
تعلیق  جهانی  
واکسن های آمریکایی

کارشناسانازمشکالتآموزشیدانشگاههایفنیوحرفهایدرروزهایکروناییمیگویند

چالش آموزش های مجازی برای رشته های مهارتی!

 جهان  انتشــار وســیع اخبــار مــرگ و 
میر افرادی که واکســن شــرکت آمریکایی 
تعلیــق  بــه  کرده انــد، منجــر  دریافــت  را 
شــروع واکسیناســیون بــا واکســن فایــزر 
در کشــورهای موفــق در مهــار کرونا شــده 
اســت.پس از برزیل، اســترالیا، نیوزیلند، 

تایوان و ژاپن تصمیم گرفته اند تا حصول 
نتایــج تزریق واکســن در دیگــر نقاط دنیا 
واکسیناسیون را آغاز نکنند. این کشورها 
نخســتین زمــان آغــاز احتمالی اســتفاده 
از واکســن فایــزر را پایــان فوریــه در نظــر 
گرفته اند. به گزارش گاردین، این کشورها 

منتظر بررســی دقیق واکنش مردم ســایر 
نقاط دنیا به واکسن های فایزر، آکسفورد 
و مدرنا هستند. آن ها می گویند عجله ای 
نیســت، منتظــر نتایــج تزریــق فایــزر در 
دیگر کشــورها می مانیم! از ابتدای شیوع 
اســترالیا،  به موقــع  اقدامــات  همه گیــری 

نیوزیلند و تایوان و همراهی گسترده مردم 
بــا پروتکل هــا ســبب کنترل شــیوع شــده 
اســت. ژاپن هم یکی از کشــورهایی است 
که در مرحله سوم تست انسانی واکسن 
فایزر شــرکت و در ازای آن میزان زیادی از 

این واکسن را...

 ............ صفحه 7

آغازتجمعمعترضانمسلحدر
مقابلکنگرههایایالتیآمریکا

کاله،کالش،
کنگره!

برداللیگاییسرخها
مقابلنکونام

صدرنشینیآبیها
باعبورازتراکتور

استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، تایوان و برزیل تزریق واکسن های فایزر و مدرنا را متوقف کردند

 ............ صفحه  8 ............ صفحه های 10 و 11
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چالش»سکوالریسمپنهان«بهروایتعالمهمصباح
اندیشهاز نظر عالمه مصباح، مســئله ایــن است که آیا انقالب نگاهی به وجه تمایز انقالب اسالمی با انقالب های دیگر

اسالمی، تفاوت ماهوی با انقالب های دیگر دارد یا خیر؟ او می گفت 
به نظر می آید این، یک مسئله اساسی است؛ به طوری که بسیاری از 

 ............ صفحه 4مشکالت و اختالفات و تنش هایی...
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 طهماسب صلح جو انتقادها به ترکیب هیئت داوران 

جشنواره را خیلی وارد نمی داند
یک مسئول در وزارت بهداشت: سرلشکر باقری: 

:jامام علی
اوقات تو، اجزای 

عمر تو هستند، پس 
هیچ وقتی از اوقاتت 

را در غیر آنچه 
مایه نجات توست، 

صرف مکن. 
غررالحکم، ص 243
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جوان گرایی در فیلم فجر
نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کرونا 

مجوز کارآزمایی بالینی گرفت
کسانی که می گفتند ۴۰ سالگی  انقالب 
را نمی بینید، کنگره شان در تصرف است

گزارش  روز

شاید کمتر کسی باشد که در این حقیقت که ایاالت متحده امروز بدترین دوران 
افول خود پس از جنگ جهانی دوم را سپری می کند، بتواند شک و تردیدی وارد 
کنــد. آمریــکای دونالــد ترامپ در اواخر دوره چهار ســاله اش از یک طــرف در حوزه 
داخلی با اختالف های سیاسی در رأس حاکمیت، شکاف های طبقاتی و درگیری های 

اجتماعی و از سوی دیگر با بحران کرونا روبه رو است...

کارشناساناقدامآمریکادراعمالتحریمعلیهآستانقدسرابررسیمیکنند

یکافتضاحفرهنگیوسیاسیبرایواشنگتن

 ............ صفحه 2

مناقصه خرید 1000 متر مربع
قالب مدوالرنو 

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 3
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مناقصه خرید تاور کرین
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه 3
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد  دو فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیس�ات آب شرب و خدمات مشترکین در 
شهرستانهای تایباد و چناران طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( 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 سامانه 99/10/29 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 مناقصهردیف

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و 
خدمات مشترکین شهر ستان تایباد

2099001446000137
13.704.614.932 ریال -سیزده میلیاردو 

هفتصد و چهار میلیون و ششصد و 
چهارده هزار و نهصد و سی و دو ریال

502.000.000 ریال
 )پانصد و دو میلیون ریال(

2

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و 
خدمات مشترکین شهر ستان چناران

2099001446000138
11.301.018.461 ریال-یازده میلیاردو 
سیصدو یک میلیون و هیجده هزارو  

چهارصد و شصت و یک ریال

430.000.000 ریال
)چهارصدو سی میلیون ریال(

زمان، مهلت و دریافت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/04   ب– مهلت تحویل پیشنهادها:          14 /1399/11      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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نام دیگر آب، زندگی است.

»آگهی مناقصه عمومی« نوبت اول
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99
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ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در نظر دارد مناقصه عمومی به ش��ماره 2099001054000090، 2099001054000091 را به ش��رح 
ذی��ل به روش یک مرحله ای وفق قانون برگزاری مناقصات از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/10/29 می باشد.

مبلغ تضمین مبلغ برآوردرتبهموضوعردیف
شرکت در مناقصه

مدت 
)ماه(

محل تأمین 
اعتبار

1
پروژه اجرای طرح انتقال پساب و 
لوله گذاری کمربند شهرک صنعتی 

بزرگ شیراز
جاری59/822/988/093491/500/0006آب

2
پروژه جدول گذاری، رفوژ، کانیوو، 

زیرسازی، روسازی و آسفالت 
شهرک صنعتی ایزدخواست

5 راه و 
ترابری

جاری7/420/176/751371/500/0004

1. زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 1399/10/29 لغایت 1399/11/07
2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: در سامانه تدارکات ساعت 13 مورخ 1399/11/28 و فیزیکی پاکت الف )ضمانت نامه یا فیش نقدی( ساعت 

14/30 مورخ 1399/11/28 دبیرخانه شرکت
3. زمان بازگشایی پاکت ها: چهارشنبه ساعت 10 مورخ 1399/11/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: شیراز- بلوار زند- روبروی دانشکده پزشکی- شرکت شهرک های صنعتی فارس تلفن: 32360570 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه س��ایر اس��تان،ها در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.                                                                                                                                                     م.الف 10488/شناسه آگهی1078899

آگهی فراخوان
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آگهی تجدید مناقصه شماره 814/10/3896- نوبت اول
 شماره مجوز 1399/5777

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری تجدید مناقصه تکمی��ل ظرفیت باندوال)120درصد بتن 

ریزی دسترسی دور مخازن انبار/جدول کشی(انبار نفت ناحیه نیشابور. 
تاریخ مهلت و نش��انی محل دریافت و تحویل اس��تعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمن��ی معتبر و صالحیت رتب��ه بندی معتبر و مرتبط ب��ا موضوع مناقصه 
ب��ا حداقل گرید، ص��ادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری م��ی توانند جهت 
دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی 
از تاری��خ انتش��ار دومین نوب��ت آگه��ی) 1399/11/04(به آدرس: درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. الزم بذکر 
اس��ت مناقص��ه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 
محقق سازند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل 

عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 8/581/693/253 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 429/084/663 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: ش��امل ضمانت نامه بانکی و س��ایر موارد 
مطاب��ق مفاد ماده 4 آیی��ن نامه تضمین معامالت دولتی مص��وب 1394/09/22 که 
مدت اعتبار آن س��ه ماهه و ای��ن مدت حداکثر برای یک نوب��ت برابر مدت پیش 

بینی شده قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد

مهلت دریافت اس��تاد مناقص��ه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر مناب��ع، امکان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
نوب��ت  دومی��ن  چ��اپ  تاری��خ  از  مناقص��ه  اس��ناد  دریافت)دانل��ود(  ام��کان 

آگهی)1399/11/04( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 16
مهل��ت تحویل پیش��نهادها)آپلود اس��ناد(: پیش��نهادها )اس��ناد مناقص��ه و کلیه 
مدارک ش��امل پاکت الف و ب وج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)1399/11/11(، لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/11/25 ساعت 16 از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.
ضمن��ا ع��الوه بر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/11/25( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 

فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد.
جلسه توجیهی: ساعت 11 صبح روزیکشنبه مورخ 1399/11/19 در محل خدمات فنی و 
مهندس��ی منطقه به آدرس: طرق،شهرک عسگریه،انبار نفت شهید بیخوش،سالن 
جلس��ات خدمات فنی و مهندس��ی منطقه برگزار می گردد. جهت هرگونه هماهنگی 

بیشتر می توانید با تلفن 6-3822324-051 تماس حاصل فرمائید.
ضمنا با توجه به اهمیت و حساس��یت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه 
گران توس��ط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراس��ان رضوی انج��ام و در صورت احراز 
حداق��ل امتی��از کیفی )50 امتیاز کیف��ی( هر یک از مناقصه گران س��پس اقدامات 

بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. 
زمان و مکان بازگش��ایی پاکات: ساعت 10/30 صبح روز ش��نبه مورخ 1399/12/16، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان رضوی طبقه دوم ،)سالن 

جلسات منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: اس��تان خراس��ان رضوی- شهرس��تان نیش��ابور/ انبار نفت ناحیه 
نیشابور

www.setadiran.ir :آدرس سایت
ش��رایط عمومی متقاضی: 1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 

با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری
3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.

4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.
5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.

6- تمامی مس��تندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 
اصل )محضری( باشد.

7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در تجدید مناقصه حداقل با حضور هر تعداد 

مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براس��اس س��امانه 

ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099091781000025

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

ش��هرک های  شرکت 
صنعتی فارس

سری سوم»نون. خ« سری سوم»نون. خ« 
با طعم گیاهان داروییبا طعم گیاهان دارویی

آقاخانی از پایان فیلم برداری آقاخانی از پایان فیلم برداری 
تا دو هفته دیگرخبر داد تا دو هفته دیگرخبر داد 

............صفحه12
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قالیباف:سناریوی محوِر آمریکایی - صهیونیستی، تجزیه کشورهای اسالمی منطقه است     رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست ویدئو کنفرانسی رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین گفت: محوِر آمریکایی- صهیونیستی، سناریو تجزیه کشورهای اسالمی را به موازات اخراج فلسطینی ها از سرزمین اجدادی آن ها دنبال می کنند. وی ادامه داد: ما به منظور 

پاسداشت مقاومت، گردهم آمده ایم تا تأکید نماییم که امروز اهمیت هیچ مسئله ای به درجه اهمیت آزادی قدس شریف برای جهان اسالم نیست و آرمان فلسطین، آرمان قرن ۲۱ برای جهان اسالم است.

 مهدی خالدی  شاید کمتر کسی باشد که در 
این حقیقت که ایاالت متحده امروز بدترین 
دوران افول خود پس از جنگ جهانی دوم را 
سپری می کند، بتواند شک و تردیدی وارد 
کند. آمریکای دونالد ترامپ در اواخر دوره 
چهار ساله اش از یک طرف در حوزه داخلی 
با اختالف های سیاسی در رأس حاکمیت، 
شکاف های طبقاتی و درگیری های اجتماعی 
و از سوی دیگر با بحران کرونا روبه رو است. 
در حوزه خارجی هم عالوه بر کارنامه ناموفق 
دونالد در خاورمیانه، تنش ها میان واشنگتن 
با پکن و مسکو همچنان ادامه دارد. همه این 
موضوعات در کنار هم دولت آمریکا را که در 
رأس هرم قدرت آن فردی دمدمی مزاج مانند 
ترامپ قرار دارد، به جایی کشانده که برای 
به رخ کشیدن آخرین شمه های ابرقدرتی اش 
با  رابطه  در  به ویژه  انتحاری  حرکاتی  به 
برای  آورده که جز هزینه چیزی  ایران روی 
واشنگتن به همراه نداشته است. اوج این 
رفتار حماقت بار کاخ سفید که یک هفته 
پیش )چهارشنبه 24 دی( صورت گرفت را 
در تحریم آستان قدس رضوی و تولیت آن 
می توان مشاهده کرد. سیدیاسر جبرائیلی، 
تحلیلگر سیاست خارجی با انتشار توییتی 
در واکنش به این اقدام نوشته بود: آستان 
قدس رضوی دستگاه امام رضا)ع( است و 
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی، 
خادم الرضاست. این آستان منشأ خدماتی 
گسترده به ویژه به محرومان است و در ایام 
تحریم  درخشید.  خوش  الحق  نیز  کرونا 
آستان قدس و تولیت آن، ضربه آمریکا به 
رژیم تحریم هاست؛ چرا که حتماً ملت ما 
از  را متحدتر می کند. در ادامه نظر برخی 
کارشناسان را در رابطه با تحریم آستان قدس 

رضوی از سوی دولت واشنگتن می خوانید.

ضربه مغزی ترامپ به حاکمیت آمریکایی»
حمید  سید  والمسلمین  ــالم  االســ حجت 
حسینی از رهبران مقاومت اسالمی عراق در 
پاسخ به این پرسش که چرا واشنگتن آستان 
قدس رضوی به عنوان یک نهاد عام المنفعه 
را هدف تحریم قرار داده است، گفت: دولت 
آمریکا اکنون در منطقه، اوضــاع بسیار بدی 
را پشت سر می گذارد و روز به روز فشارهای 
مردمی و سیاسی بر ایــن کشور بــرای خروج 
از خاورمیانه افزایش پیدا کــرده اســت. همه 
نیروهای آمریکایی زیر ذره بین نیروهای انقالبی 
مقاومت قرار دارند و این در حالی است که تیم 
ریاست جمهوری  اخیر  انتخابات  ترامپ در 
هم با شکست بسیار بدی مواجه شد. رئیس 
اتحادیه رادیو و تلویزیون عراق ادامه داد: خوب 
طبیعتاً کسی که در چنین حالت اضطراری قرار 
داشته و موقعیت خود را در خطر می بیند، قوه 
عاقله خود را از دست داده و به حرکات ایذایی 
مــی زنــد. چنین حکومتی  انتحاری دســت  و 
مانند بیماری در حال احتضار است. بر این 
اساس ما شاهد هستیم گاهی مواقع آمریکا 
در منطقه دست به اقدام هایی می زند که خارج 
از عرف، پروتکل ها و قواعد منطقی است و این 
هم به خاطر فشارهای وارده بر آمریکاست. وی 
تصریح کرد: ایاالت متحده خود را در منطقه 
ودرنتیجه  می بیند  ورشکستگی  آستانه  در 
دستپاچگی در اعمال تحریم بر آستان قدس 
اگر  واشنگتن  اســت.  ورشکستگی  ایــن  اوج 
علیه تهران دشمنی دارد، منطقاً باید نهادهای 
نظامی و حکومتی را تحریم کند، نه یک نهاد 

مردمی – مذهبی. 
حمید  سید  والمسلمین  االســـالم  حجت 

ــدام را تنها رفــتــار عجیب  حسینی ایــن اقـ
ترامپ ندانسته و افــزود: ترامپ بر اساس 
اعالم رسمی بازنده انتخابات آمریکا است، 
اما وی هنوز شکست را نپذیرفته و همین 
با چالش بسیاری روبه رو  را  رفتار کشورش 
ساخته است. ما در محور مقاومت به دنبال 
به آمریکایی ها  بودیم که در خاورمیانه  آن 
لطمه زده و آن ها را از منطقه بیرون بیندازیم، 
پنهانی خداوند شامل  و عنایت  اما لطف 
حــال ما شد و با روی کــار آمــدن ترامپ و 
درگیری های داخلی ضربه مغزی بزرگ تری 

به تصمیم سازان کاخ سفید وارد شد. 

یک افتضاح اخالقی، فرهنگی و سیاسی»
مــســئــول دفـــتـــر نـــهـــاد رهـــبـــر انـــقـــالب در 
در  آمریکا  ــدام  اقـ هــم  کشور  دانشگاه های 
تحریم آستان قدس و تولیت آن را در راستای 
ضربه زدن به انقالب اسالمی می داند. حجت 
االســالم و المسلمین مصطفی رستمی در 
این باره معتقد است آمریکا اگر در گذشته 
با سوء استفاده از مفاهیمی مانند حقوق 
بشر یا به بهانه مقابله با توسعه سالح های 
دنبال  این گونه،  عناوینی  یا  کشتار جمعی 
ضربه زدن به نظام اسالمی و تحت فشار 
گذاشتن مردم برای دست برداشتن از آرمان 
هایشان بود، در دوره ترامپ این نقاب را از 
چهره خــود بــرداشــت و ماهیت حقیقی و 
چهره خبیث خود را نشان داد. وی افزود: 
در حقیقت ترامپ یک پرده دری در تاریخ 
سیاسی آمریکا بود که به کنار زدن چهره 
مزورانه سیاست آمریکا کمک کرد. با وجود 
این، حقیقت آن است که در سال های اخیر 
عمالً کفگیر تحریم ها به ته دیگ خــورده و 
انتظار آمریکایی ها از فشار حداکثری هم به 
نتیجه ای نرسیده، ولی چون خوی استکبار 
اجــازه پذیرش شکست را نمی دهد، دنبال 
ادامه این خفت و زبونی با تحریم نهادهایی 
مانند آستان قدس هستند. مسئول دفتر 

کشور  دانشگاه های  در  انقالب  رهبر  نهاد 
ادامه داد: تحریم یک مجموعه مورد تکریم 
و احــتــرام مــردم و نهادی که تمام ورودی و 
عایدات آن ناشی از خدمات، موقوفات و نیات 
خیر مردم است و مخارج آن هم در راه زائران 
افتضاح  نیازمندان مصرف می شود، یک  و 
اخالقی، فرهنگی و سیاسی برای آمریکاست. 
این تحریم همان گونه که در قضیه تحریم 
بنیاد برکت از مجموعه های ایرانی تالشگر 
بــرای واکــســن کــرونــا هــم اتــفــاق افــتــاد، فقط 
نشان دهنده ماهیت ترس، بی رحمی و غیر 
اخالقی تمدن غرب است. اما موضوع تحت 
فشار گذاشتن ملت از طریق تحریم ها چیز 
جدیدی نیست. ما در گذشته تحریم دارو 
برای بیماران سرطانی و پروانه ای را داشتیم 
و امروز هم تحریم یک نهاد مذهبی را شاهد 
واقعی  خـــوی  مسیر  در  همه  کــه  هستیم 
استکبار و ایاالت متحده به عنوان مظهر تام 
استکبار بوده و عمالً به معنای اتمام حجت 
بــرای برخی انسان های ســاده دل است که 

امید واهی به غرب دوخته اند.

 استیصال و بن بست سیاست یانکی ها»
اما یک نماینده مجلس هم با بیان اینکه 
منطق آمریکا کامالً روشن است به این معنی 
که هر فرد و مجموعه ای که در کشور خدمتی 
کرده و گره ای از مشکالت مردم باز کرده اند 
تحریم های  دامنه  گفت:  کـــرده،  تحریم  را 
آمریکا علیه ایــران در دوره ترامپ به شدت 
افزایش یافت، به طوری که آمریکایی ها هر 
شخص و نهادی که به فکرشان می رسید 
را تحریم کــردنــد، امــا ایــن رویــکــرد آن هــا با 
با  پژمانفر  نصرهللا  شــد.  مواجه  شکست 
بیان اینکه اقدام های آمریکا با هدف تنگ 
کـــردن دایـــره فــشــار بــر مـــردم ایـــران صــورت 
می گیرد، ادامه داد: با وجود این، واشنگتن 
اگر می خواهد سیاست فشار حداکثری اش 
به نتیجه برسد، باید تک تک مردم ایران، 

تمام ملت های آزادی بخش جهان و تمام 
کسانی که در مسیر حق و حقیقت حرکت 
می کنند را تحریم کند. وی در مورد تحریم 
آستان قــدس رضــوی هم افـــزود: ایــن اقــدام 
نشان دهنده آن اســت که آن هــا به شدت 
مستأصل شده و به بن بست رسیده اند و 
تحت این فشار است که این گونه رفتارهای 
می دهند.  ناهنجار صــورت  و  منطقی  غیر 
آستان قدس یک نهاد مردمی است که به 
غیر از خدمت کردن به مردم هیچ مأموریتی 
بــرای خود تعریف نکرده، پس این رویکرد 
چیزی جز افول آمریکا و نشان دهنده ترس 

و نگرانی حاکم بر آن ها نیست.

 تحریم آستان قدس»
 و انسان ستیزی آمریکایی

شــورای  مجلس  در  تــهــران  مـــردم  نماینده 
آستان  تحریم  بــاره چرایی  در  نیز  اسالمی 
قــدس رضـــوی تــوســط آمریکا اظــهــار کــرد: 
آمریکا نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از 
را  آزادی خــواه جهان  و  ملت های مستقل 
بارها و بارها تحریم کرده است؛ بنابراین تداوم 
چنین رفتارهایی از سوی مسئوالن آمریکایی 
به هیچ وجه موضوع عجیب و دور از ذهنی 
نیست و نشان دهنده انسان ستیزی دولت 
آمریکاست. بیژن نوباوه با بیان اینکه بدون 
شک  یکی از مهم ترین و اصلی ترین دالیل  
از سوی  رضــوی  قــدس  آستان  تحریم های 
آمریکا رسیدن این کشور به نقطه شکست 
در برابر استقالل و رشد علمی و ایستادگی 
ایــران اســت، افــزود: وقتی آمریکا به لحاظ 
سیاسی، اقتصادی و سایر مــوارد به نقطه 
شکستی مــی رســد کــه نمی تــوانــد فشار و 
تهدید و زور مضاعفی علیه ملت یا مجموعه 
ای به کار بگیرد، آسان ترین وهمیشگی ترین 
اقــدام یعنی تحریم را بر می گزیند که این 
موضوع را هم درباره آستان معنوی و مردمی 

قدس رضوی به کار گرفته است.

کارشناسان اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه آستان قدس رضوی را بررسی می کنند

یک افتضاح  فرهنگی و سیاسی برای واشنگتن

سالم ای قهرمانان! سالم ای سروقامتان! خوش آمدید خوش آمدید س
ای شهیدان ما خاک پای شماییم، امنیت و آرامش را مدیون خون شما 
عزیزانیم، چشم حاجیه خانم روشن که حشمت هللا برگشت. دستان 

شما مادران شهدا را می بوسم. 9920000490
که س ــد  اصــرارداری چــرا  نشده پس  درانتخابات  اگرتقلبی  بــایــدن!  آقــای 

ترامپ باید برکنار شود که حتی در انتخابات آینده هم شرکت نکند؟ 
9150000334

چرا آموزش وپرورش با بازکردن مدارس دراول بهمن می خواهد بچه های س
مردم را کرونایی کند؟ 9350000832

احمقانه است که غرب ازایران بخواهد برسر توان موشکی مذاکره کند، س
چون هیچ شیری حاضر نیست سر کشیدن دندان هایش با کسی مذاکره 

کند. 9150000151
مــردم کمال صرفه جویی در مصرف گــاز و آب وبــرق را دارنـــد، چون س

درآمدشان کم و خرجشان باالست. این شهرداری ها و نظام مهندسی 
هستند که مجوزهای ساخت وساز را می دهند. 9370000082

افــراد بی شماری هستند که بیش از پنج واحــد مسکونی دارنــد و این س
اجحاف در حق خریداران واقعی مسکن است که  نمی توانند یک واحد 
این ها و  به  ببندید  با قیمت مناسب بخرند. مالیات سنگین  مسکونی 

نترسید. سید مرتضی موسوی. 9120000895 
واقعاً کسی پیدا نمی شود به حقوق پایین نگهبانان بانک رسیدگی و آن را س

پیگیری کند؟ همه حرف زدن را خوب بلد هستند ولی در عمل روزه سکوت 
می گیرند. متأسفم برای دولتمردان. 9150000227

با سالم و ادب و احترام به عزیزانی که در روزنامه قدس حامی بازنشستگان س
و یادگاران دفاع مقدس بودند و هستند. عنایت بفرمایید به دولتمردان و 
مسئوالن بفرمایید فرزندان بازنشستگان و یادگاران دفاع مقدس  مدارج و 
مدارک  دانشگاهی و رشته های مهم دارند. آیا به خود این اجازه را می دهید 
که فرزندان شما  با مدارج باال و دانشگاهی در فروشگاه های زنجیره ای برای 
چیدن  قفسه های فروشگاه  از انبار  کارتن و کیسه برنج روی دوش بگذارند 
و بیاورند باال؟! پس لطفاً برای فرزندان بازنشستگان و یادگاران دفاع مقدس 
چنین تصمیم هایی را نگیرید! به طور مثال سه سال پیش، فرزند خودم فوق 

لیسانس کامپیوتر و رشته گرافیک. 9150000314 
من یک قوطی نوشیدنی از باشگاه گرفتم ۱۳هزارتومان، روز بعد همون مارک س

و همون قوطی رو از سوپری سر کوچه مون گرفتم 5هزارو800تومان! کسی نیست 
به داد مردم برسه؟  پناه بر خدا از این همه بی نظمی و بلبشویی. 9150000321

سرلشکر باقری: 

کسانی که می گفتند ۴۰ سالگی  انقالب را 
نمی بینید، کنگره شان در تصرف است

رئــیــس ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح 
ــا کـــه مــی خــواســتــنــد  ــ ــ ــفـــت: آن ه گـ
جمهوری اسالمی 40 سالگی انقالب 
خود را نبیند، ساختمان کنگره شان 
به تصرف درآمده و اعتراف می کنند 
آبرویشان رفت. به گزارش خبرگزاری 
فارس، سرلشکر محمد باقری که در 
همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ 
آثــار و نشر ارزش هــای دفــاع مقدس 
سخن می گفت، ادامه داد: ما درس هوشیاری و والیتمداری را از دفاع مقدس 
گرفتیم. درک ارزش تبعیت از والیت فقیه را فرا گرفتیم. درس اخالص و روحیه 
بخشی. اینکه روحیه ما در سختی ها شکسته نشود. بن بست در این مسیر 

وجود ندارد و بارها و بارها مددهای خداوند را دیدیم. 
باقری گفت: اگر می خواهیم تحریم را خنثی کنیم، راهش قوی شدن ملت 
ایران در همه ابعاد است و باید مشخص و بابرنامه عمل کنیم. اگر کسانی فکر 
می کنند آمریکا و اسرائیل و دشمنان این ملت مسیرشان تغییر می کند، کامالً 
بیهوده و خطا فکر می کنند و اگر هم خدای نکرده این را می دانند و دوباره روش 
نامناسبی را برای فریب خوردن در پیش می گیرند که هیهات. حتی اگر نادانسته 
فکر می کنند باید بدانند دشمن تغییرپذیر نیست. اینکه سر یک میز بنشینند 
یک فنجان قهوه ای در دست بگیرند و لبخندی به هم بزنند، چیزی عوض 
نخواهد شد. وی در انتها با اشاره به تحوالت داخلی آمریکا ادامه داد: آن ها 
که می خواستند جمهوری اسالمی 40 سالگی انقالب خود را نبیند ساختمان 
کنگره شان تحت تصرف قرار گرفته است. مسئوالنش گفتند جلو چشم دنیا 
آبروی ما دارد مــی رود. برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدیدش 
نیروهای نظامی آمریکا در جامعه آماده باش است. ما امروز در قله هستیم و 
دشمنان ما رو به زوال و حضیض اند. البته مسئوالنی که برای امور اجرایی به 
میدان می آیند، خود گذشته درخشان ملت ایران را مرور کنند. این همه آدم 
برای کاندیداتوری می آیند و دست و پا می زنند، کارشان واقعاً تعجب آور است.

پرواز دو فروند B-52 آمریکا در منطقه ارزش عملیاتی ندارد»
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این همایش نیز با بیان اینکه پرواز 
دو فروند هواپیما B-52 آمریکا به روی منطقه و بازگشت آن ها ارزش عملیاتی 
قابل توجهی ندارد، گفت: برای پاسخ به همه تهدیدها آمادگی کامل داریم. 
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران با علم به اینکه دشمن با توجه به آمادگی 
ما قادر به انجام کاری نیست، اما برای پاسخ به همه این تهدیدها کامالً آماده 

است و نیروهای ما در اوج آمادگی به سر می برند.

اعالم جزئیات برگزاری مراسم یوم اهلل ۲۲ بهمن
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور، شعار اصلی و عناوین 
ایــام هللا دهــه فجر انقالب اسالمی ۱۳۹۹ را اعــالم کــرد. به گــزارش باشگاه 
خبرنگاران، نصرت هللا لطفی گفت: از جمله اقدام ها و برنامه ریزی های صورت 
گرفته در نهاد کهن شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به عنوان خادمان 
صدیق مردم عزیز و والیتمدار، تعیین شعار محوری ایام هللا دهه مبارک فجر 

در چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه راهپیمایی یوم 
هللا 22 بهمن به صــورت تلفیقی و به صــورت رژه خــودروهــای شخصی 
و  شد  خواهد  برگزار  انقالبی  نمادهای  از  استفاده  با  و  مــوتــورســواران  و 
اطالعات بیشتر متعاقباً اعالم خواهد شد، گفت: با در نظر گرفتن رشد 
و  الهی  افتخارآمیز نهضت  ترقی های  و  پیشرفت  و  مباهات  مایه  نمو  و 
احیاگر اسالم ناب محمدی، حضرت امام خمینی )ره(، شعار اصلی ایام 
هللا فجر سال جاری عبارت خواهد بود »انقالب اسالمی، بالنده و مقتدر، 
چون کوه استوار«. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
ایام هللا دهه فجر، طلیعه پیروزی مستضعفان بر مستکبران، حاکمیت 
الهی و خاستگاه انقالب اسالمی است که زنده نگه داشتن با طراوت و 
بزرگداشت این مناسبت مهم با عظمت هرچه تمام تر به عنوان مظهر 
نظام مقدس  و پشتوانه مردمی  دینی  مــردم ســاالری  ــران،  ای اقتدار ملت 
اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار است. بزرگداشت ایام هللا دهه فجر به 
مثابه عید اسالمی بزرگ با حضور آگاهانه و پرشور آحاد امت حزب هللا 
متدین، فهیم و با بصیرت در صحنه و نقش آفرینی مردمی همانند دیگر 
مراسم و اعیاد مذهبی آثار و برکاتی بس گرانبها و ارزشمندی را در زنده 
نگه داشتن روحیه انقالبی و ایجاد انگیزه مضاعف، انسجام و خودباوری 
در بین نیروهای متدین انقالبی و متقابالً ایجاد یأس و شکست توطئه های 
نظام سلطه و در رأس آن آمریکای جهانخوار را در پی خواهد داشت که از 
ویژگی های ایام هللا دهه فجر سال جاری تقارن آن با ایام والدت با سعادت 

صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا )س( و امام خمینی )ره( است.

 اتمام حجت همه جانبه 
با چشم آبی ها

ــور خــارجــه  ــ ــر امـ ــ در روزهــــــای اخـــیـــر وزیـ
شرایط  بازگشت  ضـــرورت  از  به صراحت 
گفته  تــرامــپ سخن  ماقبل  بــه  بــرجــامــی 
است. این اظهارنظرها در چارچوب دیدگاه 
اصولی نظام است، البته با این توضیح که 
بازگشت آمریکا به برجام به خودی خود 
موضوعیتی ندارد و آنچه برای ایران مهم 
انقالب  رهبر معظم  که  اســت، همان طور 
تأکید کردند،  لغو تحریم ها آن هم در عمل 
به  شــرایــط  بازگشت  دقیق تر  تعبیر  بــه  و 
ابتدای اجرای برجام در دی ۹4 است؛ چرا 
که دولت اوباما نیز در یک سال آخر خود 
به عنوان نخستین ناقض برجام، اقدام هایی 
چون قوانین کاتسا، آیسا و قانون محدودیت 
ویزایی را تصویب کرده بود که البته فرصت 
اجــرای آن هــا را نیافت و ننگ اجــرای این 

قانون ها به دولت ترامپ رسید. 
اروپایی  تروئیکای  که  است  این  حقیقت 
در چهار سال یکه تازی ترامپ، همواره به 
اقدام های یک جانبه آمریکا استناد کرده و 
با اشاره به آنچه »اراده سیاسی خود برای 
حفظ توافق هسته ای« می نامند، از خود رفع 
تکلیف کرده اند. این وضعیت همان تبیینی 
بیانات  در  انقالب  معظم  رهبر  که  اســت 
اخیر خود به آن پرداختند و از تعبیر »آویزان 
آمریکا بودن« یاد کردند. این در حالی است 
که طومار بدعهدی های سه کشور اروپایی 
از مذاکرات  با وقاحت تمام  )که به تازگی 
در  بــه ویــژه  می گویند(  سخن  فرابرجامی 
دوران ترامپ، اصلی ترین ادعای آن ها یعنی 
»اراده سیاسی برای اجرای برجام« را زیر 
سؤال می برد. به طور مشخص محمد جواد 
ظریف در توییت روز یکشنبه خود به دو 
مصداق اجرایی نشدن اینستکس و بلوکه 
شدن اموال ایران در انگلیس اشاره می کند.
در واقع موضع قطعی جمهوری اسالمی، 
بــی کــم و  تــوافــق هسته ای  بــر مفاد  تکیه 
کاست، اجرای متناظر تعهدات طرفین و 
زیاده خواهی جدید موشکی  نفی هرگونه 
این نگاه، اظهارات  و منطقه ای است. در 
کنار  در  کشورمان  مقامات  دیپلماتیک 
تأکیدات  و  اخیر  موشکی  رزمــایــش هــای 
پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
برد 2هزارکیلومتری  نبودن  ابدی  بر  مبنی 
برای موشک های ایران و همچنین تصریح 
تــداوم حتمی  ــاره  رهبر معظم انقالب درب
کمک ایران به دوستان منطقه ای  خود، معنا 

پیدا می کند. 
مقامات  اظــهــارات  و  اقــدام هــا  مجموعه 
دیپلماتیک و نظامی کشورمان در روزهای 
موضع گیری های  مهم تر  همه  از  و  اخیر 
صریح رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر، 
علیه  اجــمــاع  تشکیل  کــه  جهت  آن  از 
اروپایی،  کشورهای  با  هم افزایی  و  ایــران 
اصلی ترین کارت بایدن در ماه های آینده 
ــود، نوعی اتــمــام حجت بــا سه  خــواهــد ب
تصمیم  یک  گرفتن  بــرای  اروپایی  کشور 
ــا همچنان  ــ اروپ ایــنــکــه  تــاریــخــی اســـت؛ 
می خواهد تابعی از سیاست های آمریکا 
باشد یا تکلیف خود را با یک جانبه گرایی 

افراطی آمریکا مشخص می کند.

 مجلس یازدهم 
رکورددار تحقیق و تفحص

نخست  ــاه  ــ مـ  6 در  ــازدهــــم  یــ مــجــلــس 
فعالیت خود 82 طرح تحقیق و تفحص 
تاکنون 6 طرح  و  انــداخــتــه  بــه جــریــان  را 
این  اســـت؛  رســیــده  تصویب مجلس  بــه 
رکوردداری مشروط به اینکه تفحص ها به 
نتیجه برسد، می تواند کارنامه قابل قبولی 

از مبارزه با مفاسد بر جای بگذارد.
عضو  سلیمی،  علیرضا  حــجــت االســالم 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی به 
تعداد  یــازدهــم  مجلس  در  گفت:  فــارس 
نسبت  درصــد   ۱48 تفحص ها  و  تحقیق 
ــعــداد ســؤال  ــه قــبــل افــزایــش یــافــتــه و ت ب
نمایندگان از وزرا نیز افزایش ۱2۷ درصدی 

را نشان می دهد.
ــزارش مــی افــزایــد: تاکنون 82 مــورد  ــن گـ ای
تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس فعلی 
ثبت شــده اســت که ایــن آمــار حکایت از 
حجم باالی تحقیق و تفحص ها آن هم در 
نیم سال نخست عمر مجلس یازدهم دارد.

کــار مجلس یازدهم  ابــتــدای شــروع به  از 
و  تحقیق  خــوردن  کلید  از  بارها صحبت 
نشان  آمارها  مختلف شده؛  تفحص های 
می دهد در 6 ماه نخست فعالیت مجلس 
یازدهم 6 طرح تفحص در صحن علنی به 
تصویب رسیده و روند اجرایی آن ها آغاز 

شده است.
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خبـر

رئـــیـــس دفـــتـــر رئــیــس جــمــهــور 
ایــران در قبال بازگشت  موضع 
بازگشت  را  برجام  به  آمریکا  احتمالی 
شرایط تحریمی به دوره پیش از دولت 
تــرامــپ اعــالم کــرد. محمود واعــظــی در 
ــاســخ بـــه ایـــن پــرســش کـــه آیـــا دولـــت  پ
با  احتمالی  مــذاکــره  بــرای  پیش شرطی 
آمریکا در قالب برجام، به این کشور ارائه 
مطرح  مــا  کــه  آن چیزی  گفت:   ، کـــرده 
می کنیم این است که هر آنچه در دولت 
تــرامــپ اتــفــاق افــتــاده، باید بــه پیش از 
دولت ترامپ برگردد، ما روی این موضوع 

جدی هستیم. 
وی افــزود: بر همین اساس باید تمامی 
تــحــریــم هــای شرکت ها  اقــســام  و  ــواع  ــ ان
از دوره ترامپ برگردد.  افــراد به پیش  و 
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه 
اعــالم کردیم  ما به طور روشــن و شفاف 
در دوره جدید، »تعهد در برابر تعهد«، 
»اجــرا در برابر اجــرا« و »اعــالم در برابر 

اعالم« خواهد بود، اظهار کرد:  بر همین 
اساس ما باید نسبت به آنچه آن ها باید 
تا  شویم  مطمئن  دهــنــد،  انــجــام  دقیقاً 

اقدام های متقابل صورت بگیرد.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا این 
موضع به تیم جدید کاخ سفید هم منتقل 
شده است، گفت:  ما با تیم کاخ سفید هیچ 
ارتباطی نداشتیم، هیچ ارتباط دوجانبه ای 
هم نداشتیم و تا زمانی که ارتباط برجامی 
برقرار نشده، مواضعی که رئیس جمهور و 
وزیر امور خارجه ما اعالم کردند، مواضع 

رسمی کشور است. 

سیاست خارجی

موضع دولت درباره بازگشت آمریکا به برجام
رئیس دفتر حسن روحانی اعالم کرد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
ترددها و سفرها در زمینه انتشار ویروس 
کرونا بسیار مؤثر است و حتی سفرهایی که 
هفته گذشته به جزیره قشم اتفاق افتاد، 
رعایت نکردن  این  زیرا  دارد؛  نگرانی  جای 
می تواند موجب افزایش موارد ابتال و مرگ 

و میر به علت کرونا شود.
ــاره مــدارس نیز  دکتر علیرضا رئیسی درب
ــدارس بــه هیچ وجــه بــه صــورت  افـــزود: مـ
اجباری بازگشایی نخواهد شد و اختیاری 
خواهد بــود. در شهرهای زرد و آبی برای 
کالس های اول و دوم، خانواده ها می توانند 
تصمیم بگیرند. اما حضور کادر مدرسه با 

خود مسئوالن آموزش و پرورش است.
این  به  پاسخ  در  ایرنا  با  گفت وگو  در  وی 
پرسش که آیا ممکن است کشور ما هم 
دچار موج جدید و کشنده کرونا همان طور 
که اکنون در اروپا و آمریکا شاهدیم شود؟ 
گفت: وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور 
به گونه ای است که از نظر تعداد بستری و 

مرگ و میر شرایط با ثبات تری نسبت به 
ماه های گذشته داریــم که این موضوع به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم و مسئوالن است. وی بیان کرد: مراسم 
مذهبی و نمازهای جمعه  نیز در طول این 
مــاه هــا بــا نهایت همکاری بــرگــزار شــده و 
کمترین مشکل را در این زمینه داشتیم. 
پروتکل های  رعــایــت  بــا  جمعه  نــمــازهــای 
بهداشتی و به طور دقیق برگزار شده است. 
هرچند ممکن است اشکاالتی در برخی 
موارد وجود داشته، اما از مردم می خواهیم 

به دستورات بزرگان و مراجع توجه کنند.

خبر

سفرهای هفته گذشته نگران کننده است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

رئیس قوه قضائیه:

تحریم آستان قدس رضوی موجب تنفر بیشتر از آمریکا و صهیونیست ها می شود
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز 
گذشته شورای عالی قوه قضائیه درباره تصمیم آمریکا در اعمال 
تحریم علیه آستان قدس رضوی گفت: وقتی بنیاد برکت و ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( در مسیر تولید واکسن حرکت کردند، 
دشمن سخت عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم 
این بنیاد و آستان قدس رضوی که در امور خیریه با این مجموعه 
همکاری دارد بروز داد، اما سخن ما با آن ها همان سخن بلند 

ایــن عصبانیت  از  بــاش و  شهید بهشتی اســت که عصبانی 
بمیر. رئیس قوه قضائیه گفت: آستان قدس رضوی قبله گاه 
عاشقان امام رضا )ع( از سراسر عالم و جایگاهی برای کسب 
معنویت و انسان سازی در جامعه ماست و تحریم این مؤسسه 
عظیم معنوی که خدمتگزار مردم و کارش رسیدگی به محرومان 
و مستضعفان است، موجب تنفر هر چه بیشتر از آمریکا و 

صهیونیست ها می شود.
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توزیع 15هزار وعده غذای متبرک در حاشیه شهر مشهد   معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی از توزیع 15 هزار وعده غذای متبرک در حاشیه شهر مشهد خبر داد.
امین بهنام گفت: در ایام فاطمیه روزانه 4 هزار وعده غذای بسته بندی شده میان محرومان حاشیه شهر مشهد توزیع شد که این میزان در روزهای شنبه و یکشنبه 27 و 28 دی ماه مصادف با سالروز شهادت 

حضرت فاطمه)س( به 7 هزار و 500 وعده غذای متبرک رسید. وی ادامه داد: 200 خادمیار رضوی در کنار خادمین مهمانسرا در فرایند طبخ، بسته بندی و توزیع غذا مشارکت داشتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی خبر داد  

فراخوان ثبت تجربیات جلسات خانگی زنان
  محمدحسین مروج کاشانی    مدیر امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی از برگزاری »فراخوان ثبت تجربیات و نوآوری های هیئات و جلسات 

خانگی بانوان در حوزه خانواده« خبر داد.
فاطمه دژبرد در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: جلسات و هیئت های 
از گذشته  ایــران هستند که  نهادهای مردمی در  از ریشه دارترین  زنانه 
و حل مشکالت خانواده  زنــان  فعالیت  کــردن  اجتماعی  امر  به  تاکنون 
مشغول بوده اند و از طریق جلسات خانگی و هیئت های مذهبی می توان 
به عنوان  را  روابــط خانوادگی اهل بیت عصمت و طهارت)ع(  و  زندگی 

الگویی مناسب برای خانواده ها معرفی کرد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت باالی زنان در اثرگذاری بر تحوالت فکری، 
تربیتی و فرهنگی در خانواده و خارج از خانواده، این جلسات عالوه بر 
کارکردهای سنتی می توانند تأثیرات شگرفی بر انتقال و تبیین محبت و 
به عنوان  روابط خانوادگی حضرات معصومین)ع( به جوانان و جامعه 

مناسب ترین الگو در تمامی قرن ها داشته باشند.
دژبرد بیان کرد: مطابق فرمایش ها و تأکیدهای مقام معظم رهبری، یکی 
از بهترین، مهم ترین و مؤثرترین شیوه ها و کارها برای حفظ و رشد انقالب 
و حفظ نظام اسالمی، تحکیم بنیان خانواده در جامعه است و از این 
رو مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی با عنایت به ظرفیت 
محافل، جلسات خانگی و هیئت های بانوان و نیز توجه به مسئله خانواده 
به عنوان سنگ بنای جامعه اسالمی، بنا دارد با رویکرد کمک به تشکیل، 
تحکیم و تعالی خانواده رضوی، »فراخوان ثبت تجربیات و نوآوری های 

هیئات و جلسات خانگی بانوان در حوزه خانواده« را برگزار کند.
وی در مورد اهداف این فراخوان اظهار کرد: »رصد و هم افزایی جلسات 
خانگی و هیئت های مذهبی بانوان فعال در عرصه تشکیل، تحکیم و 
نمونه ها و مصادیق  آوردن فرصت دیده شدن  »فراهم  تعالی خانواده«، 
عینی الگوهای مطلوب جلسات خانگی و هیئت های بانوان فعال در سطح 
در حوزه  فعالیت هیئت ها  مؤثر  الگوهای  معرفی  و  »شناسایی  کشور«، 

خانواده« و... از مهم ترین اهداف اجرای این فراخوان به شمار می رود.
اینکه گستره  بیان  با  بانوان و خانواده آستان قدس رضــوی  امــور  مدیر 
بــوده و به صــورت ملی برگزار می شود،  ایــن فــراخــوان، کشوری  اجــرای 
بانوان«،  خانگی  »جلسات  گفت:  نیز  فراخوان  این  مخاطبان  مــورد  در 
»هیئت های بانوان فعال در حوزه خانواده«، »جلسات خانوادگی« و... از 

جمله مخاطبان این فراخوان هستند.

از وساطت برای ازدواج تا تأمین جهیزیه»
فاطمه دژبرد درباره محورهای فعالیت در این فراخوان اظهار کرد: »تشکیل 
خانواده« و »تحکیم و تعالی خانواده« مهم ترین محورهای فعالیت در این 
فراخوان محسوب می شوند که هر یک از این موارد، دارای بخش های 
ازدواج  »تسهیلگری  کــرد:  اضافه  مسئول  مقام  هستند.این  مختلفی 
قرض الحسنه  وام  مراسم،  هزینه های  تأمین جهیزیه، مسکن،  )شامل: 
و…(«، »وساطت ازدواج«، »ترویج و اجرای ازدواج آسان«، »ترغیب و حمایت 
مهارت های  و  فرزند  تربیت  »آموزش های  فرزندآوری«،  امر  برای  خانواده 
زندگی مشترک«، »توانمندسازی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار«، »حل 
اختالف و سازش زوجین و کاهش طالق« و... مهم ترین محورهای فعالیت 

در این فراخوان هستند. 
فراخوان  این  در  مخاطبان  و  عالقه مندان  شرکت  چگونگی  ــاره  درب وی 
گفت: تمامی هیئت ها و جلسات خانگی بانوان می توانند با مراجعه به 
سایت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی به نشانی اینترنتی 
)banovan.razavi.ir(، پس از مطالعه شرایط و موارد مندرج در آن و 

تکمیل فرم، نسبت به نام نویسی و حضور در این فراخوان اقدام کنند.
دژبرد خاطرنشان کرد: تمامی هیئت ها و جلسات خانگی بانوان می توانند 
تجربیات، نوآوری ها و ایده های خود را در قالب های ثبت مصادیق یا ایده ها 
شامل: فیلم، فایل، عکس و... حداکثر تا تاریخ هفتم اسفندماه ارسال 
قالب های  در  تعیین شده  اولویت  و مطابق دستورالعمل موجود،  کنند 
ثبت مصادیق یا ایده ها در این فراخوان، ارسال فیلم بوده و حداکثر زمان 

هر فیلم 15 دقیقه است و از کیفیت مناسبی نیز باید برخوردار باشد.
وی یادآور شد: اقامت رایگان در سفر زیارتی به مشهد مقدس برای زیارت 
حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( برای هشت برگزیده نخست به اتفاق سه 
نفر از اعضای خانواده، اهدای هدایای معنوی به تمامی شرکت کنندگان 

و... از جمله جوایز پیش بینی شده در این فراخوان است.

تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد 
که با اجرای دقیق و کامل سیاست های کالن 
رهبری  منویات  تحقق  ضمن  قــدس،  آستان 
معظم در خصوص تحول آفرینی، آثار مثبتی در 
افزایش بهره وری، تقویت همسویی و هم افزایی 

و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم  والمسلمین 
احمد مروی در جلسه شورای معاونین آستان 
قدس رضوی که در تاالر شهید سلیمانی حرم 
تأکید بر جایگاه  با  مطهر رضــوی برگزار شد، 
مهم نظم در نائل آمدن به اهــداف سازمانی، 
آستان  کــالن«  »سیاست های  سند  تدوین  به 
قدس رضوی اشاره و ابراز کرد: امیرالمؤمنین 
»أُوِصیکَُما  می فرمایند:  خطبه ای  در  علی)ع( 
بِتَقْوَى هللاِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ«، عبارت »نَظمِ أَمرِکُم« 
به  تناسب کارها و فعالیت ها تعریف می شود، 
بهره گيری  با  تدوین »سیاست های کــالن« که 
از استادان، کارشناسان خبره و باتجربه درون 
و بــیــرون آســتــان قــدس رضـــوی انــجــام شــده، 
مصداق این فرمایش حضرت علی)ع( بوده که 
در راستای افزایش نظم سازمانی صورت گرفته 

است.
با اشــاره به تأکیدات رهبر معظم  وی سپس 
انقالب درباره ایجاد تحول به  منظور بهبود هر 
چه بیشتر امور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای 
دقیق و کامل سیاست های کالن آستان قدس 
رضوی، ضمن تحقق منویات رهبری معظم در 
خصوص تحول آفرینی، آثار مثبتی در افزایش 
بهره وری، تقویت همسویی و هم افزایی و نظم 

بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید.
حجت االسالم  والمسلمین مروی الزمه تحقق 
سیاست های کالن آستان قدس را باورمندی 
ــه ایـــن ســیــاســت هــا و  مــســئــوالن و مــدیــران ب
بهره گیری حداکثری مجموعه های مختلف از 
ظرفیت های خود برای اجرای صحیح و کامل 
آن معرفی و افــزود: الزمه عملیاتی شدن این 
سیاست های کالن، همت جدی و تالش پیگیر 
و رؤسای  به خصوص معاونان  ارشد  مدیران 
و  گفتار  در  باید  خــود  ابتدا  که  بنیاد هاست 
کردار، ملتزم و متعهد به این سیاست ها باشند 
و سپس این باور را به زیرمجموعه خود منتقل 
کنند.وی در ادامــه با اشــاره به قرارگیری متن 
کامل سیاست های کالن آستان قدس رضوی 
بر بستر فضای مجازی با هدف شفاف سازی 
جهت گیری های راهبردی آستان قدس رضوی 
در منظر عموم جامعه به  ویژه نخبگان، عنوان 
بستر  روی  ایــن سیاست ها  کامل  متن  کــرد: 
اینترنت قرار داده شده تا در هر زمان، همگان از 
جمله کارکنان زیرمجموعه های مختلف آستان 
قدس رضوی به آن دسترسی داشته و از آن 

استفاده کنند.

آستان قدس باید در مدیریت اسالمی »
و انقالبی برای دیگر دستگاه ها الگو باشد

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
این سیاست های کالن ابالغی باید جدی گرفته 
اظهار کرد:  قــرار گیرد،  استفاده  مــورد  و  شود 
بحث  به  سازمان ها  در  باید  سیاست ها  ایــن 

تبیین و تشریح شود.  گذاشته و اهمیت آن 
این بر عهده مدیران است که با گفتمان سازی، 
زیرمجموعه های خود را با این سیاست ها آشنا 

و اهمیت آن را بیان کنند.
به سابقه آستان قدس رضوی  وی همچنین 
در به  کارگیری امور اداری و دیوان اشاره و ابراز 
آستان  موجود، شاید  اسناد  اســاس  بر  کــرد: 
قدس رضوی در کشور، نخستین دستگاهی 
بوده که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته و 
در این زمینه پیشتاز بوده است. این پیشتازی 
باید  باید حفظ شود؛ آستان قدس  همچنان 
دیگر  بـــرای  انقالبی  و  اســالمــی  مدیریت  در 
دستگاه ها الگو باشد و این مهم با حرف و شعار 
محقق نمی شود، باید در عمل خود را به چنین 

جایگاهی برسانیم.

 تمام بخش ها شرعًا و قانونًا موظف»
 به صیانت ازاین سیاست ها هستند

حجت االسالم  والمسلمین مروی وظیفه نظارت 
بر اجــرای دقیق این سیاست های کالن را بر 
عهده قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشته و 
تصریح کرد: قائم مقام محترم نظارت بر اجرای 
دقیق این سیاست ها را در دستور کار جدی 
خود قرار دهند و همچون چشم بینایی رصد 
اجرایی شود و  کنند تا این سیاست ها کامالً 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هر تصمیمی پیش از تصویب 
و ابالغ باید از نظر انطباق با سیاست های کالن 

مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: تمام بخش های 
آستان قدس رضوی شرعاً و قانوناً موظف به 
صیانت و اجرای دقیق این سیاست ها هستند 
و تمام امور باید بر اساس این سیاست ها اجرا 
و پیگیری شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر 
نائل شویم. تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
بر اینکه هماهنگی ارکان و بخش های مختلف 
سازمان با یکدیگر بسیار بااهمیت بوده و تا این 
هماهنگی شکل نگیرد، زنجیره خدمت مؤثر نیز 
ایجاد نخواهد شد، بیان کرد: قائم مقام محترم 
وظیفه هماهنگی میان بخش های مختلف را 
بر عهده دارند تا با نظارت و اعمال مدیریت، 
پذیرد. صــورت  کامالً  بین بخشی  هماهنگی 
و  این سیاست ها کالن  کــرد:  وی خاطرنشان 
راهبردی هستند، بنابراین برای اینکه بتوانیم 
آن ها را در بستر اجرا قرار دهیم، باید برنامه 
میان مدت تدوین شود تا ان شاءهللا در 10 سال 
که افق در نظر گرفته  شده در چشم انداز است 

به نقطه قابل قبول برسیم.
کرد:  تأکید  مروی  والمسلمین  حجت االسالم  
همه کارکنان آستان قدس رضوی باید نسبت 
به این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به 
آن کم توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه ها 
قرار گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، 
باید مدام در معرض دید مدیران و کارکنان قرار 
داشته باشد و بر اساس آن امور انجام پذیرد.

تارنمای  قالب  این سند در  شایان ذکر است 
اینترنتی به نشانی Policy.razavi.ir منتشر 

شده است.

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

تمام بخش ها موظف به صیانت از سند »سیاست های کالن« هستند

خبر
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مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به استفاده از 
ارائه خدمات در سراسر  ظرفیت شبکه خادمیاری در 
در حرم  فقط  این خادمیاران  از  پیش  تا  کشور گفت: 
امروز  اما  امام رضــا)ع( خدمت رسانی می کردند  مطهر 
کشور  استان   ۳1 در  رضــوی  خدمت  کانون های  دفاتر 
محل  اســتــان  و  شهر  در  خــادمــیــاران  و  فعال هستند 
تفاهم نامه  می پردازند.  خدمات  ارائــه  به  سکونتشان 
همکاری میان بنیاد کرامت رضوی و بنیاد تعاون بسیج 
برای رونق امر زیارت و گردشگری معنوی به امضا رسید.
محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
در این مراسم با اشاره به فعالیت های این بنیاد گفت: 
بــرای خدمات رسانی  مرکز  هفت  رضــوی  کرامت  بنیاد 
به زائــران و مجاوران و دیگر اقشار به خصوص اقشار 
استان ها  در همه  کــه  کـــرده  راه انـــــدازی  ــرخــوردار  کــم ب

خدمات ارائه می دهند.

 استفاده از ظرفیت خادمیاری »
برای خدمت به مردم در تمام کشور

استادآقا با اشاره به استفاده از ظرفیت شبکه خادمیاری 
در ارائه خدمات در سراسر کشور گفت: تا پیش از این 
خادمیاران فقط در حرم مطهر امام رضا)ع( خدمت رسانی 
می کردند اما امــروز دفاتر کانون های خدمت رضوی در 
۳1 استان کشور فعال هستند و خادمیاران در شهر و 
استان محل سکونتشان به ارائه خدمات به عموم مردم 
الــرضــا)ع( می پردازند. آقــا علی بن موسی  یــاد  نــام و  با 

۲۱ مجموعه بین راهی در خدمت زائران»
استادآقا ادامه داد: در حوزه ارائه خدمات به زائران ۲1 
مجتمع بین راهی نیز توسط آستان قدس رضوی ساخته 
شده که در جاده های منتهی به مشهد مقدس خدماتی 

را به مسافرانی که راهی مشهدالرضا)ع( هستند ارائه 
می کنند. امیدوارم با همکاری مجموعه بسیج بتوانیم 
این  گونه خدمات را به زائران و مجاوران امام رضا)ع( به 

ویژه مردمان کم برخوردار کشور گسترش دهیم.

 فعالیت موکب های آستان قدس»
 در مرز های دوغارون، آستارا و میرجاوه

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به فعالیت ستاد 
بنیاد گفت: در  این  اربعین آستان قدس رضــوی ذیل 
ستاد اربعین به جز خدماتی که در کشور عراق به زائران 
ارائه می شود فعالیت هایی در مرزهای دوغارون، آستارا 
تغذیه،  و  اسکان  آنجا ضمن  در  که  داریــم  میرجاوه  و 
خدمات متنوع دیگری را نیز به زائران غیرایرانی ارائه 
می کنیم. البته عالوه بر ایام اربعین مجموعه  بزرگی در 
مرز مهران ساخته شده که در طول سال هم به زائران 

غیرایرانی خدمت رسانی می کند.

احیای آب  شرب ۱۰۰ روستای محروم»
وی بــا اشـــاره بــه فعالیت ســتــاد فــوریــت هــا و حــوادث 
هم  این ستاد  گفت:  رضــوی  قدس  آستان  غیرمترقبه 
زمینه  در  که  اســت  کرامت  بنیاد  زیرمجموعه های  از 
امداد رسانی  به  غیرمترقبه  حوادث  و  محرومیت زدایی 
راســتــا هم اکنون  ایــن  ــردازد. در  مـــی پـ آســیــب دیــدگــان 
بلوچستان مشغول  و  استان سیستان  در  ما  خادمان 
ستاد  در  همچنین  هستند.  ســیــل زدگــان  بــه  خدمت 
فوریت ها و حوادث موضوع احیای آب شرب 100 روستا 
را بر عهده گرفتیم که بخش زیــادی از آن انجام شده 
است و یک بیمارستان هم که سال گذشته در سیل 
دوباره  بود  دیده  آسیب  بختیاری  و  استان چهارمحال 

بازسازی و تجهیز شد.

خبر

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری با بنیاد تعاون بسیج: 

هیچ نقطه ای از خدمت رسانی خادمیاران، محروم نیست

كلي���ه م���دارك س���واري پ���ژو روآدوگان���ه س���وز مدل 
شاس���ي ش  و   ١١٨٨٨٠١٤٤٩٣ موت���ور  ش  ٨٩ب 
NAAB٤١PA٦AH٢٥٨٦٠٧ و ش پالك ٦٢ص٧٩٤-

درج���ه  واز  مفق���ود  دهق���ان  ليل���ی  ايران٣٢بن���ام 
اعتبارساقط می باشد
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3

دی
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مف
ی 

گه
آ

ال  ج���ی   ۴۰۵ پ���ژو  س���واری  خ���ودرو  س���ند  اص���ل 
ایک���س م���دل ۱۳۹۷ ب���ه رن���گ نق���ره ای متالیک به 
ش���ماره موتور ۱2۴k۱2۵8۱۳۱    و ش���ماره شاس���ی

از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAAM11VE6JK039456  
درجه اعتبار ساقط است 

,ع
99
10
92
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،سند کمپانی و سند محضری خودروی تیبا2 
مدل ۹۵ رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی 
۵۱۱س62 ای���ران ۳6  ش���ماره موت���ور 82۷۷2۰۴ و 
ش���ماره شاس���ی NAS82۱۱۰۰G۱۰۴2۹۰۴ به مالکیت 
پری���اس یاقوتی محمودی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
10
91
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 AT  س���ند مالکیت س���واری سیس���تم نیس���ان تی���پ
ماکس���یما مدل ۱۳8۳ به رنگ س���ورمه ای – متالیک 
به ش���ماره موتور VQ۳۰۵8۵۴۱2B  وش���ماره شاسی 
2۰6۰66 ب���ه ش���ماره پ���الک ۵۴ - ۱2۴ ق 8۱ مفق���ود 

گردیده واز درجه اعتبارساقط می گردد. 
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1
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ی 

گه
آ

کارت و برگ سبز خودرو پراید مدل ۱۳8۹ به شماره 
انتظامی ۱۵2ص۵۴ ایران ۳6 و به ش���ماره شاس���ی 
S۱۴۱228۹۱2۹۹۳۴ و ب���ه ش���ماره موتور ۳22۷8۳6 
بنام حس���ن داوطلب مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط است
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دی
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گه
آ

س���ند و ب���رگ کمپان���ی خ���ودروی مینی ب���وس مدل 
۴2ایران۳۵۵ع۵۱ب���ه  انتظام���ی  ش���ماره    ۱۳۷۳
ش���ماره  و   ۴2۳6۰۴۰۰۱۱۷۹۷2 موت���ور  ش���ماره 
غالمحس���ین  بن���ام   ۳۷۹۳۰2۱8۰۰۰626 شاس���ی 
حس���ن نژاد س���المی به ش���ماره ملی ۰۷6۹88۷۰۰۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ,ع
99
11
02
5

دی
قو

مف
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گه
آ

برگ س���بز و س���ند خ���ودروی پژو 2۰۷ م���دل ۱۳۹۹ به 
رنگ سفید_روغنی به شماره موتور ۱۷8B۰۰2۱۰۹۳ و 
شماره شاس���ی NAAR۰۳FE8LJ۱۰۴۷2۴ به شماره 
پالک ۹28 و ۹۵ ایران ۷۴ بنام س���اجده حس���ن نژاد 
سالمی به شماره ملی ۰۷6۰2۹۱۴2۱ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است ,ع
99
11
04
0

دی
قو

مف
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گه
آ

سند کمپانی و برگ س���بز نوع وسیله داخلی کاربری 
س���واری سیس���تم ران���ا تی���پ TU۵  ن���ام مالك:وانیا 
کمالی شماره موتور : ۱6۰B۰۰۵668۷ شماره شاسي 

۰۰DT۰۳۱۳۱۱: شماره بدنه NAAU۰۱FE6DT۰۳۱۳۱۱
 ش���ماره پ���الك :۷۴ای���ران6۹6ق۱۵ م���دل ۹2 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
10
94
4

دی
قو

مف
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گه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده آ

صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات 
کاغذی خراسان گلریز

)سهامی خاص( به شماره ثبت 1353و 
شناسه ملی10380131843 

 
محت��رم  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت صنای��ع تولی��دات کاغ��ذی خراس��ان 
گلریز س��هامی خاص  ثبت شده به شماره ثبت 
1353 و شناس��ه ملی10380131843دع��وت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام ش��رکت در روزسه شنبه مورخ 
1399/11/14 راس س��اعت 10 صب��ح در مح��ل 
شرکت به نش��انی :مش��هد-کیلومتر 30 جاده 
مش��هد-قوچان شهرک صنعتی طوس، فاز یک، 
قطع��ه دوم ک��د پس��تی9185176754 برگزار            

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1-تبدیل نوع مالکیت ش��رکت از سهامی خاص 
به سهامی عام

2- تصوی��ب اساس��نامه جدی��د ب��ا توج��ه ب��ه 
تغیی��ر مالکیت ش��رکت از س��هامی خ��اص به                       

سهامی عام  
3-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده صاحبان سهام باشد 
ع هیئت مدیره  9

91
10
50

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات 

کاغذی خراسان گلریز
)سهامی خاص(

به شماره ثبت 1353و شناسه 
ملی10380131843 

  بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
صنای��ع تولی��دات کاغ��ذی خراس��ان گلریز س��هامی 
خاص  ثبت ش��ده به ش��ماره ثبت 1353 و شناس��ه 
ملی10380131843دع��وت م��ی ش��ود تا در جلس��ه 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت در 
روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 راس ساعت 10 صبح 
در محل شرکت به نش��انی :مشهد-کیلومتر30جاده 
مش��هد-قوچان شهرک صنعتی طوس، فاز یک، قطعه 
دوم ک��د پس��تی9185176754 برگ��زار م��ی گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1-افزایش سرمایه از مبلغ 644،350 میلیون ریال 
به 645،000میلیون ریال

2-کاهش ارزش اس��می سهام به 1000 ریال به ازای 
هر سهم با افزایش سهام منتشره

3-تغییر تع��داد اعضای هیئت مدی��ره از 3 نفر به 
5 نفر

4-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عمومی              
فوق العاده صاحبان سهام باشد 

ع هیئت مدیره  9
91
10
51

/ع
99
11
05
2

کارت خودرو سواری سمند LX مدل ۱۳8۷ به شماره 
موتور ۷۳۵۰6۴۴۹ و شماره شاسی ۱2۴8622۱8۰8 
به ش���ماره انتظامی ۴۳۵ ب ۱۴ ایران ۱6 به مالکیت 
اصغ���ر بیگلری ن���ژاد قیری مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید قال�ب مدوالر نو به 
همراه متعلقات اقدام نماید ، لذا از فروشندگان محترم دعوت می شود در صورت تمایل به 
ش�رکت در مناقصه مذکور، از تاریخ99/10/30 لغایت 99/11/5 برای دریافت مشخصات 
قال�ب های مورد نیاز و متعلقات آن به س�ایتWWW.omqo.com  و یا حضورًا به واحد 
بازاریابی و تدارکات ش�رکت واقع در مش�هد خیابان دانشگاه بین کفائی و تقی آباد پالک 

439 تلفن38422669-051  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

,ع
99
10
93
4

مناقصه خرید 1000 متر مربع قالب مدوالرنو

شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد اقالم به شرح ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.
 لذا از فروش�ندگان و تامین کنندگان محترم دعوت می ش�ود از تاریخ درج آگهی بمدت پنج روز جهت اخذ فرم های شرکت در 
مناقصه با مراجعه به ش�رکت یا پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس http://razaviyeast.com و سازمان اقتصادی رضوی 
به آدرسhttp://www.reo.ir قس�مت مناقصه و مزایده، فرم های مربوط را دریافت و پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، 
پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت و به تفکیک اقالم ذکر شده به آدرس شرکت به نش�انی: کیلومتر 6۷ جاده مشهد- قوچان، 

شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند.
 آخرین مهلت ارسال فرم های مناقصه از طریق پست پست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06 /11/ 99 می باشد. 

ضمنًا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی 14۷ و 148 می باشد.
جلسه بازگشائی پاکت ها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/11/99 در محل کارخانه انجام خواهد گرفت.
در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت،مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 

شرکت، در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
1-سود پرک  130،000کیلوگرم                     2-سولفات منیزیم 60،000کیلوگرم

3-نشاسته 150،000کیلوگرم      4-نمک پودری 1،900،000کیلوگرم
شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

,ع
99
11
06
0

مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی 

 ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید ت�اور کرین 12 تنی
potaionH3030   با مش�خصات 60 متر ارتفاع و 60 متربازو  و سال ساخت 1990 به باال 
اقدام نماید ،لذا  از فروش�ندگان محترم دعوت می ش�ود در صورت تمایل به ش�رکت در 
مناقصه مذکور ، حداکثر تا س�اعت 14 مورخ 1399/11/6 پیشنهاد قیمت خودرو در پاکات 
در بسته به  واحد بازاریابی و تدارکات شرکت واقع در مشهد خیابان دانشگاه بین کفائی و 

تقی آباد پالک 439 – تلفن38422669-051 تحویل نمایند.

,ع
99
10
93
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مناقصه خرید تاور کرین

,ع
99
11
01
4

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه 
مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

مبلغ تضمین فرایندمبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
 ارجاع کار

مدت
 اجرای کار

دوره 
تضمین

1۲۰۹۹۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲۴۲
تعویض گاردریل محور ساری - 
قائمشهر با حفاظ بتنی– تجدید 

چهارم
6۰ ماه۲۴ ماه1۳۳/۰۹۳/۳55/۹1۰6/65۴/667/7۹5

))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی فشرده - نوبت دوم(( 

دارا بودن حداقل رتبه  5  در رشته راه و ترابری  و با رعایت سقف ارجاع کار 
از سازمان برنامه و بودجه ) معاونت برنامه ریزی سابق( الزامی می باشد.

مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه س�تاد :تا  س�اعت 14 مورخ  
    99/11/02

مهلت ارائه پیش�نهاد در سامانه س�تاد و ارائه اسناد ارزیابی : ساعت 14  مورخ   
 99/11/16

زمان بازگشایی پیشنهادات پیمانکارانی که حداقل امتیاز کیفی را کسب کرده اند  : 
ساعت  8.30  صبح مورخ 99/11/19 در دفتر مدیر کل

آدرس : س�اری خیاب�ان انقالب مقابل اس�تانداری-اداره پیمان و رس�یدگی      
تلفن   33326002  -011    

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است.
شناسه آگهی 1079486
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اندیشه فاطمی و زندگی امروز
نگاشته فرادیدتان، جستاره ای کوتاه است به نسبت سنجی انسان روزگار 
در  آن  به  بخشیدن  امتداد  چگونگی  و  فاطمی  فرهنگ  و  اندیشه  با  ما 

عینیت زندگی امروز. 
پیش از ورود به بحث، الزم است نکته ای را یادآور شوم که ما در ترجمان 

سنت فکری – فرهنگی مان با مشکل مواجه ایم.
از یک سو برج و باروی باورهایمان در معرض ترور تروریست های اعتقادی 
از سوی دیگر، مسئله ها، چالش ها و پرسش ها هر روز در  و  قرار گرفته 
انبوه  به  ما  پاسخ های  و  می سازد  نمایان  را  خــود  تــازه  قـــواره ای  و  شکل 
مسئله ها و شبهه ها، پیش و بیش از آنکه پاسخ باشند، پاسخ نما هستند! 
و ما فاقد شناخت اندیشه ورزانه و در نهایت پاسخ های منقح، ویراسته و 

درست هستیم. 
وانگهی با تولیداتی روبه روییم که عنصر »حضور در زمان« در آن ها غایب 
است و مشکله ای زیانبار تر که در همه عرصه ها و ساحت های ساختاری و 
محتوایی خود را نمایان می سازد نبود نگاه کل نگرانه، شبکه ای و ساختاری 
است. تولیدات ما در حوزه های فکری، فرهنگی، هنری، اجتماعی و به ویژه 
دینی باید متقن و با نگرشی روزآمد و کارآمد در بستر قواره ای حرفه ای، 

متناسب با نیاز و دغدغه گروه ها و جامعه هدف باشد.
نگاه بسیط و بدون مبانی نگرشی درست و انبوهی از کارهایی که خالی  از 
تصور و تصدیق صحیح اند در همه عرصه ها  به ویژه عرصه ترویج فرهنگ 
و معارف اهل بیت)ع( ما را دچار تقلیل گرایی کرده است؛ به گونه ای که 
تبدیل  و مخرب است. درخصوص  زیانبار  به شدت  تولیدات،  این  پیامد 
بینش فاطمی به شرایطی که در آن زیست می کنیم، با همین مشکالت 

روبه رو هستیم.
یکی از مسائل قابل طرح در جوامع شیعی، این است که ما نتوانسته ایم 
اندیشه ائمه)ع( را در ابعاد عینی و روزمره زندگیمان جریان دهیم و نوع 
به طبع دچار  نماییم، پس  تنظیم  آنان  اساس سیره  بر  را  تعامالت خود 
خأل های فکری فرهنگی می شویم؛ این مسئله در حوزه فرهنگ فاطمی نیز 
خود را می نمایاند و ما شاهدیم با آنکه در عرصه های عاطفی و اعتقادی 
به آن حضرت بیشتر از عزیزترین افرادمان ارادت می ورزیم، اما این باور، 
تظاهرات و نشانه های خود را در حوزه مناسبات زندگی بروز نمی دهد و 
در برخی از موارد نه تنها همگرا با اندیشه های ایشان نیست، بلکه در 

تعارض و تضاد با آن نیز قرار می گیرد.
و  ترجمان  در  مــا  کــه  اســت  ایــن  ناخوشایند،  اتــفــاق  ایــن  ــل  از دالی یکی 
انتقال این فرهنگ به جامعه، بی سلیقگی یا ساده انگاری به خرج داده  و 
نتوانسته ایم ماهیت این فرهنگ و ارزش های حاوی آن را به صورت زنده 

و زندگی ساز به جامعه منتقل کنیم.
در  را  ارتباط  و  تعامل  زبــان  ما  که  باشد  ایــن  اســت  دیگر ممکن  دلیل   

خصوص فرهنگ سازی دینی با جامعه از دست داده ایم.
بخش های  اســت.  سیالی  و  ثابت  بخش های  دارای  فرهنگی  هر  اساساً 
آن،  و قسمت سیال  است  فرهنگ  اصلی  و ساخت  محتوا  همان  ثابت 
بخش هایی است که باید در مسیر زمان مطابق با ظرفیت دوره ای جوامع 

و با قالبی تازه، حضور تأثیرگذار خود را در زمان حفظ نماید.
از این رو، هر فرهنگی برای حضور کارآمد خود ناچار است ضمن حفظ 
و  نــوســازی  را  خــود  سیال  بخش های  فرهنگ،  اصلی  ساخت  و  محتوا 
مهندسی ارتباط و تعامل خود را روزآمد کند و با ابزارها و شیوه های تازه، 

آن را ترویج نماید. 
باید دید در این زمینه چقدر توانسته ایم در خصوص فرهنگ دینی به 
طور عام و فرهنگ فاطمی به طور خاص، روش های کارآمد و روزآمدی 
داشته باشیم و چقدر انرژی مصرف کرده ایم که در هر دوره زمانی آن 
افراد  تا  نماییم  کاربردی  جامعه  و  زندگی  ساختار  در  را  بلند  مفاهیم 
و  بگریند  هم  بلکه  نکنند،  گریه  فقط  فاطمی  فرهنگ  و  فاطمه)س(  با 
عاطفه و احساس دینی شان را جال دهند و هم ، مناسبات زندگی خود 
مدل  و  معیار  اســاس  بر  را  آن  و  تنظیم  و  تعریف  فاطمی  فرهنگ  با  را 

فاطمی پی ریزی کنند.
باید  این جریان عاطفی که نسبت به حضرت فاطمه)س( وجود دارد   
به معرفت و فرهنگ و منطق فاطمی تبدیل شود و بازتولید خود را در 

مناسبات روزمره زندگی نشان دهد.
به عنوان نمونه، یکی از گره های کور معاصر -که فرهنگ فاطمی می تواند 
در این زمینه بسیار نقش آفرین باشد- بحران های تربیتی است که ذهن 
ویژه  به  است؛  داشته  به خود معطوف  را  نخبگان  و  نظریه پردازان  همه 
اینکه مقوله تربیت و بحران های تربیتی از مسائلی است که دغدغه همه 
جوامع است. به طور خاص این امر در جوامع دینی که دغدغه تربیت 

معطوف به دین را دارند، بیشتر جلوه گر است.
برای جوامع  و رفتاری حضرت زهــرا)س(  تربیتی  این میان جلوه های  در 
و  کــارآمــد  تربیتی  راهــبــرد هــای  و  باشد  راهگشا  بسیار  می تواند  شیعی 
مطمئنی را – به شرط فهم و شناخت همه جانبه و جامع نگرانه روش های 

آن حضرت – فرا رویمان قرار دهد.
 نگاهی به رفتار ایشان با فرزندان برومندشان نشان می دهد شیوه های 
و  ایجابی  جنبه های  بر  مبتنی  و  سنجیده  میزان  چه  به  ایشان  تربیتی 
را در  این روش هــا  امــروزه  بوده است.  زیبایی شناسانه  با روش هــای  توأم 
کارآمد  مؤلفه هایی  عنوان  به  می توان  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  حوزه 
مالحظه کرد. برایند این تربیت خالقانه، فرزندان برومندی است که در 
آن معادلی ســراغ گرفت  بــرای  تاریخ نمی توان  هیچ خــانــواده ای در طول 
که این گونه فرزندان رشید، ارجمند و بلندمرتبه ای را تربیت کرده باشد. 
را  دختر  کــدام  حسین)ع(،  امــام  و  حسن  امــام  امامت  مقام  از  گذشته 
و  بــزرگ  ایــن همه  زیــنــب)س(  مانند  که  گرفت  ســراغ  تاریخ  در  می توان 
باشکوه و نستوه باشد. بانویی که راز ماندگاری عاشورا را باید در شکوه 
شکیبایی اش و صبوری رسالت مداری اش و توان عظیم تکلیف گرایی اش 
اطهر  زهــرای  فرزند  ظاهر  به  گرچه  نیز  اباالفضل)ع(  حضرت  دانست. 
نیست، اما او نیز در فضای تربیتی خانه حضرت فاطمه)س( بزرگ شده 

و روح فاطمی، او را رشید و برومند ساخته است.
منظور از طرح نکات یاد شده آن است که بدانیم رفتار حضرت فاطمه)س( 
و  است  تربیتی  دقیق  رهیافت های  و  معانی  حاوی  فرزندان،  با  خانه  در 
تکلیف گرایی  بر  تربیت کنند که عالوه  فرزندانی  ایشان سعی داشته اند 
و در سختی های  باشند  نیز  و عزتمند  انسان هایی صبور  و خدامحوری، 
هر  در  نیز  الهی  تکلیف  بــه  بــحــران هــا،  از  عبور  ضمن  بتوانند  زنــدگــی، 

موقعیتی عمل نمایند.
انگاره ها و رهیافت های تربیتی ایشان از یک سو بر خدامحوری و از طرف 
دیگر با لحاظ نمودن شیوه های ایجابی، زیبایی شناختی و انگیزشی همراه 

بوده است و این می تواند برای دو گروه حاوی معانی مهمی باشد:
از خشک ترین،  تربیتی شان  روش هــای  در  دیــن  نــام  با  که  گروهی  یــک: 

تلخ ترین و سخت ترین روش ها استفاده می کنند.
دو: گروهی که خود را شیعه علی)ع( و پیرو فاطمه)س( می دانند ولی در 
روش های تربیتی شان ذره ای از حق گرایی و فضیلت خواهی فرهنگ علوی 
خبری نیست و در شیوه هایشان از یک نوع فرهنگ سست بنیاد و عاریتی 
و  سست عنصر  ضعیف النفس،  فرزندانی  آن  حاصل  که  می گیرند  بهره 

غریزه محور است.
هر دو گروه از فرهنگ فاطمی در قلمرو تربیتی آن دور افتاده اند. توجه 
به معیار های تربیتی حضرت فاطمه)س( می تواند ما را از شرایط حاضر 
که در مقابل تغییر هنجارهای ارزشی، زدوده شدن حریم های اخالقی و 
التذاذی قرار گرفته ایم، عبور داده و  روش های تربیتی عاریتی، فانتزی و 

جهت های تربیتی ما را تصحیح نماید.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حمزه واقعی

دیدگاه امام خمینی)ره( درباره حقوق بشر چه بوده است؟    محمد روشن، رئیس پژوهشکده حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی در برنامه تلویزیونی مصیر گفت: امام خمینی)ره( می گویند حقوق 
بشر را اسالمی می تواند پایه گذاری کند که سرانش کسانی مانند علی بن ابی طالب)ع( هستند. هنگامی که در زمان جنگ از ایشان درباره حمالت بیولوژیکی می پرسند به هیچ وجه قبول نمی کند. یکی از موارد 

حقوق بشری ما حق حیات است. هر تعریفی که از انسان داشته باشیم در دیدگاه ما درزمینه حقوق بشر تأثیرگذار است اما وقتی از حق حیات می گوییم دیگر اهمیتی ندارد که این انسان مسلمان است یا نه.

استیور،  گیل  قلم  به  روان شــنــاســی شهرت«   « کتاب 
پژوهشکده  همت  به  و  شاه قاسمی  احسان  ترجمه 
یقین  به  قطع  شــد.  منتشر  اسالمی  هنر  و  فرهنگ 
می توان گفت ظهور رسانه های اجتماعی در فراگیری 
مفهوم »سلبریتی« نقش اصلی را داشته است. بدین 
معنا که تجربه پیشین ما از مسئله »شهرت« و »افراد 
مشهور« یا »چهره« کامالً متفاوت از وضعیت کنونی 
ماست و اساساً مفهوم سلبریتی با فرد مشهور در عالم 
سیاست یا حتی یک »ستاره« در یک فیلم یا یک ورزش 
خاص متفاوت تلقی می شود؛ به گونه ای که این مفهوم 
با کسب درآمد برای شخص یا یک شرکت یا حتی یک 
جریان سیاسی همراه است. در واقع اساساً سلبریتی 
به کسی گفته می شود که می تواند در خدمت »فروش 
بیشتر« یا »پیروزی« در یک کارزار سیاسی قرار گیرد. 
استفاده از سلبریتی ها، به عنوان بخشی از راهبردهای 
بازاریابی، رویه ای معمول در شرکت های بزرگ است و 

این شرکت ها با استفاده از آنان، نشان های 
تجاری خود را ارتقا می بخشند.

صنعت شهرت تنها با هدف کسب سود، 
سلبریتی ها را تولید می کند. نویسندگان 
و دانشمندان همواره اصالت سلبریتی ها 
را در برابر چشم مردم زیرسؤال می برند 
»کیفیت  تبلیغات،  ماشین  می گویند  و 
بزرگ نمایی  را  فرهمندی  یــا  ســتــارگــی« 
ــدون تــوجــه بــه اســتــعــداد  ــ مــی کــنــنــد و ب
واقعی یا دستاوردهای یک فرد از او یک 

سلبریتی پول ساز می سازند. در واقع مفهوم سلبریتی 
به رسانه گره خورده است و بدون پشتیبانی رسانه ها 
داشــت؛  را  سلبریتی ها  شکل گیری  انتظار  نمی توان 
رسانه های  از  فراتر  تاریخی  »شهرت«  مسئله  وگرنه 
جمعی دارد.ما به سختی تالش می کنیم اثری را که روی 
دیگران می گذاریم کنترل کنیم. مهم است که بدانیم 
نه فقط سلبریتی ها، بلکه هر کسی این کار را می کند. 
را نشان  اتهام  »سلبریتی ها خــودِ حقیقی شان  پس، 
نمی دهند« را باید با این فهم بررسی کرد که این، کاری 
است که همه ما می کنیم و تفاوت فقط در اینجاست 
که سلبریتی ها برای مخاطبان بیشتری انجام می دهند. 
سلبریتی ها هنگام حضور در منظر عموم، خود واقعی 
یا اصلی شان را نشان نمی دهند. همه رفتارهای آن ها 
نقش بازی کردن است و خود خصوصی آن ها هرگز آن 

چیزی نیست که مردم فکر می کنند.
یکی از جذابیت های رسانه های اجتماعی 
این است که کاربر امید دارد دست کم 
از  به سطحی  از جهان  گــوشــه ای  در 
شهرت، معروفیت و شناخته شدن 
بــرســد. از آنــجــا کــه در اجــتــمــاع ما 
را  اقتصادی  و  مــادی  دستاوردهای 
بــرای  مــی دانــنــد،  شهرت  محصول 
افــراد  افـــرادی که می خواهند جــزو 
بیایند  به شمار  و مشهور«  »پولدار 
جــســت وجــوی شــهــرت یــک هــدف 

منطقی به نظر می رسد.

معرفی کتاب

کتاب »روان شناسی شهرت« منتشر شد
به قلم احسان شاه قاسمی

قلم  بــه  اســـت  کتابی  تــکــنــولــوژی«  »جامعه شناسی 
اسماعیل شیرعلی که به تازگی توسط انتشارات اندیشه 
احسان وارد بازار نشر شده است. فناوری امروزه به یکی 
از بخش های مهم زندگی بشر تبدیل شده و بی اغراق 
می توان گفت اگر بخواهیم هم نمی توانیم زندگی خود 
ابعاد این تأثیرات تکنولوژیک تصور کنیم.  از  را جدا 
علوم  مطالعات  که  است  همه جانبه  فراگیری  همین 
است.  بخشیده  اهمیت  را  فناوری  با  مرتبط  انسانی 
همان طور که در مقدمه کتاب هم اشاره می شود این 
اثر با توجه به اهمیت فناوری و کاربردها و تأثیرات آن 
با رویکرد جامعه شناختی به رشته تحریر  در زندگی 
درآمده تا ارتباط فناوری با جامعه و ساختارها، نهادها و 
ارتباطات اجتماعی را برجسته کند. مؤلف برای رسیدن 
به این مهم، کتاب خود را در هفت فصل تدوین کرده 
است؛ در ادامه نگاهی اجمالی به برخی فصول کتاب 

می اندازیم.
نخست  فصل  عــنــوان  نــویــســنــده، 
فناوری«  و  علم  »جامعه،  را  کتاب 
را  این بخش  انتخاب کرده است. 
برای  پیش زمینه ای  عنوان  به  باید 
در  کتاب  اصلی  مباحث  بــه  ورود 
نظر گرفت که در آن عالوه بر بیان 
مقدمه، به توضیح واژگان و تعابیر 
تخصصی برای پیگیری کتاب مانند 
علم و فناوری و تغییرات اجتماعی 
حاصل از آن پرداخته شده است. 

عالوه بر این، در این بخش ارتباط فرهنگ و فناوری 
و نقش سرمایه داری در توسعه فناوری های دیجیتالی 
امپریالیستی و  قــرار گرفته و به ماهیت  مــورد توجه 
استبدادی فناوری نیز اشاره هایی شده است. فصل 
پنجم کتاب با اندکی تفاوت از فصل های پیشین به 
یعنی  نوین  فناوری های  حوزه های  مهم ترین  از  یکی 
اقتصاد دیجیتال می پردازد. در این فصل نشان داده 
دیجیتال  فــنــاوری هــای  گسترش  چطور  که  می شود 
حوزه های مختلف از جمله اقتصاد را تحت تأثیر قرار 
داده و جهانی شدن اقتصاد چطور با دیجیتالی شدن 
آن در ارتباط تنگاتنگ است. پس ابتدا به تاریخچه 
و تعاریف اقتصاد دیجیتال و در ادامه به بالک چین 
پرداخته  دیجیتال  اقتصاد  نوین  فــنــاوری  عنوان  به 
می شود. مؤلف کتاب در فصل دوم به صورت متمرکز 
به »جامعه شبکه ای« پرداخته و عالوه بر تعریف این 
مفهوم، مهم ترین نظریه پردازان این حوزه 
را معرفی کرده است که از جمله آن ها 
»کاستلز«،  ــرمــاس«،  »هــاب بــه  ــوان  مــی ت
»آنتونی  و  بــل«  »دانــیــل  ــک«،  دایـ »ون 
فصل  کرد.نویسنده،  اشـــاره  گیدنز« 
فضای  تهدیدهای  به  را  کتاب  هفتم 
دیجیتال اختصاص داده است. این 
خصوصی  حریم  حــوزه  از  تهدیدها 
ســازمــان هــای  و  شرکت ها  امنیت  تــا 
در  را  خــصــوصــی  و  ــتــی  دول مختلف 

برمی گیرد. 

معرفی کتاب

 ارتباط فناوری، جامعه و اقتصاد در کتاب »جامعه شناسی تکنولوژی«
نگاهی  به تأثیرات تکنولوژیک در عصر حاضر

دانش مدیریت در سرتاسر جهان تالش می کند ابعاد 
و مؤلفه های سازمان متعالی را شناسایی و ویژگی های 
الگوی  عنوان  به  را  سازمان ها  ایــن  مــدیــران  و  رهــبــران 
تعالی بخش به جامعه بشری معرفی کند. البته تعالی 
از منظر دانش مدیریت یعنی کسب حداکثری منفعت 
و  عملکرد  ارتقای  و  هزینه ها  کاهش  طریق  از  ســود  و 
بهره وری که ما آن را حُسن فعلی می نامیم. این اندیشه 
از  را  ناقص که متمرکز بر عقل تجربی است بشریت 

درک مراتب باالتر محروم کرده است.
در اندیشه مدیریت ناب اسالمی غرض و هدف اصلی 
است.  جامعه  و  انسان  پایدار  تعالی  و  رُشــد  سازمان، 
انسانی که به خاطر ضرورت زندگی اجتماعی و تأمین 
احتیاجات در سازمان قرار می گیرد باید به واسطه این 

ضرورت حضور زمینه رُشد و کمال و تعالی او تا رسیدن 
و مقام جانشینی خــدای متعال توسط  الهی  قـُـرب  به 
مدیران سازمان فراهم شود. انسان این سازمان معتقد 
است هر عملی از دو بخش حُسن فعلی و حُسن فاعلی 
انجام عمل  فاعلی یعنی  تشکیل شده اســت. حُسن 
با اندیشه ناب توحیدی و با انگیزه الهی و احساس 
مسئولیت. در این منطق، مدیراسالمی کسی است 

که به هر دو بُعد توجه و باور دارد که تحقق 
حُسن فاعلی نه تنها حُسن فعلی را به 

همراه دارد بلکه به طور شگفت انگیزی 
بر حُسن فعلی اثرگذار است. 

بــه واســطــه اندیشه  مــدیــر اســالمــی 
امانتداری مسئولیت انجام عملی 

که امکان تحقق حُسن فعلی آن را ندارد نمی پذیرد و زمانی 
هم که شرایط تحقق آن را در خود می بیند از بار مسئولیت 
شانه خالی نمی کند و با تمام قوا و انگیزه ای فرامادی به 
تحقق اهداف متعالی سازمان می پردازد. این 
سازمان ها هیچ وقت شکست نمی خورند، 
از  فراتر  را  اثــرگــذاری عمل  ابعاد  چــرا که 
جهان ماده می بینند و سود و منفعت را 
در زنجیره نتایج سازمان ترسیم می کنند. 
ایــن رُشـــد و کــمــال، دفعی و  البته 
و  تدریجی  بلکه  نیست  یکباره 
در  سلیمانی  پویاست.شهید 
واقع مصداق عملی و حقیقی 
چنین سبک مدیریتی است. او 

اگر چه به لحاظ ویژگی های شخصیتی از توانمندی ویژه ای 
برای مدیریت برخوردار است اما کمال و تعالی او در توجه 
به نقش تعالی بخش حُسن فاعلی و حُسن فعلی است. 
او تنها کسی است که می تواند بدون هیچ بزرگ نمایی، 
مؤلفه های حقیقی مدیریت اسالمی نظیر تقوا، اخالص، 
تعبد و معنویت را به نمایش بگذارد. نگاهی به زندگی 
سازمانی او نشان می دهد او این مراتب را به تدریج بدست 
آورده است. داشتن تفکر راهبردی، دیپلماسی قوی و کار با 
ملیت های مختلف، بصیرت و فهم عمیق، تالش حداکثری 
برای تحقق اهداف تعیین شده، تعامل قوی و آمادگی برای 
مواجهه با تغییرات فراوان و خروج از بن بست ها بخشی 
باید گفت شهید  کــالم  در یک  و  اوســت  ویژگی های  از 

سلیمانی تبلور اندیشه های ناب مدیریت اسالمی است.

دیدگاه
دکتر حسین افخمی روحانی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

شهید سلیمانی  و مدیریت اسالمی

علمی  هیئت  عضو  جمشیدی،  مهدی   
از  اسالمی   اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
نظر عالمه مصباح، مسئله این است که آیا 
انقالب اسالمی، تفاوت ماهوی با انقالب های 
دیگر دارد یا خیر؟ او می گفت به نظر می آید 
این، یک مسئله اساسی است؛ به طوری که 
بسیاری از مشکالت و اختالفات و تنش هایی 
که پس از انقالب، میان جریان های سیاسی 
پرسش  همین  به  گرفت،  شکل  مختلف 
و  سرنوشت ساز  آن،  پاسخ  و  است  مربوط 

تعیین کننده است.

 انقالب اسالمی با انقالب های دیگر»
 »تفاوت ماهوی« دارد

میان  شباهت های  مصباح،  عالمه  بــاور  به 
انقالب اسالمی با انقالب های سوسیالیستی 
نظر  از  امــا  اســت،  »عرضی«  لیبرالیستی،  و 
»مــاهــیــت« بــه طــور کامل بــا آن هـــا متفاوت 

است.
 مبدأ بحث در این باره نیز »انسان« است. 
ما معتقدیم انسان، در بدن مادی، منحصر 
نــیــســت بــلــکــه »زنـــدگـــی دنـــیـــایـــی« بخش 
مــحــدودی از زنــدگــی انــســان اســت؛ زندگی 
باید  مــا  و  اســت  بی نهایت  انــســان،  اصــلــی 
زندگی  بـــرای  »ســعــادت«  تحصیل  فکر  بــه 

بی نهایت در »عالم آخر« باشیم.
ــای  »هــــدف هــ ــدن  ــ شـ ــرح  ــطـ مـ رو،  ــن  ــ ایـ از 
اســالمــی،  ــقــالب  ان در  معیشتی«  و  مـــادی 
این  ابـــرازی« داشــت و هــدف اصلی  »جنبه 
بود که با استقرار حکومت الهی »ارزش های 

اسالمی« رواج یابند.
 آری، الزمــه ایــن امــر، کسب رفــاه، امنیت، 
بــهــداشــت و ســایــر امـــور مـــادی اســـت، امــا 
ایــن هــا،  »فــرعــی« هستند. همه  امـــور،  ــن  ای
ریشه،  آن  که  هستند  ریشه ای  شاخه های 
حاکمیت هللا است و باید جانمان را هم برای 
آن بدهیم. در مقابل، انسان های مادی نگر، 
چیزی جز لذت نمی شناسند و به دنبال رفاه 
اقتصادی و امنیت هستند. چنین افرادی، با 

همه آشتی می کنند تا کسی، متعرض آن ها 
نشود و به این واسطه، راحت زندگی کنند!

نــوع  دو  ــن  ایـ ــود  بـ مــصــبــاح معتقد  عــالمــه 
بینش، دو نوع انقالب را پدید مــی آورد. هر 
انقالب ها  ظــواهــر  و  رونــدهــا  نــمــودهــا،  چند 
به  دارنـــد،  یکدیگر  بــا  ــادی  زیـ شباهت های 
ــری، خشونت و...  ــی ــزاع، درگ نـ گــونــه ای کــه 
بر  انقالب، عالوه  اما  دارد،  دو وجود  در هر 
این پوسته عینی و محسوس، باطن پنهان 
انقالب  تمایز  وجه  که  دارد  نیز  ناپیدایی  و 
اسالمی از انقالب های دیگر به شمار می آید و 
باطن انقالب، داللت بر انگیزه ها، اندیشه ها، 
دارد.  انقالبی  نیروهای  مقاصد  و  ارزش هـــا 
بنابراین، انقالب اسالمی با انقالب های دیگر، 
از  و آن، عبارت  تفاوت عمده و مهمی دارد 
این است که در انقالب اسالمی، مردم در پی 
الهی و اسالمی بودند و  برقراری ارزش هــای 
غایت اصلی آن ها، کسب مطامع و لذت های 

مادی نبود.

 »سکوالریسم پنهان«»
 ماهیت انقالب را زائل می کند

مطرح  مصباح  عالمه  کــه  دیــگــری  پرسش 
انقالب، 100 درصد  آیا  این است که  کــرده، 
باقی خواهد ماند یا ممکن است دچار آفت 
ــن انــقــالب را به  شـــود؟ او مــی گــفــت: مــن ای
و  می کنم  تشبیه  ــرم)ص(  اکـ رســول  انقالب 
معتقدم آفتی که ما را تهدید می کند، همان 
آفتی است که مسلمان ها را پس از رحلت 
رسول اکرم)ص( تهدید کرد. حضرت امیر)ع( 
را  اجتماعی  تحول  ایــن  قاصعه،  خطبه  در 

بدین صورت توصیف کرده است:
َحبِل  مِــن  ُــم  أیــدِیـَـک نَفَصتُم  قـَـد  ُــم  َّــک إِن وَ  أالَ 
َّاَعه وَ ثَلَمتُم حِصَن اَللهِ اَلَمضرُوَب َعلَیکُم  اَلط
َّکُم ِصرتُم  أن اِعلَمُوا  وَ   ]...[ َّهِ  اَلَجاهِلِی بِأحکَامِ 
َما  أحزَاباً  اَلــمُــوَاالَه  بَعَد  وَ  أعراَباً  اَلِهجرَهِ  بَعَد 
َّ بِاسمِهِ وَ الَ تَعرِفُوَن  َّقُوَن مَِن اإَلّسالَمِ إال تَتََعل
َّکُم إِن لََجأتُم إِلَی  َّ رَسَمهُ ]...[ إِن مَِن اإَلیَماِن إال
َغیرِهِ َحارَبَکُم أهلُ اَلکُفرِ ثُمَّ الَ َجبرَائِیلُ وَ الَ 

الَ  وَ  مُــهـَـاِجــروَُن  الَ  وَ  مِیکَائِیلُ 
اَلمُقَارََعَه   َّ إاِل یَنُصرُونَکُم  أنَصارٌ 
ُــَم اَلــلــُه  َّــی یـَـحــک ــیــِف َحــت ِــالــسَّ ب
اأَلمــثـَـاَل  عِنَدکُُم  إِنَّ  وَ  بَینَکُم 
َّامِهِ  مِن بَأِس اَللهِ وَ قَوَارِعِهِ وَ أی
وَ قَائِعِهِ ]...[ فَإِنَّ اَللَه ُسبَحانَُه 
بَیَن  الَماِضَی  اَلقَرَن  یَلَعِن  لَم 
ــرَ  اأَلمــ ــُم  ـِـِه َــرک ـِـت ل  َّ إاِل ــکــُم  ــدِی أی
َعـــِن  ــهـــَی  َـّ اَلـــن وَ  ــرُوِف  ــعـ ــَمـ ــالـ ِـ ب
قَیدِ  قَطَعتُم  قَد  وَ  اَلمُنکَرِ]...[ 
وَ  ــُدودهُ  َّلتُم حُـ َعط وَ  اإَلِســـالَمِ 
ُّم أحکَاَمُه )نهج البالغه، خطبه  أَمت

192، ترجمه عبدالمحمد آیتی(.

طاعت  بند  شما  کــه  بــدانــیــد 
گشودید  دســت هــا  از  اســـالم 
کــه  را  خــــدایــــی  دژ  آن  و 
گرداگردتان را فرا گرفته بود با 
به کار بستن احکام جاهلیت، 

از  پــس  بــدانــیــد شما   ]...[ کــردیــد.  ســـوراخ 
بادیه نشین  اعــراب  شیوه  دیگر  بار  هجرت، 
را پیش گرفتید و پیش از عقد مودت، گروه 
گــروه شدید. از اســالم، تنها نام آن بر خود 
بستید و از ایمان، تنها به ظاهر آن بسنده 
کردید. ]...[ اگر از اسالم به غیر اسالم پناه 

جویید، کافران به پیکار شما 
نه جبرئیل  خواهند خاست. 
نه  و  آمــد  خواهد  یاریتان  به 
نه  و  مهاجران  نــه  میکائیل، 
انصار و یاوری جز ضربه های 
تا  داشــت  نخواهید  شمشیر 
آن گــاه که خدا در میان شما 

حکم کند.
نمونه های  را  آینه، شما  هر   
عبرت آمیزی است از عذاب ها 
و سختی های کوبنده الهی بر 
روزهــای  و  پیشین  امت های 
نزول عذاب و حوادث سخت 
سبحان،  ــد  خــداون  ]...[ او. 
گذشتگان را که پیش از شما 
دور  خــود  رحمت  از  بــودنــد، 
سبب  بدین  مگر  نساخت، 
از  نهی  و  به معروف  امــر  که 
منکر را ترک کردند. ]...[ آگاه باشید که شما، 
رشته اسالم را بریده اید و حدود آن را اجرا 

نکرده اید و احکامش را میرانده اید.
ــت را ایـــن گونه  ــ عــالمــه مــصــبــاح، ایـــن روای
تفسیر می کرد که اگر امروز، به غیر از خدای 
متعال و به لــوزان، نیویورک، ژنو و غیر خدا 

پناه ببرید، خدای متعال، کافران را بر شما 
مسلط خواهد کرد و در مذاکرات، شکست 
می خورید و فریبتان می دهند! و مگر چنین 

نشد؟!

 فراموشی »نعمت انقالب«»
 زوال آن را در پی دارد

بر  متعال  خــدای  می گفت:  مصباح  عالمه 
رســول  سالله های  از  یکی  و  نهاد  منت  مــا 
اکرم)ص( را برانگیخت تا نظام 2 هزار و 500 
نظام  تنها  و  سرنگون  را  شاهنشاهی  ساله 
حکومتی را در عالم، بر اساس »مبانی اسالم« 

پایه گذاری کند.
 با این حــال، تعداد کمی از مــردم قدر این 
در  ایشان  بهترین  را شناختند که  »نعمت« 

جبهه ها به شهادت رسیدند.
هزار   200 از  بیش  خون  ثمره  انقالب،  این   
آیا ما قدر این »نعمت« را  شهید است، اما 
و قرآن  اســالم  بــرای  این خون ها  می دانیم؟! 
ــان، مــا را به  ــ ریــخــتــه شـــد، امـــا گــذشــت زم

»غفلت« گرفتار ساخته است.
اوضــاع جــاری جامعه برداشت می شود  از   
»اهمیت  آن  دنبال  به  و  »انقالب«  اصل  که 

اسالم« به تدریج در حال فراموشی است.
ــام اســـالم را زنـــده و   مــا انــقــالب کــردیــم تــا ن
گویا  امــا  ســازیــم،  فــراهــم  را  ظهور  مقدمات 
ــم! بعضی  ایــن هــدف هــا را فــرامــوش کــرده ای
رفتارها، این خطر جدی را گوشزد می کند که 
ارزش هــای انقالب در حال »کمرنگ شدن« 
هستند؛ چنان که وقتی برخی عملکردها را با 
اوایل انقالب می سنجیم، تفاوت های زیادی 

دیده می شود. 
ــر ایــن  عــالمــه مــصــبــاح هــشــدار مــــی داد اگـ
یابد، خــدای متعال، نعمت  ادامــه  وضعیت 
ـِـن َشــکـَـرتـُـم  ـَـئ ــا مــی گــیــرد: ل ــقــالب را از م ان
لََشدیدٌ. َعذابی  إِنَّ  کَفَرتُم  لَئِن  و  َّکُم   اَلُزیَدن
 خدای متعال، سنت های تغییرناپذیری دارد 
که بر اساس آن ها، اگر قدر نعمت دانسته 

نشود، ضمانتی برای بقای آن نخواهد بود.

نگاهی به وجه تمایز انقالب اسالمی با انقالب های دیگر

 چالش »سکوالریسم پنهان« به روایت عالمه مصباح

در انقالب اسالمی، 
مردم در پی برقراری 

ارزش های الهی و 
اسالمی بودند و غایت 

اصلی آن ها، کسب 
مطامع و لذت های 

مادی نبود

بـــــــرش
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تاریخ عکاسی در حرم مطهر 

 نخستین عکاسان آستان قدس 
چه کسانی بودند؟

در قسمت پیش درباره نخستین عکس های گرفته شده از اماکن متبرکه، 
توسط جیانوزی و آقارضا عکاس باشی، مطالبی را خدمتتان ارائه کردیم؛ 
اگر آن را مطالعه نکرده اید، سری به صفحه پنج روزنامه قدس، در تاریخ 
24 دی ماه 1399 بزنید. پس از آقارضا عکاس باشی، میرزاعبدهللا قاجار 
از افرادی بود که تصاویر متعددی از حرم رضوی تهیه کرد. او از طرف 
ناصرالدین شاه مأموریت داشت که به اطراف و اکناف ایران سفر کند و 
از نقاط مختلف عکس بگیرد؛ نمونه کارهای او در دسترس است و از 
بهترین عکس های قدیمی حرم رضوی محسوب می شود. پس از آن و 
در اواخر دوره قاجار، چند عکاس ایرانی مهاجر که دیرزمانی را در قفقاز 
گذرانده و در فن عکاسی خبره بودند، به مشهد آمدند و بدین ترتیب، 

حرفه عکاسی در مشهد باب شد و رونق گرفت. 
از جمله این عکاسان می توان به میرزا عبدالجباراُف و میرزافرج هللا اُف و 
نیز میرزا علی اصغر اشاره کردکه در سال های 1319 تا 1324 ه.ق در مشهد 
عکاسی تأسیس کردند و به احتمال زیاد به عکاسی در آستان  قدس هم 
می پرداختند. با آمدن عکاسی به مشهد و رونق آن، متولیان وقت آستان 
از این فن برای ثبت وقایع آستان و نیز   قدس رضوی به فکر استفاده 

مراسم هایی که در آن برگزار می شد، افتادند. 
به این ترتیب، برای نخستین بار عکاسانی به خدمت آستان  قدس رضوی 

درآمدند و در تشکیالت آن استخدام شدند.
 در اسناد آستان  قدس از دوره قاجار، به نام های میرزارضا و میرآقا به 
عنوان عکاسان معتمد آستان برمی خوریم. بین سال های 1326 تا 1330 
بابت  که  فــردی  یعنی  قــدس،  آستان   عکاس باشی  عنوان  رسماً  هـــ.ق، 
آمد. جالب  به وجود  برخوردار می شد،  مزایا  و  از حقوق  ارائــه خدمات 
گرفتن  بابت  غیررسمی هم  برخی عکاسان  اسناد،  که طبق  اینجاست 

عکس از آستان وجهی دریافت کرده اند؛ مثالً میرزاعبدهللا قاجار بابت 
عکسی که در سال 1309 هـ.ق از مراسم عاشورای حرم رضوی گرفت و 
ظاهراً هنوز موجود است، دستمزدی دریافت کرد. یکی از پدیده هایی که 
بعدها، از دوره پهلوی اول به این سو، در اطراف حرم رضوی به چشم آمد، 
افتتاح عکاسی هایی بود که از زائران با تصویر زمینه حرم رضوی عکس 
می انداختند. در این روش که تا همین دو دهه پیش بسیار رایج بود و 
حتی هنوز هم می شود ردپای آن را در کوچه پس کوچه های اطراف حرم 
یافت، زائر با ژستی ویژه مقابل پرده ای نقاشی شده از گنبد و بارگاه مطهر 
می ایستاد و عکس می گرفت. برگردیم به موضوع استخدام عکاس برای 
حرم رضوی؛ پس از نام هایی که به آن ها اشاره شد، به اسم میرزامحمدعلی 
خان مصور تبریزی به عنوان عکاس باشی آستان قدس برمی خوریم که 
بار،  در سال 1306 خورشیدی کار خود را آغاز کرد. وی برای نخستین 
در قراردادی و مشروط به انحصار فروش تصاویر عکاسی بارگاه متبرکه، 
زمان  این  از  گرفت.  برعهده  را  رضوی  از حرم  مسئولیت عکس برداری 
به بعد، عکس های تهیه شده از حرم به گستردگی در بازارهای اطراف 
اماکن متبرکه عرضه شد و مورد استقبال زائران و مجاوران قرار گرفت.

درباره کتیبه نویس دور گنبد طال چه می دانید؟

هنر خوشنویسی در دوره صفویه با نام علیرضا عباسی گره خورده است؛ 
هنرمندی که خط نستعلیق و ثلث را همراه با میرعماد حسنی، به اوج 
زیبایی و ارجمندی رساند. علیرضا در تبریز متولد شد و چون به خدمت 

شاه عباس صفوی درآمد، به عباسی مشهور گردید.
 او خط نستعلیق را از محمدحسین تبریزی و خط ثلث را از عبدالباقی 
تبریزی آموخت. به نوشته میرمنشی قمی در »خالصه التواریخ«، علیرضا 
پس از هجمه عثمانی ها به تبریز در دوره سلطان محمد خدابنده، به 
قزوین رفت و مدتی را در مسجد جامع این شهر به کتابت گذراند و چون 
آوازه هنرش به گوش شاه عباس رسید، به دربار صفوی راه یافت و بعدها 
در اصفهان، به شغل کتاب داری و ریاست کتابخانه گمارده شد. اما آن چه 
سبب شد که نام علیرضا عباسی در زمره هنرمندان خادم حرم رضوی 
ثبت شود، شاهکارهای او به خط ثلث است که در قالب کتیبه ای بسیار 

زیبا در اطراف گنبد منور رضوی باقی است.
 نوشتن این کتیبه، طبق مندرجات آن در سال 1010 هـ.ق آغاز شد و در 

سال 1016 هـ.ق به پایان رسید.
 علیرضا عباسی در زمره هنرمندانی قرار داشت که به دستور شاه عباس 
یکم، پس از دفع حمله ازبکان و بیرون راندن آن ها از خراسان، به مشهد 
فرستاده شد تا در بازسازی اماکن متبرکه شرکت کند. عالوه بر کتیبه 
مشهور دور گنبد، از علیرضا عباسی کارهای دیگری هم باقی است که 
نمونه هایی از آن در ایوانچه های دو طرف ایوان ساعت قابل مشاهده 
است. همچنین، ظاهراً کتیبه داخل بنای بقعه خواجه ربیع در مشهد هم 
توسط وی نوشته شده است. از دیگر افتخارات علیرضا عباسی، نگارش 
کتیبه صندوق طالی مزار حضرت امام رضا)ع( به تاریخ 1011 هـ.ق است. 
از وی قرآنی هم به یادگار در موزه حرم رضوی باقی مانده که با عنوان 
مصحف شماره 107 در مجموعه آستان قدس نگهداری می شود و آن را 

شاه عباس در سال 1009 هـ.ق وقف حرم مطهر کرده است.

گزارشی تاریخی درباره نخستین قیام مردمی خراسان علیه ستم ناصرالدین شاه

اسرار نام گذاری قبرستان حرم مطهر؛ کانون نخستین قیام مشهد در تاریخ معاصر 
»قتلگاه«

شهر مشهد تا حدود 100 سال پیش، چند 
گورستان داشت. در واقع بر اساس رسم 
قدیم، هر محله ای برای خودش قبرستانی 
داشت و متوفیان هر محله، در گورستان 
مخصوص به آن دفن می شدند؛ از جمله 
و  »میرهوا«  به  می توان  گورستان ها،  این 
اما مشهورترین  »گل خطمی« اشاره کرد. 
قبرستان شهر مشهد که در ضلع شمالی 
حــرم رضــوی قــرار داشــت و در توسعه و 
 1307 سال های  در  مشهد،  شهر  عمران 
تا 1311 خورشیدی از بین رفت، قبرستان 
دلیل  به  قبرستان  ایــن  اســت.  »قتلگاه« 
شهرت، سوژه عکاسانی بود که برای گرفتن 
تصویر به این شهر می آمدند؛ گورستانی 
بود  مــردم شهر بسیار محترم  بــرای  کــه 
مدفون  آن  در  بنام  علمای  از  تعدادی  و 
نام گذاری  دربـــاره علت  بــودنــد.  گزارشی 
این قبرستان وجود دارد که می گوید دلیل 
آن، هجوم ازبکان در اوایل دوره صفویه به 
این بخش شهر و در امان ماندن بخش 
و  عیدگاه  را  بــود؛ جنوب  جنوبی مشهد 
روایت  این  اما  نامیدند؛  قتلگاه  را  شمال 
درســت به نظر نمی رسد؛ چرا که مدفن 
شیخ طبرسی در قبرستان قتلگاه مشهد، 
مربوط به سال 548 هـ.ق و سال ها پیش 
از هجوم ازبکان در سال 997 هـ.ق است. 
شواهد تاریخی نشان می دهد که قتلگاه 

گورستانی  نیز،  تیموری  دوره  در  حتی 
مهم بود و حتی مقابر برخی علمای آن 
دوره در آن قــرار داشــت که توسط مردم 
زیارت می شد. بنابراین، چرا نام قتلگاه را 
روی آن گذاشته اند؟ شاید بتوان راز این 
نام گذاری را در تغییر شکل هایی دانست 
به  واژه  زمــان در یک  مــرور  به دلیل  که 
وجــود می آید؛ میرمنشی قمی در کتاب 
»خالصه التواریخ« از این قبرستان با نام 
در  او،  نوشته  به  می کند؛  یاد  »غسلگاه« 
میان مردم آن زمان چنین مشهور بود که 
امام رضــا)ع( این مکان را خریداری و به 
دفن اموات مؤمنان اختصاص داده  است. 
قبرستان،  میانه  در  کــه  داشـــت  شهرت 
مکانی قرار داشته  است که پیکر مطهر 
ثامن الحجج)ع( را در آن غسل داده انــد؛ 
بنابراین، ممکن است که »قتلگاه« تغییر 
شکل یافته واژه »غسلگاه« باشد. با این 
حال، ظاهراً مستنداتی برای این مسئله 
وجود ندارد و آنچه گفته می شد، شایعاتی 
افــواه عمومی جریان داشت.  در  بود که 
در این بین، ابن اثیر به جنگی شدید در 
سال 510 هـــ.ق اشــاره کــرده  است که در 
آن جمع زیادی از شیعیان ساکن مشهد 
به شهادت رسیدند و هیچ بعید نیست 
که نام قتلگاه ناشی از دفن دسته جمعی 
آن ها در این مکان باشد. امروزه بخشی از 
این قبرستان، در قالب صحن رضوان باقی 
است که در آن مقبره شیخ طبرسی و یکی 

از علمای شهر مشهد قرار دارد.

تاریخچه نگهداری ایتام 
در آستان قدس

ــا پــیــش از آنــکــه نــگــهــداری از اطــفــال  ت
بی سرپرست، سازمان و نهادی مستقل 
به  متدینان  بــاشــد،  داشــتــه  و مشخص 
تأسیس یتیم خانه ها اقدام می کردند و از 
اطفال معصوم  نگهداری  به  این رهگذر 
کار  ایــن  عظیم  اجــر  در  و  می پرداختند 
که  وظایفی  از  یکی  مــی شــدنــد.  سهیم 
تعریف  نیز  مقدسه  امــاکــن  در  معموالً 
بــود و این  مــی شــد، تأسیس داراالیــتــام 
امر، از چند قرن پیش مسبوق به سابقه 
بوده است. به درستی معلوم نیست که 
چنین نهادی، از چه زمان زیر نظر آستان 
ــد، امـــا مــی دانــیــم کــه در  ــردی تأسیس گ
نام »دارالرضاعه«  به  دوره قاجار، مکانی 
نظر  زیــر  و  یتیم  اطــفــال  نگهداری  ــرای  ب
آستان قدس وجود داشت و طبق اسناد 
طرف  از  آن  هزینه  آســتــان،  در  مــوجــود 
آستان قدس تأمین می شد. در دوره های 
این مکان، به صورت پرورشگاه در  بعد 
یافته،  اختصاص  وجــوه  از محل  و  آمــد 
امکان  گــزارش هــا،  مــی شــد. طبق  اداره 
ــاه بـــرای ایــن  ــرش 26 کـــودک در مـ ــذی پ
مــکــان وجـــود داشـــت کــه پــس از تأیید 
بی سرپرست بودن و اطمینان از سالمت 

جسمانی، وارد پرورشگاه می شدند. 

گزارش

اماکن

 عکاسی در حرم

خوشنویسی

  تاریخ نقاره خانه رضوی     کتاب تاریخ نقاره خانه رضوی، اثری محققانه، ارجمند و نوشته خانم زهرا فاطمی مقدم است. این کتاب که به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان  قدس رضوی و نیز 
بنیاد پژوهش های آستان  قدس رضوی به زیور طبع آراسته شد، منبعی مناسب برای کسب اطالع از تاریخ این مکان پرجاذبه تاریخی در حرم رضوی است. مطالب کتاب بر اساس اسناد موجود در حرم مطهر تدوین 

و تألیف شده و تصاویری جذاب از این اسناد و نیز عکس های قدیمی نقاره خانه رضوی، ضمیمه آن است. کتاب تاریخ نقاره خانه رضوی، در 190 صفحه و بهای 18 هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

قیام  نیکبخت:  محمدحسین 
ــاهــه مـــــردم مــشــهــد در  ــج م ــن پ
شاید  ــاه،  شـ نــاصــرالــدیــن  دوره 
مشهد  مردمی  قیام  نخستین 
حاکمیت  دستگاه  ظلم  علیه 

قاجاری در دوره معاصر باشد.
 برخی از مورخان از این واقعه 
یاد  مشهد«  »انقالب  عنوان  با 
کرده اند. دلیل اصلی قیام سال 
و  ــاده روی  ــ ــ زی را  مشهد   1264
سوءرفتار »آصف الدوله«، حاکم 

خراسان دانسته اند. 
ــالک  ــ ــ ام ــب  ــاحــ ــصــ ــ ت ــی  ــ ــ پ در  ــه  ــ ــ ک او 
خوانین  از  یکی  قرائی«،  »ابوالقاسم خان 
ســال  ــرداد  خــ در  بـــود،  خــراســان  متنفذ 
به  را  مــذکــور  ــرد  ف تــا  داد  1264، دســتــور 
بکشند  بیرون  رضــوی  مطهر  حرم  از  زور 
ایــن،  بــر  افـــزون  ببرند.  دارالحکومه  بــه  و 
»اصــحــاب  تبعید  فــرمــان  ــه«  ــدول »آصــف ال
ســراچــه« را بــه کــالت و درگـــز نیز صــادر 
کرد. »اصحاب سراچه« گروهی از عالمان 
اصالح  و  تغییر  خواهان  و  عارف مسلک 
ــد کــه در خــانــه ای کوچک  ــودن ب جــامــعــه 
مسجد  نزدیکی  در  »سراچه«  به  موسوم 

گوهرشاد گرد هم می آمدند. 

»اصــــحــــاب ســـراچـــه« 
ــد کــه  ــ ــودن ــ عــلــمــایــی ب
قــبــول  را  مــشــروطــیــت 
را  آن  امــــا  ــد،  ــنـ ــتـ داشـ
ابــــعــــادش  هـــمـــه  در 
ــد.  ــ ــدن ــ ــی ــ ــاب ــ ــی ت ــ ــم ــ ــرن ــ ب
شخصیت  مــهــم تــریــن 
ایــــــــن گــــــــــروه »حــــــاج 
مجتهد  حبیب  مــیــرزا 
خــراســانــی« بــود کــه در 
مشهد  مـــــردم  ــان  ــیـ مـ
ــــی  ــراوان ــ ــیــت ف ــوب مــحــب
بــه نوشته »غــالمــرضــا جــاللــی«،  ــت.  داشـ
ــزوارى، از اصــحــاب  ــبـ ــعــابــديــن سـ »زيــن ال
مشروطه  جنبش  در  بعدها  كــه  ســراچــه 
بـــا عـــنـــوان ريـــاســـت طـــالب خـــراســـان به 
از اين  پشتيبانی از مشروطه برخاست و 
روى بــه رئــيــس الــطــالب شــهــرت يــافــت، 
اصحاب  ــودن  ب محبوب  اوج  در  صبح ها 
 سراچهـ  سال ها پيش از انقالب مشروطهـ  
جامع  مسجد  شبستان هاى  از  يكی  در 
گوهرشاد جلوس می كرد و تا اذان ظهر به 
بحث و گفت وگو درباره مسائل اجتماعی ـ 

سياسی براى طالب می پرداخت.
ــن  اي در  كـــه  ــى  ــارهــاي جــســت جــمــلــه  از   

نــقــل  او  از  نــشــســت هــا 
كـــــــرده انـــــــد: پــيــشــرفــت 
مـــلـــت هـــاى  و  كـــشـــورهـــا 
صنعت،  و  علم  در  غــرب 
مسلمانان  واپس ماندگی 
در امـــور ديــنــی و دنــيــوى، 
تعصب هاى بيهوده و عمر 
و سنی  شيعه  ده  ــاد  ب بــر 

است«.
ــراً هــمــیــن رویــکــرد  ــاهـ  ظـ
»اصـــــــحـــــــاب ســـــراچـــــه« 

و کالت شد.  درگز  به  آن ها  تبعید  سبب 
و  افــراد  این  تبعید  از  »آصف الدوله« پس 
در پی شکستن حرمت حرم رضــوی، به 
شــدت مــورد اعــتــراض مــردم قــرار گرفت. 
قاجار،  دوره  رجــال  از  »اعتمادالسطنه« 
دلیل  به  را  مشهد  مــردم  پنج ماهه  قیام 
بست  در  کـــه  ــیـــدی  سـ شــخــص  ــتـــل  »قـ
را  و ســرش  بیرون کشیده اند  را  او  بــوده، 
که  مداخلی  و  تعدیات  بعضی  و  بــریــده 
او]آصف الدوله[ را بدنام کرده و هم دولت 
را در سرحد روس بدنام نمود«، می داند. 

ــراض بـــه اعــمــال  ــتـ مــــردم مــشــهــد در اعـ
حکومتی  ارگ  خــراســان،  حاکم  ظالمانه 
مــشــهــد را مــحــاصــره کـــردنـــد. ســـربـــازان 

می دانستند  کــه  حکومتی 
حمایت  مــورد  مردمی  قیام 
علماست،  از  زیــادی  تعداد 
از شلیک به مردم خودداری 
ــد. نـــاصـــرالـــدیـــن شـــاه  ــ ــردن ــ ک
به  نیرویی  اعــزام  با  کوشید 
»مهدی قلی خان  فرماندهی 
ســـهـــام الـــمـــلـــک«، مـــــردم را 
ــا کـــاری از  ســرکــوب کــنــد، ام
ــردم مشهد  نــبــرد. مــ پــیــش 
رسیدن  از  جلوگیری  بـــرای 
تــلــگــراف را قطع  تــهــران، سیم  بــه  اخــبــار 
منطقه  در  مشهد  مــردم  تجمع  کــردنــد. 
ارگ همچنان ادامه داشت، تا اینکه شاه 
از حکومت  نــاچــار، »آصــف الــدولــه« را  بــه 
قراگوزلوی  »محمودخان  و  عزل  خراسان 
»ناصرالملک«  به  بعدها  که  را  همدانی« 
ملقب شد به حکومت خراسان منصوب 

کرد. 
پیروزی مردم مشهد در این قیام، بازتاب 
زائران،  و  یافت  در سراسر کشور  فراوانی 
خبر توفیق مردم این خطه را در قیام علیه 
کشور  نقاط  تمام  به  قــاجــار،  حکام  ظلم 
رساندند و حکومت قاجار، بیش از پیش 

نزد مردم بی اعتبار و آبرو شد.

 انقالب مشروطه با مجاهدت و فداکاری ایرانیان به ثمر 
نشست، اما نتیجه پیروزی که به بهای خون جوانان وطن 
بدست آمده بود، به سرعت در میان بی خبری مردم در 
اختیار مستبدانی قرار گرفت که به اقتضای زمان، لباس 
طرفداری از مشروطه را به تن کردند. اداره خراسان نیز در 

دست یکی از این مستبدان فرصت طلب بود. 
قوام السلطنه، که سوابق خانوادگی او با خیانت برادرش 
و  توضیح  هر  از  نیاز  بی   1919 قرارداد  در  الدوله  وثوق 
به  خود  مشروطه،  از  طرفداری  وجود  با  است؛  شرحی 

مانند یک مستبد بر خراسان حکومت می کرد. 
او برای کنترل بهتر و کسب بهره بیشتر، خراسان را به 
دست خان ها سپرده بود و حکومت های ملوک الطوایفی 
و  کُرد  خان های  و  تیمورتاش  سرپرستی  به  شمال  در 
ترکمن و در جنوب به سرپرستی شوکت الملک علم و 
شجاع الملک هزاره، عمالً به هر روشی که مایل بودند، 

امور را اداره می کردند.
 راهزنان و شورشیانی چون خدوسردار و ساالرخان نیز، 
مال و جان و ناموس مردم را مورد تعرض قرار می دادند و 
غارت می کردند و با پرداخت سهم به حکام، عمالً از هر 

بازخواستی مصون بودند. 
ژاندارمری، به عنوان یک نیروی نظامی جوان و حاصل 
مشروطه، با ریاست محمدحسین میرزا جهانبانی، داماد 
که  ها  ژاندارم  نداشت.  خاصی  عملکرد  الدوله،  وثوق 
ماه ها حقوق عقب افتاده داشتند، حتی حاضر نبودند 
حمله یاغیان را در اطراف مشهد دفع کنند و در همین 
حال، بودجه ژاندارمری صرف مخارج شخصی جهانبانی 

و اختالس قوام می شد. 
با یکدیگر،  پیوندهای والی، اشراف و زمین داران بزرگ 
طبقه  حاکم فاسدی را به وجود آورده بود که عمالً مالیاتی 
پرداخت نمی کرد و برایش اعمال شدن یا نشدن قوانین 

کشور علی السویه بود. 

ورود کلنل و آغاز اصالحات »
از  انگیزی، حکومت مرکزی که  در چنین شرایط اسف 
پس قوام بر نمی آمد، کلنل محمدتقی خان پسیان را به 
جای جهانبانی، به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب 
کرد. با ورود او به خراسان وضعیت عمومی عمالً تغییر 

از مدت کوتاهی  کــرد. پسیان که پس 
به وسعت فساد در سیستم حکومتی 
ــود، کمر همت به  ــرده ب خــراســان پــی ب

اصالح امور بست.

کودتای سیدضیاء»
ــهــران،  ــاه در ت ــای ســی ــودتـ ــوع کـ ــ  بـــا وق
سیدضیاء که از فعالیت قوام علیه خود 
دستگیری  دستور  مخفیانه  بــود،  آگــاه 
که  کلنل  و  فرستاد  پسیان  ــرای  ب را  او 
نبود  آگاه  از ماهیت واقعی سید ضیاء 
و از طرفی قوام را عنصری ضد مردمی 

تهران  به  و  کرد  بازداشت  را  وی  می دانست،  وابسته  و 
فرستاد. به این ترتیب، زمام امور خراسان از 13 فروردین 
او  و  گرفت  قــرار  پسیان  اختیار  در  1300 شمسی  ســال 

دست به اصالحات گسترده ای زد. 
کلنل با کمک موسیو دوبوا، مستشار اداره مالیه خراسان، 
به امور مالیاتی رسیدگی کرد و از بدهکاری های سنگین 

مالیاتی قوام و اشراف خراسان پرده برداشت.

پــول نیاز  بــرای اجــرای اصالحات در خراسان به  او که   
افتاده کرد  مالیات های عقب  به وصــول  اقــدام  داشــت، 
بــه اخــتــالس هــای گسترده طبقه حاکم،  ــردن  ب پــی  بــا  و 
دارایی های آن ها را ضبط کرد و از آن برای عمران شهر 

بهره برد.

اداره آستان قدس» تأثیر بر
 پسیان با ترمیم سیستم اداری آستان قدس و انتظام 
مالی آن، موفق به ایجاد یک صندوق خیریه از درآمدهای 
آستان قدس برای کمک به محرومان شد. این درحالی 
بود که در دوره قوام، به سبب اختالس های گسترده او 
و اطرافیانش از موقوفات، آستان قدس به تعداد زیادی 
بدهکار بود و حتی برخی از این طلبکاران از محل درآمد 
موقوفه ها نزول می گرفتند! کلنل به سرعت جای حکام 

مستبد را با عناصر مردمی عوض کرد.
 نیروی ژاندارمری که به واسطه فساد مقام های قبلی به 
بــود، احیا شد و در  یک دستگاه بی فایده مبدل شده 
پایان دوره خدمت پسیان، تعداد این نیروها در خراسان 
تعداد  ایــن  نفر رسید. مقایسه  هــزار  به 4 
نیرو با تعداد نیروهای رضاخان برای تصرف 
تــهــران)2هــزارو500 قــزاق( نشان دهنده کار 
عظیم و خارق العاده پسیان در همین مدت 

محدوداست.
 او نیروهای ژاندارمری را در مناطق مختلف، 
نیشابور،  و  حیدریه  تربت  ســبــزوار،  نظیر 
تقسیم کرد و حضور این نیروها امنیت را 

به این مناطق بازگرداند.
 پسیان با استفاده از منابع مالی به دست 
آمده در همین مدت نخستین سیلو و اولین 
نهاد.  بنیان  مشهد  در  را  دولــتــی  مـــدارس 
دیدگاه خاص او مبنی بر شروع تغییر از باال سبب شد تا 
بسیاری از عوامل فاسد و خودفروخته از کار برکنار شوند 
و به جمع مخالفان او بپیوندند. همین مخالفان با روی 
کار آمدن دوباره قوام و حمایت رضاخان، شورش بزرگ 
قبایل شمال خراسان را به راه انداختند و با خیانت برخی 
نزدیکان زمینه به شهادت رسیدن کلنل و معدود یارانش 

را در جعفرآباد قوچان فراهم کردند.

گزارش

نگاهی به تاریخچه احیای موقوفات رضوی  در سال1300 شمسی

خدمات کلنل پسیان به آستان قدس رضوی

پیروزی مردم مشهد 
در این قیام، بازتاب 
فراوانی در سراسر 

کشور یافت و زائران، 
خبر توفیق مردم این 
خطه را در قیام علیه 

ظلم حکام قاجار، 
به تمام نقاط کشور 

رساندند

بـــــــرش

پسیان با ترمیم سیستم 
اداری آستان قدس 
و انتظام مالی آن، 
موفق به ایجاد یک 
صندوق خیریه از 

درآمدهای آستان 
قدس برای کمک به 

محرومان شد

بـــــــرش

قیام پنج ماهه مردم 
مشهد در دوره 

ناصرالدین شاه، 
شاید نخستین قیام 
مردمی مشهد علیه 

ظلم دستگاه حاکمیت 
قاجاری در دوره 

معاصر باشد

بـــــــرش
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سهم 2/5 درصدی خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از موتورهای جدید تولید ایران در مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو اعالم 
کرد: گردش مالی صنایع خودرو ایران 80 هزار میلیارد تومان است که در بخش صنعت 12 درصد و در تولید ناخالص ملی 2/5 درصد است که خودروسازان با توجه به بازار انحصاری در ایران دارای تقاضای مهمی 

برای خرید خودرو در ایران و منطقه هستند. 

  زهرا طوسی  هر چند پیام رسان واتس آپ که 
اعالم کرده بود کاربرانش باید با اشتراک گذاری 
با فیس بوک موافقت کنند، در  اطالعاتشان 
غیر این صورت امکان استفاده از این نرم افزار 
را ندارند، از تصمیم خود عقب نشست، اما 
این اقــدام نشان داد اهمیت داده در دنیای 
تجارت به چه میزان است. در گزارش پیش رو 
در گفت وگو با کارشناسان به اهمیت اقتصاد 
حوزه  این  در  کشورمان  جایگاه  و  داده محور 

پرداخته ایم.
 در حال حاضر استفاده از داده هــای خرد و 
کالن بیشتر از آنکه یک مبحث فناورانه باشند، 
در  و  تجاری محسوب می شوند  مقوله  یک 
آینده نیز بیشترین درآمدها در حوزه اقتصاد 
ارزش  هم اکنون  شــد.  خواهد  تولید  داده هـــا 
بازار کالن داده حدود ۲۰۰میلیارد دالر ارزیابی 
می شود و آن طــور که کارشناسان پیش بینی 
به  کسب وکارها  تحول  و  تغییر  با  می کنند 
سمت مجازی شدن، ارزش این بازار به شکل 

صعودی افزایش خواهد یافت.
محسن رضایی، محقق حوزه فضای مجازی، 
با بیان اینکه افزایش حجم داده ها و تسریع 
به  تولید و اشتراک گذاری آن هــا منجر  رونــد 
خلق فرصت های بی شمار  برای فعالیت های 
اقــتــصــادی داده مــحــور شــده اســـت، اقتصاد 
که  می کند  تعریف  اقتصادی  را  داده  بــنــیــان 
بتواند فعالیت های تولید و تحلیل داده را در 

خودش انجام بدهد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد داده محور از یک 
اقتصاد تولیدی به سمت یک اقتصاد مبتنی 
بر خدماتی پیش می رویم، می افزاید: در عصر 
رایانش  اشیاء،  اینترنت  گسترش  با  مجازی 
ابری و شبکه های اجتماعی و تغییر و تحول 
به  داده بــنــیــان  اقتصاد  اجتماعی،  ارتباطات 
 سرعت اقتصاد الکترونیکی را منسوخ خواهد 

کرد.

سهم 20 درصدی اقتصاد داده محور در »
تولید ناخالص کشورهای پیشرفته

رضایی با بیان اینکه اقتصاد داده محور سهم 
۲۰درصدی در تولید ناخالص ملی کشورهای 
اقتصاد  وقتی  می افزاید:  دارد،  را  پیشرفته 
داده محور شکل می گیرد، برخی از شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی حول آن شکل  گرفته 

ــرده و کسب درآمــد  ــا ســود ب و از ایــن داده هـ
داده  تولیدکننده  بنگاه ها  از  برخی  می کنند. 
بنگاه هایی که  بــه  را  ــا  داده هـ ایــن  و  هستند 
نیازمند اطالعات هستند، می فروشند. برخی 
با ایجاد فضای ذخیره سازی به کسب درآمد 
از داده، مــی پــردازنــد. بحث رایــانــش ابــری یا 
ابــری که روزبـــه روز در  فضاهای ذخیره سازی 
حال گسترش است از همین جمله است که 
شرکت هایی مثل آمــازون و مایکروسافت در 
تلگرام  حال سرمایه گذاری روی آن هستند. 
پیام های  از مشتریان ذخیره سازی است که 
ابری  فضای  در  را  کاربرانش  شــده  ــدل  ردوبـ

آمازون نگهداری می کند.
وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد داده محور 
در یک کشور گسترش پیدا کند، بنگاه های 
می کنند،  رشـــد  آنــجــا  در  هــم  داده  تحلیل 
می افزاید: اگر بخواهیم اکوسیستم اقتصادی 
ایــران را در مقوله اقتصاد داده محور بررسی 
کنیم می بینیم که ما در این قسمت توفیقی 
نداشتیم و با پیشرفت روزافزون این فناوری، 
مدام در حال دور شدن از این فضا هستیم و 

از تحوالت عقب می مانیم.
اینکه  بر  تأکید  با  اقتصادی  کارشناس  ایــن 
به  دستیابی  حــال  در  دنیا  حاضر  حــال  در 
مثل  بنیادین  و  تمدنی  پیشران  فناوری های 
پــردازش و هوش مصنوعی است، می افزاید: 
متأسفانه در این مقوله ها نیز ورود نکرده ایم، 
فناوری های  ایــن  کــالن  نگاه  در  که  در حالی  
بــرای جمع آوری و تحلیل و داده هــا  پیشران 

کاربرد بسیاری دارند.

بی توجهی به شبکه ملی اطالعات»
رضایی معتقد است ضعف بعدی که کشور 
یا حکمرانی  داده محور  اقتصاد  زمینه  در  ما 
ملی  شبکه  ــه  ب بــی تــوجــهــی  دارد،  داده هـــــا 
اطالعات است که مقام معظم رهبری بارها آن 
را مطرح کرده اند. به گفته وی، این موضوع 
شــورای  و  ارتــبــاطــات  وزارت  از  ســال هــاســت 
عالی فضای مجازی مطالبه شده است، ولی 
و  ارتباطات  وزارت  که  عملیات  ایــن  مجری 
شرکت زیرساخت است، هیچ توجهی به آن 

ننهاده اند.

ارتباطات  وزارت  که  زمانی  می گوید:  رضایی 
یک  با  می توانست  داد  گسترش  را  تلگرام 
آینده پژوهی از شرکت های پیام رسان داخلی 
حمایت کند که این کار را انجام نداد، حتی 
پس از آن ماجرا در سال 96 و 97 که مباحث 
از  بسیاری  شــد،  مــطــرح  تلگرام  فیلترینگ 
تولیدکنندگان پیام رسان های داخلی از  حمایت 
نکردن دستگاه های متولی به  خصوص وزارت 
باند و مباحث  ارائـــه پهنای  ــرای  ب ارتــبــاطــات 
جایی  به   صدایشان  که  نالیدند  زیرساختی 

نرسید.

تحلیل و شناسایی عالیق مصرفی مردم »
از طریق داده ها

استفاده  اهمیت  می کند:  بیان  محقق  ایــن 
که  همین جاست  دقیقاً  داخلی  پیام رسان  از 
روشن می شود. وقتی  که مردم در خأل حضور 
خارجی  پیام رسان های  در  داخلی  پیام رسان 
اطــالعــات می کنند،  و  داده  تولید  بــه  شــروع 
نام  از  را  تمام داده هـــای خصوصی خودشان 
و نام کاربری گرفته تا دفترچه تلفن، عالیق و 

سالیق و کانال هایی که به آن ها سرزده اند را 
قابلیت  روبات های هوشمندی که  اختیار  در 
تحلیل و آنالیز دارند، می گذارند و شرکت های 
خارجی که خود را مالک این داده ها می دانند 
سیاسی،  مختلف  اســتــفــاده هــای  می توانند 
امنیتی، فرهنگی و اقتصادی از آن ها داشته 
باشند. وی می افزاید: تحلیل و شناسایی عالیق 
و سالیق مصرفی مردم یک منطقه می تواند 
به تولید، بازاریابی و فروش شرکت های تجاری 
بزرگ کمک  شایانی بکند؛ چرا که آن ها دقیقاً 
مــحــدوده  کـــدام  در  مشتریانشان  مــی دانــنــد 
متقاضی چه کاالیی بوده اند. می شود گفت به 
دست گرفتن این فضا یک فرصت بسیار عالی 
برای رشد تولید و رونق اقتصادی کشور خواهد 
بود و به طبع غفلت از آن تهدیدهای جدی را 

متوجه کشورمان خواهد کرد.

فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای »
حکمرانی داده ها

وی با اشاره به ضرورت وضع قوانین و مقررات 
در حوزه حکمرانی داده ها، می افزاید: یک مدل 
از حکمرانی داده هــا این است که ما داخل 
کشور این داده ها را جمع آوری کنیم و نگذاریم 
بــه خــارج درز کند کــه بــا وجــود پلتفرم های 
خارجی که همگان آن ها را دنبال می کنند، این 
قضیه در کشور ما منتفی است. ما اطالعات 
کشورها  ایــن  اختیار  در  کــامــالً  را  ــا  داده هــ و 
گذاشته و حکمرانی خودمان را بر آن ها ساقط  
کرده ایم. بحث دیگری که می ماند این است 
فعال کردن  و  مقررات  و  قوانین  با وضع  که 
دیپلماسی مجازی، از داده های کاربران داخلی 
از پلتفرم های خارجی استفاده می کنند،  که 
محافظت کنیم. چنانکه کشورهای انگلیس 
و اتحادیه اروپا با تمسک به مقررات عمومی 
استفاده  جلوی  توانستند  داده  از  حمایت 

واتس آپ از اطالعات کاربرانشان را بگیرند.
وی می افزاید: براساس این قانون شرکت های 
آمریکایی حق ندارند از اطالعات و داده های 
کاربران در اتحادیه اروپا استفاده کرده یا آن ها 
تجاری  به شرکای  یا  گذاشته  اشتراک  به  را 
خود بفروشند، در غیر این صورت پیام رسان 
از  ایــن  یکی  و  شــد  خــواهــد  فیلتر  متخلف 
رایج ترین روش هاست که حتی در همین حد 

نیز در کشور ما اجرا نمی شود.

قدس پشت پرده تالش واتس آپ و فیس بوک برای استفاده از داده های کاربرانشان را بررسی می کند

صفر و یک های سودده

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر راي ش��ماره 139960306007004152-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ش��يدا 
عنایتي حاجي آباد حاجي ابراهيم در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 125 مترمربع پالك  6558فرعی  
از517 فرعي از 166-اصلي  واقع در بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي عبدالرحيم مرقسی درميان 

محرز گردیده است
2- برابر راي شماره139960306007004153-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالستار 
محرراحمدي در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 158.8 مترمربع پالك باقيمانده 1 فرعي از 223و224-اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي براتعلی محرر احمدی  محرز گردیده است
3- برابر راي ش��ماره139960306007004156-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
ندائي پور در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 175.75 مترمربع پالك 1880 فرعي  از3- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي منصور بایزیدی  محرز گردیده است
4-برابر راي ش��ماره 139960306007004155-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
فياض ابدال آبادي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53.05 مترمربع پالك 2 فرعي از 1245- اصلي واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک ثبتی شهرداری و اقای غالمرسول یوسفی  محرز گردیده است
5-برابر راي ش��ماره 139960306007004151-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو 
کخها در قس��متی از شش��دانگ یک باب کارگاه قاليشویی )به ميزان دو دانگ از شش��دانگ( به مساحت 701.80 
مترمربع پالك باقيمانده298 فرعي از -174 اصلي واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

یوسف پيام عسكری  محرز گردیده است
6-برابر راي شماره 139960306007004150-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم زابلي 
شهدآبادي در قسمتی از ششدانگ یک باب کارگاه قالی شویی )بميزان چهاردانگ از ششدانگ( به مساحت 701.80 
مترمربع پالك باقيمانده  298فرعي از 174- اصلي  واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

یوسف پيام عسكری  محرز گردیده است
7-برابر راي شماره139960306007004145-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نبي براتي 
دولي مالجالل در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 108.95 مترمربع پالك 565فرعي از 167 - اصلي  

واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي خانم گلجان سرباز چهار من نيم  محرز گردیده است.
8-برابر راي ش��ماره 139960306007004275-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قاس��م 
ساالري نسب در یک باب منزل مسكونی  به مساحت 98 مترمربع پالك 194فرعي از 2-اصلي  دربخش 13 مشهد 

خریداري از مالكيت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
9-برابر راي ش��ماره139960306007004273-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صدگل 
حسيني ملک آبادي در قسمتی از ششدانگ یک باب دامداری  به مساحت 212.50 مترمربع پالك شماره باقيمانده 
102 فرعي از 174و173 -اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي خانم شيرین حسينی  محرز 

گردیده است
10-براب��ر راي ش��ماره 139960306007004271-1399/10/21 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
عبدالرسول خوافي حاجي آباد حاجي ابراهيم در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 246 مترمربع پالك 5 فرعي از 

3 -اصلي  واقع در بخش 13مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي ذبيح اله افشاری  محرز گردیده است.
11-برابر راي شماره  139960306007004265-10/21/ 1399 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  شرکت ظفر 
سازان شهر آفتاب در قسمتی از ششدانگ زمين دارای انباری  به مساحت 329.05 مترمربع پالك 0 فرعي از 170 

اصلي  واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش محرز گردیده است
12-برابر راي شماره 139960306007004267-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت ظفر 
سازان شهر آفتاب در قسمتی از ششدانگ زمين محصور دارای انباری   به مساحت 439.73 مترمربع پالك 0 فرعي 

از 170- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
13-برابر راي شماره139960306007004269-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  شرکت ظفر 
سازان شهر آفتاب در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  مساحت 93.30 مترمربع پالك 0 فرعي از 170- اصلي واقع 

در بخش 13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
14-براب��ر راي ش��ماره 139960306007002498-1399/10/24 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
محمدصدیق مقامي در شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 129.30 مترمربع پالك  182 -اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي وارث غالم نبی محر احمدی  محرز گردیده است
15-برابر راي ش��ماره 139960306007004300-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي خالد 
ساعدي رودي در ششدانگ ساختمان )مغازه( به مساحت 20.80 مترمربع پالك باقيمانده 2 فرعي از 1100- اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد قلی ساعدی رودی محرز گردیده است
16-برابر راي ش��ماره 139960306007004302-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سعيد 
ابراهيمي س��يرزاري در شش��دانگ یک باب منزل  به مساحت 146 مترمربع پالك 7 فرعي از 793- اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي سعيد ابراهيمی سيرزاری  محرز گردیده است
17-برابر راي ش��ماره139960306007004304-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم وحيده 
نظر احمدي در یک باب منزل مسكونی  به مساحت 186.90 مترمربع پالك 642 فرعي از 167- اصلي واقع دربخش 

13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش  محرز گردیده است
18-رابر راي شماره13996030607004309-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اقدس دل 
افكار درشش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت 189.10 مترمربع پالك 1 فرعي از 570- اصلي  واقع در بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالمسرور درجانی احمدی  محرز گردیده است.
19-برابر راي ش��ماره139960306007004308-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سليم 
مينائي درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 200 مترمربع پالك 4فرعي  از 3- اصلي واقع دربخش 13 مشهد 

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد یوسف کریمی تيموری  محرز گردیده است
20-برابر راي ش��ماره 139960306007004307-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد 
خاني خویرد در ششدانگ یک باب منزل مسكونی به مساحت 193.72 مترمربع پالك 5 فرعي از 3-اصلي واقع در 

بخش 13حسينی  خریداري از مالک رسمي آقاي جان ميرزا خانی خویردی  محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره 139960306007004314-1399/10/25 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم خدیجه 
حقداد پور در  ششدانگ  ساختمان به مساحت 97.50مترمربع پالك فرعي از 810 -اصلي  واقع دربخش 13 مشهد 

خریداري از مالک رسمي خانم ثریا رحمانی یاقوتی و فاطمه و غالمرضا دلشاد احمدی   محرز گردیده است
22-براب��ر راي ش��ماره139960306007004316-1399/10/27 تصرف��ات مالكان��ه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
غالمحس��ين کمالي زاده در شش��دانگ منزل به مس��احت203.5مترمربع پالك 5 فرعي از 566- اصلي  واقع در 

بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي محمد علی کمالی زاده  محرز گردیده است ضمنا در قولنامه تا 
زمانی که پدر و مادر در قيد حيات می باشند در اختيار انها و بعد از فوت پدر و مادر بدون هيچكونه عذری متعلق 

به خریدار است.
23-برابر راي شماره 139960306007004318-1399/10/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فهيمه 
ضيایي نصرآبادي در ششدانگ ساختمان )مغازه( به مساحت 20.78 مترمربع پالك 7 فرعي از 1202- اصلي واقع 
در بخش 13 مشهد خریداري از محل مالكيت مرحوم غالمحسن سياوشی جامی  و مهران و محدثه سياوشی جامی 

و زهره خدابنده جامی  محرز گردیده است
آگهی تجدیدی

1 --پي��رو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ ه��ای 1399/04/30و1399/05/15 که تصرف مالكا نه و 
بالمعارض عليرضا عبدلی در ششدانگ یک باب منزل واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که اشتباها مالكيت 

ثبتی غالمحيدر خدابنده جامی منتشر که صحيح ان از مالكيت عبدالغفور سرفرازی می باشد
2-پيرو فرم توافق طرفين موضوع بند یک ماده 147 قانون مورخ 1371/11/11 مساحت 298 مترمربع اشتباها رای 
صادرگردیده که صحيح آن 310.25از پالك 791 – اصلی می باشد .ضمنا 29 سهم از 65 سهم از 72 سهم بانضمام 
سهم االرث به ميزان 7 سهم از 72 سهم ششدانگ یک باب منزل به مالكيت  خانم شيوا نخل احمدی و 36 سهم از 

65 سهم از 72 سهم ششدانگ یک باب منزل مالكيت ادریس نادری است 
3- پي��رو اگهی روزنامه قدس مورخ 1380/02/4 و1380/02/18 تقاضای درمحمد یاری یكه پس��ته و پروین یاری 
یكه پسته از ششدانگ یک باب منزل اشتباها به مساحت 278.88متر مربع منتشر که صحيح آن 305.12متر مربع 

صحيح می باشد .
4- پيرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ های 1399/08/12و1399/08/28-اشتباها از محل مالكيت 
وراث محمد اس��ماعيل ملنگ احمدی منتش��ر که صحيح آن از محل مالكيت علی محمد و براتعلی و سرور شهرت 

همگی ملنگ احمدی صحيح می باشد .
لذابه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایين نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثيراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولين  آگهی درمحل تادوماه وهمچنين برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از 
تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت بصدورسند مالكيت می نماید وصدور سند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نيست . آ-9910929

تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/11/16

سيدمجتبی جوادزاده
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی( دو فقره پرونده اجرایی بكالسه های 9901782 و 9901787

بانک کش��اورزی به استناد سند رهنی ش��ماره 64688- 1391/05/26 و 84517- 1396/12/28 دفترخانه اسناد 
رس��می ش��ماره 75 مشهد عليه ش��رکت توليدی خوراك دام و طيور آبزیان قائم مش��هد )سهامی خاص( بشماره 
ثبت 40187 مش��هد و بش��ماره ملی 10380560326 )وام گيرنده و راهن( اجرائيه ای تحت کالس��ه 9901782 
و 9901787 در قب��ال مبل��غ 18/807/247/705 ریال و 8/449/633/027 ری��ال تا تاریخ 1399/02/15 بانضمام 
خسارت تأخير روزانه تا یوم الوصول، پس از ابالغ اجرائيه در تاریخ های 1399/04/03 و 1399/04/24 بصورت ابالغ 
قانونی )الصاق( و نش��ر در جراید در پایان مهلت مقرر در آیين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای 
بستانكار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثيقه ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی بمساحت 17810 مترمربع بشماره 
پالك 31 فرعی از 18 فرعی از 120 اصلی بخش 10 مشهد )پالك ثبتی سی و یک فرعی از هجده فرعی از یكصد 
و بيست اصلی بخش ده مشهد( بانضمام کليه اعيان، ساختمان ها و  تأسيسات موجود و آتی االحداث و ماشين آالت 
منصوبه و غيرمنصوبه فعلی و آتی به برابر گزارش شماره 99/13/943- 1399/07/02 کارشناس رسمی دادگستری 
بوارده 6558- 1399/07/05 اموال غيرمنقول به آدرس مش��هد، جاده فردوس��ی، روس��تای عباس آباد، اراضی تخم 
انجيرب��ه جمعاً به مبلغ 47/000/000/000 ریال )چه��ل و هفت ميليارد ریال( ارزیابی و قطعيت یافته که حدود و 

مشخصات و توصيف اجمالی اموال مذکور برابر گزارش کارشناسی بدین شرح می باشد:
م��ورد تعرف��ه ملكی اس��ت دارای: 1- دو ترانس برق بخش توليد و بخش اداری- محوطه س��ازی- کف آس��فالت و 

جدول کشی و درختكاری و دارای یک منبع آب فلزی پایه دار بلند است.
2- زمين در قسمت جنوبی بطول تقریبی 120 متر بصورت دیوار سيمانی و قسمتی از غرب به طول تقریبی 150 
متر با دیوار بصورت دیوار با پایه آجری و نرده فلزی محصور ش��ده و در بقيه ابعاد بدون دیوار محدود به زمين های 

مجاور می باشد.
3- ساختمان با مساحت زیربنای تقریبی 200 مترمربع واقع در شمال شرقی ملک با عنوان ساختمان اداری در دو 
طبقه که با 4 پله از تراز کف زمين باالتر است. طبقه اول اداری دارای پذیرایی- یک اتاق که کف سراميک و دیوارها 
نقاشی و آشپزخانه که دیوار تا سقف کاشی و دارای کابينت فلزی زمينی- راه پله سنگ با نرده فلزی و دربها نئوپان 
با روکش مالمينه، طبقه دوم ش��امل: تراس- یک اتاق- س��رویس بهداشتی و حمام و محل برگزاری جلسات با کف 

سراميک که دارای نم زدگی در قسمتی از دیوار است- پنجره ها آهنی و نمای ساختمان سنگ است.
4- کارخانه توليدی واقع در شمال غربی زمينی در دو سطح و دو سوله کنار هم است: الف( سوله غربی به مساحت 
تقریبی 670 مترمربع در س��ه قسمت، قس��مت اول که در جنوب این سوله است با عنوان سالن محصوالت نهایی، 
ورودی جنوبی درب آهنی به عرض حدود 5/5 متر و ارتفاع 5/5 متر- عرض سوله در قسمت ورودی جنوبی حدود 
16 متر- از ورودی جنوبی تا طول 18 متر محوطه قسمت اول است و کف آن سيمانی و دیوارها آجر سفال می باشد 
که در قسمت باالی آن پنجره آهنی نصب شده است و ارتفاع سوله در قسمت اول 9 متر است، قسمت دوم که با یک 
ورق پلی کربنات از قسمت اول جدا شده است در سه سطح با عنوان برج توليد می باشد که سازه اصلی کارخانه در 
این قسمت قرار دارد. سطح منهای یک یا زیرزمين به منظور استقرار دستگاه های خنک کننده به مساحت تقریبی 
36 مترمربع با کف و دیوارهای س��يمانی، س��طح همكف و باالی همكف محل توليد به عرض حدود 16 متر و طول 
حدود 24 متر و دارای ارتفاع حدود 18 متر از کف می باش��د. قس��مت س��وم که در شمال این سوله است شامل دو 
اتاق به زیربنای تقریبی 30 مترمربع به ارتفاع 3 متر با دیوارهای آجری با سقف سبک به عنوان رختكن. سوله غربی 
موص��وف در ای��ن بند بجز درب جنوبی دارای درب غربی آهنی به ارتفاع 6 متر و عرض 5/5 متر می باش��د. ورودی 
قس��مت غربی از س��ازه سوله جدا و با سقف سبک ایجاد شده است و سمت راست این ورودی اتاقک های تأسيسات 

)پست برق و دیگ بخار ساختمان( به متراژ تقریبی 50 مترمربع وجود دارد. ب( سوله شرقی به طول حدود 44 متر 
و مساحت زیربنای تقریبی 865 مترمربع به منظور انبار توليدات است. دارای درب شمالی بصورت آهنی به ارتفاع 
حدود 4/7 متر و عرض 11/6 متر است که کف این سوله نيز سيمانی و دیوارها آجر سفال است. در قسمت جنوبی 
این سوله یک سوله کوچک دیگر به مساحت تقریبی 40 مترمربع و ارتفاع 6 متر وجود دارد که برای ورود مواداوليه 

کارخانه ایجاد شده است.
5- س��اختمان خدمات رفاهی واقع در قس��مت جنوب شرقی به مس��احت تقریبی 90 مترمربع دارای آشپزخانه- 
سرویس بهداشتی و حمام پرسنل با نمای سنگ پنجره های آهنی، دیوارهای حمام نيز تا سقف کاشی شده است. 

این ساختمان در زمان بازدید غيرفعال بود.
6- ساختمان نگهبان واقع در قسمت ورودی کارخانه به صورت یک اتاق با نمای سنگی و سقف آهنی- پنجره های 

آلومينيومی و کف سراميک و دیوارها گچی به مساحت حدود 32 مترمربع است.
7- سرایداری در قسمت ورودی و در غربی نگهبانی دارای درب جداگانه به مساحت حدود 70 مترمربع دارای حياط.

اظهارنظر کارشناسی:
1- ارزیابی زمين به مساحت 17810 مترمربع در صورتيكه تغيير کاربری از کشاورزی به صنعتی صورت گرفته باشد 

در مجموع به مبلغ 14/000/000/000 ریال.
2- ارزیاب��ی ابني��ه و مصال��ح با لحاظ دوری مس��افت، اس��تهالك صورت گرفت��ه و امتيازات در مجم��وع به مبلغ 

33/000/000/000 ریال ارزیابی و پيشنهاد ميگردد.
3- حدود اجمالی ملک با سند مطابقت دارد.

- در زمان بازدید ملک در تصرف آقای جمشيدی بوده و مدارکی دال بر سمت ایشان در شرکت توليدی خوراك دام 
و طيور آبزیان قائم مشهد که در پالك 31 فرعی از 18 فرعی از 120 اصلی را دارا باشد ابراز نگردید.

پالك مذکور برابر پاسخ استعالم ش��ماره 139985606004002838- 1399/04/02 اداره ثبت منطقه دو مشهد 
دارای حدود و مشخصات ذیل می باشد؛ مالكيت توليدی خوراك دام و طيور آبزیان قائم مشهد بشماره ثبت 40187 
شناس��ه ملی 10380560326 بعنوان مالک شش��دانگ عرصه و اعيان موضوع س��ند مالكيت اصلی بشماره چاپی 

103701 در صفحه 61 دفتر امالك جلد 669 ذیل شماره 134563 ثبت گردیده است.
و برابر پاس��خ ش��ماره 139985606004010854- 1399/10/18 اداره ثبت منطقه 2 مش��هد بغير از رهنی فوق 

سابقه بازداشت ندارد.
مزایده پالك ثبتی فوق در روز سه ش��نبه مورخ 1399/11/14 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی 
نقداً واگذار ميگردد. ضمناً حق مزایده و نيمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیين نامه اجرا نقداً و فی المجلس 
وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطيلی مواجه گردد، مزایده بالفاصله بعد از روز تعطيل برگزار خواهد شد. 
ضمناً ش��رکت در جلسه مزایده مش��روط به حضور خریدار یا نماینده قانونی وی و پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 

ارزیابی به حساب سپرده ثبت می باشد. آ- 9910960 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی( دو فقره پرونده اجرایی بكالسه های 9901782 و 9901787

بانک کش��اورزی به استناد سند رهنی ش��ماره 64688- 1391/05/26 و 84517- 1396/12/28 دفترخانه اسناد 
رس��می ش��ماره 75 مشهد عليه ش��رکت توليدی خوراك دام و طيور آبزیان قائم مش��هد )سهامی خاص( بشماره 
ثبت 40187 مش��هد و بش��ماره ملی 10380560326 )وام گيرنده و راهن( اجرائيه ای تحت کالس��ه 9901782 
و 9901787 در قب��ال مبل��غ 18/807/247/705 ریال و 8/449/633/027 ری��ال تا تاریخ 1399/02/15 بانضمام 
خسارت تأخير روزانه تا یوم الوصول، پس از ابالغ اجرائيه در تاریخ های 1399/04/03 و 1399/04/24 بصورت ابالغ 
قانونی )الصاق( و نش��ر در جراید در پایان مهلت مقرر در آیين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای 
بستانكار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثيقه ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی بمساحت 17810 مترمربع بشماره 
پالك 31 فرعی از 18 فرعی از 120 اصلی بخش 10 مشهد )پالك ثبتی سی و یک فرعی از هجده فرعی از یكصد 
و بيست اصلی بخش ده مشهد( بانضمام کليه اعيان، ساختمان ها و  تأسيسات موجود و آتی االحداث و ماشين آالت 
منصوبه و غيرمنصوبه فعلی و آتی به برابر گزارش شماره 99/13/943- 1399/07/02 کارشناس رسمی دادگستری 
بوارده 6558- 1399/07/05 اموال غيرمنقول به آدرس مش��هد، جاده فردوس��ی، روس��تای عباس آباد، اراضی تخم 
انجيرب��ه جمعاً به مبلغ 47/000/000/000 ریال )چه��ل و هفت ميليارد ریال( ارزیابی و قطعيت یافته که حدود و 

مشخصات و توصيف اجمالی اموال مذکور برابر گزارش کارشناسی بدین شرح می باشد:
م��ورد تعرف��ه ملكی اس��ت دارای: 1- دو ترانس برق بخش توليد و بخش اداری- محوطه س��ازی- کف آس��فالت و 

جدول کشی و درختكاری و دارای یک منبع آب فلزی پایه دار بلند است.
2- زمين در قسمت جنوبی بطول تقریبی 120 متر بصورت دیوار سيمانی و قسمتی از غرب به طول تقریبی 150 متر با 
دیوار بصورت دیوار با پایه آجری و نرده فلزی محصور شده و در بقيه ابعاد بدون دیوار محدود به زمين های مجاور می باشد.
3- ساختمان با مساحت زیربنای تقریبی 200 مترمربع واقع در شمال شرقی ملک با عنوان ساختمان اداری در دو 
طبقه که با 4 پله از تراز کف زمين باالتر است. طبقه اول اداری دارای پذیرایی- یک اتاق که کف سراميک و دیوارها 
نقاشی و آشپزخانه که دیوار تا سقف کاشی و دارای کابينت فلزی زمينی- راه پله سنگ با نرده فلزی و دربها نئوپان 
با روکش مالمينه، طبقه دوم ش��امل: تراس- یک اتاق- س��رویس بهداشتی و حمام و محل برگزاری جلسات با کف 

سراميک که دارای نم زدگی در قسمتی از دیوار است- پنجره ها آهنی و نمای ساختمان سنگ است.
4- کارخانه توليدی واقع در شمال غربی زمينی در دو سطح و دو سوله کنار هم است: الف( سوله غربی به مساحت 
تقریبی 670 مترمربع در س��ه قسمت، قس��مت اول که در جنوب این سوله است با عنوان سالن محصوالت نهایی، 
ورودی جنوبی درب آهنی به عرض حدود 5/5 متر و ارتفاع 5/5 متر- عرض سوله در قسمت ورودی جنوبی حدود 
16 متر- از ورودی جنوبی تا طول 18 متر محوطه قسمت اول است و کف آن سيمانی و دیوارها آجر سفال می باشد 
که در قسمت باالی آن پنجره آهنی نصب شده است و ارتفاع سوله در قسمت اول 9 متر است، قسمت دوم که با یک 
ورق پلی کربنات از قسمت اول جدا شده است در سه سطح با عنوان برج توليد می باشد که سازه اصلی کارخانه در 
این قسمت قرار دارد. سطح منهای یک یا زیرزمين به منظور استقرار دستگاه های خنک کننده به مساحت تقریبی 
36 مترمربع با کف و دیوارهای س��يمانی، س��طح همكف و باالی همكف محل توليد به عرض حدود 16 متر و طول 
حدود 24 متر و دارای ارتفاع حدود 18 متر از کف می باش��د. قس��مت س��وم که در شمال این سوله است شامل دو 
اتاق به زیربنای تقریبی 30 مترمربع به ارتفاع 3 متر با دیوارهای آجری با سقف سبک به عنوان رختكن. سوله غربی 
موص��وف در ای��ن بند بجز درب جنوبی دارای درب غربی آهنی به ارتفاع 6 متر و عرض 5/5 متر می باش��د. ورودی 
قس��مت غربی از س��ازه سوله جدا و با سقف سبک ایجاد شده است و سمت راست این ورودی اتاقک های تأسيسات 
)پست برق و دیگ بخار ساختمان( به متراژ تقریبی 50 مترمربع وجود دارد. ب( سوله شرقی به طول حدود 44 متر 
و مساحت زیربنای تقریبی 865 مترمربع به منظور انبار توليدات است. دارای درب شمالی بصورت آهنی به ارتفاع 

حدود 4/7 متر و عرض 11/6 متر است که کف این سوله نيز سيمانی و دیوارها آجر سفال است. در قسمت جنوبی 
این سوله یک سوله کوچک دیگر به مساحت تقریبی 40 مترمربع و ارتفاع 6 متر وجود دارد که برای ورود مواداوليه 

کارخانه ایجاد شده است.
5- س��اختمان خدمات رفاهی واقع در قس��مت جنوب شرقی به مس��احت تقریبی 90 مترمربع دارای آشپزخانه- 
سرویس بهداشتی و حمام پرسنل با نمای سنگ پنجره های آهنی، دیوارهای حمام نيز تا سقف کاشی شده است. 

این ساختمان در زمان بازدید غيرفعال بود.
6- ساختمان نگهبان واقع در قسمت ورودی کارخانه به صورت یک اتاق با نمای سنگی و سقف آهنی- پنجره های 

آلومينيومی و کف سراميک و دیوارها گچی به مساحت حدود 32 مترمربع است.
7- سرایداری در قسمت ورودی و در غربی نگهبانی دارای درب جداگانه به مساحت حدود 70 مترمربع دارای حياط.

اظهارنظر کارشناسی:
1- ارزیابی زمين به مساحت 17810 مترمربع در صورتيكه تغيير کاربری از کشاورزی به صنعتی صورت گرفته باشد 

در مجموع به مبلغ 14/000/000/000 ریال.
2- ارزیاب��ی ابني��ه و مصال��ح با لحاظ دوری مس��افت، اس��تهالك صورت گرفت��ه و امتيازات در مجم��وع به مبلغ 

33/000/000/000 ریال ارزیابی و پيشنهاد ميگردد.
3- حدود اجمالی ملک با سند مطابقت دارد.

- در زمان بازدید ملک در تصرف آقای جمشيدی بوده و مدارکی دال بر سمت ایشان در شرکت توليدی خوراك دام 
و طيور آبزیان قائم مشهد که در پالك 31 فرعی از 18 فرعی از 120 اصلی را دارا باشد ابراز نگردید.

پالك مذکور برابر پاسخ استعالم ش��ماره 139985606004002838- 1399/04/02 اداره ثبت منطقه دو مشهد 
دارای حدود و مشخصات ذیل می باشد؛ مالكيت توليدی خوراك دام و طيور آبزیان قائم مشهد بشماره ثبت 40187 
شناس��ه ملی 10380560326 بعنوان مالک شش��دانگ عرصه و اعيان موضوع س��ند مالكيت اصلی بشماره چاپی 

103701 در صفحه 61 دفتر امالك جلد 669 ذیل شماره 134563 ثبت گردیده است.
و برابر پاس��خ ش��ماره 139985606004010854- 1399/10/18 اداره ثبت منطقه 2 مش��هد بغير از رهنی فوق 

سابقه بازداشت ندارد.
مزایده پالك ثبتی فوق در روز سه ش��نبه مورخ 1399/11/14 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی 
نقداً واگذار ميگردد. ضمناً حق مزایده و نيمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیين نامه اجرا نقداً و فی المجلس 
وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطيلی مواجه گردد، مزایده بالفاصله بعد از روز تعطيل برگزار خواهد شد. 
ضمناً ش��رکت در جلسه مزایده مش��روط به حضور خریدار یا نماینده قانونی وی و پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 

ارزیابی به حساب سپرده ثبت می باشد. آ- 9910963
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و بابر رأی ش��ماره 139960306013001102 مورخ 1399/06/23 هيئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعيل 
صابری نس��ب فرزند اسداله در ششدانگ یكباب منزل به مساحت 180/46 مترمربع باقيمانده پالك شماره 2903 
فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از مهدی و 
محمد و محمود و زهره و فاطمه ش��هرت همگی مرتضائی مالكان رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هيئت 
الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نماید و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست. آ-9911008
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15
رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد- سيدضياءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013001579 مورخ 1399/08/20 هيئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای عليرضا 
حسين زاده فرزند حجی حسين در ششدانگ یكباب مغازه تجاری به مساحت 17/66 مترمربع از پالك شماره 1917 
فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای 
غالمحسين زرکش مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و  ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/ کثيراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
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اعتراض های مردمی سبب شد

 احضار وزیر اقتصاد به مجلس 
در پی افت مستمر شاخص های بورس

و خــرد حاضر  ســهــامــداران حقیقی 
بــازار سرمایه برای اعالم اعتراض  در 
ــورس و  ب به نحوه مدیریت ســازمــان 
ــازار سرمایه، روز گذشته  ب دولــت در 
برای چندمین بار در مقابل ساختمان 
اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

تجمع کردند.
به گزارش فارس، این افراد خواستار 
ــه وضـــعـــیـــت بـــــورس،  ــ ــی ب ــدگـ ــیـ  رسـ
عدم حمایت و نوسان گیری شرکت های بورسی، ابطال معامالت صندوق پاالیش 

یکم و محاکمه متخلفان هستند.
بورس در روزهای گذشته پس از دخالت دولت و وزارت صمت در بازار سرمایه و 
قیمت گذاری دستوری شمش فوالد، وارد فاز اصالح و ریزش شاخص شده و در 
دو هفته گذشته حدود 18 درصد از شاخص کل بورس افت داشته است. فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به خبرنگاران گفت: برای صعودی شدن 

بورس باید برنامه هایمان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: »جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی برای 
بررسی آخرین وضعیت  بورس ؛ در پی شرایط خاص بازار سرمایه، ریزش شاخص 
و نگرفتن تصمیمات مناسب توسط مدیران ارشد بــازار در وضعیت کنونی، 
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را به کمیسیون اقتصادی احضار کردیم«.   
در مجلس شورای  مــردم شاهین شهر  نماینده  دلیگانی،  حسینعلی حاجی 
اسالمی به فارس می گوید: در روزهای اخیر بیش از 5۰۰ پیامک از مردم به من 
رسیده که همگی از ریزش ارزش سهام بورس در روزهای اخیر گله مند و خواستار 
رسیدگی به این وضعیت بودند. به اعتقاد وی وضعیت حاکم بر بورس یا معلول 
سوءمدیریت است و یا اینکه خط نفوذی در بورس شکل گرفته و به دنبال ایجاد 
نارضایتی میان مردم است. این نماینده مجلس تأکید دارد وزیر اقتصاد باید در 
یک هفته آینده نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف بازار بورس اقدام کند 
وگرنه با ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده ۲34 و تحقیق و تفحص 

موضوع را مورد پیگیری قرار می دهند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
پیش از این با اشاره به برخی تخلفات حوزه بورس می گوید: جلسات متعددی 
در این خصوص با دادستان تهران، رئیس قوه قضائیه و مسئوالن مرتبط 
داشته ایم و فهرستی از متخلفان بورس را به دستگاه قضایی ارائه کردیم تا 
بررسی و با خاطیانی که وضعیت فعلی را برای بورس به وجود آوردند برخورد 
شود. به گفته وی دولت در بحث بورس هم کم کاری کرده و هم تخلف! به 
گزارش تجارت نیوز، شاخص کل روز گذشته به یک میلیون و 149 هزار واحد 
رسید. شاخصی که می گویند بسیار مهم و حساس است، چون اگر فشار فروش 
در این محدوده کنترل نشود، شاخص کل ریزش بیشتری خواهد داشت.
شاهین احمدی، کارشناس بــازار سرمایه نیز در گفت وگو با مهر گفت: بازار 
اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز، تنها عامل اثرگذار بر شاخص 
نیست، بلکه به شب عید نزدیک می شویم و صندوق های بازنشستگی کشوری، 
صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی فوالد و صندوق بازنشستگی 
تأمین اجتماعی و نیز صندوق بازنشستگی مس، در حال فروش سهام خود 
هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند، منابعی ندارند که سهام بخرند و 
باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد زیر پوشش خود کنند؛ 
به این معنا که دولت باید در 45 روز آینده، حوالی چهار تا پنج پایه حقوق بدهد.

گزارش خبری
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رونمایی بی بی سی از اوج خرافه پرستی در لندن

»کالغ دار اعظم« حافظ تاج و تخت سلطنتی!
روز یکشنبه حساب اینستاگرامی 
مطلبی  در  فــارســی  بــی بــی ســی 
ملکه کالغ های  »مرلینا«  نوشت: 
برج لندن و یکی از ۶ کالغی که 
نگهداری  ــرج  ب ــن  ای در  همیشه 
می شود، مدتی است ناپدید شده 

و احتماالً مرده است.
خبرنگاران  بــاشــگــاه  ــزارش  ــ گ بــه 
جـــــــوان، مــطــابــق افــســانــه هــای 

انگلیسی، همیشه باید دست کم ۶ کالغ در برج لندن نگهداری شود و اگر 
این کالغ ها برج لندن را ترک کنند، موجب ناآرامی کشور و سقوط تاج و 

تخت بریتانیا خواهد شد.
در ادامه این مطلب آمده است: کریستوفر اسکیف، کالغ دار اعظم برج 
لندن در گفت وگو با رادیو بی بی سی در مورد خبر ناپدید شدن مرلینا که 
به ملکه کالغ های برج مشهور است، گفته: »مرلینا پرنده ای آزاد و رهاست 
و قبالً هم خیلی وقت ها از محوطه برج خارج شده. ما با هم دوستیم و 
مرلینا معموالً پس از مدتی پیشمان برمی گردد، ولی این بار برنگشته. به 

همین خاطر احتمال می دهم دیگر در این دنیا نباشد«.
در پایان این مطلب آمده است: البته کالغ دار اعظم برج لندن به همه 
اطمینان داده با وجود مرگ مرلینا، همچنان ۶ کالغ ساکن برج هستند، 
چون همیشه برای محکم کاری یکی دو کالغ اضافی هم در برج نگهداری 

می شوند.
اینکه دربار ملکه انگلیس »کالغ دار اعظم« دارد، یعنی بخشی از مالیات 
مردم این کشور صرف حقوق کالغ دار و امکانات نگهداری از چند کالغ به 

دلیل یک خرافه پوچ می شود!
این حجم از اعتقاد به خرافات نزد حاکمان بریتانیا و انتشار چنین گزارشی 
اعتقادات  در بی بی سی فارسی در حالی است که تمسخر و حمله به 
و  به خرافه گرایی  آنان  و متهم کردن  به ویژه طیف های مذهبی  دیگران 

خرافه پرستی، همواره جزو اصول ثابت این شبکه بوده است.

مقصر کیست: دوربین ها  یا پالک های مخدوش؟

پلیس راهور و »جریمه  های اشتباهی«
آمده  برایش  که  را  پیامکی  مرد 
در   می گوید:  و  مــی دهــد  نشانم 
این  پیامک آمده خودرو شما در 
محدوده   باغات استان هرمزگان 
تردد  غیرمجاز داشته است؛ در 
حالی که ماشین من همین االن 
منزلمان  پارکینگ  در  تهران  در 

است.
ــمــام نــشــده  ــوز حـــرف مـــرد ت هــن
ــس خــــــودرو  ــکـ ــکــــارش، عـ ــمــ هــ

پرایدی را نشانم می دهد و می گوید: به این عکس نگاه کنید؛ یک آدم 
بی وجدان همین کوچه بغلی روبه روی اداره، پرایدش را پارک کرده؛ آن 
وقت برای من پیامک می آید که از اتوبان ساوه رد شده ام وقتی پشت 

میز اداره نشسته ام!
این خودرو مگر چه تخلفی  نگاه می کنم و می گویم  به عکس خودرو 

کرده که شما ناراحت شده اید؟
عکس را بزرگ تر می کند، روی پالکش زوم می کند و می گوید: عددها 

را نگاه کنید همه را با ماژیک و کاغذ تغییر داده اند... راست می گوید!
کرونایی  روزهــای  این  که  است  گالیه ای  اشتباهی  جریمه  پیامک های 

بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود.
و  راهنمایی  پلیس  به ســراغ جانشین  بهانه  به همین  فــارس  خبرگزاری 
رانندگی نیروی انتظامی رفته و این موضوع را با وی در میان گذاشته است.
تأکید می کند سامانه های  این گفت وگو  سردار سیدتیمور حسینی در 
ثبت تخلف پلیس مراحلی را طی کرده تا کد گرفته و بتواند با آن تخلف 
خاص برخورد کند؛ به طول مثال دوربین های ثبت تخلف سرعت در 
جاده ها، دوربین ورود به طرح ترافیک در شهر تهران و دوربین های ثبت 
تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها و معابر شهری مرحله مشخصی 
را برای تست و عملکرد پشت سر گذاشته اند، ضمن اینکه با توجه به 
مأموریتی که سامانه دارد به لحاظ مکان یابی و جانمایی هم در یک 

نقطه و یک محل خاص نصب می شوند. 
اهــداف  بـــرای  ایــن سامانه ها  اینکه  بــه  تــوجــه  بــا  ــه مــی دهــد:  ادامـ وی 
وظیفه  حاال  قــرار شده  و  نصب شده  و  طراحی  دیگر  مأموریت های  و 
دیگری را هم انجام دهند، دور از انتظار نیست که با برخی مسائل و 

مشکالتی روبه رو شوند.
برهمین اساس به واحدهای اجرائیات همه استان ها ابالغ کردیم نهایت 
دقت را به عمل آورند تا خدای ناکرده فردی بی خود، بی جهت و بی مورد 

جریمه نشود.
سردار سیدتیمور حسینی اضافه می کند: ما در اطالع رسانی ها چندین 
پیامک های  واقع  در  نباشند؛  نگران  عزیز  مردم  که  کرده ایم  اعالم  بار 
عنوان  به  که  هم  پیامک هایی  حتی  و  نیست  جریمه  منزله  به  اولیه 
می تواند  نیز  می شود  ارســال  برا یشان  بعدی  مراحل  در  جریمه  ثبت 
دوباره مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که پلیس با اطالعاتی که از دوربین ها 
می گیرد و مطابقت این تصاویر با اظهارات افراد مبنی بر عدم حضور 
در زمان و محدوده جریمه اعمال شده، می توانند اطالعات موجود را 
بازیابی کنند؛ یعنی با توجه به اظهارات فرد و بازخوردی که از سامانه ها 
دریافت می شود اگر اظهارات درست باشد حتماً جریمه حذف خواهد 

شد و اجازه نمی دهیم فردی بی مورد جریمه شود. 
با  پلیس  می کنم  عــرض  عزیز  هموطنان  بــه  خاطر  اطمینان  بــا  بنده 
حساسیت همه موارد را رصد و کنترل کرده و به اعتراضات ترتیب اثر 
می دهد، حتی اگر جریمه ثبت هم شده باشد با اعالم مالک و مراجعه 
به یکی از واحدهای اجرائیات، باز امکان رسیدگی وجود خواهد داشت.
به  باید مستنداتی  است هموطنان  آیا درست  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
پلیس ارائه دهند که در آن زمان که جریمه  ثبت شده خودرویشان در 
آن مکان نبوده است، می گوید:ما به واحدهای اجرائیات ابالغ کرده ایم 
باید مورد بررسی قرار گیرد همان  که در واقع مهم ترین مستندی که 
تصویر دوربین است؛ یعنی از فرد چیزی مطالبه نکنند چرا که پلیس 
ً  بررسی کند و به این نتیجه برسد که اظهارات فرد درست  باید دقیقا

است یا خیر.
ما  از معضالت جدی  یکی  متأسفانه  ادامــه می دهد:  ســردار حسینی 
بحث مخدوشی و پوشاندن ارقام پالک بوده است؛ البته درست است 
که بخشی از این تخلف با قابلیتی که سامانه ها دارند قابل رفع است 
اما بخش دیگری از آن موجب همین اتفاق و اشتباه و خطا در ثبت و 

ارسال پیامک های اشتباهی می شود.
مخدوش کردن و پوشاندن ارقام پالک جرم محسوب می شود و نحوه 
برخورد پلیس با کسانی که پالک را مخدوش و شماره ها را بپوشانند 
معرفی به مراجع قضایی است، چرا که این موضوع به عنوان یک جرم 
محسوب و برایش مجازات تعیین شده است؛ پلیس هم به طور جدی 

و برحسب وظیفه با این پدیده برخورد می کند.

 اعظم طیرانی  ویروس کرونا ساختار آموزشی 
نیز  را  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  مدارس، 
همچون سایر ارکان جامعه با چالش روبه رو 
کرده است. گرچه پیش از این نیز الکترونیکی 
و مجازی کردن آموزش ها جزئی از برنامه های 
بلندمدت مسئوالن و سیاست گذاران آموزش 
کشور بود، اما عدم اطالع از مدت ماندگاری 
برنامه های  اجرای  به  ناخوانده،  میهمان  این 
آموزش های  و  داد  بیشتری  شتاب  پیشین 
غیرحضوری برپایه فضای وب، مورد تأکید این 

مراکز قرار گرفت.
با این حال پرسش این است که آیا می توان 
یا  و  دانشگاه ها  سرفصل های عملی دروس 
شیوه  همان  به  نیز  را  مهارتی  آمــوزش هــای 
مجازی و با »کیفیت« مورد انتظار برگزار کرد؟

بیمعناست!»
کمیسیون  سخنگوی 
تحقیقات  و  آمــــوزش 
است  معتقد  مجلس 
بـــرگـــزاری کــالس هــای 
مربوط به دانشگاه های 
و کارگاه های سازمان فنی و  فنی و حرفه ای 
به صورت  پزشکی  دانشگاه های  و  حرفه ای 
ــا ایـــن کــار  مــجــازی بــی مــعــنــاســت؛ چــراکــه ب
آموزش تعطیل می شود و خود دانشجویان 

هم به این موضوع معترض هستند.
ــا بــیــان  حـــجـــت االســـالم حــســیــن فــالحــی بـ
همچنان  دانشگاه ها  مجازی  آمــوزش  اینکه 
مسئله  می گوید:  اســت،  مواجه  مشکل  با 

آموزش با برگزاری کالس های 
مجازی تا حدی دنبال می شود 
مباحث  پیگیری  امــکــان  ــا  ام
عملی در آموزش های مجازی 
دانشگاه های  و  نـــدارد  وجــود 
پــزشــکــی، صــنــعــتــی، فــنــی و 
و  کارگاه ها  مهارتی،  حرفه ای، 
حضوری  باید  آزمایشگاه ها 

برگزار شوند. 
وی می گوید: با توجه به اینکه 
برخی دانشگاه ها و کارگاه های 
آموزشی به دلیل برخورداری از 

فضای وسیع و با سقف بلند امکان برگزاری 
کالس های حضوری و فیزیکی را دارند ما هم 
این مسئله را به وزیر علوم منعکس کردیم تا 

این کالس ها مجازی برگزار نشوند.
گزارش  به  که  است  حالی  در  اظهارات  این 

میزان، برخی از دانشگاه ها به دلیل چالش ها 
ــود عــطــای بــرگــزاری  ــت هــای خـ و مــحــدودی
کالس های عملی را به لقایش بخشیده اند؛ 
چنان که یکی از دانشجویان رشته معماری 
دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)ره( می گوید: 
بیشتر  که  می خوانیم  درس  رشته ای  در  ما 
واحد  ترم ۹  این  است.  درس هایمان عملی 
بــرای  تــومــان  هــزار  دارم؛ حــدود ٢٥٠  عملی 
هر واحد عملی پرداخت کردم که تقریباً ٢ 
میلیون تومان شده است. دانشگاه نیز هیچ 
کدام از درس های عملی را برگزار نکرد. هفته 
پیش یک درس پنج واحدی 
را بــه صــورت مــجــازی بــرگــزار 
یاد  آن  از  چیزی  کــه  کــردنــد 

نگرفتیم.
دانـــشـــجـــویـــان  از  ــی  ــرخــ ــ ب
ــنـــد با  ــم تـــرجـــیـــح مـــی دهـ هــ
استادانشان به توافق برسند 
و قــیــد کــــالس حـــضـــوری را 
دانشجویان  از  یکی  بزنند. 
این  در  هم  تربیت  دانشگاه 
ما  ــای  ــاره می گوید: درس هـ ب
هم بیشتر عملی است. این 
ترم حدود 3 میلیون تومان شهریه دانشگاه 
ــم درحــالــی کــه اســـتـــادان کــالس هــای  ــ داده ایـ
عملی را هم به صورت تئوری و مجازی برگزار 
می کنند. استادان کالس های عملی می گویند 
فیلمی از خودمان بگیریم و به آن ها بدهیم. 

تمهیداتیبرای»
آموزشهایفنیوحرفهای

ــا ایـــن حـــال بــرخــی از  ب
مـــســـئـــوالن آمـــوزشـــی 
مــعــتــقــدنــد بـــا وجـــود 
مــشــکــالتــی کـــه پیش 
دارد،  قــرار  آن هــا  روی 
آمــوزش هــا  از  این گونه  بــرای  را  الزم  تدابیر 
آمــوزش  معاون  چنان که  اندیشیده اند؛  نیز 
ــازمـــان فــنــی و حـــرفـــه ای کــشــور در ایــن  سـ
دلیل  به  می گوید:  ما  خبرنگار  به  خصوص 
اینکه خاستگاه آموزش های مهارتی و فنی و 
بــازار کار و شغل است، 70 درصد  حرفه ای 
آموزش ها عملی و 30 درصد آن تئوری ارائه 
ارائـــه 30 درصــد  امــکــان  بنابراین  مــی شــود. 
با  و  به صــورت مجازی  تئوری  آمــوزش هــای 
فراهم است،  الکترونیکی  از بستر  استفاده 
اما قبول داریم که بخش عملی و بخشی که 
در  نیازمند حضور  دهد  انجام  باید  کارآموز 

محیط واقعی و کارگاه عملی است.
تصریح  حــال  عین  در  حـــاتـــم زاده  علیرضا 
می کند: آموزش های الکترونیک، تراشکاری 
سی ان سی و برخی از رشته های تأسیساتی 
امکان پذیر  مجازی  صورت  به  جوشکاری  و 
نیست و تمهیداتی برای آموزش این رشته ها 

اندیشیده شده است. 
براساس بخشنامه سازمان  به همین دلیل 
فنی و حرفه ای کشور، مقرر شده با کاهش 

50 درصدی ظرفیت ها و رعایت پروتکل های 
دوره  افــزایــش  و  ایمنی  فاصله  و  بهداشتی 
ایــن کالس ها به صــورت حضوری  آمـــوزش، 

برگزار شود. 
از  ــدی  ــن ــهــره م ب ــر  بـ مـــی افـــزایـــد:عـــالوه  وی 
ــاهـــش ظــرفــیــت  بــســتــر الــکــتــرونــیــک و کـ
در  آمـــــوزش  دوره  ــزایـــش  افـ و  کــــارآمــــوزان 
بــخــش عــمــلــی، ســـامـــانـــه ای نــیــز بـــا عــنــوان 
فیلم های  و  راه انـــــــدازی  اســکــیــل«  »ایـــــران 
ــرای  آمــوزشــی مــتــعــددی در ایـــن ســامــانــه ب
ــای مــخــتــلــف بـــه عـــنـــوان مکمل  ــه هـ ــتـ رشـ
ــارگــذاری شــده اســت. آمــوزش هــای عملی ب

درحوزهآموزشمجازی»
ضعفهایزیادیداریم

حــســیــن کـــریـــم، فــوق 
ــخــــصــــص قــــلــــب و  ــ ت
رئیس سابق  و  عــروق 
دانشگاه علوم پزشکی 
ضــرورت  از  نیز  الــبــرز 
تدبیر برای آموزش های عملی در رشته های 
و  مــی گــویــد  کــرونــایــی  ــای  روزهــ در  پزشکی 
رشته هایی  از  برخی  در  می کند:  تصریح 
که آموزش پرکتیکال و عملی ارائه می شود 
گیرند  قرار  کار  در محیط  دانشجویان  باید 
تا با شرایط در تماس باشند. آموزش اغلب 
دروس رشته های پزشکی و پیراپزشکی نیز 
باید به صورت بالینی ارائه شود؛ با توجه به 

شیوع کرونا باید راهی برای ارائه آموزش ها 
به صورت مجازی پیدا کنیم. ضرورت دارد 
)شــبــیــه ســازی(  سیمولیشن  قــســمــت هــای 
تقویت  را  پیراپزشکی  و  پزشکی  آمـــوزش 
آمــوزش هــای  افــزایــش  بــا  بتوانیم  تــا  کنیم 
مجازی در بحران های مشابه از ظرفیت این 

بخش بهره مند شویم. 
این فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب تصریح 
آمــوزش  حــوزه  در  حــال حاضر  در  می کند: 
مجازی ضعف های زیادی داریم، اما اگر این 
ضعف ها برطرف شود قطعاً می توانیم بهتر 
و بیشتر از مزایای آموزش مجازی بهره مند 

شویم.
علوم  دانــشــگــاه  علمی  هیئت  عــضــو  ایـــن 
دانشگاه ها  مــی دهــد:  ادامـــه  الــبــرز  پزشکی 
رشته های  پرکتیکال  دروس  ارائــه  بایدبرای 
شــرایــط  در  تــا  کنند  ــزی  ــامــه ری ــرن ب بــالــیــنــی 
مختلف با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
در مورد  امــا  برگزار شــود،  صــورت حضوری 
سایر دروسی که ضرورت ندارد دانشجو در 
محیط کلینیکال قرار گیرد می توان از آموزش 

مجازی نهایت استفاده را برد. 
 به گفته دکتر کریم، با شیوع ویروس کووید1۹، 
آموزش های حضوری در دانشگاه های علوم 
پزشکی برای مدتی تعطیل شد، اما به دلیل 
پرکتیکال  آمــوزش هــای  ارائـــه  امــکــان  اینکه 
به صورت  پیراپزشکی  و  پزشکی  رشته های 
ــود نــداشــت و از ســویــی زمــان  مــجــازی وجـ
پس  ــود،  ب نامعلوم  نیز  وضعیت  ایــن  پایان 
روزهــای نخست،  التهاب  کــردن  فروکش  از 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شد  مقرر 
به  آمــوزش هــا  فیزیکی  فاصله های  حفظ  و 
برخی  باوجود  و  برگردد  بالینی  محیط های 
از محدودیت ها تا امــروز ایــن آمــوزش هــا به 

صورت کلینیکال ارائه شده است. 

خالصهآنکه...»
باوجود اختالف نظرهای متفاوت در خصوص 
چگونگی برگزاری آموزش های مجازی آنچه 
ارزیــابــی  نحوه  دارد  اهمیت  همه  از  بیش 
عملی  بخش های  در  به ویژه  آموزش ها  این 
و مهارتی است. کاهش کیفیت کالس های 
ــا ظــرفــیــت هــای مــحــدود آن،  ب عملی حــتــی 
واقعیت غیرقابل کتمان این آموزش هاست. 
اکنون  هــم  از  آمــوزشــی  مسئوالن  بنابراین 
زمان های  بــرای جبران  راهــی  یافتن  به  باید 

ارزشمند و از دست رفته امروز بیندیشند.

کارشناسان از مشکالت آموزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای در روزهای کرونایی می گویند

چالشآموزشهایمجازیبرایرشتههایمهارتی!

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

دستچین

»4هزارقرن«عمرازدسترفتهایرانیها!
دکتر عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت به فارس می گوید: براساس آخرین 
اثر  در  دست رفته  از  عمر  سال های  کل  تعداد  بــرآوردهــا 
آلودگی هوا در ایران به طور میانگین 48۶ هزار سال است؛ 
اثر  ایرانیان در  از عمر  از 4 هزار و 8۶0 قرن  یعنی بیش 

آلودگی هوا از دست رفته است.

پرداختحقوقومزایادردانشگاهآزادسلیقهایاست
و  حقوق  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  صالحی،  مسلم 
 50 دست کم  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  مزایای 
درصد کمتر از دانشگاه های دولتی است، گفت: متأسفانه 
دانشگاه آزاد در پرداخت حقوق و مزایا نه تابع وزارت علوم 
و نه تابع سازمان امور استخدامی و اداری است؛ بنابراین در 
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سلیقه ای عمل شده است.

خانه و خانواده

قاضی زاده هاشمی خبر داد

تسهیالت تشویقی برای 
والدین صاحب فرزند سوم 

بهداشت و درمان

وزیر پیشین بهداشت:

 باالترین شفافیت آماری را 
در منطقه داریم

آموزش

شخصی سازی سؤاالت در آزمون الکترونیکی 

 خالقیت یک دانشگاه 
برای جلوگیری از تقلب

محیط زیست

فرمانده یگان محیط زیست خبر داد

افزایش حقوق و تعیین ردیف 
بودجه تجهیزات محیط بانان 

حقوقی و قضایی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

 نقش قضاوتی شوراهای 
حل اختالف حذف می شود

فراسو
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شهرداریومحیطزیستمنتظربادوباران!
مجتبی یوسفی، سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت 
شهری و روستایی در مجلس در گفت وگو با خانه ملت 
گفت: شهرداری و محیط زیست منتظر باد و باران هستند 
تا آلودگی هوا بر طرف شود، دولت اگر مسئله آلودگی هوا 
را به صورت جدی حل نکند »هم پیاز را خورد، هم فلک 

شد، هم پول داد«.

اگردیربجنبید
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی گفت: فیس بوک در ایران کار راستی آزمایی محتوا 
را به یک شرکت ایرانی سپرده است. اگر کسانی که دغدغه 
فضای مجازی پاک را دارند دیر بجنبند، شرکت هایی از 
داخل  در  و  می آیند  واتــس آپ  و  اینستاگرام  فیس بوک، 
کشور ما محتوای فضای مجازی را راستی آزمایی می کنند.

درفیلترینگازسایرکشورهاعقبتریم
پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل گفت: ما 
در خصوص موضوع اخبار جعلی و فیک نیوز، از کشورهای 

دیگر عقب هستیم؛ در فیلترینگ هم عقب هستیم.
حتی عربستان و پاکستان هم در این زمینه برخورد انجام 
می دهند؛ به نظر می رسد تنها کشوری که در این خصوص 

تاکنون اقدامی انجام نداده، ایران است.

چیزیبهناممعاینهفنیموتورسیکلتهانداریم
ســردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
گفت وگو با ایسنا، درباره معاینه فنی موتورسیکلت ها گفت: 
باید  معاینه فنی موتورسیکلت ها موضوع مهمی است و 
انجام شود، اما متأسفانه صادقانه باید بگویم در حال حاضر 
نام معاینه فنی موتورسیکلت ها نداریم و هیچ  به  چیزی 

اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

برداشت آزاد
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برگزاریکالسهای
مربوطبهدانشگاههای
فنیوحرفهایو
کارگاههایسازمان
فنیوحرفهایو

دانشگاههایپزشکی
بهصورتمجازی

بیمعناست

بـــــــرش

 نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کرونا مجوز کارآزمایی بالینی گرفت   دبیر کمیته کشوری اخالق در پژوهش های علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نوترکیب کرونا 
متعلق به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کمیته کشوری اخالق در پژوهش علوم پزشکی تأیید شد. دکتر احسان شمسی گوشکی به ایرنا گفت: پس از صدور اولین مجوز تست بالینی واکسن کرونا 

متعلق به شرکت گروه دارویی برکت و شرکت شفا دارو، مجوز انجام کارآزمایی بالینی فاز یک برای آزمایش واکسن کرونا تولیدی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کمیته اخالق هم صادر شده است.

رئیس  قاضی زاده هاشمی،  احسان  سید 
کمیسیون  جمعیت  و  فرهنگی  کمیته 
در  بـــودجـــه ســـال 1400  ــحــه  الی تــلــفــیــق 
فــرزنــدآوری  وام  ــاره  درب ایسنا  با  گفت وگو 
ــرد: بـــراســـاس یــکــی از  ــار کــ جـــوانـــان اظــه
سیاست های تشویقی که در بودجه سال 
1400 آمده به کسانی که در سال های ۹۹ 
وام  شوند  ســوم  فــرزنــد  1400 صاحب  یــا 
مسکن 70 میلیون تومانی با بازپرداخت 
پرداخت  کــارمــزد 4 درصــد  با  و  10 ساله 
می شود. این وام برای آن است که افراد 
با تعداد فرزندان بیشتر محدودیت فضای 
سکونت دارند. این تسهیالت تشویقی در 
امر مسکن است تا افــراد صاحب فرزند 

سوم شوند. 

ــاقــری لــنــکــرانــی، وزیـــر پیشین  کــامــران ب
بــهــداشــت در گــفــت وگــو بــا فـــارس ضمن 
تأکید بر باال بودن شفافیت آماری ایران در 
اعالم بیماران و مرگ و میر کرونا نسبت به 
دیگر کشورها، اظهار کرد:  االن در منطقه 
مدیترانه شرقی که 21 کشور است و ایران 
کووید  آمــار  نصف  دارد،  قــرار  آن  در  نیز 

گزارش شده، برای ایران است.
وی افزود: بعضی کشورها واقعاً شفافیت 
دربـــاره  مثالً  نمی دهند؛  انــجــام  را  جــدی 
این  در  بار  نخستین  قبالً  که  وبا  بیماری 
کشورها آمده بود، این کشورها یک مورد 
ایــران به  را هم گــزارش نکرده بودند؛ اما 
خاطر شفافیتی که در نظام سالمت دارد 

یک مورد وبا را هم گزارش کرده بود. 

محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور 
از به کارگیری تدابیری برای کاهش احتمال 
پایان  الکترونیکی  امتحانات  در  تقلب 

نیمسال دانشگاه پیام نور خبر داد.
کــرد: ســؤاالت  اظهار  برنا، وی  گـــزارش  به 
دانشجویان  بــرای  آزمــون هــا  پاسخ های  و 
ــده اســــت یــعــنــی هر  شــخــصــی ســازی شــ
دانشجو با دانشجوی دیگر حتی اگر کنار 
پاسخ ها  و  سؤال ها  جــای  باشند،  نیز  هم 
متفاوت خواهد بود. وی افزود: ضمن اینکه 
هر سؤال محدوده زمانی دارد به این معنی 
که سر ساعت مشخصی آزمون یک درس 
بــاز می شود و ســؤال هــا یک به یک ارائــه 
می شود و دانشجو جواب می دهد و سپس 

سؤال بعدی ارائه می شود.

از  زیست  یگان حفاظت محیط  فرمانده 
افزایش 35 درصدی فوق العاده پرداختی 
محیط بانان از ابتدای سال آینده خبر داد.
ســرهــنــگ جــمــشــیــد مــحــبــت خــانــی در 
گفت وگو با مهر گفت: خوشبختانه مجوز 
 10 بند  ویژه  پرداختی  فوق العاده  افزایش 
ماده ۶8 معروف به 35 درصد، از ابتدای 
یگان  پرسنل  تمامی  برای   1400 فروردین 
حفاظت محیط زیست کشور صادر شد.

ردیـــف  ــار،  ــ ب نخستین  ــرای  ــ ب همچنین 
مستقل بودجه برای یگان حفاظت محیط 
 زیست در موضوع جیره غذایی و تأمین 
ســازمــان  مــصــوب  بــودجــه  در  تجهیزات، 
در سال 1400 دیده شده است که اتفاق 

مبارک و پر برکتی است.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس گفت: طبق نظر 
قضاوتی  نقش  باید  قضائیه  قوه  ریاست 
شــوراهــای حل اختالف حــذف و به جای 
آن نظر مشورتی و صلح و سازش در آن 
تقویت شود؛ بر همین اساس قاضی ها در 
شوراهای حل اختالف حذف می شوند و 
ایجاد  و  این شورا جنبه مشورتی  کارکرد 
صلح و سازش خواهد بود. وی گفت: در 
به صورت  نیروها  اختالف  شوراهای حل 
نیروهای  اما  می کنند،  فعالیت  افتخاری 
تمام وقت باید پس از 14 تا 15 سال تعیین 
تکلیف شوند، این در حالی است که باید 
تکلیف نیروهای مستقر در شوراهای حل 

اختالف را هم مشخص کنیم.
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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

آغاز تجمع معترضان مسلح در مقابل کنگره های ایالتی آمریکا

کاله، کالش، کنگره!
تحلیف  مراسم  شدن  نزدیک  با  عــلــوی    
ریاست جمهوری »جو بایدن« و امنیتی شدن 
سراسر آمریکا، معترضان به صورت مسلحانه 
کنگره  ساختمان های  مقابل  در  خود  تجمع 
کرده اند.  آغاز  را  کشور  این  سراسر  در  ایالتی 
نگرانی  افزایش  میان  در  فارس،  گزارش  به 
معترضان  تهدیدهای  از  آمریکایی  مقامات 
از  تن  صدها  گذشته،  ــای  روزه در  مسلح 
نیروهای گارد ملی آمریکا برای محافظت از 
ساختمان کنگره در »واشنگتن دی سی« در 
خیابان های پایتخت ایاالت متحده گشت زنی 
کرده اند. این در حالی است که مقام های دفاعی 
یا  آمریکا می گویند نگران یک حمله خودی 
در  دخیل  نظامی های  سوی  از  دیگر  تهدید 
برنامه تأمین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن 
هستند و همین، اف بی آی را بر آن داشته تا 
از تمام ۲۵ هزار نیروی گارد ملی که برای این 
رویداد به واشنگتن دی سی می آیند، جاسوسی و 
نظارت کند. انتشار این خبر در شرایطی صورت 
گرفته که هفته گذشته »اف بی آی« هشدار داد 
مراسم  برگزاری  آستانه  در  مسلح  معترضان 

تحلیف ریاست جمهوری بایدن، آماده می شوند 
تا مقابل ۵0 کنگره ایالتی و کنگره در واشنگتن 
کنند.  برگزار  خشونت بار  تظاهرات  سی  دی 
همین نگرانی ها از گسترش ناامنی و آشوب در 
خیابان ها سبب شده پنتاگون، درخواست دونالد 
ترامپ برای خروجش از واشنگتن با بدرقه ای 
به سبک نظامی و انبوهی از هواداران را رد کند. 
فردی که در مورد این مسئله با ترامپ صحبت 
کرده، به سی ان ان اعالم کرد: رئیس جمهور 

می خواست خروجش از واشنگتن با بدرقه ای به 
سبک نظامی و انبوهی از هواداران همراه باشد. 
دو مقام ارشد نظامی نیز به پایگاه دیفنس وان 
گفتند هیچ خداحافظی نظامی برای فرمانده کل 

برنامه ریزی نشده است.
در این میان، برخی ناظران معتقدند تنش های 
پساانتخاباتی در آمریکا، بستری برای اعالم 
جدا  کشور  این  سیاسی  سیستم  به  اعتراض 
از  طرفداری  و  سیاسی  گرایش  نوع  هر  از 

است.  کرده  فراهم  را  انتخاباتی  نامزدهای 
معترضان ممکن است هیچ گرایشی به ترامپ 
یا بایدن نداشته باشند، اما مشکالت ساختاری 
گسترده در آمریکا، آن ها را به خیابان آورده 
است. در یکی از این فیلم های منتشر شده، 
با  ارتباط  هرگونه  مسلح  معترضان  از  یکی 
را نفی می کند و می گوید: »ما گروه  ترامپ 
ویدئویی  کلیپ  در  نیستیم«.  ترامپ  طرفدار 
دیگری، یکی از معترضان بوگالو در حالی که 
به سمت ساختمان کنگره ایالتی اوهایو حرکت 
می کند، خود را به عنوان حامی جنبش »جان 
می کند  معرفی  دارد«  اهمیت  سیاه پوستان 
جنبش  از  تا  هستیم  اینجا  »ما  می گوید:  و 
محلی جان سیاه پوستان اهمیت دارد، حمایت 
کنیم«. بسیاری از رسانه های غربی از تجمع 
ساختمان های  مقابل  در  مسلح  معترضان 
نگرانی  ابراز  آمریکا  ایالتی در سراسر  کنگره  
کرده اند به طوری که خبرنگار روزنامه »دیلی 
توییتر خود  پیامی که در صفحه  در  میرور« 
»این  نوشت:  خصوص  این  در  کرد،  منتشر 

مسئله بسیار نگران کننده است«.

ماریا زاخارووا: 

 این روزهای آمریکا
انعکاس مشکالت غرب است

وزارت  ــگـــوی  ــنـ ســـخـ
خارجه روسیه اوضاع 
انتخابات  بــه  مــربــوط 
هــمــه  و  آمـــــریـــــکـــــا 
به  مــربــوط  مشکالت 

آن را منعکس کننده مشکالت دنیای غرب 
دانست. به گزارش تاس، ماریا زاخارووا گفت: 
روسیه  بر  دنبال فشار  به  کشورهای غربی 
هستند تا مشکالت داخلی خود را مخفی 
کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا وقت 
آن نرسیده علیه نقض آزادی بیان در آمریکا 
اعتراض شود، گفت: ما این تصمیم را داریم، 
تدارکاتش را هم دیده ایم. زاخارووا افزود: از 
طریق شبکه های اجتماعی از آمریکا از من 
سؤال شده چطور می توان شهروندی روسیه 
را دریافت کرد. این پیام ها بیشتر از سوی 
حامیان جمهوری خواهان بوده که بیم آن دارند 
به دلیل گرایش های سیاسی شان مورد سؤال 

قرار گیرند.

اداره تحقیقات فدرال )اف بی آی( زنی که س
در میان حمله کنندگان به ساختمان کنگره 
حضور داشته را به سرقت لپ تاپ رئیس 
به  آن  و فروش  آمریکا  نمایندگان  مجلس 

روسیه متهم کرده است.
منابع محلی در سوریه روز گذشته گفتند: س

آمریکا ۷۰ تروریست داعشی را از زندان های 
غیرقانونی  پایگاه  بــه  »الحسکه«  اســتــان 

»التنف« منتقل کرده است.
گزارش یک روزنامه انگلیسی حاکی است س

»دونالد ترامپ« ساعت 8 صبح روز بر گزاری 
مراسم تحلیف »جو بایدن«، واشنگتن را ترک 

خواهد کرد.
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  جایگاه فناوری در رابطه 
ایاالت متحده، چین و رژیم صهیونیستی

جمهوری خلق چین پس از پیروزی حزب کمونیست و اتخاذ تدابیر جدید 
اقتصادی در سیاست خارجی خود، به تدریج به یکی از قطب های تجاری 
جهانی تبدیل شده و از نظر قدرت اقتصادی پس از ایاالت متحده در 
رده دوم قرار دارد. مقام های حزب کمونیست چین که از دیرباز، حفظ 
دوران  از  تلقی می کردند،  قــدرت کشور  در حفظ  را  مشروعیت حزب 
رهبری مائو تا به امروز با سیاست های مختلفی سعی داشته اند همراه 
با دولت های پیشرو غربی، پیشرفت کنند. بدون شک، یکی از مبادی 
پیشرفت در عصر حاضر، کسب دانش فناوری های نوینی است که به 
نوبه خود در توانمندسازی بخش های مختلف اقتصادی یک کشور تأثیر 
بسزایی خواهد داشت. به طور طبیعی، یکی از راه هایی که چینی ها را 
در این امر یاری می کند، روی آوردن و همکاری با کشورهای صاحب 
فناوری های برتر است که در این میدان، کشورهای غربی و ایاالت متحده 
پیشتاز هستند. اما با قوانین بسیار سختگیرانه ای که وضع کرده اند، 
دسترسی به آن برای چین دشوار است. رژیم صهیونیستی که در برخی 
فناوری ها دست باالیی داشته و نیز آزادی عمل بیشتری نسبت به اروپا 
دارد، به عنوان هدف چین در این زمینه انتخاب شده است. به گفته 
برخی کارشناسان، چینی ها در آینده قادر خواهند بود با استفاده از ظرفیت 
باالی اقتصاد خود و به نوعی تغییر در موازنه قدرت، آمریکا را پشت 
سر گذاشته و یکه تاز عرصه جهانی باشند. اما به تازگی »جان راتکلیف« 
مسئول امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا در مقاله ای خاطرنشان کرده 
چین، تهدید امنیتی شماره یک ما به شمار می رود. او گفته چین درصدد 
غلبه اقتصادی، نظامی و فناورانه بر ایاالت متحده و تمام کره زمین است. 
او ادعا کرده پکن، از ابزار جاسوسی اقتصادی خود استفاده کرده و حقوق 
مالکیت معنوی شرکت های آمریکایی را به سرقت برده و با مشابه سازی 
آن و فروش محصوالت خود در بازار جهانی، آسیب شدیدی به ارزش این 
شرکت ها می زند. واشنگتن مدعی است پلیس اف بی آی به طور متناوب 
در حال دستگیری شهروندان چینی به علت دزدی اطالعات مخفیانه 
تحقیق و توسعه )R&D( است. برمبنای تخمین سازمان های آمریکایی، 
ضرر دزدی حقوق مالکیت معنوی توسط شرکت های چینی برای آمریکا 
هر ساله به 5۰۰ میلیارد دالر می رسد! آن ها معتقدند پکن از افراد و نیز 
از شرکت هایی مثل هوآوی به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده 
می کند. همین مسئله سبب شده ایاالت متحده به متحدان خود اجازه 
استفاده از فناوری های چینی را ندهد که نمونه آن را در مسئله ممنوعیت 

استفاده از دکل های نسل پنجم ارتباطی یا 5G هوآوی شاهد بودیم. 
حال نکته اینجاست که نگاه رژیم صهیونیستی به عنوان شریک راهبردی 
آمریکا به چین چگونه است؟ مقام های رژیم صهیونیستی معتقدند چین 
شریک مهم اقتصادی است و باید به خوبی از بازار بزرگ و توانایی های 
high-( ایجاد زیرساخت و تولیدشان بهره مند شد. صنعت فناوری برتر
tech( هم نقطه قوت اسرائیل است. در سال 2۰1۷ »همکاری جامع 
نوآورانه« میان پکن و رژیم صهیونیستی شکل گرفت و قرار شد این رژیم، 
فناوری های مورد نیاز چین را طراحی کند. طبق اذعان مقام های اسرائیل، 
آن ها از ریسک جاسوسی صنعتی پکن در صنایع سری دفاعی و نظامی 
آگاه اند. اما تاکنون خبری درزمینه درز هرگونه اطالعات سری یا انتقال 
فناوری گزارش نشده است. معموالً مقامات واشنگتن به خصوص پس 
از بحران های دفاعی چین و اسرائیل، ریسک های موجود میان روابط 
آن ها با چین را بررسی کرده و شدت و نوع رابطه را تنظیم می کنند. در 
صورتی که فناوری یا کاالها مشکوک به حضور در لیست کاربری دوگانه 
یا مرتبط با نظامی باشد، درخواست مورد نظر به وزارت دفاع ارسال شده 
و فرایند صدور مجوز پیچیده خواهد شد. طبق نظر تحلیلگران اسرائیلی، 
آن ها برخالف واشنگتن، چین را به مثابه تهدید امنیت ملی خود در نظر 
نمی گیرند و به دنبال آن هستند که در عین مدیریت ریسک، از مزیت های 
اقتصادی فراوان چین بهره مند شوند. به نظر می رسد در آینده، چین 
و اسرائیل به گسترش مناسبات خود در حوزه تجاری و اقتصادی به 
طوری که ایاالت متحده را تحریک نکند، ادامه دهند؛ بدین صورت که 
همکاری های خود را در حوزه هایی مانند فناوری های با کاربرد دوگانه و یا 
امنیتی و نظامی تعلیق کنند. از نظر اسرائیل، افزایش تعداد مبادی تجاری 
برای آن ها بسیار ثمربخش خواهد بود و می تواند وابستگی عمیق آن ها به 

غرب و ایاالت متحده را در مواقع بحرانی کمتر کند.
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یادداشت

 مهدی سالمی؛ کارشناس مسائل شرق آسیا

خبر

راستای  در  گفت:  سوریه  نخست وزیر 
انرژی  و  نفت  حــوزه  در  اعمال فشارها 
بر ملت سوریه، تاکنون هفت نفتکش 
این کشور در دریا هدف حمالت  عازم 
تروریستی قرار گرفته است. به گزارش 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، حسین 
مقابل  نطقی  در  یکشنبه  روز  عرنوس 
پارلمان سوریه با اشــاره به این مطلب 
اعالم کرد: در تازه  ترین مورد، دو نفتکش 
در دریای سرخ هدف گرفته شده است. 

ــزود: هــدف گرفته شــدن ایــن دو  وی افـ
نفتکش مــوجــب شــد رســیــدنــشــان به 
ــاه به  ــه بــیــش از یــک مـ ســاحــل ســوری
تولید  توقف  نتیجه  در  که  افتد  تعویق 
در پاالیشگاه بانیاس، با کمبود مشتقات 
نیازهای  تأمین  بــرای  نیاز  مــورد  نفتی 
بنزین و گازوئیل کشور روبــه رو شدیم. 
نخست وزیر سوریه در این سخنان خود 
به طرفی که دو نفتکش را مورد حمله 

قرار داده بود، اشاره ای نکرد.

حمله تروریستی به هفت نفتکش سوری در دریا
تهاجم همه جانبه علیه سوریه

یک عضو ارشد فتح جزئیات نشست 
نزدیک 14 گروه فلسطینی در قاهره را 
تشریح کرد و گفت: موضوع اصلی در 
این دیدار، انتخابات، برنامه سیاسی و 
گام های عملی بعدی است. به گزارش 
ــارس، در هــمــیــن زمــیــنــه »عــبــدهللا  ــ فـ
عبدهللا« از اعضای ارشد جنبش فتح 
راستای  در  نشست  ایــن  کــرد:  تأکید 
از  توافق های اخیر فتح و حماس پس 
در  داخلی  بحران  گذاشتن  سر  پشت 

به  و  مــی گــیــرد  نــظــام سیاسی صـــورت 
دنبال تعریف ویژگی های مسیر جدید 
است. عبدهللا افزود: موضوع اصلی در 
این دیدار، انتخابات، برنامه سیاسی و 
گام های عملی بعدی است. وی درباره 
میزبان  عنوان  به  قاهره  انتخاب  دلیل 
در  عرب  اتحادیه  گفت:  نشست  این 
سال 2۰۰۷ مأموریت نظارت و پیگیری 
ــان اخــتــالفــات داخــلــی در  ــای پــرونــده پ

فلسطین را به مصر سپرد.

انتخابات، محور اصلی مذاکرات
تشریح جزئیات نشست 14 گروه فلسطینی در قاهره

 استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، تایوان و برزیل 
تزریق واکسن های فایزر و مدرنا را متوقف کردند

تعلیق جهانی واکسن های آمریکایی
ــرگ و   انــتــشــار وســیــع اخــبــار مـ
ــرادی کــه واکــســن شرکت  ــ میر اف
آمریکایی را دریافت کرده اند، منجر 
واکسیناسیون  شــروع  تعلیق  به 
کشورهای  در  فــایــزر  واکــســن  ــا  ب
موفق در مهار کرونا شده است.
به گزارش گاردین، پس از برزیل، 
ژاپن  و  تایوان  نیوزیلند،  استرالیا، 
تصمیم گرفته اند تا حصول نتایج 

تزریق واکسن در دیگر نقاط دنیا واکسیناسیون را آغاز نکنند. این کشورها 
نخستین زمان آغاز احتمالی استفاده از واکسن فایزر را پایان فوریه در نظر 
گرفته اند.  این کشورها منتظر بررسی دقیق واکنش مردم سایر نقاط دنیا به 
واکسن های فایزر، آکسفورد و مدرنا هستند. آن ها می گویند عجله ای نیست، 

منتظر نتایج تزریق فایزر در دیگر کشورها می مانیم!
از ابتدای شیوع همه گیری اقدامات به موقع استرالیا، نیوزیلند و تایوان و 
همراهی گسترده مردم با پروتکل ها سبب کنترل شیوع شده است. ژاپن 
هم یکی از کشورهایی است که در مرحله سوم تست انسانی واکسن 
فایزر شرکت و در ازای آن میزان زیادی از این واکسن را دریافت کرده 
است اما حاضر نیست پیش از بررسی نتایج تزریق آن در سایر کشورها 
و نیز بررسی مجدد کارایی آن توسط خود، به واکسیناسیون اقدام کند.

جنیفر مارتین، پزشک استرالیایی و عضو کمیته مشاوره داروسازی و 
درمانی فارماک، تنها خریدار دارو در نیوزیلند می گوید: دلیل طوالنی بودن 
روند تأیید واکسن ها در استرالیا و نیوزیلند بررسی های پی در پی نتایج 
است، زیرا اگر یک خطا مرتکب شویم، زمانی که دارو در میان جمعیتی 

وسیع توزیع شود، با خطایی در مقیاس بزرگ روبه رو خواهیم شد.

دریـچـه

ــامــه گــاردیــن گـــزارش اصلی  روزن
صــفــحــه نــخــســت خــــود را به 
تالش ها برای جلوگیری از قطع 
در  مــردم  بــه  کمکی  برنامه های 
بریتانیا اختصاص داده است. 
دولت بریتانیا ترجیح می دهد این 
بسته های کمکی مالی را قطع 

کند اما کارشناسان اخطار داده اند اگر این اتفاق بیفتد میلیون ها نفر 
از مردم بریتانیا به زیرخط فقر می روند. گاردین همچنین مصاحبه ای 
را نیز با »جک مونرو« روزنامه نگار و فعال مطرح اجتماعی در حوزه 
فقر اختصاص داده که او گفته مردم کشورش خسته و گرسنه 
هستند و دیگر طاقت مشکالت بیشتری را ندارند. عکس اصلی 
صفحه نخست روزنامه نیز به مرگ فیل اسپکتور، موزیسین مطرح 
انگلیسی اختصاص یافته که به جرم قتل در زندان بود و در همان جا 

نیز درگذشت.

هــفــتــه نــامــه ویـــک در تــازه تــریــن 
شــمــاره اش در پــرونــده ای با تیتر 
»فتنه« به شرایط نامساعدی که 
به  آمریکا  در  ترامپ  طــرفــداران 
وجــود آورده انـــد پرداخته است. 
در طرح جلد جالب توجه ویک، 
»عمو سام« نماد شخصیتی و 

تجسم ملیت دولت فدرال آمریکا به چشم می خورد که توسط فردی 
که از پشت بسیار شبیه به ترامپ است، به محل اعدام برده می شود. 
این مجله می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه »ترامپیسم« 
منجر به ایجاد تروریسم داخلی در ایاالت متحده شده است. این 
نشریه همچنین در مقاله ای با عنوان »پایان توییت های ترامپ« شرایط 

و پیامدهای حذف ترامپ از این شبکه اجتماعی را بررسی می کند.

گاردین

تایمز صفحه  نیویورک  روزنــامــه 
نخست خــود را به مجموعه ای 
از عکس های جالب توجه از جو 
امنیتی واشنگتن در آستانه مراسم 
تحلیف جو بایدن اختصاص داده 
است. این روزنامه این حضور را 
نمایش قــدرت در آمریکا لقب 

داده که فعالً از هرگونه راهپیمایی طرفداران ترامپ در این 
شهر جلوگیری کرده است. این روزنامه همچنین به مناسبت نخستین 
سالگرد شیوع ویروس کرونا در جهان گزارشی از وضعیت آمریکا به 
چاپ رسانده و با تیتر »400 هزار مرگ در یک سال و شکست در 
هر زمینه« به انتقاد از سیاست های ایاالت متحده در مواجهه با این 
همه گیری پرداخته است. نیویورک تایمز گزارشی را نیز به دستگیری 
آلکسی ناوالنی، مخالف دولت روسیه در زمان بازگشت به خاک این 

کشور اختصاص داده است.

نیویورک تایمز

ویک

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

      صفحه 8

شركت برق منطقه اى مازندران در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ای ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب ︎﹑ژ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران و 
﹎﹙︧︐︀ن  را ︋︣ا︋︣ ︫︣ا︳ ذ﹏ و ︋︪︣ح ﹝︪︭︀ت و ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ ﹋﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ـ︀﹩ ︎︀﹋️ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️                   
               ﹏ـ️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ـ︡ و ﹐زم ا︨ـ️ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ﹎︣ان در︮  ـ﹥ آدرس  www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︫︡  ـ︐︀د »︋   ︨»

︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀﹡︖︀م ر︨︀﹡﹠︡.
  شرايط مناقصه :

١- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥ آب از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ .
٢- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢را︗︐﹞︀︻﹩ .

٣- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ ر﹝︺︀دل ٨ « ﹨︪️ » ﹝︀ه ﹝﹫︊︀︫︡ 
﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︺︡د : ٢٧١/۵٣٩/۵٨٢ ر︀ل « دو︧ـ️ و ﹨﹀︐︀د و ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︎︀﹡︭︡ و ︨﹩ و ﹡﹥ ﹨︤ار و ︎︀﹡︭︡ 
و ﹨︪ـ︐︀د و دو ر︀ل ︑﹞︀م» ﹝﹫︊︀︫ـ︡ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ، و︗﹥ ﹡﹆︡ و  ︀﹊﹩ از ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ︑︭﹢︊﹠︀﹝﹥ ︫ـ﹞︀ره 

١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ﹨ـ  ﹝﹢رخ ٩/٢٢/١٣٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان (︋︣ا︋︣ ︫︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥) ارا﹥ ﹎︣دد.
از ︫︣﹋︐︀ی  وا︗︡  ︫︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ ﹜︽︀️ روز دو︫﹠︊﹥ 
︦ از ا︠︢  ﹥ آدرسwww.setadiran.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ و︎  ـ︐︀د »︋  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ «︨  ﹥ در﹎︀ه︨  ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/٠۶ ︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا ️﹝﹫﹇ ︀د﹠︪﹫︎ ︣اه﹝︋ و ا﹝︱︀ء ﹡﹞﹢ده و ︣﹞ ﹤︋ ر﹢﹝﹞ را ︀﹡آ ،﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ︳︡ارك و ︫︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ از ﹩︍﹋
﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝﹫︀︊︧ـ︐﹩ ︎﹫︪ـ﹠︀د ︠ـ﹢د را ︋︣ا︨ـ︀س ︫ـ︣ا︳ ﹝﹠ـ︡رج در ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︑﹠︷﹫ـ﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑ـ︀ ︀︎︀ن و﹇ـ️ اداری                                                    
« ︨ـ︀︻️ ١۵/٣۵» روز ︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/١٨ در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ « ︨ـ︐︀د »  ︋︀ر﹎ـ︢اری و ︻﹑وه ︋︣آن 
︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ـ︀︻️ ﹇︊﹏ از ز﹝︀ن︋   ︨﹈ ︣︓﹋︡ا ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹜︀﹝︲ ︣اه﹝  ︋ ً︀ ـ︡ه را ︻﹫﹠ ︀ر﹎︢اری︫  ︀﹋︀ت︋   ︎﹈︤﹫﹁
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︡﹫ا︠︢ ر︨ـ ﹏︋︀﹆﹞ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ـ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران وا﹇︹ در ︨ـ︀ری - ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ « ره » در ﹤︋
︐︀د  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ «︨  ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ﹝︡ارك و ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹫︪ـ﹠︀د︫  ︢﹋︣ا︨ـ️ ﹁﹆︳︎  ﹐زم︋ 
» در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ، ﹝︣ و ا﹝︱︀ ء ︋︣روی ︨ـ︀️ ﹝︢﹋﹢ر ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞﹢ده و ﹝︪ـ︭︀ت ︠﹢د را ︋︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︔︊️ و درج 

﹋︣ده ︋︀︫﹠︡ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ راس ︨︀︻️ ٨/٣٠ ︊︮ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/٢١ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ و︡ت ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای 
﹝︀ز﹡︡ران (︵︊﹆﹥ دوم) ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ︋﹥  ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط ، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر 

در ا︨﹠︀د وا︮﹏ ︫﹢﹡︡ ﹝︴﹙﹆︁ ︑︣︑﹫︉  ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ﹝﹫︊︀︫︡.
﹝︣ا︑︉ در ︀︨️ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس WWW.Tavanir.org.ir  ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️

آگهي  مناقصه عمومي - يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي شماره 99/1-30
️ اول ︋︪﹞︀ره ﹡﹫︀ز : ٢٠٩٩٠٠١٢٢۴٠٠٠٠٢٨ - ﹡﹢︋

/ع
۹۹
۱۰
۹۳
۹

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩  ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران
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