
 

ساختار تجاری کشور خودش را با تحریم وفق داده است
گفت وگوی تفصیلی قدس با حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

 ............ صفحه 5

7 11 3
بررسی ضرورت سیاست گذاری رسانه ای در فضای مجازی تفاهم کمیته ملی المپیک و مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی:

w w w . q u d s o n l i n e . i r یکشنبه 26 بهمن 1399 2 رجب 1442 14فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9466  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان  

حفظ ادب اسالمی 
در عصر انفجار اطالعات

میزبانی آستان قدس
 از تیم های المپیکی

رجب، ماه نزول رحمت و بهترین فرصت 
برای تقرب به خداست

 ............ صفحه 2

 بررسیکارنامهمعاونتدیپلماسیاقتصادیوزارتامورخارجه،سهسالپسازشکلگیری 

دیپلماسی اقتصادی درخواب  زمستانی

رئیس جمهور با اشاره 
به قرمز شدن وضعیت 
چند شهر هشدار داد

زنگ خطر
 کرونای انگلیسی 

در موج چهارم

 سیاست  یکــی از انتقــادات همیشــگی بــه وزارت خارجه، ضعف دیپلماســی اقتصادی و 
عــدم تســهیل مبــادالت بین المللی بوده اســت. تقویت دیپلماســی اقتصادی کــه در بند 12 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و در بند 60 سیاست های ابالغی برنامه ششم توسعه مورد 
تأکید قرار گرفته است. بی اعتنایی به این مسئله در دولت های مختلف و به ویژه دولت یازدهم 
و درنهایت کشیده شدن موضوع به مناظرات انتخاباتی سال 96 منجر شد دولت دوازدهم 
در ماه های اولیه آغاز به کار خود، ساختار وزارت خارجه را تغییر دهد و معاونتی تحت عنوان 
»دیپلماسی اقتصادی« ایجاد کند. اکنون بیش از سه سال از تشکیل این معاونت می گذرد 

 ............ صفحه 2و سؤال اساسی اینجاست که آیا وضعیت مراودات اقتصادی ایران با...

 سیاســت   رئیس جمهور با بیان اینکه در 
هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور نبود، 
گفت: امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند 
و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد به نارنجی 
تغییــر یافتنــد و همــه این هــا یعنــی زنــگ خطر 
آغــاز موج چهارم کرونا. به گزارش قدس آنالین، 
روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 

افزود: ما دست کم تا...

شرح گپ و گفت هایی 
با زائران درباره 

تمهیدات بهداشتی
 بارگاه منور رضوی

برای
 سالمتی زائر

 تقالی صهیونیست ها 
برای تماس بایدن با نتانیاهو 

هنوز نتیجه نداده است 

 فصل  زمستانی 
روابط 

واشنگتن - تل آویو
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3

قلعه نویی و نکونام در جمع 
مدعیان باقی ماندند

استقالل 
 از صدرافتاد

 ............ صفحه 10

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده و وزیر خارجه اش، 
مایــک پمپئــو در واپســین اقدامــات خــود در دولت چهــل و پنجم آمریکا جنبش 
انصــارهللا یمــن را در فهرســت تروریســتی ایــن کشــور قــرار دادنــد، دولــت جدید 

واشنگتن سه شنبه رسماً این جنبش را از لیست ...

چرا آمریکا انصاراهلل را 
از تحریم خارج می کند؟

 ............ صفحه 8

:aحضرت محمد
رجب ماه بارش 

رحمت الهی است. 
خداوند در این ماه 

رحمت خود را 
بر بندگانش فرو 

می ریزد. 
عیون اخبارالرضا

ج 2، ص 71
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آگهی مناقصه  عمومی
عملیات تاسیسات مکانیکی توسعه موتورخانه دیتاسنتر 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل چهار دستگاه سوئیچ  سیسکو 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
اجرای عملیات تعمیرات و شستشوی نمای ساختمان 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

 مناقصه اجرای 5 کیلومتر از عملیات اجرایی
 راه اصلی در استان خراسان جنوبی

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه 3
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99
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   مزایده ) فروش ( یک قطعه زمین با کاربری
تجاری - خدماتی واقع در شهر جدید گلبهار 

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه 3
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای کالت  ، 
داورزن و زاوه  طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه 1399/11/23 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

ع 9
91

19
30

)) با مصرف درست آب ، به فکر آینده فرزندانمان هم باشیم((  . 

»آگهی مناقصه عمومی«  نوبت اول

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/12/02   ج – مهلت تحویل پیشنهادها: 1399/12/12  زمان  دریافت اسناد مناقصه: 
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین           
شهر ستان کالت

202099001446000164
10/525/022/770 ریال

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

406/000/000 ریال
)چهارصد و شش میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهرستان زاوه 

202099001446000163
12/253/554/077 ریال

)دوازده میلیارد و دویست و پنجاه و سه  میلیون و 
پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتاد و هفت ریال(

335/000/000 ریال
)سیصد و سی پنج میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهرستان داورزن 

202099001446000165
8/158/379/451 ریال

)هشت میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و 
سیصد و هفتاد و نه هزار و  چهارصد و پنجاه و یک ریال (

458/000/000 ریال
)چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظ�ر دارد مناقص�ه عمومی خری�د و نص�ب تجهیزات نظ�ارت تصویری 
دانش�گاه فردوس�ی مش�هد را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )ش�ماره فراخوان س�امانه 
س�تاد:2099091579000030(برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/11/23 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روزسه شنبه 1399/11/28

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1399/12/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1399/12/09

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف

 آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی و تلفن 051-38802265
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 – 021

دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری 
دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول(

/ع
99

11
92

0

 به استناد مفاد صورتجلسه کمیسیون پیش از فراخوان مناقصه به شماره ۹۹۳/۶۰۱/۲۷۳۷۶مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰، 
دانش��گاه سیستان و بلوچس��تان در نظر دارد احداث و تکمیل ساختمان آزمایش��گاههای دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشگاه با زیربنای حدود ۳۱۶۵ مترمربع واقع در شهرستان زاهدان را به پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی و تعیین 
صالحیت معتبر در رشته ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
۱-مبلغ برآورد اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۳۹۹ و با اعمال ضرایب و مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر: 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیه

۴.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهار میلیاردو دویست و چهل میلیون ریال(۸۴.۷۲۷.۴۷۰.۶۰۷ ریال

۲-مدت زمان اجرای کار: ۲۴ ماه خورشیدی 
۳-اعتب��ار ط��رح: از ط��رح تامی��ن فضاهای آموزش��ی و کمک آموزش��ی و به ص��ورت اوراق اس��ناد خزانه با سررس��ید به ۱۴۰۰ 

میباشد.  
۴-پیش پرداخت با توجه به نوع اعتبار پروژه به قرارداد این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۵- نوع قرارداد: از نوع سرجمع می باشد.
 ۶-دستگاه نظارت: حوزه معاونت طرح و توسعه و مهندسین مشاور آرپه  تعیین می گردد

۷- حداقل تعداد مناقصه گران: ۳ مناقصه گر تعیین می گردد.
۸- از ش��رکتهای واجد ش��رایط ک��ه دارای صالحیت معتبر در رش��ته ابنیه و تاسیس��ات و تجهی��زات از س��ازمان برنامه بودجه 
می باشند دعوت می گردد حداکثر تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به مدیریت حقوقی 
و قراردادهای دانشگاه واقع در زاهدان - خیابان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه و با ارائه 
اصل فیش واریزی به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حس��اب ۰۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ و شناسه پرداخت ۰۰۱۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ به 
نام درآمدهای دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند ضمنا بازدید از 

موضوع مناقصه الزامی میباشد.                                                                                                              م الف:۹۰۳/شناسه آگهی ۱۰۹۳۳۳۳
 دانشگاه سیستان و بلوچستان  
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آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی

س
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتب�ارات عمران�ی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قان�ون برگزاری 
معام�الت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طریق مناقص�ه عمومی یک مرحله ای 
 )WWW.SETADIRAN.IR(با ارزیابی کیفی فش�رده در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در س��امانه فوق الذکر اعالم شده است که الزم 
است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی

 از طریق س��امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت 
به عهده برنده مناقصه می باشد.

تجدید آگهی ارزیابی کیفی 

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

ت اول
نوب

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

خرید لوله پلی اتیلن  در اقطار مختلف1
)PE100-PE80-pn 10,16 bar (  33.153 متر

خرید انواع لوله فوالدی درزدار و بدون درز با روکش 2
12.630 متر گالوانیزه و اپوکسی بهداشتی  

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

بیش ازبیش از300300 تانکر درانفجار بزرگ تانکر درانفجار بزرگ
مرز  افغانستان سوختمرز  افغانستان سوخت

با همکاری آتش نشانان ایرانی، آتش گمرک اسالم قلعه مهار شد

بازدید استاندار خراسان رضوی از محل حادثه 
اعزام امدادگران خراسانی  به محل حادثه



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

زنگ خطر کرونای انگلیسی در موج چهارم   رئیس جمهور با بیان اینکه در هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور نبود، گفت: امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد 
به نارنجی تغییر یافتند و همه این ها یعنی زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا. به گزارش قدس آنالین، روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: ما دست کم تا یک سال آینده باید سبک زندگی تازه ای که در 

پی شیوع این ویروس شکل گرفت را رعایت کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ سال مناسب تری را شروع کنیم.

 امید ادیب   یکی از انتقادات همیشگی به 
وزارت خارجه، ضعف دیپلماسی اقتصادی و 
عدم تسهیل مبادالت بین المللی بوده است. 
تقویت دیپلماسی اقتصادی که در بند 12 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و در بند 60 
توسعه  برنامه ششم  ابالغی  سیاست های 
مورد تأکید قرار گرفته است. بی اعتنایی به این 
مسئله در دولت های مختلف و به ویژه دولت 
یازدهم و درنهایت کشیده شدن موضوع به 
مناظرات انتخاباتی سال 96 منجر شد دولت 
دوازدهــم در ماه های اولیه آغاز به کار خود، 
ساختار وزارت خارجه را تغییر دهد و معاونتی 
تحت عنوان »دیپلماسی اقتصادی« ایجاد 
کند. اکنون بیش از سه سال از تشکیل این 
معاونت می گذرد و سؤال اساسی اینجاست 
که آیا وضعیت مــراودات اقتصادی ایــران با 
شرکای تجاری اش به ویژه با همسایگان بهتر 
بازاریابی  توانسته  آیا وزارت خارجه  و  شده 
بهتری برای کاالهای ایرانی در کشورهای هدف 

داشته باشد؟ 

 دیپلماسی اقتصادی منطقه ای »
و سهم 2 درصدی ایران از آن! 

این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است 
که تحوالت جدید منطقه از عقب افتادن 
منطقه حکایت  اقــتــصــاد  حـــوزه  در  ــران  ــ ای
برخی  رفتن  از دست  مانند  اتفاقاتی  دارد. 
فرصت های گذشته در منطقه قره باغ، ائتالف 
تدریجی  بهبود  روســیــه،  و  قطر  اقتصادی 
روابط امــارات و عربستان، افزایش مبادالت 
افزایش احتمالی  با عــراق،  ترکیه  اقتصادی 
مبادالت ترکیه و روسیه در پی بهبود روابط 
دوجانبه - که این روزها مسئله خرید اس400 
بسیار  رخــداد هــای  و   - شــده  آن  کاتالیزور 
دیگری به ما این واقعیت را متذکر می شود 
که همین امروز هم دیر است. در حال حاضر 
سهم ایران از بازار حداقل هزار میلیارد دالری 
کشورهای منطقه تنها 24 میلیارد دالر است! 
امری که بی شک نتیجه فربه شدن دو بخش 
سیاسی و کنسولی در وزارت خارجه و غفلت 

از وظایف اقتصادی این وزارتخانه است. 

یک نامه بدون اقدام خاص! »
نیمه دی گذشته در حالی که روابط ارمنستان 
و ترکیه در پی بحران قره باغ به اوج تنش 
رسیده بــود، ارمنستان در نامه ای به ایران 
اعــالم کــرد قصد دارد از ایــن پس بیش از 
2هزارو200قلم کاالی وارداتی خود را به جای 
ترکیه از ایران وارد کند. تا لحظه تنظیم این 
گزارش تالش ها برای گفت و گو با کارشناس 
اقتصادی وزارت خارجه در کشور ارمنستان  
و جست وجوی ما در اطالعات موجود هم به 
نتیجه ای نرسید، اما به نظر نمی رسد به جز 
سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران که سوم 
ــاره ای اقدامات روتین،  پ بهمن انجام شد و 

تحول خاصی در عمل اتفاق افتاده باشد. 

سقوط مبادالت ایران و ترکیه »
دربــاره ترکیه نیز وضعیت چندان مناسب 
نیست. آمارهای رسمی ترکیه نشان می دهد 
واردات این کشور از ایران در سال 2020 به 

شدت سقوط کرده است. به شکلی که این 
کشور در سال گذشته میالدی یک میلیارد 
و 191 میلیون دالر واردات از ایران داشته که 
گویای یک افت 6۷ درصدی نسبت به سال 
قبل از آن است. این رقم در سال 2019 بیش 
از ۳ میلیارد و 600 میلیون دالر و در سال 

201۸ بیش از ۷ میلیارد دالر بود.  

عراق؛ نمونه بارز سهل انگاری »
ترکیه در حوزه مبادالت با عراق نیز مچ ایران 
را خوابانده است؛ مرز مشترک این کشور 
با عراق تنها ۳۷0 کیلومتر است و فقط دو 
گــذرگــاه مــرزی بین دو کشور فعال است، 
امــا حجم تجارت آنــکــارا و بغداد بیش از 
15 میلیارد دالر است، در حالی که ایران با 
حدود یک هزارو4۸0کیلومتر مرز مشترک با 
عــراق و هفت دروازه مــرزی، چیزی نزدیک 
به 10 میلیارد دالر مراودات دارد. ریشه این 
مسئله شاید در این نکته باشد که تعداد 
رایزن های اقتصادی ترکیه در عراق 1۸ نفر 
و تعداد رایزن های ایران در این کشور تنها 
دو نفر است. همچنین ترکیه چهار بانک 
فعال در عراق دارد و ایــران تنها یک بانک 
ــران  زائ حتی  پاسخگوی  بعضاً  که  داشته 
ایرانی هم نیست! اهمیت عراق وقتی بیشتر 
درک می شود که حجم صادرات غیر نفتی 
ایران به 1۸ کشور اروپایی در سال گذشته 
تنها حدود 450 میلیون دالر بود، در حالی 
که صادرات غیرنفتی کشورمان به عراق در 
همین سال 9 میلیارد دالر بوده است و اگر 
دولت انرژی و ظرفیتی که برای بهبود روابط 
با اروپا گذاشت با عراق صرف می کرد، اکنون 
نتیجه دیگری عاید ایران می شد. بر اساس 
آمارهای موجود در 10 سال گذشته، ترکیه، 
امارات، چین و حتی کره جنوبی گوی سبقت 
از ایران را ربوده و سهم بیشتری از اقتصاد 

عراق را در دست گرفته اند. 

مورد عجیب »سوریه« »
ایران در سوریه صدها شهید تقدیم کرده 
و در طول جنگ تحمیلی به این کشور، 
بیشترین حمایت سیاسی را از سوریه به 
عمل آورده است. اما اکنون بازار سوریه 
در اختیار دو کشور ترکیه و امارات است 
که آتش بیارهای معرکه سوریه و حامی 
ــای مــســلــح و بــعــضــاً تــروریــســت  ــروه هـ گـ
علیه دولت این کشور بوده اند! حسین 
حاجیلو، کارشناس اقتصادی چند هفته 
پیش در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد 
در حال حاضر ترکیه حدود هشت برابر 
ایــران و امــارات حدود پنج برابر ایــران به 
سوریه صــادرات دارنــد. فــارغ از صحت 
این ادعا، این فاجعه در حالی است که 
ســـوری هــا بــه وضـــوح مــایــل بــه واگـــذاری 
مدیریت بندر الذقیه به ایران بوده اند و 
مشخص نیست سرنوشت این پیشنهاد 
به کجا رسیده است! در جدول باال حجم 
مبادالت تجاری ایران و سوریه بر حسب 
میلیون دالر مشاهده می شود. با نگاهی 
به این جدول می توان دریافت که حجم 
از 545 میلیون  و سوریه  ایــران  مبادالت 
دالر در سال ۸9 به کمتر از 1۷۳ میلیون 
و در سه ماهه  دالر در سال 9۸ رسیده 
ابتدایی امسال نیز تنها 4۷ میلیون دالر 
بــوده اســت! بنا بر گــزارش مشرق، ایران 
صادرکننده  اول  کشور   10 بین  در  حتی 
به سوریه در سال 201۸ نیز نبوده است. 
 2020 و   2019 آمــار سال های  از  اگــر چه 
اطالعاتی در دست نیست، اما با توجه 
ای  منطقه  مــبــادالت  کــاهــش  بــه شیب 
ایران می توان حدس زد که وضعیت به 
کجا رسیده است. نکته عجیب اینکه در 
از دست دادن بازار سوریه حتی مسئله 
تحریم هم دخیل نیست! چرا که هر دو 
کشور ایران و سوریه تحریم بوده و اتفاقاً 

روابط دو جانبه بسیار مثبتی هم دارند! 

اصالح قوانین و هم افزایی همه جانبه؛ »
پیش نیاز دیپلماسی اقتصادی

البته ذکر این نکته ضروری است که همه بار 
دیپلماسی اقتصادی بر دوش وزارت خارجه 
نیست. ۳0 دی گذشته بــود که ظریف به 
دلیل ســؤال چند نفر از نمایندگان در این 
موضوع به مجلس فراخوانده شد. در این 
جلسه علنی وی به درستی اشــاره کرد که 
برای تحقق دیپلماسی موفق اقتصادی، همه 
ارکان کشور باید پای کار بیایند. او همچنین 
از ضعف قوانین در این حوزه گالیه داشت 
که دراین باره با دکتر روح هللا ایزدخواه نماینده 
فراکسیون »دیپلماسی  تهران و سخنگوی 
اقتصادی با کشورهای مقاومت« گفت و گو 
کردم و از وی دربــاره آسیب شناسی نکات 
مورد اشاره وزیر خارجه پرسیدم. وی با اشاره 
به اینکه فراکسیون مذکور در یک ماه و نیم از 
زمان تشکیل پنج جلسه کاری سفرای ایران، 
اندیشکده های  و  خارجه  وزارت  مسئوالن 
فعال در حوزه اقتصادی داشته، تأکید کرد: 
درخواست  ها  اندیشکده  با  جلسه ای  در 
داشتیم آسیب شناسی الزم از قوانین را ارائه 
بدهند تا مجلس بتواند در مسیر اصالح 
این قوانین گام بــردارد. ایزدخواه با اشاره به 
اینکه وزارت خارجه در ابتدای راه دیپلماسی 
اقتصادی است، ادامه داد: »در حاشیه بودن 
دیپلماسی اقتصادی موجب شده ما تا کنون 
فرصت های زیــادی را از دست بدهیم« در 
پایان باید اذعان کرد اقتصاد ایران با همین 
ساختار معیوب و با وجود دو مشکل کرونا 
ــازار 600 میلیونی  بـ از  تــوانــد  و تحریم مــی 
دریافت  بیشتری  سبد  منطقه  کشورهای 
کند؛ امــری که در درجــه اول اراده سیاسی 
مسئوالن دولتی و در درجه دوم کمک سایر 

مراجع حاکمیتی را می طلبد. 

بررسی کارنامه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سه سال پس از شکل گیری

دیپلماسی اقتصادی درخواب زمستانی

کار قدس و پاسخ چهره های فرهنگی به پاسخ دستاوردها و گام های باقیمانده کار با س
ارزشی بود. می شود هم پرسید اشتباه های گذشته و چشم انداز آینده. به گمان من، 
اشتباه بزرگ، مسئولیت دادن به افرادی بود که مدت ها ایران نبودند. برای یک دوره 
چهار ساله؛ کسانی چون بنی صدر، قطب زاده و یزدی از آن جمله اند. برای آینده 

موافقم که باید جمهوریت نظام پررنگ شود. 9150000032
در دعای ماه رجب می خوانیم: »خاب الوافدون علی غیرک« یعنی باختند آن ها س

که با غیر تو بستند. حاال در عرصه زندگی غیر خدا یک کسانی هستند و در 
عرصه سیاسی و بین الملل هم کسانی دیگر. وای بر مسئولی که هنوز دلش پیش 
کدخداست و می خواهد با آن ها ببندد نه با خدای قادر متعال و همین است که هر 
روز این افراد در بین مردم کشورهای خودشان منفورتر می شوند. به آن ها باید گفت: 

خوش وردی تو از بر کرده ای  /  لیک سوراخ دعا گم کرده ای!
واقعاً ضعیف کشی در ایران چقدر؟ من که یک موتور سیکلت دارم می خواهم س

در ماه 25 لیتر هزار و 500تومانی بزنم. کارت سوخت وسیله من را قطع می کنید، 
آن وقت لب مرز ایران هزار هزار لیتر بنزین قاچاق می شود جلو آن را نمی گیرید. 

9360000221
آقای وزیر آموزش و پرورش، درباره پرداخت حق الزحمه حق التدریس دو پهلو س

صحبت نکن. گزارش ادارات مگر چی بوده است که بر مبنای آن پرداخت می کنید. 
جدید است؟ شما دوره دوم دبیرستان را می توانی با ۳5  دقیقه تدریس کنی؟ اصالً 
شما سابقه تدریس در کالس های آموزش و پرورش در این 20سال را داشته اید، اصالً 

در فضای مجازی و سختی های آن تدریس کرده اید؟9150000972

بازگشت آمریکا به سنت اوبامایی
1. »هنری جان تمپل« نخست وزیر انگلستان درسال های ١٨6٠ – ١٨5٠ جمله ای دارد 
که در تاریخ و روابط بین الملل جهانی ماندگار شد؛ »انگلستان دوستان یا دشمنان 
دائمی ندارد، تنها منافع دائمی دارد«. معنای ساده این سخن آن است که برای غرب 
وحشی آنچه مهم است منافع ملی است و در این راه آن ها از قربانی کردن حتی 
نزدیک ترین متحدان خود هم ابایی نخواهند داشت، حقیقتی که سرنوشت تلخ 
دیکتاتورهای غرب گرایی مانند صدام حسین، حسنی مبارک، یوسف بن علی و... گواه 
این مدعاست. این رویکرد البته موضوع عجیبی نیست و باید آن را ادامه سیاست 
ماکیاولیستی)هدف وسیله را توجیه می کند( دانست. برای غرب و به ویژه آمریکا به 
عنوان میراثدار استعمار پیر، رسیدن به هدف مهم است و راه رسیدن به آن چندان 
اهمیتی ندارد؛ خواه با سوءاستفاده از مفاهیم انسانی و حقوق بشری باشد، خواه 
با کشتار عریان و ساختن تلی از انسان های بی گناه. برای یانکی ها در جنگ جهانی 
دوم آنچه مهم بود تسلیم شدن بی قید و شرط امپراتوری ژاپن بود، اما هنگامی که 
این هدف از راه جنگ رو در رو محقق نشد، طبیعتاً در منطق غرب استفاده از بمب 
اتم و ویران کردن دو شهر هیروشیما و ناکازاکی و کشتار 220 هزار انسان بی گناه قابل 
توجیه است. جنگ ویتنام، عراق، افغانستان و ... نمونه های واضح دیگری از این نوع 

سیاست آمریکایی است.
2. تاریخ نشان داده آمریکا هیچ گاه به وعده های خود وفادار نبوده و هر گاه رهبر کشوری 
به خصوص رهبران و رؤسای جمهور کشورهای مسلمان سعی در نزدیکی با آن ها را 
داشته اند ، دیر یا زود امنیت داخلی و نظام سیاسی کشورشان از هم پاشیده است . 
لیبی و برنامه هسته ای قذافی برای کشورش نمونه بارزی از عهدشکنی و غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا بود . معمر قذافی به دلیل دنبال کردن برنامه های هسته ای اش 
به شدت از لحاظ دیپلماتیک تحت فشار قرار گرفت و تحریم های زیادی از طرف 
آمریکا و متحدان غربی اش علیه او اعمال شده بود. سرانجام سال 2004 یعنی یک 
سال پس از نزدیکی لیبی به آمریکا ، این کشور معاهده منع گسترش سالح های 
هسته ای را امضا کرد و بازرسان آمریکایی و انگلیسی برای ازبین بردن سالح ها وارد 
این کشور شدند . در عوض آمریکا و انگلستان در سال 2006 معاهده ای نظامی با 
طرابلس با نام »نامه مشترک صلح و امنیت« امضا کردند تا در صورتی که لیبی 
مورد حمله قرار گیرد، ملزم به حمایت از این کشور باشند. با این حال این پیمان ها 
هنوز به مرحله اجرای کامل درنیامده بود که عهد شکنی های غرب آغاز شد. تنها پس 
از گذشت پنج سال آمریکا با متحد همیشگی خود انگلستان، به دلیل باال گرفتن 

اعتراضات مردمی در لیبی به صورت هوایی به این کشور حمله کرد ! 
3. 1۷ آذر سال 1۳92 باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا، در سخنرانی خود 
ضمن دفاع از توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 و بیان اینکه این توافق 
بهترین راه برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران است، اذعان کرد اگر می توانست 
تک تک پیچ و مهره های برنامه هسته ای ایران را باز می کرد. وی تصریح کرد گزینه 
برچیده شدن کامل برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، با واقعیت فاصله دارد، اما 

همه گزینه ها در شرایط ضرور علیه ایران روی میز است.
نامزد  آمریکا، جوبایدن،  انتخابات  ــوران  ک در  به ویژه  و  جــاری  ســال  ابتدای  از   .4
دموکرات ها که در رقابت سختی با دونالد ترامپ قرار داشت، بارها از بازگشت به 
توافق نامه هسته ای با ایران در صورت پیروزی در این ماراتن سخن راند. از همان ابتدا 
البته بسیاری از تحلیلگران داخلی معتقد بودند این اظهارات بایدن تنها با هدف 
جذب آرای مردمی بوده و وی در میدان واقعیت به دنبال تحمیل برجام پالس )برنامه 
موشکی، منطقه ای و حقوق بشری( به جمهوری اسالمی است. ۳ نوامبر گذشت و 
نتایج انتخابات اعالم و با قطعی شدن پیروزی نامزد دموکرات در این رقابت، امروز 
کم کم حجاب ها کنار رفته و واقعیت سیاست یانکی ها علیه کشورمان در حال آشکار 
شدن است؛ اتفاقاتی که از بازگشت کاخ سفید به سنت اوبامایی حکایت دارد. 
در نخستین گام این رویکرد شامگاه روز جمعه 112 نفر از اعضای جمهوری خواه 
و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک قطعنامه دو حزبی از رئیس 
جمهور این کشور خواستند »نقض حقوق بشر« در ایران را محکوم کند. در این 
قطعنامه به موارد محل اختالف دولت آمریکا با ایران مانند فعالیت های ایران در 
منطقه و توسعه موشک های بالستیک نیز اشاره شده است. در دوره چهار ساله 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ برنامه هسته ای سرفصل تقابل ایران و آمریکا بود، اما 
اتفاق جدید را باید نقطه آغاز رویکرد جدید واشنگتن در مقابل ایران بدانیم، مرحله ای 
که با هدف مهار تهران، مسائل منطقه ای، موشکی و حقوق بشری در هماهنگی با 
شرکای اروپایی بار دیگر بهانه ای برای فشار بر جمهوری اسالمی قرار خواهد گرفت. 
کسانی که دل در گرو مذاکره با غرب سپرده و حل همه مشکالت را از دریچه ارتباط 
با آن ها می دانند، بهتر است پیش از هر چیز با درک این موضوع منافع ملی را دگربار 

بازیچه بازیگران خارجی قرار ندهند.

پیش بینی رئیس ستاد انتخابات کشور

مشارکت درانتخابات ۱۴۰۰ 
باالی۵۰درصد است

رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو 
بــا یکی از رســانــه هــا بــه بــیــان جــزئــیــات و 
دیــدگــاهــش در بـــاره انــتــخــابــات پــیــش رو 
گفت و گو  در  عـــرف«  »جــمــال  پـــرداخـــت. 
ــا مــهــر گــفــت: پــیــش بــیــنــی اش از فضای  ب
انتخاباتی 1400 این است که پس از طی 
شدن ماه های پایانی سال 1۳99 که فضای 
کشور انتخاباتی تر می شود، شرایط بهتری را 
تجربه خواهیم کرد. وی تصریح کرد معتقد 
است سهم مشارکت در انتخابات پیش رو 
بیش از 50درصد خواهد بود و با تدابیری 
از فضای سرد  اســت  اندیشیده شــده  که 
سیاسی ای که وزیر کشور با ابراز تأسف از 

آن خبر داده بود، فاصله خواهیم گرفت.
افزایش  از  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
10درصدی شعبه های رأی گیری در انتخابات 
1400 خبر داد و اظهار کرد: تصمیم گرفتیم 
سرجمع به میزان 10 درصد افزایش شعب 
 2۸ انتخابات  در  بنابراین  باشیم،  داشــتــه 
خـــــــرداد1400، نــزدیــک بــه ۷0 هـــزار شعبه 
خواهیم داشـــت. عــرف همچنین در مــورد 
افــزایــش ساعت دریــافــت رأی نیز  احتمال 
گفت: افزایش روزهــای انتخابات، انتخابات 
پستی و انتخابات اینترنتی در قانون دیده 
ــت؛ بــنــابــرایــن فــقــط مــی تــوانــیــم  نــشــده اســ
انتخابات را دو ساعت زودتر آغاز کنیم. وی در 
مورد عدم تغییر روز انتخابات نیز تصریح کرد: 
تاریخ 2۸ خرداد برای برگزاری چهار انتخابات 
میان دوره ای  دو  و  ریاست جمهوری، شوراها 

قطعی است و تغییر نخواهد کرد.
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خبـر

کوتاه از دنیای سیاست

مــحــســن هــاشــمــی رفــســنــجــانــی گفت: 
تقریباً   9۸ تــا   92 ســال  از  اصالح طلبان 
بخش های اصلی انتخاباتی یعنی دولت، 
مجلس و شوراها را در اختیار داشتند و 
در مدیریت شهری که یکدست بودند، اما 
در عمل و پس از انتخابات هم در فضای 

شعاری و ذهنی قبل از انتخابات ماندند.
به گــزارش فــارس، رئیس دوره ای شــورای 
ــزاران ســازنــدگــی در  ــ ــارگ ــ مــرکــزی حـــزب ک
خاطرنشان  ایلنا  خبرگزاری  با  گفت وگو 
کرد:  اصالح طلبان از سال 92 تا 9۸ تقریباً 
بخش های اصلی انتخاباتی یعنی دولت، 
مجلس و شوراها را در اختیار داشتند و 
در مدیریت یکدست بودند، اما در عمل 
و پس از انتخابات هم در فضای شعاری و 
ذهنی قبل از انتخابات ماندند و نتوانستند 
مناسبی جهت حل  استفاده  قــدرت  از 
مشکالت مــردم و ایجاد رونــق در کشور 
انجام دهند. باید بدانیم که پیش از پیروزی 
زمان شعار و وعده و گفت وگو است، اما 
پس از پیروزی جامعه و هوادارانمان از ما 
توقع عمل وحل مشکل دارند نه فرافکنی 

وادامه شعار دادن و فضای انتخاباتی.
به گفته وی، رؤســای جمهور معموالً در 
دوره دوم به فکر آینده خود هستند و از 

این رو یا به دنبال محبوبیت می روند و یا 
البته آیت هللا  به دنبال حاشیه امنیت، 
هاشمی رفسنجانی در دوره دوم خود یک 

استثنا بود.
رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: 
بــرای اینکه دچــار این مشکل نشویم که 
دولت ها برای رأی آوری دست به اقدام های 
ظاهری و کوتاه مدت بزنند، در قانون طول 
دوره را از نظر زمانی مثالً از چهار سال به 6 
یا هفت سال افزایش دهیم، اما در مقابل 
الزم  دیگر  و  شوند  دوره ای  یک  دولت ها 
نباشد که دو بار در انتخابات شرکت کنند؛ 
چراکه وقتی الزم باشد دور دوم هم رأی 
بگیرند در دوره اول درکنار عملکرد مثبت و 
خوب، دست به اقدام هایی خواهند زد که 
شاید مفید نباشد، اما به دلیل نیاز به رأی 

آن ها را انجام می دهند.

سیاست داخلی

 این سال ها دولت، مجلس و شوراها 
در اختیار اصالح طلبان بود

محسن هاشمی رفسنجانی:

بیانیه  ــتــشــار  ان پـــس  تــنــهــا 24 ســاعــت 
ضدایرانی تروئیکای اروپایی علیه جمهوری 
حاضر  افراطی  چهره های  فشار  اسالمی، 
در کنگره آمریکا بر دولت جدید این کشور 
جهت وادار کردن آن به موضع گیری علیه 
ــران افزایش یافته اســت. بر ایــن اساس  ای
فاکس نیوز در گزارشی نوشت: 112 نفر از 
اعضای جمهوری خواه و دموکرات مجلس 
نمایندگان آمریکا با امضای یک قطعنامه از 
رئیس جمهور این کشور خواستند »نقض 

حقوق بشر« در ایران را محکوم کند. 
بــرای جلوگیری  نامه ای  نیز  هفته گذشته 
به  و  تهیه  بــرجــام  بــه  آمریکا  بازگشت  از 
ــود. اقـــدام اخیر  کــاخ سفید ارســـال شــده ب
نمایندگان کنگره اما در حالی انجام می شود 
انگلیس  آلمان،  که روز جمعه سه کشور 
و فرانسه نیز با صدور بیانیه ای نسبت به 
آنچه تولید اورانیوم فلزی در مغایرت با برجام 
از سوی ایران خوانده شد، ابراز نگرانی کردند. 
محمدجواد ظریف در پاسخ به این ادعا در 
توییترش نوشت: آیا سه شریک اروپایی ما 
بند ۳6 برجام و نامه های متعدد ایــران بر 
این اساس را خوانده اند؟ طبق کدام منطق 
ایران موظف به متوقف کردن آن دسته از 
اقدام های اصالحی است که یک سال تمام 

پس از خروج آمریکا از برجامـ  که همچنان 
به نقض توافق ادامه می دهد  اتخاذ کرده  
است؟ سه کشور اروپایی برای انجام وظایف 
خود چه کاری انجام داده اند؟ وال استریت 
نوشت  خبری  در  چهارشنبه  روز  ــال  ژورنـ
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در گزارشی 
محرمانه اطــالع داده ایــران اقــدام به تولید 
اورانــیــوم فلزی کــرده اســت. آلمان، فرانسه 
و انگلیس، تروئیکای اروپایی امضا کننده 
برجام در حالی با اشاره به مصارف نظامی 
اورانیوم فلزی، از فعالیت ایران در این زمینه 
ابراز نگرانی می کنند که عمالً هیچ اقدامی 
در برابر آمریکا برای پایان دادن به تحریم ها 
انجام نداده اند. ایران در واکنش اعتراضی 
به پایبند نبودن آمریکا و دیگر طرف ها به 
تعهدات برجامی، بخش هایی از تعهدات 

خود را در این توافق کاهش داده است. 

سیاست خارجی

 شدت گرفتن فشارهای کنگره بر بایدن 
در خصوص ایران

فاکس نیوز خبر داد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی خالدی خبرنگار سرویس سیاسی

در وبینار بيانيه گام دوم انقالب در لبنان بررسی شد

انقالب اسالمي و چالش هاي جهاني پیش رو 
به مناسبت چهل و دومين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی ايران، رايزنی 
فرهنگی كشورمان در لبنان با همكاری پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی نشست 
وبيناری بررسی و تحليل بيانيه گام دوم رهبر معظم انقالب با عنوان »رويكرد فكری 
برنامه های پيام گام دوم انقالب« را با حضور 50 تن از شخصيت های سياسی و 

مذهبی از ايران، لبنان، عراق، مصر و تونس برگزار کرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، در این نشست رایــزن فرهنگی کشورمان در لبنان در 
سخنانی با تشريح پيام رهبر انقالب، گفت: بيانيه گام دوم انقالب اسالمی تصويری 
واقعی و جديد از وضعيت علمی و فكری جامعه ايران در حال حاضر ارائه می كند. 
عباس خامه يار افزود: بخش دوم آن به مسائل پس از انقالب و جایگاه علمی، دينی 
و... می پردازد که در حال حاضر در آن قرار داریم و باید در آینده قرار داشته باشیم و 
بخش دیگر نیز به آینده انقالب اسالمی توجه کرده که تمام امید رهبرمان به قشر 
جوان است و بیشترین واژه مورد کاربرد ایشان در اين بيانيه جوانان بوده و تمام 
امیدها بر جوانان و توانمندی آن ها متمرکز شده است. در ادامه حجت االسالم و 
المسلمين شيخ نعيم قاسم، جانشين دبيركل حزب هللا لبنان نیز با اشاره به اينكه 
بايد بيانيه گام دوم مورد توجه بيشتر قرار گيرد، گفت: اين بيانيه را از دو بعد می توان 
مورد بررسی قرار داد، نخست، اعالم پايان گام اول انقالب پس از گذشت 40 سال و 

دوم تثبيت موقعیت علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است. 

دبیر مجمع تشخیص س محسن رضایی، 
مصلحت نظام گفت: برخی از اقتصاددان های 
دلسوز انقالب یک گزارش جامع از تخلفات 
150 نفر در بــورس و رفتار سوداگرانه برخی 

شرکت های مرتبط تهیه و ارسال کرده اند. 
ــرج مسجدی، سفیر ایـــران در عــراق با س ای

بیان اینکه دولــت عــراق در حــال مذاکره با 
آمریکایی ها برای ایجاد یک جدول زمان بندی 
جهت خروج نظامیان آمریکایی است، گفت: 
نظامیان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد.

حوزه س رئیس  و  مشاور  نگاهداری،  بابک 
ریاست مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه رئیس جمهور روسیه بالفاصله پس از 
دریافت پیام رهبر معظم انقالب، آن را مطالعه 
کرده، گفت: آقای پوتین دستورات الزم را برای 

اجرایی شدن این پیام صادر کرد. 
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران س

انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در سپاه 
انــگــیــزه ای بـــرای ریــاســت  قــوه مجریه وجــود 
ندارد، با صراحت گفت: سپاه هیچ نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت و 

ورود مصداقی نخواهد کرد.
وزارت کشور در بیانیه ای در واکنش به نامه س

احمدی نژاد مبنی بر جلوگیری وزارت کشور از 
تجمع حامیان وی تأکید کرد: در سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، عدم استقبال مخاطبان از 
یک تجمع فاقد مجوز باوجود تبلیغات چند 
روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر نبود اقبال 
عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده 

در عرصه سیاست است.
حسن سبحانی، استاد دانشگاه و نماینده س

پیشین مجلس از تصمیمش برای نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 خبر داد. 
پیش از سبحانی ، حسین دهقان، وزیر سابق 
دفاع برای حضور در عرصه انتخابات اعالم 

نامزدی کرده بود.
 سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه س

تأثیر ردصالحیت ها در مشارکت کمتر از یک 
درصــد اســت، گفت: در انتخابات مجلس 
نمایندگان  از  نفر  حـــدود ۷5  ســال 9۸  در 
صالحیتشان تأیید نشد، اما مردم به 11۷ نفر 
دیگر از نمایندگان رأی ندادند، آیا آنجا هم 

مشکل شورای نگهبان بود؟!
 عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی س

عراق خواستار گفت وگو میان ایران و کشورهای 
عربی و در رأس آن ها عربستان شد.

با س قربانی کارشناس مسائل چین  وحید 
عنوان  تحت  ستادی  ایـــران  در  اینکه  بیان 
»ستاد ویژه چین« به ریاست علی الریجانی 
ایجاد شده، گفت: اکنون ستاد ویژه چین در 
تهران، موضوعات مختلف را واکاوی می کنند 
ــرای بحث  ب تا هر موضوعی که الزم اســت 

برنامه 25 ساله به مرحله اجرا برسد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

رجب، ماه نزول رحمت و بهترین فرصت برای تقرب به خداست   حجت االسالم والمسلمین کاظم راشد یزدی در ویژه برنامه تبلیغی- مذهبی حرم رضوی که در رواق امام خمینی)ره( برگزار شد، 
گفت: ماه رجب، ماه نزول رحمت و برکت و بهترین فرصت برای تقرب به درگاه خداوند است. به گزارش آستان نیوز، وی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رجب از این ماه به عنوان ماه رحمت و مغفرت الهی نام برد.

وی با بیان اینکه صادق ترین انسان ها اهل بیت عصمت و طهارت)ع( هستند، اظهار کرد: تنها این بزرگواران که اولیای الهی هستند می توانند ما را در صراط مستقیم قرار دهند و هدایت کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
گزارشی از طرحی که توسعه کشاورزی و معیشت پایدار را 

در یک منطقه محروم رقم خواهد زد

 احیای »دشت سیستان« 
با مشارکت آستان قدس رضوی

»دشـــــت ســیــســتــان، دوبـــــــاره جــان 
ــن تیتر حـــدود ســه ماه  مــی گــیــرد« ای
نشست  رسانه ها  پیشانی  بر  پیش 
تا نوید شروع اتفاق های خوبی را در 
عــرصــه کــشــاورزی اســتــان سیستان 
که  اتفاق هایی  بدهد.  بلوچستان  و 
یک پــای آن، آستان قــدس رضــوی و 
آن  زیرمجموعه  تخصصی  نهادهای 
آستان نیوز، سرآغاز  گــزارش  به  بــود. 

و  استانداری سیستان  بین  تفاهم نامه ای سه جانبه  انعقاد  نیز  اقدام ها  این 
بلوچستان، وزارت جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی بود. تفاهمی که بر 
توسعه همه جانبه کشاورزی، اشتغال مولد و معیشت پایدار جامعه روستایی 
دشت سیستان تأکید دارد. محمود صادقی، مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی 
در خصوص این طرح به خبرنگار ما می گوید: هدف اصلی از اجرای پروژه دشت 
سیستان، عینیت بخشیدن به رسالت اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس رضوی و محرومیت زدایی و کمک به کشاورزی این منطقه است. در این 
رابطه شرکت کشاورزی رضوی در دو قالب کشت مشارکتی و قراردادی برنامه های 

توسعه ای خود را به مرحله اجرا درمی آورد.
وی توضیح می دهد: کشت »مشارکتی« در سطح حدود 450 هکتار در دشت 
سیستان تعریف شــده و محصوالتی نظیر جــو، کنجد و آفتابگردان در آن 
پیاده سازی می شود. برای کشت »قراردادی« نیز در مساحت 2هزار و 500 هکتار، 

کشت کلزا و سایر دانه های روغنی در سطح استان پیش بینی شده است.

تغییر الگوی کشت و تولید محصوالت اقتصادی، پایدار و راهبردی»
صادقی در ادامه به ابعاد اجرای این طرح اشاره دارد و متذکر می شود: در کشت 
قراردادی عالوه بر تأمین بذر و بیمه محصول، نسبت به تأمین بخشی از کودهای 

شیمیایی مورد نیاز کشاورزان اقدام شده است.
وی می گوید: انتظار می رود ادامه این روند ضمن کمک به کشاورزان زحمتکش 
منطقه، آن ها را برای تغییر الگوی کشت و تولید محصوالت اقتصادی، پایدار و 

راهبردی کشور امیدوارتر کند.
مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی اشاره ای دارد به سال دشواری که تحریم ها 
و شیوع کرونا برای بخش کشاورزی کشور رقم زده و از تالش های این مجموعه 
برای مواجهه با مشکالت ناشی از این اتفاق ها، چنین می گوید: آثار ناشی از 
شیوع بیماری کرونا و همچنین افزایش بی سابقه قیمت نهاده های کشاورزی ما 
را با مشکالت متعددی در سال جاری مواجه کرد که البته به لطف الهی و توجه 
حضرت رضا)ع( و همچنین در اثر هم افزایی کشت و صنعت های این شرکت در 
حال عبور از این دشواری ها هستیم. حاصل تالش بخش های مختلف و مرتبط، 

افزایش تولیدات و کنترل هزینه ها بوده است. 
صادقی گوشه  چشمی دارد به دستاوردهای این شرکت و در این باره توضیح 
می دهد: این شرکت بیشترین سطح زیر کشت الگوی کشت خود را به تولید 
محصوالت مرتبط با امنیت غذایی کشور اختصاص داده است. حدود 60درصد 
تولیدات ایــن شرکت در واحــدهــای تبدیلی بنیاد بــهــره وری موقوفات آستان 

قدس رضوی در قالب زنجیره های ارزش به مصرف می رسند.
وی می افزاید: فعالیت های تولیدی این شرکت در سال جهش تولید به امکانات 
موجود در بخش کشت و صنعت محدود نشده و این شرکت به فاز تحول و 

توسعه نیز ورود پیدا کرده است. 

 سمیرا نجابتی   سایه اش روی همه چیز افتاده 
است. شکل منحوسش را نمی توان با چشم 
دیــد امــا ماه هاست آرامــش ما را بر هم زده. 
ویروس کرونا ماه هاست بسیاری را خانه نشین 
کــرده و شیوه زندگی را تغییر داده است اما 

چاره ای نیست. باید با آن زندگی کرد.
پی درپی  شست وشوی  مــاســک،  زدن  حــاال 
دست ها و رعایت فاصله اجتماعی به مثلث 
پیشگیری از شیوع کرونا معروف شده و اشاعه 
فرهنگ حفظ رعایت بهداشت به رسالتی 
تبدیل شده است که همه نهادها و سازمان ها 
خود را موظف به ترویج آن می دانند. آستان 
قــدس رضــوی نیز از نهادهایی اســت که از 
همان روزهــای نخست شیوع ویــروس کرونا 
خود را ملزم به رعایت دستور های بهداشتی 
می دانست. اکنون پس از چند ماه که بسیاری 
ــران بعید  ــا)ع( زائـ از شیفتگان حضرت رضـ
حضرت بودند و در حالی که همچنان زیارت 
از راه دور توصیه می شود، بارگاه منور رضوی 
دوباره پذیرای عاشقان و ارادتمندان ساحت 

قدسی حضرت رضا)ع( است. 
س

»زیبا محمدی« مشهدی است. با ماسکی 
آفتابی  در  نشسته  دارد،  صـــورت  روی  کــه 
گوشه صحن و زیارت نامه می خواند. می گوید 
دست کم هفته ای دو بار به زیارت می آید و 
هر بار که می آید مهر و کتاب دعایش را با 

خودش از خانه می آورد. 
مــی پــرســم: اینکه کــتــاب هــای دعــا را جمع 
وقتی  می گوید:  نمی کند؟  اذیتتان  کرده اند، 
می دانم این کار را به خاطر سالمتی منِ زائر 

انجام داده اند چرا باید ناراحت بشوم؟
اشــاره می کنم به مهرهای بسته بندی شده 
و می گویم: مهر که هست. می گوید: وقتی 
مهرهای  از  چــرا  ــیــاورم،  ب را  مهرم  می توانم 

بسته بندی شده استفاده کنم؟
درهــای  کــه  روزهــایــی  آن  می گوید: در همه 
حرم به روی ما زائران بسته بود، با همسرم 
می آمدیم فلکه آب و از همان  جا حضرت را 

زیارت می کردیم. دعا می کردیم کاش شرایطی 
ــاره بتوانیم به صحن و  فراهم بشود که دوب
سرای حضرت قدم بگذاریم؛ حاال خدا را شکر 
من و شما نشسته ایم روی فرش حضرت. 
حتی اگر همین فرش هم نباشد، من گالیه ای 
نــدارم. شیرینی زیــارت حضرت، جایی برای 

این حرف ها نمی گذارد. 
س

»الهام عامری«، بعد ماه ها مادرش را به زیارت 
آورده است؛ با دو فرزندش که مدام می روند 
و می آیند و هر کــدام می خواهند به نوبت 

کمک کار مادربزرگشان باشند. 
صندلی های  پرسیدم  ــدام  خـ از  مــی گــویــد: 
چرخدار مقابل کرونا ایمن سازی شده است؟ 
و آن ها اطمینان دادند که همه صندلی های 
چرخدار پس از هر بار حمل زائر، مقابل کرونا 

ایمن سازی می شود. 
می گوید: خدام ظروف شوینده های بهداشتی 

فقط صندلی های  نــه  کــه  داده انــــد  نشان  را 
چرخدار حتی ماشین های زائربر را مقابل کرونا 

ایمن سازی می کنند. 
ادامه می دهد: تا یادمان می آید تمیزی حرم 
مطهر رضوی زبانزد بود حاال هم بهداشتش. 
می گوید: خاطرمان جمع است که حضور من 
زائــر، زحمت یا خدای نکرده درد و رنجی را 

برای دیگر زائران ایجاد نمی کند. 
س

آقــا و خانم »رضــایــیــان« از ارومــیــه آمــده انــد. 
نــذر کــرده بــوده انــد که میالد مبارک حضرت 
فاطمه)س( را در مشهد بگذرانند. حاال سفر 
یکی دو روزه شــان طوالنی تر هم شده است. 
آقای رضاییان می گوید: در داخل حرم مطهر، 
نکته ای ندیده ام که بر خالف دستورالعمل های 
بهداشتی باشد اما کاش می شد، ازدحام هایی 
که گاهی بیرون حرم درســت می شود را هم 
مدیریت کــرد.  ادامــه می دهد: من این چند 

روزه که به حرم می آیم جایی ندیده ام که زائران 
در  گاهی  نکنند؛  رعایت  را  فاصله گذاری ها 
نمازهای جماعت، نمازگزارها خواسته ناخواسته 
به هم نزدیک تر می شوند که مشکلی بابت 
اتصال ها پیش نیاید اما انتظامات صف های 
نماز به زائــران تذکر می دهند و مطمئنشان 
می کنند که نمازشان از بابت فاصله، اشکالی 
ندارد.  خانم رضاییان دنباله حرف همسرش 
را می گیرد و می گوید: مهرهای استفاده شده 
هــم بالفاصله جــمــع آوری مــی شــود و محل 
مهرها مرتباً  ایمن سازی مقابل کرونا  می شود. 
می پرسم: این همه بگیر و ببند آن هم اینجا 
در حرم مطهر رضوی، آزارتان نمی دهد؟ آقای 
رضاییان می گوید: چــاره ای نیست؛ همه باید 
رعایت کنیم تا این روزها، بگذرد. زائران هم این 

را خوب می فهمند. 
س

فرش ها با فاصله ای از هم پهن شده اند. آن ها 
که این روزها توفیق تشرف به حرم مطهر رضوی 
را پیدا کرده اند می دانند که زائران روی فرش ها 
با فاصله از هم می نشینند؛ آن هم فرش هایی 
که پس از جمع آوری مقابل کرونا ایمن سازی 
ــوان آن طــرف تــر روی  مــی شــونــد. چند تــا جـ
فرش ها نزدیک هم نشسته اند و گرم گفت وگو 
هستند. به نظر نمی رسد مشهدی باشند باید 
از جایی آمده باشند؛ جایی دور یا نزدیک در 
جغرافیای عشق و ارادت به حضرت رضا)ع(. 
کفش هایشان در پالستیک های بزرگ یک بار 

مصرف، کنارشان است. 
بــا چوب پر  از خــادم هــا رد مــی شــود و  یکی 
ســبــزش مــی زنــد بــه شــانــه یکیشان؛ یعنی 
ماسکت کــو؟ جــوان انگار تــازه یــادش آمده 
باشد، دستش را می برد توی جیب لباسش 

و ماسکش را بیرون می آورد. 
رفیقش، شوخی کردنش گل کرده. رو به خادم 

می گوید: آقا چوب پرتان کرونایی شد. 
خادم لبخند می زند که: نگران نباشید! چوب پر 
ما خادم ها هم اینجا روزی چند بار با مواد از 

بین برنده ویروس ها شست وشو می شود. 

شرح گپ و گفت هایی با زائران درباره تمهیدات بهداشتی بارگاه منور رضوی  

 حضور جهادگران سالمت برای سالمتی زائر
در مناطق محروم سمنان 

برنامه مشترک اردوی جهادی به همت خادمیاران 
کانون های سالمت، مشاوره و مددکاری و حقوقی 
با  پزشکی  بسیج  همکاری  با  رضــوی  خدمت 
امــام حسین)ع( و مسجد  حضور در مسجد 
امیرالمؤمنین)ع( سمنان به نیازمندان و محرومان 

این منطقه آغاز شد.
دکـــتـــر مــحــمــدامــیــن حــقــیــقــت، مــســئــول 
دبیرخانه کانون های خدمت رضوی سمنان 
در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز با اعالم 
این خبر عنوان کرد: تیم پزشکی و درمانی 
متشکل از یک متخصص داخلی، پرستار 
بــا حضور در  و مــشــاور خــانــواده و حقوقی 
مناطق کم برخوردار شهر سمنان به معاینه 
داد:  ادامــه  حقیقت  پرداختند.  نیازمندان 
غربالگری بيماران دارای فشار خون و ديابت، 
بيماری های  بــا  افـــراد  معرفی  و  شناسايی 
خاص به شبکه بهداشت، برگزاری دوره های 
آمــوزش بهداشت فــردی و مراقبتی مــادر و 
و مشاوره  اولــيــه  آمـــوزش کمک های  ــوزاد،  نـ
ــواده از جمله خــدمــات ارائـــه شــده به  خــان

مراجعان ساکن این منطقه محروم بود.

سفره مهربانی خادمیاران امام 
رئوف)ع( در بجستان پهن شد

کانون خدمت رضــوی در بجستان  مسئول 
از توزیع اقالم معیشتی بین نیازمندان این 
خبرنگار  گـــزارش  بــه  داد.  خبر  شهرستان 
آستان نیوز از خراسان رضوی، حسین پاکزاد 
در این خصوص اظهار کرد: تعداد 450 بسته 
میلیارد   2 ارزش   بــه  مجموع  در  معیشتی 
ریال و ارزش هر بسته یک میلیون ریال بین 
شامل  شــده  شناسایی  قبل  از  خانواده های 
خانواده های بی سرپرست، بدسرپرست و از 
بــدون درآمــد بجستان توزیع شد.  کارافتاده 
ــزود: ایــن اقـــالم بــا کمک و مشارکت  ــ وی اف
و  حمایتی  نهادهای  و  خــیــران  خــادمــیــاران، 
آستان قدس رضوی بسته بندی و با نام امام 

رضا)ع( به نیازمندان تقدیم شد.

سرزمین آفتاب 

جهش تولید
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ب�ا کاربری تجاری - خدماتی واقع در ش�هر جدید گلبهار را به فروش 
برس�اند . جه�ت کس�ب اطالع�ات و دریافت اس�ناد مزایده به س�ایت 
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اجرای 5 کیلومتر از عملیات اجرایی راه اصلی در اس�تان خراسان جنوبی)تاسطح 
زیر اس�اس( اقدام نماید، لذا از اش�خاص حقیقی و حقوق�ی دارای تجربه در این 
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حضورا به واحد بازاریابی و تدارکات ش�رکت واقع در مش�هد خیابان دانش�گاه بین 
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از شركتهای واجد شرایط دعوت 
می شود جهت كسب اطالعات بیشتر 
به س��ایت دانش��گاه به آدرس زیر 
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 علوم انسانی اسالمی
قوه عاقله گام دوم در تمدن سازی

خاستگاه، جایگاه و نقش علوم انسانی اسالمی در گام دوم انقالب اسالمی 
بر کسی پوشیده نیست. آنچه در ادامه می خوانید گفتاری از دکتر علیرضا 
صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
در پاسخ به این پرسش خبرگزاری شبستان است که در گام دوم انقالب 

اسالمی با افق تمدن سازی چه نیازی به علوم انسانی اسالمی است.
تحلیل کننده  و  تجزیه  )نــیــروی  مفکره  نــیــروی  اســالمــی،  انسانی  عــلــوم 
انقالب  دوم  گام  راهبردی  و  عاقله  تا  عالمه  و  مغز(  در  خیاالت  و  اوهــام 
تمدن سازی است. علوم انسانی اسالمی، روح و محوریت عزیمت جسم 
اسالمی  دولــت ســازی  تعبیری  بــه  و  دولــتــی  و  ملی  کــارآمــدســازی  چالش 
الگوسازی  راهبرد  و  اسالمی  امت سازی  و  اسالمی  جامعه سازی  کارآمد، 
بــه ویــژه  نــویــن علم  تــا چــشــم انــداز تــمــدن ســاز  ــرانــی پیشرفت  ای اســالمــی 

انسانی اسالمی بنیاد است. 
میانبر  عینی  عملی  و  علمی  انقالبی  برجستگی های  و  ویژگی ها  از  ایــن 
و  ترسیم  تبیین،  اســالمــی«  انسانی  »علوم  بــود،  خواهد  و  بــوده  اسالمی 
ترویج تحقق سبک زندگی اسالمی ایرانی است و »علوم و فنون انسانی و 
اجتماعی اسالمی«، تبیین علمی نظری )فلسفی و کالمی، دانش انسانی 
سازی(  )راهــبــردی  عملی  علمی  ترسیم   ،) حقوقی  و  فقهی  و  اجتماعی  و 
در  مدیریتی(  و  مردمی  نخبگانی،  )گفتمان سازی  عمومی  علمی  ترویج  و 
تحقق علمی عینی )کاربردی سازی و اجرایی سازی( از مهندسی راهبردی، 
مدیریت راهبردی و آسیب شناسی و آسیب زدایی راهبردی اهم موارد پیش 
تا  بلکه کارآمدسازی، دولت سازی اسالمی، جامعه سازی اسالمی  و  گفته 

امت سازی اسالمی معطوف به تمدن سازی اسالمی را عهده دار هستند.
یعنی  تعاملی  رابطه  اسالمی  نوین  تمدن سازی  و  انسانی  علوم  بین  باید 
تأثیر و تأثری متقابل و متزاید یا هم افزا برقرار باشد. علوم انسانی اسالمی 
با تمدن سازی نوین اسالمی نیز رابطه علی و معلولی دارند. به ویژه دارای 
رابطه سبب فاعلی و مادی علمی با سبب صوری و غایی تمدنی هستند. 
نسبت این دو نیز مثبت و همسو است. علوم انسانی، تمدن سازی را ایجاد 
کرده و تمدن سازی، علوم انسانی اسالمی را طلبیده و زمینه سازی می کند. 
تمدن پیشین ایرانی، مرهون تفکر، علم و حکمت جاویدان شرقی و ایرانی 
به اعتبار وجوه تمدن سازی بوده که جامع عقالنیت، وحیانیت و تجربه و 
در پی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی به شمار می رفت. 
امــروزه نیز  تا »شوان و نصر«،  از »رنه گنون«  چیزی که سنتگران معاصر 
تألیفی  و عملی  نظری  نظام علمی  راه حل جهان معاصر می دانند.  آن را 
ارسطویی، به اعتبار ذهن و عمل انسانی متناسب تمدن آتنی، یونانی و 
غربی آن زمان بود. نظام علمی فارابی به اعتبار معلومات انسانی جامع 
علوم و فنون زبان، منطق، ریاضی، طبیعی و مدنی نیز در اوان تمدن سازی 

پیشین اسالمی تأسیس شد.

نظام طبیعی نگر علوم امروزه به نیهیلیسم معرفتی کشیده شده است»
آمپر«  از »بیکن و  انسانی در دوران مدرنیسم  و   تجزیه علوم به طبیعی 
انسانی سیاسی  طبیعی  علم  از  به ویژه  ابــزاری  و  مادی  توسعه  اعتبار  به 
متناسب  کــه  نیوتنی  فــیــزیــک  از  مــلــهــم«  »هــابــســی  و  »مــاکــیــاولــیــســتــی« 
دانش  در  آن  اوج  می باشد.  همچنان  و  بــوده  مــدرن  مــادی  تمدن سازی 
نمودشناسی پوزیتیویسم اگوست کنتی بوده که خود وی در تقویم علوم، 
موج  پیشتازان  و  پایه گذاران  را  طوسی  الدین  نصیر  خواجه  و  سینا  ابن 
نگاه،  می خواند.  آن  اوج  را  خود  و  دانسته  آزمایشگاهی  و  تجربی  علوم 
نظریه و نظام طبیعی نگر علوم حتی انسانی و اجتماعی تا سیاسی، پس از 
حرکت های ضد جبرگرایی طبیعت گرایی پوزیتیویستی اگزیستانسیالیستی 
کی کیگاردی، پدیدارشناسی هوسرلی، بودشناسی و معناکاوی هایدگری 
و تفسیرگرایی هرمنیوتیسم تا نظریه گفتمان که جز برخورد سلبی، قادر 
روشی  معرفتی،  نیهیلیسم  به  امــروزه  دهند،  ارائــه  جایگزین  طرح  نبوده 
تا  فایرابندی  مدرنیستی  پسا  )بدگمان(،  میست  پسی  بدبینانه  علمی  و 
خوش باورانه پلورالیستی فرامدرنیستی کشیده شده است. به ترتیبی که 
امثال »آلن چالمرز« در مقدمه و نتیجه کتاب و گفتمان چیستی علم، در 
خصوص معرفت شناسی مدعی می شود »پریشان آغاز کردیم و پریشان تر 
به پایان رسانیدیم«. »دانیل لیتل« نیز در کتاب تبیین در علوم اجتماعی 
به التقاط و در همین روان شناسی علمی کشیده می شود. »دیوید مارش« 
و »جری استوکر« نیز در روش و نظریه در علوم سیاسی به تقارب معرفتی، 
روشی و علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه سیاسی نزدیک 
نیز »میشل فوکو« فرانسوی، چهره های شاخص »پست  می شود. پیشتر 
از  بوده پس  مدرنیسم« که مدعی شالوده شکنی علم و تمدن مدرنیسم 
چندین بار حضور به عنوان فیلسوف گزارشگر در جریان انقالب اسالمی 
کربن«  »هانری  خود  میهن  هم  طریق  از  متعالی  حکمت  از  ملهم  چه  و 
خود  مقاله  آخرین  در  و  شــده  نزدیک  متعالی  حکمت  علم  گفتمان  به 
تقلیل علم انسانی و اجتماعی و سیاسی از جمله علم قدرت را به دانش 
علم  و ضرورت  داده  قرار  نقادی  مورد  دوران مدرن،  در  چگونگی شناسی 
مطرح  باهم  را  شناسی  چگونگی  و  شناسی  چیستی  شناسی،  هستی 

می سازد.

annotation@qudsonline.ir

دیدگاه

 دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 »سیاست انقالبی« منتشر شد  مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی های آیت اهلل مهدوی کنی درباب تاریخ تحوالت و شخصیت های انقالب در کتابی با نام »سیاست انقالبی« منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات 
دانشگاه امام صادق کتاب »سیاست انقالبی: مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی های آیت اهلل مهدوی کنی در باب تاریخ تحوالت و شخصیت های انقالب اسالمی« را به کوشش علی یاسمی و میالد موحدیان منتشر کرده است. در این 
اثر تالش شده بیانات و نظرات سیاسی مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی در چهار محور اصلی تاریخ دهه اول انقالب اسالمی، دیدگاه های سیاسی در باب حکومت اسالمی، بزرگان انقالب اسالمی و جریان اصول گرایی روایت شود.

بیانیه  به  می توان  فاطمی نژاد:  نسب،  فاطمی 
گوناگونی  زوایـــای  از  اسالمی  انقالب  دوم  گــام 
نگریست. بررسی و مورد توجه قرار دادن وجوه 
نظری و معرفتی علوم انسانی اسالمی به عالوه 
اسالمی  نــویــن  تــمــدن  در  غیرمعرفتی  ــوه  وجـ
موضوعی است که سعی کرده ایم در گفت و گو 
با دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه به آن بپردازیم 

که در ادامه می خوانید.

جناب رهدار، تأکید رهبر انقالب بر مسئله   
علم بــه عــنــوان مؤلفه تولید قـــدرت بــر کسی 
پوشیده نیست. ســؤال این است که به نظر، 
اجماعی که باید بر مسئله علوم انسانی اسالمی 
بگیرد،  شکل  اسالمی  تمدن  آن،  دنبال  به  و 
به وجود نمی آید. مضاف بر اینکه به شرط عبور 
از این مرحله، بحث امتداد اجتماعی این مسئله 

و در عرصه عمل را نیز در پیش داریم. 
من چند نکته را در پاسخ شما و به ترتیب عرض 
اعــتــراف دوســت و  به  اینکه  می کنم. نخست 
دشمن، میراث علمی مسلمانان در تاریخ اسالم، 
میراث سنگینی است. دربــاره مسلمانان و در 
گستره تاریخ اســالم صحبت می کنم، چرا که 
به نظر من این میراث هم به لحاظ کمی زیاد 
و هم به لحاظ کیفی متنوع است. مثالً فرض 
کنید مسلمانان فقط در شاکله علوم اسالمی 
در تاریخ اسالم رشد علمی نداشتند بلکه در 
علوم فنی و پزشکی دستی داشتند و حداقل در 
مقاطعی از تاریخ اسالم، دست برتر را داشتند؛ 
االن  بودند.  هژمونیک  علمی  لحاظ  به  یعنی 
در حداقل قضیه باید نوستالژی علم اسالمی 
برای ما یک دغدغه باشد؛ یعنی حداقل حس 
بازگشت به تراث در گام اول )به لحاظ یک گام 
روانی( که درنتیجه آن، هر دانشجو و طلبه ما 
-در هر رشته ای که حتی ممکن است وارداتی 
و غربی باشد- این دغدغه را داشته باشد که 
علم متناظر یا خودِ آن را در عقبه تاریخی ما 
پی بگیرد. این مسئله را نباید دست کم گرفت. 
مثالً فرض کنید پزشکان زیادی داریم که درس 
سال ها  و  گرفته اند  را  مدرکشان  خــوانــده انــد، 
پزشک هستند ولی با ادبیات اولیه منابع علوم 
پزشکی اسالمی- روی کلمه ادبیات اولیه تأکید 
ساختار  در  مثال  ــرای  ب نیستند.  آشنا  دارم- 
آموزش پزشکی مان از اول تا آخرش، دو واحد 
سینا  ابــن  »قــانــون«  کتاب  در خصوص  درس 
نداریم. این را نیز می دانید در تمام رشته های 
ولی  تاریخ علم، جزو علم است  ما  آکادمیک 
جزو  این ها  اسالمی  علوم  تاریخ  در  استثنائاً 
علم نیست. تصور کنید مثالً چقدر دانشجو 
و استاد رشته فیزیک داریم ولی چه بسا یک 
باالخره یک  نخوانده اند.  ابن هیثم  از  صفحه 
چهره شاخص فیزیک اسالمی است، ولی مورد 
مطالعه قرار نگرفته یا حتی نسبت اندیشه آن 
بزرگواران با مسائل جدیدی که در فیزیک طرح 
می شود مثالً شکست نور یا بسیاری مسائل 
هر حال  به  که  ریاضیات  و  نجوم  در  را  دیگر 
مسلمانان مطرح کردند، نمی بینید. ما علومی 
داشتیم که به هر دلیلی امروزه نسخ شده اند، 
تاریخ علم خوانده می شدند و کارآمد  ولی در 
بودند. علمی به اسم علم زیج –نمی دانم اسمش 
را شنیده اید یا نه- علم پایه ساختن رصدخانه 

بود، یعنی ما خواجه نصیر و رصدخانه مراغه ای 
را داریم که علوم پایه آن همین زیج است. حرف 
ما این است که حداقل به اندازه تاریخ این علم 
یک صفحه بخوانیم، ببینیم کلیاتش چیست، 
در چه زمانی گسترش پیدا کرده، از کجا آمده، 
نسخ  چرا  بوده اند،  کسانی  چه  دانشمندانش 
شده و االن مأموریت این علم را چه علمی دارد 
جلو می برد. این دغدغه در کشاورزی، سیاست، 
اقتصاد و مدیریت و چیزهایی که جدید است 
و ما میراث سنگینی  پیگیری است  قابل  نیز 

داریم. 

دیدگاه شما درباره واکنش ها و نظرات نسبت   
به اطالق همین پسوند ها برای علم چیست؟

با در نظر داشتن نکته ای که عرض شد، این 
موضوع را نیز در نظر بگیرید که اتفاِق نظری 
پس از کل جنگ ها و دعواها مبنی بر این است 
که به هر حال علوم، مبتنی بر یک متافیزیکی 
هستند و تغییر آن متافیزیک در جهت کاربری 
علوم تأثیر دارد، بنابراین بعید می دانم کسی االن 
در حوزه فلسفه علوم کار کرده باشد و بر این باور 
نباشد که علوم جهت دار هستند و رسالت علوم 
در هر دوره ای در وجه جمعی خودش، ترسیم 
صورت  بندی زمانه اش است. ما با علومی که 
در اختیار داریــم، زمانه مان را قرائت و ترسیم 
اگــر می خواهد علم  ایــن علوم  می کنیم. حــاال 
دینی یا غیردینی و یا هر چه می خواهد باشد؛ 
اگر گفتیم متافیزیک در فیزیک مؤثر است و 
علوم را جهت دار می کند معنایش این است که 
ما یک صورت بندی از جهان موجود نداریم و 
به میزان تغییر متافیزیک ها صورت بندی های 
متفاوتی داریم. بنابراین علم می تواند متصف 
به علم غربی، علم اسالمی، علم جدید، علم 
قدیم و مانند آن شود و این اتصاف ها نیز غلط 
نیست و علوم جهت دار هستند و نمی توانند نیز 
جهت دار نباشند؛ چرا که آخرین برونداد علوم 
همین تمدن است. تمدن ها جهت دار هستند. 
تمدن ها به این دلیل که هویت دارند و هویت ها 

ماهیت دارند نمی توانند مرز نداشته باشند. هر 
تمدنی از یک جایی به بعد می گوید من، آن 
)دیگری( نیستم مثالً تمدن غربی می گوید من 

اسالمی  تمدن  یــا  کنفسیوس 
سری  یک  تمدنی  هر  نیستم. 
»نیستم« هایی دارد که به معنای 
مرزهای آن تمدن است. ما نیز 
برونداد  مسلمانان،  عنوان  به 
از  صــورت بــنــدی  یــک  علممان 
اسمش  کــه  اســت  داده  جهان 
اسالمی  تمدن  از  ورژن  یک  را 
می گوییم  وقــتــی  ــم.  مــی گــذاری
از یک  یعنی  اســالمــی  تــمــدن 
جــایــی بــه بعد کــه آنــجــا دیگر 
اسالم نیست، می گوییم ما آن 
نیستیم و مرز هویتی ناشی از 
داریــم. مجموعه ساختار  علم 
باید بتواند ما  امــروز ما  علمی 
را به آن مرزمان برساند، یعنی 
اگر ما را به مرز تمدنی نرساند 
چون  نمی دهد.  هویت  مــا  بــه 
همه ماهیت ها مرز دارنــد -به 
جز هویت ذات اقدس الهی که 
موجود بسیط الهویه ای است و 

به دلیل اینکه وجود الیتناهی هست مرز ندارد- 
و مرزشان ماهیتشان است و ما ماهیت ها را 
آدم ها  هویت  نداریم.  االشتراکات  به  ما  روی 
روی ما به االمتیازها و نه ما به االشتراکات بسته 
می شود. به عبارتی مشترکاتی با همدیگر داریم 
ولی آنجایی که من، من می شوم و شما نیستید، 
ما به االمتیازات من است. آنجا دیگر خاص من 
مــادرش می گوید  به  اســت. می گویند بچه ای 
بابای من چه شکلی بود؟ مادرش جواب داد: 
یک آدم قد دراز ریشوی عینکی. فردا که رفتند 
خیابان هر آدم قد دراز ریشوی عینکی را که 
می دید به مادرش می گفت این باباست. بچه 
تقصیری نداشت بلکه اشتباه مادرش بود که با 
اوصاف مشترک، بابا را تبیین کرده بود. این قدر 

باید این اوصاف را جلو می برد که از یک جایی 
به بعد آن، فقط ویژگی های آن شخص می شد. 
خــودت،  داری،  نگه  اشــتــراک  دایـــره  در  وقتی 
پیدا کنی.  نمی توانی  را  خودت 
زمانی خودت خودت می شوی 
مشترک،  ــاف  اوصـ کنار  در  کــه 
امتیازات را داشته باشی. قطعاً 
ما در علوم یک ما به االشتراکات 
داریــم و در این شکی نیست، 
ولــی بــا ایــن مــا بــه االشــتــراکــات 
تمدن ساخته نمی شود. تمدن 
از جایی آغــاز می شود که پای 
ما به االمتیازات در میان باشد 
وگــرنــه در هــمــه تــمــدن هــا دو 

به عالوه دو چهار می شود. 
باید جلو رفت تا حدی که این 
دیگر  علم  مشترک  داده هـــای 
بــرونــداد  و  نــمــی دهــد  نتیجه 
بـــیـــرونـــی عــلــم نــیــز ضـــرورتـــاً 
ــتــی نــیــســت. عــلــم در  مــعــرف
ســاحــت ســومــش کــه ساحت 
عینیت بیرونی است ترکیبی از 
گزاره های معرفتی و غیرمعرفتی 
است. یعنی برخالف جهان دوم 
علم که جهان ذهن بوده و محوریت جهان ذهن 
عمدتاً با برهان است و جدل و مغالطه و این ها 
در آن اصالت ندارد و آنچه اصالت دارد برهان 
بلکه  نیست،  این گونه  در جهان عین  اســت، 
ممکن است مثالً من در جایگاهی سنگین تر 
ایــن دلیل که  از شما قــرار گرفته باشم نه به 
برهان های قوی تری دارم بلکه به این دلیل که 

پول بیشتری دارم. 
به این دلیل که من رسانه دارم و شما ندارید. 
و شما  اســت  فالنی  پــدر من  اینکه  دلیل  به 
چون  دالیلی  به  یعنی  نیست،  فالنی  پــدرت 
شهرت یا جایگاه حقوقی. فضای بیرونی این 
را می گوید یعنی چیزها با عوامل غیرمعرفتی 

گره می خورد. 

حرف این است که فلسفه اسالمی تأکید   
ویژه ای بر هستی شناسی دارد ولی در وهله بعد 
روی معرفت شناسی و روش شناسی آنچنان 
ــدارد؛ جایی که تمدن غرب از اینجا  تأکیدی ن
رشد کرده و توانسته الگوهای عملیاتی خودش 
را گسترش بدهد. چرا ما از تفکر کاربردی آن ها 
استفاده نکنیم که بتوانیم در عرصه الگوهای 

اجرایی و عملیاتی زایش داشته باشیم؟
نکته این است که می گویند ما از آن ها استفاده 

کنیم من می گویم که چه بشود؟

که به الگوهای عملیاتی و اجرایی برسیم.  
به چه می رسیم؟

به اینکه ما فقط در تعریف نمانیم.  
اشکال ندارد ما می خواهیم به چیزی برسیم. 
و  مــال چــه کسی اســت  و  آن چیز، چیست 
وصــفــش چــیــســت؟ ســاحــت مــشــتــرکــات که 
نیست.  حــرفــی  و  اســت  مشترکات  ســاحــت 
می گوییم  نیز  روش  و  چگونگی  درســاحــت 
بپذیریم. مگر  آن ها  از  و  نکنیم  شرقی غربی 
می شود مشترکات و چگونگی و روش ما نیز 
با آن ها یکی شود ولی خروجی ما یک چیز 
آن هــا   از  یکی  نیز  مــن  اینجا  بــاشــد.  دیــگــری 
می شوم. اگر این را می خواهیم بله، باید این 
ما  ما،  که  اینجاست  نکته  ولی  بکنیم  را  کار 
نمی شویم بلکه یکی از آن ها  می شویم. یعنی 
شما نمی توانید بگویید که من، منم. منم را 
قصه  کنید.  ثابت  علم  با  می خواهید  چطور 
و  را کشیده  کروکی  که کسی  اســت  این طور 
به شما می دهد اگر شما طبق کروکی حرکت 
جایی  به  شرایط  بهترین  در  بــرویــد،  و  کنید 
می روید که قبلش من رفته ام. شما چیزی را 
کشف نمی کنید و چیز جدیدی نمی شوید. بله 
ما می توانیم از علم غربی استفاده کنیم و یک 
چیزهایی هم دارد ولی اگر استفاده کنیم چه 
غربی هویت  علم  با  می شویم؟ من می توانم 

خودم را پاسداری کنم؟ 

گفت وگو با دکتر احمد رهدار در نسبت علوم انسانی اسالمی و گام دوم انقالب 

اولین گام، بازخوانی تاریخ علم اسالمی است
علم جهت دار است و فیلسوفان علم نیز به آن معترف اند

گفت و گوی  نظریه  و  آمـــد  خاتمی  ــای  آقـ
تمدن ها را مطرح کرد. حاال هر چقدر هم 
آقــای روژه گــارودی کتاب بیرون بدهد که 
من 30 سال قبل از شما نظریه گفت و گوی 
تمدن ها را مطرح کردم و کتابش را نوشتم 
ولی به دلیل اینکه رئیس جمهور نبوده ام 
به  مـــرا  و  را نشنیده  مــن  کــســی صـــدای 
در  را  ســال  آن  و  نکرده اند  دعــوت  جایی 
تمدن ها  گفت و گوی  ســال  ملل،  ســازمــان 
نگذاشتند کسی گوشش بدهکار نیست. 
بله  دارد  علمی  نتایج  می گویم  هم  وقتی 
و  باشید  جمهور  رئیس  شما  وقتی  دارد، 
بسیاری  بودجه  کنید  مطرح  را  نظریه ای 
به این مسئله اختصاص پیدا می کند و به 
دنبال آن کتاب ها، تحقیق ها، دانشکده ها 
و  می افتد  راه  بسیاری  پژوهشکده های  و 
احیاناً حرف هایی  نیز در امتداد این حرف 
اجمالی که من زدم تولید می شود. درست 
هم هست ولی نباید فراموش کرد به هر 

حال عوامل غیرمعرفتی نیز در این میان 
ــاً مشترک  هست کــه ایــن دوبـــاره ضــرورت
نیستند، یعنی من تاریخ خودم و غربی ها 
تاریخ خودشان را دارند. من بوم خودم را 
دارم و آن ها بوم خودشان را و این بوم ها 
و تاریخ ها و رخدادها برای افراد مختلف، 
متفاوت جلوه می کند. همه این ها را برای 
این عنوان کــردم که در نکته دوم بگویم 
علم، جهت دار است و کسی نیز در میان 
علم پژوهان نیست که این را انکار کند. 
نظریه ای که روزگاری می گفت علم، جهان 
وطن است و به این معنا می گفت ما علم 
اسالمی  علم  و  نداریم  غیرغربی  و  غربی 
نــداریــم، آن روزگــار گذشته  و غیراسالمی 
را ممکن است  ایــن حرف ها  االن  اســت؛ 
چهار ژورنالیست بزنند که آن ها نیز وقتی 
دقیق به قضیه نگاه کنند دیگر این حرف ها 
را نمی زنند؛ یعنی االن فیلسوفان علم از این 
حرف ها نمی زنند که علم مثالً خنثی است. 

االن در حداقل قضیه 
باید نوستالژی علم 

اسالمی برای ما یک 
دغدغه باشد یعنی هر 
دانشجو و طلبه ما  این 
دغدغه را داشته باشد 
که علم متناظر یا خوِد 
آن را در عقبه تاریخی 

ما پی بگیرد

بـــــــرش

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهرگان 
سازه پاریز شرق سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 37346 و
 شناسه ملی 10380529252

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در س��اعت 15 مورخ 99/12/09 
در آدرس بل��وار آب و برق )هفت تیر(، نبش 
هفت تیر 8، برج اداری آرمیتاژ گلش��ن، طبقه 
پنجم واحد 5 و کدپستی 9178772903 تلفن 
31905، تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب بازرسین

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره
  هیئت مدیره شرکت مهرگان سازه پاریز شرق

ع 9
91

19
21

آگهی دعوت به جلسه هیئت مدیره شرکت کیان 
اعتماد تحلیل برخط )سهامی خاص( ثبت شده به 

شماره 6320 و  شناسه ملی 14005781509
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت 
می ش��ود تا در جلس��ه هیئ��ت مدیره ک��ه در تاریخ

 09/ 1399/12 روز یکش��نبه در س��اعت 8 صب��ح در 
مح��ل ش��رکت واقع در ای��ام ، ش��هرک رزمندگان ، 
خیاب��ان محرم ، بعد از مس��جد ث��ارا...  مجتمع امید 
– طبقه همکف ، کد پس��تی 6931393341 تش��کیل 

خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: نقل و انتقال سهام شرکت

هیئت مدیره شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط  ع 9
91

19
25

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرسبزایثار

 
دع��وت                      محت��رم  اعض��اء  ازکلی��ه  بدینوس��یله 
می ش��ود تادرمجمع عمومی ف��وق العاده نوبت 
دوم ک��ه راس س��اعت 10 روزچهارش��نبه مورخ 
واق��ع  تعاون��ی  دفترش��رکت  99,12,6درمح��ل 
درورامین-خ دانشسرا-جنب درب اصلی سپاه 
تشکیل می ش��ود حضور بهم رسانند. یادآوری 
می ش��ود :در صورتیکه حضور عضوی درمجمع 
عمومی میسرنباش��د میتواندحق حضورواعمال 
رای ازس��وی خودرابه نماینده تام االختیارخود
واگذارنماید،دراینصورت هیچ کس نمی تواند 
نمایندگ��ی بی��ش از3عضورابپذیرد.همچنی��ن 
برگ��ه ه��ای نمایندگ��ی مزبورباامض��اء رئی��س 
هیئت مدی��ره مهرتعاون��ی معتب��ر خواهدبود.
مصوب��ات عموم��ی درص��ورت رس��میت یافتن 
وعدم مغایرت باضوابط قانونی برای کلیه اعضاء 

اعم ازحاضروغایب نافذومعتبرخواهدبود. 
دستورجلس��ه: تصمی��م درخص��وص تطبی��ق و 

تصویب اساسنامه جدید.
ع  رئیس هیئت مدیره   9

91
19

24

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده شرکت 
کیان اعتماد تحلیل برخط  

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 6320 
و شناسه ملی 14005781509

 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت می 
ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق 
الع��اده ک��ه در تاری��خ 11/ 1399/12 روز یکش��نبه 
در س��اعت 10 صبح در محل ش��رکت واق��ع در ایام 
، ش��هرک رزمندگان ، خیابان محرم ، بعد از مس��جد 
ث��ارا... – مجتم��ع امی��د – طبقه همکف ، کد پس��تی 
6931393341 تش��کیل خواهد ش��د حض��ور به هم 

رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی  فوق العاده: 1- اصاح 
اساسنامه ش��رکت 2- سایر مواردی که در صاحیت 

مجمع عمومی فوق العاده می باشد
 هیئت مدیره 

شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط ع 9
91

19
27

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط  

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 6320 
و شناسه ملی 14005781509

 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت می 
ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق 
العاده ک��ه در تاریخ 10/ 1399/12 روز یکش��نبه در 
ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در ایام ، شهرک 
رزمن��دگان ، خیابان محرم ، بعد از مس��جد ثارا... – 
مجتمع امید – طبقه همکف ، کد پستی 6931393341 
ب��ه ه��م رس��انند. تش��کیل خواه��د ش��د حض��ور 

دس��تور جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور فوق 
الع��اده : 1- تعیی��ن مدیران و تعیین س��مت اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره 2- تعیین وضعیت ح��ق امضاء اعضاء 
هیئ��ت مدیره 3- س��ایر م��واردی ک��ه در صاحیت 

مجمع عمومی بطور فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره  شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط  9

91
19

26

شرق  گستر  رامین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17798 

و شناسه ملی 10380333662 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای 
0936559861به  ملی  کد  به  رضائی  رضا  غالم 
سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم زری یزدانی 
هیئت  عضو  سمت  به   0934229600 ملی  کد  به 
ملی  کد  به  رضائی  یحیی  غالم  آقای  3ـ  مدیره 
هیئت  رئیس  نائب  سمت  0936559853به 
و  گردیدند  انتخاب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
بانکی  و  تعهدآور  و  رسمی  اسناد  و  اوراق  کلیه 
با مهر شرکت  منفرد مدیرعامل همراه  امضای  با 

دارای اعتبار خواهد بود .  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1093575(

س
,  9

91
19

10

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری بن���ز م���دل 84 
بش���ماره انتظام���ی : 52 ای���ران 366 ع 25 ، ش���ماره 
 : شاس���ی  ش���ماره   ،  90692100420121 موت���ور: 
NAB9506435A950357  متعل���ق ب���ه جناب آقای 
سید احمدرضا علوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

11
92

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، سند کمپانی و کارت خودروی  پراید مدل 
1381 رنگ سفید شیری به شماره انتظامی 965ن51 
ایران 74  شماره موتور 00394294 و شماره شاسی 
S1412281859946 به مالکیت مجتبی حکمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

11
90

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

 X33 تی���پ  .ام  .وی  ام  سیس���تم  س���واری  ن���وع 
موت���ور:  ش���ماره  حس���ینی  محم���ود  مال���ك:   ن���ام 
شاس���ی  ش���ماره   MVM484FAFA012784
NATGBAXK7A1012882 ش���ماره پ���اك :36ایران 
533ب 38 م���دل 91 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

11
93

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز و سند کمپانی و بیمه وگارانتی و  کارت پاک 
تراکتور کشاورزی 475 دودیفرانسیل  مدل 1399 به 
 MT4A2W1800H رنگ سفید روغنی به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی N3HKTAD2CLEW00332  و 
ش���ماره پ���اک  87_ 968 ک 32 ب���ه مالکی���ت لی���ا 
نوروزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است  ,ع

99
11

93
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو کامیون باری فلزی سیس���تم بنز- 
تیپ ال پی 36/813 مدل 1980 به رنگ قرمز روغنی 
به ش���ماره پ���اک انتظامی 87 ای���ران 883 ع 38 به 
شماره موتور 10579366 و شماره شاسی14648397 
ب���ه مالکیت جعفر بیات به کد مل���ی 4282875526 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99

11
89

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

م���درک تحصیلی اینجانب نفیس���ه کاظمی مقدم 
فرزن���د علیرضا  کدمل���ی 0922155879 صادره از 
مش���هد در مقط���ع تحصیلی  کارشناس���ی رش���ته 
مهندس���ی پزش���کی ص���ادره از واحد دانش���گاهی 
مشهد به ش���ماره 49462و تاریخ 97/7/20 مفقود 
گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا 
می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه آدرس: مش���هد، 
چه���ارراه  دانش���گاه آزاد اس���امی- قاس���م آباد – 
اس���تاد یوس���فی- پردیس دانش���گاه- اداره دانش 

آموختگان ارسال نمایند.

,ع
99

11
42

9
لی

صی
تح

ک 
در

ن م
دا

فق
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  تیب���ا2 مدل 1397 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 585ی75 ای���ران 10  
شاس���ی  ش���ماره  M15/8642998و  موت���ور  ش���ماره 
NAS821100J1178843 ب���ه مالکیت س���ید احس���ان 
مصطفی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99

11
91

5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی خودرو پژو 206SD مدل 1395 به ش 
 163 B0278038 شهربانی 87-187 س 65 به ش موتور
به ش شاسی NAAP41FE3GJ779208 بنام پرگل 

رسولی مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99

11
89

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپان���ی خ���ودروی  وانت نیس���ان م���دل 1396 
رنگ نخودی به ش���ماره انتظام���ی 396ن36 ایران 12  
شماره موتور 173672 و شماره شاسی 057778 به 
مالکی���ت محم���ود نظریان مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

11
91

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی خودروی  206 مدل 1380 رنگ سفید 
صدفی روغنی به ش���ماره انتظامی 836س42 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 3544772 و ش���ماره شاس���ی 
80605448 ب���ه مالکی���ت س���میه عباس���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

11
90

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران گفت و گوگفت و گو
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9466 یکشنبه 26 بهمن 1399 2 رجب 1442 14 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره  

مواد خام پتروشیمی را که می فروشیم مانند طالست و نباید اجازه این کار را بدهیم    حمید زادبوم در پاسخ به این سوال که به باور شما مهم ترین ظرفیت های مغفول مانده یا کمتر توسعه یافته صادرات غیرنفتی کشور کدام گروه های کاالیی هستند؟ گفت: در یک نگاه کلی و با توجه به 
تجربیات و ظرفیت  های کشور، محصوالت پایین دستی نفت و پتروشیمی ظرفیت باالی صادراتی دارند. مثالً در انواع پلیمرها و پالستیک ها هم ظرفیتش را داریم و هم از خام فروشی نفت، گاز و پتروشیمی جلوگیری می کند. مواد خام پتروشیمی را که می فروشیم مانند طالست و نباید اجازه این کار را بدهیم. 

در حوزه محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی هم ظرفیت باالیی داریم چون ایران به دلیل موقعیت آب و هوایی امکان این صادرات را دارد و همین امروز هم یکی از اقالم عمده در رشد صادرات ما محصوالت کشاورزی است. 

 آقای زادبوم، در پایان نیمه اول امسال، تراز تجاری   
قطعی  ــادرات  صــ و  دالر  میلیارد   3/2 منفی  کشور 
غیرنفتی با کاهشی 34 درصــدی 13/5 میلیارد دالر 
اعالم شد اما در ادامــه شاهد بهبود تجارت خارجی 
بودیم. مثالً حجم تجارت خارجی در هشت  کشور 
ماهه به 44/5 میلیارد دالر افزایش یافت و آمار صادرات 
21/5 میلیارد دالر ) رقمی افزون بر سه برابر واردات و 
با کاهشی 1۹ درصــدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته( اعالم شد. عمده ترین دالیل کاهش صادرات 
غیرنفتی در نیمه اول سال چه بود؟ در خصوص آمار 
۹ ماهه و اینکه چطور روند تجارت خارجی کشور بهبود 

یافت، هم توضیحاتی بفرمایید.
طبیعتاً تالش ما مثبت شدن تراز تجاری است اما در 
بسیاری از سال ها تراز تجاری کشور با احتساب نفت، 
مثبت و بدون آن منفی بوده که این رقم زیاد نیست و 
زیر 2میلیارد دالر است. در دو سه ماه اخیر البته تراز 
تجاری ماهانه مثبت بوده است. واقعیت این است که 
امسال عالوه بر تشدید تحریم ها و مشکالت ناشی از 
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF  که تبادل تجاری ما 
را با سایر کشورها با مشکل مواجه کرد، شیوع کرونا و 
محدودیت هایی که به ویژه در سه ماهه نخست سال 
اعمال شد، تأثیر زیــادی روی تجارت خارجی کشور 
داشت. وقتی ماه سوم و چهارم را رد کردیم، شرایطمان 
سخت تر شد؛ چون در نیمه نخست سال 2020 هنوز 
دنیا و کشورها همزیستی با کرونا را یاد نگرفته بودند 
وجود  با  می شود  گرفتند چگونه  یــاد  رفته  رفته  امــا 
این ویروس، تجارت کرد. بدین ترتیب شاهد کاهش 
ادامه دار اثر کرونا بر تجارت بودیم اما این بیماری روی 
درآمد ملی برخی کشورها اثراتی گذاشته و می تواند 
نوعی کاهش تقاضا را در سطح جهانی در پی داشته 
متأثر  ایــن حیث  از  تــجــارت جهانی  طبعاً  کــه  باشد 
می شود. در سه ماهه نخست سال محدودیت های 
تردد، توقف پروازها، تحمیل پروتکل های بهداشتی، 
ممنوعیت  و  هزینه ها  افــزایــش  نقل،  و  کندی حمل 
صادراتی برخی کاالها در برخی کشورها را داشتیم. من 
سایتWTO را که می دیدم متوجه شدم در روزهای 
محدودیت های  عضو،  کشور   90 از  بیش  کرونایی 
این  را اعمال کــرده انــد. مجموعه  صــادرات و واردات 
عوامل در نیمه نخست سال، کاهش مبادالت تجاری 
را در پی داشت. در سه ماهه سوم سال، رشد بهتر بود 
و آمار صادرات کشور در 9ماه به رقم 20 درصد کمتر 
از مدت مشابه سال گذشته بهبود یافت. پیش بینی 
ما این است تا پایان سال این روند بهبود ادامه یابد 
و حدوداً به منفی 10 درصد مدت مشابه سال قبل و 

شاید هم به همان میزان سال گذشته برسد. 

در آخرین آمار تجارت خارجی کشور، عمده ترین   
اقالم، مبادی و مقاصد وارداتی و صادراتی ایران کدام 

کشورها بوده اند؟ 
 در 9 ماهه امسال، صــادرات کشور به 25 میلیارد و

112 میلیون دالر و واردات به 26 میلیارد و 858 میلیون 
اعــداد نشان دهنده ارزش حدوداً  این  دالر رسید که 
اســت.  کشور  تــجــاری  مــبــادالت  دالری  میلیارد   52
ترتیب،  به  واردات  و  ــادرات  ارزش صـ مــدت  ایــن   در 

کاهش 20 و 16 درصدی داشته است. 
در  ــالم صــادراتــی کشور  اق مهم ترین 
این مدت پلی اتیلن ها، پسته، متانول، 
شمش های آهن و فــوالد، اوره، کاتود 
مس، محصوالت نیمه تمام از آهن و 
فوالد، میله های آهنی و فوالدی، اتیلن 
گالیکول، روی، پارازایلین، آلومینیوم، 
ــه بـــوده انـــد.  گــوجــه فــرنــگــی و هــنــدوان
صادراتی  اصلی  بــازارهــای  و  مقاصد 
)حـــدود 6/4  ترتیب چین  به  ما هم 
میلیارد دالر(، عراق )5/9 میلیارد دالر(، 
میلیارد   3/2( عربی  متحده  امـــارات 
و  دالر(  میلیارد   1/8( ترکیه  دالر(، 
افغانستان )1/7 میلیارد دالر( بوده اند. 

از مجموع 26/8 میلیارد دالر؛  واردات هم  در حــوزه 
19/6 میلیارد دالر کاالی واسطه ای، 3/7 میلیارد دالر 
سرمایه ای و 3/3 میلیارد دالر هم کاالهای مصرفی 
بوده است. این آمار نشان می دهد حدود 87/2 درصد 
بوده  واسطه ای  و  کاالی سرمایه ای  واردات کشور،  از 
است. پنج کشور عمده که به ایران واردات داشته اند به 
ترتیب چین )6/9 میلیارد دالر(، امارات متحده عربی 
)6/3 میلیارد دالر(، ترکیه )حدود 3 میلیارد دالر(، هند 
)1/6 میلیارد دالر( و آلمان )1/3 میلیارد دالر( بوده اند. 
اقالم عمده وارداتــی کشور در 9ماهه به ترتیب ذرت 
دامی، گوشی تلفن همراه، برنج، مخلوط های گندم و 
کنجاله سویا بوده است. این آمار نشان می دهد تجارت 

خارجی ما زنده است و راهش را طی می کند. 

آقای زادبوم، در هفت ماهه 2020 آماری اعالم شد   
ــران با 27  مبنی بر کاهش ۹ درصــدی کل تجارت ای
کشور عضو اتحادیه اروپــا... و آلمان هم در رتبه اول 
بوده... مشخصاً دالیل این کاهش حجم تجارت چه 
بود؟ و از آلمان چه اقالمی وارد شد و چه اقالمی به این 

کشور صادر کردیم؟
تمرکز تجاری کشور از سال 97 بیشتر روی کشورهای 
همسایه است چون تبادل تجاری، نقل و انتقال پول و 
کاال آسان تر است. بر همین اساس سهم 54 درصدی 
همسایگان از صـــادرات مــا در ســال 97 امــســال به 
نزدیک 70 درصد تا پایان سال می رسد. پس بخشی از 
کاهش مبادالت تجاری ما با اتحادیه اروپا به تمرکزمان 
به  هم  بخشی  و  برمی گردد  همسایه  کشورهای  بر 
مشکالت کرونا و محدودیت هایی که پیشتر توضیح 
کارخانه ها، کاهش  برخی  تعطیلی  و همچنین  دادم 
تولید و مشکالت ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا... 

در هشت ماه سال 99 صادرات اقالمی از جمله پسته، 
مغز پسته، زعفران، خرما، کشمش، روده و شیرین بیان 
و در مجموع صنایع غذایی به آلمان، بیشترین افزایش 
را داشته است. همچنین در این مدت واردات کاالهایی 
از قبیل غالت )گندم(، ورق های فوالدی، تنباکو و توتون، 
ماشین آالت و تجهیزات پزشکی از آلمان افزایش یافته 
است. در سال های 95 تا 98 بیشترین حجم صادرات 
آلمان به ایــران ثبت شده که بیشترین رقم به سال 
96 با بیش از 3 میلیارد دالر و کمترین میزان هم به 
بیشترین حجم صــادرات  سال 98 مربوط می شود. 
ایــران به آلمان هم در این بازه سه ساله به سال 96 
برمی گردد که 360 میلیون دالر ثبت شده و کمترین 
هم در سال 98 بوده است. مهم ترین اقالمی که به 
آلمان صادر کرده ایم محصوالت فوالدی، پتروشیمی 
فرش  پسته،  مانند  کاالهای سنتی  و 
دستباف، زعفران و محصوالت غذایی 
بــوده اســت. در خصوص صــادرات به 
اروپا نکته مهم این است که قرار بود با 
راه اندازی اینستکس، واردات در مقابل 
صادرات داشته باشیم اما این مستلزم 
خرید اروپـــا از ما بــود و اگــر صــادرات 
شــده،  مــواجــه  مشکل  بــا  غیرنفتی 
حداقل نفت و محصوالت پتروشیمی 
بتوانیم  قبالش  در  تا  بخرند  ما  از  را 
از  متأسفانه  که  دهیم  انجام  واردات 
سوی اروپایی ها زیاد روی این موضوع 
کار نشد اما ما آمادگی این را داریم که 
اگر نفت خام و محصوالت پتروشیمی 
از ما بخرند و آنجا منابعی داشته باشیم، بتوانیم واردات 
انجام دهیم. امروز مسائل و مشکالت بانکی داریم و 
آوردن یکجانبه کاال مطلوب اقتصاد ما نیست بنابراین 
اروپا باید به این بیندیشد که از ما خرید کند تا در ازای 

آن واردات داشته باشیم.

شما بارها گفته اید الزمه توسعه صادرات و مثبت   

شدن تراز تجاری، داشتن »تولید صادراتی« است. در 
این زمینه برایمان صحبت کنید.

بله از صــادرات، زیاد صحبت می شود و من معتقدم 
صحبت صرف، کافی نیست بلکه باید تولیدی برای 
ــازارهــای  صــــادرات، متناسب بــا بـــازارهـــای هــدف و ب
اطراف داشته باشیم و به همین موضوع باید بیشتر 
پرداخت. ساختار تجاری ما تا حــدودی خودش را با 
تحریم وفق داده اســت. بعضی ها اهمیت تحریم را 
برجسته می کنند، حال آنکه در فرایند زمان، اهمیت 
البته مشکالتی  اســت.  کمتر شــده  و  کــم  تحریم ها 
برای تجارت از ناحیه تحریم هنوز وجود دارد اما اگر 
مــدام، تحریم را مستمسک قرار دهیم از مشکالت 
ساختاری اقتصاد و مشکالت خدمات تجاری خودمان 
وامی مانیم. شما فرض کنید می خواهیم صــادرات را 
دو برابر کنیم که البته با توجه به ظرفیت های کشور، 
امر بعیدی نیست اما ساختار لجستیک ما از حمل و 
نقل گرفته تا جاده ها، پایانه های صادراتی، دروازه های 
ندارد.  گمرکی و... قابلیت این حجم تجارت را فعالً 
بنابراین معتقدم همزمان با افزایش تولید و افزایش 
تجارت باید زیرساخت های تجاری و خدمات بازرگانی 
را به عنوان یک ضرورت، توسعه داد. در این صورت 
تجارت خارجی ما هم مانند دیگر کشورها مبتنی بر 

استانداردهای بین المللی خواهد بود.

است    معتقد  خصوصی  بخش  زادبــــوم،  جــنــاب 
بخشنامه های بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی 
غیرنفتی  ــادرات  صـ نیافتن  توسعه  در  زیـــادی  نقش 
داشته است و به گفته خودشان در چنین فضایی 
و  از میدان خــارج شده  صادرکنندگان شناسنامه دار 
ارزها  آمده اند که طبعاً  به میدان  فاقد شناسنامه ها 
را برنمی گردانند. مشاهدات خود شما چه بــوده؟ آیا 

بخش خصوصی در این زمینه، بزرگ نمایی می کند؟
به هر حال سیاست های جدید بی تأثیر نبوده... ممکن 
است یک نفر این تأثیر را در تجارت خودش بزرگ ببیند 
و یکی کوچک و محدود. برخی به کشورهای همسایه 

صادرات می کنند که ممکن است نحوه دریافت ارزشان 
با مشکل مواجه باشد یا به آن شکلی که بانک مرکزی 
تدوین کرده، نتوانند ایفای تعهد کنند. افرادی هستند 
که در شرایط تحریمی شاید نتوانند ارزشان را در مهلت 
تعیین شده برگردانند، برخی هم هزینه های جانبی شان 
در صادرات خیلی بیشتر از عددی بوده که تصورش 
را می کردند. پس نمی توان گفت سیاست های وضع 
شده در دو سال گذشته در روند کاهشی صــادرات، 
بی تأثیر بوده است اما از طرفی دیگر باید به مشکالت 
کشور، تحریم ها، نیاز ارزی و... توجه کرد. پس ما با 
یک پارادوکس مواجه هستیم؛ از یک طرف باید برای 
اولیه و زنــده نگه داشتن  تأمین نیاز کشور به مــواد 
کارخانه ها ارز وارد شود و از طرفی دیگر اگر سختگیری 
زیاد برای بازگرداندن ارزهای صادراتی داشته باشیم، 
ممکن است صادرکنندگان را دلسرد کنیم. طبعاً طی 
زمان سیاست های بانک مرکزی تعدیل شد تا اینکه 
خوشبختانه در آبان امسال، ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، مصوبه ای جدید صادر کرد که بر اساس آن رفع 
تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیل شد و ان شاءهللا 
مصوبه مکمل آن هم در همین روزهــا صادر و ابالغ 
خواهد شد. در چند ماه اخیر صادرکنندگان به آرامش 
نسبی رسیده اند و ما تمام تالشمان را برای کمک به 
صادرکنندگان و شناسایی مشکالت و رفع آن برای 
انجام تعهدات ارزی به خرج می دهیم اما انتظارمان 
از صادرکنندگان ایــن اســت که ایــن اصــل را در نظر 
بگیرند کشور در شرایط سخت تحریمی است و برای 
روشن نگه داشتن چراغ کارخانه ها، اشتغال و تداوم 
راه تولید و صادرات نیازمند این هستیم که ارز حاصل 
از صادرات برگردد تا چرخه تجاری کشور زنده بماند 
و تحریم کنندگان تجارت مأیوس شوند. در مجموع 
ممکن  امــا  نبوده  بی تأثیر  سیاست ها  ایــن  معتقدم 
است بزرگ نمایی هایی هم شده باشد. امیدواریم با 
اتخاذ سیاست های تکمیلی برای بازگشت ارز، جامعه 

صادرکنندگان به آرامش روانی بیشتری برسد. 
تأکید می کنم ممکن است تعداد محدود و معدودی 

از عرصه صــادرات کنار کشیده باشند اما کار را به 
شخص دیگری واگــذار کرده اند. هر کس که قلبش 
برای تولید و صادرات بتپد به هیچ وجه و با هر دلیلی 
کنار نمی کشد. سراغ نداریم تعدادی از صادرکنندگان 
معتبر، صادرات را بوسیده و کنار گذاشته باشند هر 
چند در مقاطعی فراز و فرودهایی وجود داشته است. 
ما به دنبال این هستیم با تغییر نحوه صدور کارت 
ممکن  که  را  بی شناسنامه  صادرکنندگان  بازرگانی، 
است به نظام ارزی و وجهه و آبروی کاالی ایرانی در 
عرصه بین الملل ضربه بزنند یا از عرصه خارج کنیم 
و یا به راه بیاوریم. در نهایت فضا برای تمام فعاالن 
تجاری باز است اما هر کس درست عمل نکند مورد 

قبول ما و بخش خصوصی نیست. 

در ایــن ســال هــا مـــدام از ضــرورت   
فاصله گرفتن از دالرهای نفتی و تقویت 
صادرات غیرنفتی می شنویم اما بخش 
خصوصی معتقد است زیرساخت الزم 
برای تقویت صــادرات غیرنفتی وجود 
ندارد. مثالً بروکراسی اداری آزارهنده، 
بازاریابی  اصــولــی،  نقل  و  حمل  نبود 
مناسب، فقدان سیستم توزیع مطلوب 
و امکانات الزم برای نگهداری کاالهای 
ســوپــرمــارکــتــی در کــشــورهــای هــدف 
همسایه، تعدد بخشنامه و آیین نامه 
می کنند.  زمینه مطرح  این  در  را  و... 
قوی تر  ارتــبــاط  اینکه خــواهــان  ضمن 
امور  با وزارت  سازمان توسعه تجارت 

رایزنان کاربلد و متخصص  از  خارجه برای استفاده 
هستند. شما به این دست انتقادها چه پاسخی دارید؟

پا  و  ایـــران، مقررات دســت  ما در جمهوری اسالمی 
از برنامه سوم توسعه به بعد  گیر صادراتی نداریم. 

تجاری کــه صــــادرات، محور  تشریفات  گرفت  قــرار 

برای صــادرات، روز به روز کمتر و کمتر شد. احتماالً 
تنها موضوعی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، 
ارزی اســت که آن هم عــرض کردم  همین تعهدات 
بنا به ضــرورت و موقعیت فعلی کشور بــوده اما باید 
روش هــای این کار تسهیل شــود. از ابتدای سال 99 
یافته ای در کاالهای  تاکنون مقررات صادراتی تغییر 
مهم نداشته ایم. درست است که در سال های 97 و 
98 بخشنامه هایی صادر شد اما در سال 99 این ها 
را به حداقل و حتی به صفر رساندیم. امسال کاالی 
گذشته  است سال  ممکن  نداریم.  ممنوع الصدوری 
صــادرات کاالیی ممنوع بوده و برای مدتی آزاد شده 
و بعد دوباره به ممنوعیت برگشته است. به نظر من 
برخی دنبال بهانه جویی هستند که چنین حرف هایی 
را مطرح می کنند و گرنه کسی که اهل صادرات باشد، 
کارش را انجام می دهد چون هم وضع تولید کشور 
خوب بوده و هم وضع صــادرات و صادرکنندگان بد 
نبوده است. بنده در مجموع قبول نــدارم با مقررات 
اکنون ما در  پاگیر مانع صــادرات شده ایم.  و  دست 
جــزو کشورهایی  ــرای صـــادرات،  ب گمرکی  تشریفات 
ــم. برخی صادرکنندگان  هستیم که رتبه خوبی داری
ممکن است با مشکالتی در روند کار مواجه شوند 
که به قابلیت های خودشان برمی گردد. مثالً ضعف 
در بازاریابی در کشورهای همسایه که ظرفیت خوبی 
بــرای صـــادرات به ایــن کشورها داریـــم، مشکل خود 
صادرکنندگان است. بخش خصوصی ما باید خودش 
را ارتقا دهد و از حالت »گیرنده صرف« بودن خارج شود 
و مدام از دولت حمایت نخواهد. در تمام دنیا همین 
طور است که صادرکنندگان و تاجران دستشان را به 
دارند  و سعی  بازاریابی می کنند  و  کمرشان می زنند 
بازارها را خراب نکنند، رقابت مخرب نداشته باشند 
و در بازاری، صادرکننده هموطن خود را حذف نکنند! 
این ها مهارت هایی است که تجار باید داشته باشند و 
عالوه بر تولید متناسب با بازارهای صادراتی، باید بر 
مقررات کار در عرصه بین الملل اشراف داشته باشند 
و ما هم باید آن ها را آموزش دهیم. درست است که 
امروز تعداد رایزن های بازرگانی کم شده و ما در برخی 
کشورها رایــزن نــداریــم، امــا ســازمــان توسعه تجارت 
از 50 میز کشوری دارد که 25 رایــزن پیشین  بیش 
بازرگانی مسلط به فعالیت در خارج از کشور، پشت آن 
نشسته اند و اگر دوستان راهنمایی می خواهند چرا راه 
دور بروند؟ از همین رایزنان در سازمان کمک بگیرند. 
دلیلی ندارد حتماً رایزن آن طرف آب ها و در سفارتخانه 
نشسته باشد! اینکه یک شرکت توقع داشته باشد 
دولت برای او بازاریابی کند اشتباه است و امکان پذیر 
نیست. ما می توانیم روی گروه های کاالیی صحبت 
کنند،  مهارت کسب  باید  خــود شرکت ها  امــا  کنیم 
مذاکره تجاری را یاد بگیرند، زبان خارجی بلد باشند 
و قراردادها و موافقت نامه های تجاری را بشناسند که 
ما برای همه این ها آموزش هایی داشته ایم و داریم. در 
مجموع قابلیت های حرفه ای در تجارت خارجی را باید 
باال ببریم تا اینکه دولت را متهم کنیم که برای ما کاری 
نمی کند. دولت قرار نیست برای تجارت خارجی کاری 
کند و صرفاً می تواند کمک کننده و آموزش دهنده باشد 
برای  کند.  کاالیی صادراتی« حمایت  »گروه های  از  و 
مثال یک نفر به من گفت: چهار کیلو 
زعفران دارم که می خواهم در ترکیه 
بفروشم چرا از من حمایت نمی کنید؟ 
من گفتم: من اوالً با فروش چهار کیلو 
زعفران شما در ترکیه مخالفم چون 
صادرکننده نیستی و با این چهار کیلو 
به صـــادرات زعــفــران ضربه می زنی! 
پس من وظیفه ندارم برای تو بازاریابی 
کنم... اصــالً دولــت چنین وظیفه ای 
ندارد که از شخص و شرکت حمایت 
کند اما از صادرات زعفران و هدایت به 

بازارها حمایت می کند.

شد    مــطــرح  انتقادهایی  امــســال 
مبنی بر اینکه صــادرات، روی بــازار داخلی اثر منفی 
گذاشته و کمبودهای کاالیی و گرانی ها از صــادرات، 

ناشی شده است...
این را مخالفان صادرات می گویند. به هیچ وجه این 
طور نیست. تا جایی که ما در وزارتخانه و در حوزه 
تنظیم بازار دنبال می کنیم تأثیر منفی صادرات بر بازار 
داخلی را قبول نداریم و این طور نبوده است. البته باید 
به یک نکته توجه کرد وقتی قیمت ها را با فشار و به 
طور تصنعی، پایین نگه می دارند و در کشور مجاور 
این اتفاق نمی افتد، کاال در کشور ما نسبت به کشور 
همسایه ارزان تر است پس باید مواظب بود کاالی ما 
مفت و ارزان به آن سوی مرزها نرود. بنابراین هر چه در 
داخل قیمت ها مبتنی بر واقعیت های اقتصادی تعدیل 
شود هراس از خروج ارزان کاال از ما دور می شود. این 
اصول را اگر بپذیریم نوعی دیگر به صادرات و اقتصاد 
کشور نگاه می کنیم. نگرانی قاچاق کاال از کشور وجود 
دارد چون در برخی بخش ها قیمت ها به طور تصنعی 
پایین نگه داشته شده و این آسیب زدن به صادرات 
است؛ شاید صادرات را افزایش دهد اما بعضاً منجر 

به قاچاق می شود.

آقای دکتر، با توجه به بهبود نسبی روند صادرات،   
آیا به تحقق هدف گذاری امسال برای تجارت خارجی 

امیدوار هستید؟  
هدف گذاری امسال برابر با سال 98 است. به باور من 
ممکن است با 10 درصد کاهش ارزش صادرات نسبت 
به سال گذشته مواجه شویم. در سال گذشته، ارزش 
با  صــادرات غیرنفتی کشور 41 میلیارد دالر بود که 
احتساب کاهش 10 درصدی، احتماالً ارزش صادرات تا 

پایان سال به حدود 37 میلیارد دالر می رسد.

 در 9 ماه امسال، صادرات کشور به 25 میلیارد و 112 میلیون دالر و واردات 
 به 26 میلیارد و 858 میلیون دالر رسید که این اعداد نشان دهنده ارزش حدوداً 

52 میلیارد دالری مبادالت تجاری کشور است

 تمرکز تجاری کشور از سال 97 بیشتر روی کشورهای همسایه است چون 
 تبادل تجاری، نقل و انتقال پول و کاال آسان تر است. بر همین اساس سهم 
54 درصدی همسایگان از صادرات ما در سال 97 امسال به نزدیک 70 درصد 

تا پایان سال می رسد

 ساختار تجاری ما تا حدودی خودش را با تحریم وفق داده است. بعضی ها 
اهمیت تحریم را برجسته می کنند، حال آنکه در فرایند زمان، اهمیت تحریم ها 

کم و کمتر شده است

 انتظارمان از صادرکنندگان این است که این اصل را در نظر بگیرند کشور در 
شرایط سخت تحریمی است و برای روشن نگه داشتن چراغ کارخانه ها، اشتغال 
و تداوم راه تولید و صادرات نیازمند این هستیم که ارز حاصل از صادرات برگردد 

تا چرخه تجاری کشور زنده بماند

 باید برای صادرات، فرهنگ سازی کنیم و آن را به عنوان یک اصل مهم 
و ارزش جا بیندازیم چون اقدامی مهم برای توسعه تولید، رفاه و اشتغال 

چون  و  گذاشت  احــتــرام  صادرکننده  به  باید  اســت.  کشور 
برای  نیاز  مورد  ارز  تأمین  و  کشور  فناوری  به روزرسانی  در 
باید  مفید هستند،  و  مؤثر  این حد  تا  اولیه  مواد  واردات 

دستشان را بوسید

 به دنبال این هستیم که با تغییر نحوه 
صدور کارت بازرگانی، صادرکنندگان 
بی شناسنامه را که ممکن است به 
نظام ارزی و وجهه و آبروی کاالی 
ایرانی در عرصه بین الملل ضربه 
بزنند یا از عرصه خارج کنیم و یا 

به راه بیاوریم

 دلیلی نــدارد حتماً رایــزن آن طرف آب هــا و در سفارتخانه نشسته باشد! 
اینکه یک شرکت توقع داشته باشد دولت برای او بازاریابی کند اشتباه است 

و امکان پذیر نیست

 در چند ماه اخیر صادرکنندگان به آرامــش نسبی رسیده اند و ما تمام 
تالشمان را برای کمک به صادرکنندگان و شناسایی مشکالت و رفع آن 

برای انجام تعهدات ارزی به خرج می دهیم

بخشی از کاهش 
مبادالت تجاری 

ما با اتحادیه اروپا 
به تمرکزمان بر 

کشورهای همسایه 
برمی گردد و بخشی 
هم به مشکالت کرونا 
و محدودیت هایی که 

پیشتر توضیح دادم

بـــــــرش
مخالفان صادرات 

می گویند صادرات روی 
بازار داخلی اثر منفی 

گذاشته اما به هیچ 
وجه این طور نیست 
ما در وزارتخانه و در 

حوزه تنظیم بازار تأثیر 
منفی صادرات بر بازار 
داخلی را قبول نداریم

بـــــــرش

گفت وگوی تفصیلی قدس با حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

ساختار تجاری کشور خودش را با تحریم وفق داده است

بر  بندی شد  هم  کرونا  تحریم،  بر  عــالوه  امسال  غالمی:  فرزانه 
که  در شرایطی  هم  آن  کشور؛  غیرنفتی  پای صــادرات  و  دست 
فاصله گرفتن روزافزون از دالرهای نفتی یک ضرورت حیاتی برای 
اقتصاد »نفت زده« ایران است. اگر چه در سال جاری مجموعه 
تجارت جهانی با ویروس کرونا درگیر بود و تبادالت تجاری از این 
حکایت  ایــران  خارجی  تجارت  اما  دید  آسیب های جدی  ناحیه 
خاص خود را دارد. در ماه های گذشته از یک سو دولت و بانک 
مرکزی تمام تالششان را برای توسعه صادرات غیرنفتی و در عین 
از دیگر سو  و  ارزهــای صادراتی به خرج دادند  بازگرداندن  حال 
صادرکنندگان، انتقادها و نارضایتی های دو سال گذشته مبنی بر 
وجود قید و بند های بخشنامه ای برای ایفای تعهدات ارزی و نبود 
امکانات زیرساختی برای توسعه صادرات را تداوم بخشیدند. در 
وزیر صمت  معاون  زادبــوم،  پای صحبت حمید  روزهایی  چنین 
از فراز و  تا  ایران نشستیم  و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
فرودهای کمی و کیفی صادرات غیرنفتی در سال ویژه »کرونایی- 

تحریمی« بشنویم. 
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چه فاکتورهایی در انتخاب یک دوربین دیجیتال 
اهمیت دارند؟

اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده اید حتماً 
پرسش های زیادی در ذهنتان وجود دارد. پرسش هایی مثل اینکه کدام 
دوربین برای شما مناسب تر است؟ ما در اینجا سعی می کنیم شما را برای 
رسیدن به بهترین انتخاب راهنمایی کنیم. اگر می خواهید بهترین دوربین را 

برای نیازهای خود پیدا کنید، باید چند مورد را در نظر بگیرید.
دقت حسگر احتماالً نخستین مورد از مشخصات یک دوربین است که 
مورد توجه قرار می گیرد. دقت حسگر با واحد مگاپیکسل سنجیده می شود. 
مگاپیکسل در واقع واحدی برای سنجش رزولوشن یک دوربین است. در 
واقع هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد دقت تصویر شما بیشتر خواهد 

بود.
اندازه سنسور نیز فاکتور بسیار مهمی است. سنسور جایی است که تصویر 
روی آن شکل می گیرد؛ بنابراین بهتر است شانس خود را برای نتایج بهتر 
بهتری حاصل می کند.  نتیجه  بزرگ تر  کلی سنسور  به طور  ببرید.  باال 
سنسور های بزرگ تر نور بیشتری را نسبت به کوچک ترها جمع می کنند و 

موجب می شوند که نویز تصویر کمتر شود. 
لنز دوربین موضوع مهم بعدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. دوربین ها 
دوربین هایی  می شوند.  تقسیم  دسته  دو  به  کلی  تقسیم بندی  یک  در 
با لنز قابل تعویض و دوربین هایی که لنز آن ها به بدنه چسبیده و قابل 
تعویض نیست. اگر هدف شما ثبت تصاویر با کیفیت از سفرها، مناظر 
طبیعی و سوژهای مختلف است و عکاسی را به صورت تخصصی دنبال 
نمی کنید لزومی ندارد دوربین شما لنز قابل تعویض باشد در غیر این صورت 

دوربین های با لنز قابل تعویض مناسب شماست.
عملکرد فوکوس فاکتور تعیین کننده بعدی است. شما به کمک فوکوس 
چشم بیننده را به نقطه ای هدایت می کنید که می خواهید آنجا را ببیند. 
اگر عمل فوکوس کردن به درستی انجام نشود بهترین شات ها هم نابود 
می شوند. هنگامی که شما سوژه ای را مشخص کردید باید بتوانید به سرعت 
و با دقت روی آن فوکوس کنید. برای فعال کردن سیستم فوکوس اتوماتیک، 
کافی است دکمه شاتر را تا نیمه  فشار دهید و روی چیزی در کادر تمرکز 

کنید.
فاکتور مهم بعدی که در هنگام خرید یک دوربین اهمیت دارد این است 
که دوربین در دستان شما چگونه احساس می شود. چینش دکمه ها باید به 
گونه ای باشد که شما قادر باشید به راحتی به تمام دکمه ها دسترسی داشته 
باشید. اندازه و وزن دوربین هم عامل بسیار مهمی است. اگر می خواهید 
دوربین خود را همیشه به همراه داشته باشید باید دوربینی تا حد ممکن 

سبک و جمع و جور انتخاب کنید. 
در نهایت اگر می خواهید عکس های عمومی و روزمره خود را با ابزار بهتری 
نسبت به دوربین های موبایل بگیرید، اما همچنان اتوماتیک عکاسی  کنید، 
یک دوربین  کامپکت می تواند جوابگوی نیازتان باشد. این دوربین ها قیمت 
کمی دارند و کار کردن با آن ها بسیار ساده است. دوربین های بریج یا شبه 
SLR هم مناسب کسانی است که عکاسی را کمی جدی تر دنبال می کنند، 
اما قصد تهیه انواع لنزها برای مقاصد مختلف عکاسی را ندارند. ولی اگر 
شما عالقه مند به عکاسی حرفه ای هستید، یک DSLR چیزی است که به 

آن نیاز دارید.
اگر دنبال یک دوربین اقتصادی هستید  دوربین های دیجیتال سامسونگ 
با قیمت ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان، دوربین دیجیتال سونی به ارزش ۳,۹۸۰,۰۰۰ ، 
قیمت  به  نیکون  دیجیتال  دوربین  و   ۹,۲۹۰,۰۰۰ کانن  دیجیتال  دوربین 
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان نیز از  جمله دوربین هایی هستند که برای عکاسی 

مناسب هستند.

بانک مرکزی س ناصر همتی، رئیس  کل 
در خصوص تصمیم دولت در مورد ارز 
بودجه  اصالحیه  در  4هزارو۲۰۰تومانی 
۱4۰۰، اظهار کرد: تصمیمی برای تغییر 
کاالهای  و  دارو  4هزارو۲۰۰تومانی  ارز  
اساسی در اصالحیه الیحه بودجه ۱4۰۰ 

توسط دولت اتخاذ نشده است.
هیئت مدیره س عــضــو  حــجــت،  عظیم 

ــداران گــوشــتــی گــفــت:  ــرغــ ــ اتــحــادیــه م
بازگشته  مــرغ  بـــازار  بــه  ــاره  دوبـ التهاب 
ــزار تومان  و گــران فــروشــی مــرغ بــه ۲۹هـ
رسیده است. هر چند در برخی مناطق 
مرغ با قیمت باالی ۳۰هــزار تومان هم 

عرضه می شود.
سخنگوی س فرهنگی،  محمدحسین 

تاکنون  گــفــت:  مجلس  هیئت رئیسه 
تصمیم  دو  مسکن  ــوزه  حـ در  مجلس 
گرفته است؛ الزام دولت به تولید ساالنه 
یک میلیون مسکن مصوبه دوم تشکیل 
صــنــدوق مــلــی مسکن کــه امــیــد اســت 
تا  مسکن  مسئله  مجلس  مصوبات  بــا 

حدودی برطرف شود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و س

ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
مسیر  از  مسکن  ــازار  بـ کنترل  امــکــان 
قیمت گذاری توسط دولت از نظر قوانین 
اما در  نــدارد،  اجرایی وجــود  و ساختار 
خصوص افزایش تولید و ساماندهی بازار 
مسکن  کارهای مهمی انجام شده و در 

حال انجام است.
ــورم قیمت س ــرد: تـ ــار اعـــالم کـ مــرکــز آمـ

تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به 
دوره مشابه در سال قبل )تورم ساالنه( 

به ۵۸.۹درصد رسید.
ارونقی، معاون فنی گمرک ایران گفت: س

امکان  گرفته،  صــورت  پیگیری های  طی 
ــروه  تــرخــیــص آن دســتــه از کـــاالهـــای گ
ثبت  دارای  کــه  ممنوع(  ــار)واردات  ــهـ چـ
سفارش بانکی بوده و پیش و یا حتی پس 
از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، 

بدون قید زمانی فراهم شده است.
روحانی نژاد، مدیر س طبق گفته مهدی 

گروه علمی تحلیلی طیف و مدیر فروم 
اینترنت اشیای ایران، تا سال ۲۰۲۵ در 
اینترنت  به  دستگاه  ۲۰۰میلیون  ایــران 
اشیاء متصل می شوند و تا سال ۱4۰۳ 
و  ارتباطات  باید دست کم ۱۰درصد  نیز 
اتصاالت ایران روی فناوری های ارتباطی 

جدیدی همچون ۵G باشد.
ــنــی، ســخــنــگــوی س ســـیـــدالـــبـــرز حــســی

ــورای  ــران مــجــلــس شــ ــمـ کــمــیــســیــون عـ
اسالمی گفت: تمامی اراضی که وزارت 
راه و شهرسازی متولی آن است و قابلیت 
اجرایی شدن طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن را دارند، احصا شده و با هدف 
و  انبوه سازان  اختیار  در  ۹۹ساله  اجــاره 

سازندگان قرار می گیرد.

راهنمای خرید

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بدون تیتر

 توافق ایران و روسیه برای ایجاد بانک و بیمه مشترک و توسعه کشت فراسرزمینی    رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تأکید بر تعامالت و استقبال طرف روسی از مباحث مربوط به حوزه 
کشاورزی گفت: ایجاد بانک و بیمه مشترک، کشت فراسرزمینی، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ساخت مراکز پرتودهی از توافقات ایران و روسیه است. سیدجواد ساداتی نژاد در گفت وگو با خانه ملت 

با بیان اینکه یکی از دستاوردهای سفر به روسیه تسهیل در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور است، گفت:  ایران تنها 1/5درصد بازار میوه و صیفی و سبزی جات روسیه را در اختیار دارد.

خبر خوب

یک پژوهشگر ریسک گفت: قیمت نفت 
دو برابر سه ماهه اول سال است؛بنابراین 
اقتصاد  به  صـــادرات  از  ناشی  ارز  ورود 
دو برابر بهار سال جاری است. به گفته 
تسنیم، محمدحسین ادیب معتقد است 
هزینه جابه جایی پول برای انتقال درآمد 
ناشی از صادرات به صفر نزدیک شده 
یعنی در عمل محدودیت بــرای انتقال 
منابع ناشی از صادرات در کمترین حد 
بــا دو  ممکن اســت. انتقال پــول کــامــالً 
ماه قبل متفاوت است. به گفته وی، ۹۰ 
درصد صــادرات غیرنفتی ایران در واقع 
صادرات مشتقات انرژی است که با نفت 
قیمت گذاری می شود و قیمت نفت دو 

برابر سه ماهه اول سال است.

ورود ارز صادرات به اقتصاد 
کشور دو برابر شد

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
فناوری های  و  توانمندی  از  دفاع  وزارت 
بسیار پیچیده ای برخوردار است که اگر 
کشاورزی  بخش  در  توانمندی ها  ایــن 
استفاده شود، شاهد اتفاق های خوبی در 
این بخش خواهیم بود. به گفته ایسنا، 
مورد  انــواع حسگرهای  کــرد:  بیان  وی 
بخش  در  هوشمند،  کشاورزی  در  نیاز 
شیالت انواع شناورها، قایق ها، اسکله ها، 
سکوهای صیادی و آب های مازادی که 
در اختیار وزارت دفاع است می تواند در 
پرورش ماهی مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین تکنولوژی هوا و فضا، هلی کوپتر 
و پــهــپــادهــا مــی تــوانــد تــوســط ســازمــان 

جنگل ها مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از توانمندی های 
وزارت دفاع برای کشاورزی 

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد 
حال  در  حسابرسی  ســازمــان  گــفــت: 
بررسی گزارش های ارزش گــذاری سهام 
اگــر این  بانک های ادغــامــی اســت کــه 
سهام  ارزش  کــه  شـــود  ایـــن  بــه  منتج 
افــزایــش یــابــد، مجدد بــه ســهــامــداران 
ارزش  اگر  ولی  کرد،  خواهیم  پرداخت 
سهام کاهش یابد پول هایی که پرداخت 
شده بازپس گرفته نمی شود. به گفته 
فارس وی ادامه داد: هر چه ارزش گذاری 
به  ۵۵درصــد  تا   ۲۵ بین  افتاده،  اتفاق 
دلیل شرایط تورمی کشور، ارزش گذاری 
سهامداران  به  بعد  و  شده  داده  رشد 
حقیقی بانک هایی اختصاص داده ایم 

که ادغام شده اند.

 مابه التفاوت سهام 
بانک های ادغامی را می دهیم

یک مقام  مسئول در نظام بانکی گفت: از 
این پس دارندگان سهام عدالت با مراجعه 
بانک  دو  در  طــراحــی شــده  بــه سامانه 
ملی و تجارت می توانند ۵۰درصد ارزش 
سهام عدالت خود را کارت اعتباری بگیرند. 
موسوی به مهر گفت: مردم برای دریافت 
این تسهیالت نیاز به مراجعه به شعب 
با  و متقاضیان صرفاً  ندارند  بانک  این 
ارسال مدارک هویتی از جمله شناسنامه 
طراحی  سامانه  در  خــود  ملی  کـــارت  و 
شده می توانند درخواست خود را ارسال 
کرده و پس از دو تا سه روز کاری، کارت 
اعتباری خود را دریافت کنند. مدت زمان 
بازپرداخت این تسهیالت سه ساله است 
و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.

دارندگان سهام عدالت 
کارت اعتباری می گیرند

راه اندازی کشتی الینر بین بندرعباس و بندرالذقیه
کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه به 
فارس گفت: کشتی الینر بین بندرعباس و بندرالذقیه  از 
بیستم اسفند ماه آغاز به کار خواهد کرد. این خط کشتی 
حمل بار و کاالهای صادراتی بین ایران و سوریه از این 
پس به طور منظم در بیستم هر ماه از بندرعباس به سوی 

بندر الذقیه در سوریه حرکت می کند.

3  دلیل آمریکا برای موافقت با اعطای وام به ایران
مسعود براتی، کارشناس روابط بین الملل نوشت: آمریکا از 
موافقت احتمالی با وام صندوق بین المللی پول سه هدف 
اصلی دارد. نخست؛ یک امتیاز نمادین است برای آرام 
کردن ایران و تنش زدایی، دوم؛ به اصطالح خودشان یک 
امتیاز »غیررسمی« است و سوم اینکه می توانند به بهانه 

این وام در اقتصاد ایران دخالت سیاسی کنند.

قیمت ماشین لباسشویی

DWK-Life80TS دوو

SWD-Octa C اسنوا

 J8250W جی پالس

Coral TFW 28413  کرال

TFU-84401 پاکشوما

WM843-SS  ال جی

 Q1255W سامسونگ

GVS228TC3 کندی

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

ظرفیت: 8 کیلوگرم

قیمت بازار: 11,590,000 تومان

قیمت بازار: 12,450,000 تومان

قیمت بازار: 9,970,000 تومان

قیمت بازار: 10,450,000 تومان

قیمت بازار: 10,499,500 تومان

قیمت بازار: 14,000,000  تومان

قیمت بازار: 16,500,000 تومان

قیمت بازار: 11,985,600 تومان

جامعه  هــیــئــت مــدیــره  عــضــو  حـــائـــری،  علیرضا 
متخصصان نساجی در گفت وگو با قدس آنالین 
گفت: تنها تولید پارچه چادر مشکی در ایران در 
کارخانه حجاب شهرکرد در استان چهارمحال و 
بختیاری انجام می گیرد که ۱۰میلیون متر در سال 
ظرفیت دارد، اما براساس آخرین خبر تولید آن 
تازه به ۷.۵میلیون متر در سال رسیده و این در 
حالی است که نیاز کشور به چادر مشکی در سال 
۷۰میلیون متر است که در بهترین حالت ۱۰درصد 

نیاز داخل را پاسخ می دهد.
وی افزود: به تازگی کارخانه نایب زرین خوانسار 
نیز که حدود ۱۰ الی ۱۵ سال پیش به همین منظور 
راه اندازی اما متوقف شده بود، دوباره بازسازی  شده 
و قرار است پارچه چادر مشکی تولید کند و تا 
تیر و مرداد سال آینده خط تولید آن به ظرفیت 
۵میلیون متر راه اندازی خواهد شد. این کارخانه 
در فاز ۲ نیز به تولید ۱۰میلیون متر خواهد رسید. 
داده انــد  خبر  صمت  وزارت  مقامات  همچنین 
یک واحــد دیگر هم در قزوین با دو خط تولید 
به ظرفیت ۲۰میلیون متر تا سال ۱4۰۰ راه اندازی 
می شود. با این حساب تولید پارچه چادر مشکی 
به ۳۰ تا ۳۵میلیون متر می رسد که ۵۰درصد نیاز 
کشور را پاسخگوست و باز هم باید ۳۵میلیون متر 

واردات داشته باشیم.
حائری با اشــاره به اینکه کیفیت پارچه تولیدی 
ــه حــجــاب شــهــرکــرد مــطــلــوب و مطابق  ــارخــان ک
مشکی  چــادر  مخصوص  جهانی  استانداردهای 
اســت، تصریح کــرد: در ایــن میان ایــن صنعت 
مشکالت و چالش های زیادی را پشت سر گذاشت، 
اما چالش های دیگری هنوز بر سر تولید این صنعت 
وجود دارد از جمله نخ مخصوص این پارچه تا دو، 
سه سال پیش از خارج وارد می شد، اما به تازگی 
چند کارخانه تولید نخ های فیالمنت پلی استر برای 
تولید نخ های DTY و ATY که نخ های پُر تاب نیز 

گفته می شود ساخته شده که نیاز این کارخانه را 
تأمین می کند. در رنگ سازی و مواد افزودنی دیگر و 
همچنین ماشین آالت همچنان به کره جنوبی، ژاپن 
و تایلند وابسته هستیم به خصوص ماده خاصی در 
رنگ به نام DIS PERS که موجب می شود نخ های 
پلی استر بور نشوند، گردوغبار نگیرند و ثبات نور و 

ثبات سایشی خوبی داشته باشند.
این عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان 
تهران در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر مابقی نیاز 
کشور به چادر مشکی با تعرفه ۳۰درصد از خارج 
وارد می شود که نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دالر 
است و نیاز به قاچاق وجود ندارد، البته ممکن است 
چادر  پارچه  قاچاق،  پوشش  در  کثیفی  پول های 

مشکی وارد کشور کنند.
حائری در خصوص اینکه قیمت تمام شده چادر 
داخلی برای مصرف کننده هنوز گران تمام می شود، 
گفت: قرار بود چادرمشکی در داخل تولید شود تا 
با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد؛ 
چرا که چادر مشکی در کشور صرفاً یک کاالی 
اقتصادی و صنعتی نیست بلکه یک محصول 
فرهنگی است و برای بزرگ ترین مصرف کننده چادر 
مشکی خجالت آور است از کشوری که در سال ۱۰۰ 
متر هم از این پارچه مصرف نمی کند، میلیون ها متر 

چادر وارد کند.
وی گفت: مدیران اقتصادی و صنعتی کشور ما در 
این 4۰ ساله همت نکردند پنج خط تولید چادر 
مشکی ۲۰ میلیون متری وارد کنند در حالی  که تا 
۱۰۰ میلیون متر چادر مشکی به  راحتی در این کشور 
و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مصرف دارد. 
برای کشورهایی چون کویت و امارات ترجیح این 
است که با لنج باربری و فاصله 4۵ دقیقه ای پارچه 
چادر مشکی از ایران وارد کنند تا نصف کره زمین را 
دور بزنند و چادر از کره جنوبی، تایلند و اندونزی با 

کشتی های اقیانوس پیما وارد کنند.

روایت یک تولیدکننده از مشکالت تولید پارچه چادر مشکی

واردات برای بزرگ ترین مصرف کننده 
چادر خجالت آور است

,ع
99

11
92

2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1093574(

آگهی تغییرات شرکت رامین گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17798 و شناسه ملی 10380333662 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان غالم رضا رضائی به 
کد ملی 0936559861 ،  غالم یحیی رضائی به کد ملی 0936559853 و خانم زری یزدانی به کد ملی 093422960به عنوان اعضای 
و سیده معصومه  ملی 0931456673  به کد  زادگان  نرگس علی  . خانمها  انتخاب گردیدند  برای مدت دو سال  اصلی هیئت مدیره 
عنایتی به کد ملی 0934000794 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1093820(

تاسیس شرکت سهامی خاص چشم انداز توسعه تجارت الماس درتاریخ 1399,11,19 به شماره ثبت 75581 به شناسه ملی 14009790878 

و  فعالیت :صادرات  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  و  ثبت 
واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی ، صنعتی ، کشاورزی ، کاال ، نفت و فرآورده های نفتی و گازی و کلیه محصوالت پتروشیمی و کلیه ی

 محصوالت گوگردی شکل یافته و کلوخه گوگردی با منشاء گازی و نفتی و همچنین تولید گوگرد گرانوله ، گوگرد بنتونیت دار ، گوگرد 
پاستیل ، گوگرد مایع ، گوگرد میکرونیزه ، اسید سولفوریک و اسید کلریدریک - احداث و راه اندازی و توسعه و بسط خط تولید و 
ایجاد هر نوع کارخانه و مجموعه صنعتی - اعطاء و اخذ نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی و ضمانتنامه های بانکی از کلیه ی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی 
و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مشهد، محله سناباد ، خیابان اسرار شرقی ]دانشگاه 21[ ، خیابان دانشگاه ، پالک 0 ، ساختمان آلتون ، طبقه 19 ، واحد 5 کدپستی 
ریالی   1000 سهم   1000000 به  منقسم  نقدی  ریال   1,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   9138831971
تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 995092 مورخ 1399,11,04 
نزد بانک موسسه اعتباری ملل  شعبه شهید قرنی با کد 0509 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضای  
هیئت مدیره آقای مسعود عزتی به شماره ملی 0922395292 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم الهام رجبیان 
یزدی به شماره ملی 0922473201 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدامیر رجبیان یزدی به شماره ملی 
0923249028 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی زارعی به شماره ملی 0941084566 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید مهدی هاشمی به شماره ملی 0942418239 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای 
جمال فرحناک آجی بیشه به شماره ملی 0942584066 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اصالحیه آگهي مناقصه شماره 99-۳۷ 

     کلیه متقاضیان مناقصه شماره 99-37 
پیرو آگهی های چاپ ش��ده مناقصه شماره 37-99 با موضوع خرید انواع پایه چوبی 
اشباع شده در روزنامه قدس به تاریخهای 20 و 21 بهمن سال جاری, بدینوسیله به اطالع 
می رساند مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا تاریخ 1399/11/27 تمدید 
گردیده است .در ضمن سایر شرایط آگهی چاپ شده قبلی به قوت خود باقی است.
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شركت توزيع نيروي برق
 سيستان و بلوچستان
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رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده:

13 میلیون جوان منتظر ازدواج داریم
کــبــری خــزعــلــی، رئــیــس شـــورای 
فــرهــنــگــی و اجــتــمــاعــی زنــــان و 
خانواده گفت: ۱۳ میلیون جوان 
نزدیک  که  داریــم  ازدواج  منتظر 
در  آن هـــا  از  نــفــر  میلیون   4 ــه  ب
ازدواج  دارند؛  دانشگاه ها حضور 
این دانشجویان می تواند الگویی 
ــدآوری سایر  فــرزن و  ازدواج  ــرای  ب

جوانان باشد.
به گزارش ایرنا وی افزود: در طرح جامع جمعیت تمام امکانات فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، حمایت های الزم، مشاوره ها و مرخصی ها در دوران 
ازدواج و فرزندآوری لحاظ  تحصیل و تخصص برای تشویق جوانان به 

شده است و این ستاد می خواهد همه این موارد را عملیاتی کند.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

 افزایش 5 درصدی تعرفه جرایم رانندگی 
در سال آینده

آینده  ســال  در  رانندگی  جرایم  تعرفه  گفت:  ناجا  راهـــور  پلیس   رئیس 
۵ درصد افزایش پیدا می کند. به گزارش برنا، سید کمال هادیانفر افزود: 
ما پیشنهادی مبنی بر افزایش میزان جرایم رانندگی ندادیم اما دولت 
تغییراتی ایجاد کرده است و سهم 2 درصدی بهزیستی را به ۵ درصد 
رسانده که قرار است این ۵ درصد افزایش جریمه ها به سازمان بهزیستی، 
تعرفه جرایم  بنابراین  کند؛  پیدا  اختصاص  اورژانــس  و  قانونی  پزشکی 
افزایش پیدا می کند و درآمــد آن هم  رانندگی در سال آینده ۵ درصــد 
صرف هزینه های معلوالن شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از 

تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.

یک پژوهشگر فضای مجازی:

تا 1۰ سال دیگر کشورها برای محافظت از 
داده هابه سمت ایجاد شبکه های ملی می روند

فضای  پژوهشگر  عظیمی،  علی 
به  هرچه  گفت:  مهر  به  مجازی 
توسعه  با  می رویم،  آینده  سمت 
اینترنت  و  شبکه ها  بعدی  نسل 
قلمرو  در  داده  مالکیت  اشــیــا، 
سرزمین ها پررنگ تر می شود. به 
همین دلیل سیاست کلی بیشتر 
کــشــورهــا و قــدرت هــا حــرکــت به 
و  ملی  شبکه های  ایجاد  سمت 

را می توان به  این  از داده هاست.  برای محافظت  ائتالف های منطقه ای 
منزله پایان اینترنت جهانی تعبیر کرد؛ در واقع اینترنت فعلی در ۱۰ سال 

آینده به این شکل نخواهد بود.
اینترنت دیگر وابسته به  این آینده پژوه ادامه داد: هم اکنون ملزومات 
جهان تک قطبی پس از جنگ جهانی دوم نیست. در نتیجه اینترنت 
به شکل فعلی به تدریج تضعیف می شود و کشورها به سمت استفاده از 

شبکه های منطقه ای و یا ملی می روند.

دور،  چندان  نه  روزگاری  طیرانی   اعظم   
ایرانیان را با اخالق و منش مثال زدنی شان 
پیش  سال  چند  همین  تا  می شناخته اند. 
مصادیقی همچون حرمت موی سفید بزرگان 
پیشه ها  و  کسوت ها  از  برخی  به  احترام  و 
و  شهرها  فرهنگ  از  انکارناپذیر  بخشی 
روستاهایمان بود. اما با ورود و رونق ابزارهای 
به اصطالح مدرن و فناوری های نوین، بخشی 
از آداب به یادمانده از گذشتگانمان به محاق 
حاال  که  به گونه ای  شد؛  سپرده  فراموشی  و 
فضای مجازی به محملی امن و مطمئن! برای 
بیان ناگفته های خلوت کاربران آن تبدیل شده 

است. 
چندی پیش صفحه توییتر منتسب به دفتر 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با گالیه از 
این وضعیت آشفته به نقل از ایشان نوشت: 
»حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن بسیار 
با گسترش  امــروز  اســت که متأسفانه  مهم 
فضای مجازی به تدریج این ادب دارد کمرنگ 
جامعه  از  باید  بدگویی  و  بدزبانی  می شود. 
این چیزها مبرا  از  ائمه   جمع شــود. مکتب 
است. در اظهارات، قول  به  غیرعلم، غیبت، 

تهمت، بدگویی و بدزبانی نباید باشد«.

 تحول گستره ارتباطات با ظهور »
فضای مجازی 

پژوهشگاه  ــبــاطــات  ارت پــژوهــشــکــده  رئــیــس 
ما  با  گفت وگو  در  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ، 
با  اینکه در جامعه اسالمی  بر  تأکید  ضمن 
پیشینه قوی فرهنگی و تمدنی نباید چنین 
نــاهــنــجــاری هــایــی در نــظــام ارتــبــاطــی کشور 
دیــده شــود، مــی افــزایــد: در بــررســی مفاهیم 
مربوط  ارتباطی  الگوی  نخستین  ارتباطی، 
و 7۰۰ سال  هــزار  به 2  اســت که  ارسطو  به 
پیش برمی گردد. زمانی که ارسطو نخستین 
ارتباط،  را مطرح کرد، فرایند  ارتباطی  الگوی 
دربرگیرنده دو عنصر فرستنده و گیرنده یعنی 
سخنران و شنونده بود. اما طی سه هزاره اخیر 

اتفاقات بسیاری رخ داده و تا آنجا پیش رفته 
که امروزه دو عنصر فرستنده و گیرنده به پنج 
عنصر فرستنده، مجرا، گیرنده، تأثیر و بازخورد 
افــزایــش پیدا کــرده اســت. الگوی نخستین 
مربوط به زمانی بوده که فناوری وجود نداشت 
و صحبت ها به صورت شفاهی و سخنرانی 
بیان می شد، اما با ظهور و پیشرفت فناوری 
چاپ، پیام های شفاهی به پیام های نوشتاری 
و مکتوب تبدیل شد و هرچه به زمان حال 
ــنـــاوری بر  ــر شـــده ایـــم پــیــشــرفــت فـ ــزدیــک ت ن
به  روزنــامــه  از  و  گذاشته  تأثیر  نیز  ارتباطات 
تبدیل  اینترنت  و  مــاهــواره  تلویزیون،  رادیـــو، 
شده و اکنون گستره ارتباطات با ظهور فضای 

مجازی متحول شده است. 
فضای  اینکه  بــیــان  ــا  ب عقیلی  وحــیــد  سید 
که  دارد  ویــژگــی هــایــی  و  کیفیت ها  مــجــازی 
شکل تازه ای از تولید، نشر و فرایند پردازش 
را در سطح بین المللی در فضایی بدون مرز 
ادامــه می دهد:  و زمان به وجود آورده است، 
در این فضا کوچک ترین بی دقتی پیامدهای 

گسترده ای به دنبال دارد و این 
ویژگی تدوین پیام را در مقایسه 
با گذشته دشوارتر کرده است. 
این  در  همواره  دلیل  همین  به 
یا حذف  و  فضا شاهد تکذیب 
اخبار متعدد هستیم زیرا وقتی 
از طـــریـــق مــجــرای  فــرســتــنــده 
مــجــازی بــه صـــورت نــوشــتــاری، 
را  پیامی  تصویری  یا  و  صوتی 
ثبت  پیام  آن  می کند،  ــال  ارسـ
به  پیام  می شود و هنگامی که 
گیرنده می رسد، گیرنده دربرابر 
آن بازخورد نشان می دهد؛ این 
است  ــه ای  ــن آی مانند  بـــازخـــورد 
قرار  پیام  فرستنده  برابر  در  که 
چه  می دهد  نشان  و  می گیرد 

چیزی گفته است، از جمله این موارد رعایت 
اصـــول انــســانــی، رعــایــت حــقــوق مخاطب و 

رعایت ادب و اخالقیات است. 
بــا اشـــاره بــه اینکه  ایــن دانشیار ارتــبــاطــات 

دور  ســـال هـــای  از  ــان  ــیـ ــرانـ ایـ
گــفــتــار  در  را  ادب  ــواره  ــمــ هــ
و در مکتب  رعایت می کردند 
اهــل بــیــت)ع( نیز هــمــواره بر 
رعایت اخــالق و ادب در همه 
شرایط تأکید و از تهمت زدن، 
بدگویی، بد زبانی و دروغ نهی 
شــده اســت، ادامـــه می دهد: 
اسالمی  و  ایــرانــی  جامعه  در 
که سایه جمهوری اسالمی بر 
مسئولیت  ماست،  نظام  سر 
ــر مــلــت هــا،  مـــا بــیــش از ســای
دنیاست  ملیت های  و  اقـــوام 
فرهنگی  پیشینه  آنکه  ضمن 
ــارش هــای اســالمــی به  و ســف
بیان احسن داشتن، پرهیز از 
خشم، حجت قوی آوردن، پرهیز از هجو و 
سرزنش، این مسئولیت را بیشتر می کند، در 
نتیجه بی ادبی و بی اخالقی به هیچ عنوان در 

شأن مردم و ملت ما نیست. 

کاربر به جای مخاطب »
به گفته این دانشیار ارتباطات، مخاطبان در 
فضای مجازی با نام کاربر شناخته می شوند و 
این نام گذاری اتفاقی نیست که نام »مخاطب« 
عربی، »شنونده« فارسی و یا »آدینس« انگلیسی 
به کلمه »یوزر« انگلیسی تبدیل و بعد به کاربر 
ترجمه شــده اســت؛ چــرا که سهم گیرنده از 
فضای ارتباطی بیشتر شده و می تواند بازخورد 
البته  دهـــد.  نشان  منفی(  و  مثبت  از  )اعـــم 
موضوع حفظ ادب اسالمی و رعایت حقوق 
جامعه و شهروندی و همچنین رعایت شئون 
انسانی و اسالمی پیش از فضای مجازی هم 
وجود داشته و مورد تأکید بوده است، اما اکنون 
به واسطه مراحلی که بیان شد از حساسیت 
بیشتری برخوردار شده به همین دلیل رسالت 
و مسئولیت سخنرانان و همه کسانی که در 
مقام ارسال کننده پیام و اطالعات در این نظام 

رسانه ای فعالیت دارند، افزایش یافته است. 

جنبه های مثبت و منفی نظام ارتباطی »
در فضای مجازی 

دکتر عقیلی ادامه می دهد: با توجه بیشتر به 
فضای مجازی به عنوان شکل جدیدی از نظام 
ارتباطی درمی یابیم جنبه های مثبت و منفی 
یکدیگر  کنار  در  فضا  ایــن  در  ارتباطی  نظام 
قرار گرفته اند؛ از جعل یا تحریف خبر، ارائه 
اطالعات غلط، جعل عکس و فیلم با استفاده 
از نرم افزارهای مختلف به عنوان جنبه های 
منفی این حوزه و از دسترسی آسان، سریع و 
همگانی به اخبار و اطالعات این فضا به عنوان 

جنبه های مثبت آن می توان یاد کرد.
دارد سیاست گذاری  ضــرورت  می افزاید:  وی 
تا  انجام شود  بــرای فضای مجازی  رسانه ای 
بتوان بر محتوای اخبار و اطالعات تولیدی در 
فضای مجازی -نه به عنوان محدود کردن و 
فیلترینگ، بلکه به عنوان مجری- نظارت کرد 
تا شــأن و حقوق افـــرادی که در ایــن فضا به 

تعامل می پردازند رعایت شود.

بررسی ضرورت سیاست گذاری رسانه ای در فضای مجازی در گفت و گو با دکتر وحید عقیلی

حفظ ادب اسالمی در عصر انفجار اطالعات
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خبر

در مکتب اهل بیت)ع( 
نیز همواره بر رعایت 
اخالق و ادب در همه 

شرایط تأکید و از 
تهمت زدن، بدگویی، 
بد زبانی و دروغ نهی 

شده است

بـــــــرش

 آمار پایین طالق در ازدواج های دانشجویی  حجت االسالم مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: میزان طالق در ازدواج های دانشجویی نسبت به میانگین کشوری 
بسیار پایین تر است. به گزارش ایسنا وی افزود: نتایج پیمایشی هزار نفره از زوج هایی که در ازدواج دانشجویی شرکت کرده بودند از حدود 2 درصد جدایی بین آن ها حکایت داشت که با میانگین کشوری فاصله 

زیادی دارد، همچنین بررسی 300 هزار دانشجوی شرکت کننده در ازدواج دانشجویی از طریق ثبت احوال نشان می دهد میزان طالق در آن ها ۸/۵ درصد بود که آمار پایداری را نشان می داد.

آگهی فقدان سند مالکیت
برابر وکالت نامه ش��ماره 60۵۹۹ مورخ 1۳87/08/16 تنظیمی دفتر اس��ناد رسمی شماره ۳ بجنورد آقای محمود یزدی 
مهاجر فرزند میرزا عبداله به شماره شناسنامه ۲۴۵ استناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک شش��دانگ پالک ۴۵80 فرعی از 17۳ اصلی واقع در بخش دو بجنورد به آدرس خیابان 17شهریور جنوبی جنب 
کوچه تفاهم پالک 101و 10۳ و به ش��ماره چاپی 1۳8187 بعلت جابجائی مفقود ش��ده اس��ت و با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 7۵ دفتر امالک جلد 1۲۳ ثبت1718۴ بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و دفتر 
ام��الک بی��ش ازاین حکایتی ندارد لذا طبق ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز 
از انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی 

ساقط است. آ-۹۹1188۹
احمد اصغری شیروان - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای محمدحسین مطیع فرزندعلی به ش  ش 8 به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد 
رسمی شماره ۳0شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک ۹6۴ فرعی از 1۳ اصلی  واقع در 
قطعه ۳ شیروان بخش ۵ قوچان به آدرس  خیابان امام خمینی که متعلق به ایشان می باشدبه علت نامعلومی مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی۹76۳86ذیل صفحه ۲1۵دفتر78وشماره 
ثبت 1117۲به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده اس��ت  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله رس��می به این اداره تسلیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ 

انتشار :۲۵ /۹۹/11  آ-۹۹1188۵
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای احمدمحبوب چوکانلو فرزندابراهیم به ش  ش ۲1۴00 به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط 
دفتر اس��ناد رس��می شماره ۴شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک 7۴ فرعی از 10۳1 اصلی  واقع 
در قطعه یک شیروان بخش ۵ قوچان به آدرس  خیابان رزاز ۴۳که متعلق به ایشان می باشدبه علت نامعلومی مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی۲۵۲۳1۲ذیل صفحه ۲۹0دفتر۳۹۲وشماره 
ثبت 711۳۵به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده است سپس برابرسندرهنی شماره7۴۳0۵-۹۲/11/۲1 دررهن بانک 
مسکن قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :۲۳ /۹۹/11  آ-۹۹11886
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 0۹۵-۹7و رأی شماره 1۳۹۹60۳0711۴00۲67۴ آقای فرج اله محمدی فرزند عیسی در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 1۹1/8۲ متر مربع تمامت پالک 8۴۲فرعی ابطال شده از یک اصلی پیرشهیدواقع درقطعه  بخش 

۵قوچان خریداری از محل مالکیت آقای کریم شیروانی 
۲- برابر کالس��ه ۲1۵-۹۹و رأی ش��ماره 1۳۹۹60۳0711۴00۳۴7۵ خانم زهرا زمانی فرزند رجبعلی  در شش��دانگ 
ی��ک باب مغازه به  مس��احت ۲01/۵0 متر مربع قس��متی از  پالک ۵۳7۳و۵۳۴8 فرع��ی از ۲ اصلی مزرعه حصار واقع 

دربخش۵قوچان خریداری از مالک رسمی آقای عباس شاهرخی 
۳- براب��ر کالس��ه ۲01و۲0۲-۹۹و  رأی ش��مارات 1۳۹۹60۳0711۴00۲60۵و 1۳۹۹60۳0711۴00۲60۴  خان��م 
زهراباصبردالنجان فرزند حبیب اله وسیدمحمدحسینی فرزند سید ابراهیم بالسویه درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 
100/60 متر مربع قسمتی از پالک  ۳۵۲و۳۵۳فرعی از۲ اصلی مزرعه حصار خریداری از محل مالکیت ابراهیم راستگو
۴-برابر کالس��ه ۲76-۹۹رأی شماره 1۳۹۹60۳0711۴00۳۲۲8  خانم فاطمه قدیمی فرزند حسندرششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۳0/87 مترمربع قسمتی ازپالک  ۳1۹۹ فرعی  از1۳ اصلی باغات واقع دربخش ۵قوچان خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن قدیمی
۵-برابر کالسه ۳80-۹8و رأی ش��ماره 1۳۹۹60۳0711۴001181 ورأی اصالحی شماره1۳۹۹60۳0711۴00۳۳67 
خانم مریم دل آراء  فرزند سبحانقلی درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  ۳0/۵1 مترمربع قسمتی از پالک  ۳1۹۹ 

فرعی  از 1۳ اصلی باغات   واقع دربخش۵قوچان خریداری از مالکیت آقای حسن قدیمی
-6 برابر کالسه 1۴۹-۹8و رأی شماره 1۳۹۹60۳0711۴0017۴۳خانم  فاطمه بکم حسینی نژاد فرزند کاظم درششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت106/0۵مترمربع قس��متی ازپالک 8۳۳6فرعی از1۳اصلی باغات حومه واقع دربخش۵قوچان 

خریداری ازمحل مالکیت آقای محمدعلی طوسی
-7 برابر کالس��ه ۲۴1-۹۹و رأی ش��ماره 1۳۹۹60۳0711۴00۳۴68آقای یوسف ایزانلو  فرزند حسینقلی درششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 7۹/7۲مترمربع قسمتی ازپالک 18۲0فرعی از1۳اصلی باغات واقع در بخش ۵قوچان ازمحل 

مالکیت آقای حیدرعلی دسکره
-8 برابرکالسه۳0-۹۹ورأی شماره 1۳۹۹60۳0711۴00۳۴60 آقای محسن نیرومند فرزند حمزه رضا درششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت ۲1/66مترمربع قسمتی ازپالک ۹۳8اصلی قطعه یک ش��یروان بخش ۵قوچان خریداری ازمحل 

مالکیت آقای رضا ذبیحی
-۹ برابرکالس��ه 1۵۴-۹۹ورأی ش��ماره 1۳۹۹60۳0711۴00۳۴۲۹ آقای اس��ماعیل حس��ن زاده زیارت فرزند اسحق 

درشش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت ۲۵/۴۳مترمربع قس��متی ازپ��الک ۲6۲8فرعی از1۳اصلی باغ��ات وحومه واقع 
دربخش۵قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی

 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند 
باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد 

نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-۹۹11887
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/11/۲6 

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
آگهی اعالن نظر افراز 

بر اساس صورت مجلس شماره 7۳۹0  مورخ 1۳۹۹/11/۲0 و نقشه پیوستی وبر طبق ماده ۵ آئین نامه قانون افراز ، رای 
برافراز یک قطعه زمین پی کنی شده فضای سبز سهمی آقای مهدی صادقی به مساحت ) 161/۳۴ متر مربع ( به پالک 
ثبتی 11617 فرعی از 1۳۹ اصلی واقع در اراضی بهار بخش چهار همدان صادر گردیده است . لذا مراتب طبق ماده 18 
آئین نامه اجرایی اسناد الزم االجراء جهت اطالع مالکین مشاعی و اشخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت 
اسناد و امالک بهار و مالحظه نقشه و صورت مجلس افرازی ، چنانچه به نظریه افرازی صادره اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند . بدیهی است در صورت عدم تسلیم 

اعتراض ، نسبت به صدور سند مالکیت قطعه افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد . ) م الف ۵۳1 ( آ-۹۹1188۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف  

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به 
در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره 1۵۳۵6/ ت ۳600 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 

شرکت معدنی مازند استحکام .
فعال مجهول االمکان ابالغ می گردد آقای محمدحس��ین زاده ثانی با کد شناس��ایی بیمه 6۹60۵۳۳6 ادعای اشتغال در 
کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی استادکار استخراج داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی ش��غل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده 
است . لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 1۵ روز کاری، 
اعت��راض خ��ود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان طبس واقع در خیابان خمینی کوچه ش��هید عظیمی 
زاده تحوی��ل نماین��د. درصورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باش��د . آ-۹۹11888

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس

اصالحیه
جلسه هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/0۹/۲0 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل، رأی شماره 1۳۹860۳۳000۲0۲۹۳8۹ 
پرون��ده کالس��ه 1۳۹۲11۴۴۳000۲00۳۳6۵ مرب��وط به تقاض��ای آقای / خانم حمید رجبی مطل��ق مبنی بر صدور 
س��ند مالکیت شش��دانگ قس��متی از پالک ش��ماره ۴1فرعی از 1۹۳6  اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است.

رأی اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کرش��ناس به ش��ماره18۵7۵-1۳۹۹/10/۲7 وباعنایت به اینکه طبق گزارش شماره مذکور رای  

هیئت تاکنون اجرا نشده رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که دران احداث بنا شده به مساحت100/۲0متر مربع پالک شماره1۹۳6/۴1اصلی واقع 

در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول 10متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک 1۹۳6/۴1اصلی

شرقا: به طول10متر درب و دیواریست به شارع ۴متری متغیر
جنوبا:در دوقس��مت اول به طول1/80متر دیواریست به ش��ارع مذکور دوم به طول 8/۹0متر دیواربه دیوار  خانه احداثی 

در قم پالک1۹۳6/۴۲ اصلی
غربا:در دوقسمت به طولهای۴مترو۴/80متر دیوار به دیوار خانه های احداثی در قسمتی ازپالک1۹۳6/۳6اصلی.

حقوق ارتفاقی ندارد
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. آ-۹۹11۹00

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اصالحیه
جلسه هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/0۹/۲0 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل، رأی شماره 1۳۹860۳۳000۲0۲۹۲81 
پرون��ده کالس��ه 1۳۹۲11۴۴۳000۲00۳۳67 مرب��وط به تقاض��ای آقای / خانم باب اله رجب��ی مطلق مبنی بر صدور 
س��ند مالکیت شش��دانگ قس��متی از پالک ش��ماره ۴1فرعی از 1۹۳6  اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است.

رأی اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کرشناس به شماره18۵7۵-1۳۹۹/10/۲7 وباعنایت به اینکه طبق گزارش شماره فوق الذکر رای  

هیئت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای  صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
درقس��متی از ششدانگ قطعه زمین که دران احداث بنا شده به مساحت10۳/۴۴متر مربع پالک شماره1۹۳6/۴1اصلی 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول 10/۲۵متر دیوار به دیوار بنای احداثی در پالک 1۹۳6/۴0اصلی

شرقا: به طول10متر درب و دیواریست به شارع ۴متری متغیر
جنوبا:به طول 10 متر  دیواربه دیوار  خانه احداثی درقسمتی دیگر از پالک1۹۳6/۴1 اصلی

غربا:در سه قسمت به طولهای0/۲0مترو۴/80متر و ۵/10دیوار به دیوار بناهای احداثی در پالک1۹۳6/۳6اصلی.
حقوق ارتفاقی ندارد

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. آ-۹۹11۹0۲
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره 1۳01هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام روحی  فرزند نوبت علی به 
ش��ماره شناس��نامه ۴0۴01۲8۳70  صادره ازبهار دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی به مساحت 
۴0۳8۵/07 مترمرب��ع قس��متی از پالک باقیمانده ی��ک فرعی از 1۵۲ اصلی واقع در بخ��ش چهارحوزه ثبت ملک بهار 
اراضی دس��تجرد خریداری از مالک رس��می دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف۵1۵(

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۹/11/11     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۹/11/۲6     آ-۹۹11۴6۴
رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف

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

برابر رای شماره 1۳1۳هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بیرامعلی چراغی فرزند حاجعلی 
به ش��ماره شناس��نامه۹0۴6  صادره ازاللجین  در یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 
۴8۹11/۴۲ مترمرب��ع قس��متی از پالک باقیمانده ی��ک  فرعی از 1۵۲ اصلی واقع دربخ��ش چهارحوزه ثبت ملک بهار 
اراضی دس��تجرد خریداری از مالک رس��می دانشگاه بوعلی سینا همدان  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف۵0۴(

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۹/11/۲6      آ-۹۹11۴6۵ تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۹/11/11  
رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف

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

برابر رای ش��ماره 1۳06هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا قاسمی منعم  فرزند 
خسرو به شماره شناسنامه۲0۵8   صادره ازبهاردر یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
۴0۳8۵/07مترمربع قس��متی از پالک باقیمانده یک  فرعی از 1۵۲ اصلی واقع دربخش چهارحوزه ثبت ملک بهار 
اراضی دستجرد خریداری از مالک رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف۵10(

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۹/11/11     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۹/11/۲6     آ-۹۹11۴66
رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/۲0 امالک 

متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 1۴ 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 ابراهیم محمودی س��نگانی به شناسنامه ش��ماره 1۲۹ کدملی 076۹1۹۵۹6۲ صادره تایباد فرزند فیض محمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 1۹۴/1۲ مترمربع پالک شماره ۲۵1 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 1۴ مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت غالم نبی احمدی- غالم رضا عرب نژاد- غوث الدین قیسانی و نظر محمد 

محمدپرست و قسمتی از پالک کالسه 1۹۹- ۹8
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص 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-۹۹11۴۵۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۹/11/۲6 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹/11/11  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1۳۹0/0۹/۲0 مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه ب��ال معارض متقاضی آقای محمدرضا 
تازیکی فرزند ابراهیم به ش��ماره شناس��نامه 1 صادره از قدمگاه در یک باب دامداری به مس��احت 71۵0 متر مربع در 
قس��متی از پالک 8 اصلی بخش ۲ زبرخان واقع در اراضی علی آباد خریداری از مالک رس��می و مش��ائی اکبر محمدی 
فرزند حس��ین و حس��ن عباس��ی فرزند محمد محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 1۳آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجع��ه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده1۳آیی��ن نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولی��ن آگه��ی نوبت��ی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به ام��الک در جریان ثبت 
وفاق��د س��ابقه تحدید حدود واح��د ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر می نمای��د . آ-۹۹11۴۴7

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۹/11/۲6 تاریخ انتشار نوبت اول: 11 /1۳۹۹/11 
                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/۲0 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 1۴ 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:
خانم شراره آشوری به شناسنامه شماره 07۴0۲۴۹886 کدملی 07۴0۲۴۹886 صادره تایباد فرزند بیداله در ششدانگ 
یکباب منزل دو طبقه به مساحت 1۳۲/87 مترمربع پالک شماره ۲۲8 فرعی از ۲۵1 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
1۴ مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای نظرمحمد محمدپرست و قسمتی 

از پالک کالسه ۲71- ۹8
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتی که 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 صورتی که 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-۹۹1۹11۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۹/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹/11/۲6     

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده قاضی شورا
 شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی تحدید  حدود حوزه ثبتی شهرستان تایبادسال 1399
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 1۳ 

قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
اراضی مهروس

پالک ۵87۲ فرعی از ۲۵1- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام خانم آسنات قاسمی نوبهاری بوالیت پدرش آقای 
ابوالقاسم قاسمی نوبهاری فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 1۳۹۹60۳0601۵00۴۹۹۳ 

مورخ 1۳۹۹/۹/1۵ هیئت قانون تعیین تکیف
در ساعت نه صبح روز دوشنبه مورخ 1۳۹۹/1۲/18 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور 
به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 1۵ قانون ثبت ملک مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲0 قانون و مواد 7۴ و 
86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند 
در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ-۹۹1۹11۳
تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخ 1۳۹۹/11/۲6
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یا ذاالجالل واالکرام

 تقالی صهیونیست ها برای تماس بایدن با نتانیاهو هنوز نتیجه نداده است 

 فصل  زمستانی 
روابط واشنگتن - تل آویو

ــا شــایــد بــتــوان هــر صفتی را  ــن روزهـ  عــلــوی  ای
برای روابط میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
نظر گرفت، اما روابط گرم و نزدیک در میان این 
توصیفات جایی ندارد. جو بایدن، رئیس جمهور 
کنونی ایاالت متحده پس از تحلیف و در اختیار 
گرفتن قدرت در کاخ سفید با کشورهای کانادا، 
ژاپــن،  آلمان،  فرانسه،  هند،  بریتانیا،  مکزیک، 
استرالیا، کره جنوبی و روسیه تماس گرفته اما تا 
14 فوریه، با هیچ کدام از مقامات رژیم اسرائیل 
تماسی نگرفته است. در همین راستا، دنی دانون، 
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
در توییتر خود ضمن انتقاد از جو بایدن، از وی 
خواست هرچه سریع تر با بنیامین نتانیاهو تماس 
کــردن  لیست  بــا  توییت  ایــن  در  ــون  دانـ بگیرد. 
کشورهایی که جو بایدن تاکنون با آن ها تماس 
با  ادامــه داد: »آیــا زمــان آن نرسیده که  گرفته، 
رهبر اسرائيل، نزدیک ترین متحد ایاالت متحده 
تماس بگیری؟« این دیپلمات اسرائيلی در ادامه 
شماره تلفنی را هم به اشتراک گذاشت که مدعی 
بود شماره دفتر بنیامین نتانیاهو است. برخی از 

خبرنگاران البته با این شماره تماس گرفته و به 
آقای سفیر گفته بودند شماره به اشتراک گذاشته 
تایمز  ــامــه  روزن نمی کند.  کــار  و  نیست  درســت 
اسرائيل هم خبر داده بود این شماره قدیمی است 
اظهارنظرها  به  واکنش  کار نمی کند. در  و دیگر 
درباره بی تمایلی بایدن به تماس با نتانیاهو که این 
روزها با پرونده های متعدد فساد در داخل روبه رو 
اســت، سخنگوی کــاخ سفید اعــام کــرد تماس 
نگرفتن بایدن با نتانیاهو عامدانه نبوده است. به 
گزارش یورو نیوز، جن ساکی افزود: »رئيس جمهور 
بایدن به دنبال گفت وگو با نتانیاهو بوده و می توانم 
تأیید کنم که این تماس به زودی انجام خواهد 
شد«. سخنگوی کاخ سفید البته اشاره ای به زمان 
انجام این گفت وگو نکرد. روابط واشنگتن و تل آویو 
در چهار سال اخیر و در دوران زمامداری دونالد 
ترامپ بسیار گرم و نزدیک دنبال می شد و حاال 
طرفداران مناسبات دو طرف نگرانند با روی کار 
آمدن جو بایدن، خللی در این موضوع پدید آید 
و اسرائيل دیگر نتواند از حمایت های کامل ایاالت 

متحده برخوردار باشد.

 شنیده ها از عصبانیت امارات 
نسبت به ادامه جنگ یمن حکایت دارد

 جیغ بنفش سفیر 
در دفتر نماینده دموکرات

حاکی  شــنــیــده هــا 
که  ــت  ــ اسـ آن  از 
العتیبه،  ــوســف  ی
در  ــارات  ــ امـ سفیر 
ــه از  واشــنــگــتــن کـ

رو کانا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا و 
مسئول هدایت تاش ها برای پایان دادن 
به  یمن،  از جنگ  به حمایت کشورش 
شدت خشمگین بوده در نشستی بر سر 

کانا فریاد کشیده است.
العتیبه بابت میهمانی های مجلل و داشتن 
در  ــاال  ب رده  دوســتــان  از  وسیعی  طیف 

واشنگتن معروف است.
کانا در این زمینه به اینترسپت گفت: کاماً 
غافلگیر شدم. تا حاال سفیر کشوری به 
دفترم نیامده و سرم فریاد نکشیده بود.  
احساس قدرتمند بودن امــارات تا جایی 

است که می تواند این گونه رفتار کند.
کانا گفت: یک یا دو بار دیــدار کردیم و 
العتیبه در نشست های بعدی از شدت 
خشم خــود کم کــرد امــا من به ایــن باور 
رسیدم که این خشم او نشانی از عمق 

منافع امارات در بحران یمن است.

ــمــداران و س ــاســت فـــعـــاالن حــقــوقــی، ســی
ــی و  ــژوهــشــگــران عــرب شــخــصــیــت هــا و پ
بین المللی در نشستی مجازی، خواهان 
مشهور  مبلغ  ــوده،  ــعـ الـ ســلــمــان  آزادی 
عربستانی شدند و سکوت جهان اسام و 
غرب در قبال بازداشت وی را محکوم کردند.

یک روزنامه نگار گاردین گفت این روزنامه س
انتشار مطالب او را به خاطر منتشر کردن 
توییتی که در آن با رفتار کنگره آمریکا برای 
کمک های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی 

شوخی کرده، متوقف کرده است.

 نتایج مدیریت دولت بریتانیا 
به مرور روشن تر می شود

 فقر بیشتر 
در انتظار انگلیسی ها

نشان  جــدیــد  نظر سنجی  یــک  نــتــایــج 
می دهد همه گیری کرونا وضع مالی مردم 
را در بریتانیا متزلزل کرده است. جوانان و 
اقلیت ها با اعمال محدودیت ها از مارس 
گذشته، بیشتر از میانگین آسیب پذیر 
ــه احــتــمــال زیـــاد از زمــان  شــده انــد و ب
نظرسنجی، وضع بدتر هم شده باشد. 
جوانان شاغل بیشترین لطمه را دیده اند 
و »درد به تساوی تقسیم نشده است«. 
امور  ناظر  گــزارش بی بی سی، مرجع  به 
مالی بریتانیا که بر کار شرکت ها، سامت 
بازار و حق مصرف کننده نظارت می کند 
آسیایی تبارها  سیاه پوستان،  می گوید: 
و اقلیت ها نیز بیشتر آسیب دیده اند. 
و ۲۰۰  تخمین زده می شود 14 میلیون 
هزار نفر دیگر در آینده ای نزدیک شوک 
مالی دوباره را تجربه کنند. مرجع ناظر 
امور مالی، طی نظرسنجی از 1۶ هزار نفر 
در فوریه و ۲۲ هزار نفر در اکتبر سال 
ارائه  جالبی  اطاعات  میادی  گذشته 
آن  از  حاکی  یافته ها  ایــن  اســت.  داده 
هستند که یک چهارم جمعیت بزرگسال 
بریتانیا قدرت مالی کمی دارنــد، یعنی 
بدهی هایی دارند که به سختی از عهده 
بازپرداختشان برمی آیند، پس انداز کمی 
دارند و نمی توانند از پس نتایج اقتصادی 

کرونا برآیند.
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چرا آمریکا انصاراهلل را از تحریم خارج می کند؟
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده و وزیر 
خارجه اش، مایک پمپئو در واپسین اقدامات خود در دولت چهل و پنجم 
آمریکا جنبش انصارهللا یمن را در فهرست تروریستی این کشور قرار داد، 
دولت جدید واشنگتن سه شنبه رسماً این جنبش را از لیست گروه های 
حامی تروریسم خارج خواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جو بایدن در 
روزهای گذشته نیز اعام کرده بود رئیس جمهور آمریکا بر پایان جنگ یمن 
تأکید کرده است. در این میان، سؤال مهمی که باید به آن پرداخته شود، 
این است که چرا ایاالت متحده، جنبش مقاومت انصارهللا یمن را که شعار 
رسمی آن شامل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بوده و قطعنامه ۲۲1۶ 
شورای امنیت سازمان ملل او و نیروهایش را ذیل فصل 7 منشور قرار داده 
از لیست گروه های تروریستی خارج می کند. به نظر می رسد نظام ایاالت 
متحده آمریکا مبتنی بر مؤلفه های واقع گرایی و رفتارهای آن، تابعی از برآورد 
و محاسبه هزینه و فایده است. این تصمیم هم به علت هایی گرفته شده که 

به چند مورد آن پرداخته می شود.
عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا از مهم ترین متحدان ایاالت متحده 
به شمار می رود. در جنگ ۶ ساله ائتاف سعودی علیه ملت مظلوم یمن، 
شرایط میدانی آن طور که مورد انتظار ریاض و ابوظبی بود، پیش نرفت. 
پیشروی ها علیه انصارهللا نه تنها روی زمین متوقف شد، بلکه مقاومت این 
کشور توانست حماتی در عمق خاک عربستان برنامه ریزی و با موفقیت 
اجرا کند. در این میان، بن سلمان در این جنگ عماً همچون فردی که در 
باتاق دست و پا می زند، در حاال فرو رفتن بیشتر است و ایاالت متحده 

ناگزیر باید برای بقای او تصمیمات سختی بگیرد.
از سوی دیگر، جنبش انصارهللا یمن، تسلیحات ساخت آمریکا را در جنگ، 
پیش جهانیان بی اعتبار و بی آبرو ساخته و برتری تجهیزاتی خود بر امکانات 
پدافندی غربی متعلق به آل سعود را علناً به منصه ظهور رسانده است. هر 
چه جنگ طوالنی تر شود، ضرر آن عاوه بر عربستان متوجه وجهه ایاالت 
متحده نیز خواهد شد. جنبش انصارهللا در ابتدا یک گروه مستقل از 
جمهوری اسامی ایران به حساب می آمد و اصاً قابل قیاس با حزب هللا 
لبنان نبود. در واقع، این حمله عربستان به یمن بود که سبب نزدیکی بیشتر 
این جنبش به تهران و درپی آن حضور و نفوذ بیشتر جمهوری اسامی در 
یمن شد. رخدادی که با توجه به موقعیت راهبردی یمن، کاماً برخاف 
منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و ایاالت متحده نیز در تاش است از 
طریق مشوق هایی، بین مقاومت انصارهللا و جمهوری اسامی فاصله اندازد 

و آن را تحت رژیم های حقوقی کنترل کننده قرار دهد.
در حوزه سیاسی نیز، آمریکا در دوران جو بایدن در تاش برای تعیین تکلیف 
محمد بن سلمان است و او را عنصری نامطلوب در ساحت منافع ملی کشور 
خود و برای آینده عربستان می داند. تیم جدید کاخ سفید در تاش است 
همزمان که سعودی را از باتاق اقدامات غلط سلمان ها بیرون می کشد، 
تکلیف جایگزینش را نیز روشن کند. پذیرش ناکامی سعودی در جنگ یمن 
به معنای پذیرش شکست کامل ولیعهد خام عربستان، محمد بن سلمان 
در رویکردها و راهبردهای منطقه ای او است که به طبع تضعیف موقعیت 
شاهزاده محمد در بین افکار عمومی و همچنین آل سعود را در پی خواهد 
داشت. این امر احتماالً گام اول برای از دست رفتن مشروعیت وی در داخل 
ساختار سعودی است که سپس از این فرصت مناسب برای کنار زدن او 
استفاده خواهد شد. در مجموع باید گفت حدود ۶ سال پیش که انصارهللا 
با وجود مخالفت ۹۹ درصد کشورهای جهان و قدرت های شورای امنیت، 
کنترل صنعا را در دست گرفت، هیچ کس گمان نمی کرد بر اثر مقاومت 
و صبوری ملت یمن در برابر تحریم، جنگ و قحطی و همچنین مجاهدت 
ارتش و انصارهللا، در نهایت قدرت های جهانی از سر استیصال مجبور شوند 
موجودیت این جنبش را پذیرفته و گام به گام در برابر خواسته های آنان کوتاه 
بیایند. در واقع، جنبش انصارهللا نماد موفقیت آمیز راهبرد مقاومت فعال بر 
اساس اصل خودیاری و نگاه به درون است که می تواند تأثیرات عمیقی بر 

سایر حرکت های مقاومت در سرتاسر جهان بگذارد.
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عکس نوشت

یک بوق تا جهنم!یک بوق تا جهنم!
بوق زدن یک داعشی سبب به هالکت رسیدن او و 20 نفر دیگر 
داعشی  یــک  کــرد  اعـــالم  عـــراق  ســامــرا  عملیات  فرماندهی  شــد! 
انتحاری که قصد داشت به وسیله یک خودرو بمب گذاری شده 
عملیاتی تروریستی انجام دهد، پس از ترک مخفیگاه داعش برای 
خداحافظی با دوستان خود بوق خودرو را فشار می دهد، در حالی 
که وی فراموش کرده بوق به محموله انفجاری متصل است و با این 
کار خودرو منفجر می شود. این انفجار درنهایت سبب به هالکت 

رسیدن 21 تروریست شد.
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خبر

دونالد  محاکمه  جلسه  چهارم  روز  در 
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا که 
برگزار شد، وکــای مدافع  بامداد شنبه 
او تاش کردند اتهامات مطرح شده در 
جلسات پیشین را رد کنند. به گزارش 
فارس، وکای ترامپ با اعتماد کامل به 
بی نتیجه  ترامپ  دوم  استیضاح  اینکه 
ــد، مــدعــی شــدنــد مــدیــران  خــواهــد مــان
جلسه، اظهارات ترامپ در سخنرانی روز 
ششم ژانویه را مورد تحریف قرار داده اند. 
مایکل وان دِر وین، وکیل ترامپ گفت: 
هیچ فرد عاقلی نمی تواند واقعاً باور کند 
سخنرانی روز ششم ژانویه رئیس جمهور 
تحریک به خشونت یا شورش باشد. وی 
حامی  »بزرگ ترین  را  ترامپ  همچنین 
تمام  میان  در  اوبــاش  و مخالف  پلیس 
رؤسای جمهور« این کشور توصیف کرد 
و مدعی شد رئیس جمهور سابق آمریکا 
هوادارانش را به راهپیمایی »مسالمت آمیز 
این  بود.  کرده  و میهن پرستانه« دعوت 

روزها رقابت های جناحی در آمریکا بسیار 
عیان شده است. دموکرات ها در حالی 
ترامپ هستند که  به دنبال استیضاح 
ریاست  دوران  پایان  از  مــاه  حــدود یک 
جمهوری وی می گذرد. در همین راستا، 
بروس کاستور، یکی از وکای ترامپ در 
جمع بندی دفاعیاتش هشدار داد: این 
دادگــاه چیزی فراتر از ]محاکمه[ ترامپ 
کــردن  ممنوع  و  مسئله ساکت  اســت، 
صداهای 7۵ میلیون رأی ترامپ است. 
ششم ژانویه )17 دی( در حالی که کنگره 
مجمع  آرای  شــمــارش  حــال  در  آمریکا 
گزینندگان برای تأیید نتیجه انتخابات 
ــود، حــامــیــان تــرامــپ در  ســـوم نــوامــبــر بـ
جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله 
با نیروهای  از درگیر شدن  کــرده و پس 
امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و 
اتاق های مختلف آن باز کردند. در جریان 
این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی 

پلیس کشته شدند.

منابع رسانه ای فاش کردند سرویس های 
اطــاعــاتــی غــربــی کــه مــدعــی جنگ با 
با  نشست هایی  در  هستند،  داعـــش 
تروریستی  ایــن ســازمــان  ســرکــرده هــای 
برای انجام حمات تروریستی در سوریه 

توافق کرده اند.
خبرگزاری اسپوتنیک عربی در گزارشی 
بدست  موثق  اطــاعــات  طبق  نــوشــت: 
ــاری مجموعه  ــاز ســـال جـ از آغـ ــده،  آمــ
نمایندگان  حــضــور  ــا  ب نــشــســت هــایــی 
سرویس های اطاعاتی کشورهای آمریکا، 
کشورهای  برخی  و  بریتانیا  و  فرانسه 
منطقه در »التنف« واقع در جنوب شرق 
سوریه که تحت اشغال آمریکایی هاست 
و نیز در برخی کشورهای همسایه سوریه 
بــرگــزار شــده کــه ســرکــرده هــای میدانی 
داعش و سایر گروه های تروریستی در آن 

حضور داشتند.
به گفته این منبع، در این نشست ها 
موضوع افزایش حمات علیه نیروهای 

دولت سوریه، گروه های مسلح نزدیک 
به ایران و پایگاه های نظامی روسیه در 

سوریه بررسی شد.
ــتــه،  ــورت گــرف ــ ــــق صــ ــواف ــ ــاس ت ــ ــر اســ ــ ب
کــلــیــســاهــای مــســیــحــیــان، مــســاجــد، 
ادیـــان مختلف در  مــکــان هــای عــبــادی 
ــداف ایـــن حــمــات قـــرار  ــ فــهــرســت اهـ
گرفته  اند و در چارچوب توافقات، برای 
هماهنگی در این خصوص باید بودجه، 
سیستم های  و  مــهــمــات  تــجــهــیــزات، 
ــار ایــن  ــی تــســلــیــحــاتــی مــــدرن در اخــت

گروه های تروریستی قرار گیرد.
افــراد مسلح  از  افـــزود:  ایــن خبرگزاری 
داعش که از عراق منتقل و یا پس از 
آموزش هایی ویژه زیر نظر مربیان نظامی 
اردوگــاه هــای  و  ــدان هــا  زن از  آمریکایی 
بازداشت موقت در مناطق تحت کنترل 
کردها در غرب رود فرات آزاد می شوند، 
تروریستی  ایــن حــمــات  انــجــام  ــرای  بـ

استفاده خواهد شد.

هماهنگیهایجدیدبینغربیهاوداعشدموکراتهابهدنبالحذفجمهوریخواهان
یک خبرگزاری روسی در گزارشی از سوریه فاش کردافزایش تنش های جناحی در ایاالت متحده همزمان با روز چهارم محاکمه ترامپ
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
 Catalyst و تحویل چهار دس�تگاه سوئیچ  سیسکو با مشخصات
2960XR 24PSI به همراه چهار عدد PWR-C2-640WAC  را از طریق مناقصه 

عموم�ی واگذار نمای�د ، لذا متقاضیان م�ی توانند تا پای�ان وقت اداری 
روز چهارش�نبه م�ورخ 1399/11/29 ضم�ن مراجعه به س�ایت اینترنتی 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org اس�تعالم ها و مناقص�ات ب�ه آدرس

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

آگهی مناقصه
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
اج�رای عملی�ات تاسیس�ات مکانیک�ی توس�عه موتورخان�ه 
دیتاس�نتر واق�ع در مح�دوده حرم مطهر حض�رت رض�ا )ع( را از طریق 
مناقص�ه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط )اش�خاص حقیق�ی و حقوقی( 
واگ�ذار نمای�د ، ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پای�ان وقت اداری روز 
چهارش�نبه م�ورخ 1399/11/29 ضم�ن مراجعه ب�ه آدرس اینترنتی
  http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 051-32257085-31305243(

  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

,ع
99
11
89
1

س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
کلیه اقدامات مربوط به تعمیرات و شستش�وی نمای ساختمان 
بنیاد پژوهش�های اس�المی واقع در مجموعه حرم مطه�ر حضرت رضا )ع( 
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید .لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/11/30 
http:// sem.aqr-harimeharam.org  ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی

) تلفن 31305402- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آمریکا از انگلیس می خواهد به ائتالف سعودی کمک نکند

آش شور و فریاد آشپز
که  آمریکایی  ارشــد  قانون گذاران 
خود از مهم ترین حامیان سعودی 
در جنگ یمن بوده اند، از انگلیس 
خواسته اند به »مسئولیت اخاقی« 
خود پایبند بوده و به پایان دادن 
به »همدستی« دو کشور در جنگ 
عربستان در یمن کمک کند. به 
گزارش ایسنا، سناتور رون وایدن، 
رئیس دموکرات کمیته دارایی در 
مجلس سنای آمریکا و از منتقدان عربستان، یکی از این قانون گذاران است 
و به گاردین گفت معتقد است آمریکا نباید به تجارت فروش تسلیحات به 
دولت های دارای سابقه استفاده از آن ها برای ارتکاب جنایات دست  بزند.
رئیس دموکرات کمیته دارایــی در مجلس سنای آمریکا تصریح کرد: 
همپیمانان آمریکا مثل انگلیس و فرانسه هم باید به سرعت از این روند 

پیروی کرده و تقویت حکومت عربستان را متوقف کنند.

اتاق فکر
 اندیشکده فارن پالسی بررسی کرد

اولویتآمریکابایدتوجهبهمحاکمهترامپباشد
 مترجم: امیرمحمد سلطانپور  اندیشکده فارن پالسی در 
مقاله خود بر ضرورت توجه بیشتر آمریکا به مشکات 
داخلی خود به خصوص فرایند محاکمه ترامپ نسبت 
به اتفاقات بین المللی تأکید می کند. پس از گذشت تنها 
سه هفته از حضور در دفتر ریاست جمهوری، بایدن که 
کابینه نه چندان قدرتمندی را در کنار خود می بیند، با 
چالش های جدی در سیاست خارجی خود روبه رو است. 
قضیه کودتا در میانمار، حواشی به وجود آمده در روسیه 
در خصوص مقابله با تظاهرات کنندگان ضد دولتی و 
همین طور کنار نرفتن رئیس جمهور هائیتی از قدرت 
پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری اش از این 
چالش ها هستند. تمامی این ها  نیازمند واکنش جدی 
واشنگتن است به ویژه بایدن که با شعارهای حقوق بشری 

و دموکراتیک زیادی آمده است.
تا اینجا کاخ سفید با رویکردی محافظه کارانه با این قضایا 
برخورد کرده و حتی قول انجام کاری در خصوص شرایط 
پیش آمده در روسیه و هائیتی را نیز نداده است. آن ها 
پس از گذشت 11 روز از کودتای میانمار، قول برقرار کردن 

تحریم های جدید دادند که ارتش این کشور و یک میلیارد 
دالر پول بلوکه شده آن ها در آمریکا را هدف قرار داده 
است. سازمان های حقوق بشری، ایاالت متحده را زیر فشار 
شدیدی برای واکنش در این زمینه ها قرار داده اند و شاید 
این تحریم، آن ها را خوشحال کند، هرچند کابینه بایدن فکر 
می کند هوشمندانه و با تجربه برخورد کرده اما این کارها به 
هیچ عنوان مؤثر به نظر نمی رسد. شاید آمریکا بهتر است 
مشکات داخلی خود را با جدیت بیشتری مورد بررسی 
قرار دهد تا به جهان نشان دهد با رفتارهای بی شرمانه 

مخالف و برای برقراری عدالت مصمم است. بهترین کار 
می تواند تکمیل درست و قاطعانه محاکمه دونالد ترامپ 
باشد. در یک دنیای عادالنه، سنا به خاطر اتفاقاتی که در 
کنگره آمریکا افتاد باید ترامپ را به گونه ای محاکمه می کرد 
که دیگر هیچ گاه نتواند برای ریاست جمهوری خیز بردارد، 
اما فعاً با تاش جمهوری خواهان این اتفاق نیفتاده و به 
ثمر رساندن این قضیه باید اولویت اصلی آمریکا باشد. این 
می تواند چندین سود داشته باشد؛ یکی از آن ها این است 
که زیاده خواهانی مثل ترامپ دیگر نتوانند از نقاط ضعف 
جامعه این کشور سوءاستفاده کنند. دوم این کار وجهه 
تخریب شده آمریکا را در جهان ترمیم خواهد کرد و سوم 
و مهم ترین عامل این است که متحدان آمریکا می توانند 
با خیال راحت تری در کنار آمریکا قرار بگیرند. هر چند 
برخی معتقدند نباید اتفاقاتی که در حال حاضر در سنا رخ 
می دهد، دیگر سیاست های خارجی آمریکا را تحت تأثیر 
قرار دهد بلکه کاماً برعکس، اتفاقاتی که در دیگر نقاط 
دنیا می افتد نباید مهم ترین کار ایاالت متحده یعنی تکمیل 

محاکمه ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد.
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