
وفات حضرت ام البنینh را تسلیت می گوییم

 

برای همه اقوام و فرهنگ ها برنامه داریم
 آستان  حــرم مطهــر امــام رضــا)ع(، مرکز آستان مدیر عالی حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس:

قدس رضوی اســت و آســتان قــدس هم به تعبیر 
رهبــر کبیر و فقید انقاب اســامی ایران حضرت 
امــام خمینــی)ره( مرکــز ایــران اســت، آنجایــی کــه 

بنیان گــذار جمهوری اســامی ایــران فرمــود: اصاً 
آســتان قــدس مرکز ایــران اســت. بنابراین اهمیت 
روضــه منــوره و حــرم مطهــر امــام هشــتم)ع( در 
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رحمان رضایی در گفت و گو با قدس: سال 57 13 وآغاز تحول بنیادین درنظریه های علوم ارتباطات اولتیماتوم ظریف برای یک ماه آینده:

:jامام علی
شما هرگز نمی توانید 

با اموال خود همه 
مردم را راضی کنید، 
پس با گشاده رویی 
و برخورد خوش، 

رضایتشان را به 
دست آورید.  
وسایل الشیعه
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خودم را مدیون 
باشگاه ذوب آهن می دانم

با انقالب اسالمی  رسانه های سنتی 
ومدرن همگرا شدند

تحریم ها   لغو نشود اجرای پروتکل 
الحاقی را متوقف  می کنیم

 ............ صفحه 6

 آخرین خبرهای سخنگوی قوه قضائیه از پرونده های داغ 

موتور قاچاقچیان خودروهای لوکس پیاده شد

بررسی آخرین وضعیت 
طرح مالیات بر عایدی 

سرمایه در مجلس

احیای تولید 
با حذف 

سوداگری 
از اقتصاد

 سیاست  سخنگوی قوه قضائیه از تأیید و نهایی شدن حکم »مهدی جهانگیری« یکی از 
متهمان شناخته شده پرونده های مفاسد کان اقتصادی و بانکی خبرداد و گفت: وی به دو 
سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده که این حکم نهایی است و برای اجرا ارسال 
شــده اســت. به گزارش قدس آناین، غامحســین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود 
افزود: جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به میزان  ۶۰۷هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸هزار دالر، با 
ارزش ریالی ۲۶میلیارد ریال و انتقال غیر قانونی ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق  
شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز ۲۶ میلیارد ریالی محکوم شده است. وی ادامه 

 ............ صفحه 2داد: عاوه بر این، وی به جرم تحصیل مال نامشروع...

 اقتصاد  اقدام های سوداگرانه و سرریز حجم 
باالیی از نقدینگی موجود در دست سوداگران 
بــه بازارهــای مختلفــی همچــون بازار مســکن، 

خودرو، طا و ارز موجب...

از استخراج بیت کوین 
تا رعایت نکردن 
الگوهای مصرف

ما مقصریم 
یا مسئوالن؟

 اولین سفر هیئت سیاسی 
طالبان به ریاست مال برادر 

به تهران رقم خورد 

ایران واطمینان از 
امنیت افغانستان

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

آستان قدس رضوی جشنواره 
بین المللی عکس »مزارات«  را 

 برگزار می کند

لنزها به زیارت 
می آیند

 ............ صفحه 12

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا تقوی نیا

شــنبه هفتــه جــاری بود کــه فرماندهی ائتاف عربســتان ســعودی از فعال شــدن 
ســامانه های پدافنــدی در آســمان ریــاض خبــر دادنــد که نشــان مــی داد این یگان 
بــا اهدافــی درگیر شــده اســت. پــس از این خبر بود که ذهن ها به ســمت جنبش 

انصارهللا یمن به عنوان عامل این...

حمله راهبردی مقاومت عراق 
به ریاض

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

ش�رکت آب و فاض�اب مش�هد در نظر دارد فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی مش�روح ذیل را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1399/11/7 می باشد. 

مدت شماره فراخوانموضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
رتبه و رشته مورد نیازدر مناقصه به ریال

 محل تأمین
اعتبار

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

رفع  و  برداری  بهره  راهبری، 
خطوط  توزیع،  شبکه  اتفاقات 
خدمات  آبی،  منابع  انتقال، 
مشترکین، کنترل کیفی )به طور 
آب(  توزیع  و  انتقال  تولید،  کلی 
بخش احمدآباد شهرستان مشهد

1228/225/059/9471/420/000/000 ماه2099005129000013

پایه پنج صادره از سازمان برنامه 
گواهی نامه  و   کشور  بودجه   و 
برداری بهره  صالحیت 
آب  تأسیسات  از  نگهداری  و 
و  شبکه  رسته    6 پایه  شرب 
از  صادره  مخازن  و  انشعابات 
مهندسی آب و فاضالب کشور 

طرحهای 
عمرانی

به  نقدی  1.واریز 
شماره  جاری  حساب 
 2175201797007
شعبه  ملی  بانکی 
مشهد مرکزی 
بانکی ضمانتنامه   .2
مشارکت   3.اوراق 

1-مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/11/7 لغایت 1399/11/11 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2-خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 1399/11/25
3-اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008150 . 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب مشهد

/ع
99
11
32
5

آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم

» آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  «

این ش�رکت در اجرای ماده 10 آئین نامه معامات خود در نظر دارد 
اقام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا با عنایت 
به توضیحات و مش�خصات ذیل الذکر، اش�خاص حقیقی و حقوقی می توانند 
از تاریخ انتش�ار آگهی به مدت پن�ج روز )حداکثرتا تاریخ 99/11/14( جهت 
دریاف�ت اوراق ش�رکت در مزایده وبازدی�داز کاالها به ام�ور آب وفاضاب 
تایباد نش�انی : تایباد-بلوار ش�هدای نیروی انتظامی)بلوار ماصدرا(امور آب 
وفاضاب  مراجعه نمایندومتعاقبًا پس ازتکمیل حداکثرتا تاریخ 99/11/20 به 

آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.
در ضمن جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید در ایام هفته و ساعات اداری 

با شماره تلفن  54523279و54522279 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات کاالردیف

مخزن هوایی با پایه 120 متر مکعبی یک دستگاه  1

روابط عمومی و آموزش همگانی
امور آب وفاضاب شهرستان تایباد

ع 0
00
00
00

آب سرچشمه حیات است، در حفظ آن بکوشیم  
» آگهی مزایده عمومی «)نوبت اول(

,ع
99
11
31
2

ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به برگزاری مناقصه  به ش��رح جدول 
ذی��ل  از طری��ق مناقص��ه عمومی اقدام نمای��د. داوطلبان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاری��خ 99/11/07 الی 99/11/11  به 
س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد 
مناقصه تنها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/11/21  بارگذاری نمایند. در صورت 

نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
تعداد

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

260/د/99 1

تهیه و تامین کلیه کاالها ، لوازم و 
مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات 

تجهیز و تکمیل سالن همایش 
ستاد شرکت توزیع نیروی برق              

خراسان جنوبی

مطابق اسناد 
900/000/000مناقصه

مورخ
99/11/25

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت 

اداری-
شرکت توزیع 

نیروی برق خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات 261/د/99 2
193 عددخرید صندلی سالن همایش

300/000/000
VIP 8   عددخرید صندلی  سالن همایش

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی
 شماره 260/د /99 لغایت 261/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

س
/ 9
91
11
55

آگهی مزایده فروش زمین 
 نوبت دوم 

ش���هرداری بجنورد درنظردارد یک قطعه زمین با کاربری 
تجاری به مساحت 98 / 546 مترمربع واقع دربجنورد ،

 حاش���یه بلوار ش���هید صیاد شیرازی ، نرسیده به تقاطع 
خیاب���ان س���ید جم���ال الدی���ن اس���د آب���ادی ، به ب���رآورد 
اولی���ه  000 / 300 / 191 /101 ری���ال را از طریق مزایده به                  

فروش رساند .
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت وتحویل اس���ناد 
از واحد حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهرو 
امض���ا ش���ده طب���ق توضیحات اس���ناد مزای���ده و تحویل 
پاکتهای پیش���نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی 
حداکث���ر ت���ا تاری���خ 18 / 11 / 99 اق���دام نمایند و یاجهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 114 – 32222110 

تماس حاصل نمایند.
شهرداری بجنورد

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

گفت و گوی قدس با مادر شهیدان بارفروشگفت و گوی قدس با مادر شهیدان بارفروش

ام البنین کاشانام البنین کاشان
 ............ صفحه  ............ صفحه 77
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دادستان کل کشور: با سوءاستفاده کنندگان از سپرده های مردم برخورد می شود  دادستان کل کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی 
نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم والمسلمین منتظری، در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک ها در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی بدیل است، گفت: مدیران بانکی، مرد میدان نبرد 
اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند. دادستان کل کشور افزود: قوه قضائیه نیز با سوءاستفاده کنندگان از سپرده های مردم برخورد شدیدی خواهد کرد. 

سخنگوی قوه قضائیه از تأیید و نهایی شدن 
حکم »مهدی جهانگیری« یکی از متهمان 
شــنــاخــتــه شــده پــرونــده هــای مــفــاســد کــان 
اقتصادی و بانکی خبرداد و گفت: وی به دو 
سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم 
شده که این حکم نهایی است و برای اجرا 
ارســال شده است. به گــزارش قدس آناین، 
غامحسین اسماعیلی در نشست خبری 
دیروز خود افزود: جهانگیری به جرم قاچاق 
حرفه ای ارز به میزان  ۶۰۷هــزار و ۱۰۰ یورو و 
۱۰۸هزار دالر، با ارزش ریالی ۲۶میلیارد ریال 
و انتقال غیر قانونی ارز به تحمل دو سال 
حبس و ضبط ارز قاچاق  شده و جزای نقدی 
چهار برابر بهای ریالی ارز ۲۶ میلیارد ریالی 

محکوم شده است.
ــه داد: عـــاوه بــر ایـــن، وی بــه جرم  وی ادامـ
تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال 
حبس و رد مــال محکوم شــده اســت و در 
رابطه با خودداری از اطاعات واقعی به بورس 
و تخلفات ارزی دو بار به ۷۴ ضربه شاق 
محکوم شده بود که در دادگــاه تجدید نظر 
یک مورد آن را نقض و حکم شاق دیگر نیز 

به جزای نقدی تبدیل و منتفی شد.

 قوه قضائیه به دنبال مسدودکردن »
هیچ پیام رسانی نیست

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره 
تحول هیچ رسانه خبرگزاری و  پیام رسانی را 
مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای 
نیست،  پیام رسان ها  از  هیچ یک  و  مجازی 
اظهار کرد: امروز ویروس هایی به مراتب بدتر 
از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مثل خرید و 
فروش ساح و مواد مخدر، کاهبرداری های 
شبکه ای، قمار و تبلیغ خودکشی در نسل 
جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که 
به هیچ وجه قابل توجیه نیست، به همین 
دلیل  اقدام های قضایی انجام شده و اظهارات 
ساماندهی  به  ناظر  همه   قضایی  مقامات 
مصادیق  از  فضا  ایــن  پــاالیــش  و  مدیریت 

مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی.

وزیر ارتباطات پرونده های دیگری هم دارد»
وی بــه فــضــاســازی هــا دربــــاره احــضــار وزیــر 

خاطرنشان  و  داد  نشان  واکنش  ارتباطات 
کرد: درباره شخص مورد نظر، موارد دیگری 
نیز مطرح است که در ادامــه وفق مقررات 
پایان  در  نتیجه  و  رســیــدگــی خــواهــد شــد 
رسیدگی مشخص خواهد شد که آن فرد را 
مقصر و متخلف می دانیم یا نه. درخواست 
ما از سیاسیون هم این است که فرافکنی 
نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم 
گذشته  نمایی  وارونـــه  دوران  ندهند،  جلوه 
است و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضائیه 
ادامه  رویکرد  این  و  بوده اند  تحول  دوره  در 

خواهد داشت.

 سازمان بازرسی »
مأمور پیگیری تخلفات بورس شد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس آناین دربــاره ارجــاع گزارش 
تفحص مجلس درباره تخلفات بازار سرمایه 
و نقش سوء مدیریت دولت و شرکت های 
حقوقی در وضعیت نابسامان این بازار و از 
بین رفتن سرمایه های مردم و روند رسیدگی 
به این موضوع در دستگاه قضایی، با اشاره 
به انتشار رسانه ای این خبر در هفته های 
گذشته، نامه نایب رئیس مجلس و ارسال 
گزارش به قوه قضائیه در هفته جاری، افزود: 

به دلیل اینکه این نامه ها و موارد مطروحه 
نیاز به مستندسازی دارد، به سازمان بازرسی 
ارجاع و  در رابطه با دو موضوع مطرح شده 
در گزارش مجلس؛ یکی نظارت بر وضعیت 
بــورس و دیگری شرکت های حقوقی  بــازار 
دخیل در این وضعیت و محورهایی که در 
نامه مجلس درج شــده، ســازمــان بازرسی 
مکلف بــه بــررســی  ایـــن مسئله و اعــام 
نتیجه به دادستانی تهران است. اسماعیلی 
خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه شنیدیم 
نمایندگان مجلس هم بنا دارند در این باره 
تحقیق و تفحصی انجام دهند که اگر این 
بــه قوه  ــدام صـــورت گرفت و نتیجه آن  اقـ
برسد، پیش بینی شده این گزارش به شعبه 
ویژه ای ارجاع شود که سریع رسیدگی شود. 
این کار را می کنیم. انتظار داریم  ما حتماً 
تحقیق و تفحص با دالیل و مستند و دقت 
انجام شود تا کار رسیدگی به آن ها در دادسرا 

هم با سرعت و سهولت انجام شود.

حکم اعدام برای برخی متهمان پرونده »
قاچاق خودروهای لوکس 

وی افزود: در پرونده قاچاق بیش از ۵۴ هزار 
خودرو لوکس محکومیت های سنگین حبس 
و اعدام صادر شده است، اما چون این احکام 

قطعی نیست به همین دلیل اعام جزئیات 
پس از رسیدگی دیوان عالی اعام می شود. 
پــرونــده  در  ــا  روزهــ همین  در  اینکه  ضمن 
رأی  صـــدور  بــه  منتهی  خصوصی سازی ها 
شده و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های 
واگذارشده به لحاظ قانون ابطال شده است.

بازداشت یک متهم به جاسوسی پیش از فرار»
اسماعیلی درباره بازداشت متهم دوتابعیتی 
ایرانی- آمریکایی به جرم جاسوسی هم با 
یــادآوری اینکه  ما به موجب قوانینمان دو 
ایران  نداریم و جمهوری اسامی  تابعیتی 
تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد، 
گفت: رسیدگی و دستگیری افراد، ارتباطی 
به تابعیت آن هــا نــدارد و بر اســاس اعمال 
مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه آنان 
است. وی با تأیید این خبر که به تازگی فردی 
از اتباع ایرانی که به موضوع دو تابعیتی ها 
و  اتهامات جاسوسی  با  داده شده  ارتباط 
دستگیر  بیگانه  بــرای  اطاعات  جمع آوری 
شده، گفت: این پرونده جدید نیست و از 
قبل جریان داشته  و متهم مذکور با وثیقه 
آزاد بود که قصد خروج از کشور را داشت که 
با اشراف اطاعاتی به وی، پیش از خروج از 

کشور دوباره دستگیر شد.

آخرین خبرهای سخنگوی قوه قضائیه از پرونده های داغ

موتور قاچاقچیان خودروهای لوکس پیاده شد

کار پسندیده را همه تحسین می کنند. معرفی کابینه بایدن رئیس جمهور س
آمریکا خیلی جالب بود. کاش کابینه های خودمان را هم این گونه معرفی کنید. 
شورای شهر و هیئت رئیسه مجلس و شورای عالی قوه قضائیه نیاز به معرفی 

دارند و موقعیت های دیگر که شما بهتر خبر دارید. 9150000032
باید با نماینده خاطی که به سرباز راهنمایی در حین انجام وظیفه توهین س

کرده برخورد شدید شود و حداقل یک هفته به جای آن سرباز انجام وظیفه 
کند. 9220000065

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهــای کسی را ویران س
می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای 
را نادیده می انگاری، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خُرد شدن 
غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می انگاری، 
برای  تا  می کنی  دراز  آسمان  کــدام  ســوی  به  را  دستانت  بدانم  می خواهم 
خوشبختی خودت دعا کنی؟ این را بابت آن سرباز وظیفه شناس چاپ کنید. 

9150000200
سایر کشورها افراد باهوش و باسواد مثل  ایران  ندارند، اما همان ها را برای  س

وزارت  و وکالت  مجلس  گلچین  می کنند، ولی  در اینجا نخبگان  را دلسرد 
کرده اند و افرادی کم سواد و تازه  به دوران  رسیده  آمدند که  این  وضع  اخاقی  و 

اقتصادی  را برای  کشور به وجود آوردند. 9150000986
مجلس خیلی زود ماهیت اصلی خود را با تصویب پاداش پایان خدمت س

۴۷۵ میلیون تومانی و حقوق های نجومی ۳۳ میلیون تومانی نشان داد! تازه 
این مبلغ اصل حقوق است! اضافه کار، حق مأموریت های تفریحی، حق 
جلسات چرت زدن، پاداش های رنگارنگ که اگر پا داشت از دست این ها فرار 
می کرد، و هزار جور رشوه و حق العمل کارچاق کنی نجومی مگوی نانوشته را 

باید اضافه کرد! 9010000301
پى شاکى بودن کارکنان و بازنشستگان کشورى و لشکرى و تأمین اجتماعى س

در دوران اقتصاد مقاومتى و کرونا و گرانى و چندین برابرشدن اجناس و کاالها! 
که شخص رئیس جمهور چندین بار اظهار کرده باید براى آنانى که حقوق بگیر 
ثابت اند ازجمله کارکنان و کارگران و بازنشستگان کشورى و لشکرى وتأمین 
اجتماعى  حقوقشان متناسب با تورم افزایش نامتغیر شود. حاال متأسفانه 
الیحه بودجه۱۴۰۰دولت که درکمیسیون تلفیق بودجه مجلس مطرح است، 
دولت کسرى بودجه را با بستن مالیات بر حقوق جبران می کند. ساالنه %۲۵ 
بازنشستگان است ولى دولت قصد دارد  افزایش حقوق ناچیز کارکنان و 
حداقل۱۰% و حداکثر۳۵% مالیات اخذ کند! ولى حقوق هاى نجومى را حذف 
و حقوق کارکنان و کارگران و بازنشستگان و اقشارمختلف را دوبرابر نمی کند، 
حداقل مالیات بر حقوق را حذف و از اقشار مرفه مالیات بگیرند. 9190000590

سازمان بازنشستگی در پیامکی اعام کرده بازنشستگان عزیز می توانند با س
مراجعه به فروشگاه های فان از تخفیف ۱۸ درصدی برای خرید محصوالت 
پگاه بهره مند شوند، ولی این کار اصاً انجام نمی شود. از مسئوالن تقاضا 
داریم بیش از این با احساسات بازنشستگان بازی نکنند و آنان را سر کار 

نگذارند. باتشکر، یک بازنشسته کشوری. 9150000934

 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بر اساس الزامات معیشتی و توسعه ای س
کشور، تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد، گفت: دولت با هر تغییری که موجب 
گرانی کاالی مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و آثار تورمی و کاهش ارزش پول 

ملی شود، مخالف است.
 بنیامین نتانیاهو در توییتی نوشت: برای تقویت اتحاد قوی بین آمریکا و س

اسرائیل و پرداختن به مسائل و چالش های مشترکمان که ایران در صدر فهرست 
آن قرار دارد، مشتاق همکاری با  بایدن هستم.

 سخنگوی گارد ساحلی اندونزی اعام کرد: نفتکش های ایرانی و پانامایی که به س
اتهام انتقال غیر قانونی نفت در آب های این کشور توقیف شدند، برای تحقیقات 

بیشتر در جزیره »باتام« لنگر می اندازند. 
 جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر س

دیدار محمد خاتمی با روزنامه نگاران اصاح طلب را تکذیب کرد.
 حسن هانی زاده، کارشناس مسائل جهان اسالم، با بیان اینکه عربستان س

روزهــای سختی را در دوران بایدن انتظار می کشد، گفت: با توجه به رویکرد 
رئیس جمهور جدید آمریکا احتمال خروج بن سلمان از چرخه قدرت زیاد است، 
درنتیجه عربستان برای جلوگیری از انزوای بیشتر ممکن است به سمت یک 
»آتش بس سیاسی« و کاهش تنش با ایران به منزله یک اقدام تاکتیکی حرکت 

کند.
ــرژی مجلس گــفــت: ایــن دولــت س ــ ــدون عــبــاســی، رئــیــس کمیسیون ان ــری  ف

حرف گوش کن نیست مگر اینکه مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده کند تا 
تکالیفش را انجام دهد.

 سخنگوی وزارت خارجه قطر با بیان اینکه روابط قطر با ایران و ترکیه عالی س
است، گفت: ما از کسانی که در زمان بحران خلیج فارس و تحریم قطر در کنار ما 

ایستادند قدردانی و تشکر می کنیم. 
 احمد توکلی ضمن تکرار ادعای خود علیه غسال آیت هللا مصباح یزدی، س

گفت: ما برای این فرد ]در دیده بان شفافیت[ پرونده موجود داریم و ایشان به 
استناد این مدارک یک مفسد اقتصادی است. ما پرونده را به همراه مستندات 
برای دستگاه های نظارتی فرستاد ه ایم، اما هنوز به قوه قضائیه نرسیده است. این 

فرد به بسیاری از روحانیون نزدیک شده است. 
 کارشناس امنیت BBC با اذعان به ناتوانی سپر موشکی اسرائیل در مقابل س

موشک ها و پهپادهای ایرانی گفت: اگر ایران ۱۰۰ موشک بالستیک به صورت 
همزمان شلیک کند »گنبد آهنین« نمی تواند با آن ها مقابله کند و موشک ها و 
پهپادهای انتحاری ایران نشان داده اند که می توانند به طور دقیق مواضع دشمن 

را هدف قرار دهند.
 صالح جوکار، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه س

هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا هیچ بانک اطاعاتی 
خاصی از افراد ندارد، گفت: الزاماً باید از ظرفیت مراجع نظارتی چهارگانه و البته 

بانک اطاعاتی شورای نگهبان و اطاعات سپاه استفاده شود.
 الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مخالفان حذف ارز س

۴هزارو۲۰۰ تومانی دو گروه هستند، گفت: یک عده بر اساس نظرات کارشناسی 
مخالفند، ولی منفعت طلبان که نانشان در این ارز بوده، رسانه ها را علیه مجلس 

بسیج می کنند.

 پایگاه خبری جهان نیوز با اشاره به نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی س
نوشت: براساس نتایج یک نظرسنجی، ۴۳.۸ درصد مردم گفته اند که به 
حجت االسام والمسلمین رئیسی به احتمال زیاد رأی می دهند. ۱۶.9 
درصد نیز گزینه تا حدی، ۷.9 درصد گزینه کم و ۸.۷ درصد گزینه اصاً 
رأی نمی دهم و ۱۲ درصد هم گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند. میزان 
محبوبیت افراد هم به ترتیب رئیسی ۲۳.۲ درصد، خاتمی ۱۰.۶ درصد، 

روحانی ۲.۶ درصد و ناطق نوری ۱ درصد بوده است.
 خبرگزاری ایرنا نوشت: یک افکارسنجی آناین در ایرنا نشان می دهد س

۵9.۷ درصد مردم از ادامه محدودیت ترددهای بین شهری با هدف کنترل 
کرونا به میزان »زیاد«  حمایت می کنند. در مقابل ۱9.۲ درصد نیز بیان 

کردند » اصاً« از این محدودیت ها حمایت نمی کنند.
روی س دنــبــال  بــه  مدعی شــد: صداوسیما  اســالمــی  روزنــامــه جمهوری   

کارآوردن مجدد جریان انحرافی است و عناصر وابسته به این جریان در 
مجلس هم حضور دارند.

 خبرگزاری تسنیم با اشاره به وعده روحانی در روز ۳۰ شهریور مبنی بر س
برق مجانی برای برخی مشترکان و در عین حال رونمایی از سایت اعام 

خاموشی ها در تهران، نوشت: برق مجانی روحانی به جیره بندی رسید! 

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد

آزمایش موفق طرح »توزیع 
کلید کوانتومی« در ایران 

ایـــران به  انـــرژی اتمی از ورود  رئیس ســازمــان 
باشگاه کشورهای دارای فناوری پیشرفته توزیع 
و  عجیب  فــنــاوری  داد.  خبر  کوانتومی  کلید 
به شکل  داده هـــا  انتقال  به  که  محیرالعقولی 
جمله  از  مختلف  طـــرق  از  شـــده  ــگــاری  رمــزن
فیبرنوری ارتباط دارد و تا کنون تنها کشورهای 
اتریش، آمریکا، چین، روسیه، هند، انگلیس، 
اتحادیه اروپا و کانادا به آن دست یافته اند. البته 
ــران را هم اضافه کرد؛  به ایــن فهرست باید ای
چرا که دوشنبه شب گذشته آزمایش انتقال 
اطاعات از طریق ذرات فوتون در برج میاد با 
موفقیت انجام شد و داده های رمزنگاری شده 
در فاصله ای حدود هزارو۶۵۰ متری با موفقیت 
رئیس  صالحی  اکبر  علی  شــد.  داده  انتقال 
سازمان انرژی اتمی کشورمان در حین اجرای این 
طرح اشاره کرد این فناوری پیشرفته، در حوزه 
ارتباطات بانکی،  هایی چون مخابرات، دفاعی، 
پــزشــکــی، کــامــپــیــوتــر، تـــصـــویـــربـــرداری، هــوش 
رادار،  اتــمــی،  ســاعــت  حسگرها،  مصنوعی، 
فراوانی  کاربردهای  زیست شناسی  و  بیولوژی 
دارد. به گــزارش مهر صالحی در این نشست 
وعده داد ایران در مدت یک تا دو سال آینده 

بتواند از طریق فیبر نوری انتقال داشته باشد. 
وی با بیان اینکه نخستین آزمایش توزیع کلید 
کوانتومی مبتنی بر درهم تنیدگی فوتون ها در 
سال ۱۳9۷ پس از دو سال تاش شبانه روزی 
با موفقیت به سرانجام رسید، گفت: در سال 
۱۳9۸ در فاصله ۲ متری این فعالیت را انجام 
دادیــم با این تفاوت که نرخ تولید فوتون ها را 
افزایش دادیم و توانستیم چند میلیون جفت 
در  درحالی که  کنیم،  تولید  درهم تنیده  فوتون 
فوتون  چندصد  تولید  بــه  موفق   ۱۳9۷ ســال 
فاصله ۳۰۰  در  در خــرداد ۱۳99  بودیم.  شــده 
متری در سازمان انرژی اتمی و با نرخ باال این 
طــرح را آزمــایــش کــردیــم. توانستیم ۱۱۷ بیت 
در ثانیه کلید کوانتومی تولید کنیم. وی درباره 
آزمایش دوشنبه شب نیز گفت: این آزمایش 
در فاصله هزارو۶۵۰متری و اختاف ارتفاع ۳۰۰، 
با نرخ کلید 9۰ بیت در ثانیه بین مبدأ و مقصد 
انتقال یافت. صالحی با اشاره به اینکه حتی 
کشورهایی مانند هند نیز میلیاردها دالر برای 
این فناوری اختصاص داده اند، ادامه داد: ۵۰ 
تا ۶۰ نفر از نخبگان خود را به کار گرفتیم و 
شبانه روز در حال کار هستند و با هزینه ای 
که در پنج سال گذشته کردیم در مقایسه با 
آنچه کشورهای دیگر انجام دادند، بسیار ناچیز 
است، ولی ما به این دستاورد بزرگ رسیدیم. 

 سخنگوی دولت خطاب 
به دولت جدید آمریکا: 

 منابع ارزی ایران را 
آزاد کنید

سخنگوی دولت با بیان اینکه با شکست جنگ 
ایران  تجاری  نگاه طرف های  ترامپ،  اقتصادی 
تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال 
ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: انتظار 
می رود دولت جدید آمریکا منابع ارزی متعلق به 
ایران را برای مبارزه با کرونا و گسترش سامت و 
تأمین غذا آزاد نماید و تحریم بانکی برای اتصال 
منابع ارزی به سرعت پایان یابد. بنا بر گزارش 
خبرگزاری ها علی ربیعی در عین حال با بیان 
اینکه فعاً هیچ برنامه ای بــرای مذاکره وجود 
ندارد، گفت: هرگونه پیشرفتی در این رابطه به 
گام های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش 
بستگی دارد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی 
در خصوص موضع دولت درباره اظهارات اخیر 
وزیر امور خارجه عربستان گفت: اعام اشتیاق 
وزیر امور خارجه عربستان به تعامل با ایران را 
استقبالی مفید، اما ناکافی از طرح های پیشین 
ایران در گسترش مناسبات دوستانه در منطقه 
می دانیم. ربیعی همچنین درباره واکنش دولت 
به توهین به رئیس جمهوری در برنامه زاویه 
گفت: ما همواره از برگزاری برنامه های گفت وگو 
محور استقبال کرده ایم، دولت هیچ نظری در 
مورد تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاسگزار 
همه پرسنل زحمتکش صدا و سیما هستیم، 
بنای ما هرگز شکایت حداکثری نبوده است، 

مشکل ما این برنامه نیست.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مهدی خالدی: وزیر امور خارجه کشورمان 
در ادامه تور منطقه ای خود به حوزه قفقاز 
پس از رایزنی های صورت گرفته با مقامات 
وارد  گذشته  روز  آذربــایــجــان  جمهوری 
مسکو شد و با مقامات این کشور دیدار 
ــرار اســت محمدجواد ظریف در  ق کــرد. 
ادامه به ارمنستان، گرجستان و احتماالً 

ترکیه نیز سفر کند. 

الگوی ما، همکاری منطقه ای است »
سفر دیپلمات ارشد کشورمان به مسکو 
در حالی انجام شد که پس از روی کار 
آمدن جو بایدن در مقام رئیس جمهوری 
آمریکا، هماهنگی بیشتر میان مسکو و 
تهران به ویژه در حوزه سیایت خارجی 
برجام  توافقنامه  به  مربوط  تحوالت  و 
امری ضروری به نظر می رسید. از سوی 
دیگر این اقدام در شرایطی است که در 
قفقاز جنگی  منطقه  گذشته  ماه  چند 
قابل  ژئوپلتیک  تغییرات  با  را  سنگین 

ماحظه پشت سر گذاشت.
سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان 
اهداف  با قدس در تشریح  در گفت وگو 
ابعاد  از  قفقاز  منطقه  گفت:  ایــن سفر 
مختلف حائز اهمیت است. این موقعیت 
اتصال  نقطه  یک سو  از  سوق الجیشی 
آسیا به اروپا و از سوی دیگر محل تاقی 
دو دین بزرگ اسام و مسیحیت است. 
محسن پاک آیین ادامه داد: از سوی دیگر 
جمهوری آذربایجان عمق راهبردی ایران 
اروپــا از  و ارمنستان و دروازه ورود ما به 
طریق دریای سیاه است. بنابراین به طور 
با  همسایگان  با  روابــط  تقویت  طبیعی 
مقوله نــگــاه بــه شــرق و ایــجــاد تــنــوع در 
شرکای سیاسی و اقتصادی می تواند یکی 
از اهداف اصولی این سفر باشد. وی در 
افــزود: در کنار آن موضوع مهم  این باره 
دیگر، رایزنی در باره تحوالت منطقه پس 
از جنگ قره باغ با طرف های منطقه ای و 
از جمله روسیه است. پاک آیین البته با 
رد نظر تحلیلگرانی که معتقدند جمهوری 
اسامی در موضوع نزاع قره باغ کم کاری 
کرده و به این ترتیب به نوعی از مناسبات 

و تحوالت کنونی این حوزه جغرافیایی دور 
افتاده هم افــزود: ما در این مقوله کاماً 
فــعــال عمل کــردیــم، طــرح خــوبــی هــم از 
سوی ایــران ارائــه شد که اعام آتش بس 

دائمی و نه موقت، تضمین حقوق مردم، 
ایجاد راه های ارتباطی و نظارت کشورهای 
منطقه بر روند اجرای آن از مفاد طرح بود 
و به نظر می رسد سفر ظریف می تواند در 

ادامــه همان رونــد باشد. روسیه و ترکیه 
ایــران هستند. ما معتقدیم در  دوستان 
منطقه باید همکاری جای رقابت را بگیرد. 
الگوی ما در منطقه الگوی همکاری است 
و اینکه اگر این مسئله حل شود و امنیت 
به منطقه باز گــردد، همه کشورها سود 

خواهند بود. 

از تحوالت قره باغ عقب ماندیم»
ــگــر دیــپــلــمــات بــرجــســتــه کــشــورمــان  دی
به  ظریف  مــوضــوع سفر  مهم ترین  هــم 
قره باغ را رایزنی درباره طرح صلح ایران و 
مورد  موضوعات  دربــاره  گفت وگو  انجام 
عاقه دوجانبه عنوان کرد. این دیپلمات 
عنوان  به  فعالیت  سابقه  که  کشورمان 
در  را  اتریش  و  روســیــه، چین  در  سفیر 
حــوزه  گفت:  بــاره  ایــن  در  دارد،  کارنامه 
قفقاز در چند ماه اخیر شاهد رخدادهای 
ــت تــهــران  ــود، پــس الزم اسـ ــ جــدیــدی ب
و  بازتعریف  و  منفعت  راســتــای  در  هــم 
طراحی سیاست خارجی خود متناسب 
با شرایط اقــدام کند. در این طرح ایران، 
ــوان ســه کشور  ــه عــن ــه ب تــرکــیــه و روســی
قره باغ  بــحــران  در  تأثیرگذار  و  قدرتمند 
ارمنستان  آذربایجان،  جمهوری  به عاوه 
حوزه  کشورهای  عنوان  به  گرجستان  و 
قفقاز جنوبی باید با پیش بینی ساختاری، 
امنیت منطقه را رقم بزنند. در پیگیری 
این موضوع مداخله دولت های خارجی 
صهیونیستی  رژیــم  و  آمریکا  جمله  از 
در بــحــران قــره بــاغ  بــه هــر بهانه ای خط 
البته  قرمز جمهوری اسامی است. وی 
برخاف پاک آیین معتقد است تحرکات 
دیپلماتیک کشورمان در موضوع قره باغ 
بسیار دیر آغاز شده و درنتیجه روسیه و 
ترکیه در این زمینه از ما پیش هستند. 
او می گوید: منطقه قره باغ حوزه حساسی 
بــرای جمهوری اســامــی اســت. مــا باید 
در این حوزه بسیار فعال تر عمل کنیم، 
کــریــدورهــای  ــوزه  حــ در  بــایــد  همچنین 
بتوانیم  تا  باشیم  حساس  هم  ارتباطی 
منافع بعدی ترانزیتی خود از این حوزه را 

هم تأمین کنیم.

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

کوتاه از دنیای سیاست

کوتاه از رسانه ها 
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خبـر

تشریح اهداف سفر ظریف در گفت وگوی قدس با کارشناسان

باز تعریف سیاست خارجی ایران در حوزه قفقاز

گزارش

اولتیماتوم ظریف برای یک ماه آینده:
تحریم ها   لغو نشود اجرای پروتکل الحاقی را 

متوقف  می کنیم
اسامی  امــور خارجه جمهوری  وزیــر 
با  ایــران در نشست مشترک خبری 
تحوالت  ــاره  ــ درب خــود  روس  همتای 
آمــدن  کـــار  و روی  جــدیــد در جــهــان 
دولت جدید در آمریکا با بیان اینکه 
روابط تهران و مسکو وابسته به کسی 
در  آمریکا  امیدواریم  گفت:  نیست، 
روابط ما و دیگر کشورها و روابط ما با 
روسیه خلل ایجاد نکند و از مزاحمت 
در این زمینه دست بردارد. به گزارش 
پرسشی  بــه  پاسخ  در  ظریف  فــارس 
دربــــــاره گـــام هـــای کــاهــش تــعــهــدات 
بــرجــامــی ایــــران و آغـــاز غــنــی ســازی 
۲۰درصد بیان کرد:  مجلس مصوبه ای 
را تأیید کرده که بر اساس آن موظف 
هستیم برخی اقدام ها را انجام دهیم؛ 
بــود که  یکی غنی ســازی ۲۰ درصــد 
به  پایان دادن  و دیگری  شــروع شده 
از  کــه  اســت  الحاقی  پروتکل  اجـــرای 
۲۱ تا ۲۳ فوریه )۳ تا ۵ اسفند( باید 
قانون  بــراســاس  مــا  و  شــود  عملیاتی 

موظف هستیم این کار را انجام دهیم. 
وزیرخارجه روسیه نیز در دیدار با همتای 
ــرانــی خــود نــجــات بــرجــام را یکی از  ای
مسائل فوری خواند و تأکید کرد هم ما و 
هم ایران به شدت عاقه مند به بازگشت 
کامل کشورهای امضاکننده )برجام( به 
اجرای تعهداتشان طبق توافق هستیم. 
ظریف در بدو ورود به مسکو در جمع 
خبرنگاران گفته بود روابط ایران و روسیه 
اقتضا می کند تماس ها به صورت مرتب 
و مستمر ادامــه داشته باشد. ظریف 
گفت:  سفر  ایـــن  ــداف  اهــ تشریح  در 
پیشنهادها درباره همکاری ۶جانبه در 
افغانستان،  اوضـــاع  و  برجام  منطقه،  
سوریه و یمن را در روسیه مورد گفت وگو 
قرار خواهد داد. ظریف هدف دیگر این 
سفر را گفت وگو دربــاره اوضاع منطقه  
پس از بحران قره باغ عنوان کرد و گفت: 
ویــژگــی هــای جدیدی  بــا  قفقاز  منطقه 
مواجه شده که در این سفر به صورت 

مشخص پیگیری می کنیم.



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

ارسال هدایای متبرک رضوی برای مادران شهدا    با هدف بزرگداشت سالروز وفات حضرت ام البنین)س(؛ مادر قمر بنی هاشم حضرت عباس)ع( و روز تکریم مادران و همسران شهدا، تعدادی تابلو در 
قالب هدیه متبرک رضوی توسط مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی تهیه و به استان های مختلف کشور ارسال شد. این تابلوها منقش به نام مبارک امام هشتم)ع( و تصویر سردار دل ها سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی است.هشتم بهمن ماه مصادف با سیزدهم جمادی الثانی، سالروز وفات ام البنین)س( است که در تقویم کشور ما این روز به تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی 
با اشاره به »سیاست های کالن« آستان قدس رضوی مطرح کرد

توانمندسازی؛ تحولی جدید به نفع نیازمندان 
ــوی یــکــی از  بــنــیــاد کـــرامـــت رضــ
آستان  مجموعه های  مهم ترین 
قدس رضوی است که مسئولیت 
ــه خــدمــات اجــتــمــاعــی را بر  ــ ارائ

عهده دارد.
اساس  بر  آستان نیوز،  گزارش  به 
ــد آســـتـــان قــدس  ســاخــتــار جــدی
رضـــــــوی، »مـــعـــاونـــت خـــدمـــات 
اجــتــمــاعــی«، »مــرکــز خــادمــیــاری 
ــوی«،  و کــانــون هــای خــدمــت رضـ

امور  و خــانــواده«، »مؤسسه  بانوان  امــور  زائــر«، »مرکز  »مؤسسه موقوفه 
جوانان و تشکل های انقالبی«، »مرکز جامع مشاوره« و »مؤسسه تربیت 
بدنی«، هفت مرکز زیرمجموعه بنیاد کرامت رضوی است که قرار گرفتن 
آن ها حول یک بنیاد، بستری را برای هم افزایی و منسجم بودن بیشتر 

فعالیت های اجتماعی آستان قدس فراهم کرده است.
با ابالغ سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی، این بنیاد  اکنون 
تحقق چهار اصل را دنبال خواهد کرد: »ارائه خدمات اجتماعی به زائران 
نیازمند، مجاوران مستمند و مستضعف، تهیدستان مناطق موقوفه دار و 
مناطق هدف«، »همیاری با نهادهای امدادی و خدمت رسان در حوادث، 
نقش آفرینی  افــزایــش  و  »توانمندسازی  طبیعی«،  بــالیــای  و  بــحــران هــا 
اجتماعی جوانان، زنان و خانواده با اولویت مناطق موقوفه دار و هدف«، 
ارائه مطلوب خدمات  برای  »جلب و سازماندهی مشارکت های مردمی 

اجتماعی به جامعه هدف«.

تالش برای گسترش پایگاه اجتماعی آستان قدس رضوی»
محمدحسین استادآقا، مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به برخی 
رضوی  قدس  آستان  کالن  سیاست های  سند  تحقق  بــرای  برنامه ها  از 
گفت: بنیاد کرامت رضوی بر اساس وظایف خود، ماهیتی اجتماعی دارد 
که مهم ترین وظیفه آن، گسترش پایگاه اجتماعی آستان قدس رضوی 
است؛ از این  رو تالش خواهیم کرد این مهم را با انجام متعهدانه وظایف 

در مراکز هفت گانه ذیل بنیاد محقق کنیم.
وی افزود: یکی از اصول مورد تأکید در سند سیاست های کالن آستان 
قدس رضوی، ضرورت توانمندسازی زائران و مجاوران نیازمند است که 
بر اساس آن، دیگر نباید فقط به اعطای بسته های معیشتی و درمانی 
به نیازمندان اکتفا کرد بلکه می بایست با هدف توانمندسازی آن ها، یک 
بسته خدمت طراحی شود و هر هفت مرکز تابعه بنیاد کرامت رضوی، 
در حوزه وظایف خود بخشی از مسئولیت این توانمندسازی را بر عهده 
بگیرند. این جهت گیری قطعاً به نفع نیازمندان و در راستای رشد آن ها به 
شمار می آید. به گفته استادآقا، عالوه بر رفع نیازهای معیشتی و درمانی 
خانواده،  تشکیل  تحصیل،  اشتغال زایی،  از جمله  نیازمندان، خدماتی 
کمک به زوج های جوان، ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای وضعیت جسمانی 
و تقویت نشاط این جامعه مخاطب نیز در قالب بسته های جدید خدمت 

ارائه خواهد شد.

تسهیل زیارت زائران نیازمند»
وی با اشاره به یکی دیگر از سیاست های تعیین شده در سند افزود: طرح 
زیارت اولی ها، زیارت محرومان و تسهیل زیارت عامه مردم در بین راه ها 
نیز از مسئولیت های مهمی است که باید در بنیاد کرامت رضوی بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد و از طریق شبکه خادمیاری، کانون های خدمت 

رضوی و مشارکت خیران و خیریه ها برای آن برنامه ریزی شود.

رسیدگی به حاشیه مشهد؛ در اولویت برنامه ها»
رضوی  کرامت  بنیاد  بــرای  تعیین شده  به سیاست  استادآقا همچنین 
جهت نقش آفرینی در حل مشکالت حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و 
گفت: آستان قدس رضوی تاکنون برای رفع مشکالت حاشیه مشهد، 
برنامه های متعددی را با همکاری نهادهای مسئول اجرایی کرده است. 
وی افزود: از این پس نیز برای تحقق سند سیاست های کالن، حاشیه 
مشهد در اولویت برنامه های بنیاد کرامت رضوی است و بسته هایی را 
این  اقتصادی ساکنان  و  اجتماعی  فرهنگی،  توأمان  توانمندسازی  برای 

مناطق ارائه خواهیم کرد.
بنیاد کرامت رضوی تصریح کرد: سند سیاست های کالن  مدیر عامل 
آستان قدس رضوی در موضوعات دیگری از جمله جلب مشارکت های 
مردمی برای ارائه خدمات اجتماعی بهتر و همچنین همیاری با نهادهای 
بنیاد  این  بــرای  را  زمــان بحران ها، سیاست هایی  امــدادرســان کشور در 
مشخص کرده که تالش خواهیم کرد با همراهی همه خادمان حضرت 

رضا)ع( در هفت مرکز تابعه این بنیاد، در انجام آن سربلند باشیم.

طرحی که به همت بنیاد فرهنگی رضوی برگزار می شود

رژه» سربازان تمدن ساز« در دهه فجر
رضوی،  فرهنگی  بنیاد  همت  به 
طــــرح »ســـــربـــــازان تـــمـــدن ســـاز« 
دومـــیـــن  و  چـــهـــل  ــه  ــانـ ــتـ آسـ در 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
با طراحی و تولید زیرساخت های 
می شود.  برپا  تربیتی  و  آموزشی 
به گزارش آستان نیوز، مدیر عامل 
ایــن  در  رضـــوی  فرهنگی  بــنــیــاد 
خصوص گفت: این طرح با هدف 

سلیمانی  حاج قاسم  مکتب  و  اسالمی  انقالب  آموزه های  نهادینه سازی 
در قالب پویش، نمایشگاه، مسابقه و یادواره، تولید محصول، رویداد و 
مراسم المپیاد و جشن تکلیف برای مخاطبان این مجموعه اجرا می شود.
حسین باغگلی با اشاره به پویش »من انقالبی ام« بیان کرد: این پویش 
برای ایجاد شور انقالبی در میان نوآموزان در تمامی دوره ها برپا می شود 
که همراه با تزئین خانه، ساختمان و محله سکونت با استفاده از نمادهای 
انقالبی مخصوص دهه مبارک فجر و نصب پرچم ایران در منازل است.
وی با اشاره به مسابقات طراحی شده برای این روزها ادامه داد: مسابقه 
تولید محصول شعار انقالبی، رهبر دانا، 14 مسابقه تولید محصول به 
همراه ساخت بادبادک با موضوعات انقالبی، مسابقه سربازهای کوچک، 
پیش دبستانی  و  دبستان  مقطع  بــرای  و...  عکاسی  و  آشپزی  مسابقه 
بنیاد فرهنگی رضوی عنوان کرد:  تــدارک دیده شده است.مدیر عامل 
برگزاری جشن تکلیف مجازی برای پایه سوم دبستان همزمان با والدت 
باورهای دینی و مناسک  آمــوزش و تعمیق  با هدف  حضرت زهــرا)س( 
مذهبی، برپایی مراسم غبارروبی از مزار شهدا و اجرای برنامه های زنده 
و مجازی با عنوان شجره طیبه برای دانش آموزان در تمامی دوره ها نیز از 
دیگر برنامه هایی است که در این روزها برای دانش آموزان برگزار می شود.
این  طول  در  طراحی شده  مختلف  نمایشگاه های  به  اشــاره  با  باغگلی 
ایام تشریح کرد: نمایشگاه مجازی قاب های پیشرفت با هدف نمایش 
با هدف  نمایشگاه دست های قدرتمند  و  انقالب اسالمی  دستاوردهای 
ساخت کاله های کاغذی و ساخت کاردستی های بازیافتی نیز از جمله 

دیگر برنامه های این مجموعه به شمار می آید.

در سند سیاست های    طــور مشخص  به 
ــول و  ــوی چــه اصــ ــدس رضــ ــالن آســتــان قـ کـ
سیاست هایی برای حوزه مدیریت عالی حرم 

مطهر درج شده است؟
اثربخشی  و  ــور  امــ نظم بخشی  مــنــظــور  ــه  ب
مأموریت های آستان قدس رضوی که همانا 
توسعه و تعالی زیارت و خدمتگزاری به زائران 
حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
است، سیاست های کالن آستان قدس پس 
از مطالعه گسترده و بهره گیری از خبرگان و 
صاحبنظران تهیه و از سوی تولیت محترم به 

آحاد کارکنان ابالغ شد.
سیاست  های  سند  علمی،  الگوهای  مطابق 
مأموریت،  بیانیه  شامل  قدس  آستان  کالن 
چشم انداز، ارزش هــای محوری، اهداف کالن 
و راهــبــردهــای اســاســی اســـت، راهــبــردهــا در 
ایــن سند بــه عــنــوان اصـــول موضوعه ابــالغ 
شــده و ذیــل اصـــول، سیاست های کــالن و 
جهت گیری های اصلی فعالیت ها را در آستان 

قدس مشخص می کند.
از منظر ساختاری، در بیانیه مأموریت، حرم 
مطهر محور و فلسفه وجــودی آستان قدس 
رضوی است. همچنین توسعه و تعالی زیارت 
و خدمتگزاری به زائــران حضرت رضــا)ع( از 
مأموریت های اصلی برشمرده شده است، در 
بیانیه چشم انداز در افق سال 1410 بهره مندی 
از شایسته ترین خادمان برای بیشترین زائر 

اهل بیت)ع( ترسیم شده است.
ایــن سند،  از مجموعه اهــداف کــالن ده گانه 
سه هدف شامل: »گسترش و نهادینه سازی 
معارف و سبک زندگی برگرفته از اسالم ناب 
ــا)ع(«،  ــژه آمــوزه هــای امــام رضـ محمدی به وی
بــرای  زیـــارت مطلوب  امــکــان  »فــراهــم آوردن 
ــران« و »نهادینه شــدن فرهنگ زیــارت با  زائـ
معرفت و متعالی«، مستقیماً برای مجموعه 
حرم مطهر رضــوی تعیین شده اســت. البته 
این نکته به این معنا نیست که مجموعه حرم 
مطهر نسبت به سایر اهداف، مأموریتی ندارد. 
همچنین از مجموع 31 اصل و راهبرد در سند 
به مجموعه  اصــل  پنج  کــالن،  سیاست های 

حرم مطهر ابالغ شده است که عبارت اند از:
 اصل نهم: ارتقای اثربخشی فرایند زیارت و 

معرفت افزایی زائران.
 اصل دهــم: ترویج علوم و معارف قــرآن و 
عترت به  ویژه آموزه ها و سبک زندگی رضوی 
برای زائران همگام با فرهنگ  سازی بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی.
 اصل یازدهم: تقویت رویکرد زائرمحوری و 
تسهیل زیارت از طریق ارائه خدمات باکیفیت.
 اصل دوازدهــم: صیانت از هنر و معماری، 
وجوه کالبدی و زیرساختی حرم مطهر رضوی 

و فراهم ساختن فضای مناسب برای زیارت.
از ظرفیت های  اصل سیزدهم: بهره گیری   
ــوی در  ــــی و بــیــرونــی آســتــان قــدس رضـ درون

فعالیت های حرم مطهر رضوی.
در ذیل اصول و راهبردهای فوق، عملیاتی سازی 
36 بند سیاست در حوزه حرم مطهر در نظر 
گرفته شده و از مجموع 36 سیاست 12 بند 
آن به عنوان سیاست های محرک تغییر منظور 
شده تا با تمرکز بر الزام های اجرایی آن مطابق 

زمان بندی اقدام شود.
پیش از ورود به محتوای سیاست ها ضروری 
است به این نکته اشــاره کنم که به منظور 
هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت ها در حرم 
مطهر، در طرح بازنگری و اصالح ساختار که 
در سال اخیر به انجام رسید، چهار مجموعه 
اماکن  معاونت  شامل  حـــوزه  ایــن  عملیاتی 
معاونت  زائــریــن،  خدمات  معاونت  متبرکه، 
تبلیغات اسالمی و سازمان فنی و نگهداری حرم 
ذیل یک حوزه ستادی تحت عنوان مدیریت 
عالی حرم مطهر تجمیع شد تا با رویکردی 
سیستمی و هم افزا به اجــرای مأموریت های 
ــه زائــــــران بـــپـــردازنـــد. مــحــولــه و خـــدمـــت بـ

ــالن در    ــ ــاســت هــای ک ــرای ســی ــ ــرای اجــ ــ بـ
مــربــوط، چه  ــداف  اهــ تحقق  و  مطهر  حـــرم 
برنامه ریزی هایی انجام و چه زیرساخت هایی 

فراهم شده است؟
اینکه سند سیاست های کالن  به  با عنایت 
به عنوان سند باالدستی و در سطح راهبردی 
تهیه و ابالغ شده، عملیاتی کردن آن مستلزم 
تدوین اسناد بینابینی از جمله برنامه عملیاتی 
میان مدت اســت، با ابــالغ سند سیاست ها، 
برنامه عملیاتی سه ساله حــرم مطهر  تهیه 
قـــرار گرفته و  ایــن مجموعه  در دســتــور کــار 
ان شاءهللا با همکاری کارکنان و خادمان، این 
سند تهیه خواهد شد. به منظور اطمینان از 
اجرایی شدن سیاست ها در این برنامه عالوه 
بر  و طرح های تحولی  نــوآوری هــا  بر احصای 
هم راستاسازی خدمات و فعالیت های جاری با 

سیاست ها نیز اقدام خواهیم کرد.
به کارگیری سازوکار پایش و ارزیابی عملکرد 

بر اساس شاخص ها و اهداف 
کمی، از جمله زیرساخت هایی 
حــرم  مجموعه  در  کــه  اســـت 
مطهر پایه گذاری شده و به طور 

ماهانه انجام می شود.
سعی شده با احصای فهرست 
ــه شــده به زائــران  خدمات ارائ
آن،  پشتیبان  فعالیت های  و 
مبنای  بر  بــودجــه ریــزی  بستر 
عملکرد ایجاد شود تا اجرای 
سیاست ها در بودجه ساالنه 
به طور مستمر مبتنی بر تحقق 
شود.  ردیابی  ساالنه  اهــداف 
کــارگــروه هــای  مطهر  حــرم  در 
تخصصی با مشارکت خادمان 
جمله  از  خــبــرگــان،  و  علمی 
کــارگــروه نــــوآوری فــعــال شده 
تــا بــا اســتــفــاده از بــه روزتــریــن 
تجهیزات و نوآوری ها، خدماتی 
ارزش آفرین برای زائران فراهم 
ــود. شــبــکــه مــســائــل حــرم  شــ
مطهر پیش بینی شده تا ضمن 
استفاده از نظرات، پیشنهادها 
و شکایت های زائــران بتوانیم 
مشکالت،  و  نقایص  ــع  رف بــا 

نماییم.  محقق  را  آن هــا  حداکثری  رضــایــت 
همچنین بنا داریم با بهره گیری از جدیدترین 
ــزارهــا و ایــجــاد داشــبــورد  ــرم اف فــنــاوری هــا و ن
مدیریت، ضمن برقرار کردن ارتباط سلسله 
مراتبی بین فعالیت ها و سیاست ها در نظام 
از شاخص ها،  استفاده  با  عملکرد  مدیریت 
اندازه گیری  را مستمراً  اهــداف  تحقق  میزان 

کنیم و به اطالع زائران عزیز برسانیم.

زائران و مجاوران در 10 سال آینده چه نتایج و   
دستاوردهای ملموسی از اجرای این سیاست ها 
در حـــرم مــطــهــر مــشــاهــده خــواهــنــد کـــرد؟
حضرت  مطهر  ــرم  حـ بــه  کــه  شخصی  هــر 
رضــا )ع( مشرف می شود زائــر امــام رضــا)ع( 
است و ما موظف به تکریم و ارائــه خدمت 
مطهر  حـــرم  در  بــنــابــرایــن  هستیم،  وی  ــه  ب
برای ارائــه خدمت بین زائر و مجاور تمایزی 
قائل نیستیم؛ اما در رابطه با پرسش شما، 
اقــدام هــای متنوعی ذیــل سیاست ها تــدارک 
دیده شده و نتایج بابرکتی ان شاءاللّه به زائران 
تقدیم خواهد شد که در این مجال تنها به 
گزیده ای از آن ها اشاره می کنم ضمن اینکه 
در همه اقدام ها، تحقق رضایت زائران و انجام 
زیارت متعالی توأم با معرفت به عنوان هدف 

اصلی تعقیب می شود.
ــت:  اســ آمــــــده  ســـیـــاســـت هـــا  از  یـــکـــی  در 
اقشار  نیازهای  با  برنامه ها  »متناسب سازی 
مختلف فکری و گروه های متنوع زائران« همان 
گونه که می دانید زائران حرم مطهر از طیف 
قومیت،  تحصیالت،  منظر سن،  از  وسیعی 
جسمی  متفاوت  وضعیت  از  نیز  و  ملیت 
برخوردارند که خادمین حضرت رضا)ع( خود 
را موظف به خدمت عادالنه و بدون تبعیض 

به همه زائران می دانند.
با عنایت به اینکه زائران با زبان و گویش های 
حرم  مراسم  از  بــهــره بــرداری  امکان  مختلف 
متناسب  ــم  داری نظر  در  نداشتند،  را  مطهر 

و  ـــان، صحن ها  زب و  ملیت  بــا 
به  را  مطهر  ــرم  حـ رواق هــــــای 
ــرگــزاری مــراســم ایــن عزیزان  ب
اختصاص دهیم؛ به طور نمونه 
ضلع  در  کوثر  رواق  و  صحن 
مراسم  به  مطهر  حــرم  شرقی 
برادران و خواهران کشور عزیز 
نیز  و  افغانستان  همسایه 
اردوزبانان اختصاص یافته و 
صحن و رواق غدیر در ضلع 
غربی حرم مطهر به برادران 
عرب زبان تخصیص یافته تا 
با زبان و فرهنگ بومی خود 
بپردازند  مراسم  برگزاری  به 
و به همین نحو بــرای سایر 
ملیت ها و قومیت ها در حال 

برنامه ریزی هستیم.
همچنین برنامه های فرهنگی 
متنوعی برای کودکان در نظر 
گرفته شده و با توزیع مکانی 
ــژه کــودکــان  ــ ــامــه هــای وی ــرن ب
ــالوه بر  ــ ــود عـ ــی شـ ســعــی مـ
برنامه های متناسب  اجــرای 
برای آن ها از جمله آشنایی 
ــا)ع( به  ــام رضــ بــا زنــدگــی امـ
زبان ساده، با نگهداری و سرگرم کردن آن ها 
امکان زیارت بدون دغدغه برای والدین فراهم 
فرهنگی  نیازهای  بر  تمرکز  منظور  به  شــود. 
اقشار مختلف زائران، اساساً ساختار معاونت 
تبلیغات اسالمی در حرم مطهر بازنگری شده 
آن هــا  نیاز  مطابق  مأموریت ها  و  وظــایــف  تــا 

برنامه ریزی و اقدام شود.
مراسم  به  منحصر  مخاطبان  نیاز  به  توجه 
خدمات  در  بلکه  نبوده  مذهبی  و  فرهنگی 
قرار  توجه  مــورد  رفاهی هم طیف مخاطبان 
ادواتــی  و  تجهیزات  تأمین  با  از جمله  دارد، 
همچون صندلی های چرخدار همراه با خادم، 
از  استفاده  و  خودخدمتی  چرخدار  صندلی 
خودروهای برقی زائربر خدمات تردد آسان به 
سالمندان و توانیابان ارائه می شود. با تکمیل 
رمپ ها و مسیرهای دسترسی، امکان تشرف 
و زیارت این عزیزان بدون کمک و وابستگی 
انجام خواهد شد، تعیین و ایجاد مسیر زائران 

روشندل نیز پیش بینی شده است. 
در زمینه اهدای متبرکات حرم مطهر و غذای 
متبرک عالوه بر طبخ انواع غذای ایرانی، ذائقه 
سایر ملیت ها را مد نظر قرار داده ایم به طوری 
که امسال در مناسبت هایی غذای افغانستانی، 
قابلی پلو طبخ و توزیع شد و بنا داریــم غذای 
سنتی سایر ملیت ها را هم در دستور کار پخت 

مهمانسرای حضرت قرار دهیم.
استفاده از فناوری و خدمات جدید به زائران 
و  »استانداردسازی  با مضمون:  در سیاستی 
ارزش آفرین  خدمات  و  فرایندها  بهینه سازی 
برای زائر با بهره گیری از فناوری نوین« تأکید 
شده اســت، همان گونه که می دانید زیارت 
شبانه روز جریان  به صــورت  مطهر  حــرم  در 
دارد، برای مدیریت اثربخش و ارائه خدمات 
مستمر به زائران، ساختار حرم مطهر با ایجاد 
مرکز فرماندهی و کنترل بهینه خواهد شد، 
مقرر است با بهره گیری از آخرین فناوری ها و 
استفاده از نظرات نخبگان در کارگروه نوآوری، 

هوشمندسازی خدمات، تجهیزات و فضاها 
انــجــام شــود کــه نتایج همه ایــن طــرح هــا به 

رضایت زائر خواهد انجامید.
»فــراهــم ســازی شرایط  راســتــای سیاست  در 
به  اولویت بخشی  طریق  از  زیـــارت  مطلوب 
نیازهای ضــروری زائــر«، رویکرد بر این است 
تا زنجیره خدمات ارائه شده به زائر به نحوی 
تکمیل شود که زائر در زمان تشرف در حرم 
مطهر دغدغه ای به جز زیارت توأم با آرامش 
و برقراری ارتباط معنوی با امام نداشته باشد، 
با اصالح کاربری ها و استفاده  این رابطه  در 
به  دادن  اولویت  و  از فضای حرم  حداکثری 
ــم خدمات  داری نظر  در  زیــارتــی،  کاربری های 
مورد نیاز در کمترین فاصله ممکن در همه 

مسیرهای ترددی در اختیار زائر قرار گیرد.
مطلوب  شــرایــط  فــراهــم ساختن  منظور  بــه 
زیارت، آستان قدس نه تنها خدمت به زائران 
را وظیفه خود می داند بلکه رفع نیاز را حق 
زائر قلمداد کرده و مطابق منشور حقوق زائر 
رضایتبخش  و  کافی  دارد خدمات  ضــرورت 
در اختیار زائران قرار گیرد که در این حقوق، 
تأمین رفاه و سالمت، احترام و کرامت، ایمنی و 
امنیت، ملزومات زیارت بامعرفت، حق آگاهی 

و مشورت لحاظ شده است.
ــرآن کــریــم بر  ــ در ســیــاســتــی بــا مــحــوریــت ق
به  عمل  و  تدبر  فهم،  انــس،  »عمومی سازی 
قرآن در فعالیت های قرآنی حرم مطهر رضوی« 
تأکید شده است، توجه به ترویج علوم و معارف 
قرآنی از مهم ترین برنامه های حرم مطهر است 
توجهی  قــابــل  توسعه  اخــیــر  سالیان  در  کــه 
داشته و تولیت محترم آستان قدس اهتمام 
حرم  قرآنی  برنامه های  گسترش  به  ویـــژه ای 
مطهر دارنــد، به نحوی که هدف گذاری شده 
تا حرم مطهر کانون تربیت قاریان، حافظان و 
مفسران قرآن باشد، در این رابطه فعالیت های 
قرآنی به عنوان برنامه مشترک و وحدت بخش 
خواهد  توجهی  قابل  توسعه  اســالم  جهان 
داشت و ضمن تأکید بر تدبر و تفسیر قرآن، 
تنوع بخشی به فعالیت های قرآنی متناسب با 

نیاز مخاطبان افزایش خواهد یافت. 
در نظر داریم عالوه بر برنامه های زنده قرآنی، 
صوت و تــالوت مشاهیر قاریان جهان اسالم 
شود،  طنین انداز  مطهر  حــرم  بلندگوهای  در 
حمایت از محافل سنتی و خانگی قرآن کریم که 
ریشه ای عمیق در جلسات خانگی ایرانیان دارد 
از اهم برنامه های قرآنی حرم مطهر خواهد بود.

در ارتــبــاط بــا سیاست »بــازخــوانــی نــوآورانــه 
مطهر«  حرم  آیین های  و  سنت ها  مناسک، 
ــای مــوجــود و  ــ ــرورت بــازنــگــری روش هـ و ضــ
به  دارد  جــا  روز،  نــیــاز  بــا  متناسب  ــوآوری  ــ ن
تغییر ایجاد شده در شیوه تشرف زائران به 
روضه منوره و زیارت مضجع شریف حضرت 
ثامن الحجج)ع( اشاره کنیم، در سالی که بلیّه 
ویروس منحوس کرونا حادث شده و ماه های 
امــام محروم  ــارت  زی از  زائـــران  نیز  معدودی 
ــا)ع( در این  شــدنــد، خــادمــان حــضــرت رضــ
مدت از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده 
را کردند و حجم کارهای ساختمانی، مرمت 
و بــازســازی آرایــه هــای هنری روضــه منوره و 
رواق هــای مرکزی در این چند ماه به اندازه 
چندین سال انجام شد. با نوآوری در شیوه 
گله مندی  و  شکایت ها  به  توجه  با  تشرف 

زائران از ازدحام جمعیت و عدم امکان زیارت 
با آرامش و طمأنینه در روش گذشته، اکنون 
رضایت  نظرسنجی ها،  به  بنا  جدید  روش 
بیشتر زائــران را در برداشته عالوه بر اینکه 
منطبق بر ضوابط بهداشتی و رعایت فاصله 
اجتماعی است، در این شیوه با حرکت زائر 
رعایت  بهتر  ادب حضور  ســوی مضجع  به 
ازدحــام،  فاقد  و  آرام  محیطی  در  مــی شــود، 
ــه خــوبــی رعــایــت مــی شــود  حــقــوق زائــــران ب
برای  جدیدی  تشرف  مسیرهای  همچنین 
بانوان و آقایان فراهم شده و سایر مزایا که 
تشریح آن در این مجال نمی گنجد، همگی 
از مصادیق بازخوانی نوآورانه فرایندهای حرم 

مطهر به شمار می رود.

نقش مردم )زائران و مجاوران(، سمن ها،   
ایــن  ــرای  ــ نــخــبــگــان و فــرهــیــخــتــگــان در اجـ

سیاست ها چیست؟
بــارگــاه ملکوتی  ــه  ب مــشــارکــت در خــدمــت 
ــا)ع( موضوعی اســت که در سند  امــام رضـ
به  رضوی  قدس  آستان  کالن  سیاست های 
از ظرفیت های  »بهره گیری  راهبرد  ویژه ذیل 
ــوی«  ــدس رضـ درونــــی و بــیــرونــی آســتــان قـ
از جمله در  و  قــرار گرفته  تأکید  بارها مــورد 
پرداخته  موضوع  ایــن  به  زیــر  سیاست های 

شده است:
ارائــه خدمات   ایجاد بسترهای الزم برای 
تخصصی مؤسسه ها و مجموعه های آستان 

قدس رضوی
ــاران و  ــیـ ــادمـ ــری از خــدمــت خـ ــی ــهــره گ  ب
دارای  فعالیت های  نظام مند  مردمی سازی 

قابلیت واسپاری
به  مردمی  کمک های  و  مشارکت   جذب 
منظور تأمین منابع برگزاری مراسم، رخدادها 

و مناسک حرم مطهر
منظور  بــه  مــردمــی  مشارکت های  جلب   
و  بــازســازی  بــهــســازی،  مــالــی  منابع  تأمین 

توسعه حرم مطهر 
  انسجام بخشی و تقویت تعامل دوطرفه با 

نهادهای مرتبط با مأموریت های حرم مطهر
نظام مند  ــذاری  ــ »واگـ سیاست  همچنین  و 
فعالیت های جانبی)غیرذاتی( حرم مطهر به 

تشکل ها و نهادهای تخصصی«
البته زائران عزیز مطلع اند که در حرم مطهر 
رضوی هم اکنون بسیاری از خدمات به زائران 
توسط خدمه و خادمیاران به طور داوطلبانه 
ارائه می شود که در اجرای سیاست های فوق 
این گونه خدمات توسعه مضاعفی هم خواهد 
یافت و همان گونه که تأکید شده، نقش آفرینی 
و فعالیت گروه ها، افراد و سازمان ها و... یکی از 
راه های افزایش کیفیت خدمات و حفظ هویت 

مردمی حرم مطهر است.

برای عملیاتی سازی سیاست های کالن در   
حرم مطهر چه تمهیدات و مقدماتی را فراهم 

کرده اید؟
اسناد  تهیه  به  زیـــادی نسبت  ســازمــان هــای 
راهبردی و باالدستی خود اقدام می کنند اما 
است،  اسناد  ایــن  متوجه  غالباً  که  ریسکی 
ــه اســنــاد  ــا ب اجـــرایـــی نــشــدن و تــبــدیــل آن هــ
ابتدا  در  که  گونه  همان  اســت،  کتابخانه ای 
اشاره شد سیاست های کالن از جمله اسناد 
راهــبــردی و مــربــوط بــه سطح کــالن آستان 
از  پــس  آن  شـــدن  عملیاتی  ــرای  ــ ب و  اســـت 
گفتمان سازی، تبیین و جاری سازی ضرورت 
دارد برنامه های قابل اجرا که در واقع ترجمه 
سیاست ها در الیه عملیاتی است با مشارکت 
مجریان تهیه و در بودجه سازمان منعکس 
شود، سپس در نظام مدیریت عملکرد، اجرای 
سیاست ها به طور مستمر رصد می شود. در 
واقع جاری سازی و عملیاتی سازی سیاست ها، 
خود در فرایندی کامل نیاز به برنامه ریزی دارد 

که غالباً از این نکته غفلت می شود.

چه درخواستی از مردم و به ویژه نخبگان   
اجـــرای  نتیجه  در  و  حـــرم  بــهــتــر  اداره  در 

سیاست ها دارید؟
ما در حرم مطهر موظفیم ارتباط زائــران را با 
مشکالت،  انتقال  در  مجریان  و  مسئوالن 
به  و  پیشنهادها و شکایت ها تسهیل کنیم 
پاسخگویی بپردازیم، اجازه بدهید در اینجا 
از زائران عزیز بخواهیم با ارائه پیشنهادها و 
کمک های فکری در ارائه هر چه بهتر خدمات 
ارتباط  ایــن  ــاری کنند. در  ی را  ما  زائـــران،  به 
آستان قدس کارگروه های متعددی از نخبگان، 
خبرگان و پیشکسوتان در رسته ها و رشته های 
مهارتی مختلف تحت عنوان خادمیاران علمی 
گرد هم آورده تا از نظرات این عزیزان به نحو 
احسن بهره برداری شود. مردم عزیز و زائران 
محترم می توانند نظرات و پیشنهادهای خود 
را از کانال های متعدد که در فضای مجازی و 

غیرمجازی فراهم شده برای ما ارسال کنند.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس:

  برای همه اقوام و فرهنگ ها برنامه داریم 

گفت وگو

خبر
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ما در حرم مطهر 
موظفیم ارتباط زائران 

را با مسئوالن و مجریان 
در انتقال مشکالت، 

پیشنهادها و شکایت ها 
تسهیل کنیم و به 

پاسخگویی بپردازیم، 
اجازه بدهید در اینجا 

از زائران عزیز بخواهیم 
با ارائه پیشنهادها 

و کمک های فکری 
در ارائه هر چه بهتر 

خدمات به زائران، ما را 
یاری کنند

بـــــــرش

محمدحسین مروج کاشانی: حرم مطهر امام رضا)ع(، مرکز آستان 
قدس رضوی است و آستان قدس هم به تعبیر رهبر کبیر و فقید 
انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( مرکز ایران است، 
آنجایی که بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران فرمود: اصالً آستان 
قدس مرکز ایران است. بنابراین اهمیت روضه منوره و حرم مطهر 
در جهان  و  قــدس رضــوی  آستان  در تشکیالت  امــام هشتم)ع( 
اسالم بر کسی پوشیده نیست.از طرف دیگر، چندی پیش سند 
سیاست های کالن آستان قدس رضوی از سوی تولیت معزز این 

نهاد مقدس برای اطالع و اجرا به بخش های مختلف این نهاد، ابالغ 
شد. در بخشی از این سند و در بیانیه مأموریت و در ارتباط با حرم 
مطهر رضوی، اینکه حرم مطهر محور و فلسفه وجودی آستان قدس 
رضوی است، همچنین موضوع توسعه و تعالی زیارت و خدمتگزاری 
به زائران حضرت رضا)ع( جزو مأموریت های اصلی برشمرده شده 
است. به منظور بررسی سیاست های کالن آستان قدس رضوی و 
عملیاتی سازی آن در مجموعه حرم مطهر امام رضا)ع( با مدیر عالی 

حرم مطهر رضوی به گفت وگو پرداختیم. 
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دکتر احمد رهدار در نشست نقد کتاب »نا«:

 زندگی یک فرد، بستر تجلی 
و کاربست اندیشه های او است

حجت االسالم دکتر احمد رهدار در 
نشستی که با هدف نقد و بررسی 
کتاب »نا« از سوی انتشارات به نشر 
تخصصی  پژوهشگاه  همکاری  بــا 
شهید صدر برگزار شده بود، عنوان 
ــــن کــتــاب مــوجــب نــشــاط  کــــرد: ای
معنوی می شود و خواننده همراه با 
متن  در  و  می آید  نویسنده  کلمات 

زندگی شهید صدر قرار می گیرد. 
به گزارش شبستان، دکتر احمد رهدار در این نشست کتاب »نا« را بیش از 
اینکه بخواهد شهید صدر استاد را توضیح دهد توضیح دهنده شهید صدر 
عالم معرفی کرد و گفت: این دو اصالح تخصصی است؛ یعنی گاهی اوقات 
استاد  اگر می خواهی  طلبه ها مشورت می کنند که چه بخوانیم، می گویم 
شوی یک برنامه بدهم و اگر می خواهی امام القوم شوی برنامه دیگری بدهم.
یا کالم  الهیات  مانند  را  ابتدا رشته ای  استاد شدن  بــرای  کــرد:  اضافه  وی 
انتخاب کنید و بعد 20 سال آن را بخوانید، پس از 10 یا 15 سال شما در آن 
رشته دکترای خود را گرفته اید، استادان زیادی را دیده اید، کتاب های عام و 
خاص آن عرصه را دیده ، چند جلد کتاب تألیف و نسلی را تربیت کرده اید .

حجت االسالم والمسلمین رهدار ادامه داد: برای امام القوم شدن پیشنهادم 
این است که تا 20 سال چیزی تخصصی نخوانید، تاریخ، تفسیر، حدیث، 
قرآن، روایات، فلسفه، فقه و اخالق بخوانید اگر هم خواستید پس از 20 سال 
ــدارد، در این صــورت شما  ن در یک شاخه هم تخصص پیدا کنید منعی 

امام القوم می شوید.
وی مطالب کتاب »نا« درباره زندگی شهید صدر را فراتر از حاشیه بلکه متن 
زندگی شهید صدر توصیف کرد و گفت: اگر این موارد را در متن زندگی 
شهید صدر نبینیم، کل ساختمان معرفت او را نمی توانیم درست توضیح 

دهیم.
ــراز کـــرد: ظــریــف کــاری هــای یــک ســاخــتــمــان در  ــ ــدار اب حــجــت االســالم رهــ
و رنگین،  ادبیات سنگین  و  تمام علوم  قیمت گذاری آن سهم جدی دارد؛ 
بیش از همه جا، در بستر زندگی شخصی فرد، مجال تبلور و ظهور پیدا 
می کند؛ بستر زندگی یک فرد، بستر تجلی و کاربست اندیشه های او است.

 بخشی از مباحث ارائه شده توسط دکتر محمدرضا قائمی نیک 
در نشست »نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی«

انگاره خنثی بودِن علم مدرن، راهگشا نیست
تجربه  از  یــادگــیــری  و  عبرت گیری 
مواجهه با علم مدرن، چه در غرب 
و چــه در ایـــران سبب مــی شــود در 
مواجهه های جدید به گذشته نظر 
قبلی  اشتباه های  و  باشیم  داشته 
گــزارش  اســاس  بر  نکنیم.  تکرار  را 
نظیر  حــوزه  ایــن  معتبر  کتاب های 
ــور، مــاجــرای  ــن ایـــان بــارب علم و دی
تضاد علم و دین و تطورات آن در 
دوره مدرن و جهان تجدد، از دوره 
رنسانس و بر اثر مشاهده برخی کاستی ها که عمدتاً متوجه نهاد یا مجموعه 
دین در دوران حاکمیت کلیسا می شد شکل گرفت و زمزمه هایی آغاز شد 

که این نهاد معنابخش توان مواجهه با دستاوردهای علوم بشری را ندارد.
در ایران نیز بازتاب علم و دین تحت تأثیر تحوالت جهان مدرن آغاز شد 
و ادامه یافت. در ابتدا با خنثی انگاری و جهان شمول دانستِن علوم مدرن، 
تالش شد نشان داده شود تضادی میان علم مدرن و اسالم وجود ندارد. 
از تحوالِت سده های  متأثر  نگاه می گنجد که عمدتاً  این  بنده، در  باور  به 
گالیله،  کوپرنیک،  کپلر،  نظیر  متفکرانی  با  معموالً  و  است  و 17 غرب   16
نیوتن یا فیلسوفانی نظیر هیوم و کانت و غیره مطرح می شود. امثال مرحوم 
اسالمی،  انقالب  از  پس  نظریه پردازان  دیگر  از  بسیاری  حتی  و  بــازرگــان 
همچنین معتقدند مفهوم تجربه حسی و علوم مبتنی بر آن، علومی عام 
و جهان شمول اند و از این رو اگر تضادی میان این علوم و دین وجود دارد، 
عمدتاً ناظر به جهان مسیحی است و تضادی میان اسالم و همین علوم، به 

همین شکل فعلی شان وجود ندارد.
با این حال مسئله به اینجا ختم نمی شود و این انگاره، به کلیت مدرنیته نیز 
بسط داده می شود. به همین دلیل هم هست که از دهه 70 به بعد، بسیاری 
از حوزویان نیز به سازگاری اسالم و مدرنیته یا اسالم و علوم مدرن گرایش 
پیدا می کنند. این گرایش به خصوص با توجه به احیای آن در قرن بیستم 
توسط پوزیتیویست های منطقی تأثیر زیادی بر متفکران ایرانی داشته است. 
با این حال همان طور که دوره دوم تفکر مرحوم بازرگان یا تضادهایی که 
میان متفکران حوزوی و امثال دکتر سروش از دهه 70 به بعد سربرآورد و 
تشدید شد نشان می دهد گویا انگاره خنثی بودِن علوم مدرن و سازگاری تام 

و تمامشان با آموزه ها و سنِت اسالمی، چندان دیدگاه درستی نبوده است.
اگر به تحوالِت پس از سده هفدهم در غرب یا رویکردهای فلسفه قاره ای 
اروپا توجه بیشتری داشته باشیم، متوجه خواهیم شد تجدد و علوم  در 
مدرن، صورت بندی خاصی از علم داشته و این صورت بندی، با وضعیت 
با سنت مستقر اسالمی در  بلکه  آموزه های اسالمی  با  تنها  نه  فعلی اش، 
سده های گذشته نیز سازگار نیست و دست کم پنج دلیل می توان بر این 
مدعا اشاره کرد: شکل گیری مطالعات شرق شناسِی علمی در آکادمی های 
تاریخ  فلسفه های  شکل گیری  بعد؛  به  نوزدهم  سده  از  به خصوص  غربی 
سکوالر در غرب و سربرآوردِن ایده توسعه و ترقی در آرای متفکرانی نظیر 
کنت، هگل، مارکس و حتی نیچه؛ شکل گیری گرایش های خاصی در علوم 
مانند جامعه شناسی  نوزدهم  قرن  در  به خصوص  دین پژوهی  یا  اجتماعی 
دین، انسان شناسی دین، روان شناسی دین و... که در آثاری نظیر صورت 
بنیادین حیات دینی دورکیم، شاخه زرین فریزر و توتم و تابو فروید دیده 
می شود. ما در این آثار و رویکردها، به دین و ادیان به مثابه ابــژه ای برای 
بیستم  قرن  در  انتقادی  رویکردهای  ســربــرآوردِن  می کنیم.  نگاه  پژوهش 
نسبت به سلطه گر بودِن علم مدرن در سده های 18 و 19 مانند مطالعات 
پسا استعماری، نظریه انتقادی و نظایر آن ها که مفهوم سلطه در علوم مدرن 
را برجسته می کردند.این دالیل به خوبی نشانگر آن هستند که انگاره خنثی 
بودِن علم مدرن، دست کم برای مواجهه ما ایرانیان مسلمان با آن چندان 
راهگشا نیست، اما در کنار این دالیل، دو رویکرد، یکی در جهان مدرن و 
دیگری در جهان غیرِ غربی سربرآوردند که راهی دیگر برای مواجهه ما با علم 
مدرن پیش کشیدند. در جهان غرب، رویکردهاِی انتقادی سربرآوردند که 
مختصات نقدشان نسبت به مدرنیته گستره فراتر از دوره رنسانس داشته 
و سودای احیای نگاه مسیحی کاتولیک یا کالسیک یونانی را دارند. افرادی 
نظیر مک اینتایر، لئو اشتراوس، اتین ژیلسون و اریک وگلین از جمله این 
افراد محسوب می شوند. در جهان اسالم، در مقابل رویکردِ امثال مرحوم 
بازرگان، رویکرد مواجهه انتقادی و تالش برای تولید علم در تعامل با علوم 

مدرن مطرح شده است. 
این رویکرد که معموالً در ذیل علم دینی یا علوم انسانی اسالمی مطرح 
می شود، جدا از نام و عنوان، سعی دارد با نظر به نحوه مواجهه مسلمین 
با یونان و متفکران یونانی، تجربه مشابه و البته مقتضی شرایط جدید در 

مواجهه با تجدد را در پیش بگیرد.

گزارش نشست

دیدگاه

ماندگاری جمهوری اسالمی آن را به الگویی برای سایر کشورها بدل کرده است  محمدحسن قدیری ابیانه، درباره سیاست خارجی ایران پیش از انقالب و واکنش امام خمینی)ره( در برنامه »مصیر« 
تلویزیون عنوان کرد: از امام خمینی)ره( پرسیدند نظر شما درباره صدور انقالب چیست؟ گفتند: انقالب صادر شده است. ما اگر کارمان را درست انجام دهیم، کارمان دیده می شود. عربستان به خاطر دموکراسی ما از ما 
می ترسد. کشورهای سلطنتی از انتخابات می ترسند. ما زمانی می گفتیم می شود ملت ها بیدار شوند؟ االن بیدارتر از یمن و حزب اهلل و... داریم؟ همین ماندگاری ما به مدت 40 سال تبدیل به الگو برای کشورها شده است. 

 دکتر ناصر باهنر/دانشیار فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق)ع(  اگر بخواهیم آنچه 
داریم  سراغ  اسالمی  تمدن  گذشته های  از 
به  و  کرده  بومی سازی  ایران  حوزه  در  را 
جوامع اسالمی تعمیم دهیم این است که 
تقریباً ارتباطات سنتی، ارتباطات مشروع در 
با ظهور  به حساب می آمد.  اسالمی  تمدن 
نظام های مدرن دولت-ملت به خصوص در 
خاورمیانه قرن بیستم و با ظهور رسانه های 
جدید، موضوع مشروعیت از آن بحث های 
را  سنتی  ارتباطات  گریبان  که  است  جدی 
به خصوص در حوزه دین می گیرد و در عین 
و  جمعی  رسانه های  گریبان  از  دست  حال 

ارتباطات مدرن نیز برنمی دارد.
هم  و  جدید  رسانه های  هم  عبارتی  به   
رسانه های سنتی هر دو با بحران مشروعیت 
از  مقاطعی  و  زمان ها  در  کدام  هر  -منتها 

تاریخ- دست و پنجه نرم می کردند.
انقالب  از  پیش  تا  ایران  در  مثال  برای   
اسالمی جز در موارد معدود و مجالتی چون 
توانسته  که  اسالم  مکتب  و  تشیع  مکتب 
بودند خود را به عنوان یک رسانه چاپی و 
و محل مراجعه  کنند  مجالت دینی مطرح 
تلویزیون،  رادیو،  تقریباً  باشند،  متدینان 
مطبوعات و رسانه های جدید از نظر متدینان 
در  ما  بنابراین  نبودند؛  مشروعیت  دارای 
دوران پیش از انقالب اسالمی نوعی واگرایی 
را  جدید  ارتباطات  و  سنتی  ارتباطات  بین 

مالحظه می کنیم. 
در چنین  و  ســـال 57  در  اســالمــی  انــقــالب 
فضایی اتفاق افتاد و جایگاه ویژه رسانه های 
را در معادالت نوین مربوط به  سنتی دینی 
می گوید:  ــرز«  »راجــ کـــرد.  وارد  اســـالم  جهان 
از  باید  اســالم  کشورهای جهان  کــه  درســی 
ــران بگیرند ایــن اســت که اهمیت  ای انقالب 
بیشتری به کانال های بین فردی و رسانه های 
اینچنین کوچک بدهند. مشابه این اعتراف 
راجرز را دیگر اندیشمندان نیز انجام داده اند. 
رسانه های  مرهون  اسالمی  انقالب  بنابراین 
حسینیه ها،  تکایا،  مسجد،  اســـت.  سنتی 
مجالس روضه خوانی کوچک و ابزارهای تکثیر 
مــحــدود کــه اســمــش را رســانــه هــای کوچک 
گذاشته اند، سبب شد انقالب اسالمی بتواند 
در حوزه ارتباطات موفق عمل کند و بر خالف 
اینکه مطبوعات، رادیو و تلویزیون در مسیر 
سنتی  رسانه های  می کردند،  حرکت  دیگری 
بر جریان اصلی ارتباطات غلبه پیدا کنند و 

با استفاده از مشروعیتی که داشتند موجب 
پیروزی انقالب اسالمی گردند. بنا به قولی، 
انقالب اسالمی نشان داد راه دنیای معاصر 
عصر  در  تمدنی  رویــکــرد  و  نیست  یکطرفه 
مدرن را نباید مترادف سنت زدایی دانست. 
به قول دکتر موالنا، با ظهور انقالب اسالمی 
نظریه های ارتباطات در قلب آمریکا متحول 
شد و اتفاقات دیگری در حوزه ارتباطات افتاد. 
انقالب اسالمی جریانی بود که در نظریه های 
تحول  ارتباطات  نظریه های  و  سیاسی  علوم 
بنیادین به وجود آورد و به همین دلیل نقطه 
ارتباطات  و  دانــش علوم سیاسی  در  عطفی 
محسوب می شود. تأثیری که می خواهم به 
آن اشاره کنم این است که عالوه بر ده ها اثر 
نظری، سیاست گذارانه و کاربردی که انقالب 
با تشکیل جمهوری  اســت،  داشته  اسالمی 
اسالمی واگرایی رسانه های سنتی و رسانه های 
در  همگرایی  بــه  و جمعی  مـــدرن  و  جــدیــد 

رسانه های سنتی و مدرن تبدیل شد. 

برای نخستین بار، تجربه همگرایی »
اسالمی بین رسانه ها اتفاق افتاد

و  جدید  رسانه های  که  مشروعیتی  بحران 
نــرم می کردند  پنجه  و  آن دســت  با  جمعی 
ایــن داد که مــردم به رادیـــو و  به  را  جایش 
تلویزیون و مطبوعات اقبال کردند؛ چرا؟ برای 
حوزه  در  که  کسانی  همان  به تدریج  اینکه 
سنت ارتباط گر بودند و تولید پیام می کردند، 

آمدند و وارد رادیو و تلویزیون شدند.
تاریخ  در  بــار  نخستین  بــرای  بــرای همین   
جهان اسالم، تجربه همگرایی اسالمی بین 
رسانه ها اتفاق افتاد. نباید این اتفاق را دست 
کم گرفت. این اتفاق بسیاری از نظریه های 
ارتباطات را کنار گذاشته و بسیاری از افق های 
جدید را در حوزه نظری به سوی ما گشوده و 
الگوی مطلوب ما در حوزه رسانه های سنتی 
ایــن مبنا  بر  مــدرن دیــن در تمدن اسالمی 

استوار شده است. 
در دهه 80 و 90، رسانه های سنتی در حوزه 
دینی، اصلی ترین منبع دینِی اکثریت مردم 
آن هــا اطالعات  از طریق  مــردم هنوز  بودند. 
دینی کسب و دینشان را تقویت می کردند. 
حدود  گزینه  نخستین  تحقیقات،  مطابق 
ــن،  ــه هــای دی ــرای رســان ــ ــردم ب ــد مــ 40 درصــ

ارتباطات جمعی محسوب می شود.
 به عبارتی در شرایطی که ما تصور می کنیم با 
ظهور و حضور رسانه های مدرن و فوق مدرن 

ارتباطی، دین در این حوزه دچار 
چالش های جدی شود، مطابق 
جهان  و  ــران  ــ ای در  تحقیقات 
اســالم، رسانه های سنتی هنوز 
و  می کنند  ایفا  را  اصلی  نقش 
و  ما  آینده  ــرای  ب می تواند  ایــن 
تمدن اسالمی که روی آن فکر 
جایگاه  فــوق الــعــاده  می کنیم، 

مهمی داشته باشد. 
ــرد  ــارکـ کـ ــار  ــهـ چـ مـــجـــمـــوع  در 
ارشــادی، آموزشی، اطالعاتی و 
تأثیرپذیری  ازحیث  سرگرمی، 
ــران به  ــ رســانــه هــای دیـــن در ای
خـــانـــواده هـــا، مجالس  تــرتــیــب 
مذهبی، تلویزیون و مطبوعات 
قرار می گیرند. این تحقیق نشان 
خانواده  خوشبختانه  می دهد 
دارد،  که  چالش هایی  بــاوجــود 

اســت. مطابق  اساسی  و  دارای جایگاه مهم 
این تحقیقات و پژوهش هایی که در دهه 90 
انجام شده، می بینید رسانه های سنتی دین 

هنوز جایگاه جدی و ممتازی 
در بین مردم دارند در حالی 
ــد نیز  کـــه رســـانـــه هـــای جــدی
شمار  بــه  سرسختی  رقــبــای 
آنچه  خوشبختانه  می آیند. 
در ایران اتفاق افتاده، یک نوع 
است  همگرایی  و  هم افزایی 
که البته مشکالتی در مسیر 
همین  در  دارد.  وجـــود  آن 
ــاره ذکــر ایــن خاطره جالب  ب
ــدود 20 ســال  اســـت کــه حــ
قرائتی  پیش حجت االسالم 
نکته ای  من  که  دادنــد  پیام 
دانش آموختگان  همه  بــرای 
دانشگاه امام صادق)ع( دارم. 
در همان ایام در یک جلسه 
سال  از 20  پس  من  گفتند 
کار دینی در رسانه می گویم 
ما نمی توانیم از طریق رادیو و تلویزیون متدین 
پرورش دهیم و انسان تربیت کنیم و  ای کاش 
من به جای 20 سال وقت گذاری در رسانه، 

می آمدم و در ارتباطات چهره به چهره دین را 
تبلیغ می کردم. می خواهم بگویم کسی که در 
هر دو حوزه کار کرده بود، می گفت رسانه های 
میان  و  رو  رودر  و  سنتی  ارتباطات  و  سنتی 
فردی چقدر در ایران و حوزه دین اهمیت دارد. 

باید به حوزه ارتباطات سنتی برای »
همیشه وفادار باشیم

ــچــه مـــا در نــظــریــه هــای تــحــول تــاریــخــی  آن
ارتباطات به آن اشاره کردیم در جهان اسالم 
صادق نیست و این پیش بینی ماتریالیستی 
که انجام شده بود، درست از کار درنیامده و 

نخواهد آمد. 
حتی در کشورهای مدرن بسیاری از اتفاقاتی 
دارد  فرانسه  و  آمریکا  ــا،  اروپـ در  امـــروز  کــه 
می افتد،  مرهون ارتباطات میان فردی و در 
نظریه های  بنابراین  اســت.  کوچک  جوامع 
تحول تاریخی ارتباطات به نظر من دیگر در 
این دوره جایی برای طرح و بیان ندارند و ما 

باید به دنبال نظریه ای دیگر بگردیم.
در حوزه  نظریه ها که  آن  از  دیگر  یکی  امــا   
رسانه های دین و ارتباطات فوق العاده به نظرم 
هنوز جا و مصداق دارد، نظریه »همگرایی« 
دکتر موالناست که نگرش جدیدی بر اساس 
بر  معنوی  و  انسان گرا  انقالبی  جنبش  یک 
مبنای دیدگاه های دینی و اسالمی است. این 
الگو با شرایط خاص فرهنگی جوامع مختلف 
اسالمی و حتی غیراسالمی تطابق دارد و به 
نوعی خودگردانی و رهایی انسان، خوداتکایی 
و سنت گرایی و ضدبلوک بندی است. در این 
الگو و نظریه، نظام های ارزشی و فرهنگی بر 
متغیرهای سیاسی و اقتصادی غلبه دارند و 
تلفیق  غیرخطی  دیدگاه  نوعی  با  همگرایی 
می شود در حالی که ما که نگاه های خطی را 
در نظریه های تحول تاریخی می دیدیم، اینجا 

یک نگاه غیرخطی است. 
نوین  فناوری های  است  معتقد  دیدگاه  این 
تأکید  امــا  ــد،  دارنـ اهمیت  هرچند  ارتباطی 
افــراطــی بــر آن هـــا نــوعــی نــگــاه تــک بــعــدی را 
از شــرایــط فرهنگی  کــه  مــــی آورد  بــه وجــود 
معاصر خودمان غافل می مانیم و ما باید به 
وفادار  همیشه  برای  سنتی  ارتباطات  حوزه 
نیز  سنتی  ارتباطات  به  مقابل  در  باشیم. 
در  سر  نباید  سنت  حــوزه  می کنند  گوشزد 
الک خودش ببرد و از پیشرفت های ارتباطی 

و رسانه ای نوین غافل شود.

سال 57 13 وآغاز تحول بنیادین درنظریه های علوم ارتباطات

با انقالب اسالمی  رسانه های سنتی ومدرن همگرا شدند

تازه های نشر

الهیات  گــروه  استادیار  ساوجی،  موحدی  محمدحسن  حجت االسالم 
دانشگاه مفید قم است که سابقه تألیف و انتشار کتاب هایی چون »دین 
اسالمی«،  مجازات های  تبدیل  فقهی - حقوقی  »امکان  جمهوریت«،  و 
»همگرایی اسالمی در قرآن کریم« و »مناسبات انسانی در قرآن کریم« را 
دارد. وی در جدیدترین اثر خود بحث انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و 

سنت را مورد مداقه قرار داده است.
قــرآن و سنت«  »انتقاد دینی و سیاسی در  به گــزارش خبرگزاری مهر، 
نوشته محمدحسن موحدی ساوجی توسط انتشارات دانشگاه مفید 
منتشر شد. نویسنده اثبات کرده نقد رفتار حاکمان، حق شهروندان بوده 

و دین نیز به این امر جواز داده است.
مفهوم نقد یا critique هرچند خاستگاهی مدرن دارد، اما در تمدن 
اسالمی و در منابع اصلی و اصیل اندیشه اسالمی بارها به آن اشاره 
و تأکید شده است. در کالم هللا مجید می توان نشانه هایی از مفهوم و 
ضرورت انتقاد را یافت و سیره معصوم)ع( نیز از این امر مستثنا نیست. 
»انتقاد« به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی 
برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسالمی که 
در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی است، »نقد حاکمان« 
یا »نقد رفتار حاکمان« حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار 
می آید.این حق و تکلیف که برآمده از آموزه های دینی است، به وسیله 
افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی 
یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال و نظام اسالمی، موظف به 
تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان است. نویسنده 
در این کتاب تالش کرده با واکاوی آیات و روایات، ضرورت نقد و احترام 

و رعایت حقوق منتقد را تبیین کند. 
در کتاب اثبات شده منتقد از نظر اسالم دارای مصونیت است.کتاب 
سه فصل به ترتیب با این عناوین دارد: »مبانی و کلیات«، »انتقاد در 

حوزه الهیات« و »انتقاد سیاسی«.
نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: »انتقاد گاه 
در حوزه های صرفاً نظری و به ویژه دینی تحقق می یابد و گاه در عرصه های 
به  از سوی متدینان  نمایان می شود که می تواند  اجتماعی و سیاسی 
یک دین یا یک مکتب و موافقان یک نظام سیاسی و حاکمان آن و یا 

منتقد منتقدان صورت  همچنین  پذیرد. 
ــام گاه در چارچوب  ــه شــــده گ ــت ــرف ــذی پ
ایــن چارچوب بـــــــرمـــــــی دارد و  از  گــاه 
شونده فــراتــر رفــتــه، به  انتقاد  حقوق 
می کند.  شــکــل هــای تعرض  هــمــه  در 
قرآن  نگاه  بررسی فوق،  قابل  سنت  و 
ــای اســت و حــدود  ــت هــ ــ ــدودی ــحــ ــ م و 
انتقادشوندگان یا حقوق انتقادکنندگان و 
نیازمند  ــا  است.آن هــ تبیین  و  تعریف 

کتاب »فلسفه تربیتی امام موسی صدر« به قلم معصومه عبدلی از سوی 
انتشارات علمی و فرهنگی و با همکاری مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام 

موسی صدر منتشر شد.
»تربیت« معادل واژه »Education« یا »التربیه« است. تربیت جریانی 
است منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی،  شناختی، 
رشد  تربیت،  کلی  به طور  است.  معنوی  و  اجتماعی  اخالقی،  عاطفی، 
شخصیت پرورش یابندگان برای کسب هنجارهای مورد قبول و شکوفایی 
استعدادهای آنان است. تربیت جریانی است که مقطعی نیست و نیاز 

به استمرار دارد؛ مانند رودی که در مسیر خویش جاری است. 
از پس سال ها  و  بــوده  امــام موسی صــدر همواره شخصیت محبوبی 
بی خبری از او، هر وقت خبر یا اثری با نامش گره خــورده، توجه ها را 
به سمت خود جلب کرده است. امام موسی صدر اساساً خود فلسفه 
تربیتی تدوین نکرد، اما منظومه فکری او ظرفیت استخراج نوعی فلسفه 

تربیتی را داشته است. 
تربیتی  فلسفه  ایــن  استخراج  ــرای  ب دقیقی  تــالش  عبدلی  معصومه 
به مبانی  ابتدا نگاهی  در قالب رساله دکترایش داشته است. وی در 
انسان شناسی،  امام موسی صدر داشته و کوشیده  نظری دیدگاه های 
معرفت شناسی، رابطه دین و آزادی و عمل گرایی و از این دست مفاهیم را 
در اندیشه او بکاود.سپس شاخصه های رفتاری و روش های تربیتی امام 
موسی صدر را با دقت و ریزبینی از نظر گذرانده است و پس از این دو 
مطالعه مقدماتی، فلسفه تربیتی امام موسی صدر را از دل آن اندیشه ها 
بیرون کشیده است. کتاب فلسفه تربیتی امام موسی صدر در نهایت 
فصلی را به جمع بندی مباحث اختصاص داده و منابع فارسی، عربی و 
انگلیسی را نیز برای پژوهشگران فراهم کرده است.خسرو باقری، استاد 
دانشگاه تهران و متخصص در زمینه  علوم تربیتی و فلسفه  آموزش و 
پرورش، مقدمه ای بر کتاب نگاشته و از کوشش نویسنده در استخراج 
فلسفه  تربیتی از اندیشه های امام موسی صدر قدردانی کرده است.در 
پشت جلد این کتاب آمده است: »در منظومه فکری صدر سه عنصر 
ارتباطی قابل تأمل دارنــد. انسان در نظر صدر  دین، انسان و جامعه 
موجب دگرگونی و تحول در جامعه و جهان می شود و اوست که امکان 

با نیازها و اقتضائات فردی فهمی نوشونده از دین متناسب 
ــی  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ دارد. از سویی، تنهایی و 
ســرگــشــتــگــی  غیاب و  نتیجه  انـــســـان 
در دیـــــــــن اســـــــت.  اهمیت  حائز  نکته 
آن  وی  اســت که دیــن قابلیت اندیشه 
با انطباق با شرایط  اگر  را دارد و  جدید 
مستمر  کـــه حـــاصـــل تــعــامــل تــحــول 
شــود، انسان و هستی  متحول  اســت 
ــار انــســان  ــ فاقد بـــه ک ــرنــه  وگ ــد  مــی آی
بود«.تـــأثـــیـــر خـــواهـــد 

 اسماعیل منصوری الریجانی، نویسنده »سیر تحول حقوق بشر« در 
نظرات  کردیم  تــالش  حقوقی  مسائل  طــرح  »در  اســت:  آورده  مقدمه 
مکاتب و دانشمندان دیگر را در رابطه با موضوع مطرح کنیم تا خواننده 
در کنار آشنایی با دیدگاه اسالم، با نظرات دیگر مکاتب هم آشنا شود و 
در ضمن از آنچه به عنوان مواد حقوق بشر در اسالم است، بحث شود«.
قلم  به  بشر«  حقوق  تحول  »سیر  کتاب  مهر،  خبرگزاری  گــزارش  به 
اسماعیل منصوری الریجانی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر و 
روانه بازار نشر شد.حقوق بشر گرچه محصول تمدن جدید و مدرنیته 
برابری،  به  دعــوت  و  نمی شود  محدود  خــاص  تمدن  یک  به  اســت، 
تعصب،  و  از جنگ  پرهیز  و  نوع دوستی  و  محبت  آزادگـــی،  بـــرادری، 
همواره در تمدن های مختلف، خاصه در دین اسالم کانون تأکید بوده 
است.مکتب اسالم بیشترین هماهنگی را با گرایش های فطری بشر 
دارد و این یکی از اسرار جاودانگی و جهانی بودن دین اسالم است که 
می تواند بستری بر انتزاع حقوق بشر باشد.این اثر نیز در پی توضیح 
و تبیین سیر تحول حقوق بشر از آغاز تا شکل گیری اعالمیه جهانی 
حقوق بشر است؛ از این رو به بررسی اعالمیه جهانی حقوق بشر و 

مقایسه آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسالم می پردازد.
با  در بخش نخست  است:  تنظیم شده  در سه بخش  کتاب حاضر 
عنوان سیر تحول حقوق بشر، سیر تحول حقوق بشر از آغاز تا اعالمیه 
تاریخی حقوق  کنار سیر  و در  اجمال مطالعه  به  جهانی حقوق بشر 

بشر، علل و انگیزه تدوین منشورها و اعالمیه ها نیز بررسی می شود.
بخش دوم با عنوان بررسی تطبیقی مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر با 
اصول تفسیری حقوق بشر در اسالم، به بررسی این اعالمیه با توجه 
با اصول تفسیری حقوق بشر در  دارد، می پردازد که  اهمیتی که  به 

اسالم مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. 
در این بخش، موارد پنج گانه »بشر مورد خطاب اعالمیه جهانی حقوق 
بشر«، »ارتباط منطقی بین حقوق و بشر«، »مبناها و هدف ها در نظام 
تلقی  و  نگرش  با  فقط  اجرایی«  »ضمانت  و  حقوق«  »منابع  حقوقی«، 
دین اسالم از بشر و حقوق و آزادی های او به اثبات می رسد؛ این بخش 
اســـت.در بخش ســوم نیز دربــاره  تألیف شــده  بر هفت فصل  مشتمل 

بشر به مفهوم کلی بشر حقوقی که در اســالم برای 
ــا طــرح مطرح اســت، بحث  مــــی شــــود؛ بـ
و بررسی ابعاد آن، حقوق بشر در اسالم 
مــی رســیــم کـــه در بــــه ایـــــن حــقــیــقــت 
و  فرهنگ ها  ایــدئــولــوژی هــا و با تــنــازع 
انسانی، گرایش ها و نیازهای  مشترک 
پابرجا می ماند که در سرانجام آن فرهنگی 
و هماهنگی و تناسب  نیازهای طبیعی  با 

فطری بشر باشد.

به همت مؤسسه بوستان کتاباز سوی انتشارات علمی و فرهنگیانتشار »انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت«

 »سیر تحول حقوق بشر« به بازار کتاب آمد»فلسفه تربیتی امام موسی صدر« منتشر شدنقد رفتار حاکمان، حق شهروندان است

»راجرز« می گوید: 
درسی که کشورهای 
جهان اسالم باید از 
انقالب ایران بگیرند 
این است که اهمیت 

بیشتری به کانال های 
بین فردی و رسانه های 
اینچنین کوچک بدهند

بـــــــرش
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دلدادگی عمیق ام البنین)س( به اهل بیت)ع(
در بین مادران شهدای کربال به غیر از حضرت زهــرا)س( که با هیچ فردی 
قابل قیاس نیست، مادر دیگری جز حضرت ام البنین)س( نداریم که تمام 

داشته های خود را در طبق اخالص گذاشته باشد.
روز  در  بــود.  علمدار  او  داشــت،  اصلی  وظیفه  چند  بنی هاشم)ع(  قمر 
عاشورا که یاران یکی پس از دیگری به میدان مبارزه می شتافتند، در این 
میان هنگامی که برخی از اصحاب در میان لشکر محاصره می شدند، 
ابوالفضل العباس)ع(  می گفتند: عباس جان! به داد ما برس. حضرت 
آن ها را برمی گرداند. یاران بار دیگر نفس می گرفتند، به میدان می رفتند 
و می جنگیدند تا یکی پس از دیگری به زمین افتادند. حضرت، برادرهای 
امــروزی  بــرای مثل  روی شما  ام البنین)س(  فرمود:  و  کرد  را جمع  خود 
سرمایه گذاری کرده است. مقابل آن  همه تیرانداز، نیزه دار، شمشیرزن 
با صــورت و  نوشته اند  بــرای همین  نبود.  و سنگ انداز، یک سپر کافی 
گردن های خود از حضرت سیدالشهدا)ع( مراقبت کردند. این هم از آثار 
تربیتی مادری مانند ام البنین)س( بود. »شهیدانه زیستن« شمشیر به 

دست گرفتن نیست بلکه دل کندن و خرج کردن خود است.
در زیارت نامه حضرت عباس)ع( نکته ای داریم که برای هیچ شخصیت 
دیگری آورده نشده است. امام صادق)ع( ایشان را به عنوان شخصی معرفی 
می کند که از ایمان استوار و بینش نافذ برخوردار بوده و در راه امام بزرگوارش 
به جهاد برخاسته است. ایشان می فرماید: »عمویم عباس، بصیرتی نافذ و 
ایمانی محکم داشت. او به همراه برادرش حسین)ع( جهاد کرد و به افتخار 
شهادت رسید«. آن حضرت همچنین درباره اخالص و ارزش جهاد حضرت 
عباس)ع( می فرماید: »شهادت می دهم و خدا را شاهد می گیرم که تو در راه 
جنگجویان بدر و مجاهدان راه خدا گام نهادی و در جهاد با دشمنان خدا، 
اخالص ورزیدی و در نصرت اولیای خدا، خلوص نشان دادی و از دوستانش 
دفاع کردی، شهادت می دهم که تو هر چه در توان داشتی، انجام دادی«. 
برای هیچ فردی در طول تاریخ چنین سخنی نداریم.برای به دنیا آمدن قمر 

بنی هاشم فقط مادری چون ام البنین)س( باید می بود. 
ــاره این بانو مــوارد زیــادی در دست نداریم اما داریــم که عقیل برادر  درب
از  بــزرگ عرب گفت که در میان عرب  و نسب شناس  امیرالمؤمنین)ع( 
پدران ام البنین)س( شجاع تر و قهرمان تر یافت نمی شود. بی شک شناخت 
امیرالمؤمنین)ع( از برادرش کامل تر بود و به بیانی با این کار می خواست 
ام البنین)س( را معرفی کند. امیرالمؤمنین)ع( برای صاحب لواءالحسین)ع( 
به دنبال مادری شایسته می گشت؛ مادری که در کربال حتی صفتش را 
خرج امام حسین)ع( کرد و گفت: دیگر مرا »ام البنین« مخوانید. در قرآن 
کریم برای پیغمبر)ص( چنین مقامی است. وقتی خداوند می خواهد از 
ایشان نام ببرد می گوید »عبد«، یعنی بنده ای که همه چیز خود را خرج 
راه خدا کرده است.هر چند که مقام قمر بنی هاشم با هیچ فردی قابل 
مقایسه نیست اما باید گفت که هر چهار فرزند ام البنین)س( ویژه بودند، 
به همین دلیل به مادر آن ها »ام البنین« گفته می شد نه »ام العباس«.این 
مادر شهید تمام داشته های خود را خرج کرد، به همین دلیل هر که دنبال 
معرفت افزایی نسبت به اهل بیت)ع( است، به ام البنین)س( متوسل شود. 
او صاحب معرفت بوده و آب حیات در دست اوست. او فرزندان خود را 
با نهایت ادب تربیت کرده است. در منابع تاریخی آمده است هنگامی 
که کاروان اسیران کربال وارد مدینه شد و او از شهادت فرزندانش مطلع 
گشت، از سرنوشت امام حسین)ع( پرسید و وقتی که خبر شهادت امام 
حسین)ع( را شنید گفت:  »ای کاش فرزندانم و تمامی آنچه در زمین است 
فدای حسین می شد و او زنده می ماند«. این سخِن ام البنین)س( را دلیل 

دلدادگی عمیق او به اهل بیت و امام حسین)ع( ذکر کرده اند.

حکایت مادرانی که با تأسی به سیره همسر بزرگوار امیرالمؤمنین)ع( »عباس«پرور شدند   

»ام البنین« های ایران زمین

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی 

 حجت االسالم حامد کاشانی

ام البنین نماد از خود گذشتگی    کتاب »ام البنین نماد از خود گذشتگی« اثری است که از سوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بارها تجدید چاپ شده است. این کتاب که به 
قلم محمدرضا عبداالمیر انصاری نگاشته شده و موسی دانش کار ترجمه آن را بر عهده داشته است، می کوشد تا گوشه هایی از زندگی ام البنین، بانوی نمونه و پاسدار راستین اهل بیت)ع( را آشکار 

سازد. والدت، ازدواج، وفات و محل دفن این بانوی گرامی، سروده های ایشان، ام البنین و سفر امام حسین)ع( و... از جمله موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته شده است.

سیزدهم  شیروان   احمدی  مریم   
بانویی  بزرگ  وفات  یادآور  جمادی الثانی 
درس  نخستین  بصیرت  و  وفا  که  است 
زندگی  او بود. حضرت ام البنین)س( همسر 
امیرالمؤمنین)ع( از شخصیت های محترم نزد 
شیعیان است که  شیرمردانی چون حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( را در دامان خود پرورش 
داد؛ فرزندانی که پای امام زمانشان ایستادند و 

والیت را تنها نگذاشتند.
سیره این بانوی گرامی، الگوی مادران شهید 
شد و سالروز رحلت او »روز تکریم مادران 
مادرانی  نام گذاری شد؛  و همسران شهدا« 
فرزندان  ولی فقیه،  نــدای  به  لبیک  در  که 
برومند خود را برای پاسداری از حریم اسالم 
و جانفشانی در راه مکتب اهل بیت)ع( راهی 

جبهه های نبرد کردند.

 ام البنین دفاع مقدس»
مـــادر کــه بــاشــی مــی دانــی عشق بــه فرزند 
مادر شهیدان  »پروین ژف«،  نــدارد.  تمامی 
محمدرضا، عباس و مجتبی حسینجانیان 
مـــادری اســت کــه جوانان  از هـــزاران  یکی 
تقدیم  انقالب  و  برای حفظ اسالم  را  خود 
کرده اند. او می گوید: محمدرضا سال 62 در 
و  نداشت  پیکر  پنجوین عراق شهید شد؛ 
پیکرش  از 12 سال  و پس  بود  مفقوداالثر 
بازگشت. مجتبی سال 63 در اهواز شهید 
عملیات  در   65 ســـال  هــم  عــبــاس  و  شــد 
کــربــالی5 بــه شــهــادت رســیــد. محمدرضا 
و مجتبی هم  ــه  عــبــاس 18ســال 20ســـالـــه، 

16ساله بودند که شهید شدند.
ام الــبــنــیــن دفـــاع مــقــدس کــه هــنــوز رخــت 
دامــادی را بر تن فرزندان خود نکرده بود، 
اضافه می کند: خدا را شکر می کنم فرزندانم 
در راهی که خودشان انتخاب کردند، پیروز 
شدند. پس از شهادت مجتبی و محمدرضا، 
خودم  خصوص  به  خــانــواده  اعضای  تمام 
وابستگی زیادی به عباس پیدا کرده بودیم 

دبیرستان  و  بــود  چــون مشغول درس  امــا 
می رفت، شب ها دیر می آمد. وقتی علتش 
را می پرسیدم، می گفت: »می خواهم عالقه 
زیادی به من نداشته باشید«. از ماندنش 
عــذاب می کشید و دوســت داشــت بــرود. 
فقط  نیست،  اینجا  مــن  »روح  مــی گــفــت: 
اگر مرا  دارد.  کنار شما حضور  جسمم در 
دوست دارید بگذارید من هم به جبهه بروم 
و خدا را ببینم«. دیگر موافقت کردم و گفتم 
برو. آخر هم در عملیات کربالی5 در منطقه 
اثر  بر  و سرش  رسید  به شهادت  شلمچه 

خمپاره جدا شده بود.

 دلتنگی برای فرزند تمامی ندارد»
برخی از این مادران سال هاست که به دنبال 
نشانی از فرزند خود می گردند و سال ها به 
شهیدشان  فرزند  از  خبری  شنیدن  شــوق 
صبح را به شب رسانده و انتظار و چشم به 
راهی را می توان در کلمه کلمه حرف هایشان 
شنید؛ انتظاری که سال هاست با بغضی در 

گلو گره خورده است.
ــادر شهید جــاویــداالثــر  »ربـــاب پــیــشــان« مـ
ــادران  م ایــن  از  یکی  خوید  سیدفضل هللا 
است که پس از 34 سال هنوز چشم انتظار 
پیکر پاک فرزند شهیدش است. شاید به 
همین دلیل باشد که هر شهیدی به یاسوج 
در  کـــردن  ــن  دف تــا لحظه  مــی شــود،  آورده 
از خود جدا  را  او  این مادر است و  آغوش 
نمی کند. او درباره فرزندش می گوید: فرزندم 
با آغاز جنگ در حالی که سن و سال زیادی 
ندای  به  رزمندگان  دیگر  همچون  نداشت 
رفتنش  مــانــع  مــا هــم  و  لبیک گفت  امـــام 

نشدیم.
این شیرزن ایران زمین با صبر و استقامتی 
در چهارم دی  فرزندم  مثال زدنی می گوید: 
سال 65 به شهادت رسید. دلم برای فرزندم 
تمامی  فــرزنــد  بـــرای  دلتنگی  شـــده،  تنگ 
ندارد. آرزویم پیش از مرگ بازگشت پیکر 

فرزندم است تا به اندازه تمام سال هایی که 
نبود در آغوشش بگیرم و بعد او را به خاک 

بسپارم.

 از شهادت پسرم ناراحت نیستم»
تحمیلی،  جنگ  پایان  از  پس  سال   22
ــت کـــردنـــد کـــه راه  ــاب مــدافــعــان حـــرم ث
شـــهـــادت هــمــچــنــان بـــاز اســـت و قــدم 
گذاشتن در آن سن و سال نمی شناسد. 
مادر شهید عارف  تختایی نژاد«  »حوریه 
کایدخورده از شهدای مدافع حرم است. 
راه حضرت  رهــرو  مــادر مهربان که  این 
جانبازش  از همسر  است  ام البنین)س( 
یاران  به  است  سالی  چند  که  می گوید 
شهیدش پیوسته و پسر رشیدی که در 
دفــاع از حــرم اهــل بــیــت)ع( حــدود سه 
رسیده  شــهــادت  فیض  بــه  پیش  ســال 
است. او با بیان اینکه عارف فرزند اول 
پدر  می گوید:  ــود،  ب  13۷1 متولد  و  مــن 
عارف رزمنده و مرد بزرگی بود و هشت 
به شهادت  عــارف  از شهادت  مــاه پس 
که  می دانستیم  خود  وظیفه  ما  رسید. 
فرزندانمان را با اهل بیت)ع( آشنا کنیم. 

دارم.  و  را خیلی دوســت داشــتــم  عــارف 
وقتی می گفت می خواهم مدافع حرم شوم 

برایم بسیار سخت بود. 
او جوان 19-18 ساله ای بود که از ویژگی های 
سردار سلیمانی تعریف می کرد و شناخت 
کاملی از ایشان داشت و برای قانع کردن 
من از مدافعان حرم حرف به میان می آورد. 
دالیل زیبای عارف من را راضی کرد و وقتی 
دیدم خودش هم با شناخت انتخاب کرده 

قلباً خوشحال شدم.
لحظه  از  حـــرم  مــدافــع  ایـــن شهید  مـــادر 
ادامه  و  می گوید  شنیدن شهادت پسرش 
می دهد: عارف هدیه ای از طرف خدا بود و 
شکر می کنم که پسرم فدایی اهل بیت)ع( 
عــزیــز کــشــورمــان  مـــردم  و  و والیـــت فقیه 

خبر  مجازی  فضای  در  بار  نخستین  شد. 
مطمئن  وقتی  خواندم.  را  فرزندم  شهادت 
شـــدم بــه شــهــادت رســیــده حـــال عجیبی 
دیگر  کــه  بــپــذیــرم  نمی توانستم  ــم.  داشــت
زنده  هنوز  می کردم  و حس  نیست  پسرم 
زینب)س(  را می بیند. حضرت  ما  و  است 
چنان صبری به من داده بود که توانستم 
این فراق را تحمل کرده و به خودم مسلط 
ایــن، تحمل  از  تا پیش  شــوم در حالی که 
او  نداشتم.  را  پسرم  از  دوری  یک ساعت 
در استان دیرالزور سوریه و کنار نهر فرات 
که محل عبور کاروان اسیران کربال بود به 

شهادت رسید.

همسران  و  فـــرزنـــدان  از  وقــتــی  مـــادرانـــی  چنین 
از  روشـــن  بـــاوری  مــی گــویــنــد،  سخن  شهیدشان 
چشم هایشان فرو می چکد و انگار اشتیاقی سبز را 
در بارگاه پروردگار نفس کشیده اند که این چنین 
با اندیشه ای بلند و بی نظیر همسر و فرزندان  را 

می ستایند.
به حقیقت ایران، سرزمین شگرفی است؛ همسران 
و بی دریغ، جان مایه های  و مادرانش خورشیدوار 
وجود خود را بر مام وطن تابانده اند؛ بزرگ زنانی 
که از سرچشمه رضایت پروردگار سیراب شده اند 
ام البنین)س(،  حضرت  از  گرفتن  سرمشق  با  و 
بانویی صبورتر از تمام مادران دلسوخته، اندوه و 

سوگواری نمی شناسند و صبر پیشه کرده اند.

برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری خودروی  پژو 
پارس مدل 1397 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
 124K1251817 528ج22 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور
ب���ه   NAAN21VE1JH346225 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت نجیبه لطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
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ب���رگ س���بز و کلی���ه م���دارک خ���ودرو وان���ت پی���کان  
م���دل 1385  رنگ س���فید روغن���ی به ش���ماره موتور 
11285025614 و ش���ماره شاسی 12191046 به شماره 
انتظام���ی 857 ی 72 ایران 12 بنام احمد رس���تم یار 

بهره مفقود و فاقداعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزموتورسیکلت تریل125مدل 93 شماره پالک 
 125N2N208444 ای���ران 772 -58124 ش: موت���ور
ب���ه   )VIN) N2N***125H9310652 شناس���ایی   : ش 
مالکیت سیدرضا حسین زاده کدملی 0859518795 
شهرس���تان بش���رویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ,ع
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م���دل  خ���ودروی206  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
1390 رن���گ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 452س95 
ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 15090021158 و ش���ماره 
مری���م  مالکی���ت  ب���ه   NAAP41FD2BJ329132
دهقان نیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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برگ سبز پراید تیپ سایپا 141آی  نام مالك:محبوبه 
س���یفی ش���ماره موتور: 1440483 ش���ماره شاس���ی 
S1482285142789 شماره پالك :74ایران 495ب 
12 م���دل 1385 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد .
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اینجان���ب غالمرض���ا جعفری مالک خودروی س���واری 
سمند EF7 پارس به شماره شهربانی 983 ه 43 ایران 
74 و شماره شاس���ی NAACR1HE9LF633437 و 
شماره موتور 147H0534496 به علت فقدان اسناد 
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد ش���د. بیمه نامه خودرو مفقود گردیده 

است.

دی
قو

مف
هی 

آگ

سندوبرگ س���بز خودرو پراید مدل 1386 به رنگ 
آب���ی رویال – متالیک به ش���ماره پالک 743 س 
44 ایران 32 به شماره موتور 2249701 وشماره 
شاس���ی S 1412286672896 مفق���ود وازدرج���ه 

اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
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دی
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م���درک فارغ التحصیلی اینجانب ش���هاب حقیقی 
حش���متی مف���رد فرزن���د محمدمهدی به ش���ماره 
ملی ۰۹۲۲۲۷۴۲۲۳ صادره از مش���هد در مقطع 
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته عم���ران ص���ادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیش���ابور با شماره 
۳۲6۲1۷1 مفق���ود گردیده و فاق���د اعتبار قانونی 
اس���ت.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی نیشابور به نشانی نیشابور 
- بلوار پژوهش - مجتمع دانش���گاه آزاد اسامی 

واحد نیشابور ارسال نماید.
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گواهی موقت تحصیلی اینجانب سارا محمدی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 0920548271 صادره از 
مشهد در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره 
از دانش���گاه آزاد تربت جام به ش���ماره 6124 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
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برگ س���بز خودروی نیسان کامیونت ون مدل 1388 
رن���گ آب���ی روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 281ط37 
ایران 32  ش���ماره موتور 497348 و ش���ماره شاسی
NAZPL140TBM206633 به مالکیت زکیه حسن زاده 
مق���دم کهنه فرود مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز وان���ت پی���كان رن���گ س���فید ش���یری 
و  ای���ران  ٥٢ه١٦١-٣٢  پ���الك  ش  ب  روغن���ی 
شاس���ی ش  118p0052395و  موت���ور  ش 
اس���ماعیل  بن���ام   NAAA36AA9EG655101

ساالری مفقود وازدرجه اعتبارساقط میباشد
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مناقصه خرید قیر – نوبت اول

/ع
99
11
36
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عباس یعقوبی - شهردار گرمه

شهرداری گرمه از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد بر اساس موافقت 
نامه مبادله شده بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور، قیر مورد نیاز خود را جهت آسفالت معابر از محل بند ه  
تبصره یک قانون بودجه س�ال 1399 از طریق فراخوان عمومی تهیه نماید. 
لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن ش�رایط و مش�خصات ذیل نس�بت به 

اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
1- دس�تگاه مناقصه گزار: ش�هرداری گرمه به نش�انی اس�تان خراس�ان شمالی 
شهرس�تان گرم�ه ، گرم�ه ، می�دان امام عل�ی)ع( ش�هرداری گرمه کد پس�تی 

9431644385
2- موضوع مناقصه :  2-1- خرید قیر 70/60 

2-2- مبل�غ قرارداد : 8.420 میلیون ریال اس�ناد خزانه اس�المی با نماد اخزا 
911 به تاریخ سررسید 1402/9/6

2-3- مح�ل تحوی�ل قی�ر : کارخان�ه آس�فالت ش�هرداری گرمه ب�ه آدرس ، 
خراس�ان ش�مالی ، شهرس�تان گرمه ، گرمه، کیلومت�ر 2 بلوار ام�ام رضا )ع( به 

سمت جاجرم
2-4- مدت زمان تحویل کاال : 10 روز

2-5- مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : 1399/12/28 می باشد.
3- نوع و تضمین شرکت در مناقصه : 421 میلیون ریال ضمانت نامه بانکی معتبر

4- چنانچه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تحویل کاال 

نگردند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- مهلت دریافت اس�ناد از تاریخ نش�ر آگه�ی در روزنام�ه 99/11/8 لغایت 

1399/11/18 به مدت ده روز می باشد.
6- هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.

7- متقاضی�ان م�ی توانن�د با در نظر گرفتن ش�رایط فوق پیش�نهادات خود را 
حداکث�ر 10 روز پس از انتش�ار آگه�ی نوبت دوم و تا پای�ان وقت اداری روز 
پنج ش�نبه م�ورخ1399/11/30در س�ه پاکت الک و مهر ش�ده } پ�اکات الف 
)تضمین (و ب)پیشنهادفنی بازرگانی (  و ج) پیشنهاد قیمت ( { به نشانی دبیرخانه 
ش�هرداری گرمه موضوع بند 1 این مناقصه ارس�ال و رس�ید دریافت نمایند. 
بدیهی اس�ت پیش�نهاد دهن�ده باید9٪ مالیات ب�ر ارزش اف�زوده ، 15٪ حفظ 
قدرت خرید س�االنه  و کرایه حمل را به قیمت پیش�نهادی خود اضافه نماید.

8- پاکات پیش�نهاد قیمت در روز ش�نبه 1399/12/2 ساعت 12 ظهر در محل 
دفتر ش�هردار بازگش�ایی که حضور مناقص�ه گزاران یا نماینده آنان در جلس�ه 

بالمانع می باشد.
9-  کلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد قیمت و 
گش�ایش پاکات از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
10- مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامان تدارکات 

دولت یا با شماره تلفن 05832503342 تماس حاصل فرمایند.

  بن��ا به تقاضای جانش��ینی بانک س��په و اجرای مفاد 
تبص��ره 8 م��اده 1 قان��ون تس��هیل و مصوبه ش��ماره  
156/31266/ه مورخ 69/5/9 هیئت محترم وزیران 
دفترچه قرارداد ) نسخه متقاضی ( به شماره 83295 
م��ورخ 83/12/18 مرب��وط به قطعات ش��ماره 162 الی 
171 تخصیص داده ش��ده به آقای حمید مقنی باش��ی 
از اراضی ش��هرک صنعتی ترب��ت جام از این تاریخ از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
 رضا شجاعی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
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 آگهی ابطال قرارداد 
تخصیص زمین شهرک صنعتی

,ع
99
11
34
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آگهی مزایده اجاره شماره 5099090892000007
 ) شماره مزایده مرجع ( 13740

ش�هرداری س�رخس در نظر دارد میدان دام خود را واق��ع در جنب 
اداره دامپزش��کی از طری��ق مزایده عمومی و ب��ا جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده ، با 
بهره گیری از س��امانه الکترونیکی دول��ت ) WWW.setadiran.ir ( و با ش��ماره مزایده                                                       

) 5099090892000007 ( به صورت الکترونیکی واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت : 99/11/09 ساعت  8:00                                                

 مهلت دریافت اسناد مزایده : 99/11/09 ساعت  8:30
تارخ بازدید : 99/11/11  لغایت 99/11/16 روزانه از ساعت 6 تا 9                  

  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/11/19 ساعت  08:30
زمان بازگشایی : 99/11/19 ساعت 10                                                                 

 زمان اعالم به برنده : 99/11/19  ساعت 10:15
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده شهرداری سرخس:

1-  مدت اجاره میدان دام  3 سال می باشد . 
2-  مبل��غ ضمانتنامه یا فیش نقدی جهت س��پرده ش��رکت در مزایده در س��امانه قید 

گردیده است .     3-  اعطای چک برای هر ماه اجاره برای 3 سال
4-  مبل��غ ضمانتنامه یا فی��ش نقدی جهت ضمانتنامه انعقاد قرارداد در س��امانه قید 

گردیده است .     5-  اعطای یک فقره چک جهت تخلیه ابنیه
6-  عقد قرارداد با برنده مزایده منوط به تسویه حساب سنوات گذشته است .

7- هزینه های مربوط به انتش��ار آگهی مزایده ، کارشناس��ی و کلیه کس��ورات قانونی 
ازجمله بیمه ، مالیات ، عوارض و... مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مزایده میباشد .

8- مبلغ اجاره از زمان انعقاد قرارداد ، سالیانه 20% افزایش خواهد داشت . 
9- تهیه امکانات مورد نیاز جهت استفاده از مکان مورد اجاره برعهده برنده مزایده می باشد .

10- پیش��نهاد دهنده نباید مش��مول قانون منع مداخله کارمن��دان دولت در معامالت 
دولت��ی مص��وب دیم��اه  1337 باش��د و چنانچ��ه خ��الف این موض��وع به اثبات برس��د 
مزایده گذار حق دارد پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق را مردود وتضمین شرکت 

درمزایده را ضبط نماید.

11- پیش��نهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه رسما" اعالم می دارد که هیچگونه وجه یا 
مالی به عنوان واس��طه کاری از احدی دریافت ننموده و همچنین مالی که عرفا" رش��وه 
تلقی می گردد را تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی به هیچ یک از افراد مسئول 
در دس��تگاه مزایده گزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده اس��ت . 
چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد )مزایده  گزار( حق دارد که پیشنهاد ارائه شده 
برای مزایده  موضوع فوق الذکر را مردود و تضمین شرکت در مزایده متعلقه را ضبط 
نماید . پیش��نهاد دهنده ضمنا متعهد اس��ت در صورت برنده شدن در مزایده  به هیچ 
عنوان هیچگونه وجه ، مال یا سندی به هیچ فردی به منظور تسهیل امر انعقاد پیمانی 
که مورد مزایده است پرداخت ننماید در صورت اثبات مراتب در هرمرحله مزایده گزار 
حق خواهد داش��ت قرارداد را فس��خ و ضمانتنامه شرکت در مزایده را ضبط و خسارات 
وارده در اثر فس��خ پیمان و تاخیر اجراء کار را از او اخذ نماید تعیین میزان خس��ارات 

وارده با تشخیص مزایده گزار می باشد .
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده ) در صورت وجود 
هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت 
و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی 

سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد . 
3- عالق��ه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت ن��ام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  41934 – 021 داخلی 1

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه ) WWW.setadiran.ir ( بخش 
» ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است .

برگ سبز خودروی کوییک آر  مدل 1399 رنگ سفید 
قرمز به شماره انتظامی  74 ایران  151 ل 44 شماره 
موتور  M  159010381  شماره شاسی  3356141 به 
مالکیت فاطمه محمدی رستمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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بدینوس�یله به آقای علیرضا خاکش�ور قره جقه فرزند حبیب ا...  به ش�ماره ملی 0871119307 
کارمن�د اداره کل تع�اون، کار و رفاه اجتماعی خراس�ان رضوی ابالغ می گ�ردد بموجب رای 
ش�ماره 34 مورخ 99/7/15 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی جنابعالی به اس�تناد بند ط ماده 9 قانون رس�یدگی به تخلفات اداری به مجازات 

بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم گردیده اید.
 این رای قطعی می باش�د و در صورت اعتراض می توانید حداکثر ظرف س�ه ماه از تاریخ این 

ابالغ به دیوان عدالت اداری شکایت نمائید.
شناسه آگهی1085037/م الف8072

آگهی ابالغ قانونی رای هیئت تجدید نظر
 شماره یک رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
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 زمان واریز عیدی بازنشستگان 
و یارانه معیشتی اعالم شد

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگی شهر تهران ضمن تأکید بر اینکه 
دولت باید توجه ویژه ای به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، 
اظهار کرد: امیدواریم در الیحه بودجه سال آینده با تخصیص اعتبارات الزم 

شاهد اجرای کامل طرح متناسب سازی و همسان سازی باشیم. 
به گزارش تسنیم، وی درباره واریز عیدی برای بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: بنا بر پیگیری ها و وعده داده  شده از سوی مسئوالن سازمان 
تأمین اجتماعی قرار است تا پایان بهمن  ماه عیدی بازنشستگان واریز شود. بر 
همین اساس بازنشستگان تأمین اجتماعی در بهمن  ماه در دو مرحله دریافتی 
خواهند داشت؛ یک مرحله مربوط به حقوق مستمری و دیگری مربوط به 
عیدی خواهد بود. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران 
درباره میزان عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:  رقم عیدی 

فعالً مشخص نیست و به  زودی از سوی دولت اعالم خواهد شد.
عالوه بر این بر پایه اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها معیشتی بنزین 
خانوارها در بهمن ماه در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه هفته جاری به حساب 

سرپرستان واریز می شود.

قیمت بلیت قطار برای نوروز ۱۴۰۰ گران نمی شود
میرحسن موسوی، معاون مسافری شرکت راه آهــن دربــاره افزایش قیمت 
بلیت قطار بیان کرد: از ابتدای شروع ویروس کرونا و با اجرای فروش فقط 
۵۰ درصد ظرفیت هر کوپه قطار، بسیاری از خانواده ها اقدام به خرید دو کوپه 
برای به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره می کردند و در واقع دو کوپه دو 
نفره خریداری می کردند در حالی که امکان حضور آن ها در یک کوپه وجود 
داشت. این امر موجب شد به دلیل تکمیل سریع ظرفیت امکان پاسخگویی 
به تقاضای مسافران با افزایش حجم تقاضا و فاصله گذاری اجتماعی نباشد. 
معاون مسافری شرکت راه آهن افزود: در این راستا طبق مصوبه شورای عالی 
ترابری، از ابتدای بهمن قیمت صندلی های خالی بلیت قطار برای کوپه های 
چهار نفره که دو نفر اقدام به خرید بلیت کرده اند و برای کوپه های ۶ نفره که سه 
نفر از آن ها استفاده می کنند افزایش یافت. افرادی که کوپه دربست خریداری 
کرده اند مشمول افزایش قیمت ۲۵ درصدی نمی شوند. این مصوبه از ابتدای 

بهمن ماه ابالغ شد و اجرای آن از دو الی سه روز آینده انجام می شود. 
به گزارش فارس وی گفت: این مصوبه بخش کوچکی از زیان حاصل از شیوع 
کرونا را برای شرکت های ریلی جبران می کند؛ شرکت های حمل و نقل ریلی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا زیان زیادی دیده اند. در راستای اجرای مصوبه هم 

هیچ افزایش قیمتی برای بلیت های ایام نوروز نداریم.

قیمت کوئیک و ساینا-اس 
مشخص شد

ــورا، قیمت کــارخــانــه خـــودرو   اعــضــای شــ
ساینا-اس را ۱۱۴ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان 
و قیمت کارخانه خودرو کوئیک-اس را ۱۲۵ 
میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای سه ماهه 
سوم سال جاری تعیین کردند. به گزارش 
اکثریت  این قیمت ها مورد موافقت  مهر 
گرفته است. قــرار  رقابت  اعضای شــورای 

 مشکالت بازار روغن 
تقصیر مجلس است! 

شرکت بازرگانی دولتی در اطالعیه ای اعالم 
کرد بر اساس تحلیل انجام شده مشکل 
پیش آمــده در بــازار روغــن در نتیجه آثار 
از اطــالع رســانــی  تــورمــی ناشی  انــتــظــارات 
درباره آزادســازی نرخ ارز کاالهای اساسی 
تلفیق مجلس طی بررسی  در کمیسیون 
بودجه سال ۱۴۰۰ است که با افزایش فشار 

تقاضا بازار را از تعادل خارج کرده است.

 تن ماهی بیشتر از 
3۰ هزار تومان نمی شود

بهبود  دفــتــر  مدیرکل  گلشاهی،  عیسی 
آبــزیــان  ــازار  بـ توسعه  و  ــرآوری  ــ ف کیفیت، 
ســازمــان شــیــالت در نشست خــبــری در 
بود قیمت  قــرار  که  این پرسش  به  پاسخ 
چرا  پس  کند  پیدا  کاهش  ماهی  کنسرو 
روند قیمت ها در بازار کاهشی نبوده است؟ 
گفت: عوامل مختلفی در قیمت کنسرو 
ماهی تأثیرگذار است و مهم ترین آن قیمت 
ماهی است و طبیعتاً با نوسان های قیمت 
ماهی قیمت کنسرو هم تغییر خواهد کرد. 
به گــزارش ایسنا، وی ادامــه داد: آنچه با 
این  کردیم  توافق  کنسروسازی  سندیکای 
است که در سال جاری با هر قیمت ماهی 
کنسرو  قیمت  می رسد  دستشان  به  که 
ماهی از ۳۰هــزار تومان بیشتر نشود، اما 
به صورت عمومی با کمتر از این قیمت در 

فروشگاه ها عرضه شود.

 وامی که تنها برای خرید 
پنج متر خانه کفایت می کند!

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: متوسط 
در  مسکونی  واحــد  مترمربع  هــر  قیمت 
و  میلیون  امسال، ۲۷  ماه  دی  در  تهران، 
۳۸۶ هزار تومان است که با در نظر گرفتن 
دو نوع تسهیالت ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی 
ــردی و  ــرای خـــریـــداران فـ خــریــد مسکن بـ
زوجین از محل اوراق تسهیالت به اضافه 
وام جعاله ۴۰ میلیون تومانی، متقاضیان 
ترتیب  به  تنها  و زوجین می توانند  فردی 
۵.۱ و ۸.۷ مترمربع از یک واحد مسکونی 

را تهیه کنند.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبـر

معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس شد  محمدعلی دهنوی در جلسه شورای عالی بورس، جایگزین حسن قالیباف اصل شد. دهنوی که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد، پیش 
از این عضو هیئت مدیره بانک مسکن بود و هم اکنون به عنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است. به گزارش مهر حسن قالیباف اصل که در موقعیت دشوار آزادسازی 

سهام عدالت و فروش صندوق های سهام دولتی )ETF(، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته بود، یک هفته پیش استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود.

 مینا افرازه  اقدام های سوداگرانه و سرریز 
حجم باالیی از نقدینگی موجود در دست 
همچون  مختلفی  بازارهای  به  سوداگران 
بازار مسکن، خودرو، طال و ارز موجب شده 
تا صدای خرد شدن استخوان های بخش 
تولید و صنعت کشور به گوش برسد. این 
در حالی است که بسیاری از تحلیلگران 
بر  غلبه  شاه کلید  معتقدند  اقتصادی 
تحریم ها، تقویت بخش تولید به خصوص 
در حوزه اقالم صادراتی و هدایت نقدینگی 
به حوزه های مربوط است. در همین راستا، 
به  نوعی  که  کارسازی  اقدام های  از  یکی 
هدایتگر سرمایه ها به سوی تولید خواهد 
بود، اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه 
عایدی  بر  مالیات  موضوع  گرچه  است. 
سرمایه در دوره های مختلف مجلس در 
هم  بار  هر  و  گرفته  قرار  توجهات  صدر 
شامل بخش های گوناگون سرمایه ای شده، 
اما تاکنون نتوانسته به نتیجه مشخصی 
یازدهم  مجلس  ابتدای  در  یابد.  دست 
نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه با دایره 
شمولیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته 

است.

درخواست نمایندگان برای بررسی »
فوریت دار طرح

 در همین راســتــا، گرچه دولــت و بخش 
طرح  ایــن  تصویب  و  ارائـــه  بــا  خصوصی 
مخالفت دارند، اما نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس از درخواست ۶۰ نماینده 
از هیئت رئیسه مجلس برای بررسی فوریت 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن 
خاندوزی  سیداحسان  داد.  خبر  مجلس 
بــاره تصریح کرده  ایــن   در مصاحبه ای در 
این طرح نسبت به طرح های پیشین که 
و دهم مطرح  شده  نهم  در دوره مجلس 
از جامعیت بیشتری برخوردار است  بود 
به  نحوی که در دوره های گذشته مجلس، 
ــازار مسکن  ایــن طــرح بیشتر متمرکز بر ب
بود، اما با توجه به اینکه بازار دارایی ها در 
با هم دارنــد و  ارتباط پیوسته ای  اقتصاد، 
صرفاً تمرکز کردن بر یک بازار موجب حرکت 
نقدینگی به  سمت بازارهای رقیب می شود، 
همزمان  شــد  بــنــا  مجلس  دوره  ایـــن  در 
پیدا کند. بــازار دارایــی هــا تسری  به تمام 

در صورت عدم بررسی  فوریت دار، »
طرح به سال بعد موکول می شود

مـــالـــیـــات بر  اگــــر طــــرح  بـــه گــفــتــه وی، 
صحن  در  فوریت  قید  با  عایدی سرمایه 
مطرح نشود، احتماالً به سال بعد موکول 
می شود. این مسئله ای بود که برای بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران 
نبود؛  خوبی  خبر  مجلس  در  طــرح  ایــن 
بنابراین نامه ای با ۶۰ امضا به هیئت رئیسه 

اینکه طبق  بر  مجلس نوشته شد مبنی 
داخلی  آیین نامه   ۱۰۰ مــاده  یــک  تبصره 
مجلس، بررسی مالیات بر عایدی سرمایه 
بــا قید فــوریــت در صحن بــررســی شــود. 
امیدواریم این پیشنهاد در آینده نزدیک 
توسط رئیس مجلس به رأی گذاشته شود. 
در صورت موافقت نمایندگان، طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه خارج از نوبت در صحن 

علنی بررسی خواهد شد.

عدم تعلق مالیات به سهام بورس و »
سپرده های بانکی

تصویب  مــی رســد  نظر  بــه  ترتیب  بــدیــن 
ــن طــرح مــی تــوانــد به  هــر چــه سریع تر ای
ساماندهی سرمایه های سرگردان مردم و 
کاهش زیان های ناشی از نوسان های این 
روزهای بازار دارایی ها کمک کند. همچنین 
قرار است سرمایه های بازار خودرو، مسکن، 
ارز و طال تحت پوشش این نوع مالیات قرار 
زمزمه هایی  این  پیش  از  گرچه  و  بگیرند 
هم درباره تعلق گرفتن مالیات بر عایدی 
سرمایه سهام مطرح شد، اما محمدرضا 
اقتصادی  رئیس کمیسیون  پورابراهیمی، 
گفته  ــاره  ایــن  ب در  پیش  مجلس چندی 
مالیات  کمیسیون،  مصوبه  طبق  اســت: 
به سهام بورس و سپرده های بانکی تعلق 
در  نیز  در حال حاضر  و حتی  نمی گیرد 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  کار  دستور 

نیست.

یک خودرو و یک ملک افراد، معاف »
از مالیات خواهند بود

کارشناس اندیشکده اقتصادمقاومتی بر 
این بــاور است که ما در ایــران با بیماری 
هلندی دست وپنجه نرم می کنیم و همین 
موجب شده مشکالت ناشی از نقدینگی 
بیش ازحد ایران نسبت به دیگر کشورها که 

از منابع طبیعی برخوردار نیستند، بیشتر 
نبود  مـــوازات  بــه   هلندی  بیماری  بــاشــد. 
فعالیت های غیرمولد،  با  ابزارهای مقابله 
موجب شده یک چرخه معیوبی تشکیل 
شود که در نتیجه آن فعالیت های غیرمولد 
مجموعه  و  یابند  رواج  گذشته  از  بیش 
فعالیت های تولیدی هر روز ضعیف تر و به 

واردات وابسته شوند.
علی ملک زاده در گفت وگو با قدس اظهار 
کرد: رشد قیمت مسکن، زمین، ارز و طال، 
همگی نشان دهنده این است در حوزه های 
غیرمنطقی  و  جهشی  رشــد  با  غیرمولد 
مواجه هستیم که با تورم عمومی فاصله 
بسیاری دارد. البته بخشی از آن ناشی از 
سیاست های غلط پولی است، گرچه ریشه 
فضای  به  دوبــاره  هم  پولی  سیاست های 
برمی گردد.  جامعه  در  موجود  غیرمولد 
مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در کنار 
سایر راهکارها به اصالح سیاست های پولی 
و بهبود فضای کسب وکار کمک کند. گرچه 
طرح های قبلی مالیات بر عایدی سرمایه 
بیشتر بر حوزه امالک تمرکز داشت، اما 
در طرح مجلس یازدهم، عالوه بر امالک، 
موضوعات دیگری همچون خودرو، طال، ارز 

و مسکن هم لحاظ شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس 
طرح مجلس، برای تمامی اعضای خانوارها 
یک ملک معاف از مالیات در نظر گرفته 
شــده اســت. در حــوزه سرمایه خودرویی 
نیز قرار است معافیت یک خودرو به هر 
شخص داده شود و فرد می تواند در صورت 
دارا بودن خودروی دوم، آن را از سال چهارم 
به فروش برساند؛ یعنی حتی اگر فردی یک 
کــرده و قصد  خــودروی اضافی خریداری 
فروش نــدارد، می تواند خودرو را تا چهار 
سال نزد خود نگه دارد و پس از آن بفروشد 

تا شامل معافیت مالیاتی قرار بگیرد.

سوداگران؛ جامعه هدف مالیات بر »
عایدی سرمایه

چنین  اجـــرای  داد:  ادامـــه  همچنین  وی 
نگرانی مردم عادی  نباید موجب  طرحی 
شود، زیرا بسیاری از افرادی که در حال 
و تالش در جامعه هستند مشمول  کار 
مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد. 
ایــن نوع  در واقــع تمرکز و جامعه هــدف 
مالیات، بیشتر سوداگران و افرادی هستند 
که اموال و منابع مالی جمع آوری کرده اند، 
قرار  کشور  اقتصاد  در خدمت  را  آن  اما 
بر  مالیات  طــرح،  اســم  گرچه  ــد.  ــداده ان ن
واقــع یک  امــا در  عایدی سرمایه اســت، 
سیاست تنظیمی و مالیاتی برای نگرفتن 
است. در واقع مالیاتی است که می خواهد 
رفتار اقتصادی مردم را به  گونه ای هدایت 
کند که منابع مالی خودشان را به جای 
تولید  ــوزه  حـ در  غیرمولد  فعالیت های 
نظر  در  حاکمیت  اتفاقاً  بگیرند.  کــار  به 
به  از ۲۵ درصد  را  تولید  بر  مالیات  دارد 
۱۰درصد کاهش بدهد و از این طریق نیز 
ملک زاده  کند.  کمک  تولید  افــزایــش  به 
معافیت های  چنین  وقتی  کــرد:  تصریح 
افراد  مصرفی  نیازمندی های  به  وسیعی 
داده می شود، تنها چیزی که باقی می ماند 
اقدام های سوداگران است و باید تورم را 
با  بهتر است  از عایدی آن ها کسر کرد. 
اقدام های سوداگرانه چنین  اجرای طرح، 
افرادی مورد برخوردهای تنبیهی و مشمول 
مالیات قرار بگیرد. به همین دلیل اظهارات 
برخی افراد علیه طرح به  نوعی در راستای 
ارعاب جامعه است تا سودها و درآمدهای 
ــدون زحــمــت خــودشــان از  بـــــادآورده و بـ
دست نرود و بتوانند همچنان مانند روال 
گذشته درآمدزایی کنند، موضوعی که در 
نتیجه آن پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر 

می شوند.

بررسی آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

احیای تولید با حذف سوداگری از اقتصاد

کلمه مبهم رفع تحریم
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی نوشت: چارچوب 
پيشنهادى دكتر ظريف در مقاله فارين افرز را مى پسندم 
و متوجه ظرافت هاى آن هستم اما اين مقاله دقيقاً همان 
اشكالى را دارد كه مجموعه مصاحبه هاى »حرف قطعى« 
داراست. نگاه صرفاً حقوقى سياسى و به دور از هر نوع 
ايجاب اقتصادى. ضعفى كه به طور خاص در كلمه مبهم 

»رفع تحريم« نمود مى يابد.

افزایش درآمد مالیاتی دولت از بورس
درآمــد  نوشت:  اقتصادی  نــود  سایت  کاربری  حساب 
مالیاتی دولت از بورس در دی ماه به ۳ هزار میلیارد تومان 
رسید؛ ۷/۵ برابر دی ماه ۹۸. دولت در دی امسال ۲ هزار 
و ۹۷۲ میلیارد تومان از نقل  و انتقال سهام در بورس و 
فرابورس درآمد مالیاتی داشته که این میزان نسبت به 
درآمد ۳۹۹ میلیارد تومانی دی سال ۹۸ حدود ۷/۵ برابر 

شده است.

پیام های متناقض به چین ارسال نکنیم
سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس با اشاره به برگزاری 
نشست مشترک ایران و چین نوشت: به عنوان عضو 
اقتصادی دیدار رؤسای مجالس ایران و چین، جمله کلیدی 
ما این بود: بدون توجه به تغییر رؤسای جمهور آمریکا، 
نگاه ایران به رابطه با چین بلندمدت و راهبردی است. 
پ.ن: ۱. باید به ارسال پیام های متناقض از داخل پایان 
با  ارتباط  داد. ۲. منافع ج.ا.ایـــران تعیین کننده میزان 

کشورهاست.

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای بهرام مداح )مالک( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک های ثبتی 933 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 
6 مشهد اراضی طرقبه بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا 
نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه 
قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. آ- 9911299 م.الف 533
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی  متصدی اقدام: کریم علی زاده نماینده ثبت

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای بهرام مداح )مالک( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک های ثبتی 926 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 
6 مشهد اراضی طرقبه بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا 
نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه 
قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. آ- 9911300 م.الف 534
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

متصدی اقدام: کریم علی زاده نماینده ثبت

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای بهرام مداح )مالک( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک های ثبتی 932 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 
6 مشهد اراضی طرقبه بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا 
نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه 
قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. آ- 9911301 م.الف 535
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

متصدی اقدام: کریم علی زاده نماینده ثبت

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای بهرام مداح )مالک( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک های ثبتی 931 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 
6 مشهد اراضی طرقبه بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا 
نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه 
قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. آ- 9911302 م.الف 536
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

متصدی اقدام: کریم علی زاده نماینده ثبت

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای حمید آقا محمدیان به وکالت از طرف آقای صادق اعتصامی بعنوان مالک مشاعی ششدانگ 
مبنی بر تعیین طول ابعاد و مساحت جهت پالک 1561 فرعی از 54- اصلی بخش 6 مشهد نماینده و نقشه بردار این 
اداره در روز شنبه تاریخ 99/12/02 ساعت 11 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور 
خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و 
عدم تضییع حق احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم 

حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9911303 م.الف 537
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9505684
تعاونی اعتبار منحله فرشتگان با وکالت مؤسسه اعتباری کاسپین به استناد سند رهنی شماره 9246- 92/12/11 
دفتر اسناد رسمی شماره 203 مشهد علیه آقای وحید قناد قهاری فرزند علی اصغر به شماره ملی 0933513771 
)بعنوان وام گیرنده و راهن( اجرائیه ای تحت کالسه اجرایی 9505684 در قبال مبلغ 1/800/000/000 )یک میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 96/02/28 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت ششدانگ پالک ثبتی سه 
هزار و سیصد و چهل و نه )3349( فرعی از ده )10( اصلی بخش نه مشهد بمساحت یکصد و بیست و پنج )125( 
مترمربع که برابر گزارش کارش��ناس به آدرس مش��هد خیابان عبادی 69 پالک 202 به مبلغ 13/400/000/000 
)سیزده میلیارد و چهارصد میلیون( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر 

گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک مورد تعرفه وفق اس��ناد ابرازی یک باب منزل مس��کونی با عرصه وقفی به مس��احت 125 مترمربع و اعیان به 
مساحت کل حدود 150 مترمربع شامل یک واحد مسکونی دو طبقه )زیرزمین و همکف( می باشد. ملک مورد ارزیابی 
دارای نماس��نگ و پنجره فلزی، کف پذیرایی و نش��یمن سیمان، سقف و دیوار گچ و رنگ، کابینت آشپزخانه فلزی، 
سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و حدود 30 سال قدمت می باشد. همچنین حدود اجمالی و مشخصات 
مل��ک مورد تعرفه با اس��ناد ملکی ابرازی مطابقت دارد و در زمان بازدید مل��ک در تصرف و مورد بهره برداری مالک 
مشاهده گردید. با عنایت به در نظر گرفتن موقعیت مکانی، حدود اربعه، قدمت بنا، تحقیقات محلی و سایر عوامل مؤثر 
در کارشناسی ارزش ششدانگ ملک مورد تعرفه با کلیه امتیازات و انشعابات در حال حاضر مبلغ 13/400/000/000 
ریال )سیزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال( برآورد و اعالم گردید. همچنین حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس 

اعالم واحد ثبتی به شرح ذیل می باشد:
شماالً: دیواریست به طول 5 پنج متر.

شرقاً: دیواریست مشترک به طول 23/40 بیست و سه متر و چهل سانتیمتر به شماره سه هزار و سیصد و پنجاه فرعی.
جنوباً: درب و دیوار به طول 5 پنج متر به خیابان.

غرباً: دیوار به دیوار به طول 23/40 بیست و سه متر و چهل سانتیمتر
ملک موصوف برابر نامه شماره 1399085606271010099- 99/10/08 وارده به شماره 9777- 99/10/15 دفتر 

امالک بازداشتی دارای دو فقره بازداشتی می باشد.
مزای��ده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 13/400/000/000 ریال )س��یزده میلی��ارد و چهارصد میلیون ریال( در روز 
دوشنبه مورخ 1399/11/20 از ساعت 9 الی 12 در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان 
پاس��داران، نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی شعبه اسناد رهنی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم 
از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامیس��ت. 

آ- 9911304 م.الف 538
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول کالسه 9904327
در خصوص پرونده کالسه بایگانی فوق له خانم ناهید زمانیان زینلی نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1344/04/25 
ش��ماره ملی: 0932103601 شماره شناس��نامه: 47141 علیه مجید ابراهیمیان عیدگاه نام پدر: جواد تاریخ تولد: 
1359/06/27 ش��ماره ملی: 0930848896 ش��ماره شناس��نامه: 87526 به استناد ش��ماره چک های: 584281، 
تاریخ چک:  1399/02/06، - ش��ماره چک: 584293، تاریخ چک: 1399/03/18، - شماره چک: 958961، تاریخ 
چک: 1399/03/20، - ش��ماره چک: 184616، تاریخ چک: 1399/05/07، - ش��ماره چک: 584276، تاریخ چک: 
1399/02/06، - ش��ماره چک: 9661532940، تاریخ چک: 1399/01/11، اجرائیه ای تحت کالسه 9904327 به 
مبل��غ 1/550/000/000 ری��ال )یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال( صادر و به مدیون ابالغ گردیده که پس 
از طی مراحل قانونی برحس��ب تقاضای بس��تانکار اموال ذیل بازداشت و برابر گزارش کارشناس دادگستری به شرح 

ذیل ارزیابی گردید:
1- یکدس��تگاه اتومبیل س��واری ریو به ش��ماره انتظامی 117 م 54 ایران 12 در پارکینگ خین عرب متوقف که از 
سواری مذکور با موتور خاموش و درب های قفل بازدید و قیمت پایه آن بر اساس مدل- میزان درصد استهالک- نحوه 

نگهداری و نرخ عرضه و تقاضا در بازار با فی روز تعیین و بشرح ذیل تقدیم میگردد.

الف( مشخصات فنی خودرو )بر اساس استعالم از پلیس راهور خراسان رضوی اداره فنی و مهندسی(:
نوع: س��واری- سیس��تم: ریو- تیپ: ال اس 1500- مدل: 1386- رنگ: نقره ای- شماره موتور: 1035042- شماره 

NA 61002271136673 :شاسی
ب( وضعیت فنی خودرو:

دستگاه موتور خاموش- وضعیت فنی نامعلوم ولی بنظر سالم و آماده بکار
پ( وضعیت ظاهری خودرو:

قطعاتی از بدنه رنگ به نظر رسید- بدنه خوردگی دارد- سپر عقب و جلو خسارت دیده- الستیک های 40 درصد- 
اعتبار بیمه نامه شخص ثالث نامعلوم- وضعیت تودوزی نسبتاً مناسب است.

ح( تعیین قیمت پایه خودرو:
قیمت پایه خودرو مذکور و با فی روز مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال )1/050/000/000 ریال( معادل یکصد 

و پنج میلیون تومان تعیین میگردد.
با توجه به اصل طلب بستانکار و دو عشر اضافی خودرو فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل شعبه سوم اجراء ثبت واقع در گنبد سبز کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه سوم 
در قبال مبلغ 1/050/000/000 ریال مزایده و بفروش میرسد و مزایده از میزان و مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است که مبلغ 52/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 
63/000/000 ریال حق مزایده میباشد که در روز مزایده اخذ خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه 

گردد روز بعد، مزایده در همان ساعت و مکام مقرر برگزار خواهد شد.
همچنین طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم باشد به عهده برنده مزایده است.

ضمن��اً مس��تند به ماده 136 آیین نامه اصالحی اجرا ش��رکت در مزایده منوط به پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است و ما به 
التفاوت مبلغ فروش باید ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت تودیع گردد. آ- 9911306 م.الف 539

تاریخ انتشار: 1399/11/08
تاریخ مزایده: 1399/11/20

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9900193
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9900193 خانم عفت کمالی مرغزار نام پدر: رش��ید تاری��خ تولد: 1365/11/13 
ش��ماره ملی: 0081335288 ش��ماره شناسنامه: 19599 به استناد س��ند ازدواج: شماره سند: 5470، تاریخ سند: 
1385/08/15 دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت 
وصول مهریه به تعداد دویس��ت و پنجاه عدد س��که یک بهار آزادی طال علیه: س��یدامیر مهدی زاده حصار نام پدر: 
سیدقاس��م تاریخ تولد: 1364/01/14 شماره ملی: 0941423786 شماره شناسنامه: 438 که پس از ابالغ اجرائیه، 
حسب درخواست بستانکار به شماره وارده 4288- 1399/02/07 مبنی بر توقیف خودرو متعلق به مدیون در قبال 
مهریه خودرو سواری پراید صبا )جی تی ایکس( مدل 1382 به شماره انتظامی 399 ل 19 ایران 54 متعلق به مدیون 
بازداش��ت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 58945- 
1399/09/06 حسب دستور ارزیابی از یکدستگاه سواری پراید در مورخه 1399/09/04 در پارکینگ طرحچی 

31 واقع در خین عرب باتفاق بستانکار ارزیابی و وضعیت فعلی به شرح ذیل اعالم می گردد:
الف( مشخصات خودرو

*شماره انتظامی: 399 ل 19 ایران 54* رنگ: سبز یشمی * تعداد محور: دو
* نوع و سیستم: سواری پراید* شماره موتور: 589815* تعداد سیلندر: چهار

تیپ: صبا جی تی ایکس* شماره شاسی: 1412282142660* نوع سوخت: بنزین
مدل: 1382* تعداد چرخ: چهار* ظرفیت: چهار نفر
ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(

اطاق، بدنه: نس��بتاً س��الم* موتور: سالم بنظر می رسد * داش��بورد: نیاز به مرمت دارد * گیربکس: سالم بنظر 
می رس��د* صندلی و تودوزی: نیاز به مرمت دارد )روکش دارد(* دیفرانس��یل: سالم بنظر می رسد* تجهیزات: 

استاندارد )باربند دارد( * تایرها: چهل درصد
نقایص ظاهری:

دور تا دور بدنه باس��تثناء سقف قباًل رنگ آمیزی ش��ده است و گلگیر جلو سمت چپ، درب جلو و عقب سمت 
راست مجدداً نیاز به صافکاری و سرقلمکاری و رنگ آمیزی دارد. ضبط و پانل ضبط ندارد.

توضیحات:
* وضعیت بیمه نامه شخص ثالث سواری فوق مشخص نشد.

* شماره کیلومتر: 195573.
*با توجه به عدم دسترس��ی به س��وئیچ وس��یله مذکور، امکان آزمایش مکانیکی مقدور نش��د و شماره موتور و 

شماره شاسی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی و رانندگی استعالم گردید.
ارزش پایه و روز خودرو: یکصد و هفتاد میلیون ریال )170/000/000 ریال( معادل هفده میلیون تومان و برآورد می گردد.

ب��ا توج��ه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوش��نبه مورخه 1399/11/20 از س��اعت 9 الی 12 ظهر جلس��ه 
مزای��ده اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می مش��هد از مبلغ 
170/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ 
نیم عشر دولتی 8/500/000 ریال و مبلغ حق مزایده 10/200/000 ریال مازاد بر مبلغ مزایده میباشد و طبق 
م��اده 121 آئین نامه اجرا هزینه ه��ای قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در 

جلسه مزایده الزامی است. آ- 9911307 م.الف 540
تاریخ انتشار: 1399/11/8

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول کالسه پرونده 139904006225000547/2
به موجب پرونده اجرائی به ش��ماره بایگانی 9900124، یک دس��تگاه س��واری پراید مدل 1388 به ش��ماره 
پالک انتظامی ایران 36- 872 ن 38 بدین توصیف که س��واری مذکور به رنگ خاکس��تری، اتاق و بدنه سالم، 
موتور س��الم، صندلی و تودوزی س��الم معمولی، الستیک صفر، فاقد بیمه، گلگیر و درب جلو سمت چپ نیاز به 
صافکاری و نقاشی دارد، شاسی عقب و کف صندوق عقب خوردگی دارد به مبلغ 485000000 ریال )چهارصد 
و هش��تاد و پنج میلیون ریال( ارزیابی ش��ده، روز دوش��نبه مورخ 1399/11/20 از س��اعت 9 الی 12 در اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان مه والت واقع در مه والت فیض آباد بلوار خرمشهر جنب اداره جهاد کشاورزی 
از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ کارشناس��ی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می ش��ود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول 
خواهد ش��د ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده دصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی وی در جلسه مزایده می باشد. م.الف 7/99/108   آ9911346 تاریخ انتشار: 99/11/8
رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای غالم یحیی ماکوئی به شناسنامه شماره 1830 کدملی 0749773952 صادره تایباد فرزند سخی در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 120 مترمربع پالک ش��ماره 691 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم احمد نعیمی )سهم االرثی سیمین نعیمی( و 

قسمتی از پالک کالسه 119- 92
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911357
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/23
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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علم و فناوری

دبیر ستاد هوشمندسازی معاونت علمی:

فعالیت هکرهای کاله سفید 
قانونی می شود

و  اقــتــصــاد دیجیتال  توسعه  دبــیــر ســتــاد 
هوشمندسازی معاونت علمی با بیان اینکه 
قرار است متخصصان حوزه امنیت رایانه 
و هکرهای کــاه سفید به صــورت قانونی 
در کشور فعالیت کنند، گفت: با اعام این 
فراخوان، عاوه بر احراز هویت و شناسنامه دار 
امکان  متخصصان،  ــن  ای فعالیت  شــدن 

بازاریابی و جذب این افراد، فراهم می شود.
مهدی محمدی، با اشــاره به اینکه تاکنون 
هکرها به صورت غیرقانونی در کشور فعال 
بوده اند، به مهر گفت: با اعام این فراخوان، 
شاهد احراز هویت هکرهای قابل اعتماد و 
شکل گیری یک پایگاه داده از هکرهای قابل 
اعتماد در کشور خواهیم بود که می توانند 
به حل مسائل امنیتی سامانه های دولتی 
کاه  هکرهای  کنند.  کمک  خصوصی  و 
سفید هکرهایی هستند که نقاط ضعف 
سیستم های رایانه ای را تست و شناسایی 

می کنند اما نیت خرابکارانه ندارند.

رفاه و تأمین اجتماعی

رئیس یک تشکل غیردولتی انتقاد کرد

 بی توجهی دولت و مجلس 
به مشکالت معلوالن

مراکز  عالی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
با  گفت:  معلوالن  غیردولتی  توانبخشی 
وجود مکاتبات صورت گرفته با نمایندگان 
مجلس مبنی بر حل معضل یارانه پرداختی 
اقدامی  هیچ  تاکنون  مراکزتوانبخشی،  به 
انجام نشده اســت. مجید بهروزی نیا به 
مهر گفت: در تبصره یک مــاده ۷ قانون 
حمایت از افراد دارای معلولیت به روشنی 
و  توانبخشی  هزینه  کمک  شــده  تأکید 
نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز 
تــورم  نـــرخ  بــا  متناسب  بــایــد  توانبخشی 
باشد. تمام شده  و معادل هزینه  ساالنه 

وی افزود: متأسفانه اکنون شاهد این اتفاق 
نیستیم و این مراکز توانبخشی هستند که در 
این شرایط متضرر می شوند. بهروزی نیا تأکید 
کرد: بی توجهی نمایندگان مجلس موجب 
ناامید شدن قشر معلول و سالمند از حل 
معضات خود توسط مجلس یازدهم شده و 

این قشر به مجلس بی اعتماد شده اند.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:

نمی توانیم به خاطر یک حادثه 
همه کانکس ها را جمع کنیم

آمــوزشــی  عــدالــت  توسعه  دفــتــر  مدیرکل 
بــه حادثه  واکــنــش  در  ــوزش عشایر  آمـ و 
آتـــش ســـوزی کــانــکــس مــعــلــمــان منطقه 
نمی توان  ــرد:  ک بیان  خوزستان  عشایری 
گــفــت بــه خــاطــر یــک حــادثــه کــه اتــفــاق 
ــاده هـــر چـــه کــانــکــس هــســت جمع  ــتـ افـ
بسازیم.  ساختمان  جــایــش  بــه  و  کنیم 
ــه ایــلــنــا افـــــزود: در  مــحــمــدرضــا سیفی ب
واقــع مــی تــوان بــرای مــدارس روستایی که 
دانش آموز ثابت دارند، از سازه ساختمانی 
استفاده و یا ساختمان سازی کرد، اما برای 
مدارس عشایری که جمعیتشان کم است، 
حتماً نیاز به چادر داریم. در حال حاضر در 
مناطق عشایری به ۷00 عدد چادر نیاز داریم 
تا مدرسه هایمان تأمین شود، متأسفانه این 
چادرها اکنون فرسوده شده  و از بین رفته اند. 
این یک حق مسلم برای دانش آموزان است، 
البته ما به کانکس هم نیاز داریم، ولی باید 

همه جوانب ایمنی هم رعایت شود.

میراث فرهنگی و گردشگری

وزیر مطرح کرد

 شرط میراث فرهنگی 
برای مرمت طاق کسری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
کسری  طــاق  به  رسیدگی  دربــاره  دستی 
گفت: طاق کسری در عراق است و باید 
با همتایانمان در عراق به توافق برسیم تا 

کارشناس های ما مرمت را آغاز کنند.
علی اصغر مونسان در گفت وگو با باشگاه 
به  باتوجه  داد:  ادامــه  جــوان  خبرنگاران 
روابــط خوب میان دو کشور، در صورت 
تأمین اعتبار، مرمت آن را آغاز می کنیم. با 
صحبت هایی که با آقای نوبخت داشتیم 

قول رسیدگی داده شد.
را  ما در خواست کتبی خود  وی گفت: 
به سازمان برنامه و بودجه داده ایم و به 
اعــزام  کارشناس  اعتبار،  تأمین  محض 

خواهیم کرد.
او با اشاره به برآورد های مالی اولیه برای 
مرمت طاق کسری عنوان کرد: بر اساس 
تصاویر ارسالی، برای مرمت به اعتباری 

حدود ۶00 هزار دالر نیاز داریم.

نظامی و انتظامی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تشریح کرد

پیامدهای غیبت اولیه 
مشموالن غایب

نیروی  عمومی  وظیفه  ــان  ســازم رئــیــس 
انتظامی گفت: مشموالنی که مدت غیبت 
اولیه آنان از یک روز تا سه ماه باشد، با 
سه ماه اضافه خدمت و چنانچه بیشتر از 
سه ماه باشد با ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه 
می شوند. مشموالنی نیز که مدت غیبت 
اولیه آنان بیش از یک سال باشد عاوه 
بر ۶ ماه اضافه خدمت، سرباز فراری نیز 

محسوب می شوند.
به گزارش ایسنا سردار تقی مهری همچنین 
در ادامــه افــزود: مشموالن غایب عاوه بر 
قانون   ۱0 مــاده  اجتماعی  محرومیت های 
خدمت وظیفه عمومی از جمله در زمینه 
دریافت تسهیات بانکی، استخدام و دریافت 
پروانه کسب با محرومیت هایی از جمله 
نداشتن امکان ادامــه تحصیل در مقاطع 
تحصیلی باالتر، برخوردار نشدن از معافیت 
کفالت، کسر خدمت ایثارگری، ممنوعیت 

خروج از کشور و... روبه رو می شوند.

دستچین

فراسو
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 قانون مقابله با تقلب علمی اصالح می شود   غالمحسین رحیمی، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم به مهر گفت: در حال اصالح آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هستیم. 
در این آیین نامه اصالحی، دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری موظف هستند پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه های اعالمی ثبت کنند. همچنین وزارت علوم و وزارت بهداشت، در قالب یک دستورالعمل، 

پیش بینی های الزم برای دسترسی رایگان به متن کامل پایان نامه ها و رساله ها را حداکثر پنج سال پس از دفاع دانشجو به انجام رسانند.

هنوز اصرار دارند استخدام شوند!
سیدعلی یزدی خواه، نماینده مجلس به فارس گفت: قانون 
جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی ۱0 بار در مجالس 
مختلف تغییر کرده و مربیان این دوره چون با بزرگساالن 
سروکار داشتند و کاس هایشان با دو تا پنج نفر برگزار 
می شد، مهارت  های یک معلم را ندارند، اما متأسفانه هنوز 

اصرار دارند در آموزش و پرورش استخدام شوند. 

روزی که آب تمام می شود
پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران به برنا گفت: 
ایران به دلیل گرمای زمین در خشکسالی به سر می برد. 
از سوی دیگر چاه و سد های متعدد ایجاد شده و آب 
شهرها و استان ها یکی پس از دیگری تمام می شود. روزی 
می رسد که اصفهان، کرمان، تهران و... آب ندارند و گیان 

و مازندران هم قابل استفاده نیستند.

قانونی برای افزایش جمعیت نداریم
می گوید:  فــارس  به  خــانــواده  کارشناس  اردبیلی،  مریم 
متأسفانه ما از قانون گذاری متناسب با شرایط جمعیتی 
کشور مدت ها عقب افتاده ایم. یعنی پس از 20 سال که زیر 
نرخ باروری جایگزینی هستیم، هنوز قانونی برای کمک به 
خانواده های ایرانی در راستای افزایش جمعیت نداریم. البته 
تاش هایی در مجالس قبلی شد؛ ولی به نتیجه نرسید.

150 هزار مدرسه فرسوده داریم
ــرورش  پ و  آمـــوزش  کمیته  رئــیــس  اسماعیلی،  مــهــدی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی مدرسه کانکسی 
گفت: ۱50 هزار مدرسه غیرایمن در کشور داریم که 4 هزار 
مدرسه از این رقم مدرسه کانکسی بوده ولی تمامی این 

۱50 هزار مدرسه نیازمند نوسازی و ایمن سازی هستند.

پیامدهای اصالحیه قانون شورا های حل اختالف
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکای قوه قضائیه 
به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با تصویب ماده 22 
شاهد  ــاره  دوب اختاف،  حل  شورا های  قانون  اصاحیه 
دخالت دالالن و کارچاق کن ها در شورا های حل اختاف 
و تضعیف جایگاه و نقش وکای دادگستری در نظام 
حقوقی خواهیم بود. همچنین به افراد اجازه داده می شود 

از پرداخت مالیات خودداری کنند.

چه خبر از سیم کارت های دانش آموزی رایگان؟
احمدحسین فاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
به خانه ملت گفت: این کمیسیون معتقد به تقویت 
آموزش مجازی است و از شهریورماه نامه ای به رئیس 
جمهور درباره ضرورت توزیع سیم کارت های دانش آموزی 
رایگان ارسال شد که باوجود اباغ این دستور به وزارت 
وزارتخانه صورت  این  از سوی  اقدامی  هنوز  ارتباطات، 

نگرفته است.

باغ وحش نداشته باشیم؟
شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به برنا گفت: 
با توجه به پیشینه باغ های وحش  کشور باید اذعان کرد 
زیرساخت های غلط وجود دارد. اگرچه بسیار خوب است 
به رفاه حیوان توجه شود اما باید به این سمت رفت که 
دیگر ساختار باغ وحشی در کشور وجود نداشته باشد.

فروش داده های بیماران کرونایی هلند در اینترنت
هفته گذشته دو مرد 2۱ و 2۳ ساله در هلند به جرم سرقت و فروش اطاعات 
بیماران مبتا به ویروس کرونا در تلگرام، اسنپ چت و ویکر دستگیر شدند.
به گزارش مهر به نقل از زد دی نت، این افراد متخلف جمعه گذشته توسط 
پلیس هلند دستگیر شده اند. وزارت بهداشت این کشور نیز از پیگیری موضوع 

خبر داده است.
نخستین بار این موضوع زمانی افشا شد که دانیل ورالن، خبرنگار شبکه 
خبری آر تی ال هلند تبلیغات مربوط به فروش این اطاعات را در اینترنت 
مشاهده کرد. به گفته وی آگهی های یادشده به طور گسترده در برنامه های 

تلگرام، اسنپ چت و ویکر منتشر شده بود.
در این تبلیغات، عکس هایی از فهرست داده های یادشده دیده می شد که از 
روی یک نمایشگر گرفته شده بود. ظاهراً این اطاعات از دو سیستم آی تی 
وزارت بهداشت هلند به نام های CoronIT و HPzone Light به سرقت رفته 
است. این دو سیستم به ترتیب حاوی داده هایی از شهروندان هلندی که 

تست کرونای آن ها مثبت شده و اطاعات تماس آن ها هستند.
فروش این اطاعات از چند ماه پیش آغاز شده و قیمت آن به ازای هر بیمار 

کرونایی از ۳0 تا 50 یورو در نوسان است.
از جمله اطاعات خصوصی کاربران که بدین شیوه فروخته می شود می توان 
به آدرس منزل، ایمیل ها، شماره های تلفن، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی 

افراد اشاره کرد.

تبدیل برخی از دفاتر گوگل به مراکز واکسیناسیون
اداری  فضاهای  از  بخشی  گوگل 
خود در سراسر آمریکا را در اختیار 
کلینیک های واکسیناسیون کووید ۱۹ 

قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا، گوگل اعام کرد این 
محل ها با همکاری مقامات سامت 

عمومی اداره خواهند شد.
گوگل  مدیرعامل  پیچای،  سوندار 
در یک پست وباگ اعام کرد این 

شرکت بعضی از ساختمان ها، پارکینگ ها و فضاهای باز خود را در منطقه 
خلیج سانفرانسیسکو، لس آنجلس، نیویورک سیتی و کرکلند واشنگتن تغییر 

کاربری خواهد داد.
نماینده این شرکت به بیزنس اینسایدر اعام کرد تا زمانی که دُزهای واکسن به 
میزان کافی موجود نباشد، گوگل مکان های خاصی را اعام نخواهد کرد. این 
برنامه فعاً شامل آمریکاست اما گوگل قصد دارد در سطح بین المللی اقدام 

مشابهی انجام دهد.
این تصمیم یکی از چندین اقدام جدیدی است که گوگل برای کمک به توزیع 
واکسن کووید ۱۹ در سال جاری انجام می دهد. گوگل در تاش برای رساندن 
اطاعات رسمی در خصوص واکسیناسیون و سایت های واکسیناسیون در 
باالی نتایج جست وجو و برنامه نقشه گوگل است. این شرکت قصد دارد 
نمایش اطاعات توزیع ایالتی و منطقه ای را در موتور جست وجوی خود آغاز 
کند تا به مردم کمک کند بدانند چه زمانی می توانند دُز واکسن را دریافت کنند.

جمادی الثانی   ۱۳ امروز  مصدق   محمود   
حضرت   وفات  سالروز  با  است  مصادف 
ام البنین)س( و روز تکریم مادران و همسران 
با  که  و صبوری  مقاومت  اسوه های  شهدا؛ 
الهام از مکتب حضرت زهرا)س( عزیزان خود 
را به حضور در میادین حماسه و دفاع تشویق 
کردند تا »امنیت« همچون میراثی فاخر از 
رشادت های فرزندانشان برای نسل امروز و 

فردا به یادگار بماند.
خانم کبری حسین زاده از جمله مادرانی است 
که چهار بار درِ خانه اش در شهرستان کاشان 
برای دادن خبر شهادت فرزندانش زده شد و 
حاال نشان ایثار دوران دفاع مقدس را بر سینه 

دارد. 
گفت وگوی ما با مادر شهیدان محسن، جواد، 
علی اصغر و محمدرضا بارفروش را به بهانه این 

روز بخوانید.

خانم حسین زاده، ابتدا کمی از خودتان   
برای خوانندگان قدس می گویید؟

۷۶ ساله و اهل کاشانم. هنوز ۱۳ سالم نشده 
بود که به عقد علی محمد بارفروش که مردی 
مؤمن، مهربان، فعال، خانواده دوست و بسیار 
میهمان نواز بود، درآمدم. همسرم در کارخانه 
ریسندگی کار می کرد. از لحاظ مالی در سطح 
معمولی بودیم و خیلی کار می کردیم. با عنایت 
خدای مهربان صاحب هشت پسر چهار دختر 
شدیم که چهار پسرم در راه اسام و میهن 
شهید شدند. هفت سال پیش هم همسرم 
در 82 سالگی به فرزندان شهیدمان پیوست.

بچه ها از چند سالگی به جبهه   رفتند؟  
محسن از پیش از سال 5۷ فعالیت انقابی 
داشت و با شروع جنگ تحمیلی راهی جبهه 
فتح  و جریان  کربای 5  در عملیات  و  شد 

شلمچه در 2۳ سالگی به شهادت رسید. جواد 
هم از همان دوره جوانی همراه این برادرش 
بود. اصاً همه جا با هم بودند؛ حتی وقتی 
می خواستند سلمانی بروند. جواد هم بارها 
به جبهه رفت تا اینکه ۳۳ روز پس از شهادت 
محسن او هم در شلمچه بر اثر اصابت گلوله 
به پشتش به شهادت رسید. در واقع مراسم 
هفتمین روز جواد مصادف با چهلم محسن 
ــود. پــس از گــذشــت یــک ســـال و انـــدی،  ــ  ب
سال  فقط ۱5  که  دیگرم  پسر  اصغر،  علی 
داشت، گفت می خواهم به جبهه بروم. گفتم: 
کمی صبر کن بعد برو. قبول نکرد. باالخره با 
دستکاری در شناسنامه اش عازم جبهه شد 
و کمی بعد در جریان تک دشمن در منطقه 
فاو به شهادت رسید. محمدرضا پسر دیگرم 
که در عملیات محرم یک دست و یک پایش 
را تقدیم انقاب و کشور کرده بود، سال ۷۶ 
در حالی که جانباز ۷5 درصد بود و 2۹ سال 

داشت، حین مأموریت به شهادت رسید. 

بارفروش    از ویژگی های اخالقی شهیدان 
برایمان بگویید.

همه بچه های من با ایمان و خوش اخاق و 
مهربان هستند، اما محسن خیلی شجاع بود 
و جواد در موضوع حجاب زیاد غیرتی بود و 
تا جای ممکن امر به معروف و نهی از منکر 
می کرد. علی اصغرم- که بمیرم برایش- بسیار 
مردمدار بود و احترام همه را نگه می داشت و 
حاج محمدرضا هم که به مقام سرداری رسیده 
بود خیلی کاری بود تا جایی که نیروهایش به 
من گفتند حاجی آن قــدر کار می کرد که ما 

خجالت می کشیدیم. 

معموالً مادران با حضور فرزندشان در جایی   
که خطر جانی برایشان داشته باشد مخالفت 

می کنند؛ شما با جبهه رفتن بچه ها مشکل 
نداشتید؟

بچه ها برای حضور در جبهه ها شور و شوق 
زیادی داشتند و من هیچ مشکلی در این زمینه 
نداشتم؛ حتی خودم از این قضیه استقبال 
می کردم به همین دلیل هر بار می خواستند به 
جبهه بروند آن شب نمی خوابیدم و ساکشان 
را خودم می بستم. صبح روز اعزام هم دست و 

پایشان را حنا می کردم. 

جبهه    بــه  پسرانش  رفتن  بــا  همسرتان 
مخالفت نمی کرد؟

نه. من و همسرم مثل هم فکر می کردیم. البته 
مدیریت خانه با من بود و هرچه می گفتم همان 
می شد. به همین خاطر به همسرم می گفتم 
امــروز اسام نیاز به حضور واجــدان شرایط 
در جبهه های جنگ دارد و امام هم چنین 
فرموده اند. بنابراین وقتی محسن شهید شد 
یکی از پسرانم به برادرش جواد گفت ماشین 
خریدم مادر را به دارالسام ببر، اما جواد در 
جوابش گفت یک نفر پیدا می شود که این کار 
را انجام بدهد و من می خواهم بروم جبهه. در 
نتیجه با اینکه مجروح بود در بیمارستان سرُم 
را از دستش درآورد و راهی جبهه شد. ضمن 
ایــن، حاج علی محمد خــودش هم دوست 
داشت به جبهه برود اما قبول نکردند. یعنی 
می گفتند بچه های شما هستند کافی است.

چطور از شهادت فرزندانتان با خبر شدید؟   
جوادم در جبهه سوخته بود، او را به بیمارستان 
بــرادرش  بــرده بودند و در آنجا متوجه شد 
محسن -که قباً یک دست و یک پایش را از 
دست داده بود- در اثر اصابت ترکش خمپاره 
به شهادت رسیده است. بنابراین خودش پیکر 
برادرش را به کاشان آورد. همان موقع من مراسم 

روضه خوانی بودم که خبر شهادت محسن 
را به من دادند و بعد هم هواپیماهای عراقی 
همان محله را زدند و تعدادی از همشهری هایم 
شهید شدند. برای جواد هم این طور بود. 
یعنی در راه بازگشت از مراسم روضه خوانی 
از صحبت های درگوشی  که  بــودم  به خانه 
مردم متوجه شدم جوادم هم بر اثر اصابت 
گلوله به پشتش به شهادت رسیده است. 
ــود شب  ب از قبل گفته  البته خـــودش هــم 
عملیات شهید می شود و هر کس با او می آید 
ــرادرش  ب غسل شهادت کند؛ چــون خــواب 
محسن را دیــده بود که برایش لباس آورده 
است. حتی به راننده آمبوالنس هم گفته بود 
امشب شهید می شود و خواهش کرده بود 
جنازه اش را زودتر دست مادرش برساند. اما 
برای پسرم اصغر انتظار کشیدم. با اینکه او 
با دستکاری در شناسنامه اش به جبهه رفت 
اما نمی گذاشتند به خط مقدم برود، می گفتند 
تو برادر دو شهید و یک جانباز هستی، پشت 
خط کــار تــدارکــات انجام بــده. امــا او گفت: 
محسن و جواد پسرعمویش هستند و من هم 
با اجازه والدینم به جبهه آمدم و باید به خط 
مقدم بروم که رفت و شهید شد. البته دو روز 
پیش از شهادتش هم برادر بزرگشان پیش من 
آمد و گفت: نگذار اصغر به جبهه برود؛ چون 
خواب دیده ام شهید می شود و حتی جنازه اش 
هم به دست ما نمی رسد. در پاسخ گفتم: 
توکلت علی هللا. هرچه خواست خدا باشد 
همان می شود. به هرحال پس از ۱۱ ماه انتظار 
جنازه اش را از خاک  ام القصر عراق برایم آوردند. 
حاج محمدرضا هم وقتی به تلفن هایم جواب 
نداد متوجه شدم به شهادت رسیده است. 

ــم حـــســـیـــن زاده، تــربــیــت بــچــه هــای    خــان
نوشیدن  نتیجه اش  کــه  بـــوده  چگونه   شما 

شربت شهادت شده است؟
آموزه های  با  را  بچه هایمان  کردیم  ما تاش 
اسامی تربیت کنیم. مراقب بودیم در روزهای 
نوجوانی و جوانی به گناه آلوده نشوند، سخنان 
زشت نگویند و مال حرام نخورند. ضمن اینکه 
به مسائل عبادی بچه ها توجه می کردیم. مثاً 
عاوه بر خواندن نماز، آن ها را تشویق می کردیم 
هر روز قرآن بخوانند.عاوه بر این موارد، تقسیم 
کار می کردیم به طوری که اگر یکی می رفت آب 

انبار، دیگری باید می رفت نانوایی و... .

می گویند مرگ یک فرزند کمر پدر و مادر را   
می شکند، شما چطور با دیدن داغ چهار جوان 

رشید، این همه صبور و با روحیه هستید؟ 
بچه هایم برای حفظ اسام و کشور به جبهه 
رفتند و شهید شدند. اگر در خیابان و یا به 
خاطر بیماری فوت می کردند آن وقت داغشان 
بیشتر بود. بنابراین همواره می گویم خدایا تو 
آن ها را به ما امانت دادی و بعد امانت هایت را 
پس گرفتی فقط امیدوارم امانتدار خوبی بوده 
باشیم. گاهی عکس پسران شهیدم را جلو 
صورتم می گیرم و به آن ها می گویم من هیچ 
توقعی از شما ندارم، فقط سر پل صراط و شب 
اول قبر به دادم برسید. از خدا هم می خواهم 

جانم را فدای اسام کند. 

خــاطــره ای از پــســران شهیدتان بــرای ما   
تعریف می کنید؟

بچه هایم مکبّر بودند. یک شب که محسن 
به خانه آمد با خودش یک بخاری آورده بود. 
گفتم: چطور شد رفتی خرید؟ گفت: فردا 
روز مادر است و این هدیه ای از طرف من به 
بهترین مادر دنیاست. دو سال بعد هم خواب 
دیدم سردر خانه ما پرده ای نصب است که هر 
چهار فرزند شهیدم کنار هم ایستاده اند و من 
از آن ها می پرسم چرا همه یکجا ایستاده اید؟ 
جواب دادند: مگر نمی دانی روز مادر است و 
آمده ایم دیدنت. به خاطر دارم جواد حقوق دو 
ماهش را داده بود تا برایم ماشین لباسشویی 
بخرد. به او گفتم: چرا این کار را کردی؟ گفت: 
ببخشید مادر خجالت می کشم می بینم شما 
لباس آغشته به خون ما را می شویید. از حاال 
ماشین، خودش این کار را می کند. محمد رضا 
هم خیلی دلسوز بود، می گفت هرچه توی 
خانه داری را بده به مستحق ها، من برایت 
لوازم نو می خرم که قبول نکردم و گفتم همین 

لوازم برایم کفایت می کند.

مسئوالن به شما سر می زنند و از احوالتان   
جویا می شوند؟

بعضی ها به ما سر می زنند. مثاً سردار اشتری 
آمدند. همسرم، حــاج علی  ابتکار  یا خانم 
محمد خدابیامرز هم همیشه می گفت اگر 
بچه های ما شهید نمی شدند ما چه می کردیم، 
االن هم همان کار را می کنیم. با این حال به 
خانواده شهدا چندان رسیدگی نمی شود. البته 
ما فقط خواستار تحقق آرمان های شهدا و رفع 

مشکات اقتصادی مردم هستیم. 

و حرف آخر؟  
خدا روح حاج قاسم سلیمانی را شاد کند. ما 
ارادت خاصی به ایشان داشتیم و چند جلسه 
کردیم.  برگزار  ایشان  برای  هم   روضه خوانی 
ان شاءهللا خداوند به همه ما توفیق دهد که راه 
شهیدانمان را ادامه دهیم. اگر قسمت شد و 
دیداری با مقام معظم رهبری داشتید سام ما 

را به حضرت آقا برسانید. 

گفت و گوی قدس با مادر شهیدان بارفروشگفت و گوی قدس با مادر شهیدان بارفروش

ام البنین کاشانام البنین کاشان
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 اولین سفر هیئت سیاسی طالبان به ریاست مال برادر به تهران رقم خورد 

ایران واطمینان از امنیت افغانستان
از  امور خارجه کشورمان  علوی  سخنگوی وزارت   
 سفر بامداد روز گذشته هیئت سیاسی طالبان به ریاست 
مال عبدالغنی برادر به تهران خبر داد. به گزارش فارس، 
این  کرد:  عنوان   روز گذشته  سعید خطیب زاده صبح 
هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت 
بامداد سه شنبه  ایران  اسالمی  امور خارجه جمهوری 
وارد تهران شد و مورد استقبال مقام های وزارت امور 
دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی  گرفت.  قرار  خارجه 
همچنین اظهار کرد: هیئت سیاسی طالبان در طول 
مدت حضور در تهران دیدارهایی را با مقام های مسئول 
کشورمان از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
و محمدابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه ایران در 
در  صلح  روند  خصوص  در  و  داشته  افغانستان  امور 
افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و 
رایزنی هایی صورت می گیرد. سفر هیئت طالبان به 
تهران در سطح کنونی نخستین بار اتفاق می افتد.
به ویژه این که شخص مالبرادر ریاست این هیئت 
را بر عهده دارد. افراد نزدیک به طالبان بر این باور 
هستند که در حال حاضر، مال بــرادر را می توان 
قوی ترین چهره در میان اعضای کلیدی این گروه 
از سوی تهران، نزدیکی  دانست. در این میان و 
با  مقابله  بــرای  راه هــا  بهترین  از  یکی  طالبان  به 

است.  افغانستان  در  داعــش  جــدی  تهدیدهای 
از همین رو، سفر مالبرادر به ایران فرصتی برای 

پیشبرد صلح در افغانستان به شمار می آید.
 سفر طالبان به تهران در حالی انجام می شود که برخی 
منابع خبری از توقف چندروزه مذاکرات بین االفغانی  در 

دوحه خبر می دهند.
در همین حال، وزارت خارجه افغانستان هم اعالم کرد 
از سفر هیئت طالبان به ایران مطلع بوده و تهران پیش 
از این نظرات دولت افغانستان را در این مورد مطالبه 
و دریافت کرده است. بر اساس این اعالم، افغانستان 
همچنین تأکید کرد: ایران می خواهد اطمینان حاصل 
امن  به پایگاه  دیگر  بار  پسامنازعه  افغانستاِن  کند 
همچون  و  شد  نخواهد  مبدل  تروریستی  گروه های 
بین المللی  و  منطقه ای  همکاری های  و  اتفاق  مرکز 
شمخانی،  علی  دریابان  پیشتر  ماند.  خواهد  باقی 
دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
در سفر به کابل تأکید کرده بود: »مجموعه ارتباطات 
و گفت وگوهای انجام شده با گروه طالبان با اطالع 
دولت افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد 
یافت«. این در شرایطی است که طالبان هم برای ورود 
به فرایند سیاسی و هم برای وجهه سازی نیازمند مذاکره 

با کشورهایی همچون جمهوری اسالمی ایران است.

سخنگوی کاخ سفید:

در مقابل چین صبر می کنیم
ــنـــگـــوی کـــاخ  ســـخـ
کــرد:  اعــالم  سفید 
در  متحده  ایـــاالت 
ــدی با  رقـــابـــتـــی جــ
چین به سر می برد 

و بایدن خواستار رویکردی همراه با صبر 
بــه گــزارش  بـــود.  در قبال پکن خــواهــد 
تسنیم، جن ساکی افزود: چیزی که در 
این  کــرده ایــم،  مشاهده  اخیر  سال های 
است که چین در داخل اقتدارگرتر و در 
امنیت،  اکنون  و  تهاجمی تر شده  خارج 
رفاه و ارزش های ما را به چالش کشیده 
نوعی  با  چین  با  می خواهیم  ما  اســت. 

صبر راهبردی برخورد کنیم.

پادشاه عربستان، فهد س ملک سلمان 
بن عبداللطیف را به عنوان رئیس جدید 
کرد.  منصوب  کشور  این  مرکزی  بانک 
ــرخ بــیــکــاری، تـــورم و کاهش  افــزایــش ن
ناکارآمد  سیاست های  دالیــل  از  حقوق 
دولت سعودی در مدیریت اقتصاد بوده 

است.
یک س صهیونیستی  ــــم  رژی ــیــروهــای  ن

نزدیکی شهرک  را در  جــوان فلسطینی 
به  باختری  کــرانــه  شمال  در  »اریــئــیــل« 
به  استشهادی  عملیات  اجــرای  ادعــای 

شهادت رساندند.
شامگاه س آمــریــکــا  خـــزانـــه داری  وزارت 

ــت یــک مــاهــه  ــوق ــه مــعــافــیــت م ــب دوشــن
یمن  انــصــارهللا  جنبش  ــرای  ب تحریمی 

صادر کرد.
برخی منابع خبری روز گذشته مدعی س

شدند به ریاض، پایتخت سعودی حمله 
موشکی صورت گرفته است.
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حمله راهبردی مقاومت عراق به ریاض
شنبه هفته جاری بود که فرماندهی ائتالف عربستان سعودی از فعال شدن 
سامانه های پدافندی در آسمان ریاض خبر دادند که نشان می داد این یگان با 
اهدافی درگیر شده است. پس از این خبر بود که ذهن ها به سمت جنبش انصارهللا 
یمن به عنوان عامل این اقدام و طرفی که ائتالف متجاوز سعودی طی سال ها با 
آن درگیر بوده، متمایل شد. ساعاتی بعد، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی ارتش 
یمن ضمن اشاره به حق همیشگی ملت یمن درباره دفاع از خود، اعالم کرد این 
کشور در 24 ساعت گذشته هیچ گونه عملیاتی علیه عربستان نداشته است. 
تیپ گمنام و تازه تأسیس عراقی »وعد الحق« مسئولیت این عملیات را بر عهده 
گرفته و آن را واکنشی به حمله تروریستی اتباع سعودی در بغداد که منجر 
به کشته و زخمی شدن 101 نفر از شهروندان عراقی شد، اعالم کرد. این گروه 
ناشناخته در بیانیه خود تصریح کرد: کاخ یمامه )مقر اقامت و دفتر رسمی 
پادشاه سعودی( را هدف گرفته و در آینده بندر تجاری دبی نیز در لیست اهداف 
آن ها قرار خواهد داشت. این برای نخستین بار است که یک گروه عراقی این 
قابلیت را پیدا کرده  پایتخت عربستان سعودی را با استفاده از تسلیحات هوایی 
هدف قرار دهد. رسانه های سعودی از رهگیری یک موشک کروز خبر دادند اما 
در بیانیه تیپ وعدالحق، سالح به کار رفته در عملیات، پهپاد ذکر شده که در 
نتیجه احتماالً پیشرانه این هواپیمای بدون سرنشین از نوع پیشرفته توربوفن 
بوده و به همین علت شباهت زیادی به موشک کروز داشته است. این نکته 
زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم کمترین فاصله مرزهای عراق تا شهر 
ریاض ۵00 کیلومتر است. بنابراین برد عملیاتی پهپاد تیپ وعدالحق باالی ۷00 
کیلومتر بوده که به مناطق اشغالی فلسطین نیز می رسد. از سوی دیگر، حدس 
اینکه چنین سالح پیشرفته و دقیقی چگونه در اختیار مقاومت عراق قرار گرفته، 
کار سختی نخواهد بود. نکته مهم اینجاست که بدانیم تأسیسات پیشرفته نفتی 
سعودی نیز به راحتی می تواند توسط نیروهای عراقی مورد حمله قرار گیرند.
پیام راهبردی این حمله برای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از این قرار است 
که دوره مصونیت اقدامات خرابکارانه برای دولت های عربی حاشیه خلیج فارس 
پایان یافته و از این پس هر کشوری که در همکاری با ایاالت متحده در ضربه به 
محور مقاومت دخیل شود، ناگزیر باید هزینه آن را نیز بپردازد. اعالم علنی هدف 
قرار گرفتن بندر تجاری دُبی در آینده در راستای راهبرد یاد شده است. از سوی 
دیگر، پایگاه های ایاالت متحده در عراق که تاکنون توسط سالح های نه چندان 
دقیق مانند راکت های 10۷ میلیمتری مورد حمله واقع می شدند نیز باید خود را 

مهیای کارزاری جدید با تسلیحات پیشرفته نمایند.
از شواهد این گونه برمی آید که رئیس جمهور جدید آمریکا به دنبال ابقای حضور 
نظامی خود در عراق است. تجهیز گروه های مقاومت به سالح های پیشرفته، 
ورود آن ها به مرحله جدید مقابله با محور غربی - عربی را نوید می دهد که 

هزینه های این محور برای ابقا در عراق بسیار باال خواهد رفت.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

هراس آل سعود از مداح اهل بیتهراس آل سعود از مداح اهل بیت
دادگاه جنایی شهر الدمام در شرق عربستان، روز دوشنبه در حکمی 
»محمد بوجباره« مداح اهل بیت)ع( و هشت جوان شیعه دیگر را به ۹ 
ماه زندان محکوم کرد. این مداح و همکاران او پس از انتشار ویدئویی 
از مداحی خود به مناسبت اربعین امام حسین)ع( بازداشت شدند و 
تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای آن ها تشکیل و مراحل دادرسی و 
تفهیم اتهام انجام نشده است. کاربران شیعه عربستانی در واکنش به 
بازداشت این ذاکر اهل بیت، در صفحات مجازی نوشتند: عشق به 
امام حسین)ع( نزد آل سعود جرم است اما دوست داشتن شخصی 

مانند ترامپ ایرادی ندارد! 

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 چهارشنبه  8 بهمن 1399 13 جمادی الثانی 1442 27 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9453 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

دریـچـه

نشریه واشنگتن مانثلی پرونده اصلی جدیدترین شماره 
خود را با عنوان »آیا می توان روزنامه نگاری را نجات داد؟« 
به آینده ژورنالیسم اختصاص داده است. این مجله در 
مقاله های مرتبط با رسانه که درونمایه اصلی این شماره اش 
را تشکیل می دهد، اقبال جدید به روزنامه نگاری اجتماعی، 
چگونگی بازگرداندن درآمد تبلیغات به روزنامه ها، چگونگی 

محافظت از پادکست ها که اسیر اشتباه های برخی از روزنامه ها نشوند، نقشه راهی که هر 
فرد چگونه روزنامه خود باشد و همین طور برابری نژادی در روزنامه نگاری عصر حاضر را مورد 

بحث و بررسی قرار داده است.

واشنگتن مانثلی
ایندیپندنت عکس اصلی صفحه نخست خود را به ایلهان 
عمر، الکسندریا اوکاسیو کورتز و رشیده طلیب سه چهره 
تأثیرگذار این روزهای مجلس نمایندگان آمریکا اختصاص 
داده که با مخالفت هایشان علیه قانون جدید ترور در این 
کشور سروصدای زیادی به پا کرده اند. این روزنامه همچنین 
به انتقاد از تصمیم احتمالی بریتانیا برای پذیرش نکردن 

کودکانی که به همراه پناهجویان تنها در کمپ ها حضور دارند پرداخته و در مورد باال رفتن 
فعالیت قاچاقچیان انسان در این کمپ ها اخطار می دهد. ایندیپندنت مقاله ای نیز در انتقاد به 

»قول های بسیار دست نیافتنی« بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا داشته است.

ایندیپندنت

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد ارائه کلیه خدمات 
مربوط به تامین نیروی انس�انی ش�امل 2 نفر کارش�ناس فنی و 30 نفر نیروی 
فنی با مهارت تاسیس�ات برقی و مکانیکی ) مطابق نظر کارفرما( جهت س�رویس ، نگهداری 
و تعمیرات تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مجموعه اقامتی و تجاری قدس واقع در ابتدای 
ورودی بس�ت ش�یرازی حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم به مدت یک سال شمسی را از 
طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط ) صرفًا پیمانکاران حقوقی مجاز به شرکت 
می باش�ند( واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1399/11/14ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن 

31305243-32257085-051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 

آگهی مناقصه 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد تجدید چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در 
شهرستانهای جغتای و خواف و طرقبه شاندیز و فیروزه 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 سامانه99/11/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 1
آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان جغتای

9.252.125.840 ریال-نه میلیاردو دویست و پنجاه و دو میلیون و 2099001446000140
یکصدو بیست و پنج هزارو هشتصدو چهل ریال

368.000.000 ریال
سیصدو شصت و هشت میلیون ریال

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 2
آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان خواف

28.209.604.053ریال-بیست و هشت میلیاردو دویست و نه 2099001446000142
میلیون و ششصدو چهار هزارو پنجاه و سه ریال

937.000.000 ریال
نهصدو سی و هفت میلیون ریال

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 3
آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان طرقبه شاندیز

12.429.764.529ریال-دوازده میلیارد و چهارصدو بیست و نه میلیون 2099001446000141
و هفتصدو شصت و چهار هزارو پانصدو بیست و نه ریال

463.000.000 ریال
چهارصدو شصت و سه میلیون ریال

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 4
آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان فیروزه

13.015.264.329ریال-سیزده میلیارد و پانزده میلیون و دویست و 2099001446000143
شصت و چهار هزار و سیصد و بیست و نه ریال

و  میلیون  هشتاد  و  چهارصد  480.457.930ریال- 
چهارصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و سی  ریال

زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/14      ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 1399/11/25      هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی
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)) نجات آب هدیه ای به فرزندانمان است((
»تجدید آگهی مناقصه عمومی«)نوبت دوم(
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ش�هرداری کرکوند به اس�تناد مجوز ش�ماره 98/255 مورخ 1398/09/19 
ش�ورای محترم اس�المی درنظ�ر دارد یک واح�د س�وئیت آپارتمان واقع 
درمش�هد خیابان امام رضا31 راباقیمت کارشناس�ی ازطری�ق آگهی مزایده 
عموم�ی ب�ه فروش برس�اند ل�ذا ازکلیه متقاضی�ان دعوت می گ�ردد جهت 
بازدی�د وتحویل پیش�نهادات تاپایان وقت اداری م�ورخ 1399/11/28 به 

سامانه setadiran.ir مراجعه ودرمزایده شرکت نمایند 
)هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد(

آدرس شهرستان مبارکه شهر کرکوند شهرداری کرکوند
 تلفکس 03152382626 

شناسه آگهی1085069

آگهی مزایده عمومی

محمود کفعمی شهردار کرکوند

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد یک فق�ره مناقصه عمومی دو 
مرحله ای با موضوع : طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، س�اخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات 
مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات 
و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر ش�هر قوچان به ش�ماره فراخوان2099001446000148 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیک 
دول�ت برگزار نماید. کلیه مراح�ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقص�ه عمومی، از طریق درگاه 
س�امانه 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 ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه99/11/08 
می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنام�ه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق س�امانه س�تاد به    

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ1399/11/16

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/12/02
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آب�اد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))قطره قطره آب،قطره قطره زندگی((
» فراخوان تجدیدارزیابی کیفی«) نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
بجستان و تربت جام ، گلبهار و خلیل آباد 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 سامانه99/11/07 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 

2099001446000144شرب و خدمات مشترکین شهر ستان بجستان
14.417.463.073ریال چهارده  میلیاردو چهار صد و هفده 
523.000.000 ریال )پانصد و بیست و سه  میلیون ریال(میلیون و چهارصد و شصت و سه  هزار و هفتاد و سه  ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000145شرب و خدمات مشترکین شهر ستان تربت جام
27.641.480.878 ریال بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و 
920.000.000 ریال )نهصد و بیست میلیون ریال(یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار و هشتصدو هفتاد و هشت ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000146آب شرب شهر ستان گلبهار
5.133.390.056 ریال پنج میلیاردو یکصد وسی و سه میلیون و 

245.000.000 ریال)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(سیصد و نود هزار و پنجاه و شش ریال

4
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000147شرب و خدمات مشترکین شهر ستان خلیل آباد
13.806.910.989 ریال سیزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون 

و نهصد و ده هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال
504.207.330  ریال  ) پانصد و چهار میلیون و دویست 

و هفت هزار و سیصدوسی ریال(

زمان، مهلت و دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/15    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  26 /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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))زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است ((
»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت اول(

پیرو انتشار آگهی تجدید مناقصه دفن مهندسی بهداشتی 
زبال�ه ه�ای ع�ادی و عفون�ی در مرک�ز دف�ن حلق�ه دره 
منتش�ره در مورخ 21 /99/10   به اطالع می رس�اند متقاضی�ان می توانند از تاریخ 
انتش�ار آگهی جهت خرید اس�ناد به واحد حراس�ت س�ازمان واقع در کرج – م امام 
حس�ین )ع( )ساس�انی( – انتهای خ ش�هید صدوقی مراجعه و فرصت دارند تا پایان 
س�اعت اداری چهارش�نبه  99/11/15 نس�بت ب�ه تحوی�ل پ�اکات اق�دام نمایند و 

بازگشایی پاکات روز چهارشنبه 99/11/15 راس ساعت 15 می باشد.
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   تمـدیـد

محمد مسیبی سرپرست سازمان مدیریت  پسماند شهرداری کرج

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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