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نـذر سـرخ
 آســتان  قرارشــان رأس ســاعت 9 صبــح اســت در حیــاط درمانــگاه روایتی از  اهدای خون خادمیاران رضوی در شهرستان زرند

ســجادیه زرنــد. بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، همه مســتقیم به 
درمانــگاه آمده اند.در این صبح ســرد دی ماهــی، در محوطه درمانگاه، 
اثری از ســوز ســرما نیســت. هر چه هســت، نگاه  های گرم و مهربانی 

است که به اطراف انرژی می دهد. 70 خادمیار آمده  اند، 70 غم خوار، 
70 نفــر کــه افتخارشــان نوکــری امام هشــتم)ع( اســت و حــاال در این 
صبح زمستانی، عزم خود را جزم کرده اند با اهدای خون سرخ خود به 

 ............ صفحه 3بیماران، محبتی از جنس امام رئوف...
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گفت وگو با سعید فالح فر، عکاس و منتقد هنری 

درباره قیمت گزاف یک تابلو در حراج تهران
گفت وگو با استاد تاریخ تفکر دانشگاه پُتسدام آلمان دکتر فؤاد ایزدی در گفت وگو با قدس: 

:jامام رضا
به شیعیان ما 

ابالغ کن که اگر 
به آنچه فرمان 

داده شده اند، عمل 
کنند، قطعاً در 
روز رستاخیز 

رستگارند.
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حراجی که نه اقتصاد است نه هنر
به عاریه گرفتن مفاهیم اروپایی 

پایان دهیم
بایدن پس از انتخابات 1400 

سراغ راهبرد اصلی خود می رود

 ............ صفحه 6

  اصرار آنکارا به تبعیت پیام رسان های اجتماعی  از قوانین داخلی 

اینستاگرام و توییتربه قوانین ترکیه تن دادند

اخبار ضدونقیض از استعفا و  
مسئولیت ناپذیری مسئوالن شرایط 

بازار سرمایه را بدتر می کند

ریزش دوباره 
شاخص اعتماد 

در بورس

 جهان  پس از آنکه سال گذشته گوگل ناگزیر از پذیرش قوانین چین شد، روز گذشته 
هــم شــرکت فیس بــوک با تن دادن بــه قانون مصوب پارلمان ترکیه بــرای نظارت و کنترل 
ملموس تر بر شبکه های اجتماعی، در یک عقب نشینی آشکار روز دوشنبه رسماً اعالم 
کرد کار تعیین یک نماینده حقوقی در این کشور را آغاز کرده است. امری که می تواند از 
سوی دیگر کشور ها هم تکرار شود. به گزارش یورونیوز، این شرکت غول آسای آمریکایی 
بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده که یکی از بزرگ ترین اهداف آن اعمال کنترل 
بیشتر بر محتوای شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان به یک شخصیت حقوقی به 

 ............ صفحه 8نمایندگی از آن هاست. به موجب این قانون...

 اقتصاد  در ابتدای هفته شاخص کل بورس، 
حمایت مهم یک  میلیون و 200 هزار واحد را از 
دســت داد تا سرآغاز ســیاه ترین روزهای بورس 
در 6 مــاه اخیــر باشــد. روزهایــی که بــا اعتراض 
سهامداران خرد در مقابل سازمان بورس ادامه 
پیــدا کــرد و روز گذشــته نیــز مقامــات دولتی با 

پاسکاری مسئولیت بین...

نمره مردودی برای تنوع بخشیدن 
به آموزش زبان های خارجی

ادامه انحصار 
انگلیسی در 
آموزش زبان

با همت خیران مشهدی 
انجام شد

آغاز به کار 
نخستین قطب 

درمان سرطان کشور
 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 7

رزمایش های 
اخیر ایران وآغاز 
دوران جدید 

بازدارندگی
 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی

مقامات قطر که به تازگی توافق نامه رســمی پایان بحران با چهار کشــور عربســتان 
سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین را به امضا رسانده اند، برای چندمین 
بــار در هفته هــای اخیر کشــورهای عربی را به گفت و گو با جمهوری اســالمی ایران 

دعوت کردند. در آخرین مورد محمد بن عبدالرحمن...

اهمیت حفظ روابط دوستانه 
با ایران برای قطر

 ............ صفحه 2

عملیات پرداخت گنبد حرم مطهر رضوی چند روزی است که در حال انجام است 

غبار روبی از گنبد طال

موسس�ه خدمات دارویی رضوی در نظ�ر دارد به منظور 
بهینه س�ازی و ارتقاء سیستم پشتیبان گیری موسسه ، نسبت به 
خری�د و ارتق�ا ء SAN STORAGE  موجود در موسس�ه از طری�ق مناقصه عمومی از 
ش�رکت های واجد شرایط اقدام نماید ، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیش�تر تا تاریخ 1399/11/06 با ش�ماره 05131908 داخلی 307 در ساعات اداری 

تماس حاصل نمایند. 

,ع
99
11
11
5

مناقصه عمومی

موسسه خدمات دارویی رضوی
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آگهی مناقصه 
دو دستگاه سوئیچ  سیسکو 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
 دستگاه منبع تغذیه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

آگهی مناقصه
خرید پمپ وما،انواع لوله،کمپرسور و مخزن

شرکت  قند چناران
شرح در صفحه 3
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حس�ب مصوبه ی هیئت مدیره ی  محترم بیمارس�تان رضوی  در جهت اجرای اهداف عالیه 6

آس�تان قدس رضوی نس�بت به اخذ مش�اور ذیصالح با سابقه بیمارس�تانی جهت طراحی، 
مشاوره و مدیریت پیمان مربوط به پروژه احداث مرکز درمان ناباروری در راستای حمایت 
از مادران نابارور اقدام می نماید. از واجدین ش�رایط دعوت به عمل می آید تا نس�بت به 
دریافت مش�خصات تکمیلی پروژه از تاریخ نش�ر به مدت 2 هفته به آدرس سایت بیمارستان
www.razavihospital.ir   مراجعه و یا با شماره تلفن 05136004555 تماس حاصل نمایند.
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99
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فراخوان اخذ مشاور ذیصالح

دانشگاه والیت ایرانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیل بلوک شماره 3و4خوابگاه متاهلین )پسرانه( 
دانش�گاه والیت را به شماره 2099060025000013 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها

 از طری�ق درگاه س�امانه مناقص�ه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه ادرس 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 

تاریخ 99/10/30 می باشد . 
1 – شرح مختصر موضوع مناقصه : انجام عملیات اجرایی تکمیل بلوک شماره 3و4 خوابگاه متاهلین پسرانه 

دانشگاه والیت 
2- مدت و محل انجام کار : یکسال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر  

3- مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 99/11/6 
4- مهل�ت زمان�ی تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده مناقصه گ�زار : حداکثر تا س�اعت 8صبح روز دوش�نبه مورخ 

 99/11/20
5- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00 : 09 روز دو شنبه مورخ 99/11/20 

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقصه گ�زار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه  و ارائه 
پاکتهای الف :آدرس : اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان – ایرانشهر – کیلومتر 4 بزرگراه ش�هید مرادی – سازمان 

مرکزی دانشگاه والیت – دبیرخانه مرکزی 
اطالعات تماس : 37212289 – 054 

هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد . 
6- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید . 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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دانشگاه والیت ایرانشهر

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه  اس�المی و اوراق مش�ارکت  (بر اساس  قانون برگزاری 
معام�الت دولت�ی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دول�ت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام 

و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
حصارکشی سایت چاه های آب 

10w35 , 10w34 شهرستان 
بجنورد 

36/253/473/683 ماه 

س�ایر توضیح�ات تکمیل�ی و ش�رح کار در اس�ناد اع�الم ش�ده اس�ت ک�ه الزم اس�ت                                      
مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و 

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

ع 9
91
10
96

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

س
/ 9
91
10
47

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید گیت بازرسی 
فلزیاب از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

ل�ذا متقاضیان محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد 
مربوط�ه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه 
و حداکثر تا س�اعت 12:30 روز ش�نبه مورخ 1399/11/9 نسبت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 05132001420 و 051-32001519 

» مناقصه عمومی خرید گیت بازرسی مغناطیسی«

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 دوم

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تأکید »عمران خان« بر راه اندازی بازارهای مرزی با ایران و افغانستان  نخست وزیر پاکستان در نشست کابینه بر تسریع در روند ساخت بازارچه های مرزی با افغانستان و ایران تأکید کرد. به 
گزارش فارس، »عمران خان« در این نشست بر اهمیت اطالع رسانی به مردم در مورد اقدام های انجام شده برای تسهیل تجارت در مرزهای پاکستان و ایران و پاکستان تأکید شد. عمران خان در این جلسه بر 
تدوین راهبرد جامع برای ایجاد بازارهای مرزی اشاره کرد و گفت: ایجاد این بازارها فرصت های شغلی را برای مردم محلی فراهم می کند. وی افزود: ایجاد بازارچه های مرزی به مبارزه با قاچاق نیز کمک می کند.

از  پــس  چندساعت  تنها  ادیـــب:  امــیــد 
آنکه وزیر خارجه فرانسه با گستاخی از 
ضرورت مذاکرات موشکی با ایران سخن 
گــفــت، وزیـــر خــارجــه کــشــورمــان بــا لحن 
نسبتاً بی سابقه ای به بی عملی اروپایی ها 
پس از برجام اشاره و هرگونه زیاده خواهی 
آن ها را نفی کرد. کارنامه اروپا را در عمل 
فؤاد  دکتر  با  خــود  برجامی  تعهدات  به 
هیئت  عضو  و  سیاسی  تحلیلگر  ایــزدی 
علمی دانشگاه تهران به بحث گذاشته و 
در انتها نیز گریزی به اقدام های احتمالی 
دولت بایدن در ماه های آینده و پیش از 

انتخابات 1400 ایران زده ایم. 

لحن وزیر خارجه کشورمان در توییت   
اروپــایــی هــا شدیدتر  بــه  اخــیــرش خطاب 
بدعهدی  آقــای ظریف  و  بود  از همیشه 
رخ  بــه  بــه شکل صریحی  را  اروپــایــی هــا 
ــه نــظــر شــمــا عــلــت ایــن  آن هـــا کــشــیــد. ب

مسئله چیست؟ 
اروپایی ها در جریان اجرای برجام و پس 
نقش  یــک  بــرجــام،  از  آمریکا  خـــروج  از 
را  آن  و  کــرده  تعریف  خــود  بــرای  منفی 
بود  عــبــارت  آن  و  کــردنــد  بـــازی  به خوبی 
تعیین  تا  برجام  در  ایــران  نگه داشتن  از 
ایــن  آمــریــکــا.   2020 انــتــخــابــات  تکلیف 
نقش را آمریکا برای آن ها تعریف کرد و 
با همه تالش های ایران، در برجام اروپایی 
چیزی عاید ایران نشد؛ چرا که اروپایی ها 
تحریم ها  رفع  حوزه  در  می خواستند  نه 
بــدون  می توانستند  نــه  و  کنند  اقــدامــی 
عده ای  بزنند.  اقدامی  به  دست  آمریکا 
نکردند  توجه  مسئله  ایــن  به  کشور  در 
تحلیل های  شــده  مشخص  که  اکنون  و 
دولت  از سوی  اروپایی  برجام  به  مربوط 
اشتباه بوده، از این مسئله ناراحت اند و 
راز ادبیات تند آقای ظریف را نیز باید در 
البته  که  کرد  جست وجو  مسئله  همین 
تــن صــدای مسئوالن ما  ــودن  ب ایــن تند 

توجیه دارد. 

به نکته دقیقی اشاره کردید؛ عده ای   
معتقدند اروپایی ها می خواهند با ایران 
یکجانبه گرایی  علت  بــه  امــا  کنند،  کــار 
اراده  اروپــایــی هــا  آیــا  نمی توانند.  آمریکا 

سیاسی کار با ایران را دارند.
فرانسه  خــارجــه  ــر  وزی لفاظی های  خیر، 
توسط  هــســتــه ای  ــاره ســاخــت بمب  ــ درب
ایـــران، نــشــان مــی دهــد اروپــایــی هــا حتی 

اینکه جریانی  ندارند.  اراده سیاسی هم 
اروپــا را گردن  ایــران و  بخواهد مشکالت 
آمریکا بیندازد، صحیح نیست؛ چرا که 
ــایــی هــا[ هــم نسبت به  خــود آن هــا ]اروپ

ایران مشکل دارند.  

اروپا    با  ادامــه تعامل  به نظر شما در 
باید چه کنیم؟ 

ما نه تنها باید برای اقدام های ضدایرانی 
آمــریــکــا هــزیــنــه کــنــیــم، بلکه بــایــد بــرای 
کنیم  تعریف  هزینه  هم  ــا  اروپ تخلفات 
و در کل این خوش بینی نسبت به اروپا 
باید  ایران  به طور کلی  باید اصالح شود. 
کار  کشورهایی  با  خارجی  سیاست  در 
کند که مایل به همکاری با ایران هستند؛ 
ظرفیت  دادنــد  نشان  اروپایی ها  که  چرا 

همکاری با ایران را ندارند. 
ــایـــش هـــای بعضاً  تـــازگـــی رزمـ بـــه  ــران  ــ ایـ
بی سابقه ای داشته و از طرفی مسئوالن 
عالی نظام و مسئوالن دولتی در روزهای 
اروپایی ها  به  صریحی  هشدارهای  اخیر 
داده اند. به نظر می رسد در کشور نوعی 
اروپــا شکل  به  بی اعتمادی  در  یکدستی 

گرفته است. 
در  ــا  ــ اروپ ــه  ب نسبت  بینانه  ــع  واقـ نــگــاه 
گذشته در بخش هایی از کشور از جمله 
ــا بــه نظر  بــخــش هــای نــظــامــی بــــوده، امـ

می رسد در دستگاه دیپلماسی ما نیز این 
نگاه به وجود آمده است. 

به نظر شما این یکدستی چه پیامی   
برای دولت بایدن دارد؟ 

رئیس جمهور آمریکا این فرصت را دارد 
که به برجام برگردد، چون در دولتی که او 
معاونت داشته، برجام به تصویب رسیده، 
آمریکا  امنیت  عالی  شــورای  در  خــودش 
بــوده و افــرادی هم که این روزهــا انتخاب 
شناسنامه دار  چهره های  از  همگی  کرده، 
مانند  بــایــدن  منتخبان  ــد.  ــوده ان ب بــرجــام 
آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیا، خانم 
و  آمریکا  خارجه  وزیــر  قائم مقام  شرمن 
جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
همگی از چهره های مذاکراتی دولت اوباما 
هستند. از این جهت طبق قاعده باید این 
منطق در دولت آمریکا باشد که به اجرای 
واقعی برجام اقدام کند. چون خود، افراد 

دست اندرکار برجام بوده اند. 

بــه نظر شما ایــن طــور خــواهــد شــد و   
دولت بایدن به طرف اجرای واقعی برجام 

خواهد رفت؟ 
این مسئله به هیچ وجه در دولت جدید 
آمریکا دیده نمی شود. مالحظه می کنید که 
دولت بایدن تصریح می کند دولت ترامپ 

ــود، امــا تحریم های  ــت بــدی ب اگــر چه دول
خوبی علیه ایران وضع کرده و اتفاقاً باید 
بعضی از این تحریم ها را نگه داریم تا به 
عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده کنیم! 

به عنوان سؤال آخر، عده ای معتقدند   
ــکــا بـــه بـــرجـــام بـــا هــدف  ــری بــرگــشــت آم
فعال سازی  برای  حقوقی  ظرفیت  ایجاد 
دراین باره  بــود.  خواهد  ماشه  مکانیسم 

چه افقی پیش رو است؟ 
به  بود.  آمریکا  برای  توافق خوبی  برجام 
را  ایـــران  هسته ای  برنامه  کــه  دلیل  ایــن 
در حوزه  اینکه  بدون  می انداخت  کار  از 
این  از  رخ دهد.  اتفاق خاصی  تحریم ها 
جهت دولت بایدن عالقه دارد به بخشی 
کــه مــحــدودیــت هــای هسته ای  بــرجــام  از 
امتیاز  امــا  بــرگــردد،  می کند  تشدید  را 
جدیدی هم ندهد. البته ممکن است تا 
مشخص شدن نتیجه انتخابات 1400 در 
ایران، گشایش های نمادینی انجام دهند. 
یا  بــردارنــد،  را  ظریف  آقــای  تحریم  مثالً 
بخشی از اموال ایران را آزاد کنند تا به 
باور خودشان زمینه را برای روی کار آمدن 
راحت تر  فراهم کنند که  ایران  در  دولتی 
امتیاز می دهد. اما وقتی نتیجه انتخابات 
مشخص شد، هر چه باشد، آن ها سراغ 

راهبرد اصلی خود خواهند رفت.   

دکتر فؤاد ایزدی در گفت وگو با قدس: 

بایدنپسازانتخابات1400سراغراهبرداصلیخودمیرود

ما کارکنان قراردادی برای تبدیل وضعیت بعد از خدای متعال دست به دامن شما  
هستیم که از طریق حمایت از کمیسیون اجتماعی مجلس انقالبی شورای اسالمی 
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی اجرایی شود. تا قیام قیامت خود و خانواده هایمان 
دعاگوی شما هستیم. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی موجب حفظ کرامت انسانی، 

باال بردن روحیه خدمت ونشاط اجتماعی درجامعه شده است. 9180000317
تعداد حــدوداً 2هـــزارو500 نفر از کارمندان گمرک ایــران حدود ۳0 سال پیش  

جهت خرید زمین از تعاونی گمرک مبالغی را واریز کرده اند، ولی متأسفانه تعدادی 
از اعضای تعاونی گمرک با حیف و میل کردن وجوه واریزی مانع آن شده اند که 
اعضای تعاونی پس از گذشت ۳0 سال و شکایت های مکرر در دادگاه ها و مراجع 
قضایی موفق به دریافت حقشان بشوند. در اینجا از شما عاجزانه استدعا دارم که 
با حضور خود درد دل این بازنشستگان که ۳0 سال است حقوقشان پایمال شده 

را به گوش مسئوالن محترم برسانید. 9120000400  
50درصد آلودگی  هوا ناشی  از خودروهاست  و درحالی که  رشد بازار خودرو برقی  

 دردنیا به60درصد رسیده  و اگر خودروسازانشان  مصرف  سوخت   را کم  نکنند، تا 
یک  میلیارد دالر جریمه  می شوند، اما دولت  ما برای  برقی  و هیبریدی  کردن به 
 خودروسازان  فشار نمی آورد؛ چون  ازمحل  خودرو آلوده کننده  و پرمصرف ، درآمد 

دارد. 9150000986
از 124و تعزیرات جهت رسیدگی به فروش جنس تقلبی و بازپس گیری مبلغ  

هزینه شده به نرخ روز تشکر می کنم و ازکارشناس اتحادیه موبایل با آگاهی از  
فروش جنس تقلبی و رأی به بازپرداخت مبلغ به نرخ 10ماه پیش توسط خاطی با 
توجه به چندبرابر شدن قیمت اجناس گله مندم، کاش انصاف را همیشه رعایت 

کنیم. 9330000225 
در حالی که مردم در گرانی به سر می برند، نمایندگان اصول گرا و اصالح طلب  

بر سر ریاست جمهوری این در و آن در می زنند. شماها اگر کننده کار هستید، 
خودتان را نشان بدهید وگرنه جوان هایی هستند که مملکت را به نحو احسن اداره 

کنند.  9150000561 
تشکر از قدس. کجاست عدالت؟ کجاست مسلمانی؟ کرونا که سهله هر چه به  

سرمان بیاد حقمانه، کارگر فضای سبز شهرداری با 12ساعت کار و بدون تعطیلی 
پنجشنبه و جمعه، ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومان؟ مسئوالن کجا هستند ؟ مگه 
کارگر جرئت می کند عرض اندام کند؟ دقیقاً کار دو نفر را به یک نفر می دهند و پول 

دو نفر را بر می دارند! 9150000019

ربیعی: دولت روحانی یکی از درخشان ترین 
دوره های رشد اقتصادی را مدیریت کرد

متأسفیم  گفت:  دولــت  سخنگوی 
از  انتقاد  نــام  به  کسانی در داخــل 
دولت و با چشم بستن به رفتارهای 
مجرمانه آمریکا و پیامدهای ویرانگر 
آن بر زندگی مردم، دولت را در خط 
مقدم این مبارزه بی امــان تخریب 
ــــن دولـــت  ــی کـــه ای کـــردنـــد در حــال
شــدن  آوار  از  پــیــش  ســال هــای  در 
از  تحریم ها بر سر مــردم مــا، یکی 

درخشان ترین دوره های رشد اقتصادی را مدیریت کرد.
به گزارش فارس، علی ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: 
دولت جدید آمریکا نباید میراث و در واقع لکه ننگی که دولت پیشین 

به جا گذاشته را به طور گزینشی جبران کند. 
وی افزود: سیاست فشار حداکثری آمریکا بر مردم ایران به رسوایی ماندگاری 
در تاریخ تبدیل شد؛ نه تنها برای آن هایی که متوهمانه درد و رنج بی سابقه ای را 
به مردم معصوم و بیگناه ما تحمیل کردند، بلکه برای آن هایی که در رسانه های 
فارسی و غیرفارسی زبان در خارج از کشور بی شرمانه با دمیدن به این توحش 
مدرن، در تحمیل این درد و رنج سهیم شدند. مردم ما عامالن و همدستان این 

جنایت سازمان یافته اقتصادی را نه فراموش می کنند و نه می بخشند.
ربیعی در ادامه درباره شرایط کرونا در کشور تصریح کرد: ما در کرونا با بیم و 
امید روبه رو هستیم. تالش های صورت گرفته در هفته های پیش شرایطی را 
فراهم کرده که امروز ایران معکوس جهان حرکت می کند و ابتال و مرگ و میر هر 

دو کاهشی است و از 10هزار و 200 مرگ هموطنان جلوگیری شد.
وی با اشــاره به اینکه تعطیالت بهمن ماه و نــوروز این نگرانی را در میان 
کادر بهداشت و درمان افزایش داده است، اظهار کرد: ما باید با اهتمام 
همگانی و خستگی ناپذیر این مسیر را به پیش ببریم. هرگونه بی توجهی و 

مراعات نکردن، عزیزان بیشتری را از ما خواهد گرفت.
ربیعی در پاسخ به این پرسش که فردا دولت آمریکا تغییر می کند، برخی از 
نزدیکان بایدن معتقدند او به برجام برخواهد گشت، آیا ایران به مذاکرات 
جدید تن خواهد داد؟ اظهار کرد: تمرکز ما در حال حاضر به احیای کامل 
برجام از سوی همه طرف های توافق است و انتظار داریم تمرکز دولت جدید 
آمریکا هم بر جلب اعتماد ایران از راه انجام کامل و فوری همه تعهداتش 
باشد. با این حال به گفته وی، دولت هیچ پیامی از طرف تیم بایدن دریافت 

نکرده  است. 

با رأی نمایندگان

مجلس در یک روز دو کارت زرد به ظریف داد
روز  ایـــران  مجلس شـــورای اسالمی 
گذشته و در پــی عــدم رضــایــت دو 
نماینده، به محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه، دو کارت زرد داد. یکی 
از موارد دستور کار در جلسه علنی 
کریمی  مجلس ســؤال محمدجواد 
قـــدوســـی، از جـــواد ظــریــف دربـــاره 

مذاکره با آمریکا بود. 
سؤال  مهر،   خبرگزاری  گــزارش  به 
کریمی قدوسی، از وزیر امور خارجه در مورد »علت تالش برای مذاکره با 
آمریکا سه هفته پس از« شهادت سردار سلیمانی،  فرمانده سابق سپاه 
قدس، بوده است. نماینده مشهد و کالت در مجلس پس از توضیحات 
ظریف گفت از پاسخ های وی قانع نشده است. سپس پاسخ وزیر امور 
رأی   55 با  که  گذاشته شد  نمایندگان  رأی  به  مذکور  به سؤال  خارجه 
موافق، 1۷۳ رأی مخالف و 1۸ رأی ممتنع از مجموع 25۹ نماینده حاضر 
در جلسه علنی پاسخ های وزیر امور خارجه را قانع کننده ندانستند و به 

وی کارت زرد دادند.
ــاره  درب کــه  نیز  مجلس،  در  پاکدشت  نماینده  بشیری،  فــرهــاد  ادامـــه  در 
از شنیدن  پــس  پرسید  ســؤال  ظریف  آقــای  از  اقــتــصــادی«  »دیپلماسی 
توضیحات او گفت: »... ملت ما به دلیل اینکه دیپلماسی اقتصادی فعال 
نیست، دچار مشکل هستند و بنده قانع نشدم«. وزیر خارجه در بخشی از 
توضیحات خود در این باره گفته بود: »باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته 
باشد تا بتواند روابط اقتصادی خارجی را هماهنگ کند که ما این اختیار را 

اکنون نداریم«. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سپس با ۹0 رأی موافق، 1۳۸ رأی مخالف 
و 12 رأی ممتنع از مجموع 25۹ نماینده حاضر در جلسه علنی، توضیحات 
اقتصادی وزیر امور خارجه را نیز قانع کننده ندانستند و محمدجواد ظریف 
دومین کارت زردش را هم از مجلس دریافت کرد. این دومین وزیر در دولت 
حسن روحانی است که در ماه جاری از مجلس کارت زرد دریافت می کند. 
نمایندگان مجلس روز سه شنبه، ۹ دی مــاه، هم به فرهاد دژپسند، وزیر 

اقتصاد و دارایی، کارت زرد دادند.

اهمیت حفظ روابط دوستانه 
با ایران برای قطر

مقامات قطر که به تازگی توافق نامه رسمی 
پایان بحران با چهار کشور عربستان سعودی، 
را  بحرین  و  مصر  عــربــی،  متحده  امــــارات 
به امضا رســانــده انــد، بــرای چندمین بــار در 
هفته های اخیر کشورهای عربی را به گفت و گو 
با جمهوری اسالمی ایران دعوت کردند. در 
آخرین مورد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
وزیــر امــور خارجه این کشور در گفت وگو با 
آمادگی  اعــالم  با  بلومبرگ  آمریکایی  پایگاه 
دوحه برای میانجیگری در این باره تأکید کرد 
که وقت آن رسیده اعــراب گفت وگو با ایران 
را آغــاز کنند. امــا دلیل ایــن اصــرار مقامات 
و  تهران  میان  گفت و گو  انجام  بــرای  دوحــه 

شیخ نشین های عربی چیست؟
واقعیت آن است که دوحه در طول سه سال 
گذشته توطئه و خیانت حاکمان سعودی را با 
پوست و استخوان خود لمس کرد. در همه 
این مدت هم این ایران بود که با ایستادن در 
کنار قطر اجازه سوء استفاده و تحمیل اراده 
ریاض به این کشور را نــداد. حال دوحه که 
می داند  اسالمی  جمهوری  مدیون  را  خــود 
در گام نخست تالش دارد با تأکید بر این 
ــط با چهار  با بهبود رواب پیشنهاد همزمان 
ــران را نیز در  ــط خــود با ای کشور عربی، رواب
سطح عالی نگه دارد. اما واقعیت آن است 
که جمهوری اسالمی در چارچوب سیاست 
تالش  هــمــواره  خارجی  مناسبات  گسترش 
اسالمی  کشورهای  با  خوبی  روابـــط  داشته 
به  تهران  رویکرد  پیرو همین  باشد.  داشته 
تقویت همه جانبه مناسبات با همسایگان 
همت گماشت، ولی این بخشی از کشورهای 
قواعد  در چارچوب  که  بودند  عرب  مرتجع 
آمریکایی مسیر ایجاد چالش با کشورمان 
را در پیش گرفتند. نباید از یاد برد که پیش 
از این هم پیشنهاد انجام مذاکره میان تهران 
ــاض از ســـوی بــرخــی دیــگــر کشورهای  و ریـ
اسالمی و از جمله کویت، پاکستان و حتی 
عمان مطرح شد. کانال های دیپلماتیک میان 
جمهوری اسالمی و همسایگان باز هست و 
هر چند این اقدام حسن نیت قطر را نشان 
می دهد، ولــی به نظر می رسد بــرای کاهش 
تنش اصالً نیاز به میانجیگری نیست. تهران 
اگر هم اکنون هم ریاض متمایل به مذاکره 
باشد، از گفت و گو استقبال می کند به شرط 
آنکه حاکمان سعودی از اقــدام هــای مخرب 
خود دست برداشته و بر اساس اصل احترام 
و حسن همجواری به مذاکره رو آورند. بنابراین 
اگر آن ها دست از شرارت خود برداشته و به 
آرمان فلسطین خیانت نکنند و تالش کنند 
روابطی بر اساس مودت اسالمی برقرار شود، 
کاهش  از  همه  از  بیش  اسالمی  جمهوری 

تنش استقبال خواهد کرد.
به  واکــنــشــی  ــه  دوحــ پیشنهاد  نــهــایــت  در 
پیام ایـــران بــرای حــل منطقه ای مشکالت 
بر اســاس طرح ابتکاری هرمز اســت. ایجاد 
یک امنیت دسته جمعی با انجام گفت و گو 
میان کشورهای عضو همکاری خلیج فارس 
آن چیزی است که ایــران طلب می کند، اما 
سعودی همیشه مانع تراشی می کند. ولی 
به تغییر و تحوالت در کاخ  با توجه  اکنون 
سفید اوضاع فرق کرده و سعودی دیگر بچه 
لوس و ننر ترامپ نیست. محمد بن سلمان از 
یک طرف خود را از واشنگتن رانده می بیند و از 
سوی دیگر به واسطه رسوایی های جنگ یمن، 
قتل جمال خاشقچی و مباحث حقوق بشری 
حکومت سعودی تحت فشار زیادی قرار دارد. 
پس پیشنهاد قطر می تواند راه گریزی هم برای 
بن سلمان و فرار از چالش های پیش رو باشد. 
امروز پس از پایان تنش بین کشورهای شورای 
همکاری و ورود دولت جدید به کاخ سفید، 
فرصت برای این گفت وگو فراهم است و بهتر 
است سعودی آن را غنیمت بشمارد و بیش 
از این روی تنش موجود بین آمریکا و ایران 

حساب باز نکند. 

سرلشکر سالمی:

دفاع مقدس مقیاس نبردهای 
بعدی را محدود کرد

پــاســداران انقالب اسالمی  فرمانده کل سپاه 
گفت: دفاع مقدس برای همیشه به ما عزت 
داد، تصور جهان را از ملت ایران واقعی کرد و 
عناصری ساخت تا ملت ایران با این عناصر 
شناخته شوند؛ مانند ایستادگی که ایران نقطه 
آغازش در جهان بود و دفاع مقدس مقیاس 
نــبــردهــای بعدی را مــحــدود کـــرد. بــه گــزارش 
تسنیم، سرلشکر حسین سالمی تأکید کرد: ما 
احساس نیازی به برجام نمی کنیم چون رزاق ما 
خداست. آمریکا نمی تواند ملت گرسنه خود 
را سیر کند. تکیه گاه ماه خداست و ظالمان 

تکیه گاه ما نیستند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

ـُـرد  ــا ب عــلــی امــیــدنــیــا: »مــوشــک هــایــی ب
بلندتر و اهدافی دورتر«؛ این ها عباراتی 
نیوز  اسکای  اماراتی  گزارشگر  که  است 
با صدایی لرزان درباره رزمایش موشکی 
اخــیــر ســپــاه در اقــیــانــوس هند بــر زبــان 
از  و بعد  کــه قبل  رزمــایــشــی  ــی آورد.  ــ مـ
شده،  برگزار  متعددی  رزمایش های  آن 
می گوید  باقری  سرلشکر  که  شکلی  به 
ایران در 20 روز گذشته بیش از 10 مورد 
رزمایش عملیاتی در زمین، دریا، پدافند، 
حوزه پهپادی و همچنین موشکی داشته 
اســت.  همه ساله ماه های دی و بهمن 
نیروهای  توسط  رزمایش های عمومی ای 
از  تراکم  این  اما  می شود،  برگزار  مسلح 
است.  بــوده  بی سابقه  تاکنون  رزمایش 
رزمــایــش هــا،  تــعــداد  از  جـــدا  همچنین 
بــه فــرد این  بــرخــی ویــژگــی هــای منحصر 
رزمــایــش هــا، مـــورد تــوجــه کــارشــنــاســان 
قرار  رسانه های خارجی  برخی  و  نظامی 
گرفته که در ادامه به صورت فهرست وار 

ارائه می شود. 

تمرکزگستردهتواندفاعیبر»
تهدیدهایدریاییدشمن

قــرار گرفتن  با هــدف  اخیر  در سال های 
پهپاد گلوبال هاوک و شکار سالم پهپاد 
آرکیو 1۷0، آمریکا دریافته که در صورت 
وقـــوع هــر جنگی امــکــان ضــربــه هوایی 
با توجه به  ایــران را از دست داده و  به 
تنها  زمینی،  گزینه حمله  بودن  منتفی 
با  باید بر جنگنده های خود تکیه کند. 
حذف تهاجم زمینی و هوایی به مرزهای 
اصلی ترین  دریــایــی  نیروی  عمالً  ایـــران، 
ایــران  خــاک  به  در ضربه  آمریکا  گزینه 
محسوب می شود و شاید از این جهت 
به وضوح  اخیر  رزمــایــش هــای  کــه  اســت 
مسئله توان دریایی دشمن را هدف قرار 
داده و حتی رزمایش نیروی زمینی ارتش 

نیز در سواحل مکران و در قالب هلی برن 
نیروهای نوهد )تیپ 65( انجام می گیرد. 
به درستی  نکته ای که سردار حاجی زاده 
به آن اشــاره کــرده و هدف رزمایش های 
اخیر را »تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت 
عنوان  دریــایــی«  بخش های  در  دشمن 

کرده است. 

توجهبرناامنسازیاقیانوسهندو»
دریایعرب

ــه  ــ ــل ــاصــ ــ ف در  مـــــــوشـــــــک  تــــــســــــت 
هزارو۸00کیلومتری سواحل دریای عمان 
نشان می دهد که ایران از تسلط کاملش 
مطمئن  هرمز،  تنگه  و  فــارس  خلیج  بر 
شده و در صدد ناامن سازی آب های آزاد 
برای آمریکایی هاست. دراین باره علیرضا 
و  نظامی  مسائل  کــارشــنــاس  تقوی نیا 
رزمایش  از  »]پس  می نویسد:  راهبردی 
اخیر سپاه[ ناوگان دریایی ایاالت متحده 
که تا چندی پیش هنگام بــروز خطر با 
اطالع از توانایی موشک های خلیج فارس 
ایران  مرزهای  از  کیلومتر   ۷00 هرمز،  و 
در  شد  خواهند  مجبور  می شدند،  دور 
شرایط تنش فاصله خود را بیشتر کنند 

و در نتیجه قابلیت های آنان به خصوص  
)به ویژه  موشکی  و  هوایی  عملیات  برای 
کروز تاهاوک 2هزارو500کیلومتری( علیه 
اهداف مهم در عمق خاک ایران کاهش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد.

موشکهایبالستیک»
علیهاهدافدریایی

موشک  های  از  به فرد  منحصر  استفاده 
ــنـــوان  ــاد و قـــــدر بــــه عـ ــمــ ــیـــل، عــ ســـجـ
بالستیک  مــوشــک هــای  هــولــنــاک تــریــن 
اهـــداف دریــایــی نکته مهم  ایـــران علیه 
ایــن جمهوری  از  پیش  اســـت.  دیــگــری 
اسالمی فقط از بالستیک های تاکتیکی 
و  فـــارس  خلیج  همچون  فاتح  ــواده   خــان
ذوالفقار بصیر در کالس ضد ناو استفاده 
کرده بود، اما در رزمایش اخیر نیروهای 
هــوافــضــای ســپــاه، مــوشــک هــای دوربـــرد 
دریایی  اهــداف  منهدم کننده  عنوان  به 
استفاده شدند. در حالی که تاکنون نه 
تنها ایران، بلکه هیچ کشوری از موشک 
نکرده  استفاده  بــرد  ایــن  در  بالستیک 
تعبیر دیگر جمهوری اسالمی،  به  بــود، 
می تواند  کــه  اســت  کــشــوری  نخستین 

اهداف دریایی دشمنان خود را با موشک 
بالستیک در این برد، منهدم کند.

استفادهرسانهایازپهپادهایشاهد»
بابردباالی2هزارکیلومتر

این مسئله از آن جهت مهم است که 
استفاده  نخستین  اخیر،  رزمایش های 
ــن پــهــپــادهــاســت.  ــران از ایـ ــ عــمــومــی ایـ
پهپادهایی که به راحتی می توانند خود را 
به فلسطین اشغالی برسانند و به همین 
دلیل مورد توجه روزنامه جروزالم پست 
ادعا  و حتی آسوشیتدپرس  گرفته  قــرار 
پهپادهایی  پهپادها مشابه  این  می کند 
را  عربستان  نفتی  تأسیسات  که  است 

مورد هدف قرار داده اند. 

ویژگیهایدیگر»
در   جنگی  کــامــالً  فضای  شبیه سازی 

به  رزمایش  انجام  طریق  از  رزمایش ها 
صــورت ترکیبی بــه گــونــه ای کــه در یک 
رزمــایــش هــمــزمــان نــیــروهــای پــهــپــادی، 

موشکی و نوهد درگیر باشند.
بــاالی رگبار آتش چه در حوزه   حجم 

شلیک  زمینه  در  چه  و  موشکی  رگبار 
ارتش  به شکلی که در رزمایش  راکــت، 
و  شــد  ثانیه شلیک   20 در  راکــت   400
دوستان  بــرای  غرورآفرینی  صحنه های 

جمهوری اسالمی در منطقه آفرید. 
هرچند رزمایش های اخیر سپاه و ارتش، 
ــگــری نــیــز مانند  ــژگــی هــای خـــاص دی وی
بالستیک  موشک  های  عملیاتی  تست 
با استفاده از »فناوری هوش مصنوعی« 
ــکــات فـــوق الـــذکـــر نشان  ــه، امـــا ن ــتـ داشـ
ایــران در  بازدارندگی  راهبرد  که  می دهد 
یک مــاه اخیر دســت کم یک پله رشد 
داشته و با تعریف زمین های بازی جدید، 
برگ دیگری در بازدارندگی نظامی برای 

میهن عزیزمان ایجاد شده است.

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

خبـر

گـزارش

یادداشت روز
 حسن عابدینی
 تحلیلگر حوزه سیاست خارجی
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خبـر

رزمایش های اخیر ایران و آغاز دوران جدید بازدارندگی 
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خادمیاران در اصفهان سمنو پختند   خادمیاران کانون نوراالئمه اصفهان، در سالروز شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا)س( در مراسم معنوی پخت سمنو شرکت کردند. خادمیاران رضوی همزمان با 
سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( در آیین معنوی و سنت حسنه سمنوپزان مشارکت کردند. این آیین که با چاشنی دعا و زیارت همراه بود، پس از نماز مغرب و عشا شروع شد و تا اذان صبح روز بعد ادامه یافت. 

همخوانی و مداحی امام رضایی، حال و هوای روحانی و دلنشینی را بین خادمیاران شرکت کننده در این مراسم ایجاد کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر مطالعات و برنامه ریزی سازمان علمی فرهنگی آستان قدس مطرح کرد

ارتقای اثربخشی در سند سیاست های کالن
آستان  کــان  سیاست های  سند 
قــدس رضـــوی کــه توسط تولیت 
ــده اســت،  ــاغ شـ ــ ــان اب ــن آســت ایـ
مــأمــوریــت هــا،  تعیین  بــر  ــاوه  عــ
ــای عــــمــــومــــی و  ــ ــت هـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ سـ
چشم انداز، اصول و سیاست های 
بــخــشــی زیــرمــجــمــوعــه هــای ایــن 
است  کــرده  تعیین  نیز  را  آستان 
تا مدیران و کارکنان این بخش ها 

جهت گیری ها را دریافت و بتوانند در مسیر تحقق اهداف و دستیابی به 
چشم انداز 1410 طی مسیر کنند. یکی از این مجموعه ها »سازمان علمی 
فرهنگی« است که در سند سیاست های کان آستان قدس، پنج اصل و 39 
سیاست بخشی برای آن تعیین شده است که می توان »ارتقای اثربخشی 
نیازهای  با  متناسب  فرهنگی،  محصوالت  و  خدمات  کمی  گسترش  و 
مخاطبان« را یکی از مهم ترین این اصول دانست. در این سند همچنین 
تأکید شده است که اثرگذاری مناسب فرهنگی این سازمان تابع مؤلفه هایی 
از جمله »فهم دقیق شرایط و تحوالت محیطی« و »عرضه متناسب با تقاضا 
و نیاز مخاطب« است و پایش مستمر محیط و جایگزینی فعالیت های فاخر 

به جای فعالیت های کم اثر می تواند در این زمینه مؤثر باشد.

مسئله محوری و توجه به نیاز امروز زائر و مجاور»
ایزانلو، مدیر مطالعات و برنامه ریزی سازمان علمی فرهنگی آستان قدس 
رضوی در گفت وگو با آستان نیوز در این باره می گوید: یک نکته مهم و 
کلیدی در تدوین سند سیاست های کان آستان قدس، نگاه مسئله محور 
بوده و تأکید داشته ایم این سند متناسب با نیاز جامعه و ذائقه مخاطب 
باشد. دلیلش هم این است که باور داریم این گونه اسناد باید به حل 
این هدف نمی شود در  برای تحقق  و طبیعتاً  مسائل مردم کمک کند 
مــردم تصمیم  بــرای  از جامعه  و جدا  بنشینیم  نخبگانی  فکر  اتاق های 
قدس  آستان  کان  سیاست های  سند  بر  حاکم  روح  بنابراین  بگیریم. 
تأکید بر تناسب برنامه ها با نیازهای مخاطبان است که می تواند میزان 
اثربخشی را ارتقا و گسترش کیفی و کمی خدمات و محصوالت فرهنگی 

را تا حد زیادی تضمین کند.
به  توجه  با  وی تصریح می کند: سند سیاست های کان آستان قدس 
وضعیت روز جامعه تدوین و در آن تأکید شده که اقدام های متناسب با 
نیاز مخاطب و نیاز روز جامعه باشد، به همین دلیل در اجرای آن رویکرد 
مسئله شناسی مهم است و مجموعه ای مانند سازمان علمی فرهنگی 
باید بداند نیاز امروز زائر و مجاور چیست. ایزانلو می افزاید: این سازمان 
در حوزه های مختلفی فعالیت دارد، مثل نشر، چاپ، کتابخانه، موزه، هنر 
تبلیغ، آموزش و پژوهش. حاال بر اساس سند سیاست های کان باید 
برای هر یک از این فعالیت ها نقشه راه و سیاست های تخصصی مد نظر 

قرار بگیرد تا خروجی آن متناسب با نیاز روز و جامعه باشد.

تحقق سند، نیازمند همراهی»
ایزانلو همچنین با اشــاره به اینکه سند ابــاغ شــده، کاماً عینی و قابل 
اجراست، می گوید: این سند به مرحله اجرا رسیده و باید ماک عمل همه 
تصمیم ها در حوزه های مختلف از جمله برنامه ریزی، بودجه ریزی، مدیریت 
نیروی انسانی و ارزیابی مدیران قرار بگیرد. در این صورت و با همراهی همه 
اعضای مجموعه می توان به تحقق اهداف چشم انداز تعیین شده در این 

سند که خواست تولیت محترم است، دست یافت.

قرارشان رأس ساعت 9 صبح است در حیاط 
از  پیشگیری  برای  زرند.  درمانگاه سجادیه 
درمانگاه  به  مستقیم  همه  کرونا،  بیماری 
ــد.در ایــن صبح ســرد دی مــاهــی، در  آمــده ان
محوطه درمانگاه، اثری از سوز سرما نیست. 
هر چه هست، نگاه  های گرم و مهربانی است 
انــرژی می دهد. 70 خادمیار  اطــراف  به  که 
آمده  اند، 70 غم خوار، 70 نفر که افتخارشان 
نوکری امام هشتم)ع( است و حاال در این 
کرده اند  جزم  را  خود  عزم  زمستانی،  صبح 
ــه بــیــمــاران،  ــا اهــــدای خـــون ســـرخ خـــود ب ب
محبتی از جنس امام رئوف را تکثیر کنند.

 
همه آمده اند»

جعفری،  سيدمحمد  از  طــرح  اولــیــه  ایــده 
مسئول كانون تخصصی شهدا و ايثارگران 
زرنــد بــوده اســت. او که خــود در درمانگاه 
بانی خیر  دیگر  بــار  می کند،  کــار  سجادیه 
شده است . جعفری حاال به همراه کارکنان 
را  خود  خادمیار  دوستان  درمانگاه،  دیگر 
هدایت می کند تا عملیات اهدای خون به 

انجام شود. خادمیاران عضو  بهترین نحو 
کانون های مختلف خدمت رضوی هستند 
آزاد  شغل  از  ــد،  دارنـ متفاوتی  مشاغل  و 
گرفته تا كارمند دادگستری، كارمند كارخانه 
فوالد و كك سازی و كنسانتره. در بین آن ها 
از همه سنین پیدا می شود. همه با اشتیاق 
در صف، انتظار می کشند نوبتشان برسد و 
بتوانند در این روزهای سخت کرونایی، به 
یاد امام مهربانی که فرسنگ ها با حرمش 

فاصله دارند، به سیره ایشان عمل کنند.

از خدمت بیماربری تا دوخت ماسک»
بر اساس گفته حجت االسام  والمسلمین 
سلطانی، دبیر کانون خدمت رضوی زرند، 
دومین  بار است که خادمیاران این کانون 
دفعه  می دهند.  انجام  را  خــون  نــذر  طــرح 
پیش، این اقدام آبان  سال 98 انجام شد. 
به گفته این مقام مسئول، کانون خدمت 
رضوی زرند در همین مدت کوتاه سه ساله، 
تهیه  اســت؛  داده  ارائــه  متنوعی  خدمات 
ــوعــروســان کــم بــضــاعــت،  ــرای ن ــ جــهــیــزیــه ب

کمک بــه کــودکــان ســرطــانــی، تــوزیــع غذا 
ــرای  و نـــوشـــت افـــزار، تــغــذیــه غـــذای گـــرم ب
بنایی  زمینه  در  و خدمت هایی  نیازمندان 
و ساختمان سازی برای محرومان از جمله 
این اقدام های خداپسندانه است. در دوران 
از  کانون  این  نیز خادمیاران  کرونا  بحرانی 
پا ننشستند و با خدماتی مثل پخت غذا 
كــرونــايــی شناسايی  شــده،  بــيــمــاران  بـــرای 
كارگاه ماسک دوزی در محل دفتر  ایجاد 
خادمياری زرند، حضور مستمر 17 خادميار 
برای  بيمارستان ها  در  بيماربر  عنوان  به 
كمك به كادر درمان و انجام کارهای روزانه 
افراد قرنطینه  شده، به سهم خود به مقابله 

با این بیماری برخاستند.

سربازان گمنام ثامن الحجج)ع(»
ســاعــت 12:30 ظــهــر اســـت و کـــار اهـــدای 
پایگاه  در  نــیــز  خـــون خــادمــیــاران رضـــوی 
پایان  بــه  سجادیه  درمــانــگــاه  خــون  انتقال 
ــد  ــده اســـت. خــادمــیــاران رضـــوی زرن رســی
روزی  تا  می روند  خندان  لب هایی  با  حــاال 
ــاری خیر و متبرک بــه نــام امــام  را کــه بــا ک
دهند. ادامـــه  ــد،  کــرده ان شــروع  هشتم)ع( 
ثامن الحجج)ع( حتی  گمنام  این سربازان   
اگر بحران کرونا بین آن ها و امام عزیزشان 
هزاران کیلومتر فاصله بیندازد، باز هم راه 
تقسیم خوبی را بلدند، با قلب هایی که به 
که   خــون سرخی  و  می تپد  موالیشان  یــاد 

نذری ابدی را به یادگار دارد.

روایتی از  اهدای خون خادمیاران رضوی در شهرستان زرند

توزیع 5 هزار وعده غذا نذر سرخ
بین محرومان بیرجند  

مشارکت  با  بیرجند  رضــوی  خادمیاران 
خراسان  یـــاران  رســانــه  نیکوکاری  مرکز 
جنوبی و گروه های جهادی 5 هزار وعده 
غذای گرم را در روستاهای کم برخوردار و 
نیازمندان این شهرستان توزیع کردند.در 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
5 هزار و 300 وعده غذای گرم با اولویت 
ایتام و نیازمندان به همت خیران طبخ 
بیرجند  نیازمندان شهرستان  بین  در  و 

توزیع شد.
میلیون   80 فاطمی«  »اطعام  طرح  بــرای 
تــومــان از مــحــل مــســاعــدت خــیــران و 
ــان قـــدس رضـــوی،  مــشــارکــت  هــای آســت
گروه جهادی بسیج رسانه، ستاد اجرایی 
رسانه  نیکوکاری  مرکز  امـــام)ره(،  فرمان 
یاران و کمیته امداد استان هزینه شده 

است.

تبرکات به کارگران 
آذربایجان غربی رسید 
ــروز شــهــادت حضرت  ــا ســال هــمــزمــان ب
فاطمه)س( 1۶0 بسته معیشتی به همت 
بین  در  معصومه)س(  حضرت  کــانــون 

کارگران شهرستان ارومیه توزیع شد.
مسئول دفتر خدمت رضوی این استان 
با عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت 
ــرد: از طــرف کانون  ــرا)س( اظــهــار کـ ــ زهـ
معصومه)س(  حضرت  رضــوی  خدمت 
معیشتی  1۶0بسته  ارومیه،  شهرستان 
تــوزیــع شد  ایــن شهر  کــارگــران  در بین 
که برای تهیه هر بسته 450هــزار تومان 
بــرای  تــومــان  72میلیون  مجموع  در  و 
است.  کارخداپسندانه هزینه شده  این 
معصومه)س(  حضرت  کانون  مسئول 
نیز از طبخ و توزیع هزار و 50 وعده غذا با 
هزینه  14 میلیون تومان و 300 کاسه آش 
با هزینه 4 میلیون تومان به همت این 

کانون خبر داد.

سرزمین آفتاب 

گزارش کوتاه
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و چراغ  گنبد طا، چشم  کاشانی:  مــروج  محمدحسین 
مشهد اســت. قدیم   ترها می شد از همه جای شهر تأللؤ 
طایی  رنگش را دید که رو به آسمان، قد برافراشته است 
حاال اما دست بلند ساختمان ها، مجال تماشای گنبد را 
تنگ کرده است؛ هر چند هنوز هم این گنبد طاست که 
در شلوغی های سرسام آور شهر، مثل انگشت اشاره ای راه 

آسمان را به چشم های مشتاق نشان می دهد. 
آدم  دل  از  را  غفلت  غبار  هــم  دور  از  تماشایش  حتی 
می تکاند؛ با وجود این گاهی غبار غم های شهر می نشیند 

روی دل گنبد. آن  وقت است که خادم ها دست به کار 
می شوند تا زنگار را از آینه خورشیدنمای مشهد بروبند؛ 
گاهی با آب و اسفنج؛ گاهی هم با شوینده های شیمیایی. 

یاد عمواسدهللا به خیر؛ که طناب می بست به کمرش و آب 
می گرفت روی خشت های طا، روی کتیبه های نقره کوب. 
دست های زمخت پرپینه اسدهللا زرین مهر، صفای گنبد 
مطهر را کامل می کرد. حاال اما دیگر عمواسدهللا نیست؛ 
تا  از یک سطل آب و چند  باید بیشتر  بماند که گاهی 
اسفنج، خرج برق  انداختن کاشی  و کتیبه گنبد کرد. این 

گنبد نورانی، جزئی از یک بنای تاریخی هم هست و مثل 
هر بنای تاریخی دیگری، نیاز به رسیدگی های بیش از این 
دارد.کار رفت و روب گنبد که خدام از آن به عنوان »عملیات 
پرداخت« یاد می کنند، توسط سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی انجام می شود. حاال هم چند روزی است که 
داربست ها دور گنبد، بست نشسته اند تا کمک کنند که 

کار برق انداختن گنبد، بهتر انجام شود. 
از افق آسمان مشهد باال  چند روز دیگر وقتی خورشید 

بیاید، دوباره برق گنبد طا، چشم هایش را می زند.

خبر
عملیات پرداخت گنبد حرم مطهر رضوی چند روزی است که در حال انجام است 

غبار روبی از گنبد طال 
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شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد؛ " عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه )PM ( پستها و خطوط       
انتقال و فوق توزیع س�ال 1400 “ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی 

کیفی )فشرده( به شرکت حایز شرایط ، واگذار نماید.
.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ح/ 28 /99 «  

(( خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است ))

*شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
ال�ف(  دارا ب�ودن گواهی صالحیت معتب�ر پیمانکاری 
با حداقل پایه  4 رش�ته نیرو  از س�ازمان برنامه و بودجه 

کشور وظرفیت آزاد.
ب( دارا ب�ودن گواهینام�ه صالحی�ت ایمن�ی معتبر از 

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

مناقصه گران حایز شرایط می توانند  پس از ثبت نام در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی 
مبل�غ 1,000,000  ری�ال به حس�اب مندرج در س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران)مشاور( 
فایل اس�ناد ارزیابی کیفی و اس�ناد مناقص�ه را بارگیری 

نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 
 10:00 روز س�ه شنبه تاریخ 99/10/30 تا ساعت 12:00 

 روز یک شنبه  به تاریخ 99/11/05 .
*تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و 

محل  تحویل پاکت الف:
از پیش�نهاد دهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه 
مستندات و مدارک )اسناد ارزیابی کیفی، پاکت الف ،ب 
و ج ( را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا 
س�اعت 12 روز سه شنبه  به تاریخ 99/11/21 بارگذاری 
نمایند و اصل پاکت الف با ش�رایط درج ش�ده دراسناد 
مناقصه و به صورت الک و مهر ش�ده تا ساعت 12 همان 
روز پ�س از ثبت در دبیرخانه ش�رکت ب�رق منطقه ای

 خراس�ان به آدرس:مش�هد – انتهای بل�وار وکیل آباد – 
نرس�یده به دو راهی ش�اندیز – طرقبه – سمت راست به 

ام�ور تدارکات و قراردادها –تلف�ن 36103620 – 051 – 
دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.

*تاری�خ و محل گش�ایش پ�اکات: س�اعت 00  : 13 روز                 
س�ه ش�نبه  به تاریخ 99/11/21 در محل امور تدارکات 

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

)www.setadiran.ir( موجود می باشد.
* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیشتر، متقاضیان 
 می توانند با مشاور)ش�رکت منیران-مهندس نوری( به 
ت�دارکات  ام�ور  ب�ا  ی�ا   -  051-38717200 ش�ماره 
                                                                                               051-36103620 ش�ماره  ب�ه  قرارداده�ا  و 

)آقای حسین زاده( تماس حاصل فرمایند.
*ب�ه پیش�نهادهای فاق�د امض�ا ، مش�روط ، مخ�دوش 
وپیش�نهاداتی که بعداز انقضای مدت مقرر واصل شود ، 

مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*پیش�نهاد دهنده موظف به ارایه تضمی�ن معتبر و قابل 
تمدید مطاب�ق آیین نام�ه تضمین درمعام�الت دولتی                 
م�ی باش�د و پیش�نهادهای فاقد س�پرده، س�پرده های 
مخ�دوش ، س�پرده ه�ای کمترازمی�زان مق�رر، چک 

شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
*س�ایراطالعات و جزییات دراس�نادمناقصه درج ش�ده 

است .
ضمنًا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
ب�ه پایگاه ه�ای اطالع رس�انی به آدرس ذی�ل مراجعه 

نمایند: 

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»شناسه آگهی1080507سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

م الف7753

 شماره فراخوان 
مدت موضوع مناقصهدرسامانه ستاد

قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در 

محل اعتبار فرایند  ارجاع کار) ریال(

2099001123000048
 )PM( عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
منابع داخلی1213.364.054.965  ماهپستها و خطوط انتقال و فوق توزیع سال 1400 

)غیر عمرانی(

,ع
99
11
11
8

آگهی مناقصه

شرکت قند چناران 

ش��رکت قن��د چن��اران در نظ��ر دارد خرید 
تجهیزات زیر را :

1- یکدس��تگاه پم��پ وما نو م��دل 1502 با 
98lit/min و دبی bar 565 تحمل فشار

انواع لوله بدون درز با ابعاد و مش��خصات 
زیر

400 شاخه استیل   3030*36*32 -2
4000 شاخه فوالدی  2320*36*32 -3
1850شاخه فوالدی  2050*36*32 -4
600 شاخه فوالدی  3220*36*32 -5
300 شاخه فوالدی  3000*36*32 -6

1300 شاخه فوالدی  2760*35*31 -7
800 شاخه فوالدی  3330*36*32 -8

9- یکدستگاه مخزن هوای فشرده ظرفیت 
10 متر مکعب فش��ار bar10 ارتفاع مخزن 

m2 قطر m 3.5
 bar 10-  یکدستگاه کمپرسور هوا تایفون

mim 22  8/5 میزان هوادهی
ی��ا  فروش��نده  ب��ه  مناقص��ه   طری��ق  از 

فروش��ندگان واجد ش��رایط واگذار نماید.
کلّی��ه متقاضیان محت��رم میتوانند از روز 
چهارش��نبه موّرخ 1399/11/01 پیشنهادات 
کتب��ی خ��ود را در پ��اکات دربس��ته تا روز 
پنجش��نبه م��وّرخ 1399/11/09 ب��ه آدرس 
چناران  پستی خراسان رضوی-شهرستان 
قندچناران-کدپس��تی:13169- –ش��رکت 

93617 ارسال نمایند. 
مبل��غ   10% بایس��ت  م��ی  متقاض��ی  ه��ر 
پیش��نهادی خ��ود را  ب��ه حس��اب ش��ماره 
بان��ک   170190000000210914021009
ص��ادرات بنام ش��رکت قند چن��اران  جهت 

ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.
کلیه پاکتها در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه 
کنفران��س  س��الن  در   1399/11/11 م��وّرخ 
شرکت گشوده و برنده یا برندگان مناقصه 

معرفی خواهند شد. 
ش��رکت در رد ی��ک ی��ا کلیه پیش��نهادات 

مختار است.

 شهرداری بشرویه به استناد مصوبات شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 

1-فروش قطعات تجاری )بازار سنتی-حاش��یه 
میدان شهدا(

2-فروش خانه مسکونی )خیابان حجت(  
3-اجاره عمارت پناهی)بوم گردی(

ازطریق مزایده کتبی یا براساس قرارداد اجاره 
واگذار نماید.

متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتش��ار آگهی 
ش��رایط  ب��ه  وباتوج��ه   1399/10/25 مزای��ده 
مزای��ده پیش��نهادات خ��ود را در قالب اس��ناد 
ش��رکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته 
به همراه س��پرده تا س��اعت14/30روز ش��نبه  
ب��ه دبیرخان��ه  ش��هرداری   م��ورخ 1399/11/11 

تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت 12روز یکشنبه 
م��ورخ 1399/11/12 باحض��ور اعضاء کمیس��یون  

معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر در س��اعات اداری 
ب��ه ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

32787705-056 تماس حاصل نمایند. 
حسین باللی-شهردار بشرویه ,ع

99
01
08
66

 آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم

,ع
99
11
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))آگهی مناقصه عمومی خرید داروهای دامپزشکی((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد داروهای دامپزش�کی م�ورد نیاز خود را از طریق 
برگ�زاری مناقص�ه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دع�وت به عمل می آید 
جه�ت دریافت لیس�ت داروه�ا و مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقص�ه به تارنم�ای www.daqr.ir منوی 
بازرگان�ی بخ�ش مناقصه و مزایده مراجعه و فایل های مربوط را دریاف�ت نمایید و یا به صورت حضوری 
به آدرس: مش�هد-خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1399/11/12 به 

آدرس ف�وق الذک�ر تحوی�ل نماین�د .                                       
جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .

مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 
1-پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس 

به نام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناس�ه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(.
2-پاکت ب تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره 

برداری ش�رکت.
3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مش�خص نمودن محل و مدت زمان تحویل و ش�رایط بازپرداخت.

•مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
•هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .
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 سلبریتی ها حتی با کمک به فقرا هم 
در حال خدمت به خود هستند

عضو  شاه قاسمی،  احــســان  دکتر 
در  تــهــران  دانشگاه  علمی  هیئت 
وبینار »فرهنگ شهرت و پورنوگرافی 
فــقــر« کـــه بـــه هــمــت پــژوهــشــکــده 
مــطــالــعــات فــرهــنــگــی و ارتــبــاطــات 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی بــرگــزار شــد، عــنــوان کــرد: 
معتقدند  اســاســاً  چــپ  متفکران 
سلبریتی ها در خدمت سرمایه داری 
هستند و کمک می کنند سرمایه داری از خود تصویری انسانی و نیک خواه 
ارائه دهد. عالوه بر این، سرمایه داری از این طریق فقر را نه به عنوان یک 

مشکل ساختاری در جوامع، بلکه مشکل فردی معرفی می کند.
به گزارش مهر، شاه قاسمی به نظرات »ژیژک« در این زمینه اشاره کرد و 
افزود: وی معتقد است سلبریتی ها بین جهان سرمایه داری و جهان فقر 
پل می زنند. پول می آورند و مدرسه می سازند. بچه ای را به فرزندی قبول 
می کنند، بین افراد فقیر پول توزیع می کنند و کارهایی نظیر این انجام 
می دهند که نام این، سرمایه داری بدون کافئین است! سرمایه داری را بدون 
سرمایه داری نشان می دهند. در واقع سرمایه داری بسیار متجاوز است و 
در آن همه چیز »خوار« به نظر می آید، اما به کمک سلبریتی ها آرام به نظر 

می رسد؛ بنابراین جامعه ای که ممکن است شورش کند را آرام می کنند.
وی با بیان نمونه های متعددی از فعالیت های سلبریتی ها در ایران تصریح 
کرد: در ایران سلبریتی ها اگر سیاسی نباشند، می توانند برخی کارها را 
انجام دهند و در بسیاری از موارد رسماً تخلف هم می کنند. از مردم پول 
گرفتند، اما به همان اندازه خرج نکردند. بنگاه های خیریه هم گاهی از این 
طریق پولشویی می کنند. در این زمینه ما هم مقصر هستیم که از آن ها 
می خواهیم به مناطقی که وضع بدی دارند، بروند. ما گاهی با آن ها همدست 
هستیم. رنج مردم را می بینیم و کمک به آن ها را به سلبریتی ها می سپاریم و 
خیال خودمان را راحت می کنیم تا از احساس گناه خود بکاهیم. کنش خود 
را با آن ها هماهنگ می کنیم و حتی انفعال خودمان را به سلبریتی می دهیم 

با این تصور که مشکل حل خواهد شد.
این پژوهشگر فرهنگ شهرت افزود: من این صنعت نیکوکاری را ساختار 
علمی دادم و از آن تشبیه به پورنوگرافی کردم. پورن یک واژه  تحقیرآمیز 
است و ارزان ترین طبقه  مردم هستند که هیچ هنری ندارند و در نهایت تنها 
بدنشان را در اختیار دیگران قرار می دهند. تصویری هم که سلبریتی ها از 
طریق آن خود را مطرح می کنند در ذات خودش پورنوگرافی دارد. تصویر 
جعلی است و اصالت ندارد؛  یک چیز تحقیرآمیز است و وجوه پورنوگرافیک 

دارد.
شاه قاسمی به وجوه دیگر این شباهت اشاره و خاطرنشان کرد: لذت دیداری 
و لذتی که از دیدن تصویر یک مدل وجود دارد، به نوعی شبیه عملکرد 
پورنوگرافی است که دعوت به جذابیت تصویر صورت می گیرد. در حوزه  
فقر هم اصل بر این است که از جذابیت تصویر استفاده و یک آفریقایی را 
نشان دهید تا نگاه خیره غربی را بهتر جذب کنید. بنابراین در همین تصاویر 
فقر هم، تصاویر زنان سه برابر تصاویر مردان است. ۶۰ درصد عکس هایی 
که برای خیریه ها به کار می رود، زنان و کودکان را به عنوان قربانی نشان 
می دهند. در واقع شبیه پورنوگرافی واقعیت برساخته و بدن برهنه ساخته 

و پرداخته می شود.
وی وجه دیگر تشابه را »تکبر« دانست و تصریح کرد: در هر دو، نوعی نگاه 
از باال وجود دارد. در حوزه  فقر راحت بر مبل نشسته و عکس های فقر را 
می بینید و در پورنوگرافی هم این چنین است. عالوه بر این، کثرت تصاویر 

پورنوگرافی آن را تبدیل به تصاویر عادی می کند. 
در تصاویر فقر هم همین اتفاق می افتد. انبوه تصاویر فقر آن را به تصاویری 
معمولی تبدیل می کند و به سیاست زدایی و کرخت زایی منجر می شود. 
همچنین در پورنوگرافی فقر نوعی ساده سازی وجود دارد و مسئله  پیچیده  
فقر را در قالب یک کمک ساده قابل حل معرفی می کند، همان طور که 
را  آن  که  این ساده سازی هستیم  رابطه  جنسی شاهد  و  پورنوگرافی  در 
از چارچوب خود جدا و عرضه می کند. در ساده سازی هیچ وقت متوجه 
نمی شویم مشکل واقعی فقر از کجا نشأت می گیرد و دالیل واقعی فقر 

چیست؟
این استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر اینکه سلبریتی ها قدم اساسی برای 
حل معضل برنمی دارند و فقط در پی خدمت به خود هستند، اظهار کرد: 
این امید وجود دارد که با کارهای پژوهشی و انتشار کتاب های جدید خارجی 
و ایرانی، بتوان سطح آگاهی را در این حوزه باال برد و از اینکه مردم زمینه ساز 

تقویت این جریان شوند تا حدودی جلوگیری کرد.

حجت االسالم واعظی:

به فقه فناوری نیاز داریم
حــجــت االســالم احــمــد واعــظــی در 
افتتاحیه دفتر مرکز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق که در ساختمان این 
دفتر و با حضور دکتر سورنا ستاری، 
ریاست  ــاوری  ــن ف و  علمی  مــعــاون 
محمد  حجت االسالم  و  جمهوری 
برگزار  مرکز  این  مدیرعامل  قطبی، 
شد، گفت: ما در حدود سال ۱۳۹۴ 
یک اداره کل تبلیغ نوین و همچنین 
در سالیان طوالنی، یک مرکز فرهنگی و هنری داشته ایم که در آنجا کارهایی 
از این جنس انجام و گاه رویداد هایی از خالقیت هایی با عنوان تبلیغ نوین و 

فعالیت در فضای مجازی و فعالیت رسانه ای شکل می گرفت.
وی افزود: اگر این خالقیت ها در کشور به خوبی پشتیبانی و تجاری سازی 
شود، بی نیاز از فروش نفت می شویم و درحقیقت این اذعان و اعتقاد وجود 
دارد و کسانی که اهل فن هستند می دانند این خالقیت ها چه جهشی را 

می تواند ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری رسا حجت االسالم واعظی پیشرفت و نوآوری را همگام 
هم دانست و ابراز کرد: مسئله پیشرفت یک مقوله ای است که با نوآوری، 
خالقیت و ابتکار گره خورده است. فرقی نمی کند عرصه پیشرفت، چه 

عرصه ای باشد. 
در هر عرصه ای اگر خالقیت، نوآوری و ابتکار وجود داشته باشد و گام های 
استواری در زمینه به فعلیت رساندن آن ایده های نوآورانه برداشته شود، 

پیشرفت حاصل می شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی به عرصه های مختلف تبلیغی پرداخت و عنوان 
کرد: در جلساتی که در هیئت مدیره این مرکز نوآوری داشته ایم، تأکید 
کرده ایم که باید برخی عرصه ها را در اولویت قرار دهیم. رئیس دفتر تبلیغات 
اسالمی در پایان احتیاج به فقه تکنولوژی و فناوری را الزم دانست و گفت: 
مسئله فناوری و امور دانش بنیان، احتیاج به دانش متناسب با این حوزه 
دارد؛ یعنی ما احتیاج به یک دانش مربوط به فناوری و امور دانش بنیان 
و نوآوری داریم. منظور ما از دانش متناسب، فقه فناوری و فلسفه فناوری 
است؛ مباحثی مانند فقه امور مربوط به نوآوری و دانش بنیان. در جلساتی 
که داشتیم سؤاالت به شدت دینی در این زمینه مطرح است. حوزه علمیه و 

دفتر تبلیغات این ظرفیت را دارند که در این عرصه نیز گام بردارند.

گزارش نشست

دیدگاه

نظام استدال ل ورزی سروش قوی تر نشده بلکه به مراتب غیرقابل دفاع تر شده است  دکتر پرویز امینی، جامعه شناس در ضمن یادداشتی با عنوان »کارنامه سروش در 75 سالگی« نوشت: سروش 
در چهار گام اندیشه ورزی خود یعنی رابطه دین و قدرت، پس از رؤیای  رسوالنه، بسط تجربه نبوی و قبض و بسط تئوریک شریعت، در کنار رادیکال کردن مدعا از معرفت دینی به خود دین، نظام استدالل ورزی اش 

قوی تر نشده بلکه به مراتب غیرقابل دفاع تر شده و توانایی توجیهی پایین تری پیدا کرده است. 

در  انقالبی  غربی ها یک  که  نیست  این طور  اینجا 
مفاهیم ایجاد کرده باشند بلکه در برداشت از مفاهیم، 
انقالب شده است. ما باید این را در نظر بگیریم که 
در غرب انقالب نکرده اند که بگویند این مفهوم این 
است بلکه یک انقالب فرهنگی در فکرشان به وجود 
آورده انــد و مفاهیم را با یک تعریف و برداشت تازه 
وارد میدان ادبیات، علم، تولید و فناوری کرده اند. این 
همان مسئله ای است که ما کمی در آن درجا زده ایم 
و دلیل اصلی اش نیز می تواند این باشد که ما به این 
باور رسیده ایم غرب از ما بسیار جلوتر است و این 
نگاه خودحقیرپندارانه همیشه ما را در مقابل آن ها 
کوچک تر کرده است. این ها همه ساخته های ذهنی 
ماست که سبب شده قطبی در جامعه به وجود بیاید 
که همواره می گوید خودباور باش و اعتماد به نفس 
داشته باش و بیا در مقابل علوم انسانی اسالمی به 
عنوان یک قطب در مقابل علوم انسانی غربی صحبت 
اگر  این برویم.  از  بیاییم و فراتر  کنیم. من می گویم 
یورگن هابرماسی که من با او ارتباط شخصی دارم، 
روش شناسی را درونی کرده است، مگر در مطالعات 
خودش می آید و از مسیحیت صحبت می کند؟ می آید 
و می گوید ما داریم از علوم انسانی مسیحی صحبت 
می کنیم؟ نه، بلکه آن نگاه مسیحیت جانمایه کار او 
است و کسی که در فرهنگ مسیحی بزرگ شده دقیقاً 
نگاه مسیحی او به این قضیه را درک و حس می کند 
حاال اگر آن نگاه مسیحی را نیز به شکلی رد کند باز هم 
آن را درک می کند ]کما اینکه یک مدت رد کرد ولی بعد 
دومرتبه آمد و گفت معنویت خوب است و دین یک 

مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد[. 

ما چون روش شناسی نداریم آمدیم و همین یورگن 
هابرماس را در زمان خاتمی خدا کردیم. او گفت دین 
بد است ما نیز گفتیم دین خوب نیست، چرا؟ چون 
مزاحم علم و دانــش و تولید علم و فناوری است. 
هابرماس باز آمد و گفت دین بد نیست ما نیز آمدیم 

و گفتیم بد نیست.
 آن هــا گفتند انقالب صنعتی باید صــورت گیرد و 
زمانی این انقالب صنعتی می تواند رخ دهد که ما 
دین را به مسجد بفرستیم، بعد خودشان آمدند و 
خرافات علمی را به وجود آوردند که در مورد این ها 
هم می شود بحث های زیادی کرد. خودشان دین را 
بیرون فرستادند ولی یک علم دینی آوردند و علم را 
تبدیل به یک دین کردند مثل روان کــاوی زیگموند 
فروید. کلیت سیستم روان کاوی فروید یک اعتقاد و 
مثل دین است. شما اگر اعتقاد به روان کاوی نداشته 
باشید اصالً نمی توانید یک روان کاو باشید. بزرگ ترین 
مشکل زیگموند فروید نیز در واقع همین است و 
بزرگ ترین مشکلی نیز که االن با فرویدیسم در اروپا 
دارند همین است که می گویند یا به آن اعتقاد داری یا 
نداری. به تعبیری اینجا نگاه علمی به اعتقاد بدل شد. 

از گفت وگواز گفت وگو

  غربی ها دین را کنار گذاشتند 
ولی نگاه علمی شان را به اعتقاد بدل کردند

ابن سینا در مسائل هستی شناسانه، روش شناسانه و 
ساختارشناسانه برخورد نمی کند بلکه به کلیت نگاه 
علوم  در سیطره  فرد  که همین  در صورتی  می کند 
تجربی خود که در »قانون« طب رقم می خورد، کامالً 
روش شناسانه عمل می کند؛ این چیزی است که ما 
می توانیم به عنوان یک الگوی تاریخی تبدیل به یک 
تئوری منظم، به روز و وارد آن جهانی کنیم که اسمش 
را علوم انسانی اسالمی یا علوم اجتماعی اسالمی 

می گذاریم. 
من فکر می کنم اگر بومی سازی و دست کم به شعور 
و وجدان تاریخی خودمان اثبات کنیم که آن چیزی 
که در غرب هست در نهاد تاریخ تفکر ما تعبیه شده، 
وجود داشته و دارد و بزرگان ما مثل ابن سینا به آن فکر 
کرده اند، می تواند عقل ما را به این شعور برساند که 
ما زمینه روش شناسی برای تولید نگاه ساختارشناسی 
برای رسیدن به درک دلیل موجودیت هستی را داریم 
و نیاز به عاریه گیری نیست. چون آنجا گیر کردیم به 
گونه ای غرب گرا و اگر بخواهم فراتر بگویم، غرب گدا 
شده ایم. دقیقاً مثل کسی که سرچهارراه نشسته و 
تکدی گری می کند. ما نیز در حوزه روش شناسی این 
کار را با غرب کرده ایم یعنی نگاهی که آن ها می گویند 
پوزیتیویسم همین روش شناسی برآمده از دل تاریخ 
علوم تجربی است. به تعبیری آن ها کار خیلی شاقی 
تولیدات  همان  از  بــرآمــده  اســاســاً  ایــن  و  نکرده اند 
علوم تجربی و ریاضی آن ها بوده است. روش هایی 
را که دانشمندان برای درک اجزای یک شئ بزرگ 
ابــداع کرده بودندبعدها  یا درک یک وجود موجود 
»پوزیتیویسم« نام گذاشتند. به عبارتی همه چیز را از 

ساحت علم و دریچه و روزنه آن نگاه کردند و به مرور 
زمان به این وسعت دادند که درنهایت در قرن ۱8 و 
۱۹ جان گرفت، قرن بیستم فوران کرد و دست آخر 
انقالب های علمی در آنجا صورت گرفت. چرا؟ چون 
ذائقه دانشمندان، دیگر با آن نگاه کلی به هستی 
خداحافظی کرده بود و به نگاه جزئی پرداخته بود 
که مثالً فیزیک کوانتوم به همین نگاه جزئی گرایانه 
و اتمیستی برمی گردد. می خواهم بگویم حرکتی را 
که ما از هستی شناسی به روش شناسی داشتیم -که 
می شود اسم آن را گذار از کلیت شناسی هستی به 
جزئیت شناسی روش شناسانه گذاشت- می شود در 
سیر پیشرفت و تحول تفکر در اروپا مشاهده کرد؛ 
و  اجــزا  به  کلی  نگاه  و  حکمت همان هستی گرایی 

موجودیت هاست. 
این خطری است که ما در دور باطل آن قرار گرفته ایم 
و مدام از خودمان تولید می کنیم و به خورد خودمان 
باید  ما  که  اســت  نقطه ای  ایــن  نظرم  به  می دهیم. 
روی آن دست بگذاریم تا به این برسیم که ساختار 
هستی را فقط با یک نگاه مبتنی بر روش و مفاهیم 

تحقق پذیر و ابطال پذیر نبینیم.

 الگوی تاریخی ابن سینا  را  می توان
 وارد جهان علوم انسانی اسالمی کرد

هستی شناسی،    حــــوزه  ســـه  بـــه  غـــرب 
معرفت شناسی و متدولوژی یا روش شناسی 
نگاه ساختارمندی کرده است. همه می دانیم 
فلسفه اسالمی تأکید زیادی بر هستی شناسی 
یا همان آنتولوژی دارد تا اینکه روی متدولوژی 
امـــروزه  متفکران  از  خیلی  بــاشــد.  داشــتــه 
می گویند این نوع نگاه سبب شده دیالکتیکی 
بین ماهیت و وجود آن طــور که باید نتواند 
شکل بگیرد و همین نبود دیالکتیک بین 
وجـــود و ماهیت اســت کــه مــا را در حــوزه 

متدولوژی و روش ها عقب نگه می دارد. 
شما روی یک مسئله حساس و در عین حال 
بسیار مهم دست گذاشته اید. اگر مکاتب 
مختلف فلسفی را در کلیت جهان در نظر 
بگیرید شاهد روش هــای متعددی خواهید 
بود. برخی از فالسفه هستی شناس و برخی 
الهیات شناس هستند به این معنا که مثالً از 

دید آن الهیات نگاه می کنند. 
جهان همیشه به این سو حرکت کــرده که 
ما ساختارشناس باشیم و ساختارشناسی ما 
نیز برآمده از یک روش شناسی باشد تا در 
واقع بتوانیم با یک ساختارشناسی برآمده از 
روش شناسی به درک دلیل موجودیت هستی 
برسیم؛ اینکه هستی از چه اجزایی تشکیل 
شده و ما چگونه می توانیم به یک درک کلی و 
یک درک جزئی از هستی برسیم و این فقط 
و  نگاه روش شناسانه  و  اتخاذ یک روش  با 
مفهوم شناسانه به هستی ممکن است. نگاه 
اسالمی  فلسفه  در حیطه های مختلف  ما 
بیشتر به کلیت هستی بوده و به جزئیات 
آن نبوده اســت، دقیقاً مثل اینکه شما به 
یک رادیو گوش بدهید بدون اینکه بپرسید 
این رادیو از چه اجزایی تشکیل شده است. 
در اروپا نسبت به جوامع اسالمی برای فهم 
خیلی  روش شناسی  بر  تأکید  مسئله،  این 
شاخص تر است و در حقیقت این دو برآمده 

از دو جهان بینی است. 
جهان بینی غربی، جهان بینی فردیت گراست؛ 
فردیت گرا به این معنا که به تفکر و شخصیت 
تا  مــی شــود  اعتنا  بیشتر  تفکر  فــردیــت  و 
را در مباحث  کــل  مــا اصــل  بــه کلیت آن. 

متافیزیکی و هستی شناسی یا روند شناسی 
و جــریــان شــنــاســی در نــظــر مــی گــیــریــم در 
صورتی که اصل و مبنا و تأکیدمان باید بر 
روش باشد تا از روش به ساختار برسیم و با 
ساختارسازی و ساختارشناسی به درک دلیل 
اکنون  شویم.  نزدیک تر  هستی  موجودیت 
و  انسانی  تجربی،  مختلف  علوم  تولیدات 
اجتماعی نیز از همین نگاه ساختارشناسانه 
برآمده از روش شناسی در غرب است. البته 
ما نیز در کانون فلسفه ورزی خودمان چنین 
را داشته ایم، همان طور که  شخصیت هایی 

ابن سینا از این دسته است. 

را در    ــاق  ــ ــف ــ ات ایـــــن  ــا چـــطـــور  ــی هـ ــربـ غـ
روش شناسی شان رقم زدند؟

اروپایی ها زرنگی کرده و مباحث علوم تجربی 
و  کردند  اجتماعی  و  انسانی  علوم  وارد  را 
بــه درک  بــرای رســیــدن  تکنیک هایی را کــه 
از  برآمده  یا  بــوده  دلیل موجودیت هستی 
همان  سرچشمه اش  کــه  ساختارشناسی 
روش شناسی است وارد جالیزها و سازمان های 
متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی کردند. 
دلیل اصلی اش نیز این بود که بتوانند از کلیت 
به جزئیت برسند. ما در آن کلیت گیر کرده ایم 
به خاطر همین شیفته تفکرغرب هستیم. 
چرا؟ چون روش شناسی اش تحکیم و تبدیل 
به یک فرهنگ و دانش علمی شده است 
و این چیزی است که ما را از آن ها متفاوت 

می کند. 
اگر در هر چیزی افــراط شــود، خطری را در 
سینه خودش به وجود می آورد. وقتی به علوم 
انسانی می پردازیم نیازی به گفتن علوم انسانی 
اسالمی نیست بلکه باید این نگاه اسالمی را 
در آن جاری کنیم بدون اینکه این عنوان را 
بگوییم. به عنوان یک مسلمان شیعه وقتی 
در مورد علم و دانش و تاریخ و این ها صحبت 
می کنم، مضامین شیعه داخــل آن هست 
به خصوص اینکه یک زمینه اعتقادی نیز در 
آن داشته باشد. وقتی مالصدرا می خوانیم 
مشخص است به چه دینی اعتقاد دارد و 
از چه زاویــه ای دارد به قضیه نگاه می کند. 

بنابراین اشتباه ما این بوده که تأکید روشی 
با ایجاد مفاهیم داشته ایم. یعنی مفهوم از 
کاربرد روش برای ما ارزش داشته است. ما 
یک کاتگوری و ژارگون با عنوان علوم انسانی 
اسالمی درست کرده ایم که مدام می خواهیم 
اسالم را به شکلی در داخل آن به اصطالح 
بچپانیم در صورتی که به نظر من این درست 
نیست. اگر رهبری نیز روی این موضوع تأکید 
کرده اند به نظرم هدفشان این بوده ما جوهر و 
درونمایه نوع جهان بینی مان را اسالمی کنیم، 
یعنی با آن زاویه دید و آن دریچه نگاه تاریخی 

به خودمان نظر کنیم. 

بزرگان ایدئولوگ انقالب اعتقاد دارند ما در   
حوزه های مختلف علوم انسانی نیازی به اینکه 
اسم و عنوان اسالمی را حتماً بیاوریم نداریم و 
این تعبیر را به کار می برند که »روح تعلیمات 
اسالمی« باید در آن جاری باشد و نباید فقط 
مثالً این کلیدواژه به آن الحاق شود، چرا که این 
روند به نص گرایی و اخباری گری منجر می شود.
ــد و ما  ایــن بــزرگــان اصــل مطلب را دیــده ان
باشیم،  داشته  نیز  مفهوم نگاری  می توانیم 
تعریف  می توانیم  نیز  را  خودمان  مفاهیم 
کنیم ولی چون این کار را نکرده ایم از مفاهیم 
اروپایی عاریه می گیریم و مفاهیمی را که یک 
دیگری  فکری  موجودیت  و  فرهنگ  تاریخ، 
دارد  دیــگــری  عقبه های  و  اســـت  پشتش 

استفاده می کنیم. 
من فکر می کنم به خودنابودی کشیدن تفکر 
تفکر«  را »امتناع  فلسفی که من اسمش 
می گذارم برآمده از همین نگاه غلط به تاریخ 
و خودمان است. یعنی این نگاه غلط به تاریخ 
موجب شده ما به خودمان اصالً نگاه نکنیم 
و چون خودمان را ندیده ایم، دیگری را مدام 
خودبین  غربی ها  که  در صورتی  می بینیم. 
هستند، خودبینی به این معنا که دیگران را 
نمی بینند ولی ما غرب بین هستیم به این معنا 
که خودمان را نمی بینیم. غربی ها گفتمان های 
درون فرهنگی داشتند و با خودشان صحبت 
ابن سینا مسئله حقیقت  می کنند. وقتی 
را مطرح می کند امام محمد غزالی واکنش 

نشان می دهد و می گوید تو نمی توانی 
به درک حقیقت برسی بلکه درک 
حقیقت یک مسئله بسیار پیچیده 
است که رسیدن به آن ناممکن است. 
در مورد اروپا نیز همین طور است و 
یورگن هابرماس مثالً به ریچارد رورتی 
پاسخ می دهد. وقتی ژاک دریدا -که 
من دو هفته پیش از مرگش به دیدار 
او رفتم- چیزی می نویسد این فوکو 
است که مثالً به او پاسخ می دهد. 
چکار  عاریه گیر  عنوان  به  حــاال  ما 
می کنیم؟ می آییم و این گفتمان ها را 
به یک گفتمان در جامعه خودمان 
تبدیل می کنیم. در جامعه ای که هیچ 
یک از این فرهنگ ها و روند تفکر و 
هیچ یک از ایــن رابطه های ذهــن و 
زبان در آن ریشه ندارد ما در تولید 
دانش و فناوری علوم انسانی و علوم 

اجتماعی درمانده ایم.
 من کشور خودمان را به درماندگی 
و  انسانی  علوم  مفهومی  و  روشــی 

عجز  بزرگ ترین  می کنم.  متهم  اجتماعی 
علوم  و  انسانی  علوم  تولید  در  من  کشور 
اجتماعی این است که گفتمان هایی را وارد 
جامعه کرده ایم که اصالً موضوع ما نیست .
همین می شود که آقای تاج زاده می آید و از 
قانون اساسی فالن جا یا دموکراسی اروپایی 
می گوید که نه آن را فهمیده و درونی کرده 
و نه از روند تفکر در تاریخ کشور خودش 
اطالعی دارد، اگر هم دارد ممکن است از 
میرزاآقاخان کرمانی و آخوندزاده و طالبوف 
تــبــریــزی و ایـــن تــجــددخــواهــان کـــاذب که 
واقعاً بیشتر تعصب گرایی و استبدادگرایی 

داشته اند تا تولید اندیشه، گرفته باشد. 
اشــاره من مبتنی بر پرسش شما در مورد 
هستی شناسی و مانند آن این است که ما 
را  رونــدی  در کشورمان  اخیر  در ۱۰۰ سال 
پیدا کرده ایم که کامالً گذاری از غرب گرایی 
به غرب گدایی بوده است. اکنون ما غرب گرا 
نیستیم بلکه غرب گدا هستیم. عمالً داریم 
تقلید و یک جورهایی عملگی می کنیم. از 

آریانپور و منوچهر محسنی که جامعه شناس 
بودند تا کسانی که در چارچوب های مختلف 
قلم زدند، همه عمله های غرب گدا هستند؛ 
این تعبیر یک توهین نیست بلکه توصیفی 
است که می توان در مورد آن مناظره کرد. 
این ها صاحب نگاهی هستند که در فرهنگ 
خودشان ریشه ندارد و این بسیار خطرناک 
است. بزرگ ترین خطر یک جامعه می تواند 
باور کنید ۹۰ درصد مشکالتی  این باشد. 
که امــروز در جمهوری اسالمی وجود دارد 
برآمده از این نگاه عملگی و این نگاه غلط 
به خود و تاریخ است. برداشت غلط از تاریخ 
و قرائت های ساختگی از تاریخ تفکر غرب 
و تاریخ تفکر خودمان هست. من اعتقاد 
دارم اصالً در ایران امام 
تقریباً  را  محمدغزالی 
هـــیـــچ کـــس نــفــهــمــیــد. 
پدر  محمدغزالی  امــام 
دقیق  تفکر  ــوع  نـ ــک  ی
ــت.  ــ اسـ ــد  ــ ــن ــ ــم روشــ و 
خودنوشت  زندگی نامه 
امام محمدغزالی را که 
می فهمیم  می خوانیم 
کتاب  این  سرتاپای  از 
اگر  مــا  مـــی بـــارد.  علم 
همین را تئوریزه کنیم 
دنیا  می شویم  متوجه 
دســــت مـــاســـت. من 
دارم  آلمانی  شاگردی 
کـــه یـــک ســـال و نیم 
است در حال کار روی 
محمدغزالی  امام  آثار 
اســت و به یک درکی 
از او رسیده است. در 
دکــارت  فلسفه  مـــورد 
لوکوموتیو  می گویند 
تفکر عصر جدید با دکارت شروع می شود 
که همه این را قبول می کنیم. دکارت زمانی 
را نوشت، کتاب  که کتاب شک علمی اش 
زندگی نامه امام محمدغزالی در دستش بود. 
شما اکنون اگر به منزل دکارت در فرانسه 
دستخورده  که  دکــارت  کتابخانه  در  بروید 
است در کنار کتاب »شک علمی«، زندگی 
نامه امام محمد غزالی را می بینید و جالب 
اینجاست آنجایی که امام محمدغزالی در 
دکارت  مورد شک علمی صحبت می کند 
حاشیه نویسی کرده و زیرکل آن خط کشیده 
است. خود دکارت با دست و قلم خودش 
نــشــان می دهد  ایـــن  ــت.  اسـ خــط کشیده 
اروپایی ها چقدر به آثار فالسفه اسالمی نگاه 

کرده اند. این بسیار مهم است.
اگــر تــوجــه کنید دانــشــمــنــدان دیــگــری که 
تفکیک  نــوع  بــوده انــد یک  بیشتر مترجم 
علم کرده اند و بر اساس آن تفکیک علم، 
آثار بسیاری از دانشمندان جهان اسالم را 
به زبان های مختلف اروپایی ترجمه کرده اند. 

پروفسور حمیدرضا یوسفی، استاد تاریخ تفکر دانشگاه پُتسدام آلمان و پژوهشگر فلسفه میان فرهنگی:

به عاریه گرفتن مفاهیم اروپایی پایان دهیم

ما می توانیم مفاهیم 
خودمان را نیز تعریف 
کنیم ولی چون این 
کار را نکرده ایم از 

مفاهیم اروپایی عاریه 
می گیریم و مفاهیمی 
را که تاریخ، فرهنگ 
و موجودیت فکری 

دیگری پشتش است و 
عقبه های دیگری دارد 

استفاده می کنیم

بـــــــرش

نوع  فاطمی نسب   مصطفی   
مواجهه با مسئله »روش« به عقیده  
از  انسانی  علوم  متفکران  از  برخی 
اساسی ترین چالش های رسیدن به 
علوم انسانی اسالمی است. اهمیت 
که  است  مواجهه  این  از  پرسش 
و  درآورده  بداهت  از  را  آن  می تواند 
با  کند.  بدل  پیچیده  مسئله ای  به 
پروفسور حمیدرضا یوسفی، استاد 
تاریخ تفکر و روان شناسی تعامل در 
دانشگاه پُتسدام آلمان و پژوهشگر 
فلسفه میان فرهنگی در این خصوص 
ادامه  در  که  داشته ایم  گفت و گویی 

می خوانید.
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درباره یکی از قدیمی ترین بناهای موجود در اماکن متبرکه 

روزگاری که بر مدرسه »دو  در« گذشت

برای بسیاری از کسانی که به ویژه در ماه مبارک رمضان، برای تالوت قرآن 
کریم و ختم آن، به حرم مطهر سری می زنند، نام مدرسه دو در آشناست.
 امروزه این مدرسه که مسیر ورودی آن از بست شیخ بهایی و کفشداری 
شماره 13 است، به دارالقرآن حرم رضوی تبدیل شده و میزبان مشتاقان 
شنیدن و آموختن کالم وحی است. با این حال، در حافظه تاریخی مدرسه 
580 ساله »دو در«، خاطراتی پیدا می شود که شاید کمتر آن را شنیده باشید.
مدرسه دو در، یادگار دوره تیموری است؛ عصری که پس از به قدرت رسیدن 
شاهرخ، به دوره طالیی هنر اسالمی در مشهد مقدس تبدیل شد و بناهای 
معظمی مانند مسجد گوهرشاد، در کنار مضجع شریف رضوی بنا شد. در 
همین دوره بود که بنای مدرسه دو در به همت امیریوسف خواجه بهادر، 
اتمام  به  و  آغــاز شد  تیموری  فرماندهان نظامی  از  به غیاث الدین  ملقب 
رسید. اگر گزارشی که سال بنای این مدرسه را 843 هـ.ق )818 خورشیدی( 
می داند، درست بدانیم، مدرسه دو در در عهد اُلُغ بیگ، پسر دانش دوست 
شاهرخ تیموری و حدود 10 سال پس از اتمام پروژه مدرسه گوهرشاد ساخته 
شده  است. در ابتدای کار، این مدرسه به یادبود بانی اش، مدرسه »یوسف 
خواجه« یا »یوسفیهو« خوانده می شد، اما از آنجا که دارای دو در شرقی و 
غربی بود، به مرور زمان، نام دو در بر آن گذاشتند و همین نام رایج شد. 
مدرسه دو در، در دوره ناصرالدین شاه و بر اساس گزارش »اعتمادالسلطنه«، 
از شمال و جنوب به دو کاروانسرا محدود می شد. ظاهراً از موقوفات اولیه این 
مدرسه اطالعی در دست نیست. مدرسه دو در را باید یکی از شاهکارهای 
معماری دوره تیموری در مشهد بدانیم که دارای دو گنبد شبیه به هم است. 
متأسفانه متن کتیبه هر دو گنبد از بین رفته، اما زیر یکی از گنبدها، سنگ 
قبری است که اطراف آن آیت الکرسی نقش شده است و بعید نیست که 
قبر خودِ یوسف خواجه، بانی مدرسه باشد. این مدرسه در سال 1088 هـ.ق، 
با هزینه مادر شاه سلیمان صفوی بازسازی و بر آن موقوفاتی مقرر شد. ظاهراً 
قسمتی از این موقوفات شامل 10 باب مغازه بود که در مجاورت مدرسه و 
در امتداد بازار زنجیر قرار داشت؛ مکانی که در حال حاضر وجود ندارد و به 
اماکن متبرکه ملحق شده  است. هر چند که بنای این مدرسه 500 مترمربعی 
با 34 حجره اش، بین سال های 1353 تا 1363 خورشیدی مرمت شد، اما 
وضعیت آن به گونه ای بود که باز هم امکان بهره برداری مناسب فراهم نشد.

نواده خواجه نصیر؛ نخستین متولی آستان قدس
بن  علی  عتیق  صفویه،  دوره  در  رضــوی  آستان قدس  متولی  نخستین 
احمد، از نوادگان خواجه نصیرالدین طوسی  است. وی در اردوباد، جایی 
انشا و  امــروزه آن سوی رود ارس قرار دارد، زاده شد. عتیق علی در  که 
یکم  اسماعیل  شاه  انشاء«  »منصب  و  بود  روزگــار  سرآمد  خوشنویسی 
صفوی را داشت. او پس از استعفا از خدمت دربار، از سوی نخستین شاه 
صفوی به عنوان »متولی مشهد مقدس معالی مُزَکّی« منصوب شد و به 
مشهد آمد. چنان که مشهور است، عتیق علی در مجاورت مدرسه باالسر 
برای خود مقبره ای ساخته بود که امروزه داخل حریم حرم قرار گرفته است. 
با توجه به این که متولی آستان تا پیش از او دقیقاً معلوم نیست، باید 
او  بدانیم.  آســتــان قــدس  شــده  شناخته  متولی  نخستین  را  عتیق علی 
را  و اشیاء خود  امــوال  در جمادی الثانی سال 931، طی وقفنامه، برخی 
بر حرم رضوی وقف کرد. وی از منصب خود در وقفنامه اش، با تواضع 
و با عنوان »مالزمت« یاد کرده است. متاسفانه از زمان وفات وی اطالع 
دقیقی در دست نیست. اما می دانیم که او، پس از بیرون رانده شدن 
ازبکان از مشهد توسط شاه اسماعیل یکم صفوی، منصب متولی گری 
کوشید.  بسیار  رضــوی  حــرم  عمران  در  و  عــهــده دار شد  را  آستان قدس 

روایتی تاریخی از ایستادگی مردم مشهد در برابر قرارداد استعماری تنباکو  

رواق دارالحّفاظلبیک به فتوای میرزای شیرازی در مسجد گوهرشاد

عــالمــه دهــخــدا در »لــغــت نــامــه« و دکتر 
محمد معین در »فرهنگ فارسی«، رواق 
را »ایــوان« ورودی خانه معنا کرده اند. با 
این حال، به نظر می رسد در حرم مطهر 
فضاهای  تمام  ــرای  ب رواق  واژه  رضـــوی، 
هشتم)ع(  امــام  منور  بارگاه  در  مسقف 
از  حــرم،  در  رواق  ساخت  دارد.  کــاربــرد 
فضاهای  توسعه  ســال هــای  نخستین 
اطراف آن و شاید از قرن چهارم و پنجم 
ــای  ــ ــد. یــکــی از رواق هـ ــج شـ ــ هــجــری رای
زیبایی که در کنار روضه منور قرار دارد 
و برای بسیاری از زائران و مجاوران آشنا 
دارالحفاظ  رواق  اســت،  خاطره انگیز  و 
است. این رواق بین بقعه مطهر و مسجد 
گــوهــرشــاد قـــرار گــرفــتــه  اســـت و حــدود 
217 مترمربع وسعت دارد. برخی منابع 
تاریخی، ساخت این رواق را به گوهرشاد 
مسجد  بانی  می دهند؛  نسبت  خاتون 
ــر اســاس  ــای گــوهــرشــاد. ب ــب جــامــع و زی
»تاریخچه  در  ســیــدی  مــهــدی  ــزارش  ــ گ
مسجد جــامــع گــوهــرشــاد« بــا تــوجــه به 
پیوند معماری مسجد با رواق دارالحفاظ، 
نیست.  کــم  ادعـــا  ــن  ای احتمال صحت 
هر چند که خواندمیر، در گــزارش خود 
دارالحفاظ را از بناهای امیرعلیشیر نوایی، 
وزیر فرهنگ دوست سلطان حسین بایقرا 
و بانی ضلع جنوبی صحن عتیق می داند. 
دلــیــل اطـــالق ایــن نــام بــه رواق مــذکــور، 
مستقر شدن حافظان قرآنی بود که بنا 
به نیت واقــفــان، در طــول روز به تالوت 
رواق  می پرداختند.  کریم  ــرآن  ق ختم  و 
دارالحفاظ در سال 1084 هـ.ق، در دوره 
صفویه مرمت شد؛ علت نیاز به ترمیم، 
زلزله ای سخت بود که چندی پیش از آن، 
موجب تخریب بخش هایی از رواق شده 
 بود. آینه کاری مجلل و زیبای رواق، اواسط 
دوره قاجار در سال 1296 هـ.ق با دستور 
انجام  سلطان  مرادمیرزا حسام السلطنه 
گرفت و در دوره های بعد، گسترش یافت 
تا به شکل فعلی رسید؛ پیش از آن رواق 
بود.  شده   کاشی کاری  تماماً  دارالحفاظ، 
با این حال، نشانه هایی در دست است 
که بر قدمت قسمتی از رواق که به بقعه 

مطهر منتهی می شود، تأکید دارد. 

زیر سقف حرم

حرم شناسی

اثری از مهدی سیدی    کتاب »تاریخ شهر مشهد« اثر ارجمند مهدی سیدی است. این کتاب در سال 1378 به چاپ رسید و در برگیرنده مطالب تاریخی متعدد و البته خالصه، درباره شهر مشهد و اماکن 
مقدسه است. کتاب مذکور، تاریخ مشهد و حرم رضوی را تا زمان مرگ مظفرالدین شاه در برمی گیرد. از جمله نکات مثبت کتاب می توان به نثر روان و قابل فهم و نیز توضیح هر چند مختصر بیشتر بناهای 

تاریخی شهر مشهد و حرم رضوی اشاره کرد که بخش مهمی از تاریخچه ساخت و سازها و دگرگونی های بافت اطراف حرم مطهر را هم شامل می شود.

حرکت انقالبی طالب»
نخستین  در  و   1270 ســال  مهر   13 روز 
طالب  از  جمعیتی  بعدازظهر،  ســاعــات 
مدرسه  در  کوتاه  توقفی  از  پس  مشهد 
اطــراف  بــه سمت مــغــازه هــای  ــاالســر«  »ب
بازاریانی  از  و  کردند  حرکت  مطهر  حرم 
تعطیل  را  ــود  خـ مــغــازه هــای  ــوز  هــن کــه 
به  اعتراض  در  خواستند  بودند،  نکرده 
تعطیل  را  مغازه هایشان  رژی،  قـــرارداد 
سرکوب  بــرای  حکومتی  مأموران  کنند. 

طالب، به آن ها حمله کردند. 
جمعیت  و  طـــالب  اقــــدام،  ایـــن  ــی  پ در 
رفتند،  حرم  سمت  به  معترض  مردمی 
آن  در  که  صاحب دیوان«  »فتحعلی  اما 
نایب التولیه  و  خراسان  حکمران  زمــان 
ــود، بـــه خـــدام  ــ ــوی ب آســـتـــان قـــدس رضــ
معترض  جمعیت  ورود  از  داد  دســتــور 
دستور  کنند.  جلوگیری  رضوی  حرم  به 
ــوران  ــ ــأم ــ ــران مـــوجـــب یــــــورش م ــمـ ــکـ حـ
شتم  و  ضــرب  و  جمعیت  بــه  حکومتی 
شدید طالب شد. با این حال، به نوشته 
»رســالــه  در  هــیــدجــی«  محمدعلی  »مــال 
دخانیه«، تعدادی از مردم و طالب خود 
ــه داخـــل مــســجــد گــوهــرشــاد، حــرم  را ب
و  رساندند  میرزاجعفر  مدرسه  و  مطهر 

آنجا متحصن شدند.  در 

فرار نماینده کمپانی رژی»
مردم  ضدانگلیسی  شعارهای 
مشهد، »دانیل« رئیس اداره رژی 
در مشهد را چنان به وحشت 
انــداخــتــه  بـــود کـــه بـــه »ژنــــرال 
در  انگلیس  کنسول  مک لین« 
مشهد متوسل شد و با کمک 
»صــاحــب دیــوان«،  و حمایت  او 
حــکــمــران خـــراســـان، هــمــراه با 
خانواده و کارمندانش، در ارگ 
شد.  پنهان  مشهد  حکومتی 
اعتراض های مردمی تا روز بعد 

نیز ادامه یافت. به نوشته 
حقیقی«،  متولی  »یوسف 
تعدادی از بانوان مشهدی 
متحصنان  جمع  بــه  نیز 
ــاد  ــ ــرشـ ــ ــوهـ ــ ــد گـ ــجــ ــســ ــ م
ــش  ــزای پــیــوســتــنــد و بـــا اف
جمعیت، کــار بــاال گرفت. 

ناصرالدین شاه، از »
تهدید تا انفعال

ــاه کــه  ــن شــ ــ ــدی ــ ــرال ــاصــ ــ ن
قـــیـــام  ــای  ــدهــ ــامــ ــ ــی ــ پ از 

تلگرافی  در  بــود،  بیمناک  مشهد  مــردم 
داد  دســــتــــور  بــــه »صــــــاحــــــب دیــــــوان«، 
به  را  زعفرانلو  ســـواران  و  »شجاع الدوله 

مشهد فراخواند. 
دستگیر  استثنا  بـــدون  را  یــاغــیــان  همه 
توپ  جلو  را  آن هـــا  از  نفر   100 نمایید. 
بگذارید و پدرشان را بسوزانید. این قسم 
جسارت ها و وقاحت ها چه معنی دارد؟« 
اما این تهدیدها فایده ای نداشت. حاکم 
خراسان از پس مردمی که به پا خاسته 

بودند، برنمی آمد.
 دوران تحمل بیداد، به سر آمده بود. شاه 
اجــرای  نــاچــار  مشهد،  مــردم  فشار  تحت 
برخی مفاد قرارداد رژی را در مشهد، 6 ماه 
ترجیح  نیز  کمپانی  مأموران  و  کرد  تعلیق 
نکنند.  پیگیری  را  خود  اقدام های  دادنــد 
قــرارداد رژی،  پیروزی مردم در قیام علیه 
برگ زرینی در تاریخ ایران رقم زد. »عباس 
می نویسد:  بــاره  ایــن  در  آشتیانی«  اقبال 
»واقعه رژی و توفیقی که در راه الغای آن 
نصیب ملت و علما شد، به ایشان فهماند 
که می توان با پافشاری و قیام از اقدام های 
جلوگیری  استبدادی  حکومت  خودسرانه 
کرد و این مقدمه ای شد برای همین  گونه 
و  امین السلطان  صــدارت  ایــام  در  قیام ها 

عین الدوله در زمان مظفرالدین شاه«.

برگ سبز و سند خودروی سواری L90 مدل 90 رنگ 
نقره ای متالیک به شماره انتظامی 74 ایران492 ج26

شاس���ی  ش���ماره  و   W094705 موت���ور  ش���ماره 
NAPLSRALD01142719 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
11
10
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مج���وز اس���لحه ش���کاری م���دل دول���ول ته پرکوس���ه 
کنارهم کالیبر 12 ش���ماره بدنه022007237 ساخت 
ای���ران متعلق به اینجانب مجید میرکی فرزند محمد 
علی  کد ملی 0732181372 مفقود ش���ده واز درجه 

اعتبار ساقط است .

,ع
99
11
09
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت خودروی پژو پارس مدل 1382 رنگ 
مش���کی متالیک به شماره انتظامی 453ه� 56 ایران 
36  ش���ماره موت���ور 2282108416 و ش���ماره شاس���ی 
0082801719 به مالکیت حسن حسنی عارفی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
07
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی س���مند ال ایکس م���دل 1385 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 693د93 ایران 59  
ش���ماره موتور 2000810 و شماره شاسی 17634659 
ب���ه مالکی���ت عبدالرضا تازیکی س���رخوانکالته مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
06
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
07
3

سند س���فید کمپانی موتورس���یکلت رهرو 125 مدل 
1394 به شماره موتور 0124NBJ421326 و شماره 
شاسی 125G9464332 به شماره انتظامی 78267 
ایران 773 بنام قاس���م کریمی مفقود و فاقد اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک تحصیل���ی محم���ود دهق���ان نی���ری 
کاردان مراقب���ت پ���رواز مجتم���ع آموزش���ی 
عالی هواپیمای کشوری شماره0414 مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط است

,ع
99
11
07
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سندکمپانی،برگ س���بز،برگه گمرکی،تاییده تعویض 
پالک،س���ندقطعی،بیمه وکارت خودروتویوت���ا م���دل 

1992رنگ سفید،شماره انتظامی11 ایران 199 ه 73 
شاس���ی  وش���ماره  موت���ور  2JZ0785934ش���ماره 
0022766 متعل���ق ب���ه مجی���د اس���تئین ن���ژاد مفقود 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد ,ع
99
11
07
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه مالکیت – سند – کارت ماشین و برگ سبز 
خودرو پژو 405GLX  مدل1378 به شماره شهربانی 
449ی62 ایران 12 و به ش���ماره شاسی78307905 و 
به ش���ماره موتور 22527806680 بنام س���ید محمود 
حس���ن پور ازغ���دی مفقود گردی���ده وازدرج���ه اعتبار 

ساقط است ,ع
99
11
07
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت و برگ کمپانی  س���واری سیس���تم پژو 
تیپ پارس مدل 1388 به رنگ خاکستری – متالیک 
به ش���ماره موت���ور 12488145121 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CA4AE657371  ب���ه ش���ماره پالک 54 – 
497 ل 61مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبارس���اقط 

می گردد.  ,ع
99
11
12
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت توسعه نمایشگاههای               

بین المللی استان قم )سهامی خاص( 
 شماره ثبت 5805

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان 
قانون��ی آن��ان دع��وت بعم��ل می آی��د   راس 
س��اعت 13 روز دوش��نبه م��ورخ 1399/11/13 
در مجم��ع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده که 
در محل سایت نمایش��گاهی واقع در کیلومتر 
2 اتوبان قم تهران تش��کیل م��ی گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره شرکت
2. استماع گزارش بازرس قانونی شرکت

3. بررس��ی و تصوی��ب ترازنام��ه و صورتهای 
مالی عملکرد سال 1398 شرکت

4. انتخاب بازرس
5. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

6. سایر موارد که در صالحیت مجمع فوق می باشد
 رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نمایشگاه های 

بین المللی استان قم  ع 9
91
11
21

,ع
99
11
05
3

اصالحی���ه آگه���ی ش���ماره 9911053,ع مندرج در 
تاری���خ س���ه ش���نبه 30 دی 1399:آگه���ی مزایده 
پیش ف���روش طبق���ه فوقانی واحده���ای تجاری 
بازارچ���ه ش���هرداری لط���ف آب���اد ؛ش���ماره 2286 
تاری���خ :99/10/29 در ش���رایط مزایده:3-ش���رایط 
پرداخت:پرداخت 40 درصد بهای پیش���نهادی در 
مزایده حداکثر بمدت ی���ک هفته از تاریخ اعالم 
برندگان برنده مزایده 30 درصد بهای پیشنهادی 
در مزای���ده پ���س از پایان س���فتکاری و 30 درصد 
بهای پیشنهادی در مزایده پس از تحویل نهایی 

صحیح می باشد. باد
ف آ

 لط
ری

ردا
شه

ی 
گه

ه آ
حی

صال
ا

اداره کل راه آهن شمالش��رق)1( ش��اهرود در نظر دارد نس��بت به برگزاری مزایده از درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir و بش��رح ذیل اقدام نماید.متقاضیان ش��رکت در مزایده موظفند برای شرکت در مزایده 
نس��بت به ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.الزم بذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری 

مزایده از طریق سایت مذکور انجام می  گردد.
1- شرح مختصر موضوع مزایده :  فروش5500اصله تراورس چوبی درجه 3  و4 بشرح جدول ذیل   

2- قیمت پایه مزایده  : مبلغ 3/560/000/000  ریال می باشد . 
3- مبلغ پیش��نهادی می بایس��ت به صورت یک مبلغ کلی و واحد اعالم گردد و اقالم مذکور به صورت یکجا به باالترین پیش��نهاد 

از لحاظ قیمت فروخته خواهد شد .  
4- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:  حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/4

مهلت ارائه پیش��نهادات : کلیه اس��ناد) پاکتهای الف و ب ( بایس��تی حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 عالوه 
ب��ر تکمیل و بارگذاری در س��امانه س��تاد ب��ه آدرس)www.setadiran.ir( به صورت الک و مهرش��ده با قی��د قبولی)مهر و امضاء  
متقاضیان( به دبیرخانه اداره کل راه آهن شمالشرق)1( به آدرس شاهرود-انتهای خیابان شهدا-اداره کل راه آهن شمالشرق 

)1(- ساختمان اداری- اتاق 64 تحویل گردد.
5- زمان تشکیل جلسه مزایده و  قرائت پیشنهادها : ساعت  10 روزیکشنبه مورخ 99/11/12 اداره کل راه آهن شمالشرق )1(

6- میزان سپرده شرکت در مزایده : 178/000/000ریال )  یکصد و هفتاد و هشت ریال( می باشد . 
7- میزان تضمین حس��ن انجام تعهد : معادل 10 درصد مبلغ پیش��نهادی خواهد بود که  برنده مزایده می بایست مبلغ مذکور را  
نق��دا" و ی��ا بصورت ضمانتنامه بانکی در وج��ه اداره کل ارائه نماید و عدم واریز این مبلغ موجب ابطال پیش��نهاد برنده و ضبط 

سپرده شرکت در مزایده)بند 4( خواهد شد.
8- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه مزایده بالمانع است . 

9- کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات  و هر گونه عوارض قانونی متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد.
10- به پیش��نهادات مبهم ترتیب اثر داده نمی ش��ود و اداره کل راه آهن شمالش��رق)1( در رد یا قبول یك یا کلیه پیش��نهادات 

مختار است.
جهت کس��ب اطالعات بیش��ترمی توانید با ام��ور قراردادها واق��ع در اداره کل مراجعه یا با تلف��ن 3302509-023 تماس حاصل 

نمائید.

آگهی مزایده عمومی 36-99-4

       فرشاد زادخور- مدیرکل راه آهن شمالشرق )1( 

اداره کل راه آهن شمالشرق

واقع در ایستگاهنوع تراورس موجودتعداد تراورس)اصله(ردیف
شیرین چشمهدرجه 125003
شیرین چشمهدرجه 25004
سرخدهدرجه 35004
دامغاندرجه 410004
زریندرجه 510004

,ع
99
11
10
3
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شاس���ی  ش���ماره  و   124k0138601 موت���ور  ش���ماره 
طاه���ره  مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CA5DK820437
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 85 هووم���دل  کش���نده  کامی���ون  هوش���مند  کارت 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی ای���ران 55/ 384/ ع 38 وب���ه 
ش���ماره کارت هوش���مند 1380128 به ش���ماره موتور

شاس���ی  وش���ماره   WD6154705090871745
LZZ7CLHB75A061652 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک دیپلم علوم انسانی آقای سیامک جعفری 
صابر فرزند محمد به ش شناسنامه 589، ش ملی 
1552029778متول���د مراغه صادره از دبیرس���تان 
ش���ریعتی ناحیه 2زنجان سال 1373مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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شناسه آگهی : 108998

ناصرالدین شاه که 
از پیامدهای قیام 

مردم مشهد بیمناک 
بود، در تلگرافی 

به »صاحب دیوان« 
دستور داد 

»شجاع الدوله و 
سواران زعفرانلو را به 

مشهد فراخواند

بـــــــرش

 محمدحسین نیکبخت    قرارداد رژی 
یا انحصار توتون و تنباکوی ایران، یکی از 
ده ها قرارداد استعماری است که در دوران 
قاجار منعقد شد. بر اساس این قرارداد که 
در اسفند سال 1269 میان ناصرالدین شاه 
و لُرد تالبوت به امضا رسید، انحصار خرید 
به  برای 50 سال  ایران  تنباکوی  و  توتون 
شرکت انگلیسی واگذار شد. در پی این 
»سیدجمال الدین  نامه  ارسال  با  و  اقدام 
شیرازی«،  بزرگ  »میرزای  به  اسدآبادی« 
مرجع وقت شیعیان، وی فتوای تاریخی 
تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد. پیامد 

قرارداد  لغو  شاه،  استیصال  واقعه،  این 
برابر  در  مردم  جدی  مبارزه های  آغاز  و 
استبداد بود. در این میان، مردم مشهد نیز 
پای در میدان مبارزه با قرارداد استعماری 
نهادند. در رأس مبارزه های مردم مشهد 
علمایی  و  روحانیون  قرارداد،  این  علیه 
همچون »میرزا عبدالرحمن«، »سیدمحمد 
سبزواری«  واعظ  »زین العابدین  و  کالتی« 
»اختر«  روزنامه  نوشته  به  داشتند.  قرار 
به  ورود مأموران کمپانی رژی  به محض 
مشهد، مردم به اعتراض برخاستند و بازار 

مشهد تعطیل شد. 

قسمت اول
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درآمدهای بودجه 1400 قابل تحقق نیست
استاد  و  اقتصاددان  عبدی،  بیژن 
دانشگاه در گفت وگو با قدس آنالین 
که   1400 ــه  ــودجـ بـ خـــصـــوص  در 
در  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در 
حــال بــررســی اســـت، گفت: پیش 
بودجه  الیــحــه  کلیات  تصویب  از 
و  مجلس  پژوهش های  مرکز   1400
نمایندگان مجلس همگی به صورت 
شده  تقدیم  بودجه  دسته جمعی 
از سوی دولت را در بوته نقد قرار دادند و همگی از تورم زا بودن و حجم 
عظیم درآمدهای غیرقابل تحقق بودجه سخن گفتند. استفاده غیرمعقول 
از صندوق ذخیره ارزی که توسط رهبر معظم انقالب برگردانده شد امید 
ما را به این موضوع بیشتر کرد که دولت دوباره بودجه را بازنویسی کند 
این موضوع بیانگر آن بود که اصل بودجه با مشکالت متعددی روبه رو 
است. درآمد نفتی تا فروش اوراق مشارکت که بیش از ظرفیت اقتصادی و 
سررسید اوراق مشارکت در سال آینده که بر عهده دولت بعدی می افتد از 
نکات منفی بودجه بود که به نظر نمی رسید با این همه نکات منفی کلیات 

بودجه تصویب شود.
عبدی درباره بودجه 1400 توضیح داد: بودجه سال 1400 به شدت تورمی 
است و درآمدهای آن اصالً قابل تحقق نیست، اگر بودجه با همین شکل و 
شمایلی که در کمیسیون تلفیق تصویب  شده در صحن هم تصویب شود 

بدون تردید نمی توان به اقتصاد کشور در سال آینده هم امیدوار بود.
بیژن عبدی در پاسخ به اینکه مجلس تا چه اندازه به خسارت بار بودن 
از سوی  بودجه  کلیات  بنده تصویب  بــرای  واقــف اســت، گفت:  بودجه 
تحلیل ها  و  نقد  بود؛ چراکه نخستین  بسیار عجیب  تلفیق  کمیسیون 
از درون مجلس درز کرد. بنده معتقد هستم اعضای کمیسیون تلفیق 
اقلیتی به شدت هماهنگ با دولت هستند و احتمال زیاد دولت برای 
ورود این افراد به کمیسیون تلفیق با آنها هماهنگ بوده که اینگونه به 
تصویب کلیات بودجه ختم شد. آن زمانی که نمایندگان رئیس و نایب 
رئیس و سخنگوی مجلس برای کمیسیون ها انتخاب می شدند حتما 
باید به این موارد دقت بیشتری می شد در غیر این  صورت خروجی این 

موضوع تمام ثمرات را به باد می دهد.
بودجه بدون اصالحات  پیامدهای تصویب  اقتصادی  کارشناس مسائل 
الزم را این  گونه عنوان کرد: نسبت به پیامدهای بودجه برای اقتصاد کشور 
بسیار نگران هستم؛ چراکه با این بودجه دست دولت آینده به  شدت بسته 
می شود چون این درآمدها قابل تحقق نیست به خصوص فروش نفت و 
ثانیاً با تأکید صریح مقام معظم رهبری و با توجه به برداشت عظیمی که 
از صندوق ذخایر ارزی شده که دوباره باید اصالح شود، درآمدهای غیرقابل 
تحقق اصالح  نشده و آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد با آنچه نقل 

می شد بسیار متفاوت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال دولت آقای روحانی بیش از چند ماه 
میهمان کشور نیست اما آثار سوء بودجه و مدیریتی که دولت فعلی از خود 
به جا می گذارد قطعاً دولت بعدی را با التهاب های اقتصادی متعدد مواجه 
می کند بنابراین آن زمان شاهد فرافکنی و شانتاژهای دولت خواهیم بود که 
مدیریت اقتصادی ما مطلوب بود و دولت جدید قادر به اداره اقتصاد نیست 
در حالی  که دولت جدید مجبور است تاوان سیاست های غلط دولت آقای 
روحانی را پس بدهد؛ از این منظر تنظیم و اصالحات اساسی برای نجات 

اقتصاد در سال آینده بسیار حائز اهمیت است.

گفت  و گو

مصرف گاز خانگی چهار برابر مصرف نیروگاه هاست رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آیین بهره برداری از پروژه های صنعت برق استان های یزد و کرمان گفت: برای پاسخگویی به نیاز همه مشترکان در تمام 
بخش ها در صورت مصرف گاز، حدود 180 میلیون مترمکعب گاز نیاز است اما برای تأمین گاز خانگی حدود چهار برابر این رقم مصرف می شود که رقم باالیی است. روزهایی بوده که به جای 185 میلیون مترمکعب 

گاز مصرفی در نیروگاه ها، حدود 70 تا 75 میلیون مترمکعب دریافت کردیم و در همین روزها در بخش خانگی مصرف گاز حدود 600 میلیون مترمکعب بوده است.

 طوسی- پناهی  در ابتدای هفته شاخص 
کل بورس، حمایت مهم یک  میلیون و 200 
هزار واحد را از دست داد تا سرآغاز سیاه ترین 
روزهای بورس در 6 ماه اخیر باشد. روزهایی 
مقابل  در  خرد  سهامداران  اعتراض  با  که 
سازمان بورس ادامه پیدا کرد و روز گذشته 
نیز مقامات دولتی با پاسکاری مسئولیت بین 

یکدیگر به این شرایط دامن زدند.
دژپسند، وزیر اقتصاد روز گذشته به فراخوان 
بهارستانی ها به مجلس رفت اما تقصیر ریزش 
بورس را گردن وزیر صمت و رئیس  کل بانک 
مرکزی انداخت. به گفته وی »برخی دخالت ها 
مانند قیمت گذاری های دستوری و همین  طور 
باال رفتن نرخ بهره بین بانکی به  طور مستقیم 

بر بازار سرمایه تأثیر منفی می گذارد«.
ویژه  جلسه  میهمان  که  اقتصاد  ــر  وزی امــا 
بورسی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور 
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس بود، پاسخ 

تندی از بهارستانی ها شنید. 

قالیباف بورس را به جلسه سران قوا »
می برد

این  در  رئیس مجلس  گــزارش تسنیم،  به 
جلسه خطاب به تیم اقتصادی دولت گفت: 
»هیچ توجیهی را نمی پذیریم، کارنامه شما 
همین نوسان بی حساب  و کتاب بورس است 
و قاطعانه برخورد می کنیم«. گویا قالیباف تأکید 
کرده است که موضوع را در جلسه شورای 
قوا حتماً  اقتصادی ســران  عالی هماهنگی 

پیگیری می کند.
با  مجلس  در  جلسه  ــن  ایـ کــه  حــالــی   در 
به ویژه  و  اقتصاد  وزارت  مسئوالن  حضور 
رئیس سازمان بورس در حال برگزاری بود، 
اصل،  قالیباف  استعفای  بر  مبنی  اخباری 
رئیس سازمان بورس منتشر شد. در متن 
منتشره توسط رسانه های نزدیک به سازمان 
بورس، قالیباف اصل »اقدام های سیاسی و 
اشخاص  حد  بیش  از  و  غیرحرفه ای  ورود 
و مسئوالن به مباحث بــازار سرمایه و بروز 
افت وخیز شدید شاخص کل بورس تهران« 
را عامل بی اثری تالش ها دانست. البته در 
این استعفانامه مشخص نیست که منظور از 
ورود غیرحرفه ای مسئوالن چه کسانی است 
و آیا این به تالش مجلس برای استیضاح وزیر 

اقتصاد به دلیل ریزش بورس ارتباطی دارد یا 
خیر.

از  اصــل پس  قالیباف  رفــتــاری عجیب،  در 
جلسه مجلس اعالم کرد که استعفا نداده 
و شاید برکنار شده است و اطالعی از متن 

استعفانامه ندارد.
این اخبار ضدونقیض موجب شد که بازار 
سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر بگذارد و 
در حالی  که شاخص کل در ساعت های میانی 
تا یک  میلیون و 12۹ هزار واحد کاهش  یافته 
بود در ساعت های پایانی روندی صعودی به 
خود گرفت و به رقم یک  میلیون و 1۵0 هزار 

واحد رسید.

بی توجهی دولت به بازار بورس روشن »
است

ــازار سرمایه در  ب میالد یــزدان پــور، تحلیلگر 
گفت وگو با قدس درباره تحلیل این شرایط 
می گوید: در نهان این ماجرا بی توجهی دولت 
به درخواست های سازمان برای مدیریت بازار 

را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دولت باید 
اهتمام بیشتری به برطرف کردن دغدغه ها و 
درخواست های سازمان بورس داشته باشند 
تا بازار برگردد، می افزاید: شاید خیلی از افراد 
دوست نداشته باشند این را بشنوند ولی 
واقعیت این است چه استعفا چه برکناری 
آقای قالیباف به نفع بــازار سرمایه نیست.
یــزدان پــور با تأکید بر اینکه این روزهــا بازار 
بــه شکلی خیلی گــســتــرده مــورد  ســرمــایــه 
با  مــی افــزایــد:  اســـت،  قـــرار گرفته  بی مهری 
عرضه سنگین حقوقی ها و جناحی بازی هایی 
که اتفاق افتاد، نمی شود همه تقصیرها را 
به گــردن سازمان بــورس انداخت چون این 

سازمان در مجموع عملکرد خوبی داشت.
وی می افزاید: در زمان رئیس قبلی با القای 
برخی قوانین یک شبه هر روز یک تشنج به 
بازار وارد می شد و این رویه ادامه داشت که 
این قوانین بین سهامداران به قوانین آخر 

هفته مشهور شده بود.

دولت حمایت نکند، بازار همچنان »
ریزشی خواهد بود

رئیس  برکناری  یا  استعفا  تأثیر  دربـــاره  وی 
سازمان بورس بر بازار سرمایه می گوید: این 
کار می تواند یک تأثیر کوتاه مدت مثبت بر بازار 
سرمایه داشته باشد ولی در صورتی  که دولت 
از بازار سرمایه حمایت نکند، پس از چند روز 
بازار دوباره با افزایش عرضه روبه رو خواهد شد.
وی تأکید می کند: یکی از مشکالت امروز بازار 
سرمایه این است که مثبت ها خریدار ندارند، 
یعنی سهم باال می رود ولی هیچ  کس جرئت 
ندارد فردا با آن سهم بماند و با کوچک ترین 
سود از سهم بیرون می آید. راهکار اصالح این 
موضوع این است که دولت با نقدینگی اش 
صف خرید را سنگین تر کند، نکته جالبی 
که در این میان وجود دارد این است که این 

حمایت صرفاً هزینه کردن نیست.
ــردم در ایــن بــرهــه زمانی  وی مــی افــزایــد: مـ
نمی دانند با فروش سهم وارد کدام بازار بشوند، 
برای همین تمایل دارند در بازار سرمایه باقی 

بمانند، ولی تصورشان این است که اگر سهام 
خویش را بفروشند می توانند در قیمت های 
پایین تر خریداری کنند بنابراین اگر با اهتمام 
دولت، این اعتماد به مردم برگردد که اگر سهام 
خویش را نگه  داشته و نفروشند، شاهد رشد 
آن خواهند بود، قطعاً این بازار ظرفیت این را 
خواهد داشت که برگردد؛ چراکه ریزش هایش 
کامالً  مالی  بــازارهــای  مابقی  بــه  نسبت  را 
تجربه کرده است. این تحلیلگر بازار سرمایه 
درباره سخنان روز گذشته رئیس جمهور که 
گفته بود، »تصمیم های الزم در بازار سرمایه 
اجرایی شود« درباره چیستی این تصمیم ها 
واقع  در  رئیس جمهور  صحبت های  گفت: 
صحبت های کلی دربــاره بازار سرمایه است 
که به مذاق معامله گران بازار سرمایه خوش 
نمی آید؛ چراکه سهامداران معامالت را روی 
تابلو می بینند و دقیقاً می دانند چه اتفاقی 
افتاده است. وی می افزاید: در چنین زمانی 
صحبت درباره حفظ تعادل در بازار سرمایه 
از بنیان حرف درستی نیست، همین روزها 
ــد یک سهمی را می خرند به  که مــردم دارن
 یکباره با وجود یک میلیون ریزش همین که 
در  بگیرد می بینید  بــورس می خواهد جــان 
برخی نمادها مجدداً حقوقی ها در حال عرضه 
هستند، این بدان معناست که یا بر کار آن 
حقوقی هیچ نظارتی وجود ندارد یا اینکه هیچ 
قانونی وجود ندارد که این قدر واضح می تواند 
این کار را بکند. این کارشناس بازار بورس تأکید 
می کند: بازار ما این روزها مشکلش تعادل 
بین عرضه و تقاضا نیست، ما تقاضا در بازار 
داریم، فقط بحث این است که باید جلو این 
عرضه های بی حساب گرفته شود و همزمان 
حمایت دولت نیز در پیش گشایش ها و در 
صف های خرید وجود داشته باشد. این ها نیاز 
به پرداخت هزینه هم ندارد، اگر دولت یک 
میلیارد پیش گشایش بگذارد به  طور قطع 

2میلیارد هم مردم می گذارند.
یزدان پور می گوید: وقتی یک سهم 200 میلیون 
در صف خرید می نشیند، مردم برای خرید 
ترغیب می شوند و به سرعت آن را چند برابر 
می کنند، ولی وقتی می بینند حقوقی حمایت 
نمی کند و فقط دارد در منفی می خرد این 
اعتماد از بین مـــی رود و پــول هــا بــه شکلی 

تماشاچی می شوند.

اخبار ضدونقیض از استعفا و  مسئولیت ناپذیری مسئوالن شرایط بازار سرمایه را بدتر می کند

ریزش دوباره شاخص اعتماد در بورس

رونوشت اگهى انحصاروراثت
ــرح دادخواست كالسه  ــماره ملى 6820000571 به ش اقاى عبدالعزيز جهانگيرى فرزند على به ش
ــوده و چنين توضيح  ــى انحصار وراثت نم ــت گواه ــورا درخواس ــماره 76/1/99 در اين ش پرونده ش
ــى 3591078689 در  ــماره مل ــى ابراهيمى راد فرزندپير محمد به ش ــادروان عل ــت كه ش داده اس
ــت و ورثه حين الفوت وى  ــت قلبى فوت نموده اس ــخ 99/9/25 در زادگاهش بزمان بعلت ايس تاري
ــط جهانگيرى به شماره ملى  ــر متوفى 2- عبدالباس ــخصات فوق پس عبارتند از :1- متقاضى با مش
ــر متوفى 3- عبدالخالق جهانگيرى به شماره ملى 3591772046 پسر متوفى  3591772038 پس
ــير جهانگيرى به  ــماره ملى 3580197592 دختر متوفى 5- عبدالبش ــرين جهانگيرى به ش 4- نس
ــماره ملى 3580392158 پسر متوفى 6- طيبه جهانگيرى به شماره ملى 6820020260 دختر  ش
ــماره ملى 6820046057پسر متوفى 8- يونس ابراهيمى راد به  متوفى 7- بالل ابراهيمى راد به ش
شماره ملى 6820068611 پسر متوفى 9- شعيب ابراهيمى راد به شماره ملى 6820067186پسر 
ــماره ملى 6820074387 دختر متوفى 11-فضل الرحمان  متوفى 10- حكيمه ابراهيمى راد به ش
ــيبا ابراهيمى راد به شماره ملى  ــر متوفى 12-حس ــماره ملى 3581753529پس ابراهيمى راد به ش
3581962462 دختر متوفى 13- خنساء ابراهيمى راد به شماره ملى 3592248448 دختر متوفى 
14- ياسين ابراهيمى راد به شماره ملى 3581561468 پسر متوفى 15-عبدالصمد جهانگيرزهى به 
شماره ملى 3590840560 پسر متوفى 16- ناز بى بى سهراب زاده  به شماره ملى 3591174701 

همسر متوفى 17-مهرى شهلى بر اصل به شماره ملى 3591813265 همسر متوفى 
ــى نمايئد تا هركس اعتراض يا  ــت مزبور در يك نوبت اگه ــريفات قانونى درخواس اينك با اتمام تش
ــت از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه (30 روز)به دادگاه عمومى  وصيتنامه اى از متوفى نزد اوس

بخش بزمان تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . آ-9911097
اكبر گلشن – رئيس شوراى حل اختالف بزمان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد  ــتور موارد يك و س نظر به دس
سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور 
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است  مس
ــرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                        جهت اطالع عموم به ش

ــبت به ششدانگ يكباب مغازه ، به مساحت 25 متر مربع  آقاى على اكبر تقوائى فرزند محمد نس
، از پالك 1146 فرعى از 509 از دو  ـ اصلى بخش يك فردوس ، خريدارى مع الواسطه از آقاى 

ــالت ــتان فردوسـ  خيابان رس ــن آبادـ  مكان وقوع ملك : شهرس ــكى حس عباس مش
ــند رسمى  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــود لذا   ــر مى ش ــوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش ــبت  به امالك ف ــن آگهى  نس اي
ــند بايد از تاريخ  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش ــخاص ذى نفع ,  نس درصورتى كه اش
ــيد اخذ  ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس انتش
ــت يك ماه  ,مبادرت  ــراض به اداره ثبت ظرف مهل ــليم اعت ــن بايد از تاريخ تس نمايند،معترضي
ــت را به اداره  ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس ــت در دادگاه عموم ــه تقديم دادخواس ب
ــه حكم قطعى دادگاه  ــورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائ ــردوس تحويل دهند،در اين ص ــت ف ثب
ــا معترض ،گواهى  ــت مقرر قانونى واصل نگرددي ــى كه اعتراضى در مهل ــد بود  ،در صورت خواه
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت  تقديم دادخواس
ــت  ــند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــت مينمايد و صدور س ــند مالكي به صدور س

. آ+9910538
ــار نوبت اول:   16/ 1399/10 تاريخ انتش
ــار نوبت دوم :  1399/11/01 تاريخ انتش

ــر  ــى مه ــود جهان  محم
ــتان  فردوس ــناد و امالك  شهرس رئيس اداره ثبت اس

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسميبرابر رأى شماره 139960306023000144- 1399/09/25 هيئت  س
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در  اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــارض متقاضى آقاى على مرادى فرزند  ــد ثبتى حوزه ثبت ملك مه والت تصرفات مالكانه بالمع واح
محمد بشماره شناسنامه 1498 صادره از كاشمر در يك قطعه باغ به مساحت 25020/89 مترمربع 
ــاع پالك 30- اصلى واقع در اراضى شمس آباد بخش 2 مه والت خريدارى از  ــمتى از اراضى مش قس
مالك رسمى آقاى حسنعلى فتحى همت آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضى اعتراضى داش
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9911114
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت- على اكبر شجاعى 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــه 139704006092002449 (9700139) له نجمه ساالرى فرزند  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره 9874- 1385/10/28 جمعاً در قبال 500 عدد سكه تمام  ــند ازدواج به ش ناصر به موجب س
ــد عزيزاله اجرائيه  ــحاقى فرزن ــه انضمام حقوق دولتى عليه حميدرضا اس ــار آزادى اصل طلب ب به
ــتانكار سه دانگ مشاع از  ــت بس ــپس به درخواس صادر و اجرائيه در مورخه 1397/05/23 ابالغ س
ششدانگ پالك 58 فرعى از 179- اصلى بخش 10 مشهد به آدرس طرقبه- روستاى دهنو- مدرس 
ــماره چاپى سند 060332 سرى  ــتان و قبرستان روستا به ش ــتاى صفى آباد- بعد از آرامس 5- روس
الف سال 95 بازداشت گرديد. برابر نظريه كارشناسى ملك فوق بصورت ششدانگ كه سه دانگ آن 

ــاحت تقريبا 6943 مترمربع مى باشد و هم اكنون اطراف آن ديواركشى  متعلق به مديون بوده و مس
ــردو و آلو و هلو و  ــدود 3500 مترمربع داراى درختان گ ــين رو و ح ــده با يك درب ورودى ماش ش
ــهم  ــاعت و ربع از مدار 8 روز از قنات صفى آباد س ــاله و با حق آبه 4 س گالبى حدوداً 20 تا 25 س
ــاحت 72 مترمربع با عمق دو مترى و  ــتخر به مس دارد. يكباب عمارت حدود 24 مترمربع و يك اس
ــد قديمى و داراى امتياز برق و در  ــال چنار و چهار اصله درخت گردو تنومن ــه درخت كهنس دو اصل
ــتاى صفى آباد قرار دارد و در تصرف خانواده اسحاقى از جمله آقاى حميدرضا اسحاقى  نزديكى روس
ــد و گويا مالكيت خواهر و برادر روى عرصه فوق بالمناصفه مى باشد ششدانگ  ــان مى باش و خواهرش
ــاع به مبلغ 45/129/500/000 ريال ارزيابى و  ــه دانگ مش به مبلغ 90/259/000/000 ريال و س

قطعى گرديد.
 با حدود و مشخصات:

ــتاد و يك متر و هشتاد و پنج سانتيمتر  ــتراكى بطول (181/85) يكصد و هش ــماالً: مرزيست اش ش
ــماره چهل و  ــين صاحبكار ش ــى پرهان غفورى و زمين پالك 44 فرعى غالمحس ــه زمين متصرف ب

چهار فرعى
شرقاً: ديواريست بطول (34/35) سى و چهار متر و سى و پنج سانتيمتر به راه و ممر باغات

ــانتيمتر به كوچه به عرض  ــى س ــت بطول (177/30) يكصد و هفتاد و هفت متر و س جنوباً: مرزيس
شش متر

غرباً: مرزيست بطول (35/00) سى و پنج متر به زمين ماهرخ غفورى
ــتاى صفى آباد- بعد از آرامستان و قبرستان  ــتاى دهنو- مدرس 5- روس به آدرس طرقبه- روس
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه  ــدانگ پالك فوق از س ــاع از شش ــه دانگ مش ــتا لذا تمامت س روس
ــغ 45/129/500/000 ريال  ــد. مزايده از مبل ــق مزايده به فروش مى رس 1399/11/12 از طري
ــت پرداخت  ــود. الزم به ذكر اس ــداً فروخته مى ش ــنهادى نق ــه باالترين قيمت پيش ــروع و ب ش
ــتراك و مصرف در صورتى  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
ــهردارى و غيره تا تاريخ  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــت و  ــد به عهده برنده مزايده اس ــده باش ــده يا نش مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده  ــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى باب ني
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده  ــد و نيم عش ــترد خواهد ش مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار  ــده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ــمى گردد، مزاي ــل رس تعطي
ــاعى بودن ملك اين اداره تعهدى بابت تخليه و تحويل ملك ندارد.  ــد. با توجه به مش خواهد ش
ــه پرداخت 10 درصد از مبلغ  ــركت در مزايده منوط ب ــاً طبق ماده 136 آيين نامه اجرا ش ضمن
ــه مزايده  ــپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى در جلس ــاب س ــى به حس پايه كارشناس
ــت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاريخ مزايده  ــت. برنده مزايده مكلف اس اس
ــاده فروش را به  ــرف مهلت مقرر م ــد و در صورتى كه ظ ــدوق ثبت توديع نماي ــاب صن به حس
ــاب خزانه واريز خواهد  ــترداد نبوده و به حس ــپرده واريز نكند مبلغ مذكور قابل اس ــاب س حس
ــد مى گردد. م.الف  ــاقط و مزايده تجدي ــات فروش از درجه اعتبار س ــن صورت عملي ــد. در اي ش

511  آ9911108
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى مزايده سهام شماره بايگانى 9900171
به موجب پرونده اجرائى كالسه 139904006092003029 (9900171) له افسانه احمدى سنگ 
ــند ازدواج به شماره 13200- 1386/10/18 در قبال 20 عدد سكه  آتش فرزند احمد به موجب س
تمام بهار آزادى اصل طلب به انضمام حقوق دولتى عليه حميد صابرى فرزند رمضان اجرائيه صادر و 
اجرائيه در مورخه 1399/06/12 ابالغ سپس به درخواست بستانكار سهام متعلق به مديون بازداشت 
ــهم از سهام شركت ابنيه و ساختمان  ــناس رسمى دادگسترى تعداد 8561 س و برابر گزارش كارش
ــهم 21/770 ريال كه تعداد 8561 سهم از سهام مذكور به مبلغ  ــانديز به قيمت پايه هر س پديده ش

186/372/970 ريال ارزيابى گرديد.
مزايده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1399/11/13 از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. نيم عشر و  مبلغ 186/372/970 ريال ش
ــمى گردد، مزايده روز ادارى  حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 512   آ9911109
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 77600- 1399/06/01 دفترخانه 17 سبزوار از طرف  ــورى برابر وكالتنامه ش آقاى حميد آش
ــده طى درخواست 99/13982  ــهاد محلى گواهى امضاء ش آقاى على اصغر على آبادى با ارائه استش
ــه سهم و چهل و هفت  ــند مالكيت المثنى ميزان پانصد و س مورخ 1399/05/29 تقاضاى صدور س
صدم سهم مشاع از دويست و شصت و دو هزار و دويست و پنجاه سهم ششدانگ پالك 26 فرعى از 
165- اصلى واقع در بخش ده طرقبه شانديز كه در صفحه 364 دفتر 1628 ثبت گرديده و حسب 
اعالم مالك متقاضى سند مالكيت در اثر سهل انگارى مفقود شده را نموده است در اجراى ماده 120 
ــخاصى مدعى انجام معامله  ــى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اش اصالح
ــار آگهى اعتراض خود  ــند ظرف 10 روز از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود مى باش يا وجود اصل س
ــه گردد.  ــند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس ــند مالكيت يا س را همراه اصل س
ــند مالكيت يا  ــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل س چنانچ
ــند مالكيت المثنى به نام مالك  ــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س ــند معامله ارائه نش س

خواهد نمود. م.الف 513  آ9911110
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

 حسن ابوترابى

آگهى مزايده سهام شماره بايگانى 9700233 و 9900123
و   (9700233)  139704006092004057 ــه  كالس ــى  اجرائ ــده  پرون ــب  موج ــه  ب
ــند ازدواج  139504006092003265 (9900123) له مهديد اصغرى فرزند غالمرضا به موجب س
ــكه تمام بهار آزادى اصل طلب به انضمام  ــماره 6472- 1389/04/04 در قبال 100 عدد س به ش
ــبختى اجرائيه صادر و اجرائيه در مورخه 1397/07/23 ابالغ سپس  حقوق دولتى عليه هادى خوش

به درخواست بستانكار سهام متعلق به مديون بازداشت و برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى 
ــانديز به قيمت اسمى هر سهم  ــهام شركت ابنيه و ساختمان پديده ش ــهم از س تعداد 323028 س
1000 ريال مى باشد كه تعداد 64605 سهم از سهام مذكور از محل افزايش سرمايه ايجاد شده كه 

در حال حاضر قابل نقل و انتقال نمى باشد.
مزايده از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 1399/11/15 از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده 
از مبلغ 6/431/487/480 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. نيم عشر 
و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 514  آ9911111
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

اعالم نظر بر افراز پالك 84 فرعى از 66- اصلى بخش 6 مشهد
ــورخ 1399/10/02 در خصوص تقاضاى آقاى  ــماره 28023 م ــتور ادارى ش احتراماً در اجراى دس
ــاعى خود از پالك ثبتى 84 از 66- اصلى واقع در بخش  ــهم مش مهدى قائم مقامى مبنى بر افراز س
6 تحت رسيدگى مى باشد با توجه به محتويات پرونده و گزارش نماينده ثبت بشماره وارده 30525 
ــاورزى  ــماره 17853/ص/36 مورخ 1399/10/07 جهاد كش ــورخ 1399/10/21 و  اظهارنظر ش م
ــانديز اعالم نموده است با توجه به اينكه مساحت ملك مورد استعالم از نصاب هاى تعيين  طرقبه ش
ــب ماده 2  ــش دانگ خوددارى بعمل آيد. لذا مراتب حس ــند ش ــد از صدور س ــده كمتر مى باش ش
ــتور مقتضى عرض  ــتى جهت صدور دس ــه قانون افراز پس از گواهى بايگانى و دفتر بازداش آئين نام

گزارش ميگردد.
((تصميم رئيس ثبت))

در خصوص درخواست آقاى مهدى قائم مقامى مبنى بر افراز سهم مشاعى خود از پالك ثبتى 84 از 
66 اصلى واقع در بخش 6 مشهد پس از رسيدگى و تطبيق درخواست با مقررات قانونى و مطابقت 
آن با وضعيت و سوابق ثبتى و عدم موافقت جهاد كشاورزى طرقبه شانديز، لذا وفق ماده 5 آئين نامه 
ــت افراز نامبرده صادر مى گردد. و اين تصميم به  ــاع تصميم بر رد درخواس افراز و فروش امالك مش
استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع از تاريخ ابالغ به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه 

صالحه ميباشد. م.الف 515  آ9911112
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

اعالم نظر بر افراز پالك 83 فرعى از 66- اصلى بخش 6 مشهد
ــورخ 1399/10/02 در خصوص تقاضاى آقاى  ــماره 28024 م ــتور ادارى ش احتراماً در اجراى دس
ــاعى خود از پالك ثبتى 83 از 66- اصلى واقع در بخش  ــهم مش مهدى قائم مقامى مبنى بر افراز س
6 تحت رسيدگى مى باشد با توجه به محتويات پرونده و گزارش نماينده ثبت بشماره وارده 30524 
مورخ 1399/10/21 و اظهارنظر شماره 17849/ص/36 مورخ 1399/10/07 جهاد كشاورزى طرقبه 
ــاحت ملك مورد استعالم از نصاب هاى تعيين شده  ــانديز اعالم نموده است با توجه به اينكه مس ش
ــش دانگ خوددارى بعمل آيد. لذا مراتب حسب ماده 2 آئين نامه  ــند ش ــد از صدور س كمتر مى باش
ــتور مقتضى عرض گزارش  ــتى جهت صدور دس ــس از گواهى بايگانى و دفتر بازداش ــون افراز پ قان

ميگردد.
((تصميم رئيس ثبت))

در خصوص درخواست آقاى مهدى قائم مقامى مبنى بر افراز سهم مشاعى خود از پالك ثبتى 83 از 
66 اصلى واقع در بخش 6 مشهد پس از رسيدگى و تطبيق درخواست با مقررات قانونى و مطابقت 
آن با وضعيت و سوابق ثبتى و عدم موافقت شهردارى لذا وفق ماده 5 آئين نامه افراز و فروش امالك 
ــت افراز نامبرده صادر مى گردد. و اين تصميم به استناد ماده 2 قانون  ــاع تصميم بر رد درخواس مش
ــد.  ــاع از تاريخ ابالغ به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباش افراز و فروش امالك مش

م.الف 516  آ9911113
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــن مزروعى پالك 561 فرعى از 182- اصلى بخش 6  ــدانگ يك قطعه زمي چون تحديد حدود شش
مشهد مبنى بر درخواست آقاى ايمان هوشيار فرزند على اكبر و غيره متقاضى ثبت و با رعايت مواد 
14 و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 99/11/27 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدين وسيله با انتشار اين آگهى از متقاضى و صاحبان امالك 
مجاور دعوت مى شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعايى نسبت 
ــانى  ــه حدود مرقوم يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه كس ب
ــته باشند ميتوانند طبق  ــبت به عمليات تحديد حدود اعتراض داش به علت عدم حضور در محل نس
ــت خود را به مراجع  ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز دادخواس

ذيصالح قضائى ارائه و گواهى آن را به اين اداره تسليم نمايند. م.الف 483     آ9911106  
تاريخ انتشار چهارشنبه 1399/11/01

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز - حسن ابوترابى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــجر و مزروعى پالك 493 فرعى از 182 اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين مش چون تحديد حدود شش
بخش 6 مشهد مبنى بر درخواست آقاى حميد صدوقى فرزند محمد متقاضى ثبت و با رعايت مواد 
14 و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 99/11/27 در 
ــيله با انتشار اين آگهى از متقاضى و صاحبان امالك  ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوس محل ش
مجاور دعوت مى شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعايى نسبت 
ــانى  ــوم يا حقوق ارتفاقى آن دارندبه نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه كس ــه حدود مرق ب
ــته باشند ميتوانند طبق  ــبت به عمليات تحديد حدود اعتراض داش به علت عدم حضور در محل نس
ــت خود را به مراجع  ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز دادخواس

ذيصالح قضائى ارائه و گواهى آن را به اين اداره تسليم نمايند. 
م.الف 484   آ9911107

تاريخ انتشار چهارشنبه 1399/11/01
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز -  حسن ابوترابى

آگهى نوبتى (سه ماهه سوم سال 1399)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذر ماه  1399 تقاضاى ثبت نموده اندبا نوع 

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 3 سبزوار

پالك 6-  اصلى ، اراضى كلوت :
ــاختمان بمساحت 138/98   ــدانگ  يكباب س 19490 فرعى،ابوالفضل على آبادى فرزند غالمرضا ،شش

مترمربع 
19617 فرعى،محمد قزى  فرزند رجب ،ششدانگ  يكباب ساختمان بمساحت 130/55  مترمربع 

19624 فرعى،اكبر افچنگى  فرزند رضا ،ششدانگ  يكباب منزل بمساحت 130/90 مترمربع 
19646 فرعى،على عابدى فرزند حسين ،ششدانگ  يكباب ساختمان بمساحت 104/23  مترمربع 

ــاحت 119/20   ــاختمان بمس ــدانگ  يك باب س ــين ،شش ــدى تقى نژاد فرزند حس 19709 فرعى،مه
مترمربع 

19730 فرعى، على اصغر حاتمى مقدم فرزند عباس ،ششدانگ  يكباب  ساختمان بمساحت 100/48  
مترمربع 

پالك 81 -  اصلى ، اراضى لخ لخ اباد :
36  فرعى،على رازقندى  فرزند رمضانعلى ،ششدانگ يك قطعه باغ ميمى ديمه زار  بمساحت 9502/35  

مترمربع كه مساحت 241/75 مترمربع  حقوق ارتفاقى به عنوان حريم و بستر مسيل مى باشد. 
پالك  114-  اصلى ، اراضى كالته الشكى :

54  فرعى،على على آبادى فرزند محمد ،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 285/34  مترمربع 
پالك  162-  اصلى ، اراضى ايزى :

5947  فرعى،براتعلى طالبى فرزند عباسعلى ،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 89 مترمربع 
بخش 3 سبزوار ناحيه 2

پالك  4 -  اصلى ، اراضى كال قز :
ــاحت 11245/79   ــار به مس ــدانگ  يكقطعه زمين ديمه س 157  فرعى،فاطمه  قزى فرزند صفر ، شش

مترمربع كه مقدار 499 متر مربع درحدين شرق و غرب بعنوان حريم بسترمنظور گرديد.
بخش 6 سبزوار 

پالك  33 -  اصلى ، اراضى حسين آباد:
ــاحت 40856   ــته به مس ــدانگ يك قطعه باغ پس ــرب عامرى فرزند رجب ، شش ــم ع 575  فرعى،مري

مترمربع 
بخش 12سبزوار

پالك  1 -  اصلى ، اراضى عميد اباد:
21618  فرعى،عليرضا قزى فرزند حسن ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 110/90  مترمربع 

لذا در اجراى ماده 16و17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد و يا 
اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است مى بايستى 
ــار نوبت اول اين اگهى ظرف 90 روز و در  ــعر بر جريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتش گواهى مش
مورد اگهى اصالحى به مدت 30 روز به اين اداره تسليم ورسيد دريافت نمايد و معترض بايد ظرف يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
ــت را  ــى يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواس متقاض
ــه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت  ــليم نمايد .اداره ثبت بدون توج ــت و به اين اداره ثبت تس درياف

مقررات ادامه خواهد داد.آ-9911122
(م الف 99/2199)

تاريخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه       01 /1399/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :  شنبه           1399/12/02

على آب باريكى  - رئيس ثبت اسنادوامـــــــــالك سبزوار

آگهى نوبتى (سه ماهه سوم سال 1399)
حوزه ثبتى داورزن

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى داورزن كه تا آخر آذر ماه  1399 تقاضاى ثبت نموده اندبا نوع 

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
اگهى نوبتى اصالحى 

حوزه ثبتى داورزن
بخش 9داورزن

پالك 24-  اصلى:
730فرعى،ورثه على اصغرآبكارطبق گواهى حصروراثت شماره دادنامه 83-218-1395/03/30عبارتنداز:1-
زهراشهرآبادى2-على اكبرآبكار3-معصومه آبكار4-طاهره آبكار5-حسن آبكار6-عبدالحسين آبكار7-زينب 
آبكار8-ابوالفضل آبكار،ششدانگ يكقطعه زمين بندساربمساحت56294متمربع كه درآگهى نوبتى قبلى 

اشتباهاپالك720فرعى قيد شده است.
لذا در اجراى ماده 16و17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد و يا 
اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است مى بايستى 
ــار نوبت اول اين اگهى ظرف 90 روز و در  ــعر بر جريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتش گواهى مش
مورد اگهى اصالحى به مدت 30 روز به اين اداره تسليم ورسيد دريافت نمايد و معترض بايد ظرف يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
ــت را  ــى يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواس متقاض
ــه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت  ــليم نمايد .اداره ثبت بدون توج ــت و به اين اداره ثبت تس درياف

مقررات ادامه خواهد داد.  (م الف 99/2204) آ-9911124
تاريخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه       01 /1399/11

غالمعلى صبورى زاده 
 رئيس ثبت اسنادوامـــــــــالك داورزن
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 مردودی یک کنکوری ژاپنی 
به دلیل نپوشاندن بینی با ماسک!

امــتــحــان ورودی  پــیــش  چــنــدی 
شد  بــرگــزار  ــن  ژاپ دانشگاه های 
و یک دانشجو به دلیل رعایت 
نکردن قوانین در ماسک زدن، از 

ورود به دانشگاه بازماند.
بــه گــــزارش ایــســنــا بــه نــقــل از 
ژاپــن تــایــمــز،  دولـــت ژاپـــن اعــام 
این  داوطلبان  تمامی  بود  کرده 
ماسک  زدن  بــه  مــلــزم  آزمــــون 

هستند.
یکی از دانشجویان داوطلب در این آزمون به روش صحیح ماسک نزده 

و بینی خود را زیر ماسک نپوشانده بود.
هنگامی که یکی از ناظرهای آزمون به او گوشزد کرد درست ماسک بزند 
و به دلیل شیوع کرونا بینی و دهان خود را کامل بپوشاند،  دانشجو 

امتناع ورزید و برخاف قوانین تعریف شده عمل کرد.
این ناظر گفت: هفت مرتبه به متقاضی خاطی دستور داده شد که 
به توصیه ناظران برای پوشاندن بینی خود گوش کند ولی او هر بار 

سرپیچی کرد.
جنسیت، سن و اسم این متقاضی به دلیل رعایت مسائل اخاقی 
منتشر نشده و بنا به اعام مرکز ملی آزمون های ورودی دانشگاه های 

ژاپن،  وی رد صاحیت شده است.
گفته شده یک استاد راهنما پیش از توصیه به ماسک زدن برای بار 
هفتم، به داوطلب گفته احتمال رد صاحیت او در ورود به دانشگاه 

وجود دارد ولی دانشجو دوباره سرپیچی کرده است.

 کارت پستال سرگردان 
پس از ۶۶ سال به دست صاحبش رسید

دریــافــت  بــا  انگلیسی  پــیــرمــرد 
کارت پستالی که ۶۶ سال پیش 
بود بسیار  ارسال شده  او  برای 

متعجب شد.
خبرنگاران  باشگاه  گـــزارش  بــه 
ــوان، »کــریــس هــارمــون« ۷۵  جـ
بازنشسته  نماینده  کــه  ســالــه 
فروش یک شرکت است پس از 
دریافت یک کارت پستال با این 

مدت تأخیر ابراز خوشحالی کرد.
کارت پستال گمشده که در سال ۱۹۵۵ برای او ارسال شده بوده به 
طرز عجیبی به کریس هارمون رسید. این کارت در فروشگاه خیریه در 
دورچستر کشف شد، زیرا به عنوان بخشی از کمپین جمع آوری تمبر 
که سود فروش آن به صندوقی خیریه تعلق می گرفت، به دست این 

فروشگاه رسیده بود.
یکی از داوطلبان صندوق خیریه پس از دیدن کارت تصمیم گرفت 
صاحب کارت پستال را که برای هارمون فرستاده شده بود پیدا کند؛ 
او از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک جست وجو و سرانجام او را پیدا 

کرد.
این کارت پستال را فرد کندال، دوست خبرنگار آمریکایی که آن زمان 
پسری جوان و ساکن شرق انگلیس بوده، برای هارمون ارسال کرده بود.
به گزارش اسپوتنیک، کریس هارمون و فرد کندال تا دهه ۱۹۷۰ دوست 
بودند و در سال ۲۰۰۷ هارمون تاش کرد به کندال که در نیوجرسی 
پیش  ســال  چند  دوستش  شد  متوجه  امــا  برسد،  مــی کــرد،  زندگی 
درگذشته است. او ضمن ابراز خوشحالی تأکید کرد باور نمی کند پس 

از ۶۶ سال این کارت پستال را می خواند.

 ضرورت اصالح ساختار 
آموزش زبان های خارجی 

بر اساس یافته های روان شناختی، بهترین زمان یادگیری زبان در سنین 
آموخت؛  کــودک  به  را  زبــان  می توان همزمان چند  که  است  کودکی 
به گونه ای که هم اکنون در کشور ما کودکان مناطق دو زبانه می توانند 

همزمان عاوه بر زبان مادری، زبان رسمی کشور را نیز بیاموزند.
در واقع در همین زمان کودکان به راحتی قادرند چند زبان دیگر را 
نیز فراگیرند، چرا که برخی پژوهش ها نشان می دهد زمانی که کودکی 
سه زبان را می آموزد مغز او برای آموختن زبان چهارم و یا حتی پنجم 

آمادگی بیشتری دارد.
از همین رو آموزش چند زبان دیگر به جز زبان انگلیسی گام ارزشمندی 

است که باید آن را غنیمت شمرد و از آن استقبال کرد.
البته موضوع آموزش زبان های خارجی دیگر، اتفاق تازه ای نیست و 
پیش از این نیز برخی از مدارس، تدریس زبان هایی غیر از انگلیسی 
نبود  دلیل  به  امــا  بودند؛  داده  قــرار  خــود  درســی  برنامه های  جــزو  را 
زیرساخت های الزم در آموزش و پرورش تنها دو زبان آلمانی و فرانسوی 
در معدودی از مدارس تدریس می شد و دانش آموزان برای آموختن این 

زبان ها به ناچار باید به آن مدارس می رفتند.
مدارس  در  بخواهیم  چنانچه  گذشته  تجربه  اســاس  بر  و  این  بنابر 
خود، زبانی غیر از انگلیسی را آموزش دهیم، ابتدا باید زیرساخت های 
آموزش آن ها را در مدارس کشور فراهم کرده و سپس با اصاح ساختار 

آموزش زبان خارجی، آن ها را وارد سبد آموزشی کشور کنیم. 
اگر بخواهیم نحوه آموزش سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی در مدارس 
کشور را منصفانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم باید به این مهم 
اذعان کنیم که متأسفانه در این خصوص توفیق نداشته ایم؛ به گونه ای 
که دانش آموز پس از پایان دوره متوسطه نه تنها قادر به نوشتن یک 
انشای خوب به زبان فارسی نیست که از معرفی خود به زبان های 
انگلیسی و یا عربی نیز ناتوان است. این درحالی است که وقتی همین 
دانش آموزان، خارج از مدرسه و در کاس های زبان خصوصی، این 
زبان ها را چهار ساعت در هفته و به مدت چهار سال؛ یعنی کمتر از 
زمانی که در مدرسه تعلیم دیده اند، آموزش می بینند می توانند مدارک 
بین المللی دریافت کرده و حتی متون انگلیسی را بخوانند و بنویسند. 
به طور حتم در اینکه معلمان زبان ما معلمان بسیار توانمندی هستند 
تردیدی نیست اما فراموش نکنیم آموزش زبان عاوه بر وجود معلمان 
توانمند، نیازمند امکانات آموزشی همچون نمایش فیلم، استفاده از 
آزمایشگاه های زبان و همچنین اصاح کتاب های درسی است. بنابراین 
نظام آموزشی کشور اگر بخواهد زبان دوم را به عنوان زبان انتخابی 
در مدارس ارائه دهد ابتدا باید سبک آموزشی زبان را اصاح کرده 
و سپس زیرساخت های آن را در مدارس فراهم کند تا دانش آموزان 
بتوانند در حد خواندن و نوشتن روان این زبان ها را بیاموزند، اما اگر 
زیرساخت های آموزش زبان خارجی در مدارس فراهم و مناسب سازی 
نشود تفاوتی ندارد چه زبانی به عنوان زبان دوم به دانش آموزان آموزش 
داده می شود چون در هر صورت میزان یادگیری دانش آموزان در حد 

انتظار نخواهد بود.

 محمود مصدق  »زبان علم فقط انگلیسی 
نیست؛ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی 
ناسالم است. چرا زبان های دیگر را در مدارس 
به عنوان درس زبان معیّن نمی کنند؟ زبان های 
و  آلمانی  فرانسه،  اسپانیولی،  مثل  دیگر 
کشورهای شرقی هم زبان علم اند؛ این زبان 
را کرده ایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارسمان، 
را  انگلیسی  از فردا آموزش  البته نمی گویم 
تعطیل کنیم، اما بدانیم چه می کنیم. بدانیم 
نظام سلطه می خواهد چگونه نسلی در این 

کشور پرورش بیابد و با چه خصوصیاتی«.
در  اردیبهشت ۹۵  رهبری ۱۳  مقام معظم 
دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر 
کشور ضمن بیان این نکات، بر ضرورت تاش 
شکستن  بــرای  تربیت  و  تعلیم  مسئوالن 
انحصار آموزش زبان انگلیسی تأکید کردند.

پرسش این است که اینک پس از گذشت 
نزدیک به پنج سال، مدیران دست اندرکار، 
مطالبه جدی  ایــن  تحقق  بـــرای  گــام  چند 

برداشته اند؟

خانواده ها و دانش آموزان باید »
بخواهند 

ــافــت پاسخ  ــرای دری بـ
ــن پــرســش پــس از  ایـ
آنکه معاونت آموزش 
وزارت  مـــتـــوســـطـــه 
پـــــرورش  و  آمــــــــوزش 

و  سنجش  سازمان  مسئوالن  همچنین  و 
برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش 
و هر  با قدس نشدند  به گفت وگو  حاضر 
یک توپ را به زمین طرف مقابل انداختند، 
به سراغ مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش 

رفتیم. 
مهدی نوید ادهم که سال ها نقش دبیر کل 
شورای عالی آموزش و پرورش را ایفا می کرد 
در این خصوص به قدس می گوید: پس از 
فرمایشات مقام معظم رهبری، وزارت آموزش 
و پرورش بر آن شد تا با امپریالیسم زبانی 
به صورت  هم  زبان ها  سایر  و  کند  برخورد 
آمــوزش عمومی در مــدارس ارائــه شــود. بر 
این اساس، شورای عالی آموزش و پرورش 

در مصوبه ای وزارت آموزش و 
پرورش را مکلف می کند برای 
آموزش سایر زبان های خارجی 
مثل آلمانی، فرانسوی، روسی، 
چینی، اسپانیولی در مدارس 

کشور برنامه ریزی کند. 
اینکه بهتر  بــه  بــا اشـــاره  وی 
اســت در خــصــوص آمــوزش 
ســایــر زبــان هــای خــارجــی در 
مدارس، معاونت های مرتبط 
پــــــرورش  آمــــــوزش و  وزارت 
می افزاید:  کنند،  اظهارنظر 

تا جایی که بنده مطلع هستم به جز  اما 
زبان های یاد شده آموزش زبان های دیگر در 

مدارس کشور هنوز آغاز نشده است. 
نوید ادهــم سپس به موانع آمــوزش سایر 
زبان های خارجی در مدارس کشور می پردازد 
و می گوید: یک طرف ماجرا به توانمندی و 
آمادگی وزارت آموزش و پرورش برمی گردد، 
چون باید برای دوره های آموزشی و جدول 
تــدارک  آموزشی  محتوای  و  درســی  برنامه 
الزم را ببیند و نیروی انسانی الزم -معلمان 
زبان- را تربیت و استخدام کند. نکته دیگر، 
تقاضای اجتماعی است؛ یعنی خانواده ها 

باشند  مایل  و دانش آموزان 
زبان های دیگر را یاد بگیرند 
از  مطالبه ای  متأسفانه  که 
ســـوی دانــــش آمــــوزان بـــرای 
زبـــان هـــایـــی مثل  آمــــــوزش 
فرانسوی،  روســـی،  آلمانی، 
چینی و اسپانیولی احساس 

نمی شود. 
نوید ادهم سپس به موضوع 
برای  درســی  محتوای  تهیه 
زبان های دیگر اشاره می کند 
و می گوید: تا آنجا که مطلعم 
محتوا  تولید  در  بــه ویــژه  برنامه ریزی هایی 
انــجــام شــده و در حــال حاضر هــم برنامه 
حوزه های تربیت و یادگیری بر اساس برنامه 
درسی ملی در سازمان پژوهش در دست 
از این حوزه ها، حوزه  تولید است که یکی 
از  اســت.  زبــان خارجی  یادگیری  و  تربیت 
گونه ای  به  را  برنامه  خواسته ایم   دوستان 
تدوین کنند که فرمایش مقام معظم رهبری 
عملیاتی شود اما اینکه در میدان عمل چه 
اتفاقی افتاده است را باید از رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و 

پرورش جویا شد. 

 درخواستی برای تربیت دبیر »
سایر زبان ها نشده است!

مــهــم تــریــن  از  یـــکـــی 
ــرای  ــ ــ ضـــــــرورت هـــــــا ب
ــحــصــار  شــکــســتــن ان
آمـــــــــــــــــــوزش زبـــــــــان 
ــیــســی، تــربــیــت  ــگــل ان

و اســتــخــدام معلمان و دبــیــرانــی اســت که 
بتوانند زبان های خارجی دیگر را در مدارس 
تدریس کنند. اما متأسفانه آن طور که رئیس 
دانشگاه فرهنگیان به قدس می گوید تاکنون 
چنین مطالبه ای از سوی مسئوالن آموزش 
اســـت! حسین  نگرفته  ــورت  ــرورش صـ ــ پ و 
حاکمیتی  دانــشــگــاه  مــا  مــی گــویــد:  خنیفر 
مــأمــوریــت گــرا هستیم و هــرچــه آمـــوزش و 
پرورش بخواهد موظفیم آن را انجام دهیم؛ 
امــا تا امــروز هیچ درخواستی از ســوی این 
برای  معلم  تربیت  خصوص  در  وزارتخانه 
آمــوزش زبان هایی غیر از انگلیسی و عربی 
برای  فرهنگیان  دانشگاه  البته  نداشته ایم. 
تربیت دبیر در زبان های فرانسوی، آلمانی، 
ژاپنی آمادگی دارد. فقط  یا  روســی، چینی 
باید وزارت آموزش و پرورش این موضوع را از 

این دانشگاه درخواست کند. 

آموزش و پرورش موفق نبوده است »
رئـــیـــس کــمــیــســیــون 
تحقیقات  ــوزش،  ــ ــ آم
مــجــلــس  فــــنــــاوری  و 
شــــورای اســامــی هم 
ضعیف  عــمــلــکــرد  از 

شکستن  در  ــرورش  ــ پـ و  ــوزش  ــ آمـ وزارت 
انحصار آموزش زبان انگلیسی خبر می دهد 
و به قدس می گوید: این وزارتخانه در زمینه 
و  غیرانگلیسی  خارجی  زبــان هــای  آمــوزش 

عربی چندان موفق نبوده است.
به  پــاســخ  در  ســفــیــدان،  مــنــادی  علیرضا 
ــرســش کـــه آیـــا در ایـــن وزارتــخــانــه  ایـــن پ
زبان های  آموزش  برای  الزم  زیرساخت های 
زیرساخت ها  می گوید:  است،  فراهم  دیگر 
ــن منظور فــراهــم نــشــده اســـت؛ با  بـــرای ای
وجود این برای رفع موانع موجود در مسیر 
آموزش  وزارت  باید  دیگر  زبان های  آموزش 
و پرورش برنامه ریزی دقیقی داشته باشد؛ 
مثاً دانشگاه فرهنگیان باید برای زبان های 
فرانسوی، اسپانیولی، چینی و روسی دبیر 

تربیت کند. 
آمــوزش سایر  ــرای  ب اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مجلس  ورود  به  نیازی  خارجی  زبــان هــای 
برای سیاست گذاری و تدوین قانون نیست، 
و  آمــوزش  زبــان وظیفه  آمــوزش  می افزاید: 
پرورش است و قرار نیست برای جزئیات، 

مجلس ورود کند.
مهم ترین  خــصــوص  در  سفیدان  مــنــادی 
می گوید:  خارجی  زبان های  آمــوزش  موانع 
کــمــبــود مــعــلــم زبــــان و اســتــقــبــال انـــدک 
مهم ترین  دیگر،  زبان های  از  دانش آموزان 
موانع در مسیر آموزش زبان های دیگر در 
کشور است. برای این منظور باید دانشگاه 
فرهنگیان معلم زبان تربیت کند و رسانه ها و 
وزارت آموزش و پرورش نیز کاربرد زبان های 
این  در  نمایند  معرفی  بچه ها  به  را  دیگر 
صورت دانش آموزان احساس نیاز می کنند 
و مشتاق به فراگیری سایر زبان ها می شوند. 
در واقع بهترین راهکار رفع مشکل یاد شده 
را  زبــان هــای دیگر  یادگیری  که  اســت  ایــن 

تبلیغ و تشویق کنیم.

نمره مردودی وزارت آموزش و پرورش برای تنوع بخشیدن به آموزش زبان های خارجی

ادامه انحصار انگلیسی در آموزش زبان

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

رفاه و خدمات اجتماعی

عضو سازمان نظام روان شناسی:

سازمان نظام روان شناسی 
سازمانی آسیب زا شده است!

عضو ســازمــان نظام روان شــنــاســی گفت: 
اگر همکاران ما مرزهای حرفه ای را رعایت 
نمی کنند و برخی از آن ها بیکار مانده اند، 
بدون تعارف باید بگوییم کوتاهی از سازمان 

نظام روان شناسی است.
با  گفت وگو  در  قراملکی  صبحی  نــاصــر 
فارس افزود: سازمانی که قرار بود از حقوق 
مــردم دفــاع کند، خودش  و  روان شناسان 
تبدیل به آسیبی شده که در نتیجه آن حقوق 
روان شناسان و مشاوران تضییع شده است.
وی بیان کرد: یکی از دالیل مهم این مشکل، 
این است که ما در سپردن امــور به افراد 
صالح و واجد شرایط و کاردان موفق نبودیم. 
در طــول ایــن ۱۷ ســال افـــرادی از راه هــای 
مختلف از جمله سیاست وارد سازمان شده 
و مسائل علمی را با سیاست  مخلوط کردند 
و درنتیجه حقوق مشاوران، روان شناسان و 
مراجعه کنندگان که حقوق 8۰ میلیون نفر 

است، مورد آسیب قرار گرفت.

خانه و خانواده

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

وام ازدواج به ۷۰ میلیون 
تومان افزایش یافت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش 
وام ازدواج از۵۰ به ۷۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش ایرنا، رحیم زارع با اشاره به افزایش 
وام ازدواج، عنوان کرد: افزایش وام ازدواج از 
۵۰میلیون به ۷۰ میلیون تومان برای کسانی 
است که در شرف ازدواج هستند؛ در این 
زیر  پسران  و  دارد  وجــود  استثنایی  دوره 
۲۵ســال و دختران زیر ۲۳ سال هر کدام 
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت 
 می کنند. در مجموع وام ازدواج به ۱۴۰ و 
۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین افزایش یافته 

است.
تومان  میلیارد  ۲۰هـــزار  مبلغ  گفت:  زارع 
هزار   ۱۰ که  داشتیم  اشتغال  ایجاد  بــرای 
و  امــداد  کمیته  اختیار  در  تومان   میلیارد 
۳ هزار میلیاردتومان در اختیار بهزیستی 
با باز پرداخت اقساط هفت ساله قرار دارد 
و اولویت با زنان سرپرست خانوار و مناطق 

محروم است.

محیط زیست

رئیس سازمان محیط زیست:

 قانون هوای پاک اجرایی شود 
می شود ۷۰ درصد اقتصاد تعطیل 

در  گفت:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
شرایط حاضر اگر قانون هوای پاک اجرایی 

شود۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می شود.
ــزارش مــهــر، عیسی کــانــتــری علت  ــ بــه گ
آالیندگی ۹۹ درصد کانشهرها را انسان محور 
دانست و گفت: نمی توانیم بگوییم ۳ میلیون 
کــاربــراتــوری وارد شهر نشوند  مــوتــورســوار 
بیان  با  باشیم. وی  بــرق نداشته  اینکه  یا 
اینکه اصل آالینده ها مربوط به موتورهای 
است،  مــازوت ســوز  و صنایع  گازوئیل سوز 
گفت: قرار بود ۷۰ هزار کامیون جایگزین 
کامیون های فرسوده و ۶ هزار اتوبوس هم 
اما  شــود،  فرسوده  اتوبوس های  جایگزین 
چون درآمد ارزی نداشتیم نتوانستیم. ما 
در برخی جاها ضعف علمی داریــم مثل 
حیات وحش. هرچقدر در مهندسی پیش 
رفته ایم در بیولوژیک ضعیف ایم، درحالی که 
مشکل اعتباری نداریم. اگر در هوای پاک 

سرمایه گذاری نشود، فایده ندارد.

آسیب های اجتماعی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد

وجود 1.5 میلیون بیکار و 
شبه بیکار نیازمند در کشور

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی)ره ( با اعام اینکه ۱.۵ میلیون 
نیازمند بیکار و شبه بیکار در کشور وجود 
دارد، گفت: پیشنهاد کمیته امداد برای 
محرومان،  اشتغال  حــوزه  در   ۱۴۰۰ سال 
ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید است 
که نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیات 
بــود، اما دولــت در  قرض الحسنه خواهد 
الیحه بودجه ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته است؛ این درحالی است که 
هزینه های ایجاد کسب و کار افزایش یافته 
و از سوی دیگر ما به دنبال ایجاد تعداد 

بیشتری فرصت شغلی هستیم.
حجت هللا عبدالملکی در گفت وگو با ایسنا 
خاطرنشان کرد: از میان ۱.۵ میلیون نفر 
جمعیت بیکار نیازمند در کشور، ۹۵۰ هزار 
نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند 
از آن هــا نیز نیازمندانی  و ۵۵۰ هــزار نفر 

هستند که تحت حمایت نیستند.

فضای مجازی

معاون اجتماعی پلیس فتا عنوان کرد

 کالهبرداری های میلیاردی 
در قالب سایت های همسریابی

ــاره به  بــا اشـ مــعــاون اجتماعی پلیس فتا 
اینکه سایت های همسریابی بستری برای 
گفت:  اســت،  میلیاردی  کاهبرداری های 
بر  مبنی  قانونی  گونه مجوز  تاکنون هیچ 

فعالیت این سایت ها صادر نشده است.
به گزارش مهر، سرهنگ رامین پاشایی اظهار 
کــرد: بر اســاس تجزیه و تحلیل پرونده ها 
فتا،  پلیس  بــه  قضایی  شــکــوائــیــه هــای   و 
همه روزه شاهد دریافت پرونده های متعدد 
کاهبرداری های مالی افزون بر یک میلیارد 
تومان و یا سایر تهدیدات در حوزه مراجعه به 
سایت های همسریابی و صیغه یابی که عمدتاً 
در پیام رسان های غیربومی فعالیت می کنند، 
پاشایی به  از شهروندان هستیم. سرهنگ 
شهروندان توصیه کرد: در صورت اطاع از 
هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی 
یا پیام رسان های موبایلی موضوع را به پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

فراسو
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دستچین

 »ترور علمی« ستاد نانو!
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در یک رشته 
توییت نوشت: »متأسفانه شاهد نصف شدن بودجه ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو از سال ۹8 هستیم. این عدد در سال 
جاری به کمتر از ۴ میلیون دالر رسیده که اتفاق رخ داده 
برای ستاد نانو از سال ۹8 تاکنون یک ترور علمی است«.

چرا در رویارویی با حریق جنگل ها شکست خورده ایم؟ 
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی 
کشور به ایسنا گفت: یکی از دالیلی که بیشتر مواقع در 
رویارویی با حریق جنگل ها شکست خورده ایم این است 
که در پیش بینی و پیشگیری از وقوع آتش سوزی ها موفق 
عمل نکرده ایم و مدیریت ریسک نداشته ایم. همچنین 
کافی  به حد  آگاهی  ترویج  و  آمــوزش  زمان آتش سوزی 

اتفاق نمی افتد.

قانونی برای مقابله با تعارض منافع در حوزه سالمت نداریم
دانشگاه  پزشکی  اخــاق  مدیرگروه  فروزنده،  مینا  دکتر 
ایــران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  علوم پزشکی 
چیزی به عنوان قانون مقابله با تعارض منافع در حوزه 
سامت وجود ندارد، بیان کرد: کدهای اخاقی در این 
زمینه وجود دارد اما اینکه قوانین رسمی به عنوان ضمانت 

اجرایی این کدها وجود داشته باشد نداریم.

انحالل برخی دانشگاه ها بدون نظر مجلس
روح هللا عباس پور، نماینده بوئین زهرا در نشست علنی 
دیروز مجلس گفت: آقای غامی، وزیر علوم در کمیسیون 
آموزش قول دادند انحال مؤسسات آموزشی در قالب 
طرح ساماندهی دانشگاه ها را بدون نظر مجلس متوقف 
کنند اما معاون وی آقای رحیمی با سفر به استان های 

مختلف اقدام به ادغام یا انحال دانشگاه ها می کند.

کلیپ قوم کرد مربوط به دو سال پیش است
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در نشست علنی دیروز 
مجلس در خصوص توهین به مردم کرد در صدا و سیما 
گفت: مجلس به احترام نمایندگان کُرد بزرگوار واکنش نشان 
داد و صدا و سیما هم به ما گزارش داد این کلیپ مربوط به 
دو سال پیش است و همه اقوام با هم برادر و برابر هستند.

شهرداری درباره »ملکه گدایان« توضیح دهد
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران گفت: به تازگی 
سریال ملکه گدایان با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری ساخته شده که دربــاره کودکان کار به شدت 
سیاه نمایی کرده است. اگر مسئوالن شهرداری در ساخت 
این سریال مشارکت کرده اند، هیچ کدام از آن ها صاحیت 
مسئولیت خود را ندارند، اما در غیر این صورت باید به 

شورا پاسخ بدهند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 عباس فرجی/ کارشناس مشاوره در آموزش و پرورش 

تا امروز هیچ 
درخواستی از سوی 
آموزش و پرورش 
درخصوص تربیت 

معلم برای آموزش 
زبان هایی غیر از 
انگلیسی و عربی 

نداشته ایم

بـــــــرش

تا سه ماه آینده 14 میلیون ُدز واکسن تولید می کنیم  محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در آیین رونمایی از محصوالت جدید در حوزه مکمل ها در استان البرز گفت: تولید آزمایشگاهی 
 واکسن در ستاد اجرایی تا پیش از عید به تست انسانی می رسد، اما مهم، تولید انبوه است که در این خصوص در یک ماه آینده به 2 تا 3 میلیون دز در ماه خواهیم رسید و طی سه تا چهار ماه آینده این عدد به 

12 تا 14 میلیون می رسد. وی همچنین تأکید کرد: بحث واکسن را به نقطه ای می رسانیم که بیش از نیاز تولید 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 حی یا قیوم

 اصرار آنکارا به تبعیت پیام رسان های اجتماعی  از قوانین داخلی

اینستاگرام و توییتربه قوانین ترکیه تن دادند
 علوی  پس از آنکه سال گذشته گوگل ناگزیر از 
پذیرش قوانین چین شد، روز گذشته هم شرکت 
قــانــون مصوب  بــه  تــن دادن  بــا  فیس بوک 
پارلمان ترکیه برای نظارت و کنترل ملموس تر 
بر شبکه های اجتماعی، در یک عقب نشینی 
آشکار روز دوشنبه رسماً اعالم کرد کار تعیین 
یک نماینده حقوقی در این کشور را آغاز 
کرده است. امری که می تواند از سوی دیگر 
کشور ها هم تکرار شود. به گزارش یورونیوز، 
این شرکت غول آسای آمریکایی بدین ترتیب 
از  یکی  که  ترکیه شــده  در  قانونی  تسلیم 
بزرگ ترین اهداف آن اعمال کنترل بیشتر 
بر محتوای شبکه های اجتماعی و دسترسی 
آسان به یک شخصیت حقوقی به نمایندگی 
از آن هاست. به موجب این قانون، فیس بوک 
با  خــارجــی  اجتماعی  شبکه های  دیگر  و 
تصمیم و رأی دستگاه قضایی ترکیه ملزم 
خواهند بود هر محتوایی را که مورد اعتراض 
مقامات این کشور قرار گرفته از پلتفرم خود 
حذف کنند. شرکت فیس بوک روز دوشنبه با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »بر اساس تدابیر 
قانونی جدید، ما روند انتخاب یک نماینده 
رسمی در ترکیه را آغاز کرده ایم«. به گفته 
عمر فاتیح سايان، معاون وزیر حمل و نقل 
و زیرساخت های ترکیه این اقدام همچنین 
نیز  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه   شامل 

می شود که در تملک شرکت فیس بوک است.

اقتصاد اهرم فشار بر توییتر»
پیش از این نیز آنکارا اعــالم کــرده بود در 
اقدامی تنبیهی و به موجب را هکاری قانونی، 
شرکت توییتر را از کسب درآمد های تبلیغاتی 
در این کشور محروم کرده است. این اقدام 
پس از امتناع شرکت توییتر برای معرفی به 
موقع نماینده ای حقوقی از سوی خود در 
ترکیه صورت گرفته که بخشی از یک قانون 
مصوب پارلمان این کشور به منظور تشدید 
اجتماعی  شبکه های  بر  نظارت  و  کنترل 

اســت. بر اســاس تصمیم مقامات دولتی 
ترکیه، پریسکوپ، اپلیکیشن اشتراک گذاری 
ویدئو که در تملک شرکت توییتر است نیز به 
همراه شبکه اجتماعی »پینترست« مشمول 
در خصوص  گرفته شده  نظر  در  مجازات 

درآمد های تبلیغاتی در ترکیه شده اند.
قانون  یــک  از  ــن مــحــدودیــت هــا بخشی  ای
مصوب در پارلمان ترکیه بنا به درخواست 
رجب طیب اردوغــان است که شبکه های 
اجتماعی پربازدید از جمله توییتر، فیس بوک 
نماینده ای  می کند  ملزم  را  اینستاگرام  و 
و  انتخاب  ترکیه  از سوی خود در  حقوقی 

معرفی کنند و در صــورت لــزوم بخشی از 
محتوای به اشتراک گذاشته در پلتفرم های 
خود را با رأی و حکم دستگاه قضایی ترکیه 

در ۴۸ ساعت حذف کنند.
منتقدان این قانون معتقدند تصویب چنین 
مقرررت و محدودیت هایی، راه را برای اعمال 
سانسور هموار تر می کند؛ این درحالی است 
کــه بــه اعتقاد ایــن دسته از افـــراد، دولــت 
ترکیه همواره در حال رصد و ردیابی فعالیت 
منتقدان در شبکه های اجتماعی است. ترکیه 
در ماه نوامبر برای آن دسته از شبکه های 
اجتماعی از جمله فیس بوک که در آن تاریخ 
هنوز نماینده ای در این کشور تعیین و معرفی 
نکرده بودند ۱۰ میلیون لیر ترکیه معادل بیش 
از یک میلیون یورو جریمه مالی وضع کرد. 
بیانیه فیس بوک در تأیید آغاز روند انتخاب 
یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از این 
شرکت در ترکیه درســت یک روز پیش از 
شبکه های  بر ضد  مجازات ها  دور  دومین 
اجتماعی منتشر شده که این  بار ممنوعیت 
درآمد های تبلیغاتی را شامل می شود. آنکارا 
سال ۲۰۱۹ دسترسی به ۴۰۸ هزار وب سایت 
را مسدود و برای ۴۰ هزار توییت، ۱۰ هزار 
ویدئوی منتشر شده در یوتیوب و ۶ هزار و 
۲۰۰ پست منتشر و به اشتراک گذاشته شده 

در فیس بوک محدودیت هایی ایجاد کرد.

بایدن به سفیر آمریکا در مسکو:

تو استعفا نکن
پــایــان  در آســتــانــه 
عمر دولت دونالد 
تــرامــپ و بــرگــزاری 
تحلیف  مـــراســـم 
رسانه   بــایــدن،  جو 

رئیس جمهور  کـــرد  اعــــالم  آمــریــکــایــی 
منتخب این کشور از »جان سولیوان« 
خواسته  مسکو  در  واشنگتن  سفیر 

است استعفا نکند. 
تیم  داد:  گـــزارش  همچنین  بلومبرگ 
انتقالی جو بایدن از تعداد بسیار کوچک 
ــگــر از مــنــصــوبــان ســیــاســی تــرامــپ  دی
خواسته است به طور موقت در مناصب 
بنابراین  بمانند.  باقی  دیپلماتیک خود 
کمی  که  سولیوان  می شود  پیش بینی 
بیش از یک سال به عنوان سفیر آمریکا 
بــوده است،  کار  به   در روسیه مشغول 

در مقام خود باقی بماند.

دادنـــد س خــبــر  صهیونیستی  مــنــابــع 
تــالش  ــم در  ــ ــ ــن رژی ــ ایـ نـــخـــســـت وزیـــر 
ــدرت رســیــدن  ــ اســـت تــا پــیــش از بــه ق
رئیس جمهور جدید آمریکا چند کانون  
صهیونیست نشین را در کرانه باختری 

قانونی کند.
اعــالم س تلگرام  پــیــام رســان  مدیرعامل 

کرد ناظران این شبکه اجتماعی، صدها 
کانال و پست تلگرامی را که در جریان 
فراخوان های  آمریکا  اخیر  اعتراض های 
ارائه می کردند، مسدود  خشونت آمیز 

کرده اند.
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تعویق انتخابات عراق و دست خالی الکاظمی
منابع عراقی روز گذشته گزارش دادند هیئت وزرای عراق دهم اکتبر سال 
جاری میالدی )۱۸ مهر ۱۴۰۰( را به عنوان موعد انتخابات زودهنگام عراق 
تعیین کرده اند. این گــزارش در حالی منتشر شده که کمیساریای عالی 
انتخابات در عراق به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، یکشنبه هفته جاری 
به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق پیشنهاد داد ۱۶ نوامبر )۲۵ آبان( 
به عنوان روز برگزاری انتخابات زودهنگام اعالم شود؛ در حالی که پیشتر، 
نخست وزیر، ششم ژوئن آینده )۱۷ خرداد( را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 
اعالم کرده بود. تغییر تاریخ انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق اعتراض های 

بسیاری را از سوی احزاب فعال در پارلمان این کشور برانگیخته است.
نخست اینکه این تاریخ تنها یک پیشنهاد از سوی کمیساریای عالی انتخابات 
است که ارائه شده و هنوز قطعی نیست. با توجه به ساختار پارلمانی عراق 
باید طرح آن بین گروه ها و احزاب مطرح شده و توافقی جمعی در مورد آن 
حاصل شود. تا طرح در پارلمان توافق نشود، اجرا نخواهد شد و در پارلمان 
هم همه گروه ها و احزاب حضور دارند. تاکنون ائتالف سائرون این تصمیم را 
زیر سؤال برده و ائتالف فتح نیز به شدت با آن مخالفت کرده است. نکته 
بعدی این است که دولت عراق دستگاه های هوشمندی به نام بایومتری را 
وارد کرده که از طریق اثر انگشت و اسکن چشم، هویت رأی دهندگان را 
تشخیص داده و امکان تخلف را تا حد قابل مالحظه ای کاهش می دهد. البته 
بهانه مصطفی الکاظمی این است تا زمانی که این دستگاه راه اندازی شده و 
ارزیابی های الزم صورت گیرد، ماه ها زمان می برد و یکی از بهانه های شورای 
عالی هم این مسئله است. از سوی دیگر، کمیساریای عالی اعالم کرده با 
توجه به کم بودن احزاب و گروه هایی که ثبت نام کردند، قصد عقب انداختن 
انتخابات را دارد. مسئله نخست اینکه ۴۰۰ گروه ثبت نام کرده اند که در هیچ 
کجای دنیا این تعداد حزب در انتخابات فعال نیست! نکته بعدی این است 
که همه احزاب ثبت نام کرده اند و تنها یک حزب نیست؛ آن هم تیار المرحله 
وابسته به شخص مصطفی الکاظمی است؛حزبی که با همراهی معترضان 
و جوکرهای اعتراضات یک ساله اخیر، تشکیل شده تا بتواند زمینه ای برای 
تداوم فعالیت های سیاسی الکاظمی در عراق باشد و او هم خود را به عنوان 
رهبر یک جریان سیاسی بنامد. در این میان، این مسئله نیز دارای اهمیت 
است که الکاظمی عملکرد مثبتی نداشته است. در طول چند ماه اخیر، 
ارزش پول ملی عراق بسیار کاهش یافته، در تابستان گذشته بحران برق را 
پشت سر گذاشتند که در زمان عادل عبدالمهدی نبود، بیکاری افزایش یافته، 
در دوران کرونا موفق عمل نکرده و همه این موارد سبب شده اگر انتخابات 
برگزار شود، حزب الکاظمی شکست سنگینی بخورد و به احتمال زیاد جایگاه 
نخست وزیری را از دست خواهد داد. به همین خاطر به دنبال عقب انداختن 
انتخابات و خریدن زمان تا ساخت و پاخت دستاوردی در ساحت داخلی 
عراق است تا در نهایت بتواند در شرایط بهتری برای خود، انتخابات را برگزار 
کند. ناگفته نماند ایاالت متحده به شدت به دنبال تداوم حضور الکاظمی 

در قدرت است.
امروز الکاظمی در رأس قدرت قرار دارد و ممکن است از رسانه های دولتی 
یا وابسته به دولت هم در انتخابات بهره برده و حزب دولت ساخته خود 
را با هدف تأثیرگذاری بر آن تقویت کند؛ در این میان، امکانات دولتی هم 
که به طورقطع مورد استفاده وی خواهد بود تا در نهایت بتواند کرسی های 
بیشتری در پارلمان کسب کرده و در ائتالف با سایر احزاب به خصوص 
سکوالرها، سنی ها و برخی طیف های شیعه مانند تیار الحکمه متعلق به 
حکیم که متأسفانه به تازگی مواضع خوبی ندارد، دست برتر را داشته باشد.
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وزارت دادگستری آمریکا خبر داده زنی که 
به سرقت لپ تاپ رئیس مجلس نمایندگان 
کنگره  ساختمان  بــه  حمله  جــریــان  در 
بــود، بازداشت شده است.  متهم شده 
ــارس، در جــریــان حمله  ــ ــزارش فـ ــ بــه گـ
بــه ساختمان کنگره،  تــرامــپ  ــواداران  هــ
لپ تاپ »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان این کشور سرقت شد که حاوی 
اطالعات محرمانه بسیاری بود. در همین 
راستا، »رایلی جُن ویلیامز« که همچنین به 
ورود غیر قانونی به ساختمان کنگره متهم 
شده در دادگاه منطقه ای ایالت پنسیلوانیا 
بــاز داشــت شــده اســت. اداره تحقیقات 
فدرال )اف بی آی( مدعی شده این زن که 
در میان حمله کنندگان به ساختمان کنگره 

حضور داشته و به دفتر کار نانسی پلوسی 
نزدیک شده، لپ تاپ وی یا حافظه آن 
را به سرقت برده و قصد داشته آن را به 
روسیه بفروشد. نشریه »پالیتیکو« بامداد 
گــزارش  خصوص  ایــن  در  دوشنبه  روز 
کــرد: اف بـــی آی در حــال بررسی شواهد 
این ادعای »عجیب« است و این ادعا را 
در شهادت نامه ای که به توصیف اتهامات 

علیه این زن می پردازد ذکر کرده است.

دستگیری سارق لپ تاپ پلوسی
آیا اطالعات محرمانه به روسیه منتقل شده است؟

در حــالــی کــه گـــروه »االعـــالم االمــنــی« 
نزدیک به ارتش عراق دلیل انفجارهای 
شبانه جرف النصر را خرابکاری داعش 
نقش  از  دیگر  رسانه هایی  کــرد،  اعــالم 
آنکه  از  پس  می گویند.  سخن  آمریکا 
برخی رسانه ها از جمله شبکه المیادین 
لبنان، شبکه العهد عراق و شبکه الجزیره 
قطر از نقش آمریکا در حمالت شبانه در 
جرف النصر سخن گفتند، گروه رسانه ای 
ــالم االمـــنـــی« عــراق  ــ ــه »االعـ مــوســوم ب
بیانیه ای  انتشار  با  ارتــش(  به  )نزدیک 
هرگونه حمله به نیروهای امنیتی عراق 
در منطقه »جرف النصر« )جرف الصخر 
سابق( در استان بابل را تکذیب کرد. در 
این بیانیه که نسخه ای از آن در وبگاه 

»شفق نیوز« منتشر شد، آمده است: 
و  هــدف حمله  بــرق  انتقال  بــرج  چند 
خرابکاری باندهای تروریستی داعش در 
منطقه »البهبهانی« در شمال استان بابل 
قرار گرفت که برخی، آن را حمله هوایی 
جنگنده ها تفسیر کردند. نیروی امنیتی 
یافتن  برای  تفتیش  عملیات  نیز  عراق 
عناصر و عوامل این اقدام تروریستی را 

آغاز کرده است.

انفجارهای مشکوک در استان بابِل عراق
چه کسی خطوط انتقال برق را تخریب کرد؟

صابر گل عنبری در کانال تلگرامی خود درباره حمالت 
اخیر اسرائیل به سوریه و موضع روسیه نوشت: به تازگی 
در  ترامپ  بودن  ایام  از  بهره برداری حداکثری  با هدف 
قدرت، حمالت اسرائیل به سوریه شدت یافته است. 
نفوذ  و  که حضور  را  روسیه  نوعی  به  همین وضعیت 
نظامی و سیاسی زیادی در سوریه دارد، هم در برابر یک 
تنگنا و هم بیشتر در مظان اتهام تبانی قرار داده است. از 
این نظر، دیروز وزیر خارجه روسیه انتقاد های »نرمی« از 
این حمالت داشت و نقض حریم هوایی لبنان و سوریه از 
سوی جنگنده های اسرائیلی را برخالف قوانین بین الملل 
برشمرد. اما در کنار این انتقادها سخنانی نیز بیان کرد که 

در نوع خود جالب است. 
الوروف تأکید داشت: نباید سوریه به میدان نبرد ایران 
و اسرائیل تبدیل و از اراضی سوریه تهدیدی متوجه 
از تعارض آشکار  آویو شود. همین سخن کاشف  تل 
اولویت ها و سیاست صوری تهران و مسکو است. در 
حالی که ایران به حضور در سوریه به عنوان فرصتی 
ژئوپلتیک در حوزه امنیتی پیرامونی اسرائیل و همچنین 
ــویــت دیگری  نــفــوذ در شــامــات مــی نــگــرد؛ روســیــه اول
برای حضور خود تعریف کرده که هیچ همپوشانی با 
اولویت های ایران ندارد و می تواند در آینده پس از تثبیت 
اوضاع میدانی کنونی و اطمینان خاطر از ماندگاری نظام 

سوریه به تنازع رقابتی منجر شود. روسیه به سوریه به 
عنوان مهم ترین پایگاه نفوذ خود در منطقه می نگرد و 
تمرکز بر حضور در سواحل مدیترانه ای سوریه نیز نشان 
از اهمیت شرق مدیترانه و منابع انرژی آن برای روسیه 
است. از این رو، افزایش تنش میان ایران و اسرائیل 
خود  منطقه ای  راهبرد  پیشبرد  در  مزاحمت  نوعی  را 
می داند. اما پرسش این است که مسکو در این میان 

جانب کدام یک خواهد ایستاد؟ 
به نظرم، پاسخ روشن است. اگر حتی فرضیه تبانی مسکو 
را کنار بگذاریم، خود همین بی عملی و تداوم حمالت یا 
نشان از چراغ سبز و رضایت پنهان روسیه با هدف حذف 
تدریجی رقیب ایرانی از صحنه سوریه است که تثبیت 
آن می تواند برای خود روس ها در آینده دردسرساز باشد 
و یا نشان از ناتوانی مسکو در مجبور ساختن اسرائیل به 
توقف حمالت و یا هر دو؛ که به نظر نگارنده هر دو عامل 

درست است. 
... اما ناتوانی روسیه در جلوگیری از حمالت اسرائیل 
به خاطر الزامات سیاسی است. چرا که نخست هرگونه 
ورود عملی کرملین برای توقف این حمالت نوعی تأیید 
سیاست ها و نقش منطقه ای ایران قلمداد خواهد شد؛ 
اروپــا،  آمریکا،  نظر  از  نمی خواهد  طریق  این  از  پوتین 
اتهام  مظان  در  منطقه  کشورهای  برخی  و  اسرائیل 

همدستی و شراکت با ایران قرار گیرد و حاضر به تحمل 
پیامدهای چنین رویکردی نیست. دوم، یکی از انگیزه های 
مهم پوتین در برقراری روابط راهبردی با اسرائیل و نوعی 
همراهی با آن در منطقه و سوریه، نگرانی از قدرت البی 
یهودی در روسیه است که در صورت تصمیم به ورود 
به چالش جدی با تل آویو، امکان تحرک جدی آن برای 
تضعیف پایه های قدرتش وجود دارد. سوم پوتین نیز به 
روابط با تل آویو به عنوان پلی برای کاهش تنش و حتی 
بهبود روابط با غرب به ویژه آمریکا می نگرد؛ به خصوص در 

دوره بایدن به آن نیاز مبرمی دارد.
با این حال مسکو به دالیل متعدد بعید است خود وارد 
مرحله مواجهه با حضور ایران در سوریه شود؛ از جمله 
اینکه می خواهد از آن به عنوان برگی برای امتیازگیری 
از آمریکا و اسرائیل بهره بگیرد. از این رو، حضورِ ایرانیِ 
مطلوِب روسیه در سوریه حضوری »کنترل شده« و نه 

قدرتمند است. 
لب کالم اینکه تحوالت سوریه پس از ۲۰۱۱ و به دنبال 
که  مــی رود  روسیه  گسترده  و سیاسی  نظامی  حضور 
واقعیتی متفاوت با پیش از شروع بحران ایجاد کند که 
در نتیجه آن، عمالً بازگشت موقعیت دمشق در محورِ 
۲۰۱۱ دشوار  از  پیش  به  ایــران  رهبری  تحِت  مقاومِت 

خواهد بود.

گزارش

نگاهی به تعارضات مسکو و تهران در سرزمین شام

خودداری کادر درمان از دریافت واکسن کرونا بازی روسیه با برگه »ایران در سوریه«

بی اعتمادی به واکسن آمریکایی در آمریکا!
خودداری کارکنان بخش بهداشت و درمان آمریکا از دریافت واکسن ویروس 

کرونا به یک مشکل و معضل بزرگ تبدیل شده است.
 به گزارش تسنیم، ممانعت نیروهای کادر بهداشت و درمان آمریکا از دریافت 
واکسن کرونا در حالی است که شیوع گونه جدیدی از این ویروس که سرعت 
و قدرت سرایت بیشتری دارد، موجب تشدید نگرانی ها شده است. این در 
حالی است که راشل والنسکی، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا 
یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی اس نیوز پیش بینی کرد: تلفات ناشی 
از ابتال به ویروس مرگبار کرونا در آمریکا تا اواسط فوریه به بیش از ۵۰۰ هزار 

نفر خواهد رسید.

دست رد پنتاگون به سینه ترامپ

خداحافظی در یک پایگاه شکاری
در حالی که تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری جو بایدن واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا را به پادگان تبدیل 
کرده است، مسئوالن کاخ سفید در نظر دارند برای دونالد ترامپ در یک 
پایگاه شکاری نیروی هوایی مراسم خداحافظی برگزار کنند. به گزارش فارس، 
کاخ سفید در پایگاه شکاری »اندروز« نیروی هوایی واقع در مریلند و چند 
ساعت پیش از مراسم تحلیف روز چهارشنبه جو بایدن، برای دونالد ترامپ 
مراسم خداحافظی ترتیب می دهد. بنا بر گزارش شبکه بلومبرگ، برای 
مراسم خداحافظی ترامپ، از مقام های دولت او دعوت و از آن ها خواسته 
شده ساعت ۷:۱۵ صبح روز چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه شکاری اندروز 

حاضر باشند.

با امضای یک توافق نامه تجارت آزاد

روابط باکو و آنکارا 
جدی تر می شود

دولت ترکیه رسماً اعالم کرد توافق نامه 
تجارت آزاد با جمهوری آذربایجان تصویب 
آنکارا  بین  نامه  توافق  این  اســت.  شده 
و باکو در فوریه سال گذشته میالدی به 

امضا رسیده بود.
به گزارش یورونیوز، حجم تجارت دوجانبه 
بین ترکیه و آذربایجان رقمی در حدود ۲ 
میلیارد دالر در سال گذشته بوده است 
که در این میان سهم صادرات ترکیه ۱.۷ 
میلیارد دالر و سهم متحد آذربایجانی 
تنها ۳۰۰ میلیون دالر بوده است. عمده 
ــجــان شامل  ــای آذرب بــه  ترکیه  صــــادرات 
ماشین آالت سنگین و صنعتی، وسایل 
است.  ساختمانی  مصالح  و  مکانیکی 
ترکیه در حال حاضر بیش از ۲۰ قرارداد 
با کشورهای مختلف دارد.  آزاد  تجارت 
این کشور به تازگی یک قــرارداد تجارت 

آزاد با بریتانیا به امضا رسانده است.

توسط ائتالف سعودی انجام می شود

تأسیس 13مرکز تکفیری 
جدید در یمن

مرکز اطالع رسانی استان های جنوب یمن در 
گزارشی از توطئه جدید ائتالف سعودی برای 
ایجاد مراکز تکفیری و اطالعاتی پیشرفته 
داد. خبر  استان ها  ایــن  از  تــعــدادی  در 
 به گزارش فارس، در این گزارش آمده 
است: کشورهای عضو ائتالف سعودی 
تکفیری  مــرکــز   ۱۳ از  بــیــش  بــه تــازگــی 
المهره،  لــحــج،  اســتــان هــای  در  جــدیــد 
ــه شبوه  ــک ب ــزدی الــضــالــع و مــنــاطــق ن
ــا هـــدف حــمــایــت مــالــی از گــروه هــای  ب

تروریستی و افراطی تأسیس کرده اند.
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهیه و تحویل دو دس�تگاه س�وئیچ  سیس�کو با مشخصات 
cisco catalyst c9407r را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگذار نماید 

، ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه  مورخ 
1399/11/05 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه 
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  س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی )ع( درنظر 
ب�دون  تغذی�ه  منب�ع  و تحوی�ل دو دس�تگاه  تهی�ه  دارد 
وقف�ه) ups ( ب�ا ق�درت 80 کیلوولت آمپ�ر و 28 کیلو ول�ت آمپر) از هر 
ک�دام یک دس�تگاه ( به همراه بات�ری و کابین بات�ری را از طریق مناقصه 
عموم�ی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز  
یکش�نبه  م�ورخ1399/11/05 ضمن مراجع�ه به آدرس س�ایت اینترنتی 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org   اس�تعالم ها و مناقصات ب�ه آدرس
 )   تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه 
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