
 

تاریخ ساعت به وقت حرم مطهر
 تاریخ حرم   بــرای همــه ما، دانســتن ســاعت برای نخستین ساعت های آستان  قدس چگونه و در چه زمانی نصب شدند؟  

انتظام دادن به امور شــخصی، ضروری و حیاتی اســت. 
این حساسیت فقط به عصر و زمانه ما مربوط نمی شود؛ 
بشــر از همــان دوران اولیــه، به دنبال راهــی برای تنظیم 

وقت بود. طی قرن های گذشته، روش های مختلفی برای 
نشــان دادن وقت و ســاعت به کار گرفته شــده  اســت و 
البتــه، برخــی از آنهــا، در پیچ  و خم هــای تاریخ، فراموش 

 ............ صفحه 5شده اند. اما اگر قرار باشد...
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سرنوشت نامعلوم دروازه بان لژیونر در بلژیک هشدار فرشاد مؤمنی در خصوص نرخ تورم و بیکاری در سال آینده پروفسور عسکرخانی:

:jامام صادق
هر گاه خداوند 

بنده ای را دوست 
بدارد، طاعت را 

به او الهام فرماید 
و قناعت را پیشه 
او سازد و در دین 
فقیه اش گرداند....  
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آیا بیرانوند از آنتورپ 
جدا می شود؟

 با تسهیل واردات می خواهید 
در کشور شغل ایجاد شود؟!

 با مذاکرات امنیت و اقتصاد ما را 
هدف گرفته اند

 ............ صفحه 6

 15 سال انتظار کافی نیست؟! 

ولنگاری فضای مجازی؛ تاوان تأخیراینترنت ملی

قدس میزان تحقق رشد 
اقتصادی نیم درصدی کشور تا 

پایان سال را بررسی می کند

رشد روی 
کاغذ

 جامعه  اتکا به اینترنت ملی به عنوان زیرساخت فضای مجازی در سال های اخیر 
همواره موضوع داغ دولتمردان کشور بوده و همه آن ها کم و بیش بر تکمیل این طرح 
که ســال 1384 با هدف کاهش وابســتگی به اینترنت بین الملل، بهره مندی از مزایای 
زیست بوم ملی فضای مجازی، استفاده از پیام رسان های داخلی، حفاظت از اطالعات 
و ارتباطــات کاربــران ایرانــی و.... کلیــد خورده اســت، تأکیــد کرده اند. اما ایــن پروژه که 
بعضــی از کارشناســان آن را بزرگ تریــن طــرح ملــی کشــور می دانند آنچنــان که باید و 
شــاید پیــش نمــی رود، به طــوری که به اذعــان آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری 

 ............ صفحه 7اطالعات در توسعه موتور جست وجوی بومی مردود شدیم...

 اقتصاد  رشــد اقتصادی در 6  ماه اول ســال به 
مدد فعالیت های کشاورزی، صنعت، برق، گاز و 
آب، خدمات مؤسسات پولی و مالی مثبت شد 
و حاال با وجودی که رئیس جمهور کشورمان نیز 
بــاور ندارد مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرده پس از پشت سر گذاشتن دو سال پیاپی، 
باالخــره رشــد اقتصادی با نفــت و بدون نفت در 

پایان سال ۹۹ مثبت...

11 راکت به سفارت آمریکا 
در بغداد اصابت کرد

چه کسی 
پا جای پای 
»مقاومت« 

گذاشته است؟

معاون بانک مرکزی 
خبر داد

اطالعات 70 هزار 
قمار باز 
روی میز

دستگاه قضا
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 8

سومین دانشمند 
مرتبط با تحقیقات کرونا هم 

به قتل رسید

ترورهای 
کرونایی

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا سلطانی

سفر وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران به روسیه جدای از مذاکرات دوره ای و روتینی 
که دو کشور در حوزه نفت و گاز و دیگر مباحث اقتصادی دارند، از یک منظر دیگر 
هم قابل توجه است. اهمیت حضور بیژن زنگنه در مسکو در گام نخست به بحث 

رایزنی تهران با کشورهای بزرگ نفتی در...

در جست وجوی 
بازار از دست رفته

 ............ صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

27/م/99  دانشگاه علوم پزشکی 
و  خدمات بهداشتی درمانی 

مازندران
 شرح در صفحه 3
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آگهی مناقصه
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیس�ات آب شرب و خدمات مش�ترکین در شهرستانهای خلیل آباد 
، فی�روزه و کالت  طب�ق ج�دول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگزاری فراخ�وان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1399/10/03 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 خلیل آباد

2099001446000107
13/806/910/989 ریال

سیزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون و نهصد و 
ده هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال

504/207/330  ریال ) پانصد و چهار میلیون و دویست و 
هفت هزار و سیصدوسی ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان فیروزه

2099001446000108
13/015/264/329 ریال 

سیزده میلیارد و پانزده میلیون و دویست و شصت 
و چهار هزار و سیصد و بیست و نه ریال

480/457/930  ریال )چهارصد و هشتاد میلیون و چهارصد 
و پنجاه و هفت هزار و نهصد و سی  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان کالت

202099001446000109
10/525/022/770 ریال

ده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و بیست 
و دو هزار و هفتصد و هفتاد ریال

405/750/683 ریال)چهارصد و پنج میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و سه ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:   الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/10/11  ب – مهلت تحویل پیشنهادها:          1399/10/21   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
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صدای پای آب صدای پای زندگی است  
»آگهی مناقصه عمومی« نوبت اول

,ع
99
10
07
4

ش��رکت راه آهن جمهوری اس��امی ای��ران ضمن تمدید مزایده مذکور ، نس��بت به برگ��زاری  مزایده  
ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نش��انی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام 
نماید . مزایده گران  موظفند برای ش��رکت درمزایده نس��بت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده از انتشار آگهی تا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبور انجام می گردد.    
1-شماره مزایده  :  248/ن

2-ش��رح موضوع مزایده : اجاره فضای تبلیغاتی بیست)20(دستگاه خودکشش متعلق به شرکت راه آهن ج.ا.ا به 
بخش خصوصی 

3- مهلت و محل خرید اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 99/10/13
4-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/29

5-میزان سپرده شرکت در مزایده : مبلغ پانصدو هفتادو نه میلیون ) 579.000.000 ( ریال   
6-ضمانتنامه های ش��رکت در فرایند ارجاع کار می بایس��ت س��ه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای 

مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
 7-زمان تش��کیل جلس��ه مزایده و قرائت پیش��نهادها : س��اعت  10 صبح روز دوش��نبه مورخ 99/10/29 بنش��انی 
میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- س��اختمان شهدای راه آهن- طبقه دوم شرقی- اداره کل تدارکات و 

پشتیبانی  
8-   آگهی مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رسانی می گردد.

شایان ذکراست دریافت اسناد صرفًا میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( صورت پذیرد. 
در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره 41934 ) پشتیبانی سامانه ستاد ( تماس حاصل نمایند.

شناسه آگهی1065225/ م الف 3089

آگهی تمدید مزایده شماره 248/ن

 اداره کل تدارکات و پشتیبانی  راه آهن ج.ا.ا 

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه های  برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران 
تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه:
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هرگونه اتاف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطاع دهید.
  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت دوم

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه :
مورخ�ه   ت�ا  لغای�ت    99/10/02 مورخ�ه     از   ف�وق   مناقص�ه  اس�ناد   
 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir درس�ایتهای   99/10/09
بص�ورت رای�گان جه�ت دریافت موجود اس�ت و مناقصه گر می بایس�ت 
جه�ت ش�رکت در مناقصه ، نس�بت به دانلود اس�ناد مناقصه اق�دام نماید. 
4- نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند 
ارج�اع کار می بایس�ت به یکی از صور درج ش�ده در آیی�ن نامه تضمین 
برای معامالت دولتی و کس�ر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت 

مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید 

تا 3 ماه دیگر می باشد .
 6-سایتهای ثبت آگهی :

 http://iets.mporg.ir      http://znabfa.ir   , http://tender.nww.ir

7-مهل�ت تحویل پ�اکات مناقصه : پ�اکات مناقصه باید حداکثر تا س�اعت  
14:30 مورخه  99/10/20   .

8- م�کان تحوی�ل پ�اکات : دبی�ر خان�ه ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان 
زیباش�هر                                                                                    ش�مالی-ابتدای  کمربن�دی  زنج�ان  آدرس  ب�ه  زنج�ان 

کد پستی 4514978757
9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 10مورخ  99/10/21 در 
سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10 – سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی 
که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
12- هزینه کلیه آگهی ها به نسبت برآورد به عهده برنده مناقصه می باشد 

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شماره 
برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

محل تامین 
اعتبار

*رشته و پایه مورد نیاز
تضمین شرکت 

در فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

99-68

حفاظت، 
حراست، و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 
اداری شرکت

38.767.581.096
منابع 
داخلی

اداره  از  نگهبانی  یا  عمومی  خدمات  رشته  در  صالحیت  بودن  دارا 
مورد  صالحیت  گواهی  داشتن  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل 
انتظامی ج.ا.ا و همچنین گواهی صالحیت پیمانکاری  تایید از مرکز 
حراست  مرکزی  دفتر  سوی  از  مراقبتی  و  حفاظتی  امور  حوزه  در 
است  استان(الزامی  اطالعات  کل  اداره  از  تاییدیه  نیرو)یا  وزارت 
را  نامه های الزم  اقدام و گواهی  این خصوص  باید در  و مناقصه گر 
گواهی  ضمنا”  نماید.  ارائه  ب(  پاکت  در  مناقصه)  اسناد  انضمام  به 
باشد.  معتبر  مناقصه  زمان  در  باید  مذکور  تاییدیه  و  صالحیت 

1.253.027.432

رشته و پایه مورد نیاز نسبت به آگهی نوبت اول اصالح شده و مالک رشته و پایه مورد نیاز درج شده در این آگهی خواهد بود.*تذکر

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص

گفت وگو با عماد رحمانی، نویسنده و کارگردان بازی رایانه ای »سفیر عشق«

روایتی  عاشورایی  
از نگاه »مهران« ایرانی 

 ............ صفحه 12
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پروفسور عسکرخانی: با مذاکرات امنیت و اقتصاد ما را هدف گرفته اند   پروفسور عسکرخانی در نشست جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران با بیان اینکه ساختار مذاکرات ما با طرف مقابل اشتباه 
است، گفت: می خواهند با مذاکرات و با  FATF امنیت، اقتصاد و فرهنگ ما را نابود کنند. وی گفت: اروپایی ها این سال ها از اینستکس تا وعده های روی آب و سرخرمن دادند، اما برای لغو تحریم ها هیچ قدمی برنداشتند 

و در طول این مدت سعی کردند ما را حبس کنند تا آمریکا تمامی فشارها را به ما وارد کند و بعد وقتی که دوباره آمدند، باردیگر و در گام دوم قصد دارند فشارهای بیشتری را با آمریکایی ها علیه ایران وارد کنند.

وزرای  مجــازی  و  غیررســمی  نشســت 
 ۴+١ کشــورهای  و  ایــران  خارجــه  امــور 
و  روســیه  انگلیــس،  فرانســه،  )آلمــان، 
چیــن( دربــاره تحوالت سیاســی چند ماه 
اخیــر و تأثیرگــذار بــر توافــق نامــه برجام، 
کــه  شــد  برگــزار  گذشــته  روز  حالــی  در 
مقامــات اروپایــی به جای پاســخگو بودن 
در مقابــل بدعهدی های گذشــته خود بار 
دیگر در مقام مدعی ظاهر شده و موضع 
طلبکارانــه در قبــال جمهوری اســامی به 

خود گرفتند.

تعهد برای حفظ برجام»
وزرای خارجــه ایران و 1+۴ پس از برگزاری 
بیانیــه ای  اخیــر،  غیررســمی  نشســت 
برنامــه جامــع  را در خصــوص  مشــترک 
ایــن  در  کردنــد.  صــادر  مشــترک  اقــدام 
بیانیه آمده اســت: اعضــای برجام ضمن 
تأکیــد دوبــاره بر تعهدشــان جهت حفظ 
توافــق، تاش های شــان در ایــن راســتا را 
تــداوم ضــرورت  تصریــح نمودنــد. آن هــا 
اجــرای کامــل و مؤثــر برجــام توســط همه 
طرف هــا و پرداختــن به چالش های کنونی 
اجــرای ]برجــام[، از جملــه در زمینه عدم 
اشــاعه هسته ای و تعهدات رفع تحریمی 
را مــورد بحــث و بررســی قرار دادنــد. وزرا 
همچنیــن بــر اهمیــت نقــش آژانــس بــه 
عنــوان تنها ســازمان بین المللی مســتقل 
و بی طــرف کــه از طــرف شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل متحــد مأموریــت یافتــه تــا 
بر اجرای تعهدات عدم اشــاعه هســته ای 
راســتی  را  آن هــا  و  نظــارت  برجــام  ذیــل 
آزمایی نماید، تأکید کردند. وزرای خارجه 
خاطرنشــان ســاختند برجــام، که توســط 
امنیــت  شــورای   )٢٠١۵(  ٢٢٣١ قطعنامــه 
ســازمان ملل متحد تأیید شده، همچنان 
بــه عنــوان عنصــری کلیــدی در نظام عدم 
اشــاعه هســته ای جهانی و یک دستاورد 
مهم دیپلماســی چند جانبه است که در 
صلــح و امنیــت منطقــه ای و بین المللــی 
تأســف  بــر  دیگــر  بــار  وزرا  دارد.  نقــش 
عمیــق خــود از خــروج ایــاالت متحــده از 
توافــق تأکیــد نمودنــد کــه قطعنامه ٢٢٣١ 

همچنان و به طور کامل الزم االجراست.

هایکو ماس: ایران آخرین فرصت »
برای نجات برجام را از دست ندهد

دولت هــای اروپایــی در گــزارش اخیر خود 
هماننــد گذشــته بــر پایبنــدی بــه برجــام 
تأکید کردند، اما این بار پا را از گلیم خود 
فراتــر گذاشــته و در موضعی طلبکارانه از 

تهــران خواســته اند آخریــن فرصت برای 
نجــات ایــن توافــق را از دســت ندهــد. در 
این راستا وزیر خارجه آلمان پس از پایان 
نشســت وزیران خارجه کشورهای حاضر 
در برجام، به گونه ای سخن گفت که گویا 
وضعیت به وجود آمده برای این توافق به 
دلیل اقدام های تهران بوده است. »هایکو 
مــاس« بــا بیــان اینکه جمهوری اســامی 
فرصــت ارائــه شــده از ســوی دولــت جــو 
بایدن برای بازگشــت به توافق را از دست 
ندهــد، افــزود: تهــران بایــد از برداشــتن 
گام هــای تاکتیکی که بازگشــت بــه برجام 
را بــرای بایــدن ســخت می کنــد، اجتنــاب 
بــرای  افــزود:  کنــد. وزیــر خارجــه آلمــان 
ممکــن شــدن مصالحــه در دوران بایــدن 
نباید دیگر مانورهای تاکتیکی نظیر آنچه 
در گذشــته شــاهد تعــداد زیــادی از آن ها 
بوده ایم، انجام شــود. این شــانس آخرین 

فرصــت موجود اســت و نبایــد هدر برود. 
مــاس در اظهــارات خود هیچ اشــاره ای به 
بدعهــدی کشــورهای اروپایــی حاضــر در 
برجــام در عمــل بــه تعهداتشــان نکــرد. 
وی چنــدی پیــش نیــز مدعــی شــده بــود 
کــه برجام توافقی تاریخ گذشــته اســت و 
بایــد توافقی جدید که در بردارنده منافع 
آلمان نیز باشد، مورد مذاکره قرار بگیرد.

از سوی دیگر وزیر خارجه انگلیس هم پس 
از نشست غیررسمی مجازی وزرای خارجه 
برنامــه  توســعه  توییتــی  در  و ۴+1،  ایــران 
هســته ای ایران را مانع پیشــرفت در ارتباط 
با برجام دانست. »دومینیک راب« پیشتر 
هم اعام کرده بود که »در کریسمس دیدار 
دیگــری بــا همتایانــم در تروئیــکا و احتماالً 
ایــران خواهــم داشــت تــا اطمینــان حاصل 
کنیم می توانیم در این خصوص به راه حلی 

مسالمت آمیز برسیم«.

اروپایــی در  دوبــاره مقامــات  زنــی  اتهــام 
شــرایطی مطرح شــده است که ترامپ در 
ســال 2018 باوجــود پایبنــدی به تعهدات 
برجامــی ایــران، به صورت یکجانبه از این 
توافــق خــارج شــد و بــا هــدف وادار کردن 
ایــران بــه موافقــت بــا توافــق مورد پســند 
آمریکا، سیاســت فشار حداکثری را علیه 
ایــران در پیــش گرفــت، اما این سیاســت 
نــه تنهــا نتیجــه ای در پــی نداشــت، بلکه 
ایــران ماه ها پس از عــدم پایبندی طرفین 
اروپایــی برجــام به تعهداتشــان، گام هایی 
را در جهــت کاهــش تعهداتــش در قبــال 
توافــق هســته ای برداشــت. بــا ایــن حال، 
مقام هــای جمهــوری اســامی ایــران بارها 
تأکیــد کرده انــد در صورت پایبندی کامل 
طرفین برجام در قبال تعهداتشــان، ایران 
بــه طور کامــل به تعهداتــش در قبال این 

توافق بازمی گردد.

در نشست وزرای امور خارجه ایران و کشورهای ١+۴ 

اروپا باز هم طلبکار شد

یارانه کمک معیشــتی جدید به نیروهای رســمی تعلق گرفته، ولی به نیروهای س
شــرکتی نــه! هــزاران آفریــن بر این همه درایــت و عدالت!  هرچه درآمدت بیشــتر، 

یارانه ات بیشتر! راست گفتند: هر که بامش بیش، برفش بیشتر! 9010000087
جناب آقای روحانی! بنده بازنشسته تأمین اجتماعی هستم. یارانه معیشتی س

قبلی را که به ما ندادی.جلو یارانه معیشتی 60 هزار تومانی مجلس به »همه ملت« 
را هم که گرفتی. یارانه 100 تا 120 هزار تومانی ادعایی خودتان را هم که »هیچ کدام« 
را به ما ندادی. همسان ســازی حقوق بازنشســتگی را هم که بعد از ســه ماه امروز 
واریــز کــردی 10۴ هــزار تومــان! مگه نوبخــت ادعا نمی کرد کــه مانند حقوق بگیران 
می شود و حقوق بازنشستگی دیگر کمتر از 7 میلیون تومان نخواهد بود؟ االن با 
این 10۴هزارتومانی که مثاً همسان ســازی کردید حقوق من پنج و خرده ای شــده!  

9100000132
آیا پلمب بزرگ ترین تولیدکننده دســتگاه های اکسیژن ســاز بیمارستانی به نام س

شــرکت رئــوف و بیــکار کــردن ۵00 نفر از پرســنل دراین شــرایط اقتصادی صحیح 
است؟ لطفاً پیگیری فرمایید. 9120000388

بنده حدود 10 سال است که به مسکن مهر 13 رودهن پول واریز کرده ام و قرار س
بود دوساله خانه را به ما تحویل بدهند، ولی تابه حال هیچ کاری انجام نداده اند. 
من کارگر ســاده و مســتأجر هســتم و با سه فرزند بیشــتر حقوق من می رود روی 
اجاره خانه. آیا این انصاف  است؟ 10 سال پیش پول ارزش داشت ولی االن با این 
گرانــی و تــورم  چــکار بایــد کرد و 6۵0 نفر عضو این تعاونی هســتند و قرار بود این 
خانه را دولتی و با وام  ۴  درصد تحویل دهند اما حاال  10 ســال گذشــته و هنوز 
هیچ کاری انجام نداده اند. از مسئوالن تقاضا دارم تا این مشکل را رسیدگی کنند. 

با تشکر. 9190000827
دولــت و مجلــس و تمــام دســتگاه ها فقــط دنبــال حــل و فصل مشــکات س

کارمنــدان هســتند، بقیــه به حســاب نمی آیند... چون مجــری و قانون گذار و 
بازرس همگی حقوق بگیر دولتند. 9050000621

تحلیلگر برجسته لبنانی مطرح کرد

 روایت شهید »مغنیه« از نقش راهبردی 
سردار سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه

حــدود دو هفته تا نخســتین ســالروز 
شهادت ســردار سلیمانی باقی مانده 
اســت؛ شخصیت برجســته ای که در 
عین فعالیت در کسوت یک فرمانده 
دیپلمــات  یــک  تمام عیــار،  نظامــی 
برجســته نیــز بود. ســردار ســلیمانی 
در واقع شخصیتی بود که همگان به 
نقش آفرینی ویژه، محوری و راهبردی 
او در شکل گیری گروه های مقاومت و 
یکپارچگی آن در سراسر منطقه اذعان دارند. در همین ارتباط، »ناصر قندیل« 
تحلیلگر برجسته لبنانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به این نکته 
گفــت: شــهید ســلیمانی یــک »فرمانده قهرمــان« بــود. او فردی بــود که انقاب 

اسامی ایران را به یک الگو تبدیل کرد. 
ســردبیر روزنامــه »البناء« در جریان ایــن گفت وگو تأکید کرد: مهم ترین دغدغه 
شهید سلیمانی حمایت از مسئله فلسطین بود. او به شدت نسبت به آینده 
فلسطین دغدغه مند بود. هیچ یک از دوستان و دشمنان نمی توانند این واقعیِت 
آشــکار را پنهــان کننــد. مــا امروز جای خالی حاج قاســم ســلیمانی را در صحنه 

فلسطین احساس می کنیم.
وی درباره نقش حاج قاســم در جریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیســتی علیه 
مقاومت در لبنان هم تصریح کرد: در این جنگ حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقاب اســامی و نیز به عنوان پشــتوانه 
مقاومــت وارد عمــل شــد و بــه حمایــت از مقاومت لبنان پرداخت. حاج قاســم 
دوســت نداشــت که در خط مقدم جبهه نبرد در لبنان نباشــد. به همین دلیل، 
اصرار داشت که در اتاق عملیات مرکزی در شهر »بیروت« در کنار فرمانده شهید 
»حاج عماد مغنیه« دوســت و همراه همیشــگی اش و نیز در کنار ســید حســن 
نصــرهللا، دبیــرکل حــزب هللا لبنان باشــد. او در این مدت تمام تــاش خود را به 
کار بست تا تمامی آنچه را که َمردان مقاومت در لبنان به آن احتیاج داشتند، 
فراهــم کنــد. بــه یاد دارم که چند ماه پیش از شــهادت فرمانده عماد مغنیه این 
فرصت برای من مهیا شد که دیداری با او داشته باشم. او در این دیدار از حجم 
کمک هایی ســخن گفت که به فضل حاج قاســم ســلیمانی و رهنمودهای امام 
سید علی خامنه ای )مد ظله العالی( به دست مردان مقاومت در لبنان رسیده 
بود. همین حمایت ها و امدادرســانی ها بود که موجب شــد مقاومت لبنان پس 
از جنگ قدرتی به مراتب بیشتر از مرحله پیش از جنگ داشته باشد. قندیل 
در ادامه یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی »قهرمان پیروزی بر داعش« به شمار 
می رود. اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، 
تحقــق پیــروزی نهایی بر تروریســم تکفیــری داعش در ســوریه و عراق و منطقه 

میسر نمی شد.

 در جست وجوی 
بازار از دست رفته

ســفر وزیــر نفــت جمهوری اســامی ایــران به 
روســیه جدای از مذاکرات دوره ای و روتینی که 
دو کشــور در حوزه نفت و گاز و دیگر مباحث 
اقتصــادی دارنــد، از یک منظــر دیگر هم قابل 
توجــه اســت. اهمیت حضــور بیــژن زنگنه در 
مسکو در گام نخست به بحث رایزنی تهران با 
کشورهای بزرگ نفتی در آستانه بازگشت ایران 
بــه بازار انــرژی باز می گــردد. در دوره زمامداری 
دونالــد ترامپ باوجود همه ســنگ اندازی های 
دولت آمریکا، صدور نفت جمهوری اســامی 
هیچ گاه صفر نشد، اما روند کاهشی را تجربه 
کــرد. امــا اکنــون کــه جــو بایــدن خــود را بــرای 
حضور در کاخ سفید آماده می کند، تهران هم 
بــا اســتفاده از موقعیت پیش آمــده در تاش 
اســت جایگاه گذشــته خــود در حوزه انــرژی را 

بازیابی کند.
به نظر می رسد الزمه این روند در گام نخست 
هماهنگــی بــا قدرت هــای نفتــی اســت تا یک 
بازگشــت ســریع ولی آرام فراهم شــود. شرایط 
کنونــی بــا ســال 201۵ که تهــران پــس از توافق 
برجــام فرصــت دوبــاره بــرای حضــور در بــازار 
نفــت را بدســت آورد، تفــاوت اساســی دارد. 
اکنون به ســبب رکود اقتصادی ناشــی از کرونا 
تقاضای جهانی طای سیاه به کمترین میزان 
خــود رســیده اســت. همیــن مســئله ســبب 
شــده کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپک( و 
اوپک پاس )کارتل نفتی متشــکل از مجموع 
کشــورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو 
اوپــک( و در رأس آن هــا روســیه و عربســتان 
ســعودی بــرای جلوگیــری از زیان های بیشــتر، 
تولید نفت خود را در یک سال گذشته کاهش 
دهند. در این شرایط مسلماً ورود بدون برنامه 
ایــران بــه بازار انــرژی می تواند با واکنش منفی 
دیگران روبه رو شود. پس بهترین کار فعال شدن 
هماهنگی های بیشتر با نفتی ها جهت ورود به 
این حوزه است تا کمترین خسارت ایجاد شود 

و بازگشت بدون مخاطره ای صورت گیرد.
ایــن همــکاری بــه دوصــورت می توانــد اتفــاق 
بــه  ایجابــی. شــکل ســلبی  و  افتــد: ســلبی 
معنای حمایت حداقلی اســت به شــرط آنکه 
کشــورهای تولیدکننده نفت مانند سال 201۵ 
بر سر بازگشت جمهوری اسامی به بازار نفت 
موانع سیاسی، رسانه ای و روانی ایجاد نکنند. 
ماننــد ســعودی،  قبلــی کشــورهایی  دوره  در 
روســیه و حتی عراق که اتفاقاً ســهمیه ما را از 
بازار انرژی گرفته بودند با مانع تراشی سیاسی 
تاش داشــتند هزینه بازگشــت ایران به حوزه 
نفتی را باال ببرند. شکل ایجابی هم به معنای 
آن است که تهران بتواند با رایزنی، کشورهای 
بزرگ تولیدکننده نفت را با خود همراه سازد و 
مشتریان و بازار سنتی خود را به دست آورد. 

ســفر زنگنه به مســکو آغاز این مســیر است. 
اگرچه برخی در تفســیر این ســفر به احتمال 
گســترش همــکاری تهــران - مســکو در قالب 
قراردادهــای ســوآپ نفتــی و یــا حتــی احتمال 
ســایه افکنی تحــوالت قره باغ در ایــن رایزنی ها 
اشــاره دارنــد ولــی به نظر هدف عمــده حضور 
وزیــر نفــت جمهــوری اســامی از حضــور در 
روســیه به همیــن هماهنگی با طــرف روس بر 
ســر بازگشــت ایران به بازار نفت باز می گردد. 
ایــن پروســه بعیــد نیســت در مراحــل بعد به 
گفت وگــو بــا کشــورهایی مانند عربســتان هم 
منجر شــود. رایزنی ها ســبب می شــود اعتماد 
و اطمینــان طــرف مقابــل نســبت بــه منافــع 
مشــترکی که کشــورهای تولید کننــده نفت با 
حضــور جمهــوری اســامی می توانند داشــته 
باشــند، جلــب شــود و ایــن همفکــری تحــت 
تأثیر جدل های سیاســی قرار نگیــرد. این گونه 
همکاری ها پیشتر اتفاق افتاده و اگرچه تهران 
و ریاض با هم اختافات سیاسی داشتند، اما 
در قالــب اوپــک و اوپک پاس در حــوزه انرژی 
همکاری های خوبی داشتند و تکرار این مسئله 

بعید نیست.

علی اکبر صالحی: 

ما فقط مجری هستیم
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در 
باره موضع این نهاد در برابر مصوبه هسته ای 
مجلس تأکید کرد: سازمان انرژی اتمی در این 
گونــه امور مخالفت و موافقتــش معنی ندارد. 
مــا از نظــر فنــی مجری هســتیم. مــا مثل یک 
ســربازی هستیم که دستش روی ماشه است 
به او می گویند شــلیک کن. صالحی در ادامه 
ضمن انتقاد به مجلس گفت: مثاً می گویند 
هزارتــا ســانتریفیوژ آی آر 6 بســازید. خــب ما 
ایــن توانایــی را داریم، می ســازیم اما نگفته اند 
پولــش را کــی می دهــد؟ این یــک نقص جدی 
قانون اســت. ما آمادگی انجام آن را داریم ولی 
بــا کــدام بضاعت مالی، مــن نمی دانم چه طور 

می خواهند برطرف کنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رئیس جمهــور گفــت: گاهی مثــاً برخی 
وزرا  کار  بــر  بایــد  می گوینــد  نماینــدگان 
نظــارت کنیــم. ایــن برداشــت ناقــص از 
قانون اساسی است؛ ما در قانون اساسی 

اصاً  نظارت بر کار دولت نداریم.
به گزارش فارس، حجت االســام حســن 
روحانــی در نشســت حقــوق اساســی و 
شــهروندی گفت: اگر نظــام ما جمهوری 
و انتخابــات مبنــا نبود، بعیــد می دانم تا 
امروز این نظام مانده بود. یعنی مردم اگر 
اشــکالی هم در جمعــی و یا در حکومت 
می بیننــد می گوینــد خب دو ســال دیگر 
انتخــاب  را  فــردی  و  اســت  انتخابــات 

می کنیم که صالح تر و بهتر است.
وی ادامه داد: متأســفانه ما در کشورمان 
نظام حزبی نداریم. وقتی در حکومتی به 
آرای مــردم تکیــه می کنید، اگر سیســتم 
مقــداری  کار  باشــید  نداشــته  حزبــی 
ســخت می شود؛ با هو و جنجال نزدیک 
انتخابــات و شــعارهای مختلــف، ممکــن 
اســت کار هدایــت مــردم درزمینــه اینکه 
چــه کســانی را انتخــاب کننــد مقــداری 

سخت شود.
رئیس جمهــور گفــت: قانــون اساســی ما 
هــم حزبی نیســت و بر مبنــای حزب بنا 
نشده است. در انتخابات، ما به فرد رأی 
می دهیــم نــه حــزب؛ می خواهــد مجلس 
باشــد یــا ریاســت جمهوری یــا خبــرگان. 
این طــور نیســت کــه مــا بگوییم این ســه 
حــزب و دو حــزب افرادشــان چه کســانی 
هســتند. فیلتر حزبی هم نداریم. در هر 
کشوری فیلتر هست ولی ما نداریم. این 
فیلتر از طریق شــورای نگهبان یا هرجای 

دیگری است ولی حزبی نیست. 
روحانــی بــا اشــاره به موضــوع بازنگری در 

قانون اساســی گفــت: البته معموالً قانون 
اساسی دیر به دیر اصاح می شود ضمن 
قانــون  کــه  اســت  ســال  االن 30  اینکــه 
اساســی تغییــر نکــرده. قبــاً ایــن اصاح 
10ساله بود و در پایان عمر امام اصاحاتی 
انجام شــد، ممکن اســت یــک زمانی این 
تغییر نیاز باشد. یکی از جاهایی که خوب 
است این اصاحات انجام شود آن است 
که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما 

وارد شود یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: یک زمانی در مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره نظام 
حزبــی بحــث و چارچوبی هم مشــخص 
شــد، امــا بــه دالیلــی متوقــف شــد. چند 
بنــد آن هم در صحن مجمع به تصویب 
رســید اما متوقــف ماند. مــا در آن زمان، 
نظــام حزبــی را پیش بینــی کــرده بودیــم 
یعنی مردم می توانستند به جای فرد، به 

حزب رأی بدهند.
وی بــا بیــان اینکه متأســفانه فهــم ما از 
قانــون اساســی یکســان نیســت، اضافه 
نماینــدگان  برخــی  مثــاً  گاهــی  کــرد: 

می گوینــد باید بــر کار وزرا نظارت کنیم. 
ایــن برداشــت ناقــص از قانــون اساســی 
اصــاً   اساســی  قانــون  در  مــا  اســت؛ 
نظــارت بــر کار دولت نداریــم. نظارت به 
مفهــوم ســؤال و مــواردی نظیر آن داریم 
ولــی کلمــه ای بــه نــام نظــارت در قانــون 
اساســی نداریــم. چیــزی کــه در قانــون 
اساســی آمــده، این اســت کــه نظارت بر 
وزیــر وظیفــه رئیس جمهور اســت. حل 
اختــاف بیــن دو وزیــر و هماهنگــی بین 
آن هــا را رئیــس جمهور انجــام می دهد. 
نظــارت  مجلــس  کــه  نداریــم  جایــی 
کنــد. بلــه؛ ســؤال، اســتیضاح و تحقیــق 
می تواننــد  باشــد  نیــاز  اگــر  تفحــص  و 
اســتفاده کننــد، اگر این مــوارد را نظارت 
تلقی کنیم می شود گفت نظارت است، 

اما کلمه ای به  نام نظارت نداریم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
و  کشــور  مقــام  دومیــن  رئیس جمهــور 
عالی تریــن مقــام رســمی کشــور پــس از 
رهبری اســت، گفت: این موضوع واضح 
قانــون  آخــر  و  اول  وقتــی  آدم  و  اســت 

اساســی را می  خوانــد، می فهمــد یعنــی 
رئیس جمهــور در قــوه مجریــه مســئول 
اجــرای قانون اساســی اســت. گفتــِن این 
موضــوع که لغــو و بیهوده اســت. معلوم 
خــودش  بخــش  در  کســی  هــر  اســت 

مسئول اجرای قانون اساسی است.
وی در ادامــه، بــا بیــان اینکــه معتقــدم 
اصــل ۵۹ قانــون اساســی می تواند خیلی 
  ً مهم باشــد، گفت: در مقاطعی که واقعا
یــک اختــاف نظر اساســی وجــود دارد و 
یــک فکــر واحد در کشــور نیســت، مهم 
اســت. البتــه بایــد در جو آرامــی رخ دهد 
و موضــوع مهمــی در میان باشــد. بحث 
و بررســی شــود و بعد هم در اختیار آرای  
عمومی مردم گذاشــته و رفراندومی شود 
و مردم نظر دهند. البته ســازوکار این در 
قانــون اساســی خیلــی پیچیــده در نظــر 
گرفته شــده و به ســادگی اجرا نمی شــود 
ولــی چون به هر صورت یکی از اصل های 
قانــون اساســی اســت می شــود پــس از 
چهــل و چندســال یــک بــار در موضــوع 
مهمــی اجــرا و پیــاده کرد و ایــن می تواند 
در مواردی که حائز اهمیت اســت خیلی 

هم مهم باشد.
رئیس جمهــور بــا اظهار اینکــه در دولت 
دانشــگاه ها،  در  مــردم  آزادی هــای  وی 
و  روزنامه هــا  اعتراضــات،  اجتماعــات، 
رســانه ها تأمین شــد، مدعی شد شرایط 

امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. 
مــردم  همــه  االن  داد:  ادامــه  روحانــی 
می داننــد بودجــه چگونه اســت. شــرایط 
حضــور مردم در صحنه نقد و اعام نظر 
آن ها با گذشته متفاوت است. االن همه 
مــردم یک رســانه دارنــد و می توانند نظر 

خود را اعام کنند. 

سیاستسیاست
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خبـر

روحانی: 

در قانون چیزی به اسم نظارت برکار دولت نداریم

تأکید دوباره سخنگوی وزارت امور خارجه

برجام قابل حذف و اضافه و مذاکره مجدد نیست
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح کــرد: برجــام موضوعــی 
نیســت که کســی بتواند دوباره روی آن مذاکره یا بندی از آن را 

حذف یا چیزی به آن اضافه کند. 
بــه گزارش فارس، ســعید خطیب  زاده درباره اظهــارات الوروف وزیر 
خارجه روسیه درباره اینکه غرب درباره مباحث فرابرجامی از جمله 
بحــث موشــکی با ایران خواســتار گفت وگو بــا ایران اســت و ایران 
هم آماده بررســی این موضوع اســت، گفت: آن چه وزارت خارجه 
همواره و پی درپی اعام کرده این است که برجام موضوعی است 
که روند خودش را داشته و مذاکره، امضا، جمع بندی و نهایی شده 
و چیزی که به این مرحله رسیده نه ما و نه کسی دیگری نمی تواند 

فکر کند که می شود آن را باز کرد. این دیپلمات وزارت خارجه افزود: 
این گمانه زنی ها خیلی منطبق با واقعیات نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جیک سالیوان مبنی بر 
اینکه بازگشــت آمریکا به برجام مشــروط به این است که ایران 
گام هــای کاهــش تعهداتــی را متوقف و به عقــب بازگردد، گفت: 
سیاست ما کاماً روشن است. آمریکا ناقض فاحش تعهداتش 
ذیل قطعنامه 2231 است و باید به تعهداتش در برجام برگردد 
و ما باید آن را در عمل ببینیم نه روی کاغذ. اگر طرف مقابل به 
تعهداتش عمل کند، ما هم از مسیر کاهش تعهدات که بر طبق 

برجام بوده است، برخواهیم گشت.

بررسی راه های اجرای دستورات اخیر رهبر انقالب 
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در جلســه دیروز شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا، چگونگی اجرایی 
شــدن رهنمودهــای اخیــر رهبــر معظــم انقــاب را به شــورا برای رفع مشــکات 
اقتصادی مورد بحث و بررســی قرار گرفت. دبیرخانه شــورا نیز گزارشــی از اباغ 
محورهای چهارده گانه بیانات و دستورات رهبر انقاب را به دستگاه های اجرایی 

مرتبط توسط رئیس جمهور ارائه کرد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در این جلسه گفت: درخصوص موارد تأکید رهبر 
معظم انقاب برای حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر رایگان شدن آب، برق و گاز 
بــرای اقشــار ضعیف جامعه، دولــت اقدام هایی را انجــام داده که می تواند عاوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصاح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
حسن روحانی با بیان اینکه برای ارتقا و امنیت سرمایه گذاری، دولت به تنهایی 
نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، 
افزود: ضروری اســت که رؤســای قوای ســه گانه برای رســیدن به تفسیر واحد از 

مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند.
رئیــس قــوه قضائیــه نیز در این جلســه با اشــاره به اقــدام مثبت رئیس جمهور 
در اباغ دســتورات رهبر انقاب به دســتگاه های اجرایی کشــور، ایجاد ســازوکار 
کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران 

قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورد تأکید قرار داد.
حجت االســام والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی گفــت: ایــن کار می تواند در 
سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که رهبر انقاب دستور داده اند، 
مؤثــر باشــد. وی همچنیــن دربــاره موضــوع واگذاری ها و تأثیــر آن در ایجاد رونق 
تولیــد و فضای اقتصادی کشــور گفــت: با اصاح ســاختار واگذاری ها می توانیم 
امیدوار باشیم با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتمادسازی مؤثری درمیان 

صاحبان سرمایه و عاقه مندان به تولید ایجاد کند.
رئیــس مجلس شــورای اســامی نیز در این جلســه گفت: مقــام معظم رهبری 
همواره تأکید بر هماهنگی ســران قوا داشــته اند و این بر دوش همه ماســت و ما 

موظف هستیم با همکاری و همدلی کارها را پیش ببریم.
محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای مردم 
است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان 
سران قوه مجریه و مقننه بوده است. وی افزود: مطالبی که رهبر انقاب گفته اند 
تکلیف و وظیفه است و این جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم 
کند. رئیس مجلس تصریح کرد: در شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به 

دولت کمک کنیم و تاش کنیم امور کشور پیش برود.



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

 ترجمه کتاب »رفیق خوشبخت ما« به هشت زبان زنده دنیا  کتاب »رفیق خوشبخت ما« به هشت زبان زنده ترجمه می شود.جواد  هاشمی، مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی درباره 
کتاب »رفیق خوشبخت ما« گفت: این اثر به منظور بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس با موضوع بررسی شخصیت جهادی خستگی  ناپذیر شهید بزرگوار »سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی« از سوی اداره 

تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تهیه، چاپ و منتشر شد و به مناسبت فرا رسیدن نخستین سالگرد شهادت سردار دل ها به هشت زبان ترجمه می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با خانواده 
شهید فخری زاده دیدار کرد 

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی بــه منظور تجلیــل و تکریم 
خانــواده معظم شــهید فخــری زاده 
در منــزل ایــن دانشــمند برجســته 
و ممتــاز هســته ای و دفاعی کشــور 

حضور یافت.
بــه  قهــرودی  خاکســار  مصطفــی 
نمایندگــی از تولیــت آســتان قدس 
رضــوی به همــراه مدیرعامــل بنیاد 

کرامت رضوی در منزل شهید محسن فخری زاده حضور یافتند.
خاکسار قهرودی ضمن ابالغ سالم تولیت آستان قدس رضوی به خانواده این 
شهید گرامی اظهار کرد: شخصیت شهید حاج محسن فخری زاده آن قدر مهم 
بود که دشمنان اسالم و ایادی آنان با طراحی خبیثانه نسبت به ترور ایشان 

اقدام کردند.
وی بیــان کــرد: این دانشــمند برجســته در ســال های پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی همواره حضور مثمرثمری برای نظام اسالمی داشتند و عالوه بر حضور 
در عرصه های مختلف جهاد، خدمات ماندگاری را در پیشرفت علم و صنعت 

هسته ای کشور به یادگار گذاشتند.
خاکسار قهرودی با بیان اینکه ترور شخصیت های برجسته علمی و سیاسی 
کشــور نشــانه ضعف و استیصال دشــمنان ایران اسالمی است، گفت: ملت 
ایــران و تمــام عدالت خواهان چشــم  انتظار انتقام خواهــی مقتدرانه جمهوری 

اسالمی ایران از این جنایت وحشیانه هستند.
قائــم مقــام تولیت آســتان قدس رضــوی ابراز کرد: ما نماینــدگان تولیت معزز 
آســتان قدس رضوی بر خود الزم دانســتیم که پس از تشییع و وداع باشکوه 
امــا غریبانه شــهید فخری زاده در حرم مطهــر رضوی به دلیل محدودیت های 

کرونایی برای عرض ارادت در خانه معظم شهید حضور یابیم.
استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی نیز در این دیدار گفت: آمریکای 
جنایتکار و صهیونیســت خون خوار باید بدانند با ترور و شــهادت فرزندان 
غیور این مرز و بوم شــجره طیبه انقالب تنومندتر خواهد شــد و رویش ها 

در راه است.

 اعضای هیئت علمی دانشگاه امام رضا)ع( 
در جمع پژوهشگران برتر خراسان رضوی

دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( به عنوان 
پژوهشگران برتر دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی استان 
خراســان رضــوی در رشــته های فنــی و مهندســی و علوم انســانی انتخاب 

شدند.
بــه گــزارش آســتان نیوز، دكتر مرتضی نیكوقدم؛ عضــو هیئت علمی گروه 
یارانــه در حــوزه فنــی و مهندســی و دكتــر افســانه غنــی زاده؛ عضو هیئت 
علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در حوزه علوم 
انسانی به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

غیردولتی استان خراسان رضوی انتخاب شدند.
 داشــتن مقــاالت اصیــل پژوهشــی و یــا مــروری چــاپ شــده در مجــالت 
علمــی- پژوهشــی معتبــر، انجــام طرح هــای پژوهشــی پایــان یافتــه كه به 
مرحلــه فنــاوری رســیده، چاپ كتاب، اكتشــاف، ابتكار، نــوآوری و اختراع، 
دریافــت جوایــز از جشــنواره ها و ســایر مراجــع معتبر برخــی از معیارهای 

محاسبه امتیاز پژوهشگران برتر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی است.

مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین 
قــدس رضوی از بهره بــرداری زودتر از موعد 

پروژه مسیر کوشش تا خلج خبر داد.
محمــود عیــدی گفــت: مســیر کوشــش تــا 
خلج؛ یکی از بزرگ ترین پروژه های مدیریت 
شهری است که به زودی توسط این شرکت 

به بهره برداری می رسد.
پروژه بازگشــایی و احداث خیابان کوشــش 
از انتهــای بولــوار کوشــش تــا خیابــان خلــج 
بــه طــول 2 هــزار و 60 متر اســت و شــرکت 
تمامــی  رضــوی  قــدس  ماشــین  و  بتــن 
عملیــات خاکبــرداری، روســازی، آســفالت، 
جدول گذاری و همچنین اجرای کانال بتنی 
و ســاخت مســیل های فرعــی را در دســت 

اقدام دارد.
او شــرایط مناســب پــروژه مســیر کوشــش 
تــا خلــج را در مقایســه بــا ســایر پروژه هــای 
عمرانــی شــهرداری مشــهد، خــوب ارزیابی 
و اضافــه کــرد: ایــن امــر حکایــت از جهش 

صورت گرفته در روند ساخت پروژه دارد.
مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین 
قــدس رضــوی افــزود: بر اســاس زمان بندی 
شــهرداری مشــهد و قــرارداد منعقد شــده، 
ایــن پــروژه قــرار بــود در اردیبهشــت ســال 
و  بتــن  شــرکت  ولــی  شــود  افتتــاح  آینــده 
ماشــین قــدس رضوی بــا به کارگیــری توان 

فنی مهندســی خــود، همت 
جوانــان مجموعه و مدیریت 
جهادی، پروژه را چهار ماه از 
زمان بندی قــراردادی تعیین 
شــده، زودتر تحویل کارفرما 

خواهد داد.
اهمیــت  دربــاره  عیــدی 
بازگشــایی این مســیر گفت: 
بازگشایی مسیر مذکور یکی 
از خواسته های چندین ساله 

ساکنان این منطقه است که با بهره برداری از 
این پروژه، نه تنها حجم ترافیکی بولوار صبا 

و حتــی 100 متــری کاهــش 
خواهــد یافــت، بلکــه زمینــه 
شــهروندان  تــردد  ســهولت 
بولــوار  ایجــاد دسترســی  بــا 
کوشش به خلج و اتصال آن 
به شریان اصلی شهر فراهم 

می شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا 
اجــرای ایــن پــروژه و اتصــال 
ایــن معبــر بــه خیابان هــای 
خلــج، قائــم و بولــوار نمــاز، دسترســی بــه 
منطقــه گردشــگری هفت حــوض راحت تــر 

انجام خواهد شد.
مدیر پروژه مسیر کوشش تا خلج نیز گفت: 
در پروژه بازگشــایی مســیر کوشش تا خلج، 
خوشــبختانه زمینه اشــتغال مستقیم برای 
حــدود 25 نفــر و همیــن طــور غیرمســتقیم 
بــرای افــزون بــر 50 نفر فراهم شــده اســت، 
پــروژه  ایــن  از  بهره بــرداری  اینکــه  ضمــن 
عمرانــی نیــز در نهایــت بــه جهــش تولید و 

اشتغال منجر خواهد شد.
ســیدجعفر شعاع الحســینی افزود: تمامی 
حــال  در  پــروژه  ایــن  در  کــه  نیروهایــی 
فعالیــت هســتند در تالش انــد بــا ســاخت 
ایــن مســیر، گامــی بــه منظــور تســهیل در 
 عبــور و مــرور مــردم ســاکن در ایــن منطقه

بردارند.

اشتغال، الزمه جهش تولید»
اشــتغال زایی چــه در مقوله تولیــد و چه در 
اجــرای پروژه های مختلف به ویــژه در حوزه 
تحقــق  راســتای  در  مهــم  گامــی  عمرانــی، 
جهش تولید است. به همین دلیل با توجه 
به مشکالتی که امروزه شهرها با آن روبه رو 
هستند، شرکت بتن و ماشین قدس رضوی 
تــالش کرده تا تمامی پــروژه عمرانی خود را 
با پیوست اشتغال زایی و تأکید بر آن همراه 

کند.

مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی خبر داد

یلدای متفاوت بهره برداری زودتر از موعد پروژه مسیر کوشش - خلج 
خادمیاران زنگی آبادی   
خادمیــاران رضــوی شهرســتان زنگی آباد 
کرمان 150 وعده غذای گرم و 2۷0 بســته 
میــوه تــازه تهیــه و در شــب یلــدا میــان 
نیازمنــدان توزیــع کردنــد. بــا فرا رســیدن 
و  کبــری)س(  زینــب  حضــرت  میــالد 
همزمان با شب یلدا خادمیاران رضوی در 
زنگی آبــاد به یــاری خانواده های نیازمند و 
بی بضاعت شتافته و 150 وعده غذای گرم 
به همراه 2۷0 بسته میوه تازه را میان آنان 
توزیع کردند.این بســته های میــوه توزیع 
شده شامل اقالمی همچون پرتقال، انار و 
لیموی تازه و ارزش ریالی هر بسته معادل 

۴00 هزار ریال بوده است. 
گفتنی اســت یکی از خدمات خادمیاران 
رضوی شهرستان زنگی آباد این است که 
هــر مــاه 150 تا 200 وعــده غذای گرم طبخ 
کرده و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

میان محرومان منطقه توزیع می کنند.

خادمیاران در خدمت 
محرومان بم 

مســئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرستان بم از توزیع 150 بسته میوه تازه 
و ۳0 بسته ارزاق معیشتی میان محرومان 

و نیازمندان خبر داد.
محمــود مهدوی؛ مســئول کانــون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان بم گفت: به 
مناسبت فرا رسیدن شب یلدا خادمیاران 
رضوی کانون محله ای مسجد باقریه شهر 
بروات بم تعداد 150 بسته میوه ویژه شب 
یلــدا تهیه کــرده و با رعایت تمامی اصول 
بهداشــتی در بیــن اقشــار مســتضعف و 
محروم توزیع کردند.وی افزود: همچنین 
تعداد ۳0 بســته ارزاق معیشتی به ارزش 
از ســوی خادمیــاران  ریــال  ۳0 میلیــون 
مسجد کوثرالرسول شهر بم تهیه و برای 
شــب یلدا میان نیازمندان و خانواده های 

بی بضاعت توزیع شد.

سرزمین آفتاب 

خبر
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رئیــس بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قــدس رضوی گفت: 
پرستاران با ایثار و همت مهربانانه خود کشور را بیمه کردند.

به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی با حضور در میان جمعی 
از سرپرستاران بیمارستان رضوی ضمن تبریک به مناسبت 

سالروز والدت حضرت زینب کبری)س( و گرامیداشت مقام 
پرستاران و ابالغ قدردانی تولیت معزز آستان قدس رضوی از 
این قشــر زحمتکش، عنوان کرد: پرســتاران این مرز و بوم در 
بحرانی ترین شرایط که بسیاری از مردم سردرگم بوده اند و از 

مدیریت امور به دلیل ترس از جان شانه خالی می کردند، در 
صحنه حضور داشته و خط مقدم جبهه سالمت را با صالبت 
و مقاومت تمام حفظ کرده اند و یک بار دیگر ایثار اجتماعی 

را به نمایش گذاشتند.
دکتر رحمتی همچنین گفت: برخی اقدام های بی ســابقه در 
حوزه جراحی قلب کودکان تازه متولد شده در این مرکز انجام 
می شود که مایه مباهات مجموعه آستان قدس رضوی است 
و این مصداق بارز »ما می توانیم« است که این بیمارستان با 

داشتن پزشکان و پرستاران حاذق از خود بروز داده است.

خبر

رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی:

پرستاران با ایثار کشور را بیمه کردند

 با اجرای این پروژه و 
اتصال این معبر به 

خیابان های خلج، قائم 
و بولوار نماز، دسترسی 
به منطقه گردشگری 
هفت حوض راحت تر 

انجام خواهد شد

بـــــــرش

برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی وانت سیس���تم 
نیس���ان م���دل 1389 به رن���گ آبی-روغنی به ش���ماره 
انتظام���ی 781 ب 75 ای���ران 32 و ش���ماره موت���ور 
 NAZPL140TBN288457 581899 و شماره شاسی
به مالکیت آقای کاظم س���خدری مفقود گردیده و از 

درجه ی اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
10
05
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
10
06
8

س���ند کمپانی موتورس���یکلت زیگما مدل 1395 رنگ 
قه���وه ای ب���ه ش���ماره موت���ور 0125N1D205822 و 
ب���ه ش���ماره   N1D***125A9505151 ش���ماره شاس���ی 
انتظام���ی 82144 ای���ران 776 بن���ام امی���د حی���دری 

مفقود و فاقد اعتبار است.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب����رگ سبز،س����ند کمپان����ی و کارت خ����ودروی آمبوالن����س 
برلیان����س جین بی مدل 2017 رنگ س����فید با نوار نارنجی 
روغنی به شماره انتظامی 722ق79 ایران 10  شماره موتور 
 LSYHKACF9HK011713 4 و شماره شاسیRB268132A
به مالکیت آمبوالنس خصوصی امداد امین افشین مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
10
06
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
10
06
9

شناسنامه مالکیت، بیمه نامه، کارت و سند کمپانی 
و کلیه مدارک کامیون کمپرس���ی مدل 1981 رنگ آبی 
روغنی به شماره موتور 35598300206214 و شماره 
شاسی 34631214046727 به شماره انتظامی 515 
ع 76 ای���ران 12 بن���ام محمد آل پیغمبر مقدم مفقود 

و فاقد اعتبار است.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خ���ودروی پ���ژو405 م���دل 1389 رن���گ                      ب���رگ س���بز 
نقره ای متالیک به شماره انتظامی 275س69 ایران 
36  ش���ماره موتور 12489061777 و ش���ماره شاسی 
مه���دی  مالکی���ت  ب���ه   NAAM01CA3AR518174
مهربخ���ش مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
10
01
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
10
06
7

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو پی���کان وان���ت 
ب���ه  روغن���ی  ش���یری  س���فید  رن���گ   1392 م���دل 
شاس���ی  ش���ماره  و   118P0017659 موت���ور  ش���ماره 
NAAA36AA7DG618000 به ش���ماره انتظامی 166 
س 64 ایران 74 بنام سید ابوالفضل مومنی مفقود 

و فاقد اعتبار است.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز( ن���وع س���واری سیس���تم پژو 
تی���پ PARS XU7  مدل1398رن���گ س���فید روغن���ی  
شاس���ی  ش���ماره   124K1386923 موت���ور  ش���ماره 
813ی13  پ���اک  NAAN01CE7KH216959ش���ماره 
ایران 83 بنام الهام راه پیما مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
10
07
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
ام وی ام ه���اچ ب���ک مدل 1396 رن���گ آبی متالیک به 
ش���ماره انتظام���ی 275ه� 75 ایران 36  ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و   MVMD4G15BAFG000084
NATFBAAV5G1000088 به مالکیت عصمت فخرایی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
10
05
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 207 م���دل 1399 رن���گ 
ای���ران 12   ب���ه ش���ماره انتظام���ی 613ب73  س���فید 
شاس���ی  ش���ماره  و   178B0025400 موت���ور  ش���ماره 
NEER03FE6LG109131 ب���ه مالکیت عباس صادقی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
10
04
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش�تی درمانی مازندران در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت نس��بت به  خرید حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی دس��تگاه 
اتو آناالیزر بیوش��یمی بیمارس��تان حضرت فاطمه زهرا )س( ساری، نقلیه ماموریتهای درون شهری و برون 
ش��هری معاونت بهداش��تی، تعمیر، نگه��داری و راهبری تاسیس��ات مجتمع دانش��گاهی پیامبر اعظم)ص( و 
بیمارس��تان امام علی)ع( آمل و خدمات عمومی و پش��تیبانی خوابگاه های دانشجویی طبق اسناد، مدارك و 

مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه اقدام نماید.
 از متقاضیانی که آمادگی ش��رکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس��ناد و تحویل 
پیشنهاد طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق سامانه ستاد به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR اقدام و با 
توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکت های )الف(، )ب( و )ج( تهیه و به صورت فایل های

 PDF در زمان مقرر در سامانه فوق درج نمایند. 
در ضم��ن یادآور می گ��ردد کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقص��ه گران و گش��ایش پاکتها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

*مهلت دریافت اسناد از مناقصه گذار: از روز چهار شنبه مورخ 1399/10/03 تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه 
مورخ 1399/10/10 .

*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گذار: تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1399/10/20 .
* مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: به ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه به صورت نقدی واریز به 
شماره حساب 272790485 نزد بانک رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررسید ضمانتنامه 

بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ صدور باشد.
 * مح��ل دریافت اس��ناد و تحویل پیش��نهادات:: س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس 

.WWW.SETADIRAN.IR
*  تذکر: پیش��نهاد دهنده موظف می باش��د عالوه بر بارگذاری اس��ناد دریافتی و همچنین تصویر تضمین 
ش��رکت در فرایند ارجاع کار در سامانه ،اصل سند تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را تا ساعت 14/30 
روز ش��نبه م��ورخ 1399/10/20 در قال��ب پاکت الف به صورت الک و مهر ش��ده به آدرس س��اری- س��ه راه 
جویبار– دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمان��ی مازندران-طبقه همک��ف – اداره مناقصات و 

قراردادها تحویل نماید . کد پستی : 4815733971
*زمان گشایش پیشنهادها: زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 در طبقه 

همکف،دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه.
* اداره مناقص��ات و قرارداده��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن 33044109-011 ، تعمی��رات و نگهداری با ش��ماره تلفن 
33044366-011  ، نگهداشت منابع فیزیکی  با شماره تلفن 33044211-011  و مدیریت تجهیزات پزشکی 

با شماره تلفن33362258 -011  آماده پاسخگویی به سؤاالت می باشند. 

,ع
99
10
07
1

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 27/م/99
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی رضوان نظم 
طوس  به شماره ثبت 4080  مشهد

بدینوس��یله از کلی��ه ش��رکاء دع��وت ب��ه عم��ل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/10/14 س��اعت 9 صبح و  مجم��ع عمومی عادی 
بط��ور فوق الع��اده مورخ 1399/10/14 در س��اعت 10 
صب��ح واقع در مش��هد، خیابان س��ناباد غربی، پالك 

615 حضور  بهم رسانند .
دس��تور جلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده  : اصالح 
ماده 15 اساس��نامه در خص��وص مدت تصدی هیئت 

مدیره
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 انتخ��اب اعضای هیئ��ت مدیره و انتخاب بازرس��ین 
 هیئت مدیره موسسه

ع 9
91
00
65

»اطالعیه شرکت تعاونی طالیه داران 
صحاب صنعت هشتم«

 به اطالع س��هامداران محترم میرساند 
برگ��ه ه��ای توزی��ع س��ود و س��رمایه 
هری��ک ازاعضاءتهیه گردی��ده وتاتاریخ 
ش��رکت  دفت��ر  درمح��ل   1399/10/5
توزیع می شود. س��هامداران محترم با 
دردست داش��تن کلیه برگه های سهام 
قبلی مراجعه و برگ��ه جدید را دریافت 
نماین��د. در ص��ورت ع��دم مراجع��ه ت��ا 
تاریخ فوق هیئت مدیره شرکت نسبت 
ب��ه پرداخت نقدی یا انتق��ال به پروژه 

کوثر2 راسًا تصمیم خواهد گرفت.
آدرس : بل��وار پی��روزی بی��ن پیروزی 

18و20 پالک 84 واحد3 
 »شرکت تعاونی طالیه دارن صحاب 

صنعت هشتم« ع 9
91
00
52

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم
شهرداری محمدشهردر نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399،پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجدالش��رایط به ش��رح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثرتا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 
1399/10/13 با مراجعه به واحد امور قراردادهای ش��هرداری ضمن واریز 5% درصد س��پرده پیمان به عنوان س��پرده ش��رکت در 
مناقصه نس��بت به اخذ اس��ناد مناقصه اقدام نمایند.س��ایر اطالعات وجزییات در اس��ناد مناقصه مندرج شده و هزینه چاپ آگهی بر 

عهده برنده مناقصه می باشد. شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 40% نقد و60% تهاتر می باشد.

سعید صفری - شهردار محمدشهر /ع
99
09
85
4

رتبه مبلغ سپرده)ریال( مبلغ مناقصه) ریال( موضوع ردیف

فهرست بهاء 5 پایه رشته راه،راه 
آهن وباند فرودگاه سال 1399 861/500/000 17/230/000/000 بهسازی آسفالت سطح شهر 3 1
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با سایر نهادها
بــه گــزارش قــدس، محســن ردادی، 
عضــو هیئــت علمــی گــروه مطالعات 
انقاب اســامی پژوهشکده فرهنگ 
پژوهشــگاه  اجتماعــی  مطالعــات  و 
در  اســامی  اندیشــه  و  فرهنــگ 
یادداشــتی بــه موضــوع بودجه پایین 
نهادهای فرهنگی پرداخته اســت که 
در ادامه بخشی از آن را می خوانید. 

هفتــه گذشــته یادداشــتی بــا عنــوان 
»نهادهای مذهبی چقدر بودجه می گیرند؟« منتشر شد که درباره آن می توان 

به چند نکته اشاره کرد:
  بــا توجــه بــه اینکــه بودجــه عمومــی در الیحــه ۱۴۰۰ حــدود ۹۲۹هــزار و س

8۲۲ هزار میلیارد تومان است، مهم است بدانیم کل مبلغی که در آن یادداشت 
بــه نهادهــای مذهبــی نســبت داده شــده حــدود ۰٫۰۰8 درصــد از کل بودجــه 
 عمومی است! پس نه کل بودجه و نه 8 درصد و نه هشت صدم درصد، بلکه 
8 هــزارم درصــد از بودجــه عمومی برای ترویج و توســعه دیــن و مذهب صرف 
می شــود! احتماالً در ســکوالرترین حکومت ها هم این حداقل مبلغ به بخش 
دین و مذهب اختصاص داده می شود. البته ممکن است برخی معتقد باشند 
همیــن میــزان هم زیاد اســت و بایــد بودجه نهادهای مذهبی صفر شــود. این 

بحث دیگری است که در جای خود قابل بررسی و نقد است.
 در ردیــف کــردن اســامی نهادهای مذهبی، ســنخیت در نظر گرفته نشــده س

است. مثاً چطور پژوهشگاه ها با سازمان حج در یک دسته قرار می گیرد؟
 چــرا ســازمان بســیج جــزو نهادهای مذهبی قلمداد شــده اســت؟ ســازمان س

بسیج یک سازمان فرهنگی و نظامی و انقابی است و وظیفه  آن ترویج مذهب 
نیســت. شــاید چــون اعضــای آن متدین هســتند نویســنده این نــام را به این 

فهرست اضافه کرده است!
پــس در ایــن صــورت چــرا دانشــگاه امــام صــادق)ع( نیامــده کــه حوزوی تــر از 
بسیجیان هستند؟ شخصاً فکر می کنم نویسنده محترم پس از تنظیم جدول، 
مبلــغ نهایــی نهادهــای مذهبی را کمتر از حــد انتظار دیده، بنابراین »ســازمان 
بسیج مستضعفین« که میلیون ها عضو و مأموریت های گسترده ای بر عهده 
دارد با بودجه ای که تقریباً یک ســوم کل بودجه این فهرســت اســت را اضافه 
کرده تا عدد نهایی »درشــت تر« به نظر برســد! البته بابت چنین ســوءظنی به 

نویسنده محترم به خدا پناه می برم و استغفار می کنم.
 مقایسه های معنادار و رندانه ای توسط نویسنده صورت گرفته و اصطاحاتی س

به کار برده شــده که یادداشــت را از بی طرفی خارج می کند و آن را ســوگیرانه 
جلوه می دهد. به عنوان مثال برای حوزه علمیه کلمه  »ارتزاق« از بودجه عمومی 
به کار برده شده که تداعی کننده همان باور عامیانه ای است که در مقدمه به 
آن اشــاره شــد؛ در حالی که در ادبیات معمول بودجه، از عبارت »اختصاص« 
بودجــه بــه یک نهاد اســتفاده می شــود نــه ارتزاق. عــاوه بر این مقایســه های 
معناداری صورت گرفته؛ مثاً بودجه  »مرکز خدمات حوزه های علمیه« با بودجه 
اختصاص داده شده به »منطقه  آزاد قشم« مقایسه نمی شود، بلکه با بودجه 

»اورژانس« مقایسه می شود که ذهن مخاطب را جهت دهد.
یا بودجه سازمان تبلیغات با آموزش و پرورش مقایسه می شود که حساسیت 
کافی برانگیخته شــود. معنای ضمنی این مقایســه این اســت که مردم عزیز 
ایــران! اگــر ســال بعــد آمبوالنــس دیر به بیمار شــما رســید، به مرکــز خدمات 
حوزه هــای علمیــه مراجعــه و روحانیــون را مؤاخذه کنید! اگر ســال بعد کاس 
درس در مناطق محروم ســاخته نشــد، متهم اصلی، ســازمان تبلیغات اســت 
 نــه دولــت و آمــوزش و پــرورش. القــای ایــن پیام هــا گمراه کننده اســت. بودجه  
۰٫۰۰8 درصدی نهادهای مذهبی جای ســامت و آموزش مردم را تنگ نکرده 
است. باید سراغ ردیف های درشت تر بودجه رفت و با کاستن از آن مبالغ، به 

آموزش و سامت مردم رسیدگی کرد.
 امــا مهم تریــن اشــکال، بــه اعــداد و ارقــام ناقصــی برمی گــردد که بــا بودجه  س

نهادهــای مذهبــی مورد مقایســه قــرار گرفته اند. ایــن اعداد بــا واقعیت الیحه 
بودجه هیچ نســبتی ندارند و همان طور که گفته شــد، اگر مخاطبان به الیحه  
 منتشــر شــده مراجعــه کنند، به حقیقت پــی می برند. به عنــوان مثال بودجه 
جامعه المصطفی)ص( العالمیه دو برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش تصور 
شده است. بودجه  وزارت آموزش و پرورش به صورت تفکیک شده در جدول 
شماره 7 ماده واحده الیحه بودجه آمده است. مجموع این ارقام بیش از ۱۱۱ هزار 
و ۱۰۶ میلیارد تومان است. فقط بودجه اختصاص یافته به اداره مدارس خارج 
از کشــور، ۴7۱ میلیارد تومان اســت که وظیفه آن برگزاری کاس های درس در 
خارج از ایران است. بودجه المصطفی)ص( ۴۶۵ میلیارد تومان است که کمتر 
از یکی از اداره های وزارت آموزش و پرورش اســت که در باال به آن اشــاره شــد.
در مقام مقایســه، بودجه این دانشــگاه یک دویســتم بودجه وزارت آموزش و 
پرورش اســت که در یادداشــت ادعا شده بود بودجه ای تقریباً مشابه دریافت 
می کنند که اصاً صحت ندارد. به عاوه، بودجه  کلی وزارت آموزش و پرورش 
نه تنها کمتر نشده بلکه از ۵7 هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد 
تومان رســیده که حدود دوبرابر بودجه ســال ۹۹ اســت. در حالی که ادعا شده 

بود بودجه آموزش و پرورش به یک سوم کاهش یافته است.
نکتــه  دیگــر اینکــه بر اســاس جــدول اینفوگرافیک موجــود، بودجــه  نهادهای 
مذهبی نســبت به ســال گذشــته حدود ۱7 درصد افزایش یافته اســت. توجه 
داریم که برای بودجه  عمومی امسال نسبت به سال گذشته ۴7 درصد افزایش 
 پیشــنهاد شــده اســت. به عبــارت دیگر متناســب با تــورم، نهادهــای مختلف 
۴7 درصد بیش از ســال گذشــته پول دریافت می کنند، در حالی که نهادهای 
مذهبی فقط ۱7 درصد بیش از سال گذشته اعتبار دریافت خواهند کرد و این 
به معنای کاهش بودجه نهادهای مذهبی است. به نظر می رسد باید ذره بین 
را روی بخش هایی از الیحه بودجه گرفت که افزایش های ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی 

دارند و اتفاقاً اصاً هم مذهبی نیستند و بودجه  کشور را می بلعند!

دیدگاه

معرفی کتاب

گفت وگو باید با پیش فرض ناتوانی انسان باشد رسول رسولی پور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه دانشگاه خوارزمی در نشست »امام موسی صدر و دین گفت وگویی« گفت: امام موسی صدر معتقد 
است گفت وگو باید هدفمند و با پیش فرض ناتوانی انسان باشد. همه ما نیازمند به دیگری هستیم و کسی کامل نیست. پس در گفت وگوها موضع کسی که فقط می خواهد افاضه کند تا دیگران از او استفاده کنند، محلی 
از اعراب نخواهد داشت. این معنا از کرامت ذاتی انسان نشأت گرفته می شود و به همین دلیل نیز همه انسان ها باید برابر انگاشته شوند ودر این میان فقط استدالل است که نشان می دهد حرف درست چیست.

فرشاد مهدی پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی در 
بــه  اندیشه)شــماره ۲۴(  بــا مجلــه عصــر  گفت و گویــی 
حکمرانی در فضای مجازی پرداخته که در ادامه بخشی 

از این گفت و گو را می خوانید. 
مهدی پــور درخصــوص حکمرانــی بــر فضای مجــازی با 
اشــاره بــه ایــن نکته که توهــم توطئه با توطئــه متفاوت 
اســت، گفــت: توهــم توطئــه کــه توهــم اســت امــا در 
مــورد توطئــه باید حرف بزنیم. اساســاً فضــای مجازی و 
اینترنــت را نیروهــای نظامی در دنیا به وجــود آورده اند. 
آمریکایی هــا آن را بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آوردنــد کــه 
بتواننــد موشــک های اتمــی خود را با هم ســری کنند تا 
اگر شوروی به آن ها حمله کرد، چون این طرف آمریکا با 
آن طرف حدود ۱۰ ساعت اختاف دارد بتوانند بفهمند 
حملــه صــورت گرفتــه و جــواب آن را بدهنــد. بنابرایــن 
ماهیت این شــبکه نظامی اســت. عرض من این اســت 
کــه فقــط آن را بــه صــورت تهدیــد نبینیــم بلکــه یــک 
فرصت اســت و به شــما این فرصت را می دهد که مثاً 
توانمندی های نظامی خود را با یک کشــور دیگر ِســری 
و شــبکه کنیــد. پــس نکتــه اول در حکمرانــی بر فضای 
مجــازی ایــن اســت کــه نبایــد ایــن فضــا را تهدیدمحور 
تحلیــل کــرد، بلکــه بایــد آن را فرصت محــور دیــد و بــا 

استفاده از فرصت ها، تهدیدهایش را از بین برد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه در 

ادامــه افــزود: نکتــه دوم ایــن اســت کــه مــا صرفــاً نباید 
ذات گــرا و یــا کارکردگــرا باشــیم و باید درگیــر این دوگانه 
ذات گــرا و کارکردگــرا نشــویم. یک ذات گــرا در عالم پیدا 
کنید که واقعاً ذات گرا باشد و یک کارکردگرا در عالم پیدا 
کنید که واقعاً کارکردگرا باشد. به لحاظ نظری باید روی 
کارکردگرایی و ذات گرایی بحث کنیم. اما در حوزه عمل 
هیچ چیزی در عالم نیســت که هم ذات نداشته باشد و 
هم کارکرد. یعنی کارکرد و ذات با هم هستند و اگر صرفاً 
بر ذات گرایی متوقف شویم، از کارکرد غافل می شویم و 
اگر فقط بر کارکرد متوقف شویم، از ذات غافل شده ایم. 
وقتی می گویم فضای مجازی یک فرهنگ اســت، یعنی 
ذات فضای مجازی را فرهنگی می دانم و بعد به کارکرد 
آن توجــه می کنــم. بنابرایــن از ایــن دوگانــه ذات گرایی و 

کارکردگرایی باید خیلی سریع فرار کنیم.

نباید در خدمت اهداف فرهنگی اینستاگرام باشیم»
وی در ادامه افزود: قباً فکر می کردیم اگر چیزی شبیه 
گوگل درســت کنیم موفق خواهد بود. این یک اشــکالی 
دارد و آن اینکه تا شروع می کنیم که منابع آن را تأمین 
کنیــم و بــه فنــاوری آن دســت یابیــم، آن پلتفــرم ارزش 
قبلــی خودش را از دســت داده و ما عقــب مانده ایم. اما 
واقعیــت ایــن اســت که مــا در نهایــت می توانیــم چیزی 
مانند اینستاگرام درست کنیم و چون به ابعاد فرهنگی 
و اجتماعــی آن توجــه نکرده ایــم، همــان خدمــات را در 

کشور خودمان و با پول ملی خودمان می دهیم، اما نیاز 
ما تأمین نشــده اســت. پس باید به اعتبار اینکه فضای 
مجــازی را یــک امــر فرهنگــی می دانیــم آن را در حــوزه 

فرهنگ تحلیل کنیم.

معماری پلتفرم ها بر اساس فرهنگ خودمان باشد»
اجتماعــی  مطالعــات  و  فرهنــگ  پژوهشــکده  رئیــس 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی ضمن اشــاره به 
ایــن نکتــه کــه بایــد کاری فراتــر از تهیه پلتفرمی شــبیه 
اینســتاگرام انجــام دهیــم، گفــت: معمــاری ایــن پلتفرم 
بایــد بــر اســاس فرهنــگ خودمان باشــد. برخــی در این 
ســال ها ایده هایی درباره این مســئله داده اند. مثاً شما 
می گوییــد در ایــران خانواده موضوعیــت دارد اما در این 
شــبکه خانــواده اعم از پــدر، مادر، بــرادر و خواهر وجود 
ندارنــد. اگــر در خانه پدر ما چیــزی بگوید، یک نوع با او 
تعامل داریم و وقتی به شــبکه می آییم و پدرمان چیزی 
می گویــد، نــوع دیگری از تعامل را با او خواهیم داشــت. 
اساســاً اگر می خواهیم پلتفرمی به وجود آوریم، باید آن 
را خانواده محور درســت کنیم که با اقتضای فرهنگی ما 
تطبیق پیدا کند. آیا باید به شــبکه ای که از ما می پرســد 
شما male هستید یا female و یا شناخته شده نیستید 
به این معنا که دوجنسه و یا همجنس باز هستید، جواز 

بدهیم که در داخل کشور ما حضور داشته باشد؟
مهــدی پــور در ادامه خاطرنشــان کــرد: ما هیــچ کنترلی 

روی فضــای مجازی مــان نداریم و علتش هم این اســت 
که مالکیت نداریم و کنترل ما در حداقل ممکن است. 
در آمریــکا اگــر یــک نفر در خیابان مرتکب جرمی شــود 
گوگل، مایکروســافت، آمــازون و همه پلتفرم های فضای 
مجــازی موظــف هســتند اطاعــات او را در اختیــار قــرار 
دهنــد تــا با مجــرم برخورد شــود. ما مجــرم را می گیریم 
و اگــر رمــز موبایلــش را بــه مــا بدهــد آن را بــاز می کنیــم 
و می بینیــم در آن چیســت و تــازه می فهمیــم کــه چــه 
فاجعه ای را به بار آورده است. پس ما یکی از کشورهایی 
هستیم که اتفاقاً حداقلی ترین اعمال قدرت را در فضای 
مجــازی داریــم. بــا کشــورهایی کــه فاقــد دولــت مرکزی 
مقتــدر و متمرکز هســتند کاری نداریــم، اما وضعیتمان 
را با کشــورهایی که وضعیت مشــابه دارند بسنجید. در 
آلمــان بســیاری از پلتفرم هایــی که ما در اینجا اســتفاده 
می کنیم در دسترس نیست و آن ها در بسیاری از موارد 
از پلتفرم های داخلی خودشــان اســتفاده می کنند. پس 
نخستین ادعایی که رد می کنم این است که گفته شود 
در اینجــا کنترل باالیــی روی فضای مجازی داریم. خیر، 

اصاً چیزی به نام کنترل فضای مجازی وجود ندارد. 

بازتاب

فرشاد مهدی پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی:

ما هیچ کنترلی روی فضای مجازی مان نداریم

فاطمی نســب: علــوم انســانی در کشــور مــا از 
جهات مختلفی درگیر نوعی حیرت و آشفتگی 
اســت و گام نخســت حل این آشــفتگی، پیدا 

کردن و درک منابع آن است. 
پیــدا کــردن بــه ایــن معناســت که بــرای یافتن 
آشفتگی در عرصه اجتماع، سیاست و اقتصاد، 
در واکنشــی احساسی و تحقیرآمیز همه چیز 
را بــه ژن تنبــل و دغل بــاز ایرانــی مربوط ندانیم 
و کمی ســراغ منشأ تصمیم گیری های جمعی 
برویــم و در نقش رفتارهــای روزمره خودمان در 
بهبود شرایط کشور تأمل کنیم و ببینیم کدام 
نسخه است که در آن، موفقیت یک ایرانی با 

نسخه پیشرفت کشورش در تقابل نیست.
امــا موضــوع بــه ایــن ســادگی نیســت. تولیــد 
نسخه موفقیت یک کشــور، ارتباط عمیقی با 
وضعیت علوم انســانی آن کشور پیدا می کند. 
همان جمله ای که رهبری در دیدار با اســتادان 
دانشــگاه ها گفتنــد: »در پیشــرفت صنعتــی، 
حــدود ۴۰ درصــد مثــاً -یا ۵۰ درصــد- مربوط 
به مســائل مهندســی و مربوط به مسائل فنی 
اســت، حدود ۶۰-۵۰ درصد مربوط به مســائل 
علــوم انســانی -مثــل مدیریــت، همــکاری و 
سخت کوشــی- اســت؛ راســت می گوینــد، این 

خیلی مهم است«.
در ادامه سلســله گفت و گوهای علوم انسانی و 
پیشــرفت با دکتر هادی موسوی، عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه نگاهی به 
وضعیت علوم انســانی و نســبت آن با فلسفه 
انداخته ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

نگاهی در میان برخی اندیشــمندان ایرانی  س
وجــود دارد کــه معتقــد اســت علــوم انســانی 
مدت هاســت راه خــود را از فلســفه جــدا کرده 
و هرچــه جلوتــر مــی رود بــه ســاینس )دانــش 
تجربی( نزدیک می شود، بنابراین ما نباید علوم 
انسانی را با فلسفه ای که هنوز در علم بودنش 
دعواســت گره بزنیم. یعنی علوم انسانی امروز 
با فلسفه اسالمی چندان ارتباطی ندارد که ما 
بخواهیم علوم انسانی اسالمی تولید کنیم. نظر 

شما در این خصوص چیست؟ 
این نحوه از طرح بحث و ســؤال از طرف برخی 
که می گویند علوم انســانی در غرب از فلســفه 
یــا دیــن جداســت و حــاال مــا چــکار کنیــم و... 
نشــان می دهــد علــوم انســانی ایــده آل آن هــا، 
علــوم انســانی اســت کــه در غرب دارد شــکل 
می گیــرد. بنابرایــن ایــن طرح پرســش، موضع 
بی طرفانه ای ندارد. دوستانی که گاه این نکات 
را می گویند، به نظرم نه غرب را خوب خوانده اند 
و نه از فلسفه اسامی اطاع دارند. در نقد این 
دیدگاه شــاید اصاً ضرورتی نداشــته باشــد به 
فلسفه و دین اسام کاری داشته باشیم، بلکه 
بازخوانی همان »ســاینس« غربی و اســتناد به 
همان علوم انسانی غربی کافی است. من چند 
نمونــه برای شــما مــی آورم که بگویــم چرا علوم 
انســانی نمی تواند از فلســفه و دین جدا شود. 
لوئی اشــتراوس یکی از افراد برجسته در علوم 
اجتماعی جدید و کســی اســت که بنیان گذار 
ســاختارگرایی در علــوم اجتماعــی اســت. او 
می گویــد دنیــای جدیــد غــرب بــا یــک بحرانی 
روبه رو شــده که نمی توانیم آن را حل کنیم جز 
آنکه به آثار فاسفه گذشته و از جمله فاسفه 

اسامی رجوع کنیم!
بنابراین ســاختارگرایی و روش ساختارگرایی را 
تأســیس می کند تا از طریق آن بتواند فاسفه 
گذشــته را بفهمد، چرا که قائل بود ایشــان به 
زبــان باطنــی ســخن می گوینــد و مــا در دوره 
کنونــی با فاصله ای که از ایشــان پیــدا کرده ایم 
نمی توانیم آن ها را بفهمیــم. در دوره فعلی این 
نکتــه کــه نمی توان علوم انســانی را از فلســفه 
جدا کرد، امر رایجی است. آنتونی گیدنز یکی 
از جامعه شناسان بزرگ دنیاست که هنوز هم 
در قیــد حیات اســت. اگــر در آثار او تأمل کنید 
می بینیــد گیدنز اصاً یک پایــه محکم کارش 
فلسفه است. اگر اشتباه نکنم در کتاب ساخت 
جامعه می گوید اگر علوم اجتماعی از فلســفه 

جدا شود محکوم به نابودی است. 
شــواهد فــراوان دیگــری از ایــن قبیــل در میان 
اندیشمندان معاصر غربی موجود است. مثاً 
دورکیــم؛ آخــر عمــرش مقالــه ای دربــاره هویت 
انسان نوشته و می گوید من تعجب می کنم از 
آن هایــی که به ایده های من اشــکال می کنند. 
در آن مقالــه اشــاره می کند ایــن ایده ها مبتنی 
بر دیدگاه های فلسفی است و بعد دیدگاه های 

فلسفی خود را تشریح می کند. 
در دوره هــای اولیه ای که اســم جامعه شناســی 
ظهور پیدا کرد، آگوست کنت را داریم که عنوان 
دو اثر مهم او فلســفه اثبات گرایی و سیاســت 
اثباتی است. اگر به آن کتاب ها مراجعه کنید، 
می بینید او هم نکاتی مانند فاسفه اسامی که 
از سنخ علم النفس هستند می گوید، به همان 
شــکل طرح بحث می کند. منظورم این اســت 
که اصاً هویت علوم انسانی بر اساس فلسفه 

شکل گرفته و نمی تواند جدا شود. 

آیا فلســفه اســالمی این ظرفیت را دارد که  س
خــودش را از تئــوری بــه عرصــه عمــل و مــدل 

بکشاند؟ 
این اتفاق افتاده اســت؛ حتی امروز که فلسفه 
یــک مقــداری دســتش بــه ظاهر بســته شــده 
است. فلسفه اسامی در طول تاریخ در ارتباط 
بــا واقعیــت جهان کــه همان دین الهی اســت، 
نشــان داد می توانــد تمدن های بزرگی بســازد. 

مثــاً یکی از دوره های ســخت 
ایــران، دوره ای اســت که مغول 
به ایران حمله کرد. آن مغول ها 
از این داعشــی هایی کــه امروز 
می بینیم صد درجه بدتر بودند. 
می گویند زمانی که به نیشابور 
رســیدند هیچ موجود زنده ای 
یعنــی  نگذاشــتند.  باقــی  را 
انســان ها را که کشتند، هیچ! 
درختــان را هــم از جــا کندند و 
چاه هــا را نیز پُــر کردند. این ها 
پــس از یــک دوره حمله هــای 
مکــرری که به ایــران می کنند 
ســنگین،  تخریب هــای  آن  و 
گیــر خواجه نصیــر می افتند. 
شــیعه  یــک  نصیــر   خواجــه 
دانشــمند،  امامــی،  دوازده 
طبیعیــدان، ریاضیــدان و یک 
فیلســوف درجــه یــک اســت. 

ایشان کتابی دارد به نام اخاق ناصری. محتوای 
ایــن کتــاب بیانگــر توجه به حکمــت عملی در 
فلسفه اسامی است. ببینید خواجه نصیر با 
مغوالن چکار می کند که آن ها پس از یک دوره ، 

خادمان و مروجان دین امامیه می شوند.
فلسفه اســامی هنوز هم چنین توانایی هایی 
دارد. ولی اتفاقی که افتاده این است که دنیای 
جدیــد غــرب بــا یــک کپی بــرداری از فلســفه 
اسامی توانست در ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال با کوچی 
کــه دانشــمندان اســامی بــه مناطــق بیزانس 
کردند، به پیشــرفت هایی در علوم دست یابد. 
اما آن ها در بازه ۳۰۰ ساله بنا را بر این گذاشتند 

که جای دین را با علوم انسانی عوض کنند. 

چه ایرادی در مواجهه ما با منابع فلســفی  س
وجــود دارد که دســت مــا را در اســتفاده از این 

منابع کوتاه کرده است؟
نباید نگا همان را به چند کتاب درسی که االن 
درباره فلسفه اسامی در دانشگاه ها یا حوزه ها 
خوانده می شود، محدود کنیم. مثاً وقتی اسفار 
می خوانیم، در کنارش رســاله تصور و تصدیق 
ماصدرا را هم بخوانیم. این رساله در واقع دارد 

بخشی از مبانی معرفت شناسی 
ماصدرا را می گوید. به طور کلی 
ما حکمت عملی را نمی خوانیم. 
وقتــی حکمت عملی را نخوانیم 
یعنی دانشــی کــه تربیت کننده 
نمی خوانیــم،  را  اســت  انســان 
داخــل  در  کــه  امــوری  یعنــی 
از  اعــم  اســت،  الزم  خانــواده 
امــور مالــی، تربیتی و سیاســت 
را  حکمرانــی-  یعنــی  ُمــدن- 
نمی خوانیم. فلسفه ای در نظام 
آموزش ماســت که فقط بر یک 
بخش هــای خاصی از فلســفه، 
آن هم با یک دیدگاه های خاص 
تمرکــز کــرده؛ یعنــی فقط عقل 
نظری و حکمت نظری را در نظر 
گرفته است. این در حالی است 
کــه اگــر فلســفه بخواهــد وارد 
جامعه شود باید حکمت عملی 
که بخش مهمی از فلسفه است نیزدر کنارش 
خوانده شــود. در میان علما و فاســفه معاصر 
ماننــد عامــه طباطبایی و... کســانی بودند که 
هم به حکمت عملی پرداختند و هم در علوم 

اجتماعی از آن استفاده کردند.

حــوزه  س در  مــا  داریــد  اعتقــاد  یعنــی شــما 
روش شناسی و الگوهای عملیاتی هم برای امروز 

محتوا داریم؟
بلــه فاســفه و اندیشــمندان بزرگمــان بیش از 

آنکه تصور کنیم تولید محتوا کرده اند.
 
از ایــن منابــع می توانیم برای مســائل امروز  س

جامعه ایران بهره ببریم؟ 
در بخش آخر کتاب »جایگاه شناســی حکمت 
عملی« تطبیقی میان دیدگاه عامه طباطبایی 
درباره نظریه ذهن ایشان که معروف به نظریه 
اعتباریــات اســت بــا نظریه جــان ســرل درباره 
واقعیــت نهــادی انجــام دادیــم. خــب هرکــس 
ایــن منابــع را مطالعــه کنــد متوجــه می شــود 
توانمندی های نظریه اعتباریات عامه طباطبایی 
بســیار بیشــتر از نظریــه واقعیت نهــادی جان 

 function ســرل اســت. به طور نمونه مفهــوم
جــان ســرل کــه یکــی از بنیادهــای مفهومــی 
واقعیت نهادی است بسیار محدودتر از نظریه 
»اســتخدام« عامــه طباطبایــی توانایی تبیین 
واقعیت هــای اجتماعــی را دارد. ایــن در حالــی 
است که ادعای جان سرل در آن کتاب، ساخت 
جهان اجتماعی است که درصدد بیان بنیادهای 
تمــدن بشــری اســت. بنابراین اگــر نظریه های 
بــزرگان خودمــان را خــوب فهــم کنیــم می توان 
بــرای مســائل اجتماعــی و تمدنــی بــه کار برد.
یــک نمونــه به روزتر بگویم از گیدنــز. او یکی از 
اندیشــمندان مدرنیتــه اســت؛ یعنــی بــرای ما 
توضیح می دهد که چه اتفاقی در دنیای مدرن 
افتــاد و مــا بــرای شناســایی ایــن دنیــای مدرن 
احتیــاج بــه چه دانشــی داریــم و از آن با عنوان 
دانــش اجتماعــی جدید یــاد می کند. دانشــی 
که متفاوت از علوم اجتماعی کاسیک است. 
یکــی از کارهای شــاخص گیدنز این اســت که 
هویــت مدرنیتــه را بــرای مــا توضیــح می دهد. 
در کتاب هــای مختلفــی از جملــه یکــی از آثــار 
خاصش که پیامدهای مدرنیته است، نهادهای 
مــدرن را توضیح می دهد. او حدود ســال ۱۹۹۰ 
این کتاب را نوشــته اســت. آنجا عبارتی درباره 
جهان مدرن دارد و می گوید جهان مدرن تبدیل 
به یک حکومت توتالیتر شده، یعنی دارای یک 
نوع دیکتاتوری اســت کــه اجازه نمی دهد چیز 
دیگــری، نهاد دیگری یا یــک هویت اجتماعی 
دیگــری بخواهــد ســربردارد و در مقابــل آن قد 
علم کند. گیدنز یک جامعه شناس درجه یک 
غربــی اســت کــه مدت ها هم مشــاور تونی بلر 

بوده است. 
عامــه طباطبایی مقالــه ای دارد نزدیک به این 
عنوان: زعامت و مرجعیت؛ ایشان در آنجا کاماً 
هویــت مدرنیتــه را تبیین می کنــد و یک تقریر 
جامعه شناسانه می دهد و می گوید دیکتاتورها 
دو نوع انــد؛ یــک نوع دیکتاتور فردی اســت که 
در یــک دوره هایــی از تاریخ همه ملت ها به آن 
دچار می شدند. این دیکتاتورِ فردی یک عده ای 
را دور خــودش جمــع می کند و ســپس می آید 
حاکم می شود و ایده های خود را دیکته می کند 
و همــه هــم بایــد گــوش کننــد. امــا االن با یک 
دیکتاتــوری اجتماعی مواجهیم. دیکتاتوری ای 
کــه در دوره مدرنیتــه شــکل گرفتــه یــک نــوع 
دیکتاتــوری اجتماعــی اســت کــه می خواهــد 
جامعه هــای دیگر را تحت ســلطه خود بگیرد. 
ایــن تقریر هم پشــتوانه های نظــری دارد و هم 
روی وضعیت امروز جامعه ما پیاده شده است. 
عامــه ایــن مطلــب را تقریباً ۳۰ ســال پیش از 
گیدنز گفته است. اگر ما داشته های خودمان را 
خوب نگاه نکنیم، موجب می شود گمان کنیم 
هیــچ چیــزی نداریم. اتفاقاً نهادهــای غرب هم 
می خواهند ما فکر کنیم هیچ پایه هویتی نداریم 
و هر چه هست از غرب آمده و ما باید هر چه 
آن هــا دیکته می کنند چــه در دانــش، فناوری، 
سبک زندگی، اندیشه و... بپذیریم. آن ها تاش 
می کنند این فکر را در ذهن جوامع دیگر با این 
شــعار جا بیندازند که آنچه شما دارید قدیمی 
اســت و دوره اش گذشــته و بایــد آن هــا را کنــار 
بگذارید و از این طریق می خواهند جوامع را از 
هویــت اصیل خود تهی کنند تــا خود را الگوی 

جهانی معرفی نمایند.

گفت وگو با دکتر هادی موسوی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

راه ورود علوم انسانی به مشکالت کشور، حکمت عملی است

فلسفه ای در نظام 
آموزش ماست 
که فقط بر یک 

بخش های خاصی از 
فلسفه، آن هم با یک 

دیدگاه های خاص 
تمرکز کرده؛ یعنی فقط 
عقل نظری و حکمت 
نظری را در نظر گرفته 

است

بـــــــرش

کتابی برای کنترل تشویش  آدمی در جهان امروز
کتاب »دمی آرام گیر و فرزانه شو« نوشته هیمن سونیم، به کوشش نازنین فیروزی 
ترجمه و از سوی نشر میلکان منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایبنا »دمی آرام گیر 
و فرزانه شو« کتابی است که در سال ۲۰۱۲ در کره جنوبی منتشر شد. انتشار این 
اثر با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بود؛ به طوری که در مدت ۴۱ هفته 
در صدر پرفروش های کتاب قرار داشت. بنا برآمار منتشر شده، بیش از ۳ میلیون 
نســخه از آن که به زبان های مختلف ترجمه شــده، به فروش رفته اســت. هیمن 
سونیم در این کتاب تاش دارد با ارائه راهکارهایی ساده اما کارآمد، به مخاطب 
بیاموزد چطور می تواند اضطراب و تشویش های روزانه خود را کنترل کند. او قصد 
دارد با این روش ها به مخاطبان کتابش یادآوری کند با استفاده از چه شگردهایی 

می تواننــد در ایــن دنیای نــاآرام، آرام بمانند. کتاب حاضر 
که در هشــت فصل تنظیم شــده، تجارب یک 
اســتاد دانشــگاه را در اختیــار مخاطــب قــرار 
می دهــد. او در ایــن اثــر از موضوعات مختلفی 
صحبت می کند و بر عشــق و دوســت داشــتن 
همنوع و بخشــش به عنوان یکــی از روش های 
کلیدی تأکید می ورزد. در بخشــی از این کتاب 
آمده اســت: این همه غوغا در جهان برپاســت 
یــا در ذهــن من؟ جهــان به ســرعت در حرکت 
اســت، امــا ایــن بدان معنی نیســت کــه ما نیز 
مجبور به چنین کاری هســتیم. انتشــار کتاب 
سونیم مورد تشویق کارشناسان نیز قرار گرفت.
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یادگاری شیعیان هند در بست پایین  خیابان
مراکــز  از  یکــی  هنــد  شــبه قاره 
حضــور شــیعیان در آسیاســت. 
در قرن یازدهم که سلسله قطب 
شــاهیان در حیدرآبــاد مســتقر 
بــود و همزمــان صفویــان قــدرت 
را در ایــران در دســت داشــتند، 
روابط میان شبه قاره هند و ایران 
در  بــود.  دوســتانه  و  صمیمانــه 
شــد  همین دوره اســت که آمد و

شــیعیان هند به ایران برای زیارت حرم رضوی، موجب شــد که از آن ها 
هــم ماننــد دیگــر دوســت داران اهل بیــت)ع( یادگارهای گران ســنگی در 
مشهد و به ویژه اطراف حرم امام رضا)ع( باقی بماند. »خیرات خان« یکی 
از صاحب منصبان دولت قطب شاهیان بود که حوالی سال 1055 هـ.ق به 
قصد زیارت ثامن الحجج)ع( به ایران آمد و به مشهد سفر کرد. در این 
سفر با هزینه و همت او مدرسه ای در ضلع شمالی باالخیابان ساخته 
شد که به مدرسه خیرات خان شهرت یافت. کار ساختن مدرسه در سال 
1057 هـ.ق )1026 خورشیدی( به پایان رسید اما ظاهراً طبق گزارش کتیبه 
ســردر مدرســه، بانی آن مدتی پیش از افتتاح مدرســه دار فانی را وداع 
گفته اســت. این مدرســه که باید آن را یادگار شــیعیان شبه قاره هند در 
مشهد بدانیم، هزار و 500 مترمربع وسعت دارد و در اطراف آن حجره های 
متعددی ساخته شده است. جالب است بدانید کتابخانه این مدرسه 
در ســال 1303 هـ.ق )1265 خورشــیدی( با اهدای 200 جلد کتاب خطی 
و چاپی از طرف شخصی به نام »علیمردان تیموری« تأسیس شد و به 
نوشته محمود فاضل در مقاله »مدارس قدیم مشهد«، تعداد کتاب های 
خطی آن در سال 1351 خورشیدی 140 نسخه بوده است. در حال حاضر 
این مدرســه بخشــی از دانشــگاه علوم اســامی رضوی است و زیر نظر 

آستان قدس اداره  می شود.

درباره شغل چهار قرنه صحافی در حرم مطهر 

تزئین کتاب با طال، الجورد و سریش!

صحافی، یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین مشاغل در آستان  قدس 
رضــوی اســت. نگهــداری و مراقبت از قرآن های وقفــی و نیز کتاب های 
ارزشــمند ادعیــه، در کنــار حفــظ کتاب هــای خطی وقف شــده در حرم 
رضوی، ضرورت ایجاد چنین شغلی را در آستان  قدس به وجود آورد؛ 
تــا جایــی کــه بخشــی از موقوفه هــای حــرم رضوی نیــز برای انجــام این 
کار و هزینه های مربوط به آن اختصاص یافته اســت. در میان اســناد 
موجــود، ســندهای مربــوط به بخــش صحافی حرم را می توان از ســال 
1096هـ.ق )1064 خورشیدی( به بعد، مشاهده کرد. در سند سال 1064 
خورشــیدی، ســخن از »صحاف خانه ســرکار فیض  آثار« به میان آمده 
 اســت کــه نشــان می دهــد، مدت ها پیــش از این تاریــخ، اداره صحافی 
در حرم رضوی ســاخته شــده  بود و به همین دلیل، باید قدمت آن را 
دست کم چهار قرن بدانیم. معموالً افرادی که قرآن یا دیگر کتاب های 
مذهبی را وقف حرم می کردند، موقوفه ای را هم برای نگهداری از آن ها 
در نظــر می گرفتنــد یــا وجهــی را بابــت صحافی آن ارســال می کردند و 
این مسئله، یکی از نکات جالب توجه در بررسی تاریخ صحافی حرم 
اســت. به عنوان نمونه در ســال 1284هـ.ق )1246 خورشیدی( دو قرآن 
نفیس وقفی به همراه هزینه صحافی آن ها، از هرات به مشهد فرستاده 
شــد که ســند آن موجود است. ســیاهه مربوط به اقدام های صحافی، 
بخشی از گزارش های ماهانه و ساالنه آستان  قدس را تشکیل می داد. 
صحافان، بر اساس منظور واقف یا دستور رئیس کتابخانه، کار صحافی 
را با استفاده از مصالحی مانند طا، الجورد، پارچه، سریش و نخ کاغذ 
انجام می دادند. افزون بر این، صحافان چیره دســت حرم، در گذشــته 
و حال، اموری مانند تذهیب، کسرنویسی، خرده نویسی و مانند آن را 
که از گذشــته های دور در این فن رایج بوده  اســت، عهده دار می شــوند 
که توســط خود آن ها یا زیر نظرشــان به انجام می رســد. بدون تردید، 
 صحافــان حــرم نقــش بزرگــی در حفــظ میــراث مکتــوب آســتان قدس 

ایفا کرده اند.

 مراسم ُصّفه؛ مجالی برای تالوت قرآن 
و توسل به اهل بیت)ع( 

احتماالً بسیاری از زائران و مجاوران حرم رضوی، هنگام تشرف به حرم 
و توفیــق زیــارت ضریــح مطهر امام هشــتم)ع( از مســیر ورودی صحن 
آزادی یــا رواق امــام خمینــی)ره(، مراســم ُصفّــه را دیده انــد، هــر چنــد 
ممکن است نام آن را ندانند؛ مراسمی که همه روزه، صبح و عصر، در 
دارالحفاظ و گاه در دارالسام برگزار می شود؛ ابتدا فراشان فضای مورد 
نیاز مراسم را قُرُق و پس از تنظیف و تطهیر، دو نوار پارچه ای مخملی 
و ســوزن دوزی شــده را در دو طرف و به فاصله نیم  متر پهن می کنند و 
روی هر کدام، هفت رحل قرآن و مقابل هر کدام، یک شمعدانی الله 
بــا شــمع روشــن قــرار می دهند. پــس از انجام مراســم اولیــه، 14 تن از 
حفاظ در دو طرف می نشینند و به تاوت قرآن می پردازند و پس از آن 
ادعیه مشهوره را قرائت می کنند. قدمت این مراسم معنوی که موجب 
توجه قلبی مؤمنان به ذکر و عبادت می شود، به تحقیق معلوم نیست. 
احتمــاالً این رســم را می توان تــا عصر صفویه و در قالب های مختلف، 
پی جویی کرد. مراســم ُصفّه، همیشــه با دعا برای مسلمانان و مؤمنان 

درگذشته پایان می یابد.

نخستین ساعت های آستان  قدس، چگونه و در چه زمانی نصب شدند؟  

درباره صاحب آرامگاهی که خیابان تاریخ ساعت به وقت حرم مطهر
معروفی در مشهد به نام اوست 

 َطْبِرسی 
فخر محدثان شیعه

یکی از مزارات مجاور حرم رضوی که زائران 
و مجــاوران، هنــگام ورود به حرم مطهر از 
بــا آن روبــه رو  ســمت خیابــان طبرســی 
می شــوند و گاه برای زیارت، قرائت فاتحه 
یا رفع خستگی، لحظاتی را در آن سپری 
می کنند، ساختمان آرامگاه ادیب، فقیه، 
محــدث، متکلــم و مفســر نامــدار جهان 
تشــیع، فضل بن حســن طبرسی است. 
او در زمره راویان »صحیفه الرضا)ع(« قرار 
دارد. طبرســی احتماالً در ســال 468هـ.ق 
)454 خورشــیدی: 945 ســال قبــل( و در 
طبرستان)مازندران( متولد شد. با این  حال 
برخــی معتقدنــد کــه زادگاه وی َطبْرِس یا 
همان تفرش فعلی بوده  اســت و تعدادی 
از مورخــان نیــز، وی را از اهالــی طبــس 
دانســته اند، هر چند که قول نخســت بر 
بقیه اقوال ارجحیت دارد. طبرسی به مدت 
54 سال و در عهد حکومت سلجوقیان، در 
سناباد توس سکونت داشت و شاگردانی 
مانند حسن بن فضل طبرسی، فرزندش، 
محمد بن علی بن شهرآشــوب ســاروی و 
شاذان بن جبرئیل قمی تربیت کرد. این 
محــدث عالی مقــام، از ســال 523 هـــ.ق، 
در شهر بیهق یا سبزوار کنونی که در آن 
دوره، یکــی از مراکــز زندگی شــیعیان بود، 
سکونت اختیار کرد و مورد تکریم و احترام 
فوق العاده ســادات آل زباره در این منطقه 
قرار داشت. طبرسی بسیاری از آثار خود 
را در موضوعــات گوناگــون فقهــی، در ایام 
اقامت در بیهق به رشته تحریر درآورد. یکی 
از مهم ترین این آثار، تفسیر »مجمع البیان 
لعلوم القرآن« است. این عالم جلیل القدر 
پس از 25 سال زندگی در بیهق، در شب 
عید قربان ســال 548هـ.ق )فروردین 534 
خورشیدی( دار فانی را وداع گفت. پیکرش 
را به مشــهد حمل و در نزدیکی مســجد 
قتلگاه به خاک سپردند. در طرح توسعه 
حرم که طی چند دهه گذشته اجرا شده 
 است، مزار شیخ طبرسی، با تمهیدات ویژه 
مهندسی و فنی، اندکی جابه جا و به مکان 
فعلی منتقل و روی آن بنایی زیبا و درخور 

ساخته شد.

نامداران حرم

هنر در حرم

خاطرات حرم

مشاغل حرم

سنت های حرم

»شمس الشموس«، گزارشی تاریخی از حرم رضوی  کتاب »شمس الشموس؛ انیس النفوس«، نوشته محمد احتشام  کاویان، کتابی به زبان فارسی درباره تاریخ آستان  قدس رضوی است. این کتاب، شرح 
 کوتاهی از زندگی حضرت ثامن الحجج)ع( ارائه می کند و سپس گزارش مبسوط درباره بانیان حرم، بیوتات مبارکه و مؤسسات و تشکیالت قدیم و جدید آستان  قدس در اختیار مخاطب می گذارد. نگارنده مشاهدات 

70 ساله خود درباره تاریخ آستان  قدس را پیش روی خواننده قرار می دهد. بخش هایی از این کتاب، در سال 1320 در روزنامه شهامت، چاپ مشهد منتشر می شد؛ اما بعدها در قالب کتابی مستقل انتشار یافت. 

ما،  همه  برای  نیکبخت   محمدحسین   
دانستن ساعت برای انتظام دادن به امور 
این  است.  حیاتی  و  ضروری  شخصی، 
حساسیت فقط به عصر و زمانه ما مربوط 
به  اولیه،  دوران  همان  از  بشر  نمی شود؛ 
طی  بود.  وقت  تنظیم  برای  راهی  دنبال 
قرن های گذشته، روش های مختلفی برای 
نشان دادن وقت و ساعت به کار گرفته شده 
 است و البته، برخی از آنها، در پیچ  و خم های 
تاریخ، فراموش شده اند. اما اگر قرار باشد 
به سراغ همین ساعتی برویم که در حال 
حاضر کارمان را راه می اندازد، باید در تاریخ 
ایران، حدود 400 سال به عقب برگردیم؛ بله، 
تعجب نکنید! ورود ساعت های عقربه ای 

و مکانیکی به ایران، از دوره صفویه آغاز 
شد؛ دورانی که تاجران اروپایی، ساعت های 
ساخت قاره سبز را، به عنوان کاالی لوکس 
به ایران وارد کردند و البته این وسیله، مورد 
اولیای امور در آن دوره قرار گرفت.  توجه 
هم،  وسیله  این  ویژه  کاربردهای  از  یکی 
تعیین اوقات شرعی بود؛ همان کاربردی که 
امروز هم برای مؤمنان حرف اول را می زند. 

رد پای ساعت حرم در عصر صفوی»
حرم رضوی نیز، از همین دوره تاریخی، یعنی 
عصــر صفویــه، صاحب ســاعت مکانیکی 
شد. رد پای این موضوع را می توان در اسناد 
قدیمی به ویژه وقف نامه هایی که از این دوره 
باقی مانده  اســت، یافت. مثاً قدیمی ترین 
ســند، مربــوط بــه ســال 1093هـــ.ق )1060 
خورشیدی( است؛ وقف نامه امیر معزالدین 
محمد، وزیر خراسان که مزرعه »گودسلوک« 
را وقــف آســتان  قــدس رضــوی کــرد و یکــی 
اجــرت  بــه  را  موقوفــه  درآمــد  مصــارف  از 
ساعت ساز آستان  قدس رضوی اختصاص 
داد. خوشبختانه ما اطاعاتی درباره برخی 
مســئوالن نگهداری ساعت در حرم مطهر 
طی قرون گذشته نیز در اختیار داریم؛ مثاً 
طبق ســندی که متعلق به ســال 1129هـ.ق 
می دانیــم  اســت،  دوره صفویــه   اواخــر  و 
کــه »مامحمدکریــم ساعت ســاز«، 
مسئولیت نگهداری از ساعت حرم 
مطهر رضوی را برعهده داشته  و برای 
نگهــداری آن، از کارپــرداز آســتانه، 
طناب و نمد دریافت می کرده  است. 
با این حال، از مدل ساعت و چگونگی کار 

آن، اطاعات دقیقی در دست نیست. 

ساعت مظفری»
اما قدیمی ترین ساعتی که امروزه برای 
زائــران و مجاوران حــرم رضوی قابل 
رؤیت است و بر خاف تصور آن ها، 
نــه در صحــن عتیق )انقــاب( بلکه در 
ایوان جنوبی صحن آزادی)نو( قرار دارد، 
مربوط به دوره قاجار اســت. این ساعت 

به احتمال زیاد، اواخر دوره ناصرالدین  شاه 
به یک کمپانی انگلیسی سفارش داده  شده 
و اوایل دوره مظفرالدین  شاه، آن را به ایران 
آوردند و در ایوان غربی صحن عتیق، جایی 
که امروزه به دروازه یا ایوان ساعت مشهور 
اســت، نصب کردند؛ شاید به همین دلیل 
اســت کــه بــه »ســاعت مظفــری« معروف 
شده. سال ساخت ساعت، 1893 میادی 
)1272 خورشیدی( است. ساعت را در محل 
مذکور، روی برجی فلزی نصب کرده بودند. 
این ســاعت دارای چهار صفحه اســت و از 
تمام جهات می شود آن را رؤیت کرد. طنین 
صدای زنگ این ساعت و بعدها، جایگزین 
آن کــه دربــاره اش صحبــت می کنیــم، یکی 
از نوســتالژیک ترین خاطــرات ســالمندان 
مشــهدی اســت. در قدیم، به ویژه در دوره 
قاجار که وسعت مشهد کم بود، تمام مردم 
شهر با صدای زنگ این ساعت آشنا بودند و 
اوقات خود را با آن تنظیم می کردند. در سال 
1333 خورشیدی و در پی طرح پوشاندن نهر 
نادری در مسیر باالخیابان، گودبرداری های 
غیراصولی موجب شــد که آب به پایه های 
ایوان ساعت نفوذ کند و سبب نشست و 
تَــرَک برداشــتن آن شــود. به همیــن دلیل، 
ســاعت را از روی برج فلزی برداشــتند و به 
برج ســردر ایــوان جنوبی صحــن آزادی)نو( 
منتقل کردند. این ســاعت هنوز در همین 

محــل قرار دارد، هر چند زیاد در چشــم 
نیســت و زائران و مجــاوران کمتر به آن 

توجه می کنند.

ساعت معاون التجار»
قصه ساعت فعلی صحن عتیق)انقاب( از 

سال 1335 شروع می شود؛ عبدالحسین 
معاون التجار یزدی، بر اســاس نذری که 
داشت این ساعت را که سال ساخت آن 
1954 میادی )1332 خورشیدی( است، 
از هامبورگ آلمان خرید و از طریق کشتی 

به بندر خرمشهر آورد و از  آنجا به مشهد 
حمل کرد. این ساعت، در سال 1334 و طی 
مراسم باشکوهی، روی برجی از بتون که به 

جای برج فلزی ساخته شده بود، قرار گرفت 
و تا امروز، به کار خود ادامه داده  است. این 
ساعت هم مانند ساعت قبلی، چهار صفحه 
در چهار طرف دارد، اما شماره های صفحه آن 
فارســی اســت و وزن کمتری دارد. امروزه در 
صحن های مختلف حرم رضوی، ساعت های 
عقربه ای قدیمی و دیجیتالی جدید و فراوانی 
نصب شده  که کار تنظیم وقت را برای زائران 
و خادمــان بــارگاه ملکوتــی ثامن الحجــج)ع( 
بسیار ساده کرده  است. هر چند که همهمه 
و شــلوغی شــهر، کمتــر اجــازه می دهــد که 
مجاوران حریم رضوی، بانگ ساعت قدیمی 
را بشــنوند، امــا هنــوز هــم، کســانی کــه در 
محات اطراف حرم ساکن هستند، می توانند 
نیمه شب ها، طنین زنگ ساعت را بشنوند و 

با خاطرات گذشته، تجدید دیدار کنند.

کتیبه نــگاری در بناهایی که عموماً جنبــه مذهبی دارند، 
یکــی از برجســته ترین و زیباتریــن اشــکال هنر اســامی 
اســت. در کتیبه نویســی، معمــوالً هنــر خطاطــی در کنار 
تذهیب و کاشی سازی قرار می گیرد و نتیجه آن شاهکاری 
است چشمنواز و نشاط بخش که دل را از تألمات جاری 
پاک و پیوستگی خطوطش، جان را از لطافت معنوی هنر 
سرشار می کند. در طول تاریخ شهر مشهد کتیبه نویسان 
و هنرمنــدان بســیاری بــه خلق آثار بدیــع در حرم رضوی 
پرداخته انــد کــه یکــی از آن هــا »محمدحســین شــهید 
 مشــهدی« اســت. این کتیبه نــگار توانمند که دســت کم 
14 اثر مهم از او در دو صحن عتیق و نو وجود دارد، بین 
سال های 1260 هـ.ق )1223 خورشیدی( مصادف با اواخر 
سلطنت محمدشاه قاجار تا 1277 هـ.ق )1239خورشیدی( 
همزمان با دهه نخست سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، 
به کار کتیبه نویســی در حرم رضوی مشغول بوده است. 
یکی از بهترین نمونه کارهای او را می توان در پیشانی ایوان 

شرقی صحن آزادی مشاهده کرد. وی در همه کتیبه هایش 
نام خود را در پایان متن آورده و از دو عنوان »محمدحسین 
الشهید المشهدی« و »محمدحسین سلطانی« استفاده 
کــرده اســت. احتمــاالً »ســلطانی«، لقب یا درجــه ای بود 
کــه وی از حاکمــان قاجــار گرفــت. ظاهــراً محمدحســین 
شــهید مشــهدی به غیر از کار کتیبه نویســی، به نگارش 
قرآن کریم نیز اهتمام داشــته اســت؛ چرا که در فهرست 

قرآن هــای خطی آســتان قدس رضــوی، قرآنی مکتوب به 
سال 1289هـ.ق وجود دارد که توسط »حاجی قلی بیگ«، 
دربان باشی وقت آستان قدس رضوی وقف شده و در پایان 
آن نام محمدحسین مشهدی به عنوان کاتب و راقم ثبت 
است و نشان می دهد که او پس از ترک کار کتیبه نویسی، 
به دالیلی که بر ما معلوم نیســت، به خطاطی و نگارش 
مصحف رو آورده و آثاری چند را از خود به یادگار گذاشته 
 است. از کارهای ماندگار و جذاب این کتیبه نویس هنرمند 
می توان به این موارد اشــاره کرد: 1- کتیبه پیشــانی و دور 
ایوان طای ناصری در صحن نو 2- کتیبه پیشانی و دور 
ایوان عباسی در صحن عتیق 3-کتیبه دور ایوان نقاره خانه 
در صحــن عتیــق 4- کتیبــه دور و غرفه هــای درون ایــوان 
جنوبی صحن نو. افزون بر این ها کتیبه ای هم زیر مقرنس 
مناره شــرقی مســجد گوهرشــاد وجــود دارد که در ســال 
1274هـ.ق )1236خورشیدی( توسط محمدحسین شهید 

مشهدی ساخته شده است.

هنرمندان حرم

درباره سازنده 14 کتیبه مشهور حرم ثامن الحجج)ع( چه می دانید؟ 

خط عشق »شهید مشهدی« بر دیوارهای روضه رضوی

شمعدان های حرم 
مدرسه فضائل انسانی 

شــمعدان های برنجی و فــوالدی، نه فقط 
وسیله روشنایی در حرم مطهر محسوب 
می شدند، بلکه به عنوان وسیله ای تزئینی 
هم، مورد استفاده بودند. در دوره صفویه، 
ساخت شمعدان های استوانه ای رایج شد 
و بــه تدریــج، کاربــری آن در حــرم رضــوی 
افزایش یافت. این شمعدان ها دارای پایه 
پهن، دهانه باز و برگشته و برخی هم، دارای 
دســته هایی بــرای حمــل ســاده تر بودنــد. 
امروزه پنج عدد از این شمعدان های نفیس 
که روی آن ها با نقره و طا تزئین شده و به 
اصطاح نقره کوب یا طاکوب هستند، در 
موزه آستان  قدس رضوی قابل مشاهده و 
در معرض دید عموم اســت. نکته جالب 
توجــه، اســتفاده از ابیــات و روایــات بــرای 
تزئیــن بدنــه ایــن شمعدانی هاســت. بــه 
عنــوان نمونــه، روی بدنه یکی از آن ها این 
شعر حک شده  است: »عشق باید در دل 
تاریک تا روشــن شــود / شــمع اگر آتش 
نبیند از کجا روشن شود / گر فروزد صد 
هزاران شمع بی رخسار تو / دل از آن شمع 
هزاران کی مرا روشن شود«. به طور کلی، 
اســتفاده از ادبیــات بــرای انتقال مفاهیم 
معنوی در هنر ایرانی اسامی، بسیار رایج 
و دیدنی است. متأسفانه ما عادت کرده ایم 
کــه بــدون دقــت در ایــن جزئیــات از کنار 
یادگاری های کهن بگذریم؛ در حالی که هر 
کــدام از آن هــا، صرف نظــر از ارزش هنری 
چند صدساله، می تواند مدرسه کوچکی 

برای آموزش فضائل انسانی باشد.

هنر معماری یکی از هنرهایی است که در آن بیش از 
سایر بدایع انسانی می توان تلفیق احساس و معنویت را 
مشاهده کرد. نگاهی به آثار برجسته این هنر، در سراسر 
ایران اسامی و نیز اقصی نقاط باد اسام، نشان می دهد 
که چگونه مسلمانان با وام گرفتن از الگوهای معماری دیگر 
اقوام و افزودن جنبه های معنوی و اشارات دینی به محتوای 
آن، سبکی نوآورانه و تأثیرگذار را پدید آوردند. بر همین 
اساس، می توان جلوه هنر معماری اسامی را، در غایت 
آن، در ساخت اماکن مذهبی به ویژه حرم های مطهر ائمه 
معصومین)ع( ماحظه کرد. حرم مطهر رضوی نیز، در حد 
کمال از این هنر متعالی بهره می برد و نقش این هنر متعالی و 
معنوی در آرامش بخشیدن به زائرانی که دل به مهر صاحب 

حرم داده اند، بی تأثیر نیست.

یک معمار استثنایی»
در میان معمارانی که صاحب سبک بوده و آثاری ماندگار را از 
خود در حرم رضوی به جا گذاشته اند، »قوام الدین شیرازی« 
جایگاهی بسیار رفیع و منحصر به فرد دارد. او معمار مسجد 
جامع گوهرشاد و ساختمان شکوهمند آن است؛ بنایی به 
غایت فاخر که شاهکار بی بدیل هنر معماری عصر تیموری 
است. در متون تاریخی، از شخصیت و شایستگی قوام الدین 
شیرازی، به دفعات یاد شده است. »حافظ ابرو« و »دولتشاه 

سمرقندی«، قوام الدین را در زمره معماران و مهندسان نام آور 
عهد خویش آورده اند. از جمله آثار چشمنوازی که او پدید 
آورد، بــه جــز مســجد فاخر گوهرشــاد، می توان بــه آرامگاه 
خواجــه عبدهللا انصاری در هرات و »مدرســه غیاثیه« در 

خرگرد خواف اشاره کرد.

شغل و حرفه خانوادگی قوام الدین »
در کتیبه ای که از وی در مسجد گوهرشاد باقی مانده است، 
نام کامل او »قوام الدین بن زین الدین شیرازی الّطیان« آمده؛ 
کلمه پایانی، »طیّان«، به معنای گچبر یا گچکار است و احتماالً 
به شغل خانوادگی وی اشاره دارد. یکی از نکات بسیار ویژه ای 
که در مورد دانش معماری قوام الدین شــیرازی وجود دارد، 

توانمندی وی در مکان یابی و تطبیق بنا با ســاختمان های 
همجوار است. انتخاب الگوی معماری در مسجد گوهرشاد 
به گونه ای است که هیچ لطمه ای به جایگاه و موقعیت گنبد 

مضجع شریف حضرت رضا)ع( وارد نمی کند. 
قطــع بــه یقین، این شــهرت و توانمندی نقــش مهمی در 
برگزیدن وی به عنوان معمار مســجد گوهرشــاد، از ســوی 
گوهرشاد خاتون، بانی این مسجد، داشته  است. قوام الدین را 
باید معمار رسمی دربار شاهرخ تیموری و مورد اعتماد همسر 

فرهنگ دوست وی، گوهرشاد خاتون بدانیم. 

دومین اثر ماندگار قوام الدین در مشهد»
به نظر می رسد که قوام الدین افزون بر مسجد گوهرشاد، 
مدرســه »پریزاد«را هم ســاخته باشــد؛ چنان که مشهور 
است واقف مدرسه، »پریزاد« ندیمه گوهرشاد خاتون و از 
نوادگان خواجه ربیع، این مدرسه را با مصالح اضافه مسجد 
گوهرشاد بنا کرد. این مدرسه امروزه به محل پاسخگویی 
پرســش های دینــی و برگــزاری گعده هــای معرفتی تبدیل 
شــده  اســت و یکــی از پررفت و آمدتریــن مکان های حرم 
مطهر محسوب می شود. برای رسیدن به این بنا، باید از 
کفشداری شماره 13 وارد شد. به احتمال زیاد قوام الدین 
شیرازی در سال 842 هـ.ق )817خورشیدی( در هرات دار 

فانی را وداع گفته است.

خادمان حرم

درباره زندگی و زمانه معمار بزرگی که طراح مسجد جامع گوهرشاد بود

قوام الدین شیرازی؛ مرد گنبدهای الجوردی  
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هشدار فرشاد مؤمنی در خصوص نرخ تورم و بیکاری در سال آینده

 با تسهیل واردات می خواهید 
در کشور شغل ایجاد شود؟!

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایــی که در یک نشســت 
مجــازی از طریــق صفحه اینســتاگرام 
مؤسسه دین و اقتصاد، در نقد بودجه 
کــرد:  تأکیــد  1400 ســخن می گفــت، 
زمانی که ما زیاده روی های بیش از حد 
در بزرگنمایی ارقام درآمدی و بی رغبتی 
افراطی تــر در حفظ ســاختار هزینه ای 
ناکارآمد و پرفســاد و فسادپذیر را کنار 
هم می گذاریم، با اطمینان اعالم می کنم تورم سال آینده بیش از دو برابر رقمی 

هست که این ها مطرح می کنند، اگر نگوییم به حول و حوش سه برابر نرسد.
به گزارش جماران، وی گفت: اما وقتی که شما می گویید می خواهیم 22درصد 
تورم ایجاد کنیم و برآوردها این اســت که تورم قطعاً بین دو تا ســه برابر خواهد 
شــد، چه نتیجه ای حاصل می شــود؟ به ویژه هنگامی که دســتگاه های رســمی 
گزارش می دهند نرخ بیکاری در شرایط کرونا و تحریم های بازگشته کاهش پیدا 
کــرده و مرکــز پژوهش های مجلس گزارش می دهد بیکاری واقعی حول و حوش 
12درصدی که می گویید نیست، بیش از 25درصد است و زمانی که گزارش های 
مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شود کارشناسان مستقل نشان می دهند 

اگر  منطق توسعه را ارزیابی کنیم، سطح بیکاری واقعی باالی 40درصد است.
به گزارش جماران، این صاحبنظر اقتصاد ایران گفت: در فاصله  انتشــار ســند 
برنامه  چهارم تا انتشار سند برنامه  ششم، براساس گزارش های رسمی سازمان 
برنامه، وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج برای تحقق رشد 8درصدی بیش از 
12برابر شده است. کسانی که اهل عدد و رقم هستند، دقت کنند. ما نمی گوییم 
10درصــد یــا حتــی 100درصــد افزایــش پیــدا کــرد، بیش از 12برابر شــده اســت. 
وابستگی های ذلت آور برای دستیابی به هر یک واحد تولید ناخالص داخلی در 
اثر پشت کردن به تولید و تحمیل فشارهای مشکوک به تولیدکنندگان برای اینکه 
واردات رونق بگیرد، این گونه افزایش می یابد، سپس ببینید چه بستر مافیایی 
ایجاد شده که رئیس قبلی مرکز توسعه  تجارت گفت بساط فرصت طلبی ای که 
این ها باز کرده اند موجب شده تاجرباشی و وارداتچی ها بدون آنکه هیچ یک از 
قواعد جمهوری اسالمی را رعایت کنند، جنس را وارد و در گمرک دپو می کنند. 
این حرف یک مقام مسئول هست، حرف یک منتقد رادیکال نیست. البته به 
دلیل اینکه آن مقام مسئول این شرافت را به خرج داد، به فاصله  کوتاهی میز 
خود را از دست داد. این گونه در کشور هزینه  فرصت مسئولیت شناسی را باال 
می برند. علناً گفت این ها این کار را انجام می دهند ســپس یکباره یک مافیای 
رســانه ای فعال می شــود هو می اندازد که در شــرایطی که کشــور تحریم شــده و 
کرونا وجود دارد، گمرک مانع تراشی می کند و کاالها دپو شده اند. مسئوالنی که 
تخصص و صالحیت حرفه ای ندارند دســتپاچه می شــوند و می گویند هر چه 
در گمرک دپو شــده، آزاد شــود. مالحظه کنید بحث های روز در رســانه ها دربار ه  
چند کامیون هســت که این گونه وارد می شــود؟ چند هزار لوازم خانگی هســت 
که این گونه وارد می شوند؟ زمانی که این گونه واردات را تسهیل می کنید، آنگاه 
می خواهید در کشور شغل ایجاد شود؟! منطق توسعه را ارزیابی کنیم، سطح 

بیکاری واقعی باالی 40درصد است.

معاون بانک مرکزی خبر داد

اطالعات 70 هزار قمار باز 
روی میز دستگاه قضا

مهــران محرمیــان، معــاون فناوری هــای نوین 
بانک مرکــزی در توییتــی نوشــت: اطالعــات 
70هزار قمارباز فعال شناســایی  شــده توسط 
ســامانه هوشمند کشــف جرایم مالی شبکه 
پرداخــت، بــه مرجع محتــرم قضایی ارســال 
شــد. به گزارش تســنیم، فعالیت سایت های 
قماربــازی و اســتفاده از تراکنش هــای بانکــی 
در هفته هــای اخیــر بــار دیگــر این پرســش را 
مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنش های 
این سایت ها از طریق درگاه های بانکی انجام 
می شــود؟ بانک مرکــزی در پاســخ اعــالم کرده 
اســت قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی 
افــراد کم درآمــد، حســاب های بانکــی آن ها را 
اجــاره می کنند و امور بانکی خــود را از طریق 
حساب های این افراد انجام می دهند. پیش از 
این نیز به گفته باشگاه خبرنگاران جوان میالد 
حاتمی؛ یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان 
سایت های قمار و شرط بندی به شمار می آید 
و چندین ســال اســت از این طریــق پول های 
زیادی را کســب کرده و کالهبرداری زیادی در 
این رابطه انجام داده، وی که از تمام روش های 
غیراخالقــی بــرای تبلیــغ اســتفاده می کنــد، 

توسط پلیس ترکیه بازداشت شده بود.
این کالهبردار که از محل راه اندازی سایت های 
قمــار، ارتــزاق می کنــد، در روزهــای گذشــته 
ویدئویی در اینستاگرام خود منتشر کرد که در 
آن، داخل خودروی پلیس استانبول در حال 
بــازی با آژیــر خودروی پلیس دیده می شــد و 
علت بازداشت وی نیز انجام این کار و انتشار 
تصاویــر آن در شــبکه های اجتماعــی عنــوان 

شده است.
پلیــس  تحویــل  حــال حاضــر  در  حاتمــی، 
مهاجــرت ترکیــه شــده اســت تــا دربــاره وی 

تصمیم گیری صورت گیرد.

 قیمت شانه تخم مرغ 
معادل یارانه یک ماه!

قیمت تخم مرغ در واحدهای صنفی پس از 
چند ماه ثابت ماندن، دوباره دچار نوسان شده 
و این بار تا 50هزار تومان نیز در ازای هر شانه 
افزایش قیمت پیدا کرده اســت. بررســی های 
میدانی باشگاه خبرنگاران جوان، حاکی از آن 
بوده که قیمت هر شانه تخم مرغ در واحدهای 
صنفی سطح شهر تهران متفاوت است، به 
طــوری کــه واحدها از شــانه ای 4۳ تــا 4۹هزار 
تومــان قیمت می دهند که ایــن موضوع بوی 
دالل بازی و سودجویی برخی افراد در زنجیره 

تولید تا مصرف را می دهد.

تحلیل

 مصوبه نمایندگان درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده   علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون، با بیان اینکه 
یکی از مصوبه های اعضای کمیسیون در جلسه امروز مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت بود، افزود: اعضای کمیسیون تصویب کردند حقوق کارکنان دولت در سال 1400، 25درصد افزایش یابد 

و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

 زهــرا طوســی  رشــد اقتصــادی در 6  مــاه 
اول ســال به مدد فعالیت های کشــاورزی، 
خدمــات  آب،  و  گاز  بــرق،  صنعــت، 
مؤسســات پولی و مالی مثبت شــد و حاال 
بــا وجــودی کــه رئیس جمهــور کشــورمان 
نیــز باور نــدارد مرکــز پژوهش های مجلس 
پیش بینی کرده پس از پشت سر گذاشتن 
دو ســال پیاپی، باالخره رشــد اقتصادی با 
نفت و بدون نفت در پایان سال ۹۹ مثبت 

خواهد شد.
رشــد اقتصادی پس از تابســتان ســال ۹6 
یــک رونــد نزولی را طی کرد و در تابســتان 
رشــد  تــالش  رســید.  صفــر  زیــر  بــه   ۹7
اقتصادی برای خروج از محدوده منفی در 
ســال ۹8، بــه ثبت رقم منفــی 6/۹ درصد 
انجامیــد. رشــد اقتصادی بــدون نفت نیز 
در ســال گذشــته حدود منفــی نیم درصد 
شد. حاال مرکز پژوهش های مجلس، رشد 
اقتصادی کشــور را در ســال جــاری مثبت 
نیم درصــد و رشــد اقتصــادی بــدون نفــت 
را مثبــت 0/8درصــد پیش بینــی کــرده آن 
هــم در حالــی که صنــدوق بین المللی پول 
و بانــک جهانــی، رشــد اقتصــادی ایــران را 
در ســال 2020 بــه ترتیــب منفــی 4/5 و 
منفی 5/5درصد برآورد کرده اند و نشــریه 
اکونومیســت نیز رشــد اقتصادی کشور را 
در ســال ۹۹ منفــی 12درصــد پیش بینــی 

کرده است.
در ایــن گــزارش از کارشناســان پرســیدیم 
چطور در بحران نفتی، تحریم های اقتصاد 
و همچنین تورم های پیاپی، رشد اقتصادی 
مثبــت شــده اســت؟ آیــا می توان بــا تکیه 
 بــر رشــد آمار تولیــدات صنعتــی در فصل 
پاییــز و امیــد بــه کمرنگ یا متوقف شــدن 
رونــد کرونــا، منتظــر جــان گرفتــن تولیــد 
به خصوص در بخش خدمات بود یا رشد 
اقتصــادی مثبــت تنهــا روی کاغــذ اتفــاق 

افتاده است؟

احسان ســلطانی، اقتصاددان می گوید: با 
توجه بــه کاهش مصرف نهایــی خانوارها، 
بودجه انقباضی دولت، تشــکیل ســرمایه 
و صادرات و واردات، رشد اقتصادی کشور 
تــا پایــان ســال ۹۹ بیــن منفــی 5 تــا منفی 

12درصد خواهد بود.
سلطانی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه مشــکلی که در محاســبات تولید 
ناخالص داریم  این است که بانک مرکزی 
یــا مراجــع دیگــر آمــار تولیــد کارگاه هــای 
بــزرگ را مــالک قــرار می دهنــد، می گویــد: 
اشــتغال کارگاه هــای بــزرگ 800هــزار نفــر 
بیشــتر نیســت، درحالــی  که کل اشــتغال 
کشــور حــدود 2۳میلیــون نفــر اســت. از 
طرفــی اشــتغال بخــش خدمات براســاس 
می شــود  محاســبه  بــرآوردی  پارامترهــای 
و نظــام آمــاری درســتی نــدارد. طبــق آمــار 
مراجــع رســمی به  صــورت میانگین حدود 
یک میلیون از اشــتغال کشــور کم شده که 
البته عدد واقعی تر یک و نیم میلیون نفر 
اســت. بیــش از این مقدار هم در شــرایط 
کرونایــی و قرنطینــه ســاعت کارشــان کــم 

شده است.

اقتصاد کشور دست کم 5 درصد »
کوچک تر شده است

سلطانی با تأکید بر اینکه برای فهم بیشتر 
بایــد به جــای اینکــه اقتصــاد را از دیــدگاه 
صنعــت،  بخش هــای  در  تولید-درآمــد 
کشــاورزی و خدمــات نگاه کنیــم، از منظر 
کنیــم،  نــگاه  نهایــی  و مصــرف  هزینه هــا 
می افزایــد: اگــر در بخــش هزینــه نهایــی 
اقتصــاد کشــور کــه شــامل مصــرف نهایی 
خانــوار حــدود 45 تــا 50درصــد، مصــرف 
نهایــی دولــت حــدود 25درصــد و مابقــی 
که شــامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
و صــادرات و واردات اســت دقــت کنیــم 
می بینیــم کــه مصــرف نهایــی خانوارها که 

نصف هزینه نهایی اقتصاد است، امسال 
به  شــدت پایین آمده و دست کم 20 تا ۳0 
درصد افت کرده است. با توجه به بودجه 
انقباضــی، هزینــه نهایی دولــت نیز پایین 
آمــده و بــا توجــه بــه وضعیت کشــور روند 
سرمایه گذاری نیز کم شده است؛ بنابراین 
وقتــی از بخــش هزینــه نــگاه کنیــم به این 
می رســیم که حداقــل 5درصد اقتصادمان 

کوچک تر شده است.
ســلطانی با اشــاره به اینکه درآمد و هزینه 
هســتند،  برابــر  هــم  بــا  اقتصــاد  نهایــی 
می گویــد: اگــر این فــرض را در نظر بگیریم 
و  پتروشــیمی  و  فــوالدی  واحدهــای  کــه 
صنایع بزرگی که در تولید ناخالص داخلی 
تأثیــر می گذارنــد این ها صــادرات کردند یا 
بخــش مهمــی از تولید ناخالص ملی انبار 
شــده که رشــد اقتصادی مثبت شــده، باز 

هم اقتصاد کشور کوچک تر شده است.

میانگین رشد اقتصاد ایران در یک »
دهه صفر درصد

پیــام مولــوی، دبیــر انجمــن اقتصاددانــان 
بــا  مــا  بــا خبرنــگار  کشــور، در گفت وگــو 
یــادآوری اینکــه رشــد اقتصادی کشــور در 
سال های ۹1 تا ۹8 به ترتیب، 6.17-درصد، 
0.5۳درصــد،  2.6درصــد،  0.58درصــد، 
4.۹-درصــد،  ۳.۹درصــد،  12.2درصــد، 
می گویــد:  اســت،  بــوده  7.6-درصــد 
پیش بینی ها حاکی از این اســت که رشــد 
اقتصادی کشــور در ســال ۹۹ بین ۳.5- تا 

5 -درصد باشد.
وی با اشــاره به اینکه در دهه ۹0 میانگین 
رشــد اقتصــاد ایــران حــدود صفــر درصــد 
بــرآورد شــده اســت، می افزایــد: اینکــه مــا 
معــادل نیم درصــد یــا یک درصــد یــا حتی 
5 درصــد رشــد اقتصــادی مثبــت داشــته 
باشــیم مهم نیست، بحث اصلی که باید 
بــه آن توجــه کنیــم این اســت کــه اقتصاد 

ایران باید 8 درصد در 6 ســال آینده رشــد 
اقتصادی مثبت داشــته باشد تا بتواند به 

سال ۹1 برسد.

نیاز به 6 سال پیاپی رشد اقتصادی »
8درصدی داریم

مولــوی بــا اشــاره بــه اینکــه درآمد ســرانه 
کشــور از سال ۹0 تا ۹8 معادل ۳4درصد 
کاهش یافتــه اســت، می افزاید: کشــور به 
یک برنامه رشــد اقتصادی ممتد نیازمند 
اســت، نــه سینوســی. اگــر بتواند 6 ســال 
پیایــی رشــد اقتصادی 8 درصــدی خود را 
حفظ کند، از ســال 1۳۹۹ به بعد، تازه به 
ســطح درآمد ســرانه ســال ۹0 بازخواهیم 

گشت.
این اقتصاددان بیان می کند: با فرض رشد 
اقتصــادی در ایــران بایــد به خاطر داشــته 
باشــیم  دیگــر کشــورها نیــز در حال رشــد 
هســتند و اگــر مــا نتوانیــم بــا یــک برنامه 
اقتصــادی مســتمر داشــته  مــدون رشــد 
باشــیم، درآمــد ســرانه ایرانی هــا افزایــش 
نیافتــه و ما همچنــان درگیر کاهش قدرت 

خرید مردم باقی خواهیم ماند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برای دســتیابی به 
رشــد اقتصــادی نیاز بــه یــک برنامه ریزی 
کالن و مســتمر جدا از آمدوشــد دولت ها 
مالــزی،  ســنگاپور،  می افزایــد:  داریــم، 
ترکیــه،  چیــن،  هنگ کنــگ،  اندونــزی، 
عمــان و امــارات کشــورهایی هســتند کــه 
توانســتند 25 ســال بــاالی 7درصد رشــد 
برنامــه  یــک  باشــند.  داشــته  اقتصــادی 
کالن همه جانبه اســت که اجازه داده این 
کشــورها بتواننــد ســال های پیاپــی رشــد 
اقتصــادی مثبت داشــته باشــند و ما هم 
بایــد چنیــن برنامه ای را پیاده ســازی کرده 
کــه بتوانیــم تــورم را کنتــرل کنیــم، درآمد 
ســرانه را افزایــش دهیــم و قــدرت خریــد 

مردم را به آن ها برگردانیم.

قدس میزان تحقق رشد اقتصادی نیم درصدی کشور تا پایان سال را بررسی می کند
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 بنا بر حذف دالر 4هزارو200 تومانی نیست
علی سعدوندی،   اقتصاددان در توییتی نوشت: »مجلس بنا دارد 
افتضاح دالر 4هزارو200 تومانی را خاتمه دهد. بدانید و آگاه باشید 
بنا بر حذف این طرح نیست بلکه گرانسازی 4هزارو200تومانی 
)تغییر نرخ به 11هزارو500( مطرح است که در غیاب »تفکیک 
بودجه ارزی از ریالی« به افزایش هر چه بیشتر پایه پولی )بخوانید 
تورم( از مسیر نرخ باالتر تسعیر ارز می انجامد. تفکیک بودجه 
ارزی از ریالی مشکل را ریشه ای حل خواهد کرد«. سیداحسان 
خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به وی 
نوشت: پیشنهاد تفکیک مصارف ارزی و ریالی را پیشتر داده 

بودم و کمیسیون بودجه پذیرفت.

ادغام بزرگ بانکی
روابــط عمومــی بانک مرکــزی در حســاب کاری خــود در توییتر 
نوشت: ادغام بزرگ بانکی در جهت نظارت مؤثرتر بر آنان و کاراتر 
شدن خدمات  با نقش آفرینی ستودنی حوزه نظارت بانک مرکزی 
رخ داد. در ارتباط با هزینه های این ادغام، جدا از ریســک های 
کوتاه مدت ناشی از نقدشوندگی دارایی، گزارش های حسابرسی 

از ارزش خالص مثبت 4 تا از این بانک ها حکایت دارد.

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9800316
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9800316- حس��ن خاوند نام پدر:محمدعلی تاریخ تولد:1343/03/03 ش��ماره 
ملی:0779320931 شماره شناسنامه:177 علیه- محمد رشیدی نام پدر:اسد اهلل تاریخ تولد:1334/01/03 شماره 
ملی:0779028279 شماره شناسنامه:4268 به استناد- شماره چک:249002، تاریخ چک:1398/11/01،شرح متن 
و ظهر چک: متن چک در وجه حامل و ظهرآن در وجه دارنده است،شماره گواهی نامه:477،بانک- شعبه:کشاورزی- 
ش��عبه درگز،تاریخ بازگش��ت:1398/11/01 اجراییه به مبلغ موضوعات الزم االجرا:119985000 ریال)صد و نوزده 
میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال(صادر نمود و پس از ابالغ اجراییه از طریق جراید و بازداشت پالک باقیمانده 
1161)هزار و یکصد و ش��صت و یک(فرعی از یک اصلی بخش هفت قوچان واقع دردرگز خیابان رازی یک )کوچه 
زنبق(کوچه بنفش��ه پالک 8 ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست بستانکار مذکور پالک فوق الذکر که حدود 

اجمالی آن عبارت است از:
حدود:شماال:اول به طول21/30 متر دیواری است به منازل عباس حیدر صفت و سلطان علی خوش ظاهر از باقیمانده 
71 فرعی دوم به طول 5/80 متر دیواری است به منزل رسول رنجبر از باقیمانده 71 فرعی،شرقا:به طول 32/10 متر 
دیوار به دیوار باقیمانده 71 فرعی مذکور،جنوبا:به طول 17/20 متر درب و دیواری است به کوچه 8 متری،غربا:اول 
ب��ه ط��ول 21 متر به دیوار پالک 3484 فرعی مجزی ش��ده از مورد تفکیک دوم به ط��ول 10/20 متر اول دیوار به 
دیوار دوم دیواری است به پالک 3484 فرعی مجزی شده از مورد تفکیک مذکور)این قسمت شمال مجاور محسوب 
میشود(سوم به طول 10/50 متر و دیواری است به کوچه 8 متری که به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور تعرفه و 
توقیف گردیده است. نشانی :درگز خیابان رازی یک)کوچه زنبق(کوچه بنفشه پالک 8 که برابر نظر کارشناس رسمی 
به ش��رح:درخصوص ارزیابی پالک فوق الذکر به مالکیت مرحوم اسداهلل رنجبری توپکانلو با توجه به بازدید به عمل 
آمده و معاینه فنی از ملک مذکور و با بررسی کلیه جوانب امر اعم از متراژو موقعیت عرصه و متراژو قدمت کیفیت 
ساخت و نوع مصالح به کار رفته در اعیانات و با در نظر گرفتن جمیع جهات و حدود معامالتی امالک اطراف قیمت 
کارشناسی منزل مسکونی مذکور به مساحت عرصه حدود 650 متر مربع و مساحت اعیانات حدود 80 متر مربع از 
نوع دیوار آجری باربر و س��قف طاق ضربی با قدمت حدود 40 س��ال و حدود 54 متر مربع)9*6( به صورت اسکلت 
فلزی بدون س��قف اجرا ش��ده به انضمام امتیازات آب و برق و گاز از نظر اینجانب میزان س��هم االرث آقای محمد 
رشیدی احدی به مبلغ 769/230/770 ریال ارزیابی گردید. و قطعیت یافته و مزایده نسبت به سهم االرث مدیون 

از ششدانگ صورت خواهد پذیرفت.
پالک فوق الذکر برابر استعالم امالک یک مورد بازداشتی دارد.

مزایده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/10/13 در اجرای اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین 
امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 769/230/770)هفتصد و شصت و نه میلیون و 
دویست و سی هزار و هفتصدو هفتاد ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب  و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده داری آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9910058

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز ناصر حسن زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
 خانم آسیه هداوندخانی بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا139902151266000766 وش��ماره ترتیب10501مورخ99,5,28دردفتراس��ناد رسمی شماره 
4پیش��وا و طی درخواست وارده به ش��ماره 139985601046002787مورخ 99,5,28تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : آس��یه هداوندخانی 2. شماره پالک:176فرعی از148* اصلی مفروزاز148. 3-میزان مالکیت:ششدانگ 
عرصه واعیان یکبابخانه4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا. 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل 
جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1048,82مترمربع قطعه 496ذیل ثبت 

78414دفتر160صفحه 79بنام رضاهداوندخانی ثبت وسندبه شماره چاپی 0164494صادرگردیده است 
سپس به موجب سند10555مورخ 90,3,3دفترخانه4پیشوابه آسیه هداوندخانی منتقل گردیده است لذاباتوجه به 
اعالم فقدان س��ندمالکیت فوق الذکر ودرخواس��ت صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی 
باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 

س��ندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد., نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و 

امالک پیشوا 175م ,الف آ-9910057
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 خانم آسیه هداوندخانی بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل شماره یکتا139902151266000766وشماره ترتیب 10501مورخ99,5,28دردفتراسناد رسمی شماره 4پیشوا 
و طی درخواست وارده به شماره 139985601046002787مورخ 99,5,28تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک 
برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی 
: آسیه هداوندخانی 2. شماره پالک:168فرعی از148* اصلی مفروزاز148. 3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان 
یکبابخانه4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا. 5-علت ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 
6-خالصه وضعیت مالکیت :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 590,68مترمربع ذیل ثبت 78418دفتر160صفحه 
91بنام رضاهداوندخانی ثبت وسندبه شماره چاپی 0164485صادرگردیده است سپس به موجب سند10556مورخ 
90,3,3دفترخانه4پیشوابه آسیه هداوندخانی منتقل گردیده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق 
الذکر ودرخواس��ت صدورس��ندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده 
که درقسمت شش��م این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس 
ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اس��ناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا 
سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله 
ارائه نش��وداداره ثبت نس��بت به صدورس��ند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 
کرد., نش��انی ثبت محل : پیشوا خ ش��ریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 176م 

,الف آ-9910057
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

آگهی
پیرو آگهی مزایده شماره 139904306092000489- 1399/09/24 مربوط به پرونده اجرائی کالسه 9902529 با 
توجه به اینکه در سطر یازدهم متن آگهی از قسمت )پارکینگ تیراژه سه واقع در کوی سیدی مشهد مقابل خیابان 

شهید ریاض 53( اشتباه می باشد و صحیح آن )پارکینگ چاهشک( است. م.الف 466 آ-9910054
مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- مریم ستوده

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ایران چوبندی ضمن تس��لیم دو برگ استش��هادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان مسکونی به مساحت 104,35 متر مربع قطعه 1 تفکیکی به شماره 19161 فرعی از 155 اصلی مفروز از 
پالک 7066 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده 
که به علت بی احتیاطی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نش��ود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.آ-9910055
عباسعلی شوش پاشا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج- از طرف مسلم مرزآرا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر 
گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت 

تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 اصلی:
141 فرعی اسماعیل غضنفری مقدم و غیره ششدانگ دوقطعه محوطه متصل. 

3440 - اصلی شرکت تعاونی مجتمع اصناف قهستان ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به نشانی 
جاده قاین به زیر کوه پشت نمایندگی ایران خودرو-فاز 2 شهرک صنوف آالینده در روز

 24 / 10 / 1399 انج��ام خواه��د ش��د لذا به موجب ماده 14 قانون ثب��ت به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق 
س��اعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به 
ح��دود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د.و برابر ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایس��ت؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و 
امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 
ثب��ت هم بدون توجه ب��ه اعتراض عملیات.ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.  تاریخ انتش��ار:   

1399/10/2 آ-9910053
علی  صفائی  فر رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره139960308003000028-1399/08/22 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای روح اله رازقی  فرزند مهدی به شماره 
شناسنامه 0و کد ملی 0939796600 صادره از مشهددو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  مشجرمشتمل بر تاسیسات  قسمتی از پالک 1506 فرعی از 20-اصلی بخش 
14 زیرکوه به مساحت 53925 متر مربع واقع درمزرعه بمرود از محل مالکیت رسمی ورثه 

مرحوم آقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره139960308003000029-1399/08/22 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای فضل اهلل رازقی فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه - و کد ملی 0921742355 صادره از مشهد دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجرمشتمل بر تاسیسات قسمتی از پالک 1506فرعی20-اصلی 
بخش 14 زیرکوه به مساحت  53925 متر مربع واقع در مزرعه بمرود از محل مالکیت رسمی 

ورثه مرحوم آقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره139960308003000027-1399/08/22 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد علی رازقی  فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه 798و کد ملی 0943141631 صادره از مشهددو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  مشجرمشتمل بر تاسیسات  قسمتی از پالک 1506 فرعی از 20-

اصلی بخش 14 زیرکوه به مساحت 53925 متر مربع واقع درمزرعه بمرود از محل مالکیت 
رسمی ورثه مرحوم اقای ابوالقاسم احمدی  تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات پس 

از تشریفات ثبتی ،سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909513
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/15        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/2  

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه - غالمرضا صادقیان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی//برابر رای ش��ماره 139960308308000114  � 1399/07/07 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد نیابی  فرزند یوسف بشماره شناسنامه 107  صادره از  بیرجند در یکباب منزل به 
مساحت 299/21 متر مربع  ششدانگ پالک 185 فرعی از 28 � اصلی واقع در بخش 6 سربیشه خریداری از مالک 
رسمی آقای علیجان خسروی مقدم  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9909604
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/17

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/10/02                          
محمد حسین مصلحی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگهی تحدیدحدودقبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش - حوزه ثبتی این 

واحدثبتی بشرح ذیل میباشد:بخش5الحاقی خوشاب 
پالک133-اصلی-اراضی کیخسرو

134فرعی،ششدانگ یکباب دامداری بمساحت3967,87-مصطفی صفایی فرزند قربان
تاریخ تحدید:1399/10/24ساعت8صبح

بخش 10الحاقی خوشاب
پالک7-اصلی-اراضی مشکان:

1318فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت25254,73مترمربع-علی مجیدی فردفرزندمحمداسماعیل
تاریخ تحدید:1399/10/27ساعت8صبح

پالک21-اصلی-اراضی بلقان آباد:
444فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت19534,44مترمربع-محمدعلی توسلی فرزندعیسی
445فرعی،ششدانگ یکقطعه باغ پسته بمساحت20106,09مترمربع-احمداحسانی کیا فرزندعلی اصغر

تاریخ تحدید1399/10/28ساعت8صبح
در روزه��اي ف��وق مندرج در این آگهي انجام مي گردد ، لذا مطابق مف��اد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره هاي فوق الذکر به وسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روزها و ساعات مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراض صاحبان امالکي که 
در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترض ثبتي ، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم و گواهي الزم 

از مرجع مزبور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.)م الف99/2156( آ-9910066
تاریخ انتشار: 1399/10/02

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب 
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رئیس بیمارستان شهید مطهری:

هر تخت سوختگی 5 میلیارد هزینه دارد
رئیــس  مــرده ای،  ده  مصطفــی 
مطهــری  شــهید  بیمارســتان 
بــا اشــاره بــه هزینه هــای بــاالی 
ســوختگی گفــت: ســوختگی به 
نــرخ آزاد بــا تعرفــه دولتــی بیــن 
100 تا 150 میلیون هزینه دارد و 
در بیمارستان خصوصی در بدو 
ورود 250 میلیــون و اگــر بیمــار 
یــک مــاه بســتری شــود تــا یک 

میلیارد تومان هزینه دارد.
او اظهــار کــرد: 300 هــزار مــورد ســوختگی و 30 هزار بســتری و 3 هزار 
مــرگ و میــر در ســال بــرای کشــور مــا زیــاد اســت.از نظــر ایمنــی جزو 
کشــورهای ضعیف هســتیم و 90 درصد ســوختگی ها قابل پیشــگیری 

است.
هــر تخــت  نیســتند.  بــه روز  کــرد: تخت هــای ســوختگی  وی اضافــه 
ســوختگی 5 میلیــارد هزینه دارد. هر بیمــار باید در یک اتاق جداگانه 

بستری شود.
به گفته ده مرده ای تعرفه ها برای بیماران ســوختگی واقعی نیســت و 

هزینه ها واقعی دیده نشده است.

وزیر آموزش و پرورش:

این وزارت هیچ نسبتی با سند 2030 ندارد
دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
بنــد مربــوط بــه ســند 2030 در 
بودجه 1400 گفت: بنده امروز از 
ایــن موضوع مطلع شــدم و هیچ 
دخالتــی در ایــن متــن نداشــتم، 
بارهــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
اعالم کرده هیچ نســبتی با سند 

2030 ندارد.
حاجــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 

میرزایی افزود: سازمان برنامه و بودجه در نسخه کاغذی، این موضوع را 
اصالح کرده و تمام ردیف های بودجه ما مشــخص و هیچ چیزی درباره 

سند 2030 نیامده است.
حاجــی میرزایــی گفــت: آنچه به آن اســتناد می کنند، متنــی مربوط به 
برنامه ششم توسعه در سال های گذشته است نه بودجه که نسخه را 
اشــتباه گذاشــته اند! به دلیل خطا در نوشتن بودجه، سند 2030 در آن 
وارد شــده اســت؛ در نســخه کاغذی بودجه ایراد اصالح شــده و اثری از 

2030 وجود ندارد.

میانگین باسوادی در کشور باالی ۹۶ درصد است

2 میلیون 600 هزار ایرانی هنوز بی سوادند
رئیــس  محمــدزاده،  شــاپور 
ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان 
گفت: پیش از انقالب 52 درصد 
مــردم ایــران بی ســواد بودنــد؛ در 
سال 99 میانگین باسوادی باالی 

9۶ درصد است.
وی افزود: ۸0 درصد فعالیت های 
مــا به دختــران و زنان اختصاص 
دارد و فاصلــه درصــد باســوادی 

زنــان پیــش از انقــالب 2۶.2 درصد در گروه ســنی 10 تا 49 ســال بود که 
اکنون میزان بی سوادی به کمتر 2.۸ درصد رسیده است.

فاصله سواد بین مناطق شهری و روستایی از 3۸ درصد در سنین 10 تا 
49 سال به کمتر از ۷ درصد رسیده است.

بــر اســاس  کــه  بــر اســاس سرشــماری ســال 95  محمــدزاده گفــت: 
خوداظهــاری افــراد بــوده اســت 2 میلیــون و ۶00 هــزار فــرد 10 تــا 49 
 ســال اظهــار بی ســوادی کردنــد؛ از ایــن تعــداد 3۶0 هــزار نفــر از اتباع 

هستند.

مسئله پیچیده ای به نام زن خانه دار
در فرهنــگ و عــرف اجتماعی ما 
از یــک طــرف زن خانــه دار و زنی 
که مشغول مدیریت امور خانه و 
فرزندان است ستایش می شود؛ 
و  امکانــات  دیگــر  طــرف  از  امــا 
تســهیالتی بــرای ایــن قشــر در 
نظر گرفته نشــده اســت. از قضا 
شــاید ایــن زنــان، زنــان شــاغل و 
دارای اســتقالل مالی و موقعیت 

اجتماعــی بوده انــد امــا بــه فراخــور تشــکیل زندگــی و فرزنــددار شــدن، 
انتخــاب کرده انــد کــه دیگر یــک مادر تمام وقــت و زنی خانه دار باشــند. 
زنانی که مشــخص نیســت پس از ســال ها مشــغولیت به امور خانه و 
زمانــی کــه دیگــر فرزندانشــان هم بزرگ شــده و زندگی مســتقل خود را 
آغاز کرده اند، در چه موقعیتی در اجتماع و چه وضعی از نظر حمایت 

مالی قرار دارند.
به گزارش فارس این وضعیت زنان خانه دار بســیاری را دچار یأس کرده 
اســت. تناقــض اهمیــت نقــش مــادری و خانــه داری در برابــر موقعیــت 
اجتماعی پایینی که به این قشر اختصاص داده شده، آن ها را در دوگانه 
مبهمی قرار داده و در بسیاری از اوقات خودباوری را از آنان گرفته است. 
این نبود خودباوری بی تردید بر تربیت فرزندان و زندگی اعضای خانواده 

هم تأثیر خواهد گذاشت.
بــه نظــر می رســد وضعیــت و تعریــف خانــه داری در فرهنگ مــا نیاز به 
یــک بازتعریــف اساســی دارد. بحــث مالــی یکی از مواردی اســت که به 
جایــگاه زن خانــه دار اعتبار می دهد. اما آیا زنان خانه دار این روزها فقط 
نیازمنــد بیمــه خانــه داری هســتند؟ آیا جامعــه ای که به دنبــال افزایش 
جمعیت است نباید وضعیت روانی زن خانواده در شرایط اقتصادی و 
اجتماعی کنونی را در نظر بگیرد؟ آیا نباید تسهیالتی ویژه برای مادری 
که فرزندآوری دارد- نه صرفاً تسهیالتی برای خانواده او- در نظر گرفته 
شود؟ تصویر زن خانه دار در صداوسیما و سینما چگونه است؟ جایگاه 
زن خانه دار به عنوان مربی یک نسل در کف جامعه چگونه است؟ چه 
تعــداد از دختــران امــروزی به اهمیت خانــه داری و مدیریت خانه واقف 

هستند؟
بــه نظــر می رســد بیشــتر از هر چیــز جای قوانین فرهنگ ســاز بــرای زن 
خانه دار در طرح های مربوط به حوزه خانواده خالی اســت. فرهنگی که 
وقتــی در پشــت تریبون هــا از اهمیــت زن در خانــه بــه مثابــه کســی که 
نســل را پــرورش می دهــد صحبت می کند از آن طــرف زن خانه دار را در 
صندلی های انتهایی تصمیم گیری درباره مواردی مثل افزایش جمعیت 

که به طورمستقیم با او در ارتباط است، ننشاند.

جــواد نیک بیــن، عضــو کمیســیون فرهنگی 
بــه  پاســخ  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
قــدس می گویــد: حمایــت نکــردن دولــت از 
زیرساخت های فضای مجازی سبب شده در 
حوزه اینترنت ملی بســیار عقب باشــیم. در 
واقع دولت در اینجا نفع خود و مافیاهایی را 
که در وزارت ارتباطات وجود دارند در حمایت 
از اینترنت خارجی می داند و دارند به سمتی 
می روند که اینترنت ملی ضعیف تر شــود نه 

قوی تر.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اینترنــت ملــی تنهــا 
یک خدمت بر بســتر شــبکه ملی اطالعات 
مــردم گمــان  از  اســت، می افزایــد: بعضــی 
می کنند اینترنت ملی مســاوی با فیلترینگ 
یا محدود شــدن اینترنت جهانی اســت، در 
حالی که اینترنت ملی اصالً برای این منظور 
نیســت و کمیســیون فرهنگــی مجلــس هم 
بــه عنــوان متولی ایــن موضوع بــه هیچ وجه 
به دنبال فیلتر کردن اینترنت جهانی نیست؛ 
چون معتقدیم هرجا فیلترینگ ایجاد شود 
زیانش بیشتر از نفع آن بوده و مردم مجبور 
می شوند به سراغ فیلترشکن ها رفته و هزینه 
بیشتری را متحمل شوند. بنابراین هدف ما 
ایــن اســت که زیرســاخت های اینترنت ملی 
فراهم شود تا مردم خود به خود از این فضای 

امن برای انجام امورشان استفاده کنند. 
نیک بیــن ســپس بــه پیامدهــای اخالقــی و 
اجتماعی تکمیل نشدن طرح اینترنت ملی 
در جامعــه و به ویــژه درمیــان نســل جــوان و 
نوجــوان اشــاره می کنــد و می گویــد: همیــن 
کــه شــاهد مصادیقــی از فســاد در پســران و 
دختــران  15 – 14 ســاله هســتیم، یعنــی در 
حوزه اینترنت ملی بسیار ضعف داریم و به 
همین دلیل، اتفاقات تلخی مثل ماجرای الیو 
نوجوان 14 ساله با یک بالگر اینستاگرامی رخ 
می دهد. بنابراین باید به سمت اینترنت ملی 
برویــم و فضاهــای مجازی را طــوری مدیریت 
کنیم که نوجوانان و جوانان ضمن آزاد بودن 
اجتماعــی  شــبکه های  از  دسترســی ها  در 
نــه پیام رســان های  داخلــی اســتفاده کننــد 

خارجی. 

فضای مجازی امنی برای خانواده ها »
می خواهیم

سید علی یزدی خواه، عضو دیگر کمیسیون 
فرهنگــی مجلس شــورای اســالمی هم دلیل 
کُنــدی اجرای طرح اینترنــت ملی را کم کاری 
مســئوالن متولی ایــن موضــوع می داند و به 
قدس می گوید: در حال حاضر حوزه اینترنت 
و فضــای مجــازی برای هیچ کــس قابل دفاع 
نیســت، به طــوری کــه االن در فضای مجازی 
از  ناهنجــاری هســتیم؛  نــوع  همــه  شــاهد 
سوءاســتفاده های مالــی و سیاســی گرفته تا 
مســائل غیراخالقی و آلوده شــدن جوانان به 

قمار، مواد مخدر، شرب خمر و... .
وی بــا اشــاره بــه نگرانی هــا دربــاره وضعیــت 
عــدم  می افزایــد:  کشــور،  مجــازی  فضــای 
دسته بندی مطالب قابل دسترسی قشرهای 
مختلــف جامعــه موجــب شــده تا کنــون هر 
کسی حتی یک کودک در اندک زمانی بتواند 
به همان مطالب و اطالعاتی دسترسی داشته 
باشد که یک فرد بالغ و عاقل دست می یابد 
و ایــن واقعاً جــای نگرانی دارد. پس این فضا 
باید ســاماندهی شــود و ما هم به طور جدی 
دنبــال این موضوع هســتیم چون معتقدیم 
دسترسی به اطالعات برای نسل ها و سنین 
مختلف باید قابل تفکیک باشد تا کودکان و 
نوجوانانی که از شبکه شاد استفاده می کنند 
نتواننــد از آنجــا بــه شــبکه های غیرمجــاز و 
غیراخالقــی رفته و ایــن گونه به ناهنجاری ها 

آلوده شوند.
یزدی خواه با اشاره به اینکه مجلس موضوع 
ســاماندهی شــبکه های اجتماعی و حمایت 
از پلتفرم هــای ایرانــی را در دســتور کار دارد، 

تصریــح می کند: می خواهیــم فضای مجازی 
امنــی بــرای خانواده هــا ایجاد کنیــم و در این 
خصــوص هــم اینترنــت ملی و هــم اینترنت 
بین الملــل به کار خــود ادامه می دهند؛ البته 
طبــق قواعــد و ضوابطــی کــه قانــون تعییــن 
می کنــد. مــا به دنبال محدود کــردن اینترنت 
می خواهیــم  بلکــه  نیســتیم؛  بین الملــل 
دسترسی ها به اطالعات را دسته بندی کنیم 
و هــر کســی دسترســی های خــاص خــودش 
را داشــته باشــد. همچنیــن فیلترینــگ هیچ 
نیســت.  مطــرح  هــم  خارجــی  پیام رســان 
حتــی کمیســیون فرهنگی به عنــوان یکی از 
متولیــان این حــوزه روی این موضوع فکر هم 
نکرده اســت. البته عــده ای در این خصوص 
شــایعه پراکنی می کنند در حالی که مجلس 
دنبــال پیگیــری طــرح شــبکه ملــی اطالعات 
اســت تــا دولت الکترونیک بــه صورت کامل 
اســتقرار و قیمــت اینترنــت کاهــش یابــد و 
کسب و کارها بر بستر اینترنت ملی توسعه 

پیدا کند. 
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلس از آمادگی 
پارلمــان بــرای وضــع و اصــالح قوانیــن حاکم 
بــر فضــای مجازی خبــر می دهــد و می گوید: 
قطعاً اگر در این خصوص مشکلی باشد به 

دستگاه اجرایی کمک می کنیم. 

وزارت ارتباطات ساختار منسجمی »
برای اجرای طرح ندارد

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای 
عالی فضای مجازی و دبیر ســابق این شــورا 
هم توپ را به زمین دولت و مجلس می اندازد 
و به قدس می گوید: روش کار وزارت ارتباطات 
در اجرای طرح شبکه ملی اطالعات مشخص 
نیســت. به مســئوالن وزارت ارتباطات اعالم 
کرده ایــم ایــن وزارتخانــه بایــد یــک ســاختار 
مشــخص را برای طرح شــبکه ملی اطالعات 
ایجاد کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی ســپس به نقش مجلــس در اجرای طرح 
شــبکه ملی اطالعــات می پــردازد و می گوید: 

مجلس باید در خصوص این طرح بزرگ ملی 
حساس باشد. البته این نهاد می گوید برنامه 
یاد شده در اولویت کارش است و حتی برای 
ایــن منظور قرار اســت کمیته ای مشــترک با 
وزارت ارتباطات تشکیل دهد تا اجرای برنامه 
بــه شــکل بهتــری پیــش بــرود؛ امــا بــه نظرم 
معمــوالً ایــن گونــه روش هــای ســنتی کارآمد 
نیســتند و جــواب نمی دهنــد و فقــط اتــالف 
وقــت اســت. مجلس باید برنامــه زمان بندی 
اجرای طرح شــبکه ملی اطالعات را از وزارت 
ارتباطات دریافت کند و بر اساس آن، بودجه 

مــورد نیــاز طــرح را تخصیص 
دهــد. یعنــی بودجــه صرفاً بر 
اســاس برنامــه ای که از ســوی 
شورای عالی فضای مجازی به 
تصویــب می رســد تخصیص 
پیدا کند نه به صورت کالن و 

بدون هیچ نظارتی.

تولید محتوا مهم است»
همتی فــر،  مجتبــی 
دانش آموختــه دکتــرای علوم 
تربیتی هم با اشــاره به اینکه 

در حــوزه فضای مجازی با مخاطراتی روبه رو 
هستیم، به قدس می گوید: اعمال حاکمیت 
و مدیریــت مداخلــه در ایــن فضــا چنــدان 
در اختیــار مــا نیســت. در واقــع مدیریت ما 
بیشــتر ســلبی از جنــس فیلترینگ اســت. 
یعنــی تولیــد محتــوا و سیاســت های تنظیم 
محتوا توســط گردانندگان فضای اینترنت و 
سایت های مادر به ویژه پیام رسان ها مدیریت 
می شــود. مثــالً در موضــوع شــهادت حــاج 
قاســم ســلیمانی اجازه بارگــذاری عکس این 
شهید را ندادند یا در مورد شهید فخری زاده 
هــم همیــن اتفاق افتــاد. چون بارگــذاری این 
عکــس را مخالــف سیاســت های خودشــان 
می دانند. در واقع آن ها این کار را متناســب 

با شئون و برنامه های خود انجام می دهند.
وی بــا اشــاره بــه حاکم بــودن نــگاه اقتصادی 
بــر گرداننــدگان فضــای مجــازی می افزایــد: 

بــر ایــن اســاس فضــای فرهنگــی و رســانه ای 
از دیــدگاه آن هــا اساســاً ابــزاری بــرای جلــب 
مخاطب است؛ به همین دلیل شاهد برخی 
خشــونت ها و مســائل غیراخالقــی از ســوی 
دشــمنان در ایــن عرصــه هســتیم. مثــالً در 
فیلم های سینمایی که تولید می شود روایتی 
غیرواقعی از جنگ ارائه می دهند، برای مثال 
با اینکه در جنگ عراق، اشغالگری آمریکا در 
این کشور آشکار است اما می بینیم فیلم ها 
و ســریال هایی تولیــد می کنند که خودشــان 
را پاک جلوه دهند و برخی دیگر از کشــورها 
را متهــم بــه دخالــت در عراق 
در  موضــوع  همیــن  کننــد. 
فضای مجازی هم وجود دارد. 
وی با بیان اینکه اصلی ترین 
مجــازی  فضــای  عنصــر 
محتواســت،  موضــوع 
می افزایــد: مدیریــت محتــوا 
هم بــه مدیریت زیرســاخت 
مدیریــت  و  برمی گــردد 
فضــای  زیرســاخت های 
مجــازی چنــدان در اختیــار 
ما نیســت، بنابراین کودکان 
و نوجوانان و جوانان که از اقشــار حســاس 
جامعه هستند از لحاظ محیطی بیشترین 
تأثیر را می پذیرند. در اینجا فضای مجازی 
یکــی از مخاطــرات اصلی اســت که ســنین 
یــاد شــده را تهدید می کند به ویــژه االن که 
مــا بــه شــکل اضطــرار ضریــب زیــادی بــه 
آمــوزش مجــازی داده ایــم و بچه هــا بــه این 
فضا دسترســی پیــدا کرده اند، اما این فضا 
کنترل شــده نیســت. البته بخشــی از این 
کنتــرل را بایــد خانواده هــا انجــام دهند اما 
بخشــی از مصون ســازی و پاک ســازی باید 

توسط حاکمیت انجام شود. 
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
پیام رســان هایی همچــون شــاد  توانســته اند 
دغدغه هــای امنیــت را در فضــای اجتماعــی 
می گویــد:  کننــد،  حــل  والدیــن  بــرای 
پیام رسان های داخلی با تأخیر وارد این فضا 

شــده اند و اگرچه توانسته اند سهمی از بازار 
را بــه خــود اختصــاص دهنــد؛ امــا بــه لحاظ 
کیفیــت ارتبــاط، برخــورداری از آپشــن ها و 
گزینه هایی که مقابل مخاطبان قرار می دهند 
هنوز امکان رقابت با پیام رســان های خارجی 
مثــل اینســتاگرام را ندارنــد. البتــه جــدا از 
مســائل فنی، بخشــی از قضیه هم فرهنگی 
اســت و بــه سیاســت های غلــط مــا در ایــن 
حوزه برمی گردد. وقتی پیام رسان های خارجی 
در کشــور خــوب جــا افتادنــد، ما تازه شــروع 
بــه راه انــدازی پیام رســان های داخلــی کردیم. 
درواقــع در ایــن بخــش منفعالنــه برخــورد 
کرده ایم به طوری که کاربران نیازهای خود را با 
پیام رسان های خارجی متناسب سازی کردند 
و ســپس ما خواستیم جایگزین سازی کنیم؛ 
آن هم با پیام رسان هایی که نه دارای کیفیت 
الزم هســتند و نه به لحاظ رقابتی توانمندی 
رقابت دارند، با این شــرایط پیام رسان های ما 
در حال حاضر نمی توانند نیاز کل جامعه را 

پوشش دهند. 
با وجود این موضوع شــبکه اجتماعی شــاد 
کمی متفاوت اســت. بســتر این پیام رســان، 
انحصــاری و تحمیلــی اســت. در واقــع شــاد 
ســامانه ای است که ما استفاده از آن را برای 
دانش آموزان اجباری کرده ایم و گزینه دیگری 
هــم پیــش روی آن هــا قرار نــداده و با تحمیل 
به دانش آموزان، سیاست های خود را پیش 
برده ایــم. البته با توجه به نیازهایی که وجود 
داشــت این پیام رسان در بخش نرم افزاری تا 
حــدی خوب عمل کرد اما در بخش کیفیت 
و زیرســاخت مشکل دارد و نمی تواند بستر 
ارتباطــی حجــم زیــادی از مخاطبــان را بــه 
صورت همزمان برقرار کند. البته شاد هرچند 
به عنوان یک پیام رســان، قابل اعتنا نیســت 
–چــون در اصــل یک مدرســه مجازی اســت 
کــه دانش آمــوزان امــکان تولیــد و بارگــذاری 
محتوا به شکل انبوه را در آن ندارند و ارتباط 
در آن فقــط طولــی و از باال به پایین اســت - 
امــا توانســته بخشــی از امنیــت را در فضای 
مجازی تأمین کند و نگرانی خانواده ها را برای 

حضور بچه ها در این فضا کاهش دهد. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با سابقه ای 
که از شبکه اجتماعی شاد و میزان امنیت آن 
داریم می توانیم به اینترنت ملی و امنیت آن 
امید داشته باشیم، می گوید: این ها دو مقوله 
متفاوت هستند. ما اگر اینترنت ملی را بستری 
در نظر بگیریم که هرکســی خواســت، امکان 
تولید و بارگذاری محتوا را داشته باشد، باید به 
جنبه های خصوصی و شخصی موضوع هم 
توجــه کنیم چــون در این ها درجــه ای از آزادی 
وجود دارد و دولت هم نمی تواند همه محتواها 
را تولید کند. بنابراین برای اینکه سیاست های 
خود را در فضای مجازی دنبال کرده و اعمال 
حاکمیت کنیم باید برای بخش فنی و فرهنگی 

موضوع فکری کنیم.
اگــر  حتــی  گفــت  بایــد  ایــن  وجــود  بــا   
مشــکالت فنــی برطرف شــوند و ســامانه ها 
و زیرســاخت ها در اختیار ما قرار گیرند اما 
در نهایــت این آدم ها هســتند که در تولید 
محتوا، توزیع و بازنشــر آن ها نقش آفرینی 
می کننــد و بــه همین دلیل اســت کــه ما با 
اعمال سیاســت فیلترینگ هم نتوانستیم 
مشــکل را کامالً حل کنیم؛ اگرچه بخشــی 
از ماجرا و دغدغه ها رفع شــد و کســانی که 
امکان دسترســی به فیلترشکن ها را ندارند 
قــرار  توانســتند در مصون ســازی اجبــاری 
بگیرنــد که به نظــرم خود این اقدام، مثبت 

است. 
خالصــه آنکه این ماجرا وجود دارد و ما باید 
یــک بخــش از ضلــع یــا وزن را بــه تقاضــا و 
کششــی که از سوی مخاطبان برای دریافت 
محتــوا وجــود دارد اختصــاص دهیــم و ایــن 
موضوع همان مقوله فرهنگی و تربیتی است 

که نمی شود از آن غفلت کرد.

15 سال انتظار کافی نیست؟!

ولنگاری فضای مجازی؛ تاوان تأخیراینترنت ملی

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

دستچین

جدایی این دو وزارتخانه درست نیست
دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران به ایســنا 
می گوید: قابل باور نیســت که یک وزارتخانه مســئولیت 
آمــوزش و پــرورش کودکان تا 1۸ ســالگی را برعهده دارد و 
پــس از آن آمــوزش ایــن افــراد به وزارتخانــه دیگری یعنی 
آموزش عالی واگذار می شود، ولی این دو وزارتخانه ارتباط 

و هماهنگی منسجمی با هم ندارند.

در بیان واقعیات علمی، افراط و تفریط نکنیم
محمد وجگانی، رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران 
با اینکه می گوید در بیان واقعیات علمی مانند ساخت 
واکســن نبایــد افــراط و تفریــط کنیــم، امــا در گفت وگــو 
بــا ایرنــا تأکیــد می کنــد: مــردم بــه صــورت واقع بینانــه 
رونــد تولیــد واکســن را دنبــال کننــد و مطمئــن باشــند 
 جوانــان کشــور به دانش ســاخت واکســن کرونا دســت 

یافته اند.

خبر

برداشت آزاد
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شایعه نبود داوطلب برای تست انسانی واکسن 
مینــو محــرز، عضــو کمیتــه علمی ســتاد مقابله بــا کرونا 
درباره ادعای رســانه های معاند درباره نبود داوطلب برای 
تســت انســانی واکســن کرونــای ایرانی، به ایســنا گفت: 
می خواهنــد مــردم را تحریــک کننــد، برخــی رســانه های 
آن طرفــی کارشــان همیــن اســت. از تمــام ایــران، افــراد 
تحصیلکرده و... بســیار داوطلب شدند و داوطلب بیش 

از حد نیاز وجود دارد.

با پولی کردن خدمت سربازی مخالفیم
امیــر غالمرضا رحیمی پور، رئیس اداره ســرمایه انســانی 
ســرباز ســتاد کل نیروهای مســلح در گفت وگو با ایلنا در 
خصوص خرید یا پولی شــدن ســربازی گفت: ســتاد کل 
نیروهــای مســلح کامــالً مخالــف موضوع خریــد و فروش 
سربازی است، چرا که یک موضوع کامالً ناعادالنه است 

و ضربه به موضوع سربازی وارد کرده است.

ترجیحمان حضور دانش آموزان در مدرسه است
علیرضا کمره ای، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
درباره روند آموزشی دانش آموزان متوسطه گفت: حضوری 
و غیرحضــوری بــودن آموزش هــای مــا تابعــی از تصمیمی 
اســت که ســتاد ملی مقابله با کرونا در زمینه یک منطقه 
خاصی از کشور می گیرد. اگر اجازه حضور را به ما بدهند، 

ترجیح ما حضور دانش آموزان در مدرسه است. 

مشتریان مدارس سمپاد 
رضــا گلشــن مهرجردی، مدیرکل بنیــاد ملی نخبگان به 
تسنیم می گوید: علت استقبال بسیاری از خانواده هایی 
که مشتری مدارس استعدادهای درخشان هستند این 
اســت کــه مــدارس ســمپاد کیفیــت مناســب و محیــط 
تربیتــی ســالمی دارد و نصف مدرســه غیردولتی هزینه 
می گیــرد. خانــواده بــه دنبــال جنــس باکیفیــت و ارزان 

است!
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مجلس باید برنامه 
زمان بندی اجرای طرح 
شبکه ملی اطالعات 
را از وزارت ارتباطات 
دریافت کند و بر 
اساس آن، بودجه 
مورد نیاز طرح را 
تخصیص دهد

بـــــــرش

جایگاه جهانی معماری ایران ضعیف شده است    سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه معماری یک موجود زنده است، افزود: از سبک معماری اسالمی و ادوار تاریخی و هویت ساز 
معماری دور شده ایم. در همین دوره انقالب اسالمی فرصت های طالیی برای بازتولید و نوآوری در ایجاد سبک های جدید معماری در پیوند با ریشه های تاریخ وجود داشت. به عنوان مثال ساختمان های مهم و پرتکرار 

مثل ساختمان ایستگاه های قطار شهری، بانک ها، ساختمان های اداری و همچنین مدارس و دانشگاه ها می توانست نشان از موجودیت هویتی ایران انقالب اسالمی باشد که متأسفانه در آن کوتاهی شده است. 

 محمود مصدق   اتکا به اینترنت ملی به عنوان زیرساخت فضای 
مجــازی در ســال های اخیــر همواره موضوع داغ دولتمردان کشــور 
بوده و همه آن ها کم و بیش بر تکمیل این طرح که سال 13۸4 با 
هدف کاهش وابستگی به اینترنت بین الملل، بهره مندی از مزایای 
زیســت بوم ملی فضای مجازی، استفاده از پیام رسان های داخلی، 
حفاظــت از اطالعــات و ارتباطــات کاربران ایرانــی و.... کلید خورده 
اســت، تأکیــد کرده اند. امــا این پروژه که بعضی از کارشناســان آن 
را بزرگ تریــن طــرح ملــی کشــور می داننــد آنچنان که باید و شــاید 
پیش نمی رود، به طوری که به اذعان آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات در توســعه موتــور جســت وجوی بومــی مردود 
شــدیم، در توســعه پیام رســان های داخلی ضعف داریم و صیانت 

از داده های مردم در فضای مجازی ایران هم هنوز به قانون تبدیل 
نشده است.

ایــن درحالی اســت که گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس می گوید 
تاکنــون بیش از 19 هزار میلیــارد تومان برای راه اندازی اینترنت ملی 

هزینه شده است.
بــا ایــن همه پرســش این اســت چرا طــرح اینترنت ملــی که جزو 
اصلی برنامه شــبکه ملی اطالعات اســت با کُندی پیش می رود؟ 
و مهم تر اینکه اگر این طرح تکمیل و بسترها آماده شود مثالً در 
داخل پیام رسان هایی همچون »شاد« شاهد حضور امن کاربران، 
به ویــژه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان در فضــای مجــازی خواهیم 

بود؟ 
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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 ارحم الراحمین

والدیمیر پوتین:

نمی توانیم از ارتش های 
بزرگ عقب بیفتیم

در  پوتیــن  والدیمیــر 
نشســتی در مورد دفاع 
روســیه  گفــت:  ملــی 
باید قادر به پاســخ دهی 
ســریع به موشــک های 

مســتقر  مرزهایــش  نزدیکــی  در  کــه  غربــی 
می شــوند، باشــد. مــا قصــد نداریم بــه تولید و 
اســتقرار موشــک های بــرد متوســط و کوتاه به 
بخش اروپایی روســیه یا هر منطقه دیگری در 
کشــور بپردازیــم. اما در صورتی که کشــورهای 
غربــی تســلیحاتی از ایــن دســت را در نزدیکی 
مرزهای ما قرار دهند، باید آماده واکنش باشیم. 
وی همچنیــن تأکیــد کــرد روســیه نمی تواند از 
کشورهایی که مبالغ زیادی برای تضمین برتری 

نظامی خود هزینه می کنند، عقب بماند.

رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش آمریــکا س
در ســفری بــه دوحــه با همتــای قطری خود 
دیدار و درباره گسترش همکاری های نظامی 

دوجانبه گفت  وگو کرد.
مردم نیجریه در حمایت از ملت فلسطین س

و به نشانه مخالفت با عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی به خیابان ها آمدند.

وزیر خارجه سوریه:

آمریکا از تروریست ها برای 
بقای خود استفاده می کند

وزیــر خارجــه ســوریه گفــت، دولــت آمریکا از 
تروریســت ها بــرای تضمیــن بقــای خــود در 
شــمال شــرق ســوریه بهره برداری می کند. به 
گــزارش اســپوتنیک، »فیصــل مقــداد« گفت 
حضور نظامی روسیه در سوریه الزم و ضروری 
است؛ چرا که جنگ علیه تروریسم هنوز پایان 
نیافته و آمریکا به حمایت از تروریست ها برای 
توجیــه حضــور خود در شــمال شــرق ســوریه 
می پــردازد. وزیــر خارجــه ســوریه همچنین در 
خصوص کمیته قانون اساسی نیز گفت حتی 
اگر این کمیته نتواند به توافقی منتهی شود، 
انتخابات ریاست جمهوری، به تأخیر نخواهد 
افتــاد. فیصــل مقــداد در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود به موضوع واکســن کرونا اشاره 
کــرد و گفــت دمشــق بــا مســکو بــرای واردات 
واکسن »اسپوتنیک« در حال گفت و گو است.
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 پیروز نبرد در شرق آسیا 
چه کسی خواهد بود؟

بــا پیــروزی دونالــد ترامــپ در نبــرد انتخاباتــی ســال 2016 آمریــکا، 
سیاســت »چرخش به ســوی آســیا«ی اوباما دچار دگرگونی زیادی 
شــد. در حالی که اوباما چرخش جهانی اقتصاد به ســمت آســیای 
سیاســت  ســفید،  کاخ  در  وی  جانشــین  بــود،  دریافتــه  را  شــرقی 
کامــاً متفاوتــی در پیــش گرفــت. ترامــپ بــا شــعار »اول آمریکا« و 
بــه خاطــر افزایش قــدرت داخلی، به نوعی انزوا نســبت به گذشــته 
تــن داد و از چندیــن معاهــده و توافق نامــه بین المللــی و منطقــه ای 
خارج شــد. در همان برهه که جمهوری خلق چین از هر راهی برای 
افزایــش قــدرت اقتصــادی و نفوذ خود به خصوص در منطقه شــرق 
آســیا بهــره می گرفــت، ترامپ در ژانویــه 2017 کناره گیــری آمریکا را 
از »پیمــان تجــاری اقیانــوس آرام )TPP(« اعــام کــرد و گفــت مدت 
زمان زیادی درباره این مســئله گفت وگو کردیم. خروج از این پیمان 
12 کشــوری، بــه ســود کارگــران آمریکایــی خواهد بود. ایــن در حالی 
اســت که در ســال جاری، چین به همراه 14 کشــور دیگر منطقه از 
جملــه چنــد متحد آمریکا )ژاپــن، کره جنوبی، نیوزیلند و اســترالیا( 
 »)RCEP( پیمانــی موســوم به »همکاری اقتصادی جامــع منطقه ای
را بــه اجــرا درآوردنــد و بزرگ تریــن توافق تجارت آزاد کــه تا کنون رخ 
داده را بــه امضــا رســاندند. موضــوع بــه اینجــا ختم نشــده و اکنون 
پالس هــای مثبتــی از طــرف چین بــرای مشــارکت در پیمان TPP که 
ایاالت متحده از آن خارج شده به گوش می رسد. این نشان دهنده 
اشــتیاق زیــاد چیــن در اســتفاده از فرصت هــا و یــا حتــی اشــتباه 
محاسباتی رقیب و قرارگیری به جای ایاالت متحده و کمرنگ کردن 
نقش این کشــور در معادالت منطقه اســت. هر چند دولت ترامپ 
هــم تــاش کرده بــا ایجاد بلوک هــا، رزمایش های مشــترک دریایی و 
نیز جنگ تجاری علیه چین، از نفوذ آن ها بکاهد، به نظر می رســد 
در عمــل نتایــج دیگــری حاصــل شــده باشــد. براســاس گزارشــی که 
به تازگی در اندیشــکده ISEAS ســنگاپور منتشــر شــده، 73 درصد 
از کارشناســان ســازمان آســه آن بــر ایــن عقیده انــد ایــن منطقــه بــه 
زمیــن بــازی قدرت هــای بــزرگ یعنــی چین و ایــاالت متحــده تبدیل 
شــده و ممکــن اســت اعضای ایــن انجمن به پروکســی های هر یک 
از ایــن قدرت هــا مبدل شــوند. بنا بر این گزارش، هفت کشــور از 10 
کشــور آســه آن )برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، میانمار و 
تایلنــد( بــه پکن نگاه مثبت تری نســبت به واشــنگتن دارند. به نظر 
می رســد کشــورهایی نظیــر فیلیپین و ویتنام هــم به علت اختافات 
دریای جنوبی چین است که گزینه دیگر را ترجیح داده اند. از دیگر 
نتایــج ایــن گــزارش، اذعان 79درصد آنان به برتــری قدرت اقتصادی 
چیــن در منطقــه اســت. البتــه هنــوز نگرانــی و ابهام هایــی از ســوی 
کشــورهای ایــن منطقــه بــه خیزش اقتصــادی چین بــه خصوص در 
طرح یک کمربند یک جاده وجود دارد. چین نیز سال گذشته قول 
داد طــرح یادشــده را تــا حــد ممکن شفاف ســازی کنــد. در مجموع، 
دولــت چیــن درصــدد بر هــم زدن نظــم بین الملل یا ایجــاد هژمونی 
جهانی نیست؛ اما به دنبال این است که خود، نقش برادر بزرگ تر 
را بــرای کشــورهای منطقــه ایفا کند و بــه قدرت های خارج از منطقه 
اجــازه قــدرت نمایــی ندهــد. بــه طور کلی به نظر می رســد دســت کم 
تازمانی که ایاالت متحده در دوره ریاســت جمهوری بایدن، راهبرد 
مشخصی در قبال کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ارائه ندهد، 

کفه ترازو به ســمت چین سنگینی خواهد کرد.
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یادداشت

 مهدی سالمی؛ کارشناس مسائل چین

کاروان  مســیر  در  انفجــاری  در  علــوی: 
ائتــاف آمریکایــی در بزرگــراه بین المللــی 
بابــل در جنــوب بغــداد، دو کامیــون از کار 
افتاد و دچار آسیب شدند. عصر یکشنبه 
هــم در انفجاری دیگر یــک کاروان نظامی 
متعلق به تروریست های آمریکایی توسط 
بمب هــای کنــار جــاده ای در عــراق منهدم 
شــد. به گزارش فارس، گروه تازه تأســیس 
مقاومــت قاصم الجبارین مســئولیت این 
دو عملیات در ناصریه و بغداد را بر عهده 
گرفــت. ایــن یگان پیــش از این نیــز تأکید 
کرده بود این حمله ها در راستای در تنگنا 
قــرار دادن و محاصــره نظامــی و اقتصادی 
اشــغالگران آمریکایی صورت می  گیرد. اما 
ایــن تمــام تحوالت امنیتی یکشــنبه عراق 
نیســت و ســفارت آمریــکا در بغــداد هــم 
هــدف چندین راکت ناشــناس قرار گرفت. 
در حالــی کــه یــک مقــام امنیتی عــراق به 
موازین نیوز گفت ســامانه پدافند نزدیک 
ســی رام مســتقر در ســفارت آمریــکا ایــن 
موشــک ها را دفــع کرده، صابریــن نیوز که 
یــک رســانه نزدیک به محــور مقاومت در 
عراق اســت، اعام کرد تاکنون 11 راکت به 
ایــن ســفارتخانه در منطقــه ســبز اصابت 
کــرده و تصاویــری نیــز از ســاختمان های 
آســیب دیده را منتشــر کرد. به گفته این 

منبــع، آژیرهــای هشــدار از داخــل پایــگاه 
ســوم التوحید در ســفارت آمریکا به صدا 

درآمده است.
همزمــان بــا مخالفــت گروه هــای مقاومت، 
ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مســلح 
عــراق هــم حملــه راکتــی بــه منطقــه ســبز 
بغــداد را محکــوم کــرد. ســرتیپ »یحیــی 
رســول« در بیانیــه ای اعــام کــرد: گروه های 
جنایتــکار، بــار دیگــر تأسیســات و منــازل 
مســکونی را در منطقــه الخضــراء بغــداد 
هــدف حمــات راکتــی قــرار دادنــد کــه بــه 

خســارت مــادی شــماری از ســاختمان های 
مســکونی، خودروهــا و وحشــت ســاکنان 
منجر شــد. کتائب حزب هللا عراق وابســته 
اطاع رســانی  گــروه  و  حشدالشــعبی  بــه 
امنیتــی عراق نیز در بیانیه هایی این حمله 
را محکــوم کرده اند. عصائب اهل الحق نیز 
در موضعــی مشــابه اعــام کــرد گروه هــای 
مقاومت هنوز علیه آمریکا اقدام نکرده اند. 
رئیــس ائتاف الفتــح در پارلمــان عراق هم 
بــا صــدور بیانیه ای ضمــن محکومیت این 
حملــه راکتــی، چنیــن اقدامــی را غیرقابــل 

توجیه دانست. هادی العامری افزود: ما به 
شــدت حملــه به هیئت هــای دیپلماتیک و 
تیراندازی هایــی را کــه با آن همراه و موجب 
وحشــت شهروندان در بغداد شد محکوم 
می کنیم. چنین بمباران هایی به هر بهانه ای 

که انجام شود، غیرقابل توجیه است.
با توجه به موضع سریع گروه های مقاومت 
پــس از حملــه راکتــی به ســفارت آمریکا در 
بغــداد، به نظر می رســد گروه هایی به دنبال 
انجــام حمــات علیــه اماکــن دیپلماتیک و 
انداختــن مســئولیت آن به گــردن مقاومت 
در عراق هستند. با توجه به اینکه ساعاتی 
پیش از حمله به ســفارت آمریکا، نظامیان 
ایــن کشــور در ناصریــه بــا بمب هــدف قرار 
گرفتند، ناخودآگاه این نکته به ذهن متبادر 
می شــود که حمله به ســفارت نیز عملیات 
گروه های مقاومت اســت. مقاومت در عراق 
ممکن اســت دســت بــه اقدامــات تاکتیکی 
علیه آمریکا بزند، اما این موارد همگی علیه 
پایگاه ها و نیروهای نظامی –  نه غیرنظامیان 
و مأموران سیاسی– صورت گرفته و می گیرد. 
در ایــن راســتا، تکــرار دوبــاره جنایت هایــی 
ماننــد الرضوانیــه بغداد و ســپس اتهام زنی 
به گروه هایی نظیر ســازمان حشدالشــعبی 
کاماً پیش بینی پذیر بوده و در ســطح خود، 

هوشیاری محور مقاومت را می طلبد.

11 راکت به سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد

چه کسی پا جای پای »مقاومت« گذاشته است؟

اتحادیــه اروپا در نشســتی اضطــراری به 
بررســی نحــوه واکنــش فــوری بــه شــیوع 
کرونــای انگلیســی در ایــن قــاره خواهــد 
آسوشــیتدپرس،  گــزارش  بــه  پرداخــت. 
بــه دنبــال اعام روز یکشــنبه جانســون، 
نخســت وزیــر انگلیــس مبنــی بــر پیــدا 
شــدن گونــه ای جدید از کرونا با ســرعت 
شیوع بیشتر، کشورهای بسیاری تدابیر 
امنیتی را در پیش گرفتند. هلند، ایتالیا، 
بلژیــک، بلغارســتان و لوکزامبــورگ تمام 
ارتباط های هوایی خود را با انگلیس قطع 
کردند. وزارت کشــور عربســتان ســعودی 
هــم اعام کــرد به مدت یــک هفته قابل 
تمدیــد، پروازهای خارجــی را تعلیق کرده 
و گذرگاه هــای زمینــی و دریایــی خــود را 
بســته اســت. ایران نیــز پروازهــا از لندن 
را لغو کرده اســت. در برخی کشــورها نیز 

ارتبــاط ریلــی بــا انگلیــس متوقف شــده 
اســت. بــه گفتــه یــک مقــام بهداشــت 
عمومــی انگلیــس، مــوارد مشــابهی در 
دانمارک، استرالیا، آفریقای جنوبی، هلند 
و دیگر کشــورها به ثبت رســیده اســت. 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در این 
خصــوص گفت کاماً محتمل اســت که 
نــوع جدید ویــروس کرونا در حال حاضر 

در حال انتشار در فرانسه باشد.

جوالن کرونای انگلیسی
جلسه اضطراری اتحادیه اروپا 

براســاس گزارش یک ســازمان کانادایی، 
عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
با اســتفاده از نرم افزار جاسوســی رژیم 
صهیونیستی، تلفن همراه 36 خبرنگار، 
تولیدکننــده، مجــری و مســئول شــبکه 
الجزیره و یک شــبکه مســتقر در لندن 
را هک کردند. به گزارش آناتولی، پس از 
افشاگری درباره اقدام محمد بن سلمان 
هــک  در  ســعودی  عربســتان  ولیعهــد 
کــردن تلفن همراه »جف بزوس« مالک 
شــرکت »آمازون« و روزنامه »واشــنگتن 
پُســت« کــه یکــی از ثروتمندتریــن افراد 
جهان اســت، حاال گفته می شود ریاض 
و ابوظبــی بــا اســتفاده از یــک نرم افــزار 
جاسوســی اســرائیلی تلفن همــراه ده ها 
خبرنگار را هم هک کردند. این حمات 
ســایبری در ماه هــای جــوالی و آگوســت 

ســال جــاری و بــا بهره گیــری از نقــص 
امنیتــی در ســرویس Imassage آیفون 
موسوم به »کیسمت« )Kismet( انجام 
هــک  همــراه  تلفن هــای  همــه  و  شــده 
شــده آیفــون بوده انــد. مدتــی پیــش نیز 
تلفــن همراه یک مجری شــبکه الجزیره 
بــه دلیــل انتقــاد از عربســتان در پخش 
زنــده هــک و تصاویر شــخصی او نیز در 

اینترنت منتشر شد.

نفوذ ائتالف سعودی به آیفون
عربستان و امارات با کمک رژیم صهیونیستی تلفن خبرنگاران را هک کردند

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال دعوتنامه جهت س�ایر 
مراحل مناقصه ، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش�د . الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1399/10/1 

می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مبلغ برآورد اولیهمدت اجراشماره فراخوانموضوع
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه 

به ریال

رتبه و رشته
 مورد نیاز

 محل تأمین
اعتبار

نوع تضمین شرکت در 
مناقصه

تجدید مناقصه طرح احداث مخازن 
روستاهای خلق آباد ، معین آباد و 
دیگر روستاهای بخش مرکزی )1( 

شهرستان مشهد

719/908/617/171996/000/000 ماه 2099005129000011

حداقل گواهی نامه 
صالحیت رشته 

ابنیه یا آب پایه پنج 
صادره از سازمان 

برنامه و بودجه کشور

طرحهای 
عمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

2175201797007 بانك 
ملی شعبه مرکزی مشهد

2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

1- مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1399/10/1 لغایت 1399/10/4 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 1399/10/18

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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» کرونا  ،  ما  را  از مصرف درست آب  ، غافل نکند«  
» آگهی تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی«
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  س�ازمان فنی و نگه�داری حرم مطهر رض�وی درنظر 
دارد تهی�ه و تحوی�ل 5500 متر کابل زمین�ی NYY نیمه 
افشان با سطح مقطع x 185 1 و سطح ولتاژ 600 تا 1000 ولت مورد 

نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
 ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا پایان وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ 
1399/10/6 ضمن مراجعه به س�ایت مناقصات س�ازمان به آدرس 
اس�ناد  دریاف�ت  ب�ه  نس�بت   /http://sem.aqr-harimeharam.org

مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه
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 معاون�ت فنی و عم�ران بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس 
رض�وی  در نظ�ر دارد خری�د آسانس�ورهای یکی از پ�روژه های  
مس�کونی خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار نماید، لذا ش�رکت های 
دارای ش�رایط می توانند حداکثر تا تاریخ 1399/10/07 جهت دریافت اس�ناد 
ب�ه دبیرخان�ه معاونت فن�ی و عمران بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس به 
نش�انی مشهد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، مراجعه و یا 
با شماره تلفن 05132001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.  

مناقصه عمومی معاونت فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات 
 )آستان قدس رضوی ( 
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معاون�ت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی در 
نظ�ر دارد مناقص�ه تهیه و اجرای تاسیس�ات و ابنیه بخش اداری آش�پزخانه 
مرکزی آس�تان قدس را به ش�رح ذیل مطابق ش�رایط مندرج در  اس�ناد مناقصه ، از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت دریافت اس�ناد 
مناقص�ه حداکثر تا تاریخ 1399,10,06 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نش�انی 
مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا 
با ش�ماره تلف�ن   32001126-051تماس حاصل نمایند. پیش�نهاد دهنده جهت ش�رکت در 
مناقصه می بایس�ت حداقل دارای گرید 5 تاسیس�ات و گرید 5 ابنیه باشد. ضمنا هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.

عمران�ی  معاون�ت  عموم�ی  مناقص�ات  در  ش�رکت  ب�رای  دع�وت 
فن�ی و عم�ران بنی�اد به�ره وری موقوف�ات آس�تان ق�دس رضوی 

,ع
99
09
95
9

آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکاران بومی )شهر مشهد( دارای صالحیت خرید مصالح 
و س�اخت و نصب درب و پنج�ره های آلومینیومی 9 بلوک پ�روژه 402 واحدی 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای رزومه مناسب در این 
زمینه می باش�ند، دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا تاریخ 
1399/10/06 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مشهد، 
چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا 
با ش�ماره تلفن  05132001126 تم�اس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات ساخت و نصب درب و پنجره های 
آلومینیومی 9 بلوک پروژه 402 واحدی
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