 
مخاطب بگویند »چه فکری کن« اما می توانند به او بگویند »درباره چه 
چیزی فکر کن«. یکی از کارکردهای مطبوعات در عصر حاضر، انداختن 
ذره بین روی موضوعات است و چه موضوعی باالتر و واالتر از شهادت 

حاج قاسم سلیمانی بود؟

خاطره بازی

از اینجا شروع کنید

شــاید، بایــد االن و اینجای مطلب می نوشــتیم: بــه پایان آمد 
ایــن دفتــر، حکایــت همچنان باقیســت! ولی خــب االن 20 یا 
30 ســال پیش نیســت. اصــالً ادبیات روزنامه نــگاری و اصول 
ویژه نامه سالگرد درآوردن، تغییر کرده و البد ما هم باید جور 
دیگری شــما را بدرقه کنیم. خالصه اش می شود اینکه تالش 
کردیــم در ایــن دو صفحــه، فقــط بــرای خودمــان و 34 ســاله 
شــدنمان، نوشــابه بــاز نکنیم. فقــط گل و بلبــل نگوییم. فقط 

از رنــج و مــرارت 33 ســال »روزنامه بودن« حــرف نزنیم. تلخ و 
شــیرین، چکیده ای باشــیم از سال های پر فراز و فرود گذشته 
و البتــه امیــدوار به آینده. بقیه اش دیگر با شماســت که پس 
از خوانــدن مطالــب ایــن صفحه، آن را جایی بــرای یادگاری و 
خاطره بازی ســال های آینده نگه دارید یا زبانم الل بفرســتید 
بغــل دســت بقیــه کاغذهایی که کنار گذاشــته اید بــرای خانه 

تکانی و شیشه پاک کنی دَمِ عید...!

از اینجا خارج شوید

تلخ و شیرین

اندر احواالت شورای تیتراندر احواالت شورای تیتر

ما و ساختارشکنی هایمان!ما و ساختارشکنی هایمان!

گاه گاهیست   3434اایست
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فرصت دارید
متقاضیــان  از  نفــر  ۶۰هــزار  حــدود 
طــرح اقدام ملی مســکن کــه تاکنون 
نســبت به تکمیل مبلــغ ۴۰ میلیون 
تومــان آورده خــود اقــدام نکرده انــد 
فقــط تــا یکشــنبه ۳۰ آذر مــاه بــرای 
واریــز وجــه فرصت دارنــد. وزارتخانه 
هشــدار داده در صورت عدم تکمیل 
موجــودی در موعــد مقرر، ایــن افراد 
حذف می شوند. محمودزاده، معاون 

وزیر راه و شهرسازی گفته این فرصت آخر است.

 ۵هزار آبادی غصب شده توسط رضاخان را 
به مردم برمی گردانیم

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر اینکه سهم بنیاد از اقتصاد 
ایران تنها ۸صدم درصد و حتی از یک کارخانه فوالد کمتر است، به غصب 
۵هزار آبادی توســط رضاخان اشــاره کرد و گفت: امام راحل این ها را به بنیاد 
ســپردند و ســند ششــدانگ آن ها را به مردم می دهیم. وی افزود: تعدادی از 
زمین های باقیمانده نیز در اختیار ارگان ها و دستگاه هاســت که بارها گفتیم 
آن هــا بــرای کار عمومی اســتفاده می کنند. بقیه زمین هــا هم  به دارایی مولد  

تبدیل خواهد شد.

دستکاری حقوقی ها و سکوت سازمان بورس
بهنام صمدی،  فعال بازارســرمایه، از دســتکاری قیمت ســهام برخی نمادها 
در بازار و سوءاســتفاده حقوقی های پدرخوانده که با ســکوت ســازمان بورس 
همراه شده است، انتقاد کرد. وی درباره نوسان گیری و رِنج منفی کشی توسط 
برخــی حقوقی هــا بــا انجــام معامالت الگوریتمــی که منجر به افت شــاخص 
بورس در روزهای گذشــته شــده اســت، گفت: در هیچ کجای دنیا چیزی به 
اسم دامنه نوسان و حجم مبنا وجود ندارد، اما سازمان بورس چیزی به اسم 
دامنه نوسان تعریف کرده که این موضوع، خودش یکی از عوامل دستکاری 

در بازار است.

 ادعای فساد 
در شبکه توزیع دولتی ماشین آالت کشاورزی

انجمــن  رئیــس  نامــی،  حمیــد 
تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی 
کشــاورزی  ماشــین آالت  گفــت: 
ســهمیه بندی و توزیــع نامناســب در 
دالالن  از  ترکیبــی  دارد.  اســتان ها 
بخش خصوصی و کارگزاران موجب 
ایجاد انحراف در بازار شده اند. نامی 
در پاســخ بــه اینکه کارگــزاران دولتی 
چه کســانی هســتند، گفت: رؤسای 
جهاد کشاورزی یا کارشناسان مسئول استان ها هستند که با توجه به تفاوت 
قیمــت بــاالی 2۰۰ میلیــون تومانی یک دســتگاه بــا بــازار آزاد آن، بدون انجام 

قرعه کشی سهیه استان را به آشنایان خود می دهند.

خبر

حذف شبکه داللی در روند توزیع تخم مرغ از امروز معاون شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با تمهیدات صورت گرفته از شنبه در راستای حذف شبکه داللی از روند توزیع تخم مرغ، شکل توزیع این 
محصول دچار تغییراتی می شود. جعفری اظهار کرد: از این پس کسانی که از درب مرغداری ها مبادرت به خرید تخم مرغ می کنند، باید تأییدیه شرکت پشتیبانی امور دام را داشته باشند و همچنین بارانداز هایی در 

استان ها در اختیار تشکل های تولید تخم مرغ قرار گرفته که آن ها از این مبادی به طور مستقیم و با قیمت مصوب نیاز بازار را برطرف کنند.

 مینا افرازه  گرچه این روزها برگزاری همایش 
تأخیر  به  اروپا  و  ایران  میان  تجاری سه روزه 
افتاده، اما باید گفت این همایش در دل پروژه 
کالنی قرار دارد که کشورمان با مرکز تجارت 
بین الملل سازمان ملل و حمایت اتحادیه اروپا 
آن را به  صورت مشترک و از سال 97 کلید زده 
و اقدام ها و برنامه های پیرامونی آن همچنان 

در جریان است.
عــالوه بــر آن، رئیس ســازمان توســعه تجارت 
نیز چندی پیش از همکاری اطالعاتی و آماری 
ایــران با ســازمان ملل و کمیســیون اقتصادی 
اتحادیــه اروپــا، بــا هــدف طراحی راهبــرد ملی 

صادرات ایران خبر داد.

جای خالی کشورهای منطقه ای در »
راهبرد ملی صادرات

بــه گفتــه حمید زادبــوم، این یــک قدم مثبت 
برای ادغام ما با تجارت بین الملل اســت و در 
آن بــر ظرفیــت صــادرات ایــران به اروپــا تأکید 
می شــود، اما نگاهی به آمارها نشــان می دهد 
مقصــد صادراتــی ایــران در ســال های اخیــر 
عمدتاً کشورهای منطقه ای و همسو در عرصه 

معادالت سیاسی و بین المللی بوده است. 
براســاس گزارش هــای منتشــر شــده، از میان 
2۰ کشــور هدف صادراتی، تنها کشور اروپایی 
هدف صادراتی ایران در ســال 9۸، آلمان بوده 
کــه صــادرات مــا بــه ایــن کشــور در ســال 9۸ 
نسبت به سال 97 از نظر ارزشی 22درصد و از 

نظر وزنی ۳۸درصد کاهش یافته است.

اقدام های تقابلی و تحریم؛ ر هاورد »
تدوین سیاست های غیربومی

در چنیــن شــرایطی بســیاری از اقتصاددانــان 
و تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن باورند تدوین 
سیاست های تجاری کشور از سوی نهادهایی 
بین الملــل ســازمان  همچــون مرکــز تجــارت 
ملــل و کمیســیون اقتصادی اتحادیــه اروپا به 
نوعی افشــای اطالعات حیاتی کشــور است و 
اروپایی هــا بــا این اقدام به  راحتی بــه داده ها و 

اطالعات گلوگاه های کشــور در حوزه صادرات 
دســت می یابنــد و از ایــن رهگــذر مجموعــه 
اقدام های تقابلی را در راستای اعمال تحریم ها 
و محدودیت هــای اقتصــادی علیه ایران پیش 

می گیرند.
پیاده ســازی  و  تدویــن   ، دیگــر  منظــری  از 
سیاســت های صادراتــی کشــورمان بــا هــدف 
ادغــام در تجــارت بین الملــل می توانــد آینــده 
صــادرات و تجــارت کشــور را در مســیر همان 
نیازهــا و خواســته های اروپایی ها قــرار بدهد و 
برنامــه پیشــبرد اقتصاد بومــی و خودکفا را به 

چالش بکشد.

سوئیفت؛ نمونه آشکار درز اطالعات »
حیاتی

محمــد امینی رعیــا، مدیراندیشــکده اقتصــاد 
مقاومتــی در گفت وگــو بــا قــدس اظهــار کــرد: 
از  یکــی  عنــوان  بــه   اروپــا  اتحادیــه  ظاهــراً 
دستاوردهای برجام  و مذاکرات آن، یک اعتبار 
پژوهشــی را بــرای جمهوری  اســالمی  ایران در 
نظر گرفته و به همین دلیل ســازمان توســعه 

تجــارت ایران نیــز برای اســتفاده از این اعتبار 
پژوهشــی بــه اروپایی ها اعالم کــرده در تدوین 
راهبرد ملی صادرات با ایران همراهی و تعامل 
کنند. انجام چنین کاری نیازمند اطالعات بوده 
و بدیهی است تیم اروپایی برای اینکه این کار 
را انجــام دهــد، ابتــدا از مــا اطالعاتــی را درباره 
میزان صادرات، کاالهای صادراتی و کشورهای 
مقصد اقالم صادراتی درخواست کند و همین 
موضوع زمینه لو رفتن برخی اطالعات حیاتی 
کشور را فراهم می کند که حتی آن را در اختیار 

پژوهشگران داخلی نیز نمی گذارند.
محمــد امینی رعیــا ادامــه داد: مــا در داخــل 
قــوی، گروه هــای  اقتصــادی  تیم هــای  کشــور 
مطالعاتــی و اندیشــکده های بســیاری داریــم 
کــه دربــاره موضوع هــای مختلــف اقتصــادی 
نظــر و ایــده دارنــد، اما مهم ترین مشکلشــان 
عــدم در اختیــار داشــتن اطالعــات اســت کــه 
ســازمان توســعه تجارت و دیگر ســازمان های 
قــرار  اختیــار  در  را  اطالعــات  ایــن  مربــوط، 
نمی دهنــد. ایــن در حالی اســت کــه در دوران 
جنــگ اقتصــادی چنیــن اطالعاتی بــه  راحتی 

در اختیار نهادهای غربی قرار می گیرد و آن ها 
هم از همین اطالعات کسب  شده علیه کشور 
اقدام می کنند، چنانکه مســئله سوئیفت نیز 
بــه  خوبی همین موضــوع را به اثبات رســاند. 
اروپایی هــا همــه اطالعاتی که ما در ســوئیفت 
داشــتیم بــه  راحتــی در اختیــار آمریــکا قــرار 
دادنــد و موجب شــد مســیر صادراتــی و ارزی 
کشور شناسایی و تحریم شود، در صورتی  که 
مجموعه های داخلی می توانند برنامه راهبردی 
صــادرات را تدوین کنند تا اطالعات حســاس 

اقتصادی افشا نشود.

صادرات به جیبوتی و سودان بیشتر از »
انگلیس و فرانسه است

وی تصریــح کــرد: تمامــی این هــا در شــرایطی 
اســت کــه تجارت ایــران با کشــورهای غربی و 
اروپایــی تقریبــاً صفــر اســت. مــا بــا اروپایی ها 
بــه  غیــر از نفتی کــه آن را هم بــه تازگی صادر 
کرده ایــم و در حــدود 11 میلیــارد دالر بــوده، 
مراودات تجاری دیگری نداشتیم و کاالیی از ما 
خریداری نمی کنند. عمده اجناسی که ایران از 

این کشورها وارد می کند جزو اجناس ضروری 
و راهبردی نیســتند و می توان آن را به  راحتی 
از دیگر کشــورها تأمین کــرد؛ بنابراین تجارت 
با اروپا هیچ مزیتی ندارد. در یک محاســبه ای 
کــه انجــام دادیم، صــادرات ایــران به جیبوتی 
و  انگلیــس  از کشــورهای  بیشــتر  و ســودان 
فرانسه است، در چنین فضایی طبیعی است 
کشورهایی باید برای ما مهم و هدف صادرات 
و برنامه ریزی سیاســت های تجاری باشــند که 

حجم تبادالت تجاری با آن ها را داریم.
ســازمان  افــزود:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
توســعه تجــارت بــه جــای اینکــه تمرکــز بــر 
صــادرات منطقــه ای و تجــارت بــا کشــورهای 
منطقــه را به  عنوان یــک اولویت راهبردی در 
نظــر بگیرد، اما شــاهدیم همایــش تجارت با 
اروپــا برگــزار می کنــد. گرچــه عمده صــادرات 
منطقــه  کشــورهای  و  چیــن  عــراق،  بــه  مــا 
اســت، امــا مســئوالن دربــاره تجارت بــا اروپا 
ســخن می گوینــد تــا نشــان دهنــد در جذب 
ســرمایه گذاری اروپایی هــا در داخــل کشــور 
موفــق بوده انــد. ایــن در حالی اســت که برای 
ســنجش میــزان موفقیــت عملکرد دســتگاه 
بایــد  اقتصــاد کشــور  و دیپلماســی  تجــاری 
موضوع هــای ملموس و عینی همچون تعداد 
قراردادها و تعامالت اقتصادی صورت گرفته 
مــورد بررســی قرار بگیرد. حتــی آن زمانی که 
مــورد تحریــم نبودیــم، حجــم مبــادالت اروپا 
قابل توجه نبود، چه برســد بــه دوره فعلی که 

میزان آن تقریباً به صفر رسیده است.
امینی رعیا همچنین درباره اقدام های ضروری 
بــرای سیاســت گذاری صادراتــی و بهبــود آمار 
مبادالت تجاری گفت: در سطح کالن، اولویت 
تجــاری و طراحی راهبرد اقتصــادی ما باید در 
تعامل با کشــورهای منطقه و کشــورهایی که 
بیشــترین مبادلــه اقتصادی را با آن هــا داریم، 
قــرار بگیرد. حتی خــارج از منطقه نیز مناطق 
دوردســتی همچــون کشــورهای آفریقایــی و 
آمریکای جنوبی نیز فرصت بسیار خوبی برای 

ایران هستند.

 سد گلوگاه های اقتصادی کشور در همکاری با اروپا و سازمان ملل

طرح راهبرد ملی صادرات چه خطراتی دارد؟

رنا
 ای
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علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  احمدی:  حسین  ساری- 
پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقا سطح 
آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان 
سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری 
بر  سعی  مراقبتی  خود  فرهنگ  ترویج  با  و  زده  مهم 

باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای توجه مردم به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا همزمان 
با فرارسیدن شب یلدا اقدام به برگزاری کمپین رسانه ای 

با عنوان »چلـه شو بدون شونیشت« کرده است.  
در گزارشی که می خوانید احتمال خطر اوج گیری دوباره 
کرونا درصورت عدم رعایت نکات بهداشتی در طوالنی 
ترین شب سال ) شب چله ( و زمستان پیش رو مورد 

بررسی قرار گرفته است.

  دورهمی که دور از همی می آورد
یلدای 99 با سال های گذشته یک تفاوت بزرگ دارد. امسال در 
حالی به استقبال از طوالنی ترین شب سال می رویم که حضور 

یک دشمن نامرئی همه را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
حدود یکسال از آمدن کرونا می گذرد و علیرغم تمام تالش 
های صورت گرفته گویا این ویروس سمج خیال رفتن ندارد. در 
این مدت بارها تا آستانه توفیق و غلبه بر کرونا جلو رفتیم اما هر 
بار از کوچکترین سهل انگاری و غفلت ما بهره برد و بر سالمت 
مان تاخت. دو دوره خطرناک از مواجهه با کوید 19 را پشت سر 
گذاشتیم. دورانی که برای سپری شدن هر ثانیه اش هزاران نفر 
جانشان را در خطر دیدند و گام پس نکشیدند. دورانی که برای 
رسیدن به مرز امن این بحران، جان های بسیاری تباه و خانواده 

های زیادی داغدار جگرگوشه هاشان شدند.
حاال در روزهای پایانی پائیز هزار رنگ، خطر گرفتار شدن به 
سومین موج این ویروس و قرارگرفتن در روزهای مخاطره آمیز 
دیگری ما را تهدید می کند. وقتی دولت محدودیت تردد را 
اعالم کرد، کرونا روزانه بیش از 500 هموطن را به کام مرگ 
می کشاند. حاال این رقم به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. 
اما ترس از شدت گرفتن اپیدمی کرونا در روزهای پیش رو، 
کامال در کالم و گفتار متولیان مقابله با کرونا مشاهده می شود. 
مسووالن نگران از این هستند که در یلدای پیش روی، بار دیگر 
دور هم نشینی ها بحران بیافریند. بحرانی که اینبار با فرا رسیدن 
فصل سرد زمستان و بروز سرماخوردگی ها و آنفلوانزا، شاید 
باعث رخداد یک فاجعه شود. باور داشته باشیبم که خطر مرگ 
بر اثر کرونا این روزها بیشتر از همیشه زندگی مان را تهدید می 
کند. آمارهای ارائه شده از مبتالیان و قربانیان این دشمن نامرئی 
حکایت از فرا رسیدن روزهای سختی دارد. روزهایی که فاصله 
گیری از هم و بسنده کردن به احوالپرسی های مجازی ضرورتی 
انکار ناپذیر است. اعضای کادر درمانی در بیمارستان ها اکنون 

خسته تر از همیشه ، توانشان کاهش یافته است.

  محدودیت های زمستانی در دنیا
اغلب  تنها مختص کشور ما نیست.  این فاجعه  بروز  از  ترس 
مناطق دنیا که در آستانه جشن های کریسمس هستند نیز بر 

رعایت فاصله گذاری های اجتماعی تاکید کرده اند.
توانند دورهمی  باهم می  بزرگسال  در فرانسه؛ حداکثر شش 
داشته باشند. در بریتانیا اما پس از چهار هفته قرنطینه، سه 
خانواده مختلف می توانند در یک مکان برای مدت حداکثر پنج 
روز از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ دسامبر جمع شوند. اما درآلمان نیز همین 
در  کنندگان  تعداد شرکت  که  جایی  می کند،  موضوع صدق 
جشن های کریسمس و سال نو به 10 نفر از چند خانواده محدود 
می شود. درایتالیا؛ محدودیت ها سخت گیرانه تر می شود. افراد 
مذهبی نمی توانند در مراسم دسته جمعی عشای ربانی نیمه 
شب کریسمس شرکت کنند. جشن ها باید به گونه ای برگزار 
شوند که خللی در قانون منع تردد شبانه وارد نشود. دولت و 
مقام های محلی در اسپانیا نیز تعداد افراد مجاز برای دیدارهای 
خانوادگی را 10 نفر تعیین کرده اند. نخست وزیر بلژیک نیز به 
شهروندان این کشور توصیه کرده است که با افراد خارج از هسته 
خانوادگی خود در ایام تعطیالت معاشرت نکنند. برای افراد تنها 
و مجرد او تعداد مجاز برای جمع شدن را دو نفر اعالم کرد. اداره 
بهداشت عمومی در سوئیس نیز گفته است در حال کار روی 
فهرستی از توصیه های برای مردم در تعطیالت کریسمس است. 
از جمله این توصیه ها می توان به قرنطینه 10 روزه قبل از شام 

کریسمس و دورهمی های محدود به دو خانواده اشاره کرد.

  ترس از دورهمی ها در مازندران
با جمعیت ۳ و نیم میلیون نفری است که  مازندران استانی 
مراودات فامیلی در باالترین سطح خود قرار دارد. شاید به همین 
با ویروس کرونا خطر  دلیل است که مسئوالن مقابله کننده 
را حس کرده و تاکید دارند که »از شب یلدا و دورهمی های 
آن می ترسیم، چرا که می تواند آتش کرونا را در استان دوباره 
شعله ور کند« آنان تاکید دارند که این دورهمی ها عمدتاً در 
منزل بزرگان فامیل و افراد مسن و سالخورده برگزار می شود که 

می تواند به تهدید جان خیلی از مازنی ها منجر شود.
سالمتی  حفظ  »بخاطر  که  است  این  مردم  از  آنان  تقاضای 
خودمان و عزیزانمان یلدای امسال را همانند دیگر مراسمات 
بصورت مجازی برگزار کنیم. با نزدیک شدن این شب دوباره 
احساس خطر می کنیم، خطر اوج گرفتن ابتال به ویروس کرونا 
طی دورهمی هایی که در این شب برگزار خواهد شد. این مساله 

دوباره تبدیل به دغدغه شده است«
یکی از دالیل  کاهش مرگ و میرهای ناشی از ابتال به کرونا 
تعامل خوب مردم مازندران بوده است. در کنار همکاری مردم، 
اطالع رسانی خوب رسانه ها در آگاهی دادن به مردم بوده که 
نیاز است این روند و تعامل ادامه داشته باشد .باید پروتکل های 

بهداشتی همچنان جدی گرفته شود.

  میهمان ناخوانده
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا مازندران با بیان اینکه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل عمومی درون 
شهری استان نسبت به سایر بخش ها بسیار پائین و نگران 
نخست  هفته  در  که  هایی  بررسی  گفت: طبق  است،  کننده 
اجرای محدودیت های جامع کرونایی در استان انجام شد، میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل درون شهری تنها 

در حد ۳۲ درصد بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از تداوم برگزاری 
افزود: طبق  و  کرد  انتقاد  استان  در  دورهمی های خانوادگی 
بررسی های صورت گرفته روند مراجعه و یا بستری بیماری 
کووید 19 طی یک هفته اخیر در مازندران هنوز کاهشی نشده 
است و با توجه اطالعات دریافتی از افراد مراجعه کننده مشخص 
شده است که ابتالی آنها به خاطر شرکت در دورهمی های 

خانوادگی و دوستانه بوده است.
نقل  و  داد: حمل   استان هشدار  ارشد حوزه سالمت  مسئول 
دوستانه  و  خانوادگی  دورهمی های  و  شهری  درون  عمومی 
از عوامل خطر مهم در ابتال و انتشار ویروس کرونا در استان 
مازندران می باشند و ادامه بی توجهی به پروتکل های بهداشتی 
مربوطه تاثیرات منفی بر نتایج اجرای برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت مقابله با کرونا در استان مازندران دارد بطوریکه 
می توانند اثرات تمامی برنامه ها و محدودیت های اجرا شده 

را خنثی کند.
مهمان  روزها  این  کرونا  ویروس  متاسفانه  وی،  گفته  به 
ناخوانده تمامی مراسم، مهمانی و دورهمی ها شده و بیشتر نیز 
بزرگترهای فامیل که سن و سالی نیز از آن ها گذشته را نشانه 
گرفته، بنابراین مهمترین مساله ای که امسال باید مورد توجه 
همگان باشد، حفظ سالمتی تک تک افراد خانواده و فامیل است. 
بیم آن می رود تا کرونا تحت تاثیر برخی عادی  انگاری ها، پیک 
زمستانه هم داشته باشد، بنابراین همچنان باید در برابر کووید 

19 هوشیار بود.
فضای  در  و حضور  خانوادگی  های  دورهمی  کرد:  اضافه  وی 
سربسته و کوچک یکی از عوامل اصلی انتشار سریع ویروس بین 
افراد است. باز گذاشتن پنجره ها و جابجایی هوای داخل خانه 
ها می تواند تا حدی برای جلوگیری از این اتفاق مفید باشد.

امسال  یلدای  دورهمی  برگزاری  کرد:  تاکید  موسوی  دکتر 
زنگ خطِر یلدای کرونایی است. امسال باید یلدایی کرونایی را 
بگذارانیم، که بتوان خاطره اش را سال ها بعد به شادی  نقل کرد 
و نه در غم فراغ. یکی از مهمترین مواردی که مردم باید امسال 
به جد آن را رعایت کنند خودداری از برگزاری و یا حضور در 
دورهمی های فامیلی شب یلدا است چرا که اگر حتی 10 درصد 
مردم هم این موضوع را رعایت نکنند، مجددا شاهد افزایش 

بیماران و گسترش زنجیره انتقال ویروس خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: بخاطر حفظ 
دیگر  همانند  را  امسال  یلدای  عزیزانمان  و  خود  سالمتی 
مراسمات به صورت مجازی برگزار کنیم. با کمترین بی توجهی 
به پروتکل های بهداشتی اوضاع وخیم تر می شود و همه زحمات 
کادر بهداشت و درمان زیر سوال خواهد رفت زیرا هیچ تالشی به 

صورت یک طرفه اثر بخش نخواهد بود.

  پیِک جدید در کمین نشسته است
اگر رعایت دستورالعمل های بهداشتی دوباره نادیده گرفته شود 
بر اساس پیش بینی ها دوباره در نیمه دوم دی ماه یک پیک 

جدید بیماری را شاهد خواهیم بود.
طبیعتاً افراد در شب یلدا نزد پدر و مادر و بزرگترها می روند که 
اگر افراد مسن مبتال شوند، خطر مرگ و میر آنها زیاد است و این 

مراسم را برای خود و خانواده هایمان تلخ نکنیم.
اگر ۲ الی سه ماه زمستان را با آرامش بگذرانیم ممکن است با 

آمدن واکسن در سال جدید با وضعیت بهتری مواجه شویم.
خانواده ها باید بدانند در صورت بی اعتنایی به تاکید و هشدارهای 
دلسوزانه کادر بهداشت و درمان و برپایی میهمانی در شب یلدا 
تنها به خاطر یک شب دورهمی، زمینه ساز بیماری اعضای 
خانواده، انتقال بیماری کرونا و مرگ و داغدار شدن عزیزانشان 

خواهند بود.
وضعیت فعلی کامال شکننده است و متناسب با افزایش مواجهه 
مردم با هم و عدم رعایت پروتکل ها این توفیقات تحت تاثیر قرار 

می گیرد و آمار مجددا افزایشی می شود.
با افزایش ضریب همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی، ورود 
به بیمارستان و بیماری  زایی کاهش می یابد. با افزایش مشارکت 
مردم در رعایت نکات بهداشتی حتی در صورت حضورشان کنار 
این آمار می تواند کمتر شود.  تنها گزینه موثر فعلی  یکدیگر 

اجبارهایی است که به واسطه محدودیت ها عملی شده است.

  غافلگیر نشویم
کرونا  مازندران،  در  اعمال شده  با وجود همه محدودیت های 
همچنان روزانه بسیاری از هم استانی هایمان را از بین می برد، 
هنوز برخی از شهرها در وضعیت قرمز هستند و روند صعودی 
دارند. هنوز شرایط در بسیاری از شهرها شکننده و آسیب پذیر 
است و کوچکترین بی توجهی می تواند به بهای گزاف از دست 
دادن جان تمام شود. بیم  آن می رود تا کرونا تحت تاثیر برخی 

عادی  انگاریها، پیک زمستانه هم داشته باشد. بنا بر آمارهای 
انتشار  عامل  تا 51 درصد  توانند  اعالم شده، دورهمی ها می 

بیماری کووید19 باشند.
مردم می توانند در شب یلدا به صورت آنالین از طریق شبکه های 
اجتماعی با یکدیگر تماس برقرار کنند. چراکه برگزاری دورهمی 
در این شرایط ممنوع است. بدانید که اگر ساده بگیریم، کرونا ما 

را غافلگیر خواهد کرد.

  اوج گیری کرونا؛ شما تصمیم می گیرید
این  است.  مهم  بسیار  این  از  بعد  مردم  عملکرد  بنابراین 
عملکرد  داشتیم.  هم  ماه  اردیبهشت  در  که  است  تجربه ای 
مردم می تواند نشان دهد که آیا می خواهند کووید19کنترل 
اگر  بگیرد.  اوج  مجددا  بیماری  می خواهند  یا  و  باشد  شده 
می خواهند بیماری کنترل شود، باید پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کرده و اقداماتی را که بارها و بارها تاکید کرده ایم 
رعایت  را  فیزیکی  فاصله  بزنند،  ماسک  یعنی  دهند؛  انجام 
حد  تا  و  بشویند  مرتب  را  دست شان  نکنند،  تجمع  کنند، 

امکان از خانه بیرون نیایند.
اگر مردم رعایت نکنند ممکن است در زمستان یک پیک مجدد 
بیشتر  که  ثابت شده  عین حال  در  باشیم.  داشته  بیماری  از 
دورهمی ها باعث افزایش کرونا در خانواده شده است. با توجه به 
اینکه قدرت سرایت ویروس در جهشی که داشت، بیشتر شده 
بود، کافی است یک نفر در خانواده مبتال شود تا سایر افراد هم 
مبتال شوند. بنابراین دورهمی ها نباید برگزار شود. اگر 9۷ درصد 
مردم در یک جامعه درست ماسک بزنند، تجمعات و دورهمی ها 
هم کنترل شود و برگزار نشود، می توان بیماری را کنترل کرد و 

دیگر هم نیازی به تعطیلی مشاغل نخواهد بود.

  یلدا را همچو نوروز سپری کنیم
در عید نوروز هم مردم به دیدن بزرگترها نرفتند و هر کس در 
خانه خودش ماند. در شب یلدا هم همین روند را پیش بگیرند 
برای کرونا،  بدترین موضوع  ثابت شده که  بمانند.  تا سالمت 
دورهمی است. گرفتاری با همین دروهمی ها شروع می شود و 
بیماری به سرعت شیوع و توسعه پیدا می کند. فعال مهمانی های 
خانوادگی، عروسی و عزا را کنار بگذاریم. در حال حاضر رعایت ها 
بیشتر شده و بیماری کمتر شده است، اما اگر مراقبت نکنیم 

دوباره روز از نو و روزی از نو.

چلـه شو بدون شونیشت!
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رپورتاژ آگهییلدای امسال را مجـازی برگزار کنیم
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واکسن ایرانی کرونا؛ ۶ دالر

 واکسنی برای مسئوالن
 وارد کشور نشده است

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت در مورد قیمت واکسن 
ایرانی کرونا به میزان گفت: براساس آنچه سازمان غذا و دارو با شرکت های 
تولید واکسن داخلی توافق کرده، قیمت واکسن ایرانی ۷۰-۶۰ درصد قیمت 
واکسن خارجی خواهد بود. شهریاری ادامه داد: به عنوان مثال اگر قیمت 
یک واکسن خارجی 1۰ دالر باشد، وزارت بهداشت برای واکسن ایرانی به 
شــرکت تولیدکننــده ۶ دالر پرداخــت می کند و به نظر می رســد قیمت  هر 

واکسن ایرانی برای وزارت بهداشت در کمترین حالت ۶ دالر تمام شود.
شــهریاری در خصــوص شــایعه هایی که مبنــی بر واردات واکســن خارجی 
به کشور و تزریق آن به افراد خاص مطرح می شود نیز گفت: به طور قطع 
صحــت نــدارد، وارد کــردن واکســن فایــزر در زنجیــره ســرد و دمــای منهای 
۷۰درجــه و آنچــه مطــرح می شــود به این ســادگی نیســت و عــاوه بر این، 

شایعه مطرح شده با تفکر موجود در جمهوری اسامی سازگاری ندارد.

محرومیت کارگران از اختصاص سرانه درمان

 وزارت بهداشت 
یک ریال هم به تأمین اجتماعی نمی دهد

اکبر شــوکت، عضــو هیئت امنای 
در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، گفــت: ســرانه درمــان کــه 
از طــرف دولــت بایــد بــرای تمامی 
کشــور  سراســر  بیمه شــدگان 
اختصاص پیدا کند سال هاســت 
به بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعی 

اختصاص پیدا نمی کند.
شــوکت بیان کرد: وزارت بهداشــت تمام حق سرانه درمان که بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی هم باید از آن بهره مند شوند را برداشته و هیچ سهمی به 

تأمین اجتماعی نداده است و یک ریال هم به تأمین اجتماعی نمی دهد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ۴۵ میلیــون بیمه شــده تأمیــن اجتماعــی از جیب 
خودشــان تمــام ســهم درمانشــان را از پیش پرداخت می کننــد، ادامه داد: 
دولــت هیــچ ســهمی از ســرانه درمانــی که بــه وزارت بهداشــت می دهد به 

بیمه شدگان تأمین اجتماعی نمی دهد.

معاون اجتماعی پلیس فتا:

 وزارت آموزش و پرورش تقلب 
در »شاد« را بررسی کند

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، به میزان گفت: شبکه 
»شــاد« نیز همانند ســایر اپلیکیشــن ها در رصد پلیس فتا قرار دارد تا از 
هرگونه سوءاستفاده و وقوع جرم جلوگیری شود.  وی درباره کانال هایی که 
برای تقلب ایجاد شده اند، اظهار کرد: از آنجا که این شبکه در اختیار وزارت 
آموزش و پرورش است، این نهاد باید چنین مسائلی را با پلیس فتا مطرح 
کند.  اگر این وزارتخانه از پلیس درخواست کند، بررسی بیشتری روی این 

مسائل انجام و قطعاً با متخلفان برخورد قانونی می شود .
ســرهنگ پاشــایی گفت: تاکنون صحت وجود این کانال های تقلب اعام 
نشــده و در صورت لزوم وزارت آموزش و پرورش باید درخواســت رســیدگی 

به پلیس فتا ارائه دهد.

 اعظم طیرانی  سال ها پیش که خانه هایمان 
هنــوز مثــل خودمــان قــد نکشــیده بودند و 
حریــم و َمحرم و نامحــرم با همان دیوارهای 
کاه گلی کوتاه برایمان قداستی تمام داشت، 
باورمان نمی شــد روزی نه از روی دیوارها که 
از پنجره هــای بــاز دنیــای مجــازی بــه حریم 

دیگری سرک بکشیم.
راســتی چه کسی باورش می شد روزی را که 
نوجوانی 1۴ ســاله در الیو اینســتاگرام با زن 
ســاکن ترکیــه آنچنــان بی پرده و بی شــرمانه 
صحبــت  کنــد یــا در مخیلــه کــدام یکمــان 
اینکــه  از  دیگــر  و  بیایــد  روزی  می گنجیــد 
تصاویر زنده ابتذالمان، بی روتوش و بی آنکه 

تار یا شطرنجی منتشر شود شرم نکنیم.
حــاال ایــن روزهــا مــا مانده ایــم بــا نســلی که 
قرار است به لحظه ای ماندنش در ولنگاری 
دنیــای مجــازی اعتماد کنیم؛ مــا مانده ایم و 
چراهایــی کــه یکی باید پاســخی بــرای آن ها 

بیابد. 

نتیجه 17 سال تأخیر در ازدواج جوانان»
و  اجتماعــی  پژوهشــگر  مهاجــری،  اصغــر 
اســتاد دانشــگاه می گویــد: در دو دهــه اخیر 
اتفاقاتــی در ســبک زندگــی مــردم و فرهنگ 
جامعــه افتــاده اســت که پیــش از ایــن زنگ 
هشــدار را به صدا درآورده بود اما متأســفانه 
نــه تنهــا خانواده هــا، بلکه متولیــان فرهنگی 
کشــور نیــز بــه آن بی توجه بودنــد. مطالعات 
نشــان می دهــد بلوغ جنســی در ایــران از 1۵ 
به 11 ســال رســیده و ۴/۵ ســال زودتر اتفاق 
می افتد. مطالعات مقایسه ای دیگری نشان 
می دهد ۵۰ ســال پیش میانگین سن ازدواج 
در کشــور 1۵ ســال بــوده، در حالــی که اکنون 
به 28 سال رسیده است، یعنی ما اکنون 13 
سال تأخیر در ازدواج و ۴/۵ سال تعجیل در 
بلوغ جنســی داریم که در مجموع می شــود 
1۷/۵ سال فاصله بین نیاز جنسی با قالب 

مشروع آن که ازدواج است.
به گفته دکتر مهاجری، بی تردید اگر این همه 

تأخیر در ازدواج جوانان جامعه نبود، بسیاری 
از رفتارها از قالب و چارچوب شرعی و منطقی 
خــود خارج نمی شــد و قبــح بی بندوبــاری در 
انــواع مختلف آن از رابطه آزاد دختر و پســر 
گرفتــه تا افزایــش خانه های مجــردی، ازدواج 
سفید و امثال آن ها شکسته نمی شد که در 
کنار بی توجهی خانواده ها و دادن آزادی بیش 
از حد به فرزندانشان شاهد چنین رفتارهایی 

از سوی نوجوانان باشیم. 

پاک کردن صورت مسئله »
وی می افزاید: براساس مطالعات انجام شده 
طی 1/۵ دهه اخیر در مقایســه با ســال های 
پیش از آن، از یک سو عوامل تحریک کننده 
جنســی نظیــر تغییــرات هورمونــی ناشــی از 
تغذیــه، فیلم ها، پوشــش زنــان در خانــواده و 
خیابان هــای چهل چراغــی افزایــش یافتــه و 
از ســوی دیگــر بــه دلیــل چرخــش فرهنگی، 
رفتارهــای طبیعــی  از  یکــی  بــه  لذت گرایــی 

جوانان تبدیل شده است. 
بــه اعتقــاد ایــن پژوهشــگر اجتماعــی بایــد 

درزمینــه ایــن مســئله عزمــی 
جدی در بطن فرهنگی جامعه 
ایجاد شود تا به جای معلول ها 
علــت را بررســی و بــرای رفــع 
آن ها سرمایه گذاری کنیم، زیرا 
این اتفاق نماینده معضات و 
آســیب های مشــابه در کشور 
است و باید عمیق تر و با کلید 
راهگشای دانش و پژوهش آن 

را تبیین و بررسی کرد. 
می افزایــد:  مهاجــری  دکتــر 
ســبک  نمی توانیــم  بی شــک 
لحــاظ  بــه  کــه  را  زندگــی 

جغرافیــای فرهنگی و اجتماعــی تغییر کرده 
به گذشته برگردانیم، این مهم نیازمند تولید 
و بازتولیــد فرهنــگ و ســبک زندگی جدید و 
متناســب بــا زمان و شــرایط حاکــم بر جهان 
است، بنابراین ضرورت دارد سبک زندگی را 
از نو بر پایه ســامت تعریف کنیم. تا زمانی 
که سهمی در تولید و بازتولید سبک زندگی 
جدید نداشــته باشــیم نظام ســلطه غرب بر 

فرهنــگ و زندگــی جامعه ما 
حاکــم خواهد بود و نمی توان 
انتظار داشــت آن هــا برای ما 
ســبکی با محوریــت فضائل 
اخاقی، شفافیت، صداقت، 
اعتماد و حیا طراحی کنند تا 
احســاس ســامت و ایمنــی 

کنیم. 

ضرورت تقویت »
آموزه های سواد رسانه ای 

و سواد دیجیتال
علــی اصغــر محکــی، عضــو 
هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
ارتباطات نیز در گفت وگو با ما می گوید: از 
جملــه رهاوردهای رســانه، در هم شکســته 
شــدن مرزهــای زمانــی، مکانــی و همچنین 
کــه  بــود  پیشــین  مرســوم  کنترل هــای 
خانواده ها در ارتباط فرزندان خود با رسانه 
اعمــال می کردنــد. در حالــی کــه در نظــام 
ســنتی، کنترل خانــواده و ارتباط رســانه ای 

فرزنــدان معمــوالً همــه چیز آشــکار و قابل 
مدیریــت بــود؛ بــه گونــه ای کــه خانواده هــا 
می توانســتند از طریــق کنتــرل کانال هــای 
محــدود پخــش، دسترســی فرزنــدان خــود 
در  کنند،همچنیــن  مدیریــت  و  کنتــرل  را 
نظــام پیشــین مدیریــت پخــش رســانه ای  
اســتفاده  نظــام طبقه بنــدی دسترســی  از 
می شــد تــا بــه خانواده ها هشــدار دهد چه 
محتوایی برای چه طیف سنی از مخاطبان 
مناســب اســت اما در فضای نوین رســانه، 
این کنترل ها تضعیف و حتی به طور کامل 

حذف شده  اند. 
عضــو هیئت مدیره انجمــن علمی مدیریت 
در  البتــه  می دهــد:  ادامــه  ایــران  اطاعــات 
خانواده هایــی که از انســجام، توجــه و تمرکز 
کافــی والدیــن و حساســیت آن هــا نســبت 
بــه تربیــت فرزنــدان خــود برخوردارنــد، ایــن 

آسیب ها به مراتب کمتر خواهد بود. 
از  بیــش  دانشــگاه،  اســتاد  ایــن  گفتــه  بــه 
مسئوالن فرهنگی کشور، مسئولیت متوجه 
خانواده ها و والدین است که بتوانند فرزندان 
خــود را بــه لحاظ مواجهه با عناصر فرهنگی 
نامتعارف واکســینه کنند، سهم مسئوالن و 
متولیان فرهنگی کشور نیز مربوط به تقویت 
آموزه های ســواد رســانه ای و ســواد دیجیتال 
هم برای مخاطبان کودک و نوجوان و هم برای 

بزرگساالن است. 
دکتر محکی تصریح می کند: ضرورت دارد 
جنبشی فراگیر و فوری در راستای تربیت و 
آموزش مهارت های ارتباطی نظیر »مهارت 
انتقــادی«  تفکــر  »مهــارت  گفتــن«،  نــه 
کشــور  در  رســانه ای«  ســواد  »مهــارت  و 
ایجــاد شــود کــه در آن عاوه بــر خانواده ها 
دســتگاه های  همــه  مردمــی،  نهادهــای  و 
مربوط فرهنگی کشور نیز مشارکت داشته 
باشــند؛ زیــرا تــا زمانی کــه نتوانیــم آموزش 
جامعــه  آحــاد  نظــر  در  را  مهارت هــا  ایــن 
تقویت و نهادینه کنیم کنترل های فیزیکی 

کارایی چندانی نخواهند داشت. 

کالبد شکافی چرایی رفتار نوجوانی 14 ساله در الیو مبتذل اینستاگرام

سواد رسانه ای خانواده ها و صیانت از مرزهای شرم و حیا
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به ایجاد جنبشی 
فراگیر و فوری در 
راستای تربیت و 

آموزش مهارت های 
ارتباطی نظیر »مهارت 
نه گفتن«، »مهارت 

تفکر انتقادی« 
و »مهارت سواد 

رسانه ای« در کشور 
نیاز داریم

بـــــــرش

همکاری وزارت ارتباطات با دستگاه های مسئول برای مقابله با سایت های شرط  بندی   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: این وزارتخانه در مقابله با سایت های قمار و شرط  بندی به 
دادستانی، پلیس فتا و بانک مرکزی کمک می کند. محمدجواد آذری جهرمی به ایرنا گفت: دادستانی کل کشور اقدام های خوبی در مبارزه با این سایت ها انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم ترین 

این اقدامات است. وی افزود: بانک مرکزی هم این افراد را از طریق تراکنش های بانکی شناسایی می کند و پس از معرفی به مراجع قضایی با آن ها برخورد می شود.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز 
و رای الزم ص��ادر گردی��ده جه��ت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی میگردد: ام��الک متقاضیان واقع در قریه امام زاده دش��ت پالک 68 

اصل��ی بخ��ش 16
109 فرعی بنام آقای جلیل خطی دیزآبادی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدا نگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 

مس��احت 3259.46 متر مربع خریداری مع الواس��طه از آقای حاج احمد موقرنژاد مالک رس��می.
109 فرعی بنام آقای خلیل خطی دیزآبادی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است 
به مس��احت 3259.46 متر مربع خریداری مع الواس��طه از آقای حاج احمد موقر نژاد مالک رس��می. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به ارای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که درای��ن صورت اقدامات ثبت 
موک��ول ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیس��ت .بدیهی اس��ت برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
ب��ا رای هی��ات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم 
می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

م��ی نمای��د. م ال��ف 19907534 آ-9909523
تاریخ انتش��ارنوبت اول: 15-09-1399         تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 1399-09-29 

رحمت س��لمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک قائم ش��هر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی 
ک��ه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و تصرفات مالکان��ه وبال معارض انان محرز 
و رای الزم ص��ادر گردی��ده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی میگردد: ام��الک متقاضیان واقع در قریه کفش��گرکال پالک 25 اصلی 

بخ��ش 16
17346 فرعی بنام آقای ابراهیم مهدوی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت به مس��احت 174.45 
مترمربع خریداری مع الواس��طه از وراث آقای خس��رو قبادی پاشا مالک رس��می. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی 
/ کثیر االنتش��ار درش��هرها منتش��ر و در روستاها عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به ارای اعالم 
ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عموم��ی مح��ل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائ��ه نکن��د اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی 
اس��ت براب��ر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قس��متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واح��د ثبتی با رای هیات پس 
از تنظی��م اظهارنام��ه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولی��ن اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید. 

م ال��ف 19907489 آ-9909522
تاریخ انتش��ارنوبت اول: 15-09-1399       تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 1399-09-29 

رحمت س��لمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک قائم ش��هر

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

امالک واقع در بخش 16 یزد- س��انیج  و توابع
495فرعی از 24 – اصلی  - آقای رضا س��امعی شش��دانگ خانه از پالک ثبتی برابر به مس��احت 121/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره  
139960321006001274مورخ1399/06/13واقع درچش��مه قلعه س��انیج تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازمحمد حسن منتظری 

مالک رس��می
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضائ��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  آ-9909948
تاریخ انتش��ارنوبت اول: ش��نبه 1399/09/29

تاریخ انتش��ارنوبت دوم: یک ش��نبه 1399/10/14
امیرحس��ین جعفری ندوش��ن رئیس ثبت اس��ناد وامالک شهرس��تان تفت

اختصاصی  تحدید حدود  آگهی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک ش��ماره 2602/41/227اصلی واقع  در بخش دو ثبت 
قم اراضی کمیدان معروف به برج ش��ریف  )انتهای 20متری ش��هید بهشتی ،10متری چراغ پور ،کوچه 7،پالک24(که بنام محمد حسین 
آزرمی انرجان فرزند عزت اله میباش��د در جریان ثبت اس��ت  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 س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 

و بن��ا ب��ه تقاض��ای مال��ک مذک��ور ب��ه وارده 
2/10242-1399/09/20تحدی��د ح��دود اختصاصی پالک مذکور در روز  ش��نبه مورخ 1399/10/27س��اعت 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 رس��اند که در روز و س��اعت 
مق��رر در آگه��ی در مح��ل مذک��ور حضور بهم رس��انند مهلت قانون��ی اعت��راض از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی بم��دت یک ماه 
خواه��د ب��ود  و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمن��اً 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 

قضائ��ی را نی��ز ب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نماین��د./ن
تاریخ انتش��ار آگهی :چهارش��نبه 1399/09/29 م الف: 13410  آ-9909946
عباس پورحس��نی 

 رئیس ثبت اس��ناد منطقه دو قم

اختصاصی  تحدید حدود  آگهی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک ش��ماره 2386/1/7 اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم  
)خیابان س��المت بین کوچه22و خیابان جمراس��ی پالک204(که بنام آقای حسین رستمی فرزند شمس اله میباشد در جریان ثبت است  
ک��ه ب��ه علت عدم مراجعه 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 س��اختمان های فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 
2/10247-1399/09/20تحدی��د ح��دود اختصاصی پالک مذکور در روز س��ه ش��نبه مورخ 1399/10/30س��اعت 8/30الی 12/30ظهر  
در مح��ل وق��وع مل��ک انجام می گردد  بدینوس��یله به اطالع مالکی��ن و مجاورین یا وکیل و ی��ا نماینده قانونی می رس��اند که در روز و 
س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهل��ت قانونی اعتراض از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه 
خواه��د ب��ود  و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمن��اً 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 

قضائ��ی را نی��ز ب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نماین��د./ن  آ-9909947
تاریخ انتش��ار آگهی :چهارش��نبه 1399/09/29   م الف: 13409

عباس پورحس��نی رئیس ثبت اس��ناد منطقه دو قم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صنعتی الکتریک خراسان 

)سهامی خاص(
 شماره ثبت 11275 

شناسه ملی 10860259656
سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال

مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت در 
ساعت 11 روز دوش��نبه 1399/10/08 
در نش��انی: تهران خیاب��ان دکتر علی 
ش��ریعتی پایی��ن ت��ر از خیاب��ان بهار 
ش��یراز پ��اک 371 برگزار می ش��ود. 
از هم��ه س��هامداران و ی��ا نمایندگان 
قانونی آن��ان، برای حضور در جلس��ه 

مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

 1- تعیی��ن و اصاح اختی��ارات هیئت 
مدیره

2- اصاح ماده 39 اساسنامه
3- س��ایر م��وارد در صاحی��ت مجمع 

عمومی فوق العاده.
ع  هیئت مدیره 9

90
99
09

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت سینمائی توس  ) سهامی 

خاص (  به شماره ثبت 7844

ب��ه موج��ب این آگه��ی از کلی��ه س��هامداران 
شرکت س��ینمائی توس به شماره ثبت 7844 
و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می 
آید  تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت در رأس ساعت 5 بعداز ظهر روز 
پنج ش��نبه م��ورخ 1399/10/11 درمحل قانونی 
ش��رکت واقع در مش��هد - قاس��م آباد – فلکه 
ش��ن شوئی – س��ینما توس – س��الن اجتماعات  
کدپستی 9186113134  تلفن 05136222984 
تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید .              
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- انتخاب مدیران و تعیین سمت مدیران 
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه

4- تعیین دارندگان حق امضا
5- کلیه  موارد پیش بینی نشده در مجمع 

  هیئت مدیره شرکت

ع 9
90
99
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مجوز حمل س���اح شکاری گلوله زنی 5 تیر ساخت 
کش���ور چ���ک ش���ماره س���اح 8874373 و ش���ماره 
شناس���ه 0242474584063 به نام محمد ابراهیم 
عمرانی فرزند علی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدرضا مقدس���ی 
فرزن���د غالمرضا به ش���ماره شناس���نامه 943 صادره 
از تربت حیدریه در مقطع کارشناس���ی ارش���د رشته 
حس���ابداری ص���ادره از واح���د دانش���گاهی عل���وم و 
تحقیق���ات با ش���ماره 4158 مفقود گردیده اس���ت و 
فاقد اعتبار اس���ت . از یابنده تقاضا می ش���ود اصل 
م���درک را به دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د علوم و 
تحقیقات دانش���گاه آزاد اس���المی به نش���انی تهران 
انته���ای س���تاری ، می���دان دانش���گاه بلوار ش���هدای 
حصارک – دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د تحقیقات 

واقع در حصارک ارسال نماید .
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 16000HV ب���رگ س���بز خ���ودروی وانت پی���کان تی���پ
ش���ماره  ب���ه  روغن���ی  س���فید  رن���گ   1387 م���دل 
موتور11486068441 و ش���ماره شاسی31665968  به  
ش���مارپاک 499  ل 66 ای���ران 36 به نام س���ید علی 

برجی فرزند حبیب اله مفقود شده و اعتبار ندارد.

,ع
99
09
94
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
09
93
0

برگ س���بز خودرو س���واری پراید 111 مدل 1396 رنگ 
س���فید به ش���ماره موتور M13/5831147 و ش���ماره 
شاس���ی NAS431100H5710820 به شماره انتظامی 
931 ص 47 ای���ران 74 بنام بهروز زردکانلو مفقود و 

فاقد اعتبار است.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1062707(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره صدوهفتادونه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 31163 و شناسه ملی 10380463867 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,31 و نامه شماره2,27202مورخ 1399,08,01 اداره تعاون 
استان خراسان  به آدرس  ثبتی مشهد  : 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد  اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل  کارورفاه 
رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آزاد شهر ، بلوار جالل آل احمد )معلم 15( ، خیابان جالل 
آل احمد35 )امامت 36( ، پالک 134 ، طبقه همکف به کد پستی 9188778646 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید. -2 مدت فعالیت تاپایان سال 99تمدید گردید.
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اصالحیه تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی بصورت فوق العاده 
 شرکت  کارخانجات  صنایع چوب ومبل دقت 

  مورخ یک ش��نبه 30.9.1399باتوجه به محدودیت های کرونایی اعامی درخصوص 
تردد در روز یکش��نبه  30.9.1399 وهمزمانی آن با س��اعت ش��روع جلس��ه مجمع 
ف��وق الذک��ر ، بدینوس��یله تاری��خ جدید برگ��زاری  مجم��ع روز چهارش��نبه مورخ 
10.10.1399س��اعت 18:00در  محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس :خیابان سناباد 3 
5، پاک  53  طبقه س��وم واحد پنج تلف��ن  05138401307 اعام میگردد.بدیهی 
اس��ت دس��تورات جلسه همان دس��تورات اعامی در تش��کیل مجمع چاپ شده در 

روزنامه قدس روز دوشنبه مورخ 17.9.1399می باشد.
,ع رئیس هیئت مدیره –دکتر علی حکیمیان
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 

نفوذ گسترده سایبری به 6 وزارتخانه و دو نهاد حساس ملی آمریکا 

استقبال هکرها  از بایدن!
 علــوی  رئیس جمهــور منتخــب آمریــکا 
ضمــن اذعان به نبود اطالعات کافی درباره 
گســتره حمــالت ســایبری علیــه نهادهــای 
مختلف ملی این کشــور در بیانیه ای اعالم 
کــرد که چیزهــای زیادی درباره این حمالت 
گسترده سایبری هستند که نمی دانیم اما 
آنچــه می دانیــم منشــأ نگرانی  هــای عظیم 

است. 
بــه گــزارش فــارس، جو بایــدن اضافــه کرد: 
دشــمنان ما باید بدانند که من در کســوت 
حمــالت  برابــر  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
نخواهــم  بیــکار  کشــورمان  بــه  ســایبری 
نشست. بایدن گفت که »هزینه های قابل  
توجهــی« بــه عامالن این حمــالت تحمیل 
خواهــد کــرد. او گفــت که امنیت ســایبری 
جــزو اولویت های نخســت دولتش خواهد 

بود.

خسارت ها نامعلوم است»
در همیــن حــال، اف بــی آی )پلیــس فــدرال 
آمریــکا(، مدیــر اطالعــات ملــی و آژانــس 
امنیــت ســایبری و زیرســاختی آمریــکا در 
بیانیه ای مشــترک اعــالم کردند که کارگروه 
ویژه ای برای پاســخ به این حمالت پیچیده 
کــه آن را قابــل توجه و مســتمر خوانده اند، 
تشکیل داده اند. روزنامه نیویورک تایمز نیز 
گــزارش داده مقام های دولت فدرال آمریکا 
فناوری هــای  از  هکرهــا  داده انــد  هشــدار 
مختلفــی بــرای نفــوذ بــه نهادهــای دولــت 
آمریکا اســتفاده کرده اند. با گذشــت چند 
روز از نخســتین گــزارش حملــه ســایبری 
بــه نهادهــای دولــت آمریــکا، ســازمان های 
اطالعاتی و امنیتی این کشور می گویند این 
حمــالت ادامــه دارد و به دلیل پیچیدگی و 
گســتردگی، میــزان خســارت های ناشــی از 
آن همچنــان نامعلــوم اســت. ایــن حمالت 
از ماه هــا پیــش در جریــان بوده انــد. گفتــه 
)اوایــل  مــارس  مــاه  در  هکرهــا  می شــود 
فروردین( درج بدافزار را در به روزرسانی های 

نرم افزاری شرکت فناوری آمریکایی »سوالر 
وینــدوز« کــه بخــش دولتــی و مشــتریان 
اســتفاده  آن  از  آمریکایــی  خصوصــی 

می کنند، آغاز کردند.

کدام نهادها مقصد حمالت بوده اند؟»
نخســتین بــار یکشــنبه ۲۳ آذر بــود کــه 
رویتــرز در گزارشــی از حملــه یــک گــروه 
هکری پیچیده به وزارت خزانه داری آمریکا 
و یــک ســازمان آمریکایــی مســئول درباره 
تصمیم گیــری در خصــوص سیاســت های 
بــر  بنــا  داد.  خبــر  ارتباطــات  و  اینترنــت 
ایــن گــزارش، ایــن حملــه موجــب شــد تــا 
نشســت اضطراری شورای امنیت ملی در 
کاخ ســفید برگزار شــود. رویتــرز همچنین 
گزارش داد ســازمان های اطالعاتی آمریکا 
وزارت  کــه  هکرهایــی  هســتند  نگــران 
خزانــه داری آمریــکا را هــدف قــرار داده اند 
ممکن اســت از ابزار مشــابه برای نفوذ به 
دیگر سازمان های آمریکایی استفاده کرده 
باشــند. پــس از آن، وزارت امنیــت داخلی 

امنیــت  مســئول  خــود  کــه  هــم  آمریــکا 
ســایبری ســازمان ها و نهادهای آمریکایی 
اســت هــدف حمله ســایبری قــرار گرفته و 
ارتباطــات داخلــی  بــه  هکرهــا توانســتند 
ایــن وزارتخانــه دسترســی پیــدا کنند. این 
نفوذ بخشــی از حمله ســایبری اســت که 
روز یکشــنبه وزارت خزانــه داری و تجــارت 
آمریــکا را نیــز هــدف قــرار داده بــود. پــس 
و  تجــارت  خزانــه داری،  وزارتخانه هــای  از 
امنیت داخلی، روزنامه واشنگتن پست از 
حمله سایبری به وزارت خارجه و مؤسسه 
ملی ســالمت آمریکا )از شاخه های وزارت 
بهداشــت و خدمات انســانی این کشــور( 

خبر داد. 
در آخریــن اقــدام موفــق هکرهــا، نشــریه 
وزارت  کــرد  اعــالم  گزارشــی  در  پولیتیکــو 
انــرژی و ســازمان ملــی امنیــت هســته ای 
کــه وظیفه نظارت بر زرادخانه تســلیحات 
بــر عهــده دارد نیــز  هســته ای آمریــکا را 
مورد حمالت گســترده سایبری قرار گرفته 
اســت. پولیتیکــو نوشــته حملــه بــه وزارت 

انرژی آمریکا آشــکارترین عالمت هشدار 
مبنی بر این اســت که هکرها توانسته اند 
به شبکه های متعلق به یکی از بخش های 
اصلــی امنیــت ملــی آمریــکا دســت پیــدا 

کنند.
مقامــات و منابــع گفته انــد تصور می شــود 
ســایر  و  شــود  گســترده تر  فهرســت  ایــن 
از  زیــادی  تعــداد  و  فــدرال  آژانس هــای 
شــرکت های خصوصــی را هــم در بــر گیرد. 
ایــن حمــالت به قــدری مقامــات آمریکایی 
را نگــران کــرد کــه مشــاور امنیــت ملی کاخ 
سفید سفر غرب آسیا و اروپای خود را برای 
رســیدگی به این مسئله نیمه کاره گذاشت 
و زودتر از موعد به واشــنگتن بازگشت. به 
نظــر می رســد کــه هکرهــا از ابزارهــای خود 
در راســتای اســتقبال از جو بایــدن، رئیس 
جمهــور جدیــد آمریــکا اســتفاده کرده اند. 
اختیــار  را در  قــدرت  بایــدن گرچــه هنــوز 
نگرفته اما با نخستین چالش جدی قدرت 
ملی ایاالت متحده در دوران رو به افول این 

کشور مواجه شده است.

والدیمیر پوتین در نشست خبری:

 مسابقه تسلیحاتی 
آغاز شده است

والدیمیــر پوتیــن در 
ســاالنه  کنفرانــس 
خود که حدود چهار 
ســاعت و نیــم طول 
کشــید در پاســخ به 

پرسشــی درباره اینکــه »اگر ایاالت متحده 
با تمدید پیمان استارت-۳ موافقت نکند، 
چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟« توضیــح داد: 
»آیا فکر می کنید، مســابقه تسلیحاتی به 
راه خواهد افتاد؟ این اتفاق اکنون هم افتاده 
اســت و کامالً واضح اســت. پــس از خروج 
ایاالت متحده از پیمان دفاع ضدموشکی، 
همــه  چیز آغاز شــده اســت. البتــه تمامی 
برنامه های تولید انواع جدید تسلیحات در 
روســیه به موقع انجام شــده و مسکو برای 
زمانــی که ایاالت متحده ســالح های مافوق 
صوت تولید کند آماده خواهد بود«. پوتین 
همچنین تأکید کرد توســعه روابط روســیه 
و ایاالت متحده در سال های آینده بیشتر 
بــه ایــن بســتگی دارد کــه »جــوزف بایــدن 
رئیــس جمهــوری منتخــب آمریــکا از چه 
کسانی در دولت خود استفاده کند. با این 
حــال، ما اظهــارات رئیس جمهور منتخب 
را شــنیده ایم کــه خواســتار تمدیــد پیمــان 
استارت-۳ است. باید ببینیم که این اتفاق 

در عمل چگونه رقم خواهد خورد.

اندیشــکده فارن افیرز که یک وبسایت 
خارجــی  سیاســت  حــوزه  در  تخصصــی 
آمریکاست، با اشاره به اینکه رقابت پکن 
و واشــنگتن می توانــد کوتــاه و تنــد باشــد، 
خاطرنشــان کــرد: احتمال جنــگ در دهه 

پیش رو بیشتر است.
نتایج یک تحقیقات نشــان می دهد در 
ســال جاری میالدی پلیس آمریکا تاکنون 
بیــش از هــزار نفــر از جملــه ۲1 فــرد زیــر 

18سال را کشته است.
دولــت نیجریــه اعــالم کــرد کــه ارتــش 
ایــن کشــور موفــق شــده ۳44 نفــر دیگــر 
از دانش آمــوزان ربــوده شــده را از دســت 

بوکوحرام نجات دهد.

 دولت سفارشی یمن
 باز هم تشکیل نشد

رئیــس جمهــور مســتعفی و فــراری یمــن 
حاضــر نشــده اســت گزینــه پیشــنهادی 
ریــاض برای تصــدی وزارت خارجــه یمن را 
بپذیــرد و به همین دلیــل، دولت برآمده از 
توافــق ریــاض تشــکیل نشــده اســت. این 
خبر را برخی رسانه های عربی گزارش کرده 
و گفته انــد: قــرار بــود ایــن دولت، شــامگاه 
پنجشــنبه تشــکیل شــود. علت تشــکیل 
نشــدن ایــن دولت، مشــخص نبــودن وزیر 
خارجــه اســت؛ زیــرا »احمــد عــوض بــن 
مبارک« حاضر نشد این پست حاکمیتی 
را که هادی برایش در نظر گرفته بود، قبول 
کنــد. پیــش از این مــزدوران اماراتــی اعالم 
کــرده بودنــد بــه منظور تشــکیل ســریع تر 
دولــت برآمــده از توافــق ریــاض، از عــدن 
عقب نشــینی می کنند. اما با مبهم شــدن 
سرنوشــت کابینــه خودخوانــده هــادی، به 
احتمــال زیــاد ایــن عقب نشــینی هــم در 

هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.
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سودهای مالی و فراموشی مصلحتی اروپایی 
اتحادیه اروپا برای توسعه رابطه با کشورهای خارج از حوزه اروپایی سه مؤلفه 
اقتصــاد آزاد، رعایــت حقــوق بشــر و وجود دموکراســی را مطرح کــرده و این 
اصول در اسناد عالی سیاست خارجی این اتحادیه نیز وجود دارد. در این 
متون همیشه یک اصولی آورده شده اما کامالً رعایت نمی شود. هر چند که 
این اتحادیه طی هفته گذشته در جلسه ای روی مسئله حقوق بشر تأکید 
زیادی داشت و اظهار کردند که از این به بعد این مؤلفه را جدی تر خواهند 
گرفت و در صورتی که کشورهایی که با اتحادیه اروپایی کار می کنند، حقوق 
بشر را رعایت نکنند، افراد و شرکت های آن ها را ممکن است تحریم کند. در 
رابطه با عربستان، از این سه اصل تنها یک بعد آن یعنی اقتصاد آزاد وجود 
دارد. اتحادیه اروپا هیچ وقت عربستان را به عنوان یک متحد تلقی نمی کند 

اما همیشه مسائل اقتصادی برای چشم آبی ها مهم بوده و هست.
آنچه مشــخص اســت، اقتصاد سودآور عربستان برای غرب است. گرایش 
سیاســی و اقتصــادی آل ســعود نیــز به ســمت ایــاالت متحده و اروپاســت. 
هــر چنــد در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه حجــم عظیــم نفتــی کــه چین و 
هنــد از ریــاض خریــداری می کنند، در واقع عربســتان مجبور به گســترش 
اقتصاد خود با این دو کشــور شــده است. اروپایی ها معموالً انتقادهایی به 
سیاســت های عربســتان چه در رابطه با حقوق بشــر و چه درباره مســائل 
دموکراتیک دارند. در باب مسائل حقوق بشری بروکسل بعضاً اطالعیه ها 
و بیانیه هایی صادر کرده و حمالت وحشیانه عربستان به زیربناهای یمن، 
بیمارستان ها، مساجد و مدارس آن ها را مجبور به واکنش کرده است. حال 
بعضی واکنش ها جدی تر و برخی نیز کمتر بوده است. اما از آنجا که اقتصاد 
عربســتان درآمدزایی تقریباً آســانی برای غرب دارد، اروپایی ها بعضاً منافع 

خود را بر آن اصول و ارزش هایی که اعالم کرده اند ترجیح می دهند.
چــرا می گوییــم اقتصــاد عربســتان درآمدزایــی آن برای غرب ســهل الوصول 
اســت؟ عربســتان و کشــورهای مرتجــع از آنجــا کــه تماماً وابســته به غرب 
هســتند، درون خــود افــراد متخصــص و متبحــری ندارنــد کــه امــور عظیم 
زیربنایی، مهندســی و فناورانه را با موفقیت به ســرانجام برســانند. معموالً 
پروژه های هنگفت به ویژه از ســوی عربســتان در اختیار شــرکت های غربی 
گذاشته می شود مثالً خط ریلی پرسرعت یا مثالً شهرهای هوشمند مانند 
نئوم که برای ســاخت آن 500 میلیارد دالر در نظر گرفته شــده و شــروع هم 
شده است. پروژه های هواپیمایی، فرودگاهی و نفتی نیز از این قبیل است. 
البته در حوزه هسته ای چینی ها دست برتری فعالً نسبت به اروپا و آمریکا 
پیدا کرده اند. زمانی که این پروژه ها دربست در اختیار شرکت های غربی قرار 
می گیرد، هیچ نگرانی از ســوی این شــرکت ها درباره تســویه مالی آن وجود 
نــدارد؛ چــرا که عربســتان از فروش نفت و پتروشــیمی درآمدهای هنگفتی 
بدست می آورد. یعنی خیال غرب راحت است که به راحتی می تواند پول 
قراردادهایــی را کــه بــه امضا می رســاند، دریافت کنــد در حالی که در برخی 

کشورهای جهان سوم این مسئله معضلی جدی است. 
بنابراین شاهد هستیم که گاهی اوقات مسائل دموکراتیک و حقوق بشری 
در ســایه منافــع اقتصــادی اتحادیــه اروپایــی قــرار می گیرد مثــالً در رابطه با 
پرونــده جمال خاشــقچی، ابتــدا اظهارنظرهایی و ســپس محکومیت هایی 
انجــام شــد و رسانه هایشــان نیــز مدتــی بــه آن پرداختنــد امــا پــس از آن 
خــود را بــه فراموشــی زدنــد. ممکن اســت قســمتی از دالیل این فراموشــی 
بــه خاطــر اختالف هــای عمیــق اردوغــان بــا اروپــا باشــد. آن هــا احســاس 
می کردند که اگر به این مســئله بپردازند، این اردوغان اســت که بیشــتر از 
 آن ســود می بــرد و از همیــن رو، بــه دنبــال رویکــردی تعادلــی با اســتفاده از 
سکوت رفتند.  با این اوصاف، نمی توانیم بگوییم که عربستان با اروپا متحد 
است. البته که ریاض متحد منطقه ای واشنگتن است اما اروپایی ها این را 
در خود نمی بینند که آل سعود را متحد خود قلمداد کنند. ولی به معنای 
این نیست که از آل سعود حمایت نکنند. در مجموع، هر آنجایی که منافع 

اقتصادی بچربد، اصول اروپایی زیر پا گذاشته خواهد شد.
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 دکتر عبدالرضا فرجی راد؛ سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی

خبر کوتاه

مترجم/ امیرمحمد ســلطانپور: اندیشکده »سی اف آر« 
در مقالــه ای رویکــرد احتمالی دولت جدید جو بایدن در 
مقابــل کشــورهای آمریــکای التیــن را مــورد بررســی قرار 
داده اســت. در این یادداشــت آمده اســت: در حالی که 
بایدن سابقه خوبی در زمینه ارتباطش با کشورهای این 
منطقه دارد، امیدها برای ایاالت متحده در بهبود روابط 
با کشــورهای جنوبــی خود افزایش پیدا کرده اســت. اما 
همان طور که در زمینه اقتصاد نیز عملکرد خوب گذشته 
تضمینــی بــرای موفقیــت در آینده نیســت، دیپلماســی 
نیز می تواند همین گونه باشــد. آمریکای التین نســبت 
بــه دوره ای کــه بایدن به عنوان معــاون رئیس جمهور کار 
می کرد، تغییرات گسترده ای را شاهد بوده و چهار سال 
رویکــرد بدخواهانــه دولــت ترامــپ، احتمــاالت را بــرای 
بایدن در راه تکرار عملکرد دولت اوباما مقابل کشورهای 
آمریــکای جنوبــی غیرممکــن کــرده اســت. بایــدن بــرای 
داشــتن هر گونه شانســی در موفقیت با این کشورها به 
رویکــردی جدید نیــاز دارد تا بتواند دغدغه های میان دو 
طرف در زمینه بهداشــت و امور مهاجرت را حل کرده و 
همیــن طور شــکل عرضه دموکراســی، امنیــت و تجارت 
خــود را نیــز در ایــن منطقه تغییر دهــد و به آن ها کمک 

کند تا به عرصه سیاست جهانی بازگردند.
زمانــی که بایدن مســئول پیشــبرد سیاســت های دولت 

اوباما در آمریکای التین بود، تقریباً تمامی این کشورها 
ایــن  مبــارزه  بودنــد،  برخــوردار  پایــداری  دموکراســی  از 
کشــورها در مقابــل فســاد در اوج خــود بــود و از لحــاظ 
رشــد تجاری نیز جزو مناطق تراز اول جهان به حســاب 
می آمدند. در حالی که در ابتدای قرن جدید میزان فقر 
در این کشورها 45 درصد بود، در سال های دولت اوباما 
این میزان به ۳0 درصد کاهش پیدا کرد و ســطح درآمد 
و زندگــی طبقه متوســط در کشــورهای آمریکای جنوبی 

رشدی چشمگیر را شاهد بود.
امــا اکنــون در ۲0۲0 آزادی مطبوعــات، احــزاب سیاســی 
و حقــوق بشــر وضعیت بســیار بــدی در آمریکای التین 
پیــدا کــرده اســت. پوپولیســت های زیــادی قــدرت را بــه 
دست گرفته و از آن سوء استفاده می کنند. نکته جالب 

اینجاســت کــه بســیاری از مردم این منطقــه ایمان خود 
را بــه دموکراســی از دســت داده و در نظرســنجی های 
اخیــر زیــر 50 درصد آن ها دموکراســی را بهترین شــکل 
اداره حکومت می دانند؛ در حالی که در ســال ۲015 این 
آمار باالی 60 درصد بود. همچنین در کشــورهایی مثل 
برزیل، پرو و الســالوادور از هر 10 شــهروند تنها یک نفر 
عملکرد احزاب سیاســی و قوه مقننه کشــورهای خود را 
خــوب ارزیابی می کند. اوضاع فســاد اقتصــادی و اداری 
و رشــوه گیری در کشــورهایی ماننــد برزیــل، آرژانتیــن، 
گواتمــاال و هنــدوراس بســیار بــد بــه نظر می رســد و فقر 
در میــان کشــورهای آمریکای التین افزایــش یافته که با 
شــیوع ویــروس کرونــا 40 میلیــون نفــر نیز بــه آن افزوده 

شده است.
خبــر خــوب بــرای بایــدن اینجاســت کــه در جمعیــت 
650 میلیونــی آمریــکای التیــن بســیاری او و تالش هــای 
قدیمش را می پســندند و در میان دولتمردان نیز به جز 
رئیس جمهــور مکزیــک و برزیــل که هنوز پیــروزی اش را 
تبریک نگفته اند مشکلی دیگر با او دیده نمی شود. کار 
ســخت بایدن بیشــتر در کشور خودش است، جایی که 
بایــد رویکــرد بزرگ تــر و عمیق تر خود در مــورد آمریکای 
التیــن را بــه کشــورش کــه از لحاظ سیاســی دو قســمت 

 شده بقبوالند.

اتاق فکر

شورای روابط خارجی تأکید کرد

بایدن نمی تواند رویکرد اوباما مقابل آمریکای التین را تکرار کند

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
قوچان و بردسکن و خوشاب طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/09/30 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و 

نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین  شهر ستان قوچان

2099001446000104
18.982.480.893ریال

هجده میلیاردونهصدو هشتادو دو میلیون و چهارصدو هشتاد 
میلیون و هشتصدو نودو سه ریال

660.000.000 ریال )ششصدو شصت میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و 

نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین  شهر ستان بردسکن

2099001446000105
20.274.448.782 ریال 

بیست میلیاردو دویست و هفتادو چهار میلیون و چهارصدو 
چهل و هشت هزار و هفتصدو هشتادو دو ریال

700.000.00 ریال )هفتصد میلیون ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و 

نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین  شهرستان خوشاب

2099001446000106
12.958.219.835 ریال

دوازده میلیاردو نهصدو پنجاه و هشت میلیون و دویست و 
نوزده هزارو هشتصدو سی و پنج ریال

480.000.000 ریال)چهارصدو هشتاد میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/10/06   ب – مهلت تحویل پیشنهادها:          17 /1399/10   هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی-سایت اینترنتی

/ع
99
09
92
8

نجات آب، نجات زمین، نجات زندگی  
»آگهی مناقصه عمومی« نوبت اول

پیرو فراخوان شناس�ایی س�رمایه گذار مندرج در روزنامه ق�دس مورخ 99/08/25 و 
99/08/26 با موضوع ))تمدید مهلت دریافت اس�ناد پروژه تکمیل بخشي از تاسیسات فاضالب 
ش�هر گناباد به روش بیع متقابل ش�امل؛ تصفیه خانه با ظرفیت 13000 متر مکعب در شبانه روز با 
اس�تفاده از روش هاي پیش�رفته و به روز ،  اجراي باقیمانده ش�بکه جمع آوري فاضالب بطول 
حدود km 194 و خط انتقال بطول m 68 و باقیمانده انش�عابات ش�هر با مشخصات فني مصوب و 
تکمیل بخش�ي از تاسیسات فاضالب شهر تایباد ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 14000 متر مکعب 
در ش�بانه روز  و باقیمانده ش�بکه جمع آوري و خط انتقال بطول حدود 98 کیلومتر و انشعابات 

بدینوسیله به اطالع می رساند :
»مهلت دریافت اس�ناد مزایده تا روز ش�نبه مورخ 1399/10/06 و مهلت تحویل پیش�نهادها تا 

روز شنبه مورخ 1399/10/27 تمدید می گردد.«
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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آب نبض زندگی است
وب��ت دوم» اصالحیه فراخوان شناسایی سرمایه گذار «

ن

انور قرقاش:

بهار عربی بحران ها را تشدید کرد
وزیر مشاور امارات در امور خارجه 
بــا انتشــار توییتــی بــه مناســبت 
دهمین ســالروز بهار عربی اظهار 
کــرد: آنچــه بهــار عربــی نامیــده 
می شــود بحران هــا و چالش ها در 
برخی کشــورها را تشدید کرد. به 
گزارش ایســنا، انور قرقاش افزود: 
در حالی کــه جهان عرب دهمین 
ســالگرد بهار عربی را پشــت ســر 
می گذارد، روشــن اســت که دیدگاه غالب جهان عرب درباره سرنوشــت 
ایــن دهــه خونیــن بــا ارزیابی غــرب متفاوت اســت. جنگ هــای داخلی و 
جان هایــی کــه در ایــن ســال ها از دســت رفتــه و نبود یک پروژه توســعه، 

همان چیزی است که در حافظه ما عرب ها تثبیت شده است.


	1 m new new new new new
	2 new new
	3
	4-5 new
	6
	7
	8

