
 

ستاد ملی کرونا به نظرات تولیت ها توجه کند
 آســتان  تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اعتاب مقدس ظرافت ها و حجت االسالم والمسلمین مروی:

حساسیت هایی دارند که باید در تصمیمات، مدنظر قرار گرفته شود، گفت: ستاد 
ملی کرونا در تصمیم های مرتبط با اعتاب مقدسه به نظرات تولیت ها توجه کند.

 ............ صفحه 3حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم جشن ...
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بیرانوند در فهرست نامزدهای 

عنوان بهترین بازیکن قاره کهن
 گفت وگو با مسعود فروتن 

درباره خوب و بد »تئاتر آنالین«

توصیف جالب سید حسن نصراهلل از شرایط مقاومت در منطقه

  :jامام علی
نصيحت كردن 

در حضور 
ديگران، ُخرد 

كردن شخصيت 
است. 

شرح نهج البالغه 
ابن ابی الحديد، ج20 
ص341، ح908 
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توپ طالی آسیا را کم دارم تئاتر یعنی روبه رو شدن با تماشاچی
 کرونا همان موریانه 
شعب ابی طالب است

 ............ صفحه 7

 وزیر امور خارجه کشورمان در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد: 

درصورت تحریم جدید،  پاسخ ما قاطع خواهد بود

گویا آموزش و پرورش 
بر عملکرد مدارس آزاد 

نظارتی ندارد

حقوق 
معلمان آزاد 
در بند بهانه 

کرونا !

 سیاست  همزمان با دومین سالروز خروج غیر قانونی و بدون دستاورد ایاالت متحده آمریکا 
از برجام محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در نامه مهمی خطاب به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد توجه وی به عنوان دبیر کل  یک نهاد مهم بین المللی 
را به برخی موضوعات مرتبط با خروج غیرقانونی ایاالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( و همچنین اعمال غیرقانونی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری 
اسالمی ایران که در تناقض روشن با تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل است، همچنین 
توجه شورای امنیت را به موضوعات مرتبط با نقض های فاحش، مکرر و مستمر منشور ملل 

 ............ صفحه ۲متحد، به خصوص ماده ۲۵ توسط ایاالت متحده که اعتبار و تمامیت ...

 مقاومت داخلی بی سابقه 
علیه پروژه »نئوم« بن سلمان

 آواری بر 
شهر رؤیایی 

شاهزاده

 گفت وگو با امیررضا مافی
 پژوهشگر فلسفه غرب

اینستاگرام یا 
دستگاه قالب سازی 

شخصیت؟
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی 
هفته جاری به صحن علنی 

مجلس می آید

ادامه چالش 
تفکیک صمت

 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید محمود مرویان حسینی 

از اواخر اســفند ماه پس از آنکه بیماری خطرناک کرونا در کشــور فراگیر شد و 
تکلیف شرعی به همراه ابالغیه قانونی  ستاد ملی کرونا، درب های حرم مطهر رضوی 
را بست، میلیون ها جان مشتاق زیارت، چشم هایشان با دیدن درب های بسته حرم، 

اشک آلود شد و دل هایشان غم بار؛ و توفیق زیارت حضوری...

آدرس های غلط زیارتی

 ............ صفحه ۲

      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
بیمارستان قائم )عج( 
شرح در صفحه  8
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صنايع ش�هید دوران در نظر دارد نس�بت به خريد يك قلم قطعه مکانیکی طبق نقشه و مشخصات فنی موجود از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي کتبي و عقد قرارداد به ش�رکت های دارای ماش�ین آالت CNC و توانايی فنی 

الزم اقدام نمايد.
 واحدهايي که توانايي انجام امور مذکور را دارند مي توانند ضمن تماس با تلفنهاي 35768341 و 35768345  
همه روزه بجز پنجشنبه ها و روزهاي تعطیل در ساعات اداري بمنظور دريافت برگه شرايط و مشخصات مناقصه 
به آدرس مش�روح�ه ذيل مراجعه و پیش�نهاد خود را ظرف مدت حداکثر ده روز پس از تاريخ نش��ر آگهي در 

داخل صندوق مناقصه شماره 120 اين صنايع بیاندازند
 پیشنهادهاي رسیده در کمیسیون مناقصه باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد

 س�ازمان در رد ي�ا قبول ي�ك يا تمامي پیش�نهادها مختار میباش�د و هزين�ه درج آگهي به عهده برن�ده مناقصه                 
خواهد بود؛

 الزم به ذکر است ارائه معرفي نامه جهت دريافت اسناد و شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
آدرس: تهران – انتهاي بزرگراه شهید بابايي – جاده اختصاصي پارچین– صنايع شهید دوران 

شناسه آگهی : 834647    م الف:378

آگهي مناقصه عمومی شماره 99/1642 
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روابط عمومی صنایع شهید دوران
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آگهی مناقصه عمومی خرید ران مرغ

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رضوی در نظ�ر دارد ران مرغ مورد نیاز خود را با ش�رايط ذيل از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی خريداری نمايد. لذا از تامین کنندگان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد مدارک 
درخواس�تی به شرح زير را حداکثر تا تاريخ 99/02/27 از طريق پست سفارشی در پاکت در بسته به آدرس: 

مشهد-خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 ارسال نموده و رسید دريافت نمايید.
شرايط:

• ران پاک شده تولید روز بدون کلیه ، چربی و پوست اضافه، ران همراه با پوست به وزن حدود 350-400گرم.
• تولید روز، بسته بندی و انجماد مطابق با ضوابط دامپزشکی.

• بسته بندی 14-12 کیلوگرمی.
مدارک موردنیاز شرکت در مناقصه:

• فرمول نرخ گذاری ران مرغ مطابق با مشخصات فوق همراه با مشخص نمودن مقدار تولید روزانه و شرايط تحويل و پرداخت.
• کپی کارت ملی اشخاص حقیقی و يا تصوير اظهارنامه ثبت شرکت و آخرين آگهی تغییرات شرکت.

• واريز مبلغ 100،000،000ريال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به 
نام مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی . )جهت دريافت شناسه واريز با داخلی 139 تماس حاصل فرمايید(

• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
• هزينه چاپ آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

• جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .
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آسمان  گنبداتنآسمان  گنبداتن
 صحن شماست صحن شماستکل زمینکل زمین

صحن هدایت حرم مطهر رضوی به صحن امام حسن مجتبی )ع( تغییر نام یافتصحن هدایت حرم مطهر رضوی به صحن امام حسن مجتبی )ع( تغییر نام یافت
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روزنامـه صبـح ایـران 2

۳ میلیون و 500 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است مهر: رمضان شریف،  سخنگوی سپاه ایجاد همسویی و هم افزایی اقدام های نهادهای حمایتی در کمک به نیازمندان را از اهداف 
تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( عنوان و تصریح کرد: این قرارگاه در گام نخست کمک به ۳ میلیون و 500 هزار خانوار از نیازمندان و اعطای بسته های معیشتی و حمایتی به آنان را در دستور کار قرار داد. وی 

افزود: میزان هدف گذاری شده در مرحله دوم رزمایش نیز مشخص و به تدریج تا پایان ماه مبارک رمضان به نیازمندان تحویل خواهد شد.

 سیاســت  همزمان با دومین ســالروز 
خروج غیر قانونی و بدون دستاورد ایاالت 
متحده آمریکا از برجام محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در نامه مهمی 
خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد توجــه وی به عنوان دبیر کل  
یک نهاد مهــم بین المللــی را به برخی 
موضوعــات مرتبط با خــروج غیرقانونی 
ایاالت متحده از برنامه جامع 
و  )برجام(  مشــترک  اقدام 
غیرقانونی  اعمال  همچنین 
آمریکا  یکجانبه  تحریم های 
علیه ملت و دولت جمهوری 
اسالمی ایران که در تناقض 
با تعهدات آن دولت  روشن 
ذیل حقوق بین الملل است، 
همچنیــن توجه شــورای 
موضوعات  بــه  را  امنیــت 
مرتبط با نقض های فاحش، 
مکرر و مستمر منشور ملل 
متحــد، به خصــوص ماده 
۲۵ توســط ایاالت متحده 
که اعتبار و تمامیت ســازمان ملل متحد 
 را بــه مخاطره انداختــه و صلح و امنیت 

بین المللی را تهدید می کند، جلب کرد.

 ناپایبندی آمریکا نسبت به برجام»
وزیــر امور خارجه کشــورمان در این نامه 
با اشــاره به خروج یکجانبــه و غیرقانونی 
ایاالت متحده از برجام و خاتمه مشــارکت 
آنان در این معاهده و اعمال مجدد تمامی 
تحریم هایی که وفق برجام رفع شــده بود 
و »ناپایبندی اساسی« نسبت به برجام در 
تناقض آشــکار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ملل متحد که خود آمریکا آن را ارائه 

کرده بود، تأکید کرد: سازمان ملل متحد باید 
به سرعت به مسئولیت دولت ایاالت متحده 
رسیدگی کرده و آن دولت را به دلیل تبعات 
اعمال متخلفانه اش که در تناقض آشکار با 
منشــور ملل متحد و حقوق بین الملل قرار 
دارد، پاسخگو ســازد. بی کیفرمانی ایاالت 
متحده در این مورد و سایر موارد، به اعتبار 

سازمان ملل به شدت لطمه خواهد زد.

بی اعتنایی آشکار به حقوق بین الملل»
ظریف اعمال غیرقانونی ایاالت متحده در 
بی اعتنایی آشــکار به حقــوق بین الملل و 
منشور ملل متحد را تضعیف کننده اصل 
حل و فصل مســالمت آمیــز اختالف ها و 
بــه مخاطره انداختــن چندجانبه گرایی و 
نهادهای آن و حاکی از بازگشــت به عصر 
فاجعه بار و شکست خورده  یک جانبه گرایی 
دانست که سبب تشویق ناسازگاری و اعمال 
غیرقانونی می شود و همه آن ها نشان دهنده 
تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین الملل 
است. وی افزود: آمریکا به خصوص از زمان 

روی کار آمدن دولــت ترامپ تاکنون، بار 
دیگر به اقدام های قهرآمیز یکجانبه متوسل 
شــده و نه تنها تعهدات خود وفق برجام را 
انجام نداده، بلکه در مسیر اجرای تعهدات 
سایر اعضای برجام و دول عضو ملل متحد 
به طور اساسی مانع تراشی کرده است. وزیر 
امور خارجه خاطرنشان کرد: خروج ایاالت 
متحده از برجام و متعاقب آن اعمال مجدد 
تحریم های ظالمانه، جامع و یکجانبه خود 
علیه ایران باید به عنوان هشداری علیه صلح 

و امنیت بین المللی تلقی شود.

توصیه ظریف به شورای امنیت»
وزیر امور خارجه  کشــورمان تأکید کرد: 
وقت آن رسیده که شورای امنیت و اعضای 
آن، اجــرای کامل برجام توســط تمامی 
طرف ها را تضمین نمایند و شورای امنیت 
به جای نظارت منفعالنه نســبت به تکرار 
چنیــن رویکردهای توهیــن آمیز ایاالت 
متحده همــراه با بــی کیفرمانی مطلق،  
اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی علیه 

مــردم ایران که نقض منشــور، قطعنامه 
۲۲۳۱ و حقوق بین الملل است را با قدرت 
محکوم نماید. ظریف بــا ابراز اطمینان از 
اطالع دبیر کل ســازمان ملــل از گزارش 
های پانزده گانــه و پی در پی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی 
و پایبنــدی کامل ایران به تعهداتش وفق 
برجام افزود: به منظور اثبات حســن نیت 
خود مایلم بار دیگر اعالم نمایم جمهوری 
اســالمی ایران به همکاری کامل و مؤثر 
خود بــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
ادامه می دهد. وی در این نامه بعد از بیان 
ویژگی های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت تأکیــد کرد: بیانیه هــای مقامات 
آمریکایی مبنــی بر قصد آن ها برای اقدام 
علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بسیار 
نگران کننده است و ممکن است اوضاع را 
به شرایط غیرقابل کنترل بکشاند و هرگونه 
اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
و برخالف این چارچوب، پیامدهای جدی 
برای دوام و پایداری شــرایط توافق شــده 
به همراه خواهد داشــت. وی با استناد به 
تصریح نامه رئیس جمهوری اسالمی ایران 
بــه همتایان  خود در قالــب ۱+۴ ) ۸ مه 
۲۰۱۹ ( مبنی بر اینکه هرگونه تحریم یا 
محدودیت جدید توســط شورای امنیت 
خــالف تعهدات اساســی داده شــده به 
مردم ایران اســت، تأکید کرد: در چنین 
سناریویی، گزینه های ایران، همان طور که 
پیش از این به اعضای باقیمانده در برجام 
اطالع داده شده، قاطع خواهد بود و همه 
مســئولیت آن بر عهده ایاالت متحده و 
هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت 
متحده کمک کرده و یــا تلویحاً در قبال 

رفتار غیرقانونی اش سکوت نماید.

وزیر امور خارجه کشورمان در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد :

درصورت تحریم جدید،  پاسخ ما قاطع خواهد بود

 چند هفته است که مسئولین ستاد تنظیم بازار خودرو جلسه برگزار می کنند که س
قیمت خودرو رو تعیین کنند. من با حقوق کارگری چندین سال پس انداز کردم که 
بتونم یک ماشین بخرم. با این اوضاع بازار خودرو در عرض دو ماه ارزش پولم نصف 

شد. چرا زمان در کشور ما اهمیتی نداره؟! 09050009190
ضمن همدردی با هموطنی که خودسوزی به خاطر مشکالت ایجاد شده توسط س

شهرداری مسجد سلیمان را رقم زده، امید که مسئوالن بیدار شوند.09150009278
چراوقتی پراید یکدفعه شــد۴۰میلیون، مسئوالن به فکر چاره نبودند؟ حاالهم س

خیلی هنر کنند یکی دو میلیون تخفیف می دهند و این نمایش هم تمام می شود تا 
وقتی دیگر و نمایشی دیگر . به هرحال ما تماشاگران خوبی هستیم . 09150008110

جهان ایران رابه عنوان تولیدکننده نفت می شناسد، امادرنظام جمهوری اسالمی س
سعی شده که بنابرفرمایش امام خامنه ای ما از نفت رها شویم و اقتصادمان برپایه 
صادرات غیرنفتی باشد که این یعنی صادرات پیروزمند انقالب و صادرات زبان وادب 
پارســی، همان طور که ما برای فهمیدن علت نام گذاری برندهای خارجی به تکاپو 
می افتیم و به اقتصاد خارجیان کمک می کنیم! درهنگام صادراتمان هم بایدآن ها 
را جذب فرهنگ و تاریخمان کنیم، اما هر مجله و روزنامه و هر شبکه تلویزیونی را 
که باز می کنیم با توفانی از لغات غرب وحشی مواجه می شویم که چنگال می کشد 

برصورت فرهنگ فارسی وایرانی)ویکتوریا؟مکنزی!اویال؟ویتبار...( 09360006158
آیا وقت آن نرسیده درکشــورزلزله خیزکه این همه کشتار می کند الاقل سود س

تسهیالت ساخت مسکن کم شــود تا مردم برای ساخت خانه های مقاوم در تمام 
شهرها بسیج شوند و دولت عالوه بر نوسازی کشورهای دیگر، کمی هم به  فکر جان 
ایرانی ها باشد؟ یا باز در انتظار زلزله بعدی می ماند تا ستاد بحران مرده ها را بشمارد؟ 

09150002986
چه اشــکالی داشت برای راننده های اتوبوس برون شهری که سه ماهه بیکارند، س

بیمه بیکاری درنظرگرفته می شد. 09150001693

خصوصی سازی، فقط عرضه سهام نیست©
عزم جزم دولت  برای عرضه سهام بنگاه های اقتصادی در بورس و اقبال مردم اتفاق 
خوبی برای اقتصاد کشور است .دستور رئیس جمهور برای واگذاری معادن و امالک 
بزرگ  دولتی به مردم نیز می تواند گام های خوبی برای مردمی کردن اقتصاد و کاهش 
تصدیگری دولت باشد، اما خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد صرفاً با عرضه 

سهام تحقق پیدا نمی کند.
 رهبر فرزانه انقالب نیز در پاسخ به درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام 
عدالت بااستفاده از واژه »انتظار این بود« در واقع ازکوتاهی دولت های مختلف- ونه 
یک دولت خاص- برای اجرای دقیق و به موقع سیاست های ابالغی اجرای اصل ۴۴ 

قانون اساسی گالیه کردند؛ گالیه ای  که به نظر می رسد هنوزهم هست .
 مروری برمفاد بند ج سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی نشــان می دهد 
که پس از ۱۴ ســال هنوز بســیاری از این سیاســت ها - که با توجه به ضرورت 
شــتاب گرفتن رشد توسعه اقتصادی کشــور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و 
فقرزدایی در چارچوب چشــم انداز ۲۰ ساله کشور ابالغ شده- بر زمین مانده است.
 محور نخست این سیاســت ها که شاید کلیدی ترین آن ها نیز باشد؛» تغییر نقش 
دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت «است.

هنوز هم بیش از۷۵ درصد اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت دولت اداره می شود 
وبا آغاز موج واگذاری سهام بنگاه های اقتصادی دولتی نیز سازوکارهای مشخصی برای 

انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه ها به بخش خصوصی و مردم ارائه نشده است.
 اگرچه دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به منتقدانی که عرضه سهام شرکت های دولتی 
را برای تأمین کسری بودجه دولت می دانند، ضمن رد این ادعا تصریح کرده است: »این 
واگذاری ها برای کوچک سازی دولت است« و پیش از این نیز طیب نیا، وزیر پیشین 
اقتصاد دولت روحانی شرکت های دولتی را»منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت 
در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که می خواهند« دانست 
و البته به گمان برخی صاحبنظران پســت وزارت را به پای این اظهارات قربانی کرد!  
اما هنوز هم واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی با وجود 
عرضه گسترده ســهام، جدی نیست. روشن است که بهترین شیوه خصوصی سازی، 
واگذاری بنگاه های دولتی اقتصادی با شــفافیت و در بورس است و در سیاست های 
ابالغی بند )ج( نیز بر این نکته تأکید شــده اســت. واگذاری بورســی، نقطه پایان 
رانت خواری ، ویژه خواری و زدن چوب حراج به اموال و بنگاه های دولتی و مانع اصلی 
ایجاد شرکت های خصولتی است، اما شرط موفقیت واگذاری بورسی، ایجاد اجرای ماده 

نخست این  سیاست ها یعنی انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران و مردم است.
 بی گمان نجومــی بگیران و ویژه خواران حیاط خلوت های شــرکت های دولتی و 
اژدهای هفت سر فساد، در برابر این انتقال مقاومت خواهند کرد وبرای کوچک سازی 
دولت و واگذاری واقعی بنگاه های اقتصادی دولتی مانع تراشــی جدی وجود خواهد 
داشت؛ بنابراین دولت باید همزمان با واگذاری سهام بنگاه های دولتی وذوق زدگی 
از اقبال مردم ، این موانع را در هم کوبد و با ایجاد ساز و کارهای قانونی برای انتقال 
مالکیت و مدیریت به سهامداران در دوران طالیی بورس ،عالوه بر مقابله با تحریم و 
مشکالت اقتصادی دوران کرونایی، به عصر »دولت های فربه وغیر چابک« پایان دهد.

 واگذاری بورســی وانتقال مالکیت و مدیریت بنگاه هــای دولتی به مردم و بخش 
خصوصی  در حقیقت »به سونا رفتن «دولت فربه است که ثمره شیرین  آن الغری 

، چابکی وکارآمدی دولت خواهد بود.

کرونا چگونه روابط تهران و پکن را مستحکم تر کرد؟©
انتخاب: اندیشکده »شورای آتالنتیک« نوشت: روابط دوجانبه ایران و چین بیش از 
یک دهه اســت که از اهمیت راهبردی برخوردار شده و به نظر می رسد همه گیری 
ویروس کرونا حتی این روند را تقویت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در حالی به ایران پیشــنهاد کمک می دهد که حاضر به لغو تحریم ها برای مبارزه با 
ویروس کرونا نشد، در سوی دیگر، اما چینی ها در حال ارسال هوایی تجهیزات و پرسنل 
پزشکی به تهران هستند. به تازگی رسانه های اجتماعی چگونگی سرمایه گذاری برخی 
گروه های سیاسی قدرتمند ایران و همچنین برخی مشاغل را در محور تهران - پکن 
نشــان دادند. بسیاری در تهران شراکت با چین را بهترین گزینه می دانند؛ چرا که از 
نظر آن ها پکن مثل اروپا و آمریکا در امور داخلی شان دخالت نمی کند. محافظه کاران 
ایران از یک بلوک شــرقی نوظهور صحبت می کنند: یک کنسرسیوم آسیایی که در 
آن ایران یک عضو پیشــرو اســت. آن ها مشارکت خود با چین را به عنوان یک عمل 
تجدید نظرطلبانه در برابر نظم غربی و جهشی در جهت تبدیل ایران به قدرت پیشرو 
منطقه ای می دانند. ضمن اینکه از نظر این گروه همکاری با چین راهی برای شکستن 

دیوار ایجاد شده توسط تحریم های آمریکاست.

سمپات های سیاسی چه می کنند؟©
»ســمپات های سیاسی چه می کنند؟ « عنوان ســرمقاله سردبیر روزنامه شرق 

است که در واکنش به دعوای اصالح طلبان و کارگزاران نوشته شده است. 
در این مقاله آمده اســت: سمپات های سیاســِی اصالح طلبان به لحاظ کمیت 
بسیار اندک تر از اصول گرایان هستند، اما به لحاظ کیفیت از اثرگذاری بیشتری 

برخورداراند؛ چراکه در بسیاری از مواقع صدای مردم  را جعل می کنند. 
اغراق  نیست اگر بگوییم این ســمپات ها هستند که با القای دیدگاه های خود، 
چهره های سیاســی را وادار به موضع گیری های کالن می کنند. البته این رابطه 
دوسویه است و گاه حمله یا دفاع سمپات ها، مورد بهره برداری جناحی چهره های 
رقیب در طیِف اصالح طلبان یا اصول گرایان قرار می گیرد. نمونه بارز آن در طیِف 
اصول گرایان، حمله به قالیباف از ســمِت برخی از سمپات هاســت که به سوِد 
میرسلیم تمام می شــود یا در طیِف اصالح طلبان که انتقاد های اخیر از خاتمی 
یا میرحســین مورد بهره برداری دیگر چهره های اصالح طلب قرار گرفته است.

 وعده یک نماینده برای افشاگری ©
درباره افطاری های مشکوک

سیاست: احمد امیرآبادی، نماینده قم در توییتی با هشتگ شفافیت نوشت: » مجلس 
یازدهم مجلس شفافیت است، همکارانی که با عناوین مختلف فراکسیونی منتخبان 
را برای افطار که بعضاً در مکان های مجلل برگزار می شــود، دعوت می کنند، بدانند 
بــا حضور تعداد زیادی عناصر انقالبی در مجلس یازدهم ره به جایی نخواهند برد و 

اسامی این افراد نیزاعالم می شود، فقط بعداً گالیه نکنید«.

آدرس های غلط زیارتی©
از اواخر اســفند ماه پــس از آنکه بیماری 
خطرناک کرونا در کشور فراگیر شد و تکلیف 
شــرعی به همراه ابالغیه قانونی  ستاد ملی 
کرونا، درب های حرم مطهر رضوی را بست، 
میلیون ها جان مشتاق زیارت، چشم هایشان 
با دیدن درب های بســته حرم، اشــک آلود 
شــد و دل هایشــان غم بار؛ و توفیق زیارت 
 حضوری از ارادتمنــدان ثامن الحجج )ع(

سلب شد.
آستان قدس رضوی، شجاعانه و تکلیف مدارانه 
برای حفــظ جان زائران و مجــاوران، طعن 
بدخواهان  و غوغاســاالری رسانه های قلم به 
مزد را به جان خرید. گرچه شبکه های صدا 
و ســیما و فضای مجازی پر شــد از حرم و 
گلدســته، ضریح و نام و یاد امام؛ اما بودن در 
مطاف فرشتگان الهی کجا و مشاهده از قاب 

تلویزیون کجا...
در روز های اخیر دو اظهار نظر از مسئوالن 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در فضای 
رســانه ای مطــرح شــد. اولی، پیشــنهاد 
نوبت دهی هوشمند برای زیارت حرم مطهر 
رضوی را مطرح کرده و از ســتاد ملی کرونا 
خواسته که افراد، با ارسال کد ملی، براساس 
نوبت دهی، اجازه زیارت داشــته باشــند و 
تأکید کرده کــه این طــرح نیازمند توان 
اجرایی در آســتان قدس است! طرح دوم 
پیشنهاد برگزاری مراسم احیای شب قدر در 
۲۰ خیابان اطراف حرم مطهر را داده است! 
گویــا پیشــنهاد دهندگان کــه از مدیران 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند، مفهوم 
و حقیقــت زیارت آن هم بــرای میلیون ها 
جان تشنه و مشتاق دیدار امامشان را درک 
نکرده اند. این عزیزان اصاًل شــب قدر حرم 
و حریم رضــوی را با صدها هــزار زائرش 
دیده اند؟! یا اینکه ساده انگارانه بدون تجربه 
و مشــاهده ای از واقعیت بیرونی، پیشنهاد 
نوبت دهــی به زائران از طریق اپلیکیشــن 
می دهند. آیا اینان نمی دانند همین که اعالم 
بازگشایی درب های حرم مطهر بشود، ده ها 
هزار نفر پشت درب های حرم تجمع خواهند 
کــرد و هزاران نفر برای دیدار امامشــان از 
شهر های دیگر به مشهد هجوم می آورند و 

هیچ کنترلی امکان پذیر نخواهد بود.
تنها عاملی که مدیران آستان قدس و زائران 
دل داده ایــن حریم کبریایــی را به تحمل 
دوری از موالیشان وا داشته، احساس وظیفه 
قانونی و فهم به تکلیف به زیارت از بعید به 

منظور حفظ جان انسان هاست.
اگر مســئوالن علوم پزشــکی مشهد، خود 
دچار تزلزل در رأی شده اند یا اینکه شرایط 
بهداشتی مشهد، سفید و مناسب تجمع های 
دینی با لحاظ پروتکل ها است، به صراحت 
اعالم کنند می توان به تدریج درب های حرم 
را بــاز کرد و با پیشــنهادهای غیر واقعی و 
ناپختــه، آدرس غلــط ندهند و اگــر واقعاً 
براساس کارشناسی های علمی، اعتقاد دارید 
که شرایط مشهد، برای بازگشایی درب های 
حرم، ســفید نیست، شجاعانه بیان کنید و 
فرافکنی نکنید. مگر ازدحام در خیابان های 
اطراف بــا ازدحام در حرم تفاوتی دارد؟! آیا 
ویــروس کرونا در صحن هــای حرم مطهر 
واکنش نشان می دهد، ولی در خیابان های 
اطراف واکنشــی نــدارد؟! آیا مســئولیت 
برگزاری مراســم شــب های قدر از شورای 
هماهنگــی تبلیغات اســالمی و ســازمان 
تبلیغات و هیئت های مذهبی، گرفته شده و 
به علوم پزشکی مشهد واگذار شده است؟...

بیاییــم کارشناســانه و صادقانه اظهار نظر 
کنیم و درجایگاه خودمان به مردم خدمت 
کنیم که آقای این شب ها امیرمؤمنان )ع( 
فرمودند: رَحِمَ اهللُ امَرًء َعَرَف َقدَرُه َو لَم یََتَعَدّ 
َطوَرُه؛ خداوند رحمت کند هرکس که قدر 

خویش را بداند و از حّد خود نگذرد.

 مایک پمپئو در ۲۳ اردیبهشــت ماه به 
سرزمین های اشغالی سفر می کند. دو طرف 
درباره مسائل امنیت منطقه و آنچه او نفوذ 
مخرب ایران نامید، گفت وگو خواهند کرد. 
بــه گفته فارس تندروهای کاخ ســفید در 
همدســتی با رژیم صهیونیستی به دنبال 
فضاســازی بــرای تــداوم ممنوعیت های 
تسلیحاتی ایران مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت هستند که در مهرماه امسال 

به پایان می رسد.

 با پیگیری های سفارت جمهوری اسالمی 
ایــران در مســقط و هماهنگی هــای انجام 
شــده با وزارت امور خارجــه عمان و وزارت 
امور خارجه کشــورمان، مســافران و زائران 
بحرینی باقیمانده در ایران سرانجام به کشور 
ایران  خود بازگشتند. براساس اعالم سفارت 
در عمان، حــدود ۲هزار نفر از شــهروندان 
بحرینی در شهرهای مشهد، تهران، شیراز و 
الر با مشارکت برخی شرکت های هواپیمایی 
ایرانــی، بحرینــی و عمانی به کشــور خود 

بازگشتند.

صدای مردم   

بازتاب

خبر

شماره پیامک: 30004567

خروج ایاالت متحده 
از برجام و متعاقب 
آن اعمال مجدد 
تحریم های ظالمانه، 
جامع و یکجانبه 
خود علیه ایران باید 
به عنوان هشداری 
 علیه صلح و امنیت 
 بین المللی
 تلقی شود

بــــــــرش

یادداشت

 سید جالل فیاضی

مینا افرازه: یک رســانه آمریکایی روز جمعه خبر داد کانال 
»توافق تجارت بشردوســتانه ســوئیس« که با تأیید دولت 
آمریــکا و به منظور تســهیل در تجارت کاالهای اساســی، 
صادرات دارو و دیگر اقالم به ایران ایجاد شــده بود، کندتر 
از حد انتظار بوده و در واقع به تبادالت خاصی منجر نشــده 

است.
یکی از ســخنگویان دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس 
که بر این کانال نظارت می کند، در همین رابطه گفته است: 
هیچ تراکنشی انجام نشده است. متأسفانه کل این فرایند به 
دلیل شــیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ کندتر از حد انتظار 

بوده است.
این در حالی اســت که وزارت خارجه آمریکا نیز سعی دارد 
در ماجرای کرونا و تحریم های دارویی علیه کشــورمان، به 
نوعی ایران را مقصر جلوه دهد و عنوان کند که دولت ایران 

پیشنهاد کمک بشردوستانه آمریکا را رد کرده است.
البته اعتراف دولت سوئیس مبنی بر برآورده نشدن انتظارات 
از ایــن کانال مالی و فرافکنــی آمریکایی ها درباره همکاری 
نکردن ایران در حالی مطرح می شود که وزارت خزانه داری 
آمریکا در اســفند سال گذشــته اعالم کرد ساز و کار جدید 
مبادله کاالهای کشــاورزی و دارو میان سوئیس و ایران به 
طور کامل عملیاتی شــده و مجوز انجــام تراکنش با بانک 
مرکزی ایران در چارچوب این ساز و کار را صادر کرده است.

سایه سنگین ترس از آمریکا بر مبادالت ایران و اروپا »
با اینکــه دولت آمریکا با توافــق درباره راه انــدازی کانال 
بشردوســتانه میان سوئیس و ایران ســعی دارد تا به نوعی 
تبادالت ایران با برخی دولت های مورد تأیید خود به صورت 
قطره چکانی و محدود انجام شــود تا از طریق آن از یک سو 
بر تراکنش و فعالیت کانال نظارت داشته باشد و هم از سوی 

دیگر چهره انسان دوســتانه ای از خود به نمایش بگذارد، اما 
واقعیت این اســت که برخالف تمامــی ادعاهای آمریکایی 
مبنی بر مســتثنا شدن اقالم دارویی و کشاورزی از فهرست 
تحریم های آن؛ دولت های دیگر کماکان از تبادل این کاالها 
با کشورمان خودداری می کنند. درواقع گرچه آمریکا ادعای 
عــدم تحریم این موارد را دارد، اما با این حال شــرایط را به 
گونه ای پیش برده که هیچ کشــوری از ترس مجازات های 
ســنگین و برخوردهای اقتصادی دولت آمریــکا به مبادله 
کاالهای اساســی و پزشــکی با ایران نمی پردازد و می توان 

گفت عماًل این اقالم تحت تحریم هستند. 
در همیــن رابطه، ریچــارد نفیو، عضو تیــم مذاکره کننده 
هســته ای و کارشــناس امور تحریم هــا در وزارت خارجه 
آمریکا نیز در مصاحبه ای به صراحت بر مانع تراشــی دولت 
آمریکا در راستای تأمین نیازهای اساسی ایران اعتراف دارد 
و می گوید: مســئله این نیســت که تجارت به خودی خود 
محدود شده، بلکه به دلیل دشواری ها و سختی های تجارت 
با ایران، شــرکت ها و بانک ها حتی با وجود استثناهای ضد 
تحریم، همچنان تمایلی به استفاده از این معافیت ها و وارد 
شــدن به تجارت با ایران ندارند. پس مسائل مورد نظر شما، 

اگرچه تحریم نیســت، اما نبود ابــزار الزم برای انجام آن در 
واقع سبب شــده تا این وضعیت مانند یک تحریم باشد. به 
همین دلیل مکانیسم هایی برای مدیریت این شرایط و نتایج 

حاصل از آن مورد نیاز است.

تبادل دارویی 2/5 میلیون دالری آن هم از منابع »
موجود بانک مرکزی! 

البته مقام های رسمی وزارت خارجه کشورمان نیز بارها اعالم 
کرده اند چنین کانال تجاری را به رســمیت نمی شناســند؛ 
موضوعی که سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
در این باره گفته اســت:  چیزی به نام کانال بشردوســتانه 
یا مشــابه آن را به رســمیت نمی شناسیم، ما تحریم ها را به 
رسمیت نمی شناســیم. اصاًل دارو و غذا نباید تحریم می شد 
که بخواهند برای آن کانال راه بیندازند. معتقدیم آمریکایی ها 

تحریم های ظالمانه را به دارو هم کشاندند. 
عالوه بر آن، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران 
پیش از این درباره اخبار منتشــره درباره نخستین پرداخت 
از طریق این کانال واکنش نشــان داد و گفت: داروی مبادله 
شده با پیگیری و درخواست سفارت دولت سوئیس و در حد 
۲/۵ میلیون دالر آن هم از طریق منابع موجود بانک مرکزی 
نزد یک بانک سوئیســی و از طریق شــرکت های سوئیسی 
بوده است. اگر آمریکایی ها واقعاً مدعی همراهی برای تأمین 
دارو و کاالهای کشاورزی هستند، باید مکانیسم بانکی برای 
انتقال و تأمین منابع خرید کاالهای اساسی را فراهم سازند.

تمامی این اظهارات در حالی اســت که دید ه بان حقوق بشر 
نیز در گزارشــی از محدود شــدن شــدید واردات کاالهای 
بشردوستانه مانند دارو به ایران به خاطر تحریم های آمریکا 
خبــر داده و اعالم کرده بود این امر مشــکالتی جدی برای 

سالمتی شهروندان ایران به وجود آورده است.

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

گزارش

سوئیس از روند ُکند کانال تجاری با ایران انتقاد کرد

رو شدن ُحقه آمریکایی  با کانال نمایشی

چیزی از برجام باقی نخواهد ماند که آمریکا به آن بازگرددآماده توجیه آخرین شرایط کشور هستیم
سیاست: »علی ربیعی« سخنگوی دولت  در 
گفت وگو با ایرنا درباره تعامل دولت و مجلس 
یازدهم و با توجه به شرایط کشور و مسائلی 
مانند شیوع کرونا، تشدید تحریم ها و ضرورت 
های تحقق شــعار »جهش تولید«  با تأکید 
بر اینکه »رابطه بین دولت و مجلس باید به 
سمت حل و فصل مسائل مردم باشد« گفت: 
این رابطه باید بر اساس نامه های بلندمدت و 

یک رابطه هم افزا پایه گذاری شود.
وی تصریــح کرد: ما نگاه نمی کنیم به اینکه 
از عمر این دولت یک ســال و چندماه باقی 
مانده اســت، بلکه معتقدیم پایه گذاری های 
نهادینه برای مســائل مهم آینده کشور در 
همین عمر باقیمانده دولت هم با مجلس باید 

صورت بگیرد.
ربیعی با بیان اینکــه انتخاب رئیس، هیئت 
رئیسه و کمیسیون ها مسائلی است که باید 
بر اساس سازوکارهای مجلس صورت گیرد، 
گفــت: دولت هیچ گونه دخالــت، دیدگاه و 
نظری در سازوکارهای مجلس برای انتخاب 
ارکان آن ندارد.وی با تأکید بر ضرورت رعایت 

اصل تفکیک قــوا و عدم مداخله قوا در امور 
یکدیگر، اظهارداشت: روی مرزهای همپوشانی 
ایستادن و دخالت کردن آفتی است که با آن 
روبه رو هستیم، ولی ما به تفکیک و در کنار 

آن به هم افزایی قوا اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هر کمکی 
را که مجلس بخواهد، انجام می دهد، افزود: 
آمادگی داریم در جلســات اولیه توجیهی از 
آخرین وضعیت کشــور با مجلس مشارکت 
کنیم و آخرین وضعیت کشور را برای ایجاد 
یــک آمادگی ذهنی بــرای نمایندگان دوره 
یازدهم انجام دهیم؛ زیــرا غالب نمایندگان 
مجلــس یازدهم، دور اول حضــور آن ها در 

مجلس است.

فارس: »برایان هــوک«، نماینده آمریکا در 
امور ایران خطاب به »جو بایدن«، نامزد بالقوه 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریکا گفت: چیزی از برجام باقی نخواهد 
ماند که او بتواند آمریــکا را به آن برگرداند. 
هوک در مصاحبه ای با سی ان بی ســی گفت: 
»بعضی از نامزدهای انتخاباتی وعده می دهند 
به توافق هســته ای ایران بازخواهند گشت. 
چیز زیادی از ایــن توافق باقی نخواهد ماند 
که ]آمریکا[ به آن ملحق شود«. برایان هوک 
مدعی شد توافق هسته ای برجام به بهای از 
دست رفتن صلح و امنیت در منطقه به دست 
آمده است. وی اضافه کرد: »ایران از این توافق 
برای افزایش ستیزه جویی  در منطقه، آزمایش 
موشــک های بالستیک و اشــاعه موشکی 
استفاده کرده اســت و ما اقدام فوق العاده ای 
برای عوض کــردن این روند انجام داده ایم«. 
برایان هــوک در این مصاحبه همچنین بار 
دیگــر از اقدام دولت آلمــان در اعالم گروه 
حزب اهلل لبنان به عنوان سازمان به اصطالح 

»تروریستی« استقبال کرد.

پیش از این »جو بایدن«، نامزد بالقوه حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در بیانیه ای به مناسبت دومین سالگرد خروج 
از »برجام« از سیاســت ترامــپ علیه ایران 
انتقاد کرد. بایدن در این بیانیه یادآوری کرده 
با وجود گذشــت دو سال از خروج آمریکا از 
برجام به دستور دونالد ترامپ هنوز وعده او 
برای عقد توافقی بهتر با ایران محقق نشــده 
است. نامزد بالقوه حزب دموکرات همچنین 
اقدام ترامپ در وتو مصوبه کنگره آمریکا برای 
جلوگیری از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران 
بدون مجوز کنگره را نشان دهنده »اهانت« او 
به جایگاه نهاد قانون گــذار به عنوان یکی از 

بخش های حاکمیت آمریکا دانسته است.

 سیاست خارجیدولت
برایان هوک به جو بایدن: وعده سخنگوی دولت به نمایندگان مجلس آینده

annotation@qudsonline.ir
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پخت و توزیع روزانه 5 هزار قرص نان در آشپزخانه جهادی آستان قدس رضوی  آستان: امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس در استان خراسان رضوی گفت: در راستای تحقق »رزمایش 
همدلی« مورد تأکید رهبر معظم انقالب، از آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از فعاالن تشکل های خیریه سطح شهر مشهد به دعوت آستان قدس مشغول پخت نان گرم برای خانوارهای محروم مشهدی شده اند.

وی با بیان اینکه پخت نان در محل آشپزخانه مرکزی »رزمایش همدلی« آستان قدس در منطقه طرق انجام می شود، افزود: تهیه آرد و مکان اجرای برنامه بر عهده آستان قدس رضوی بوده است. 

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

معاونت سرمایه انسانی این آستان تشریح کرد

 حرکت تحولی آستان قدس رضوی ©
با رویکرد سرمایه انسانی کارآمد

آســتان: معاونت ســرمایه انسانی به 
تازگی در ســاختار آستان قدس رضوی 
شکل  گرفته است و از اسفندماه 1398 
آقای دکتر موسی مهدوی؛ دانش آموخته 
دکترای منابع انســانی به عنــوان اولین 
معاون این معاونت مشــغول به فعالیت 
شده اســت، با توجه به اهمیت سرمایه 
انسانی که به عنوان ارزشمندترین دارایی 

سازمان است گفت وگویی با این مقام مسئول داشته ایم که در ادامه می خوانید.

معاونت سرمایه انسانی چه رسالتی را در آستان قدس دنبال می کند؟  
 بــر اســاس اســناد باالدســتی دســتگاه معنوی منتســب بــه امــام رئوف، 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( سرمایه انسانی دارایی بااهمیتی است که در هر 
ســازمانی به عنوان ارزشمندترین داشــته، مورد توجه است و در دستگاه باعظمت 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( ارزش این دارایی دوچندان است. زیرساخت های 
ارتقای منابع انســانی بر محورهای فرایندی شکل می گیرد. اساساً این اجزا که از 
ورود فرد و نگهداری و رشــد و ارتقای وی در طول خدمتگزاری و کیفیت خدمت 
تعریف  شــده وی، شــکل می گیرد؛ تا چنانچه هر یک از اجزای مورد اشاره دچار 
نقصان شود، شایستگی های مورد انتظار یک خدمتگزار تحقق پیدا نکند. بنابراین 
رسالت این معاونت با رویکرد کمک به بهره ور کردن موقوفات آستان مقدس همراه 
با رضایت مندی کارکنانی متعالی و اثرگذار اســت به  نحوی  که عرصه های معنوی 
آســتان قدس از طریق خادمان و کارکنان، منجر به الگوی سازمانی مقدسی شود 
که تأللؤ فرهنگ رضوی و ســیره امام معصوم)ع( در ظواهر و بواطن خدمتگزاران 
حضرتش نمود پیدا کند. برهمین اســاس معاونت سرمایه انسانی مصمم است تا 
ان شاءاهلل در طراحی برنامه های راهبردی منابع انسانی، ایجاد استانداردهای مدیریت 
منابع انســانی، برخورداری از بانک های اطالعاتی مدیــران و کارکنان، برنامه های 
کادرســازی، شایسته گزینی و شایسته ساالری، آموزش و توانمندسازی متناسب با 

مأموریت ها اقدام مؤثر داشته باشد.

اهداف این معاونت چیســت و چه برنامه ریزی برای تحقق آنها شده   
است؟

در وهله نخســت طراحی برنامه ای منسجم و یکپارچه از نظام جامع منابع انسانی 
است تا با آسیب شناسی وضعیت فعلی به حل مسائل نیروی انسانی اعم از وضعیت 
شــغلی، حقوق و مزایا، متناسب سازی شغل و شــاغل، متناسب سازی هزینه های 
نیروی انســانی و خدمات قابل  عرضه و نظیــر آن پرداخت. در برنامه  این معاونت 
استقرار زیرنظام های اســتعدادیابی، ارزیابی عملکرد فردی، نظام جبران خدمت و 
مزایا و رفاهیات کارکنان، توانمندسازی، تکریم و ارتقای روابط کار، جانشین پروری، 
ارزیابی مدیران و ایجاد کارراهه شــغلی برای کارکنان در الیه های مختلف شغلی 
ستادی و صفی و البته هر یک متناسب با وضعیت، شرایط و اقتضائات ساماندهی و 

سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد شد.
آنچه مسلم است پس از عبور از مراحل اولیه و حل مسائل و مشکالت دست و پاگیر، 
استقرار برنامه های تخصصی معاونت به صورت یکپارچه و هماهنگ پیگیری خواهد 
شــد. یکی از نیازهای اساسی این حوزه مانند سایر حوزه های تخصصی در آستان 
قــدس برخورداری از وجود نظام جامع اطالعات اســت که توانایی ارتباط تعاملی 
اطالعات را فراهم کند که موجب برخورداری از دقت، ســرعت و متناسب ســازی 

اطالعات و بهره وری باالتر می شود.
هدف اساســی معاونت سرمایه انســانی ایجاد زیرساخت های متناسب برای ایجاد 
بهره وری در فعالیت های بخش های مختلف آســتان قدس از طریق منابع انسانی 

است. 

برای ساماندهی بهبود وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در   
آستان قدس رضوی چه برنامه ای دارید؟

پیــش از هر چیز الزم اســت رابطه کاری هر نوع شــاغلی با ســازمان خود برابر 
قراردادهای مشخص و شفاف به  صورت دوطرفه تعیین تکلیف شود و میزان توقعات 
و ارائه خدمات طرفین و انتظارات، روشــن و بر آن اســاس عمل کرد. متأسفانه در 
این حوزه عدم تناســب رابطه کاری دیده می شود که الزم است از طریق مطالعه و 

بررسی، نسبت به این حوزه تصمیم گیری شود.

اقدام های جهادی خادمیاران ©
شهر ری برای مقابله با کرونا 

آســتان: معاون خادمیاران دفتر آستان 
قدس رضوی شهرســتان ری در خصوص 
آخریــن فعالیت های انجام شــده گفت: با 
توجه به درگیر شدن آحاد مختلف کشور با 
ویروس همه گیر کرونا و تبعات ناشی از این 
بیماری، در روزهای اخیر خادمیاران آستان 
قــدس رضوی شهرســتان ری با همکاری 
قرارگاه طالیه داران ظهور و بسیج، با تأسی 
به سیره حضرت رضا)ع( بیش از گذشته به 
یاری نیازمندان و اقشار محروم شتافته و با 
مشارکت در فعالیت های عام المنفعه، سهمی 
کوچک اما مؤثر را در خدمت به هموطنان 

خویش ایفا می کنند.
عسگری افزود: بر اساس تدبیر به عمل آمده 
دفتر آستان قدس رضوی در این شهرستان 
و به همت خادمیاران رضوی 75 سبد ارزاق 
عمومی در مناطق کم برخوردار شهرستان 
ری و همچنین غذای گرم به همراه تبرکی 
حضرت امام رضا)ع( در روستای لهک توزیع 
شــد و همچنین 2 هزار ماسک سه الیه و 

چهار الیه دوخته و آماده سازی شده است.
عسگری افزود: همچنین خادمیاران رضوی 
شهرســتان ری در راســتای تداوم بخشی 
حضور خادمیاران در بیمارستان ها و تجلیل 
از مدافعان سالمت و دیدار با بیماران بستری 
شــده در مراکز بهداشــتی و درمانی، 10 
اردیبهشت سال جاری با رعایت پروتکل های 
ابالغی بهداشتی از بخش های کرونایی مرکز 
ســالمت شــبانه روزی صالح آباد، درمانگاه 
شــهید یغمایی و درمانگاه شهید نیک نژاد 

بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است، خادمیاران رضوی که به همراه 
پرچم متبرک حضــرت ثامن الحجج)ع( در 
این مراکز حضور یافتنــد با قرائت صلوات 
خاصه و مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت)ع( 
فضای معنــوی خاصی را ایجاد و شــفای 
بیمــاران و ســالمتی کادر درمانــی را از 

پروردگار مسئلت کردند.

اجرای طرح »شمیم کتاب« ©
توسط خادمیاران رضوی 

اصفهان
آستان: خادمیاران کانون کتاب و کتابخانه 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
اســتان اصفهان به منظور ترویج فرهنگ 
کتــاب و کتاب خوانی، اقدام به اجرای طرح 

»شمیم کتاب« کردند.
در پی اجرای طرح شمیم کتاب، خادمیاران 
این کانون صفحات و کانال هایی را با همین 
عنــوان در فضــای مجازی ایجــاد کردند 
که توسط اغلب پیام رســان های داخلی و 
خارجی از جمله ایتا، تلگرام، سروش، بله و 

اینستاگرام قابل دسترسی هستند.
در این کانال ها که از آبان ســال گذشــته 
فعال شــده اند، کتاب های متنوع از جمله 
کتاب هــای پرفروش به صــورت هفتگی 
معرفی می شوند و عالوه بر آن خالصه ای از 
هر کتاب نیز به صورت فایل های پی دی اف 
بارگذاری می شوند تا افزون بر آشنایی بیشتر 
بــا کتاب ها امکان مطالعه هــر کتاب برای 
افرادی کــه امکان تهیه کتاب را ندارند نیز 

فراهم شود.
معرفــی ســایت های مرتبط بــا کتاب و 
کتاب خوانی و بارگذاری کتاب های صوتی از 

دیگر مطالب موجود در این صفحات است.
گفتنی اســت، عالقه منــدان می توانند با 
جست وجوی نشانی shamimketab@ در 
شبکه های اجتماعی به این طرح دسترسی 

پیدا کنند.

خادمیاران آذربایجان غربی ©
مدال های خود را به کادر 

درمانی اهدا کردند
آستان: خادمیاران مدال آور آذربایجان غربی 
مدال های ورزشــی خود را به کادر درمانی 

اهدا کردند.
در مراسمی با حضور مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان، مدیر کل 
ورزش و جوانان استان، نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی در ســتاد فرماندهی کرونا، 
خادمیاران مدال آور در ســطح کشــوری و 
جهانی کانون ورزش آستان قدس رضوی در 
استان، مدال های کسب شده خود را به پاس 
تشکر از کادر درمان به ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی اهدا کردند.
حجت االســالم اکبــر نوروزنــژاد، مدیــر 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
آذربایجان غربــی ضمن تشــکر از جامعه 
پزشــکی و کادر درمان، بسته های متبرک 
حضرت علی بن موســی الرضــا)ع( را به 
ریاست دانشــگاه علوم پزشــکی استان و 

ورزشکاران حاضر در این مراسم اهدا کرد.
در ادامه این مراسم ریاست ورزش و جوانان  
و نائب رئیس شــورای اسالمی شهر ارومیه 
به ایراد سخن پرداختند و همچنین رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی از 
ورزشکاران و خادمیاران آستان قدس رضوی 

تشکر و قدردانی کرد.

سرزمین آفتاب

گفت و گو

خبر
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 آســتان  تولیت آســتان قدس رضوی 
با بیــان اینکه اعتاب مقدســه ظرافت ها و 
حساسیت هایی دارند که باید در تصمیمات، 
مدنظر قرار گرفته شــود، گفت: ستاد ملی 
کرونا در تصمیم های مرتبط با اعتاب مقدسه 

به نظرات تولیت ها توجه کند.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی 
باســعادت  میــالد  جشــن  مراســم   در 
کریم اهل بیت)ع( به همراه آیین نام گذاری 
صحن مبــارک امام حســن مجتبی)ع( با 
اشــاره به دغدغه ها و تالش هــای اعتاب 
مقدســه ایران برای فراهــم آوردن هرچه 
بــرای محبان  زیــارت   زودتــر شــرایط 
اهل بیــت)ع( بــا رعایت کامــل موازین 
بهداشــتی، ابراز کرد: تمام اعتــاب ایران 
اســالمی در آرزوی لحظه ای هســتند که 
دوبــاره در هــای اماکن متبرکــه به روی 
زائران گشوده شــود و در این راه تالش ها 
و فعالیت هایــی هــم صــورت داده ایــم؛ 
حرم های  بازگشایی  بهداشتی  دستورعمل 
مطهر توسط آســتان های مقدس ایران و 
با نظرات تولیت هــای محترم آن ها تدوین 
شد، این دســتورعمل برای تأیید به تهران 
فرســتاده شد که در جلســات اولیه مورد 
تصویب نیز قرار گرفت، اما در جلسه اصلی 

تصویب نشد.
وی افــزود: ما همچنان پیگیر بازگشــایی 
حرم های مطهر ضمــن رعایت کامل تمام 
اصول و موازین بهداشتی با تضمین حفظ 
ســالمت مردم و زائران کــه وظیفه دینی، 
شرعی و انسانی ماست، هستیم و تالشمان 
بر این اســت تا هرچه زودتر میزبان زائران 

حضرت رضا)ع( باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در 
این میان مســئوالن ذی صالح نیز دلسوز 
هستند، آن ها هم می خواهند به خصوص در 
این ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر 
شرایط برای بازگشــایی حرم مطهر فراهم 
شــود، اما آن ها نیز محذوراتی دارند و ما به 
این امر واقف هستیم اما از آن ها می خواهیم 
به نظرات تولیت های آســتان های مقدس 

بیشتر توجه کنند.
وی گفت: در دلســوزی مســئوالن هیچ 
تردیــدی نداریم، اما از مســئوالن محترم 
درخواســت داریم به نظرات آســتان های 
مقدس نیز توجه داشــته باشــند، اعتاب 

مقدسه پیچیدگی ها و ظرافت هایی دارد که 
آن هایی که در این اماکن مقدســه خدمت 
نکــرده و حضــور فعال نداشــته اند به آن 
تصمیم  ندارند، قطعاً  پیچیدگی ها آشنایی 
درســت زمانی اتخاذ می شــود که نظرات 
اعتاب مقدســه نیز در این تصمیم گیری ها 

مؤثر باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: 
ما نمی گوییم دستورعملی که توسط اعتاب 
مقدسه تدوین شده است را تصویب کنید، 
کارشناس این امر شما هستید اما کارشناس 
حرم های مطهر ما هستیم، تصمیم نهایی با 
شماســت اما از نظرات ما استفاده کنید یا 

حداقل آن ها را بشــنوید تا بتوانیم غصه از 
دل میلیون ها محب اهل بیت)ع( برداریم. 

خود را تابع تصمیمات ستاد ملی »
مدیریت بیماری کرونا می دانیم

وی با تأکید بر اینکه بر اساس منویات رهبر 
معظم انقالب که فرمودند با مســئوالن امر 
بهداشت و درمان کشــور همکاری شود، ما 
خود را تابع تصمیمات ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا می دانیــم، ابراز کرد: بنده این 
موضوعات را با مســئوالن امر مطرح کردم و 
آن ها قول مســاعدت دادند که از نمایندگان 
تصمیم گیری های  برای  مقدس  آستان های 

مرتبط با اماکن مقدســه استفاده کنند، اما 
تاکنون انجام نشــده است، در هر صورت ما 
در نهایت تابع تصمیمات ستاد مرکزی کرونا 
هستیم . تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه بسیار دوســت داشتیم این نام گذاری 
صحن متبرک با حضــور زائران بارگاه منور 
رضوی انجام می شد، ابراز کرد: متأسفانه این 
مراسم در شرایطی برگزار شد که درهای حرم 
مطهر بسته اســت و حضور زائران را نداریم، 
این ســّری اســت که هرچه به امام حسن 
مجتبی)ع( انتساب دارد با غربت قرین است، 

این مراسم نیز در اوج غربت برگزار شد.
وی افزود: ما اشتیاق داشتیم 
حضور هــزاران زائر را در این 
صحن و سرای متبرک داشته 
باشــیم تا بتوانیم خاک پای 
زائران امام رضا)ع( را با افتخار 
طوطیای چشم خود کنیم اما 
به سبب شرایط موجود ناچار 
شدیم مراســم را در غربت و 
مظلومیت برگــزار کنیم که 
مظلومیت امــام مجتبی)ع( 
یک بار دیگــر برای ما تداعی 

شد.
والمسلمین  حجت االســالم 
مروی با بیان اینکه فلســفه 
وجودی و هویت ما خادمان 

حضرت ثامن الحجج)ع( با حضور زائران معنا 
پیدا می کند، ابراز کرد: اگر در حرم مطهر زائر 
نباشد خادم هم معنا و هویت ندارد، ما هویت 
خود را به عنوان خادمان حضرت رضا)ع( از 
زائران می دانیم، این شب ها و روزها مرغ دل  
بسیاری به سمت بارگاه حضرت رضا)ع( پر 
می کشد و این شرایط برای ما بسیار سخت 
و دشوار اســت. وی ابراز کرد: سال گذشته 
شــب های قدر صدها هزار نفر در این مکان 
مقدس به عبادت، راز و نیاز و شب زنده داری 
مشغول بودند اما امسال در منازل خود باید 
شــب های قدر را عبادت و از طریق رسانه ها 
بارگاه نورانی ولی خدا را مشــاهده کنند؛ از 
همه مردم عزیز در کنار مرقد مطهر حضرت 
رضا)ع( درخواســت می کنم به عنوان خادم 
کوچک این دستگاه مقدس که در شب های 
قدر از درگاه الهی بخواهند هرچه زودتر این 
بال رفع و درهای این آســتان نورانی به روی 

محبان اهل بیت)ع( گشوده شود.

همچنان پیگیر 
بازگشایی حرم های 
مطهر ضمن رعایت 
کامل تمام اصول و 
موازین بهداشتی 

با تضمین حفظ 
سالمت مردم و 

زائران که وظیفه 
دینی، شرعی و 
انسانی ماست، 

هستیم

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی:  

ستاد ملی کرونا به نظرات تولیت ها  توجه کند

مسلمانان جهان زائر شب های رمضان حرم امام رضا)ع( 
آستان: مدیر خبر و رسانه آســتان قدس رضوی از تدارک ویژه 
پخش زنده از حرم منور رضوی در ایام ماه مبارک رمضان بر روی 

شبکه های اجتماعی داخل و خارج از کشور خبر داد.
حسن دست پروری با اشاره به تدارک ویژه مدیریت خبر و رسانه 
آســتان قدس رضوی در زمینه تهیه و پخــش زنده اینترنتی در 
بسترهای مختلف شــبکه های اجتماعی به مناسبت ماه مبارک 
رمضان اظهار کــرد: در ایام ماه مبارک رمضان تاکنون برای چهار 
کشــور لبنان، بحرین، عراق و کویت، برنامه زنده با محوریت حرم 
منــور رضوی تهیه و پخش می شــود که ویژگی شــاخص آن ها 
بهره گیری از مداحان شــهیر و سخنرانان برجسته عرب زبان بوده 

که به مرحله اجرا رسیده است.
وی تصریح کرد: این برنامه های زنده مناسبتی، در بسترهایی مانند 
سایت های مختلف خبری و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، 
فیسبوک، یوتیوب و توییتر اجرا شده و براساس آمار تاکنون بیش از 

150 هزار بازدید و بازخورد از این اجراهای زنده داشته ایم.
 
زیارت آنالین ویژه مؤسسات شیعی اروپا»

مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی گفت: بیشترین بازخوردها از 
برنامه های اجرا شده مربوط به مخاطبان کشور لبنان بوده؛ برنامه ای 
نیز برای کشور هلند و سایت های انگلیسی زبان و مؤسسات شیعی 
آن ها در حال تدارک است؛ عمده پخش های زنده براساس ساعت 

افطار کشورهای عربی و مقصد تنظیم می شود.
دســت پروری با تأکید بر اینکه آیتم های عربی نیز در این پخش 
زنده ها گنجانده شــده، تصریح کرد: ارائه گزارش عملکرد آستان 
قدس رضوی در مدت درگیــری با ویروس منحوس کرونا بخش 

دیگری از برنامه هایی اســت که در قالــب این پخش زنده ها اجرا 
می شود.

وی با اشــاره به اینکه نماهنــگ و ووله هایی نیز بــه زبان عربی 
ســاخته شده اســت، اظهار کرد: نماهنگ »موالی من« و کلیپ 
»شــوق زیارت« با دکلمه  »شیخ علی سودانی« از کشور عراق، در 
بسترهای فضای مجازی آستان قدس رضوی در حال پخش است 
که خوشبختانه از سوی مخاطبان عرب زبان بازخورد بسیار خوبی 

داشته است.
 
پیش بینی 5 میلیون مخاطب در یک شبانه روز»

مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی گفت: برنامه ویژه ای نیز به 
زبان عربی در حال تدارک است که توسط مداح معروف جهان عرب 
»مال قحطان البدیری« از کشور عراق اجرا خواهد شد و پیش بینی 

ما برای این برنامه، تا 5 میلیون نفر مخاطب در شبانه روز است.
دســت پروری با تصریح بر اینکه این برنامه جزو اقدام های پربار و 
فاخر آستان قدس رضوی در این حوزه خواهد بود، افزود: پیش بینی 
اولیه این است که این برنامه در ایام والدت امام حسن مجتبی )ع( 
به مدت پنج شب پخش شود؛ یک کلیپ نیز از این مداح معروف به 
نام »سرگردان« با محوریت حضرت امام رضا )ع ( در حال تهیه و 

در مرحله پیش تولید است.
وی گفت: برنامه ای نیز برای عتبه مقدســه کاظمین به سفارش 
این عتبه در دســت تدارک داریم که قرار است بر بستر فیس بوک 
آن هــا قرار گیرد؛ مجــری این برنامه »عدنان بوشــهری« و مداح 
نیز »سیدکریم موســوی« اســت که مبتهل بین المللی ایران و 
 مشهور در سطح کشــورهای عربی است؛ سخنران این برنامه نیز 

»حجت االسالم سید دانیال موسوی« است.
 
2 میلیون بازدید در کشورهای عربی»

دست پروری عنوان کرد: قرار است در ویژه برنامه عتبه کاظمین، 
اجرای برنامه هایی مانند زیارت امیــن اهلل در حال و هوای حرم 
مطهر رضوی گنجانده شود؛ همچنین برنامه ای برای عتبه مقدس 
سامرا نیز در حال برنامه ریزی است؛ این برنامه ها از صحن آزادی 
حرم منور رضوی به صورت زنده بر روی بسترهای مربوط پخش 

خواهد شد.
وی ابراز کرد: کلیپ های عربی تهیه شده توسط این مجموعه از 
ابتدای سال تا کنون در شبکه های اجتماعی جهان عرب افزون  بر 

2 میلیون بازدید داشته است.
 
ایرانیان شب های ماه رمضان می توانند زائر حرم باشند»

مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به پخش 
زنده های شــبکه های خبری ایرانی از حرم مطهر رضوی بر بستر 
فضای مجازی، اظهار کــرد: با هماهنگی خبرگزاری ها، پایگاه های 
خبری و شبکه های اجتماعی پر مخاطب کشور،  شب های ماه مبارک 
رمضان حدود دو ســاعت پیش از اذان مغــرب حال و هوای حرم 
مطهر رضوی در قالب یک برنامه متنوع که از بخش هایی همچون 
مدیحه ســرایی، کارشناس دینی، تصاویر زنده و ناب از حرم مطهر 
رضوی و غیره تشکیل شده است، به طور مستقیم )LIVE( از طریق 
خبرگزاری های »فارس«، »تسنیم«، »باشگاه خبرنگاران جوان« و 
کانال  خبری »اخبار مشــهد« بر بستر فضای مجازی با ارادتمندان 

به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( به اشتراک گذاشته خواهد شد.

گزارش خبری
مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی مطرح کرد

در راستای اجرای ساختار جدید اعالم شد 

فهرست انتصابات جدید در آستان قدس رضوی©
آستان: در اجرای ساختار جدید آستان قدس رضوی، طی احکام جداگانه ای رئیس 
سازمان علمی و فرهنگی، رئیس بنیاد بهره وری موقوفات و معاون تبلیغات اسالمی 

حرم مطهر رضوی منصوب شدند.
تولیت آستان قدس رضوی طی احکام جداگانه ای حجت االسالم والمسلمین محمدحسن 
مهدوی مهر را به ریاست سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، حجت االسالم 
والمسلمین حجت گنابادی نژاد را به عنوان مشاور و معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر و 

دکتر مالک رحمتی را به ریاست بنیاد بهره وری موقوفات منصوب کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در حکم انتصاب رئیس سازمان علمی و فرهنگی، 
مهم ترین مأموریت آســتان قدس را اثرگذاری علمی و فرهنگِی برگرفته از چشمه 
جوشان حکمت و معرفت و آموزه های گرانسنگ و معارف بلند و متعالی حضرت ثامن 
الحجج)ع( در ایران اسالمی و جهان معرفی کرده و اهتمام جدی به »تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی«، »تبیین، گسترش و نشر علوم و معارف قرآن و عترت به ویژه 
سیره علمی، عملی، اخالقی و معارف بلند رضوی«، »بهره گیری از پشتوانه تاریخی و 
فاخر حوزه های گرانسنگ علمیه، به خصوص حوزه دیرپا و بلندآوازه مشهد«، »بسیج 
ظرفیت های گسترده علمی و فرهنگی و توجه به مؤسسات دانش بنیان در پشتیبانی از 
مأموریت های آستان قدس« و »ایجاد ارتباط شایسته با همه محبان و موالیان حضرت 
ثامن الحجج)ع( در سراسر جهان و معرفی فاخر آستان قدس به آنان با بهره گیری از 
به روزترین امکانات و دستاوردهای علمی«را  از اهم وظایف این سازمان برشمرده است.

تولیت آســتان قدس رضوی در حکم انتصاب معاون تبلیغات اســالمی موضوعات 
»بهره گیری از تجارب ارزنده تبلیغی و فرهنگی حوزه علمیه مشهد مقدس«، »تعیین 
هیئت اندیشه ورز متشکل از خبرگان فرهنگی و تبلیغی به منظور فراهم آوردن عقبه 
فکــری و فرهنگی قابل اتکا«، »ترویج و اشــاعه معارف اســالمی و رضوی همراه با 
بهره گیری از قالب های نوآورانه تبلیغی برای انتقال معارف و اهداف تربیتی متناسب 
با نیازها و سطوح گروه های مختلف زائران به ویژه جوانان« و »برگزاری سخنرانی های 
تخصصی و عمومی با استفاده از سخنرانان و خطبای برجسته و فاضل بومی، ملی و 

جهان اسالم« را مورد تأکید قرار داده است.
موضوعات »حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقف و پایبندی تام به نیات 
واقفان«، »حفظ و بهره برداری بهینه از موقوفات و دارایی های حاصل از آن«، »جلب 
مشــارکت های مردمی و اخذ رویکرد فعاالنه برای تحقق اقتصاد مردمی«، »توسعه 
وقــف و نذر با جلب اعتماد عمومی و فرهنگ ســازی«، »کاهش تصدیگری و جلب 
مشارکت های مردمی و تشکل های فرهنگی تبلیغی و حوزه ای« و »همکاری  اثربخش 
با مدیریت هــای دولتی و عمومی و بهره گیــری از ظرفیت های نهادهای فرهنگی، 
اجتماعی« از اهم تأکیدات حجت االسالم والمسلمین مروی در حکم انتصاب رئیس 

بنیاد بهره وری موقوفات بوده است.
همچنین با حکم تولیت آستان قدس رضوی »ابوالفضل خودمانی« به عنوان مشاور و 
مدیرکل بررسی و نظارت راهبردی و »مصطفی فیضی« به عنوان رئیس مرکز بازرسی 

و حسابرسی داخلی آستان قدس رضوی منصوب شدند.
گفتنی اســت، قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در احکامی، آقایان »مرتضی 
فیروزآبادی« را به عنوان معاون طرح و برنامه، »محمدکاظم مالزم الحسینی« رئیس 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی، »غالمرضا پرنده« مدیر نظارت بر موقوفات 

و »امیرعباس عالقه بندان« را به عنوان مدیر دفتر امور حقوقی منصوب کرد.
انتصاب »فاطمه دژبرد« به سمت رئیس مرکز امور بانوان، »محسن اصغری نکاح« به 
سمت رئیس مرکز جامع مشاوره از دیگر انتصابات جدید آستان قدس رضوی است که 

با حکم مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی انجام شد.
همچنین »امین بهنام« و »عبدالعلی وریدی« از ســوی سازمان حرم مطهر رضوی 
بــه ترتیب به عنوان مدیر امور رفاه زائران و مدیر امور مهمانســرای حضرت رضا)ع( 

منصوب شدند.
یادآوری می شود، حجت االسالم والمسلمین محمد حسن مهدوی مهر پیش از این 
قائم مقام رئیس جامعه المصطفی و دکتر مالک رحمتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان 

اقتصادی کوثر بوده اند.

 آســتان  صحن هدایت حــرم مطهر 
 رضــوی در  شــامگاه میــالد پربرکــت 
سبط اکبررسول اهلل)ص( با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی به صحن حضرت امام 
حسن مجتبی)ع( تغییر نام یافت. تولیت 
آســتان قدس رضوی در این مراسم که 
با حضور نماینده ولی فقیه در خراســان 
رضوی، علما، مسئوالن استانی و خادمان 
بارگاه منور رضوی برگزار شــد، با اشــاره 
به دلیــل نام گذاری این صحن متبرک به 
نام امام حســن مجتبی)ع( ابراز کرد: این 
نام گذاری در راستای تجلیل از اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( و تعظیم و تکریم از 
این خاندان با شرافت و با کرامت و با فضلت 
است که توصیه قرآن مجید نیز هست. این 
تجلیل و تکریم و تعظیم ها حداقل کاری 
است که ما نسبت به زحمات و تالش های 
پیامبر عظیم الشأن اسالم می توانیم انجام 

دهیم.
وی با بیان اینکه پیامبر گرامی اسالم)ص( 
شخصیت بی نظیر عالم وجود است که در 
سفر معراج تمام انبیای الهی نماز خود را 
به ایشان اقتدا کردند، تصریح کرد: رسول 
مکرم اسالم ما را از پرتگاه ظلمت، گمراهی 
و جهالت نجــات داد و در این راه  رنج ها و 
سختی های فراوانی را متحمل شد، در این 
راه تنها مزدی که از بشریت خواست مودت 
و محبت اهل بیت)ع( است؛ این مودت و 

محبت نیز نفعش نه برای پیغمبر)ص( و 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بلکه برای 
هدایت خود ماست، استمرار هدایت بشری 
در پرتو تبعیت از فرزندان پیغمبر و امامان 

معصوم)ع( است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره 
به اینکه نام گــذاری این صحن بزرگ و با 
عظمت به نام سبط نبی مکرم اسالم)ص( 
حداقل قدردانی از پیامبر اســالم اســت، 
ابراز کرد: این یک حرکت نمادین اســت 
که نشــان از آن دارد زنده بودن و حیات 
معنوی و روحانی ما در پرتو محبت به اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( است. وی با بیان 
اینکه نام گذاری این صحن متبرک به نام 
امام حسن مجتبی)ع( گام نخست است، 
ابراز کــرد: در این صحن و مکان مقدس 
باید معارف امام حســن مجتبی)ع( نشر 
داده شود، اینجا باید مکان  و فضایی برای 
معرفی امام مجتبــی)ع( و بیان فضائل و 

شجاعت های این امام همام باشد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: امام 
حسن مجتبی)ع( به خوبی معرفی نشده 
اســت، نه تنها مرقد بلکه معارف و روح 
این امام همام نیز در غربت اســت، در 
این صحن متبــرک باید معارف نورانی 
و حیات بخــش امام مجتبــی)ع( برای 
مردم و به خصوص نســل جوان تبیین 

و ترویج شود.

آسمان گنبدتان،کل زمین صحن شماست
صحن هدایت حرم مطهر رضوی به صحن امام حسن مجتبی )ع( تغییر نام یافت
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کتاب »رسانه ای شدن فرهنگ و جامعه« منتشر می شود  اندیشه:کتاب »رسانه ای شدن فرهنگ و جامعه« نوشته استیگ هاروارد با ترجمه سید محمد مهدی زاده به زودی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات منتشر می شود. استیگ هاروارد تالش می کند عالوه بر شرح نظریه رسانه ای شدن، به رسانه ای شدن پدیده های اجتماعی و فرهنگی در جامعه، یعنی سیاست، دین و بازی بپردازد و خواننده را با ابعاد و زوایای جدید 

فرهنگ و جامعه مدرن و تأثیر رسانه ها بر نهادهای اجتماعی و منش و شخصیت انسان مدرن آشنا کند. به عبارت دیگر، هدف نگارش این کتاب، آن است که مفهوم رسانه ای شدن را بیازماید، ارتقا دهد و بهبود ببخشد.

روشنفکری دینی از الهیات عملی غافل است ©
ایکنا: حجت االسالم داود فیرحی، استاد 
دانشگاه تهران در نشست مجازی »فقه 
و روشنفکری دینی، ضرورت پل سازی« 
اظهــار کــرد: دلیل انتخــاب موضوع، 
جســت وجوی طوالنی بود که در حوزه 
و دانشــگاه داشــتم و می دیدم که یک 
گسســتی بین جریان روشــنفکری و 
دیدگاه های حوزوی وجود دارد. گاهی این تضاد به هم نزدیک می شــد و برخی 
اوقات نیز ادبیات خاصی بود که رد و بدل شــده بود. احساسی می کردم دستگاه 
فقه و روشنفکری به هم نیاز دارند و مکمل هم هستند و به همین دلیل ضرورتی 

برای تفکر پل ساز وجود دارد.

ویژگی های تفکر روشنفکری»
وی افزود: وقتی به دیدگاه های روشنفکری نگاه می کنیم، این جریان بزرگ است، اما 
اگر بخواهیم از آن ها تیپ تشخیص دهیم در ذهنم دو یا سه نفر می آیند که عبارت 
از آقایان مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان هستند. در ادبیات 
حوزوی نیز داریم و ســعی نمی کنم به شــخص خاصی اشاره کنم. اما چرا این ها را 
گفتم؟ چون اندیشه این ها دو ویژگی مهم داشت؛ نخست اینکه این ها نماد روشنفکری 
هســتند و دوم در ادبیات این ها یک نگاه سلبی به دانش فقه دیده می شود و همان 
قســمت هم ذهن من را تحریک کرد که این عنوان را داشته باشم. حجت االسالم 
داود فیرحی عنوان کرد: ابتدا باید به اهمیت و مزیت روشــنفکری دینی اشاره کنم 
که بسیار مهم است. روشنفکری دینی یک جریان ضروری است و جهان اسالم در 
شرایط کنونی بدون روشنفکری دینی دچار یک نقصان اساسی است. روشنفکری 
دینی مفصلی است که می تواند تا حد زیادی رادیکالیزم مذهبی و همین طور یک 
نوع سکوالریزِم ستیزنده را تعدیل کند و بسیار مفید است. نخستین ویژگی مثبتی 
که روشنفکری دینی ایجاد و ثابت کرد ضروری است، تحرک آفرینی در دانش های 
حوزوی بود. در حقیقت سنتی است که اگر برای هر دانش و جریانی یک نقد جدی 
وجود نداشــته باشد، به تدریج فسیل می شود و در الک خودش می رود. این یکی از 

ویژگی های روشنفکری بود که هوشیاری و نقدی را وارد این دانش سنتی کرد.

مروری بر مشکالت عمده روشنفکری دینی»
این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: نخستین مشکلی که روشنفکری دینی داشت و 
اواخر هم تحت تأثیر جریان های چپ بیشتر شد، تبدیل دین به ایدئولوژی بود. این یکی 
از خطرات دینداری بود. دین شبیه علم است تا شبیه ایدئولوژی؛ یعنی همچنان که علم 
می تواند ایدئولوژیک شود، دین هم می تواند این طور شود و این مساوی شدن دین با 
ایدئولوژی و تضاد ایدئولوژی با علم، این ایده را فراهم کرد که دین در تضاد با علم است. 
نکته دیگر اینکه، مشکل روشنفکری دینی توجه به حوزه نظر است و از الهیات عملی 
غفلت دارد. نه تنها غفلت دارد، بلکه الهیات نظری و عملی را جدا می کند. روشنفکری 
دینی ما روی کالم و فلســفه فشــار آورده و از ارزش فقه غفلت کرده و این یکی از 
خطرناک ترین اتفاقاتی است که در حال وقوع است. مانند اینکه شما یک چرخ دوچرخه 
را بزرگ کنید و یک چرخ را نیز ترمیم نکنید و یا اینکه بگذارید همچنان قدیمی بماند 

که مشکل ساز خواهد شد و یک نوع عدم توازن در دینداری جدید ایجاد می کند.
روشــنفکران ما به شدت روی کالم و الهیات نظری تأکید می کنند، اما زندگی عملی 
را فقه اداره می کند. در یونان هم اساســاً می گفتند علم عملی عمل را اداره می کند و 
بیشترین تالش فالسفه یونانی در حوزه علوم عملی است. متفکران مدرن اروپایی نیز 
بحث های جدی شان در حوزه علم عملی است. البته کسی منکر اهمیت علوم نظری 
نیست، اما علوم عملی جامعه را اداره می کند. بنابراین روشنفکری دینی از الهیات عملی 
غفلت می کند. یک خطایی پیدا شده و این خطا،  خطای عجیب گفتمانی است که باید 
روی آن تأمل بیشتری شود. این توجه به کالم و غفلت از فقه، موجب شده روشنفکری 
دینی همیشه در تله ادبیات بدعت بیفتد؛ یعنی مخالفانشان آن ها را متهم به چیزهایی 

کنند که واقعاً نیستند.

دوگانه سازی بین فقه و اخالق»
یکی از مشکالت روشنفکری دینی دوگانه سازی بین فقه و اخالق و دوگانه سازی بین 
حق و تکلیف اســت و این روند مشکالتی را درست می کند. نخست اینکه اصالً در 
ادبیات کالســیک مسلمان ها فقه به لحاظ منطقی سه برابر اخالق است و فقه قرینه 
اخالق نیست که بگوییم یا این یا آن. فقه و اخالق هم عرض نیستند. ادبیات یونانی ها 
علوم عملی را سه قسمت می کردند و می گفتند اخالق، اقتصاد و سیاست است و یک 
قسمت از آن می شد اخالق. مسلمانان همان علم عملی یونان را برداشتند و به جای 
آن فقه را گذاشتند. بنابراین فقه عبادی به اخالق معنا شد و بعد به سمت فقه معامالت 
یعنی اقتصاد رفت و بحث های مربوط به امور سیاسی که وجود داشت.یک بحث هم 
در ادبیات دوستان یا اساتید ما دیده می شود و آن هم این دوگانه ای است که فقه را 
مساوی تکلیف و اخالق را مســاوی حق می داند، یکی از عجایب تاریخ روشنفکری 
است، چون وقتی به دستگاه های فقه نگاه می کنید می بینید پُر از حقوق است؛ یعنی 
فقه از حق شروع می شود، اما روشنفکری دینی وقتی به جامعه القا می کند اخالق از 
حقوق صحبت می کند و فقه از تکلیف، در حقیقت هر دوی آن ها مشکل پیدا می کنند.

دستگاه فقه یکی از قوی ترین دستگاه هایی است که می تواند عرف را بازسازی 
و حمایت و آن را وارد دستگاه حکمرانی و اداره زندگی کند. می تواند بنیادی 
برای حقوق مدرن باشــد. توان نقد ســنت و توان دفاع از تجدد را هم دارد. 
تنها دانش عملی ما فقه اســت. اگر دانش عملی که تنها دانشمان است را از 
دین شناسی مان جدا کنیم، این دین شناسی مانند هواپیمایی است که فرودگاه 
ندارد و نمی تواند یک جایی بنشیند. شما هزار و یک استدالل در کالم کنید، 
اما نتوانید آن را به قالب فقه و از آنجا به قالب حقوق و قوانین و نظام بروکراسی 
بریزید؛ یعنی در حقیقت نتوانســتید از این اپراتور اســتفاده کنید؛ یعنی در 
مرحله نقد خواهید ماند.حتی تجربه قانون گذاری در دوره مشروطه نشان داد 
اگر بخواهند قوانین دیگر کشــورها را نیز در ایران اجرا کنند، باید آن ها را از 
فیلتر دســتگاه های فقه عبور دهند که نکته بسیار مهمی است. پس فقه تنها 
دانش علمی ماست که می تواند تکنیک های زندگی را برای ما یا مستقیماً قوی 
یا مقدماتش را فراهم کند. تاریخ نشــان داده اگر جنگی بین مورخ و فیلسوف 
و مفسر و فقیه شکل بگیرد، در واقع این قدرت گفتمان یا سامانه فقهی است 

که آن ها را به حاشیه می راند.

 اندیشه/ افتخاری   امروزه حضور در شبکه های اجتماعی 
دیگر تنها بخشی از زندگی ما نیست، بلکه تمام ابعاد زندگی 
ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. از بین این شبکه های 
مجازی، اینستاگرام به دلیل فرم تصویرمحوری که ارائه داده، 
بیش از شــبکه های اجتماعی دیگر بر سبک زندگی افراد 
تأثیرگذار است؛ به همین منظور با امیرضا مافی، نویسنده 
و دانش آموخته فلسفه غرب گفت وگو کرده ایم که نتیجه آن 

را در ادامه می خوانید.

جناب مافی! ظهور اینستاگرام چه تغییراتی در   
نظام ارزشی و شــناختی در دوران جدید به وجود 

آورده است؟
 ما با ظهور گوشــی های هوشــمند و باال رفتن سرعت 
اینترنت وارد دوره جدیدی شــده ایم، این دوره از حیث 
تکنولوژیکی و جهان شــناختی با ادوار گذشته متفاوت 
است. گوشــی های هوشمند و ســرعت باالی اینترنت، 
تغییرات اساســی در جهان بینی و جهان شناسی آدم ها 
ایجاد کرده اســت. من اســم این دوران جدید را دوران 
پســاتکنولوژی گذاشــته ام؛ یعنی دورانی که به واسطه 
نامتناهی بودن اینترنت جهان هم نامتناهی می شــود و 
دیگر تکنولوژی به ماهو تکنولــوژی اهمیتی ندارد، بلکه 
تکنولوژی در راســتای شــبکه اســت که اهمیت دارد. 
مهم ترین شبکه ای که این تغییرات را پشتیبانی می کند 
اینســتاگرام اســت. بنابراین فیس بوک مجبور می شود 
اینســتاگرام را بخرد، چون اینستاگرام گوی سبقت را از 
فیس بوک ربوده. در واقع اینستاگرام و توییتر مهم ترین 
شبکه های اجتماعی هستند که در جهان وجود دارند و 
هر دو به شدت نظم نوین جهانی را دستخوش تغییر قرار 
می دهند. از الیو های اینستایی که در این چند وقت باب 
شــده تا تأثیراتی که اینســتاگرام بر سبک زندگی افراد 
گذاشته است. پس ما با اینســتاگرام از دوره فراواقعیت 
به دوره واقعیت چاق رســیدیم کــه در این دوره جهان 

جدیدی را با نظم نوین می بینیم. 

انسان ها در استفاده از شبکه ای مانند   
اینستاگرام تا چه حد به سانسور خود و 

اعتقاداتشان می پردازند؟
اگر مبنــای فکری مان را بــر همان اصل 
واقعیت چاق قرار دهیــم؛ یعنی واقعیتی 
که توســط تمام افراد جامعه ســاخته و 
منتشــر می شــود، بر خالف دوره پیش 
که توســط رســانه های اصلی این اتفاق 
رخ مــی داد، در این دوره هرکســی که 
اســمارت فون دارد در نقش رسانه عمل 
می کند. در دوره فراواقعیت هر رسانه ای 
بنا بــر اقتضای خودش، بــه گونه ای که 
می خواســت واقعیت را وانمایی می کرد، 
اما در این دوران، آن رسانه های قدرتمند 
فراگیر به رسانه های فردی متکثر تبدیل 
شــده اند. بنابراین هر آدمی که شــبکه 
اجتماعی دارد گویی یک رســانه دارد و 
قدرت فکری پشــت ســرش است و آن 
قدرت فکــری و مطلوبی که دارد فرد را 
در اینســتاگرام نمایــان می کند. پس ما 
نمی توانیم بگوییم آدم ها خودشــان را در اینســتاگرام 
سانســور می کننــد، بلکــه آدم هــا خودشــان را در 
اینستاگرام روتوش می کنند. در واقع واقعیت خودشان 
را آن گونه که می خواهند در اینستاگرام می سازند. به 
عبارت دیگر فاصله آدمی که در اینســتاگرام می بینیم 
با شــخصیت حقیقی که پشــت آن وجود دارد بسیار 
زیاد اســت. همان طورکــه در دوره پیش فاصله میان 
واقعیت و آن چیزهایی که رســانه ها نشــان می دادند 
بســیار زیاد بود. برای همین است که وقتی ما با آدمی 
در اینســتاگرام آشنا هســتیم، نمی توانیم از نزدیک با 
او رابطــه برقرار کنیم، چون آدمی که در اینســتاگرام 
ســاخته متفاوت از آدمی است که واقعاً هست. کارکرد 
اینســتاگرام نســبت به افراد مثل کارکرد رســانه به 

کارتل های اقتصادی یا قدرت پشت رسانه است.

به نظر شما اینســتاگرام در پی حذف فردیت و   
شبیه کردن آدم ها به یکدیگر است؟

اینستاگرام فردیت را حذف نمی کند، تقویت می کند اما تفرد 
را شبیه به هم می کند. ما با شبکه های اجتماعی، رفتیم درون 
خانه خودمان و با گوشی هایمان با یکدیگر در ارتباط هستیم. 
در گذشته اختالف طبقاتی مشهود نبود. آدم ها با طبقه باالی 
 جامعه زمانی مواجه می شــدند که در خیابان یک ماشــین 
گران قیمــت می دیدند یا در تلویزیون و پرده ســینما یک 
اختالف طبقاتی را تجربه می کردند اما با ظهور اینســتاگرام 
آدم ها به زندگی فردی یکدیگر دسترسی پیدا کرده اند و وقتی 
شــما به آسانی بتوانید زندگی فردی دیگران را ببینید یعنی 
ســبک زندگی آن ها را هم می بینید، در این صورت است که 
این شــکاف طبقاتی از لحاظ عقیدتی، معرفتی و اقتصادی 
هویدا می شود. این آشــکارگی سبب می شود شما احساس 
کمبود و حقارت و یا قدرت کنید. این عیان شــدن همه چیز 
در اینستاگرام که تابع نظم نوین تکنولوژی و واقعیت متورم 
است، سبب می شــود شکاف طبقاتی عیان شود. حاال آدم ها 
در اینســتاگرام تالش می کنند خود را به طبقه مطلوبشان 
شبیه کنند. همین اســت که آدم ها امروز نمی روند رستوران 
غذا بخورند، می روند برای استوریشــان عکس بگیرند؛ یعنی 
زیبایی تصویر و الکچری بودن بر کیفیت غذا اولویت دارد. این 
تالش برای شباهت یافتن موجب از خود بیگانگی و فروپاشی 
زندگی ها می شــود، ضمن اینکه افراد فکر می کنند تصاویر 
صفحات دیگران تصویر واقعی زندگی آن هاســت و نکته آخر 
اینکه اینفلوئنسرهایی که پرسونال بالگ دارند و زندگی شان 
را نمایش می دهند به مرور به هم شــبیه می شوند. مثالً وجه 
مشــترک در صفحات این ها زندگی پر از رنگ و گلدان است. 
بعد در لوازم خانه فروشی ها چقدر شبیه لوازم این ها و ظروف 
رنگی رنگی ســاخته شده است. معلوم است با توجه به آنچه 
در صفحات آن هــا وجود دارد از طرف جامعه تقاضایی اتفاق 

افتاده است.

آنچه انسان ها در اینســتاگرام خود به نمایش   
می گذارند چقدر برخاسته از سبک زندگی است و 

چقدر بر آن تأثیر می گذارد؟
اینستاگرام قرار است نیاز دیده شــدن را در افراد تأمین 
کند. مدیریت اینستاگرام و شکل ابزارهایی که در اختیار 
کاربر قرار می دهد به گونه ای اســت که انســان را از نظر 
روانی تأمین کند. یکی از مهم ترین تأمین های روانی این 
است که ما هرکاری در زندگی مان می کنیم و قباًل احساس 
می کردیم بی فایده و کار شــخصی است حاال می توانیم 
آن را به بقیه نشــان دهیم یعنی بقیه ما را ببینند. دیده 
شدن خیلی لذت بخش است چون موجب ترشح دوپامین 
می شــود. در اقتصاد توجه، کارکرد استوری این است که 
مــا توجه دیگران را مدام به ســوی خودمان جلب کنیم. 
استوری می تواند غیر رسمی تر از صفحه ما باشد و آنچنان 
که از اســمش مشخص اســت قرار است داستانی از یک 
واقعه، لحظه و روز باشد. اســتوری امروز مهم تر از پست 
است، به این دلیل که آن سریع تر باال می آید و مثل ورق 
زدن آلبوم است و توجه را بدون انقطاع برای آدم ها کسب 
می کند. شما می بینید آدم ها در صفحاتشان شاید پست 

کم بگذارند اما مکرر از خودشــان اســتوری می گذارند. 
برای اینکه هر روز توجه مخاطبان را به خودشــان جلب 
کنند. ضمن اینکه اســتوری، دایرکت خــوب می گیرد 
برخالف پست که کامنت کمی می گیرد. آدم ها کلی حرف 
خصوصی از اســتوری ها می گیرند و این ســبب می شود 
اقتصــاد توجه پررنگ تر شــود. اما اینکــه آن چیزی که 
افراد در اینستاگرام از خودشان می گذارند، مطلقاً مبتنی 
بر ســبک زندگی خودشان اســت، به طورقطع این طور 
نیســت. آن ها مدام دارند خودشان را روتوش می کنند. به 
احتمال قریب به یقین درصد قابل توجهی از آدم ها تصویر 
بهتری از خودشان را در اینستاگرام به نمایش می گذارند. 
بنابراین بســیاری از چیزها آنجا غیرواقعی، فراواقعیت و 
واقعیت متورم اســت. زندگی آدم ها آن چیزی نیست که 
در اینستاگرام نشان می دهند پس سبک زندگی شان هم 
آن نیست. اینستاگرام کار مهمی که می کند آن است که 
آدم ها را از نظر فرهنگی مدام بمباران می کند، یعنی شما 
صفحه اینستاگرامتان را که باز می کنید، انواع عکس ها چه 
در پست و چه در استوری برای شما نمایش داده می شود، 
این در ناخودآگاه شــما تأثیر می گذارد و نگاه شــما را به 
جهان تغییر می دهد. وقتی شما به عنوان یک آدم مذهبی 
صفحه افراد خارجی یا بی حجاب را می بینید ممکن است 
یک لحظه دلتان بخواهد شبیه آن ها شوید، همین یعنی 
شما بمباران فرهنگی شدید و خاللی در سبک زندگی که 

در آن زندگی می کنید، ایجاد شده است. 

به نظر می رســد در فضای اینستاگرام با تغییر   
روایت ها مواجه هستیم؛ اگر پیش از این به نمایش 
گذاشتن تصاویری با رنگ های پاستیلی و روشن مد 
بود، امروز تصاویر شلوغ جایگزین آن ها شده است، 

این امر را ناشی از چه چیزی می دانید؟
مــن معتقدم این ها کامالً مبتنی بر مد اســت، مد هم نه 
به معنای ســخیفی که ما در مورد پوشاک داریم، بلکه به 
معنای چیزی که به عنوان عرف، توسط نهادهای اجتماعی 
و سیاسی مختلف پدیدار می شود. مد دو جور پدید می آید. 
یک زمان، تصمیماتی برای ایجاد مد گرفته می شود و زمانی 
ناخودآگاه جمعی به ســمت آن می روند. مثالً من امروز به 
عنوان آدم مرجع، عکســی از خودم در اتاق شلوغ منتشر 
می کنم. 2 میلیون فالوور دارم، از این تعداد یک میلیون آدم 
من را می بینند، چون من آن  کمپوزیسیون و سبک زندگی 
را نشان دادم، بر 100 هزار نفر تأثیر می گذارد، 10 هزار نفر از 
آن 100 هزار نفر یک کمپوزیسیون آن شکلی را می سازند و 
عکس می گیرند، 5 هزار نفرشــان منتشــر می کنند، این 
خودش به مد تبدیل می شود. البته اینستاگرام چون وانمایی 
از حقیقت است نه صرفاً بازنمایی، متأثر از اتفاقات روز هم 
هست. یعنی کرونا در پست های اینستاگرامی تأثیر گذاشته 
است. پست گذاشــتن در دوران کرونا تغییر کرده و عامل 
این تغییر عامل بیرونی اســت. عامل دیگــری که در این 
تغییر عکس های اینستاگرام مؤثر است، همان اقتصاد توجه 
اســت، یعنی یک آدمی با فالن حرکت و عکس تبدیل به 
اینفلوئنسر می شود و مردم به سمت تقلید آن کار می روند. 

پس تغییرات مد مبتنی بر دیده شدن دیگران هم هست.

گفت وگو با امیررضا مافی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه غرب

اینستاگرام یا دستگاه قالب سازی شخصیت؟ شماره جدید فصلنامه ©
»اقتصاد اسالمی« منتشر شد

مفتاح: شــماره هفتاد و هفتــم فصلنامه 
»اقتصاد اســالمی« از ســوی پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی منتشر شد. این 
شماره از فصلنامه علمی پژوهشی »اقتصاد 
اسالمی« حاوی مقاالتی با عناوین »اخالق 
اقتصــادی از منظر قرآن کریــم با تکیه بر 
راهبرد های روان شــناختی« نوشته مسعود 
رستنده، سیدحمید حســینی و ابوالقاسم 
یعقوبی؛ »ناســازگاری )تعــارض و تزاحم( 
قواعد الگوی مصرف فرد مســلمان« به قلم 
علی اکبر کریمی، سیدحســین میرمعزی و 
سیدرضا حسینی و »بررسی ارتباط سنجی 
پژو هش هــای بانکداری و مالی اســالمی با 
متغیرهای کالن اقتصادی )مطالعه موردی: 
فصلنامه اقتصاد اسالمی(« به قلم وهاب قلیچ 

و حسین امیری است.
همچنین »تأثیر دینداری بر نابرابری درآمد 
و اندازه دولــت در ایران« اثر پروانه کمالی 
دهکردی، فرشــته عبداللهی و عبدالخالق 
غبیشــاوی دیگــر مقاله های این شــماره 

هستند.
در چکیــده مقاله »ناســازگاری )تعارض و 
تزاحم( قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان« 
می خوانیم: دو نوع ناســازگاری )تعارض و 
تزاحم( در الگوی مصرفی انســان مسلمان 
قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم 
الگو است و تزاحم بین قواعد امری طبیعی 
در مرحلــه اجرایی کــردن این الگو اســت 
و تــا راه های حل آن را نشناســیم قادر به 
اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق 
ابتدا مــوارد ناســازگاری  در الگوی مصرف 
مسلمان را بیان و سپس به روش اسنادی و 
کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا 

می کنیم. 
در گام بعــدی هــر یــک از اصطالح های 
تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین 
می کنیم و نشان می دهیم چگونه تعارض در 
ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع 
ایجاد می کند. آنــگاه تعارض های احتمالی 
بررســی شده و روش های اصولی برای حل 
تعارض های ظاهــری از جمله »حکومت و 
ورود«، »تخصیــص و تخصص« و »تقیید« 
به اختصار تبیین می شــود و تعارض های 
واقعی احتمالی کــه نیازمند کار اجتهادی 
اســت به مجالی دیگر محول می شود. در 
ادامه تزاحمات احتمالــی میان این قواعد 
به روش توصیفی تحلیلی بررســی می شود 
و روش هــای عقلــی برای رفــع تزاحمات 
 میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طالیی 
ارائه می شــود.  »األهــم فاألهم« اســت، 
یافته هــای تحقیق حاکی از وجود باالترین 
تعارض ها و تزاحم هــا در قواعدی همچون 
شــأن، توســعه و انفاق از میان 2۹ قاعده 
شناسایی  شــده اســت. این روش شناسی 
برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد 
مصرفــی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل 
و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، 
برنامه ریــز و طــراح سیاســت های کالن 
مصرفــی و هم برای مصرف کننده و مجری 
ایــن برنامه ها مفید باشــد و او را از چالش 
تعارضــات و تزاحمات و بن بســت حاصله 

خالصی بخشد.

آدم ها امروز 
نمی روند رستوران 
غذا بخورند، می روند 
برای استوریشان 
عکس بگیرند؛ یعنی 
زیبایی تصویر و 
الکچری بودن بر 
کیفیت غذا اولویت 
دارد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399  16 رمضان 1441 10 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9242 

توسعه  و  عمران  موسسه  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  رضوی 

339 و شناسه ملی 10380053599

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,15 
مهدی  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
نائب  عنوان  به   0053708237 ملی  کد  با  زردوزنیا 
تصدی  مدت  مانده  باقی  برای  مدیره  هیئت  رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ1400,1,8جایگزین آقای محمد 
حسن واحدی با شماره ملی 3620915733 گردیدند 
بروات،  چکها،  موسسه،  تعهدآور  اوراق  اسناد،  .کلیه 
سفته ها و سایر اوراق تجاری با امصاء ثابت مدیر عامل 
مهر موسسه  به همراه  اعضاء هیئت مدیره  از  یکی  و 

معتبر باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838042(

س
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت ایران نکتار )سهامی 

خاص( به شماره ثبت 338 و شناسه ملی 
10380053472 نوبت دوم

ب��ا توجه ب��ه تش��کیل مجمع عموم��ی عادی ب��ه طور 
فوق العاده شرکت در تاریخ 99/2/6 که به علت دلیل 
عدم حضور حد نصاب الزم رسمیت نیافت. مراتب با 
حضور حاضرین صورت جلسه شد لذا در اجرای مفاد 
ماده 21 اساسنامه بدین وسیله از کلیه سهامداران 
ش��رکت دعوت میگ��ردد تا در جلس��ه فوق الذکر که 
در تاری��خ 99/3/7 رأس س��اعت 14 در مرکز اصلی 
ش��رکت به نش��انی: تربت حیدریه- کیلومتر 2 جاده 
گناباد- محل کارخانه شرکت تشکیل میگردد حضور 

به هم رسانند.
دستورجلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسین
3- رس��یدگی ب��ه صورته��ای مال��ی و ترازنامه های 

شرکت و عندالزوم تصویب آن
4- تصوی��ب ف��روش و یا اج��اره کلیه یا قس��متی از 
ام��وال منقول و غیرمنقول ش��امل ام��الک عرصه و 

اعیان و دستگاه های شرکت و غیرو
5- سایر موارد پیش بینی نشده

ع هیئت مدیره شرکت  9
90

08
25

 ۱۳۸۴ م���دل  پ���ارس  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
 ۱۲ ای���ران  ۲۲۶د۳۳  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره  و   ۱۹۳۲۴۷۱۷ شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
س���هیلی  زه���ره  بن���ام  موت���ور۱۲۴۸۴۱۴۶۵۹۲ 
مفقودگردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت
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 اصل برگ سبز خودروی سواری پراید صبا جی تی 
ایکس مدل ۱۳۸0 به شماره انتظامی ۲۱ ایران ۲۴۷ 
ن ۷۵ و شماره موتور 00۲۶۷۸۳۲ و شماره شاسی 
S۱۴۱۲۲۸0۷۳۳۱۴۱  متعلق به آقای ناصر حسین 
پور مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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 ۱۲۵ موتورس���یکلت  کمپان���ی  وس���ند  س���بز  برگ���ه 
 000۳۴۹0۱ موت���ور  ش���ماره  مش���کی،  رن���گ  ب���ه 
NFX۱۲۵A۸۷0۶۱۸۶ شاس���ی  ش���ماره 

محم���د  بن���ام   )۷۵۳ ای���ران   ۷۳۸۴۴ )پ���اک 
عباس���یان فر مفقود و از درجه اعتبار س���اقط است.
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برگ س���بز خ���ودروی پراید هاچ بک م���دل ۱۳۹0  رنگ 
سفید- روغنی به شماره انتظامی ۴۲ ایران ۴۷۷ و ۶۳ 
شاس���ی  ش���ماره  و   ۴۲۷۹0۸۷ موت���ور  ش���ماره  و 
S۵۴۳00۹00۶۸۶۱۵ متعل���ق به آقای   کیان موس���وی 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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برگ س���بز خودرو س���واری س���ایپا ۱۴۱ آی مدل ۸۵ به 
رن���گ ن���وک م���دادی - متالیک به ش���ماره ش���هربانی
 ۵۴۷ س ۳۹ ایران ۱۲ و شماره موتور ۱۶۲۵۴۴۵ و شماره 
شاسی S۱۴۸۲۲۸۵۱۶۸۴۳۵ به نام  زهرا کرمانی فرزند 
غامعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . 
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شناس���نامه مالکی���ت و برگ س���بز خ���ودروی کیا تیپ 
۲۴00cc _optima م���دل ۲0۱۴ رن���گ س���فید صدف���ی 
متالیک شماره شاسیkNAGN۴۱۲be۵۵۲۱۲۹۷ شماره 
موت���ور G۴keeh۱۵۶۳۲۴ و پ���اک۲۶۳ه۳۵  ایران۳۲
آب���ادی  حس���ن  منف���رد  محم���د  بن���ام 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. ,ع
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- آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 
)سهامی عام( شماره ثبت 49862  

بدینوس��یله  به اطالع کلیه س��هامداران محترم ش��رکت س��رمایه گذاری تبار ثامن 
)س��هامی ع��ام( ش��ماره ثب��ت 49862 اداره ثبت ش��رکتهای مش��هد و شناس��ه ملی 
10380073205 می رس��اند مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/8/30 روز 
شنبه مورخ 1399/03/03 رأس ساعت 9به آدرس خراسان رضوی شهرستان جوین 
باالتر از ایس��تگاه را ه آهن نقاب س��الن اجتماعات ش��رکت کشت و صنعت جوین با 

دستور کار ذیل برگزار میگردد:
1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد س��ال منتهی 

به 1398/08/30
2- بررس��ی و تصویب صورته��ای مالی منتهی ب��ه 1398/08/30 و تصمیم گیری در 

خصوص تقسیم سود سهامداران
3- انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی اصل��ی و علی البدل ش��رکت برای س��ال                           

مالی آتی
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- انتخاب هیئت مدیره
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
س هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 
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انتشار صد و چهل و چهارمین شماره فصلنامه »مشکوه«  معارف: صد و چهل و چهارمین شماره از فصلنامه علمی- ترویجی »مشکوه« توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد. 
»بررسی تقابل و جایگاه آموزه های مدارا و تبری با تکیه بر آیات و روایات«، »تحلیلی بر رابطه ریشه شناسی تاریخی مصلحت و چندمعنایی رزق در صحیفه سجادیه«، »نگرشی بر تبیین ورود به جهنم با رویکردی بر آیات 

71 و 72 سوره مریم«، »بازکاوی مفهوم واژه های عسر و یسر در قرآن با رویکرد منطق تقابل دوگانه« و... از جمله مقاالت منتشر شده در این شماره از فصلنامه است.

 نقش روزه داری در تقویت خودکنترلی©
خودکنترلــی )Self- control/ Self- regulation( یک نیروی درونی و ارادی کنترل 
تمایالت، وسوسه ها، هیجان های درونی و رفتارهای بیرونی است. اگر کسی بتواند بدون 
اجبار بیرونی و به اتکای قدرت اراده، احساسات و تمایالت مثبت و منفی خویش را 
کنترل کند، از »خودکنترلی« برخوردار است. نزدیک ترین اصطالح در معارف اسالمی 
به مفهوم کلی خودکنترلی، »حلم« اســت که در فارسی به خویشتن داری ترجمه 
می شود. حلم یک صفت ارزشی ممتاز و خدایی است. قرآن کریم خدای متعال را به 
صفت »حلیم« ستوده است: »... َو اهللُُُ َغُفوٌر َحلِیٌم«. )مائده:101( حلم خدا به معنی آن 
است که در عقوبت بندگان گناهکارش عجله نمی کند و خودنگهدار است. همچنین، 
حلم خصلت اولیای الهی و انسان های کامل و واالست. قرآن کریم حضرت ابراهیم)ع( 
را به صفت »حلیم« ستوده است؛ »... إِنَّ إِبَْراِهیَم َلَوَّاٌه َحلِیٌم«. )توبه:114( در زیارت 
اَن الِْعلِْم َو ُمْنَتَهی   جامعه کبیره، اهل بیت)ع( به منتهای حلم توصیف شده اند؛ »ُخزَّ

الِْحلْمِ «. )محمد بن علی بن بابویه قمی، من الیحضره الفقیه، ج2، ص610(
قرآن کریم با تعابیر مختلف به ضــرورت کنترل نفس و مراقبت از آن توصیه کرده 
 است؛ مانند »...َعلَْیُکْم أَنُْفَسُکْم...« )مائده:105(، »...ُقوا أَنُْفَسُکْم...« )تحریم:6( و غیره. 
شیخ حر عاملی)ره( جلدهای 14 و 15 از کتاب شریف »وسائل الشیعه« را به »باب 
الجهاد« اختصاص داده و آن را به دو بخش »جهاد العدّو« و »جهاد الّنفس« تقسیم 
کرده اســت. مقصود از »جهاد العدو«، جنگ با دشــمن بیرونی و منظور از »جهاد 

النفس«، کنترل نفس درونی است. 
وی در بخش »جهاد العدو« در مجموع 307 روایت در 72 باب ذکر کرده اســت؛ در 
حالــی که در بخش »جهاد النفس«، در مجموع 918 روایت در 101 باب ذکر کرده 
اســت. از این مقایسه به روشنی معلوم می شود که کنترل نفس در معارف اسالمی 
بســیار اهمیت دارد. در معارف اســالمی از کنترل نفس یــا خودکنترلی به »جهاد 
اکبر« تعبیر شــده است. این تعبیر برگرفته از روایت رسول گرامی اسالم)ص( است 
که به اصحاب خود در بازگشــت از جنگ فرمود: خوشا به کسانی که جهاد کوچک 
 ترشان را انجام داده و جهاد بزرگ ترشان باقی است. پرسیدند: ای پیامبر خدا! جهاد 
بزرگ تر چیست؟ فرمود: »جهاد با نفس«. سپس فرمود: »برترین جهاد آن است که 
انسان با نفس نهفته در میان دو پهلوی خود بجنگد«. )محمد بن حسن حّر عاملی، 

وسائل الشیعه، ج15، ص163(
دانشــمندان اخالق برای کنترل نفس راهکارهایی را ذکر می کنند که از بیان آن ها 
خودداری می شــود؛ )سیدروح اهلل موســوی خمینی، تهذیب نفس و سیر و سلوک، 
ص369 بــه بعد( آنچــه اینک مد نظر اســت، نقــش روزه داری در تقویت روحیه 
خود کنترلی یا خودتنظیمی است. خدای سبحان در آیه 183 سوره بقره فرمود: »یا 
یاُم َکما ُکِتَب َعلَی الَّذیَن ِمْن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقون «؛  َُّها الَّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ أَی
ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده، همان  گونه که بر کسانی که 
پیش از شــما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزکار شوید. تقوا به معنی خودمراقبتی و کّف 
نفس از محرمات الهی است )أبوهالل العسکري، الفروق اللغویه، ص137(؛ بنابراین، 
ثمره روزه داری، تقویت قدرت خویشتن داری و ایستادگی در مقابل خواهش نفس و 

محرک های گناه است. 
خدای متعال در آیات 45 و 153 ســوره بقره، ما را به یاری طلبی از بردباری و نماز 
الهِ...«. مطابق روایتی از امام صادق)ع(،  ْبِر َو الصَّ توصیه کرده اســت: »...اْسَتعیُنوا بِالصَّ
مقصود از صبر در این آیات »روزه« است. )علی بن ابراهیم قمی،  تفسیر القمي، ج 1، 
ص46( از این آیات و روایت مربوط به آن معلوم می شود که یکی از ثمرات روزه داری، 
بردباری و تقویت توان تاب آوری است. برخالف پندار بعضی، کم خوری انسان را ضعیف 
نمی کند و از پا درنمی آورد. امام علی)ع( در نامه خود به عثمان بن حنیف انصاری با 
اشاره به این مطلب فرمود: »گویا می بینم گوینده ای از شما می گوید: هر گاه این )دو 
قرص نان( قوت و خوراک فرزند ابوطالب اســت، باید هم  اکنون نیرویش به سستی 
گراییده و از مبارزه با همتایان و نبرد با شجاعان بازماند. آگاه باشید! درختان بیابانی 
چوبشان محکم تر است اما درختان سرسبز که همواره در کنار آب قرار دارند پوستشان 
نــازک تر )و کم دوام ترند(، درختانی که در بیابان روییده و جز با آب باران ســیراب 
نمی گردند، آتششان شعله ورتر و پردوام تر است. )سیدالرضی، نهج البالغه، ص359( 
آری! روزه داری انســان را نیرومند می ســازد و قدرت ایستادگی وی را در مواجهه با 
خواهــش نفس افزایش می دهد؛ نیز توان بردباری و تــاب آوری وی را در نامالیمات 

روزگار تقویت می کند. 

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان   
حجت االسالم سیدجواد بهشتی در گفت وگو 
با قدس درباره ضرورت ترویج تفســیر قرآن 
کریم، با بیان اینکه تفسیر به معنای توضیح 
مطلبی برای قابل فهم شدن است، می گوید: 
در اصطالح تفسیر به شرح های نوشته شده 
بر قرآن اطالق می شود اما باید بدانیم کسی 
نمی تواند قرآن را تفسیر به رأی کند؛ تفسیر 
به رأی یعنی تفسیری که در آن مفسر آیات 
قرآن را بر اساس نظر و عقیده خودش تفسیر 
کند و از علومی که مقدمات تفسیر محسوب 
می شــود آگاه نباشــد. احادیث بسیاری در 
نهی از تفســیر به رأی در کتاب های حدیث 
و تفسیر از پیامبر اسالم)ص( و امامان)ع( وارد 
شده  است. مشهورترین حدیث که به  صورت 
متواتر از پیامبر)ص( وارد شده، حدیث »َمْن 
ا مْقَعَدُه ِمَن الّنار«  ــَر الُْقْرآَن بَِرأْیِِه َفلَْیَتَبوَّ َفسَّ
اســت؛ یعنی هر شخصی که قرآن را مطابق 
با رأی خویش تفسیر کند، جایگاه خود را در 

آتش آماده نماید.
او اضافه می کند: تفسیر قرآن به معنای آشکار 
کردن معناهای قرآن اســت؛ زیرا قرآن یک 
بنای کلــی دارد که در آن به جزئیات کمتر 
رسیدگی کرده و به همین دلیل تفسیر آن نیز 
مشکل است؛ بنابراین مبنای ما برای تفسیر 

آیات قرآن، ائمه اطهار)ع( هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان می کند: تفسیر 
قرآن در مرحله نخســت بر عهده شــخص 

پیامبر)ص( است؛ همان  گونه که ابالغ قرآن 
نیز بر عهده همان حضرت است. قرآن، آخرین 
کتاب آســمانی، بر دو ساحت ظاهر و باطن 
استوار شده است. به چهره عمومی الفاظ قرآن 
که برای همه گشاده است، ظاهر و به چهره و 
معانی که تنها اندیشمندان آن را درمی یابند، 
باطن گفته می شود. او تصریح می کند: برخی 
به ظاهر قرآن توجه می کنند که اشتباه است؛ 
زیرا قــرآن معنای طویلی دارد که هر فردی 
تــوان درک آن را ندارد؛ به  طور نمونه در آیه 
72 سوره اسراء آمده است: »َوَمْن َکاَن فِي َهِذِهِ 
أَْعَمیٰ َفُهَو فِي اْلِخَرهِ أَْعَمیٰ َوأََضُلّ َسِبیاًل«؛ در 
مورد تفسیر این آیه برخی به معنای ظاهری 
آن توجه کرده و آن را کوری جســمانی در 
دنیا می دانند و می گویند آنان که در دنیا نابینا 
هستند، هر چند هم که بصیر و فقیه باشند، 

در آخرت کور محشور می شوند؛ در حالی که 
مراد، کوردلی در دنیاست.

 مفسران واقعی قرآن »
اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( هستند

این محقق علوم قرآنی یادآور می شود: تفسیر 
و تبیین آیات قرآن در نظام هستی بر عهده 
ائمه اطهار)ع( اســت و مفسران واقعی اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( هستند. امام اول 
شیعیان تمام تنزیل، تأویل، معانی و معارف 
قرآن را از رســول خدا)ص( دریافت کرده و 
به همین دلیل او دومین مفسر آگاه به تمام 
معانی قرآن بوده است. اگر به فرمایشات ائمه 
اطهار)ع( استناد کرده و سخنان آن ها را درباره 
قرآن بشنویم و به کار ببریم، بهترین تفسیر و 
تدبیر قرآن کریم است. او با اشاره به تأکیدات 

بسیار مقام معظم رهبری برای تدبر در قرآن 
می افزاید: بر اساس توصیه ایشان مردم باید 
به قرآن توجه داشته باشند و آیات نورانی آن 
را بدون تفســیر نخوانند؛ آیات قرآن را چراغ 
راه زندگــی خود قرار دهنــد و این تبیین و 
تطبیق امکان پذیر نیســت مگر با دانستن و 

عمل به تفســیر و فرمایشات 
ائمه اطهار)ع(. 

حجت االسالم بهشتی در پایان 
و با اشاره به ماه مبارک رمضان 
می گوید: در مــاه بهار قرآن و 
نزول قرآن قــرار داریم؛ طبق 
آنچه از آیــات و روایات داریم 
خواندن یک آیــه از قرآن در 
این ماه ثواب یک ختم قرآن را 
دارد؛ این سفارشات به این دلیل 
اســت که مردم به قرآن توجه 
پیدا کرده و زندگی خود را هر 
چه بیشتر با قرآن کریم تطبیق 
دهند؛ البته خواندن و روخوانی 
قرآن هم ثــواب دارد اما آنچه 
انسان را حرکت داده و حقایق را 
برای او تبیین می کند، خواندن 
همراه با دانستن معنای دقیق، 
تفسیر و عمل به آن هاست که 
در آن صورت تمام زندگی فرد 

پیرو قرآن شده و مدینه فاضله شکل خواهد 
گرفت.

حجت االسالم سیدجواد بهشتی در گفت وگو با قدس:

رسیدن به مدینه فاضله با عمل به قرآن میسر می شود

آنچه انسان را 
حرکت داده و 

حقایق را برای او 
تبیین می کند، 

خواندن همراه با 
دانستن معنای 
دقیق و تفسیر 
قرآن و عمل به 

آن هاست

بــــــرش

لحظه شادی©
نباید آن را کوچک شمرد؛ کاری دشوار و مهم 
به فرجام رسیده است. روزه داری، عبادتی دیگر 
است؛ اخالص، همراه بودن با کار و حضور در 
جریان زندگی و دریغ داشتن جرعه ای آب از 
خود در میانــه روزی گرم، از ویژگی های این 
ریاضت شرعی است. شیطان ها به بند کشیده 
شده و تو در نبردی سخت با نفس خویش که 
آن را جهــاد اکبر )نک به: مفید، االحتصاص، 
ص240( خوانده اند، زمانی نه چندان اندک را 

پشت سر گذاشته ای.
به افطار می رسیم، لحظه ای که امام صادق)ع( 
درباره آن می فرماید: روزه دار را دو شادی است؛ 
یک شــادمانی به هنگام باز کردن روزه اش و 
ُسروری ]دیگر[ در دیدار پروردگارش. )کلینی، 
الکافی، ج4، ص65( همچنین به او بشــارت 
داده اند که به پاس این مجاهدت، دعایش در 
هنگام افطار، مستجاب خواهد بود. )طبرسی، 
مکارم االخالق، ص27( باید مراقبتی بیشــتر 
داشــت و این همه را از عنایــت و توفیق او 

دانست. باور داشت که:
من به سرچشــمه خورشید نه خود بردم راه/ 

ذره ای بودم و ِمهــــر تو مــرا باال برد
همه یاران به سر راه تو بودیم ولی/ خـــــم 
ابــروت مــــرا دید و زمن یغمـــا بــرد )از 

سروده های عالمه طباطبایی(
حضرت امام علی بن موســی الرضــا)ع( در 
سخنی دلنشــین، هم آموخت که روزه داری، 
توفیقی الهی است و هم مژده داد که رسیدن 
به این باور، جبران کاســتی ها و آسیب هایی 
است که ممکن اســت به عملی عبادی وارد 
کرده باشیم و فرمود: هر که در هنگام گشودن 
روزه اش بگوید: »اَللُّهمَّ لََک ُصمنا بَِتوفیِقَک َو 
َعلَی رِزقَِک أَفَطرنا بِأمِرَک َفَتقبَّلُه ِمّنا َو اغِفر لَنا، 
إنََّک أَنَت الَغفوُر الرَّحیَم«؛ خدایا! به توفیق تو 
برای تو روزه داشــتیم و با روزی تو، به فرمان 
تو روزه گشودیم، پس آن را از ما بپذیر و ما را 
بیامرز، که تو تنها آمرزنده مهربانی. خداوند، هر 
کاستی که به سبب گناهانش به روزه خود وارد 
کرده باشــد، خواهد آمرزید. )صدوق، فضائل 

االشهر الثالثه، ص97(

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9242 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399  16 رمضان 1441 10 می 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم دکتر فرج اهلل هدایت نیا / دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

حوزویان، ایده پردازان نظام اسالمی هستند
 معارف  آیت اهلل سیدمصباح عاملی در 
نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی و مشاور استاندار خراسان 
رضوی در امور روحانیت، با اشاره به توقع 
و مطالبه مقام معظم رهبری از حوزه های 

علمیه به ویژه حوزه علمیه خراسان، اظهار کرد: با عنایت به نیازها 
و رســالت های حوزوی که از زمــان غیبت کبری تاکنون وجود 
داشته و البته تنوع و گستردگی جامعه امروزی و نیازهای فراوان 
آن در جنبه های آموزشی، معنوی، فرهنگی و تبلیغی، این وظیفه 

در چهار عرصه حوزه، جامعه، نظام و بین الملل، گسترش یافته 
اســت. وی افزود: برای انجام این رسالت و پاسخگویی به نیازها 
می بایســت به تربیت نیرو پرداخت که البته کار بزرگی است و 
باید افزایش مهارت ها و دانش های گوناگون در سطوح و رده های 

مختلف و همه عرصه ها اتفاق بیفتد.
عضو شــورای عالی حوزه علمیه خراســان با بیان اینکه انقالب 
اســالمی با محوریت روحانیت به پیروزی رســیده و از این رو 
برای اثر داشــتن در نظام اسالمی می بایست ارتباط میان حوزه 
و نظام وجود داشته باشــد، گفت: حوزویان می بایست در همه 

بخش های فرهنگی و اقتصادی در کنار توجه به معنویت جامعه، 
تالش کنند و به آنان ایده متناسب با نگاه دینی ارائه دهند. وی 
با بیان اینکه باید محتوای متناسب با مسائل روز از سوی حوزه 
علمیه ارائه شــود، گفت: حوزه علمیه مي بایست به آحاد جامعه 
نظام اسالمی پاسخ دهد که این مسئله به کار و تالش نیاز دارد. 
آیت اهلل عاملی در پایان با بیان اینکه پاسخ به نیازهای گفته شده 
به زیرساخت های تربیتی، آموزشی و غیره نیاز دارد، ابراز کرد: برای 
تقویت و توانمندسازی نیرو در حوزه علمیه با توجه به ظرفیت و 
تنوع برنامه های آن باید به امکانات و زیرساخت ها نیز توجه شود.

خبر 
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رمضانیه

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

      صفحه 5

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم معصومه مهر پارس��ا با تسلیم دو برگ استش��هاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه ۳ همدان برابر وارده شماره 
99/۳087- 99/2/9 مدعی اس��ت که س��ند مالکیت پالک 1/4978 واقع در حومه / بخش س��ه همدان به ش��ماره 
مسلسل 7۶۵790و دفتر الکترونیکی شماره 1۳9۶20۳2۶001010۶74به علت اسباب کشی مفقود گردیده و نزد 
کسی دربیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود 
تا هر کسی مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز 
به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا سند معامله،اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید.
در صورت  انقضاء مدت واخواهی و نرس��یدن اعتراض ویا در صورت اعتراض چنانچه اصل س��ند مالکیت ارائه نگردد 
سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر وتسلیم خواهد شد .مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و 

گزارش شده است .)م الف 192( آ-990089۳
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان - علی زیوری حبیبی 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فامنین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1۳99۶0۳2۶009000007 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات مالکانه وبال معارض آقای ابوالقاسم عبدی  فرزند 
سیف اله  به شماره شناسنامه 419۶ صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت ۳21/42 متر مربع  مفروز ومجزی 
ش��ده از پالک 99 اصلی واقع در اراضی ماماهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک همدان شهرس��تان فامنین  خریداری با 
واسطه از مالک رسمی اقای اکبر رستمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
1۵ روزآگهی می شود.درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد.)م الف 14( آ-9900887
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳99/2/21
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳99/۳/۶

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و مالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه وسملقان

هیات موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده۳قانون وماده1۳آءین نام��ه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی وأراضي وس��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای 1۳98114407004000027هییت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقردر واحدثبتی حوزه ثبت ملک مانه وس��ملقان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی عباس ش��هنازی دریک قطعه زمین مزروعی به مس��احت4۵01۵ مترمربع قسمتی از باقی 
مانده بالک ۳۳اصلی اراضی ش��هرآباد کرد واقع در بخش۳ بجنورداز محله مالکیت مالکین آقایان اصغرآزادمرد 
علی رضامکرمی غالم رضامکرمی علی ش��هنازی رمضان راس��تا محرزگردیده اس��ت حقوق ارتفاقی آن باحقوق 
عبور راه بین مزارع. جوی آب میباشد لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود 
درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و بس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نماییندبدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.9900291

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/21

بشیر خانی. رءیس ثبت اسناد وامالک مانه و سملقان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع
777- اصلی آقای غالمرضا فالح یخدانی شش��دانگ خانه  بطور مفروز قس��متی از پالک ثبتی برابر به مس��احت 
۵02/80متر مربع برابر رای ش��ماره 1۳98۶0۳2100۶0028۳1 مورخ0۳ /1۳98/11 واقع در ده باال تفت  در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.9900289
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1۳99/02/0۶       تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۳99/02/21

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 1۳ آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای محمدرضا عاملی فرزند حس��ین ، شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 9۶/8۵ متر مربع ، از پالک 
4112 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری شده و انتقال موروثی ملک از مالک رسمی مشاعی آقای 

حسین عاملی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان بعثت شمالی 19
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 990029۶
تاریخ انتشار نوبت اول:   0۶/ 1۳99/02      تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۳99/02/21

  محمود جهانی مهر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 1۳ آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم طیبه ذهبی فرزند غالمرضا ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 1۶2۶/74 متر مربع ، پالک 2008 
فرعی از 1� اصلی بخش یک فردوس از خریداری شده و انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی نامور 

محبوب و بانو حیات جهان پیما و بانو حسینه نامور محبوب � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � اراضی بلده 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 9900297
تاریخ انتشار نوبت اول:   0۶/ 1۳99/02   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۳99/02/21

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثپتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ررأی ش��ماره1۳97۶0۳0۶022000۵7۵هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی 
اراض��ی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی ح��وزه ثب��ت مل��ک فریمان تصرف��ات مالکانه 
بالمعارض،متقاض��ی خانم عصمت زائری فریمانی فرزندعلی بش��ماره شناس��نامه107 ص��ادره ازفریمان دریک 
باب س��اختمان بمس��احت29۵مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده27۶اصلی واق��ع دربخش1۳خریداری ازمالک 
رس��می بنیادمس��تضعفان محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله1۵روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی ب��ه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
 وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. آ-9900۳10

تاریخ انتشارنوبت اول:99/2/7
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/2/21

محمدرضارجایی مقدم 
 رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی تحدیدحدود اختصاصی قسمتی از امالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبت شیروان
پیرو آگهی های نوبتی منتشره وبموجب ماده 14قانون ثبت تحدید حدودشماره های زیر:

 قطعه یک شیروان بخش۵قوچان 
128فرعی از24فرعی از700اصلی آقای برات محمداقبالی ششدانگ یکباب راهرو و4فرعی از124۵اصلی آقای رضا 

باغانی شیروان وغیره 
شش��دانگ یکباب منزل درمورخه 99/۳/17 پالک1194اصلی آقایان اصغرواکبرصباغی وغیره و1172اصلی آقایان 

اصغرواکبرصباغی وغیره
دوباب مغازه درمورخه 99/۳/18پالک12۶۶اصلی آقای محمداسالمی مقدم وغیره

 یکقطعه زمین محصور درمورخه 99/۳/18پالک یک اصلی سه یک آب قطعه 4شیروان بخش۵قوچان 294۵فرعی 
از۵8فرعی آقای مسعود خان محمدی وغیره درمورخه 99/۳/19پالک 28اصلی واقع درقریه تعیین قطعه 4شیروان 
2۳7فرعی آقای علی اکبر صادقیان منزل چهار دانگ درمورخه 99/۳/20پالک 1۳اصلی باغات وحومه قطعه ۳شیروان 
7۵4۵فرعی از۶۳فرعی آقای علی اصغرآرین پورششدانگ یکقطعه باغ میمی  در روز چهارشنبه 99/۳/21ساعت9قبل 

ازظهردرروزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گیرد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر  بوسیله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی 
آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 1۵قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره 

تسلیم نماید.آ-990082۳
صمد ابراهیم زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع  ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه یک ایالم
براب��ر رأی ش��ماره 1۳98۶0۳1۵00100۳۵4۶ مورخ 1۳98/11/19 هی��أت اول/  هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فردوس سیفی، فرزند حسن ، به کد ملی 4۵00۶۶۵201 )ششدانگ( یک باب ساختمان ، به مساحت  
2۵/4۳ مترمربع، پالک شماره 1۵9 فرعی از 1۶87 اصلی، واقع در ایالم- بلوار مدرس –خ کمرزاده ، خریداری شده 

از الیاس فیض الهی پور و منتسب به مالکیت محمد بیطرف.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو مدت دوماه و در مورد آگهی های اصالحی 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 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. 990028۵
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول:  99/02/0۶      

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 99/02/21
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

 صفری

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838035(

 آگهی تغییرات شرکت تک ساز کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22238 و شناسه ملی 10380377172

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,01,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2-آقای محمد مهدی محمدی به شماره ملی 5919736755 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محسن صنوبری به شماره ملی 0936770783 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد عابدی به شماره ملی 5249222684 و خانم فریبا الهامی 

به شماره ملی 5919191163 و آقای سید حمید فیروزه ء به شماره ملی 0682073342
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )837874(

 آگهی تغییرات شرکت بهسرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2825 و شناسه ملی 10862017709

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن مالئی با شماره ملی 0930610253 
بسمت رئیس هئیت مدیره , آقای مهدی مالئی با شماره ملی 0933442432 به سمت نائب رئیس هئیت مدیره ومدیر عامل وخانم 
مریم مالئی با شماره ملی 0920878199 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد تعهد 
آور مالی شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاءرئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
س
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©پراید بیش از ۷۳ میلیون تومان معامله نشده است

ایرنا: رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو گفت: افزایش قیمت 
پرایــد ارتباطی با توقــف خط تولید آن 
ندارد. دالالن و سوء اســتفاده کنندگان از 
بازار، قیمت خودرو را باال بردند. ســعید 
مؤتمنی درباره اینکه پراید با چه قیمتی 
در بازار خودرو، خرید و فروش می شود، 
گفت: باالترین عددی که خودرو پراید معامله شده 73میلیون تومان بوده و مابقی 
اعدادی که اعالم می شــود، تنها روی کاغذ است و این بدان معناست که پراید با 
قیمت های 80 و 90 میلیون تومانی که گفته می شود، اصالً خرید و فروش نمی شود.

شاخص بورس بر قله یک  میلیون واحد ایستاد ©
در  بورس  شاخص  همشهری آنالین: 
جریان معامالت روزشنبه بازار سرمایه، 
با ثبت رشــد بیش از ۲3هزار واحدی، 
بــه ارتفاع یک میلیــون واحد، صعودی 
پرقدرت داشت.  این در حالی است که 
تا زمان این رکورد بیش از یک میلیارد و 
684 میلیون ســهم و حق تقدم نیز به 
 ارزشی افزون بر ۲هزار و 568 میلیارد تومان در ۲64 هزار نوبت توسط معامله گران 
دست به دست شده است. بیشترین اثر مثبت بر صعود و رکوردشکنی شاخص 
بورس هم تا رسیدن به این رکورد توسط شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، ملی 

صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس رقم خورده است.

 هیچ آسیبی از هجوم ملخ ها ©
به محصوالت کشاورزی وارد نشده است 

موج نیوز: سخنگوی سازمان حفظ نباتات گفت: تا این لحظه با تالش های صورت 
گرفته برای مبارزه با ملخ های صحرایی، هیچ آســیبی به محصوالت کشاورزی 
کشورمان نرســیده است. محمدرضا میر اظهار کرد: پیش بینی اعتبارات مبارزه 
با ملخ ها برای امســال به موقع انجام شد و مکاتبات الزم صورت گرفت و سازمان 
مدیریــت اعتبارات الزم را تخصیص داد و به این ترتیب در حال حاضر از لحاظ 
اعتباری برای مبارزه با این آفت مشکلی وجود ندارد. این اعتبارات در مجموع بین 
80 تا 85 میلیارد تومان است و به صورت پلکانی به میزان مبارزه صورت گرفته 

با آفت تخصیص می یابد.

بازار ماه رمضان زیر ذره بین بازرسان صنف©
مهر: معاون بازرســی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کــرد: تعــداد ۱۲8هــزار و 5۲5 مورد 
بازرسی  از ابتدای ماه مبارک رمضان تا 
ســیزدهم این ماه انجام و در نتیجه آن 
7هزار و 83۲پرونده تخلف تشکیل شده 
است .سیدجواد احمدی گفت: از ابتدای 
ماه مبارک رمضان تا سیزدهم این ماه، تعداد ۱۲8هزار و 5۲5 مورد بازرسی انجام 
و در نتیجه آن 7هزار و 83۲ پرونده تخلف تشکیل شده است .وی افزود: ارزش 
ریالی پرونده های تشکیل شــده 568 میلیارد و 573 میلیون و۲۲۲هزار و 665 

ریال بوده است.

زلزله مصرف روزانه بنزین را به ۵۷ میلیون لیتر رساند ©
شــانا: مصرف روزانه بنزین کشور روز 
جمعه همزمان با وقــوع زمین لرزه در 
تهران به 57 میلیون لیتر رسید. فاطمه 
کاهی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی گفت: مصرف 
روزانه بنزین کشور روز جمعه در حالی 
به 57 میلیون لیتر رسید که این مقدار 
جمعه هفته پیش از آن )۱۲ اردیبهشت  ماه( 55 میلیون لیتر بود. وی با اشاره به 
افزایش ۲میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه کشور گفت: این افزایش مصرف به 
دلیل شلوغی و ازدحام مردم در جایگاه های عرضه سوخت در نخستین ساعات 

وقوع زلزله در تهران بوده است.

 ۸۰ درصد لوازم خانگی در فضای مجازی©
 قاچاق  یا تقلبی هستند

رئیس  میری،  مرتضی  اقتصادی:  نود 
اتحادیه لوازم خانگی گفت: بیش از 80 
درصــد لوازم خانگی که در ســایت ها و 
فضای مجازی تبلیغ شده یا قیمت گذاری 
می شوند، تقلبی یا قاچاق بوده و شناسه 
کاال و گارانتی و ضمانت نامه معتبر ندارند 
و یا با قیمت های باالیی فروش می روند. 
وی افزود: از دو ســال پیش تاکنون ورود کاالهای ســاخته شده لوازم خانگی به 
کشور ممنوع شده و شاید بین ۱0 تا ۲0 درصد اجناس خارجی که در سایت ها و 
فروشگاه های مجازی معامله می شوند، مربوط به اجناس  باقی مانده از قبل باشد. 
اکثر این کاالها تقلبی یا قاچاق بوده و شناسه کاال و گارانتی و ضمانت نامه معتبر 

ندارند یا با قیمت های باالیی به فروش می رسند.

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هفته جاری به صحن علنی مجلس می آید

ادامه چالش تفکیک صمت
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  طرح احیای 
مجدد وزارت بازرگانی با وجود یک صدایی 
تشکل های بخش کشاورزی، تولیدکنندگان 
و نمایندگان در مخالفت با آن همین هفته 
در صحن علنی بررســی می شود؛ طرحی 
که با تصویبش تالش سه ساله دولت برای 

تشکیل این وزارتخانه به ثمر می نشیند.
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هفته جاری 
و در شرایطی به صحن علنی مجلس می آید 
که نمایندگان در ســه سال گذشته بارها 
اعالم کرده اند تشکیل وزارتخانه ای با صبغه 
حمایت از واردات، هیچ طرفداری در مجلس 
ندارد و حاال هم اعضای کمیسیون اجتماعی 
می گویند این کمیسیون پس از ارجاع طرح 
در جلسه علنی اول دی ماه سال گذشته، 
هیچ جلسه ای برای بررسی مجدد تشکیل 
وزارت بازرگانی نداشته است و در روزهای 
پایانی عمر مجلس دهم، هیئت رئیسه قوه 
مقننه و هیئت رئیسه کمیسیون، دورشان 
زده اند تا منویات رئیس 
برآورده  را  مجریــه  قوه 

کنند.
طرح  اســت،  گفتنــی 
وزارت  مجدد  تشــکیل 
برای چندمین  بازرگانی 
بار پاییز ســال گذشته 
با ایرادهــا و ابهاماتی از 
نگهبان  شــورای  سوی 
روبه رو و مسئولیت رفع 
ارجاع  ایرادهــا و  ایــن 
ســریع تر بــه صحــن 
رئیس  بر عهــده  علنی 
اجتماعی  کمیســیون 
گذاشته شــد که از قضا 
با حاشــیه هایی مبنی بر تالش قابل توجه 
رئیس مجلس و تشکیل جلسه فوری بدون 
حضور نمایندگان مخالف در کمیســیون 
همراه شــد که در نهایت بــا وجود تالش 
زیاد رئیس مجلس، این تالش برای تصویب 
طرح در صحن علنی ناکام ماند و باز هم به 

کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

تشکیل وزارت بازرگانی، مشکالت »
مالی کشور را تشدید می کند  

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، 
امسال سال جهش تولید نام گذاری شده و 
باید به سمت تولید و ساخت داخل برویم، 

بنابراین جای پرســش است که چرا دولت 
به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی اســت که 

مأموریت آن  واردات و نگاه به خارج است.
راضی نوری می گوید: طرح تشکیل وزارت 
بازرگانــی بارها در مجلــس مطرح و با آن 
مخالفت شده است. جای پرسش است که 
چرا در شرایط فعلی کشور و محدودیت های 
مالی فراوان، دولت به دنبال تشکیل وزارت 
بازرگانی اســت؟ سیاســت گذاری تولید و 
بازرگانی محصوالت نیازمند مدیریت واحد، 

یکپارچه و در یک وزارتخانه است.
به گفته وی، وزارت بازرگانی همیشه نگاه 
به خارج داشــته و به واسطه تجمیع چند 
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ایجاد قانون تمرکز، شاهد اتفاقات بسیار 
خوبی در زمینه خودکفایی و کاهش واردات 

در کشور بودیم.
نوری ادامه می دهد: تشکیل وزارت بازرگانی 
در وضعیت فعلی کشور که با مشکالت مالی 
و اقتصادی روبه رو هستیم، پذیرفته نیست. 
در حال حاضر به دلیل آسیب های اقتصادی 
ناشــی از ویروس کرونا با کســری بودجه 
روبه رو هســتیم و تشکیل وزارت بازرگانی 

قطعاً این موضوع را تشدید خواهد کرد.

تفکیک بازرگانی و تولید، تجربه »
کشورهای توسعه یافته

به نوشــته خبرگــزاری فــارس، مرکز 
مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی 
هــم لغــو »قانــون تمرکــز وظایف و 
اختیــارات بخش کشــاورزی در جهاد 
کشــاورزی«  را با  قوانین باالدســتی 
مغایــر می دانــد و بر این عقیده اســت 
که لغو  این قانــون اتالف وقت، تحمیل 
بزرگ تر  بر کشور،  هزینه های ســنگین 
شدن ســاختار دولت و ایجاد اختالل و 
ناهمســویی بین بخش تولید و تجارت 
خواهد شــد و در ســال رونق تولید و 
سال های بعدی  را در پی خواهد داشت. 
همچنین محمد شفیع ملک زاده، رئیس 
نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی 
با اشاره به دســتاوردهای اجرای قانون 
تمرکــز، معتقد اســت: احیــای مجدد 
وزارت بازرگانی ضــرر هنگفتی بر بدنه 

بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.
براســاس این گزارش تالش های دولت و 
هیئت رئیســه مجلس برای احیای وزارت 

بازرگانــی و تفکیک بخش تولید از تجارت 
در حالی است که در بسیاری از کشورهای 
دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته 
مدیریت ایــن دو حوزه در اختیار یک نهاد 
اســت. به عنوان نمونه در کشور آمریکا به 
عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی، بخش 
تولید و تجارت محصوالت کشــاورزی در 
ذیل وزارت کشاورزی است. همین مسئله 
ســبب شده تا این کشــور بتواند با کمک 
بخش بازرگانی به جای واردات به ســمت 
افزایش صــادرات محصوالت کشــاورزی 
برود. به گونه ای که در ســال ۲0۱4 میزان 
فروش محصــوالت کشــاورزی آمریکا به 
۱5۲/5میلیارد دالر رســید. همچنین در 
این سال ۱80 میلیارد دالر ارزش افزوده در 

بخش های مربوط به کشاورزی تولید شد.
مخلص کالم اینکــه مدافعان قانون تمرکز 
معتقدند هر چند این قانــون نواقصی در 
حوزه تنظیم بازار ایجــاد کرده و ابزار الزم 
را بــه وزارت جهاد کشــاورزی نــداده، اما 
رخدادهــای مثبتی ماننــد خودکفایی در 
تولید محصوالت اساسی، مدیریت و کنترل 
واردات، رشد مثبت اقتصادی، کاهش خروج 
ارز و افزایــش صــادرات را در پی خواهد 

داشت.

تفکیکی که اسناد باالدستی را نقض »
می کند

 گفتنی اســت، از نگاه شــورای نگهبان، 
تشــکیل وزارت بازرگانی با اصول مختلف 
قانون اساســی از قبیل بند۱0 اصل سوم و 
همچنین اصل 75 قانون اساســی مغایرت 
دارد؛ اصولی که در آن بر  ایجاد نظام اداري 

صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور تأکید 
شــده و تصویب طرح هایــی را که کاهش 
درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی را 
در پی دارد، بدون اینکه منبع مشخصی را 
برای تأمین آن مشخص کند، ممنوع کرده 
اســت. همچنین مخالفان تشکیل وزارت 
بازرگانی معتقدند این تفکیک با اصل 65 
قانون اساســی که تصریح کرده حداقل دو 
ســوم نمایندگان باید نســبت به تصویب 
مصوبه ای آرای مثبت داشته باشند، مغایر 

است. 
در همین حال گفته می شود تشکیل این 
وزارتخانه با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
هم در تضاد اســت، چرا که بند های ۲، 6، 
۱0 و ۱6 این سیاست ها بر حذف تسهیالت 
غیرضرور و امنیت غذایی کشور تأکید کرده 
و  ضمن اینکه سیاســت کلی نظام مبتنی  
بر چابک سازی نظام اداری است، احیای این 
وزارتخانه هیچ تطابقی با این سیاســت ها 

ندارد.
قانــون انتــزاع وظایــف بازرگانی بخش 
کشــاورزی از وزارت بازرگانی وقت بهمن 
ماه سال 9۱ در قالب قانون »تمرکز وظایف 
و اختیارات مربوط به بخش کشــاورزی در 
وزارت جهاد کشاورزی« به تصویب مجلس 
شورای اســالمی رســید و یک سال بعد 
ابالغ شد تا مسئولیت و اختیارات بازرگانی 
محصوالت کشاورزی، ابزارها و ساختارهای 
مورد نیاز برای ایــن کار از وزارت بازرگانی 
وقت جدا و بــه وزارت جهاد کشــاورزی 
منتقل شود، حال آنکه از همان زمان برخی 
که گفته می شــود مدافع واردات هستند، 
تالش مضاعفی برای لغو این قانون از خود 

نشان دادند.

از نگاه شورای 
نگهبان، تشکیل 
وزارت بازرگانی 
با اصول مختلف 
قانون اساسی از 
قبیل بند۱۰ اصل 
سوم و همچنین 
اصل ۷۵ قانون 
اساسی مغایرت 
دارد
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یادداشت

 مسعود نجفی
کارشناس مسکن 

 خانه دار کردن مردم ©
وابسته به تغییرسیاست هاست

روحانی  آقای  دولت  سیاست گذاری های 
از بــدو روی کار آمــدن تاکنــون مانع 
خانه دار شــدن مردم شده است. بررسی 
وضعیت تولید مســکن به خوبی نشــان 
می دهــد هیچ اتفاق در خــور تأمل و به 
نفــع محرومان و مســتضعفان در بخش 
مسکن انجام نشــده است، به نحوی که 
می تــوان گفــت از روی کار آمدن این 
دولــت تاکنــون تولید مســکن به یک 
چهارم کاهش یافته اســت. خوشبختانه 
بخش مســکن ارزبری چندانــی ندارد، 
تولید  مصالــح ســاختمانی در داخــل 
می شــود و زمین نیز می تواند به صورت 
رایگان یا با قیمت دولتی و کمترین نرخ 
به انبوه ســاز برای تولید واگذار شود. تا 
زمانی که مسکن در ایران مافیایی اداره 
شــود هیچ گاه نمی توان به کاهش قیمت 

مسکن امیدوار بود. 
در هیچ جای دنیا مســکن کاالیی برای 
سرمایه گذاری به شمار نمی رود، در واقع 
اصاًل بازار مسکن بازار کسب سود نیست، 
در حالی که در ایران بازار مسکن تابعی 
از رفتارهــا و تصمیم گیری هــای عده ای 
اســت که بر این حوزه مســلط شده اند، 

اعم از بخش دولتی یا خصوصی!
 عبــور از مافیای مســکن نیازمند ورود 
همه جانبه  و تعهد به این موضوع است. 
قطعاً زمانی می توان بر مافیای مســکن 
غلبه کرد که همــه بخش های اقتصادی 

شفاف عمل کنند. 
تحقق دولت الکترونیک بخشی از رسیدن 
به این منظور مهم اســت. حل مشــکل 
مســکن نیازمند عزم جدی در مسئوالن 
دغدغه مند اســت. دولــت در بیش از 6 
سال گذشته نشــان داده برنامه ای برای 
حل مشکل مسکن ندارد، بنابراین امیدی 
برای فائق آمدن بر بحران مسکن با تولید 
مســکن در طرح اقدام ملــی نیز چندان 
مشاهده نمی شود، چرا که تولید به قدری 
پایین است که به هیچ وجه جوابگوی یک 

دهم نیاز بازار هم نیست.
آنچه تاکنون توســط دولتی ها برای حل 
معضالت مســکن عنوان شده تنها برای 
توجیه کم کاری و بی عملی وزراســت! یا 
بــرای خالی نبودن عریضــه! بود و نبود 
هر آنچه به عنوان طرح مسکن در ایران 
در 6 سال گذشــته طراحی و اجرا شده 
نه تنها تفاوتی به حال مســکن نداشــته 
بلکه در بســیاری از زمینه ها التهاباتی را 

به این بخش وارد کرده است. 
حل مشــکل مســکن که امروز یکی از 
بزرگ تریــن مشــکالت مــردم در همه 
جای کشور به شــمار می رود، وابسته به 
تولید مســکن ارزان است. تولید مسکن 
تا ســال های ســال باید متناسب با نیاز 
واقعــی مردم صورت گیــرد در غیر این 
صورت مردم از اساســی ترین حق خود 
که قانون اساســی بــر آن تأکید ویژه ای 
داشــته محــروم شــده و در آینــده ای 
باید منتظر عواقبی باشیم  نه چندان دور 
که از انحصارگرایی مســکن در دســت 
عد ه ای خاص و سرگردانی بخش بزرگی 
از جامعه، به دنبال خانه و کاشانه باشیم.

کد بورسی برای ۳۵میلیون مشمول 
سهام عدالت صادر شد

آغاز ارسال پیامک به کارفرمایان برای 
دریافت تسهیالت حمایتی

 حباب سکه 
۳۵۰ هزار تومان شد

تســنیم: قالیباف، رئیس سازمان 
بورس گفت: هم اکنون کد بورســی 
35میلیون  سهامدار عدالت صادر شده 
است.  وی گفت: با آزاد سازی سهام 
عدالت 50 میلیون کد بورسی جدید 
به بازار بورس اضافه خواهد شــد.به 

گفته وی، مشــموالن سهام عدالت پس از ورود به بورس باید با 
حقوق خود آشــنا شوند.وی گفت: ارزش شرکت های بورسی به 
490هزار میلیارد تومان رسیده است. با قابلیت معامله پیدا کردن 
سهام بورسی مردم  می توانند در مدیریت شرکت های سرمایه پذیر 
حضور داشته باشند. وی  افزود: اگر افرادی گزینه غیرمستقیم را 
انتخاب کنند، شرکت های استانی سهام عدالت موظف هستند به 
بــورس تهران یا فرابورس بپیوندند. برای این موضوع از 8 خرداد 
یک ماه فرصت تعیین شــده و باید درخواست پذیرش در تابلو 

بازارسرمایه را ارائه کنند.

ایسنا: عیســی منصوری، معاون 
اشــتغال وزارت کار اعــالم کرد: 
از هفته ســوم اردیبهشــت ماه به 
کارفرمایان مشاغل آسیب دیده در 
۱3رســته پیامک ارسال می شود  
و در صــورت تأیید کارفرما، امکان 

نام نویسی در ســامانه کارا وجود دارد.   وی با اشاره به اینکه 
شرط برای دریافت تســهیالت حمایتی این است که کارگر 
اخراج نکرده باشــند، گفت:  از هفته سوم اردیبهشت ماه این 
برنامه اجرا می شــود. وی افزود: در فاز اول براساس داده هایی 
که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می دهیم 
و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا نام نویسی می کنند 
و دســتگاه مربوط ظرف دو روز اعمال نظر می کند و سپس 
به بانک عامل اطالعات ارســال می شــود و پرداخت صورت 

می گیرد.

نایب  :محمد کشتی آرای،  تسنیم 
رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: 
اتفاق مهمی که امــروز در بازار رخ 
داده و موجب افزایش حباب ســکه 
نیز شــده، افزایش قیمت ســکه با 
وجود ثبــات قیمــت ارز و طالی 

جهانی است.
 قیمت سکه در حالی از 6میلیون و 8۱0 هزار تومان عبور کرده 
که قیمت ارز و طالی جهانی نسبت به قیمت های پایانی روز 
پنجشنبه تغییر خاصی نداشته و تقریباً ثابت بوده است.به نظر 
می رســد افرادی که نمی توانند وارد بورس شوند، سرمایه های 
خرد را وارد بازار طال و ســکه کرده اند. کشتی آرای با تأکید بر 
ورود سرمایه های خرد به بازار طال و سکه تصریح کرد:  افزایش 
تقاضا موجب افزایش حباب قیمت سکه شده است. هم اکنون 

حباب سکه طرح جدید 350 هزار تومان است.

چهره ها
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهرمعاون اشتغال وزارت کاررئیس سازمان بورس
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گردیدند: آقای مهدی مالئی به شماره ملی 0933442432 و خانم مریم مالئی به شماره ملی 0920878199 و آقای حسن مالئی به شماره ملی 0930610253 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم میترا مالئی به شماره ملی 0922721440 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند 2- موسسه 
حسابرسی ارکان سیستم ) حسابداران رسمی ( ، شناسه ملی 10100530054 بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی ترکمن نژاد شماره ملی 0945952759 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - صورتهای 

مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838039(

 آگهی تغییرات شرکت باران نمود پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45376 و شناسه ملی 10380613001

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای ابراهیم فالح تفتی به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره کد ملی 0938005200 2- آقای جالل حیدرشاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0067495028 
3-آقای محمد رضا مویدی به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0944836461 شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل ) ابراهیم فالح تفتی( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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حساب  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس 

36487 و شناسه ملی 10380520176

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1397,10,20
تعداد  افزایش   : شد  اتخاذ 
اعضای هیئت مدیره از 2نفر به 

3نفر تصویب گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)838040(
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 آگهی انحالل شرکت دی الکتریک کابلی سازه 
شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  ایرانیان 

ثبت 56382 و شناسه ملی 14005382922
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,09,26 مورخ 
و  تصویب مجمع رسید  به  انحالل شرکت   –  1  :
آقای بابک اکابری به شماره ملی 0930822595 
سال  دو  مدت  به  شرکت  تصفیه  مدیر  سمت  به 
خراسان  استان  تصفیه:  محل  نشانی  و  انتخاب 
رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر 
4-خیابان  پاسداران  جنت-خیابان  مشهد-محله 
81-طبقه  31[-پالک  خمینی  ]امام  غربی  رازی 

همکف-کد پستی 9137814717 میباشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838033(
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کارمندان  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت  خراسان  ودارائی  اموراقتصادی  سازمان 
ملی  شناسه  و   18391 ثبت  شماره  به  تعاونی 

10380339459
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
نامه  و   1398,12,13 مورخ  العاده  فوق 
 98 ,12 ,19 2مورخ ,123156 شماره
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
مدت   - شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
سال  پایان  تا  تعاونی  شرکت  فعالیت 

1401 تمدید گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)837978(
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رضا  مهر  سرای  زائر  تغییرات  آگهی   
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4618 و                    

شناسه ملی 14004967857

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,12,25 مورخ 
به  1000000000ریال  مبلغ  از  موسسه  -سرمایه 
مطالبات  محل  از  100000000000ریال  مبلغ 
سهم  میزان  نتیجه  در  یافت  افزایش  شرکا 
الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل است : بنیاد 
دارای   10100056933 ملی  شناسه  به  علوی 
76000000000ریال سهم الشرکه و بنیاد فرهنگی 
 10380176276 ملی  شناسه  مهر  اجتماعی  و 

دارای 24000000000ریال سهم الشرکه .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )837875(
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توسعه  و  عمران  موسسه  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  رضوی 

339 و شناسه ملی 10380053599

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,10,15 تصمیمات ذیل 
به  زردوزنیا  مهدی  محمد  آقای   : شد  اتخاذ 
شماره ملی 0053708237به عنوان عضو اصلی 
تصدی  مدت  مانده  باقی  برای  مدیره  هیئت 
تاریخ1400,1,8جایگزین  تا  مدیره  هیئت 
ملی  شماره  با  واحدی  حسن  محمد  آقای 

3620915733 گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)837851(
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نظافتی  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی   
زیبا ساز بشرویه شرکت سهامی خاص به شماره 
10360009485 ملی  شناسه  و   47 ثبت 

عمومی                             مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1399,02,03 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  الحاق  شرکت 
دولتی  پیشخوان  دفاتر  ایجاد  گردید:  اصالح 
ثبت  ضمنا   - الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
پروانه  صدور  و  اخذ  بمنزله  فعالیت  موضوع 

فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه 

)836084(
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 ۳۰ هزار خیر حقیقی و حقوقی داریم   مهر: حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور خیران در عرصه تعلیم و تربیت راهگشاست و امیدوارم قدم هایشان استوار تر باشد. ۳۰ هزار خیر حقیقی 
و حقوقی داریم، اما با اشتیاق ملی روبه رو هستیم، برای کسانی که عالقه مند هستند با سرمایه های خرد وارد این امر خیر شوند طرح »آجر به آجر« را طراحی و از همین هفته اجرا می کنیم. هر فرد  می تواند هر هفته، 

هر ماه و یا هر سال به اندازه یک آجر در ساخت مدرسه مشارکت کند. برای ما فرهنگ ساخت مدرسه اهمیت دارد.

کرونا و تصویر واقعی تبعیض نژادی در جامعه آمریکا©
میزان: بحران کرونا در آمریکا ســبب 
شده نابرابری های اجتماعی و تبعیض 
نژادی بیــش از هر زمان دیگری چهره 
واقعی خود را در این کشــور به تصویر 

بکشد.
به گزارش نیوزویــک، آمریکا که خود 
سابقه طوالنی در رفتار های نژادپرستانه 

با سیاه پوستان و گروه های اقلیت دارد، اکنون با بروز بحران کرونا این جمعیت از 
شهروندان، شرایط بسیار دشوارتری را تجربه می کنند.

شمار تلفات باالی ناشی از ویروس کرونا در میان سیاه پوستان و گروه های اقلیت 
در آمریکا شواهد نگران کننده ای از نابرابری نژادی را به تصویر می کشد.

در ایالت »ویسکانسین« که بیشترین جمعیت سیاه پوست در آن زندگی می کنند، 
در حالی که تنها ۶ درصد از جمعیت این ایالت را تشــکیل می دهند، ۴۰ درصد 
از آمار تلفات کرونا به این گروه تعلق دارد.عالوه بر آن میزان تلفات شــهروندان 
آفریقایی تبار در این ایالت، ۷۰۰ برابر بیشتر از سهم سیاه پوستان از جمعیت این 
ایالت است.این نابرابری نژادی تنها در ایالت »ویسکانسین« رخ نمی دهد، بلکه در 
ایالت »کارولینای شمالی« که جمعیت سیاهان تنها ۲۲ درصد از جمعیت کل 
این ایالت است، میزان مرگ و میر آن ها حدود ۴۰ درصد است؛ چه چیزی سبب 

می شود تلفات سیاه پوستان بر اثر کرونا در این جامعه آن قدر باال باشد؟
به نوشــته نیوزویک، در جامعه آمریکا موضوع برتر بودن نژاد سفیدپوستان، سه 
مرحله از بی عدالتی های اجتماعی در این جامعه مانند برده داری و تبعیض مداوم 
در موضوعاتی مانند مسکن، اشتغال، مراقبت های بهداشتی، زندانی کردن و... را 
تشدید کرد و سبب شد سیاهان و گروه های اقلیت در جامعه آمریکا زندگی را به 

دشواری سپری کنند و بیش از پیش قربانی این بی عدالتی ها شوند.

سازمان جهانی بهداشت خبر داد

 افزایش خطر ابتال به نوع حاد و مرگ ناشی از کرونا ©
در سیگاری ها

ایسنا: سازمان جهانی بهداشت )WHO( جمعه اعالم کرد: برخالف یک باور اشتباه 
که چندی اســت مطرح شده، استعمال دخانیات نه تنها از بدن در برابر ابتال به 
کووید۱۹ محافظت نمی کند بلکه سیگاری هایی که به این بیماری مبتال می شوند 
به مراتب بیشتر در معرض ابتال به نوع حاد بیماری و مرگ ناشی از آن هستند.
دکتر ماریا فان کرخوف، سرپرست فنی مقابله با کووید۱۹ در برنامه فوریت های 
بهداشت سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: برخی گزارش های رسانه ای درمورد 
مطالعات بازنگری نشده ای وجود دارند که به بررسی میزان استعمال دخانیات در 
مبتالیان به کووید۱۹ و بستری در بیمارستان پرداخته است. اما باید توجه داشت 
این مطالعات برای ارزیابی این موضوع نبودند که آیا استعمال سیگار، افراد را در 
برابر ابتال به کرونا محافظت می کند یا خیر؟ و به طورقطع هیچ کدام اعالم نکرده اند 

سیگار، افراد را از ابتال به این بیماری مصون نگه می دارد.

 واکاوی برنامه های تحدید نسل©
پس از وقوع انقالب اسالمی
بابک ملکی: با وقوع انقالب اســالمی، 
خصــوص  در  متعــددی  تحــوالت 
برنامه های کنترل جمعیت ایجاد شد و 
نتیجه این تحوالت، متوقف شدن برنامه 
تنظیم خانواده بود. در ادامه به مهم ترین 
اتفاقاتی که با وقوع انقالب اسالمی در 
خصوص برنامه هــای تنظیم خانواده و 
تحدید نسل در کشور رقم خورد، اشاره 

می شود. این تحوالت و تغییرات عبارتند از:
۱- مختل شدن توزیع داروها و وسایل پیشگیری از حاملگی

۲- تعطیلی خدمات عقیم سازی در کشور که پیش از انقالب رونق بسیاری داشت
3- ادغام وزارت بهداری با سازمان رفاه اجتماعی

۴- تعطیلی اجرای برنامه های آموزشی برای عموم مردم
5- انحالل معاونت بهداشت و تنظیم خانواده

۶- واگذاری مراکز رفاه خانواده و تمامی کلینیک های آن به سازمان بهزیستی کشور 
۷- تعطیلی واحدهای سیار روستایی و تعدادی از مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم 

خانواده
8- متوقف شدن درخواست تجهیزات کلینیکی مورد نیاز توسط مراکز

۹- متوقف شدن تربیت کادر بهورز و بهداشتیار
۱۰- تالش به منظور جلب نظر مثبت امام)ره( در راستای تحدید نسل

با وجود متوقف و تعطیل شدن بسیاری از برنامه های تنظیم خانواده و اقدام های 
سازمان های مختلف داخلی و بین المللی در راستای تحدید نسل کشور، موافقان 
کاهش جمعیــت در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقالب اســالمی، بار دیگر 
تالش های متعددی را برای پیگیری برنامه های تنظیم خانواده از سر گرفتند. در 
همین راستا و چهار ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی، وزیر بهداری دولت موقت 
در مالقاتــی با امام خمینی)ره( بر ضرورت پیگیری برنامه تنظیم خانواده تأکید 
کرد. چند ماه بعد و در پاییز 58، وزیر بهداری، گزارشی مفصل از مشکالت افزایش 
جمعیت را به حضور امام خمینی)ره( ارائه داد و به این ترتیب بار دیگر بر ضرورت 

تداوم برنامه ها و خدمات و روش های تنظیم خانواده تأکید نمود. 
امام خمینی)ره( در پاسخ به گزارش وزیر بهداری عنوان کردند: »استفاده از این 
روش ها چنانچه زنان را در معرض مشــکالت سالمت)آســیب( قرار نمی دهد و 
همچنین همسر با آن موافق است، برای حل مشکالت مندرج در گزارش شرعاً 

جایز است«. 
این پاسخ از سوی دست اندرکاران وقت به عنوان فتوا از سوی امام خمینی)ره( 
تلقی و به تمامی واحدهای مرتبط وزارتخانه برای آغاز پیگیری برنامه های تنظیم 
خانواده ابالغ شــد. این در حالی است که امام خمینی)ره( در خصوص ضرورت 
افزایش جمعیت کشــور می فرمایند: »مملکت ایران 35 میلیون حاال می گویند 
جمعیت دارد. وســعتش آن قدر اســت که برای ۱5۰ میلیــون تا ۲۰۰ میلیون 
جمعیت کافی اســت، یعنی اگر ۲۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به 

رفاه زندگی می کنند«.

تالش موافقان تحدید نسل برای جلب نظر علما و روحانیون »
ســال ۶۷ و پس از پایان دفاع مقدس، دولت وقت برنامه و اقدام های بدیع و رو 
به جلویی را در خصوص اعمال سیاست های کنترل جمعیت آغاز کرد. در همین 
راســتا و در نخستین گام، تغییر نظر روحانیت در مورد ضرورت توجه جدی به 
تنظیم خانواده در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا، غالب روحانیون به دلیل تردید 
در مشــروعیت استفاده از وسایل پیشگیری با این مسئله مخالف بودند. پس از 
مذاکرات متعدد کارشناسان و سیاست گذاران با آن ها، علما و روحانیون نظر خود 

را تعدیل کردند. 
در واقع، پیگیری های قابل توجه موافقان تحدید نسل و دریافت حمایت از برخی 
علمای مذهبی، به عملیاتی شــدن برنامه های تنظیم خانواده دولت مشروعیت 
بخشید و این مشروعیت زمینه ساز انجام فعالیت های دیگر نظیر ایجاد کارگاه هایی 

برای زوج های جوان، آموزش از طریق رسانه ها، آموزش در دبیرستان ها و... شد.

اهمیت باالی جلب موافقت برخی علما با برنامه های تنظیم خانواده»
پــس از موفقیت موافقان کاهش جمعیت در جلــب نظر مثبت برخی علما در 
خصوص ضرورت کاهش جمعیت و حمایت برخی علما و روحانیون از برنامه های 
تنظیم خانواده، پذیرش برنامه های تنظیم خانواده از سال ۱3۶۷ به بعد تسهیل 

شد. 
با بررســی نظرات علما در مورد برنامه های تنظیم خانواده، نکات زیر قابل توجه 

خواهند بود:
۱-  نظرات علمای مذهبی موافق با برنامه های تنظیم خانواده، نسبت به علمای 

مخالف با این موضوع انعکاس بیشتری در جامعه داشته است.
۲-  با توجه به نقش مهم علمای مذهبی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور در 

بعد انقالب، نظرات آنان بیشتر مالک عمل قرار گرفت.
3-  مطرح نمودن ضرورت اعمال برنامه های کنترل جمعیت در مساجد و مراسم 

مذهبی، بستری برای پذیرش آن ها از سوی مردم بود.
... ادامه دارد.

که  روزها  این  در  طیرانی   اعظم  جامعه/   
از  ناشی  فراوان  مشکالت  با  کشورمان  مردم 
شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، 
بیش از گذشته نیازمند آرامش فکری و آسایش 
روانی و دور ماندن از استرس و فشارهای روحی 
هستند. در این میان امنیت شغلی و اطمینان 
عوامل  اصلی ترین  از  معیشت  تأمین  از  خاطر 
خانواده هاست  میان  در  آرامش  سطح  ارتقای 
آسوده  فکری  با  را  قرنطینه  روزهای سخت  تا 
پشت سر بگذارند. این در حالی است که به رغم 
تالش روز افزون معلمان برای بر زمین نماندن 
بار آموزش، بخش قابل توجهی از این قشر با 
موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا مواجه اند، 
عالوه  آن ها  گفته های  اساس  بر  که  به گونه ای 
بر آنکه حقوق معلمان خرید خدمت از مهرماه 
واریز نشده و معلمان آزاد )مدارس غیردولتی( 
نیز هنوز در انتظار پرداخت حقوق اسفندماه به 
واریز نشدن حقوق  از  نیز  سر می برند مدیران 

فروردین ماه خبر داده اند. 
گنگوزهی، کارشــناس آموزشــی می گوید: به 
معلمان خرید خدمــت از همان ابتدای قرارداد 
وعده پرداخت بموقع حقوقشان داده نمی شود 
و حقــوق آن هــا هر چنــد ماه یک بــار واریز 
می شــود به همین دلیل ممکن اســت در این 
مدت حقوقی به آن ها پرداخت نشــود، اما این 
بــه معنای محرومیت از حقوق در این چند ماه 

نیست. 
اما معلم یکی از مدارس غیردولتی با ۱5 ســال 
ســابقه معلمی در گفت وگو با ما می گوید: اگر 
از اســتخدام بگذریم، حقوق غیرمنصفانه پس 
از این همه ســال تجربه بسیار رنج آور است. با 
توجه به بیمه کارگر محسوب می شویم با توجه 
به خدمتی که ارائــه می دهیم معلم و در زمان 
حقوق و استفاده از امکانات نه کارگریم نه معلم! 
ولی یک معلم محســوب می شویم که چندین 
برابر یــک کارگر باید در طول روز کار کنیم! از 
احترام و ارزش که دیگر هیچ خبری نیســت! 
اســفندماه حقوق نگرفته ام! مدیــر مانند یک 
زیردست با ما رفتار و مدام خاطرنشان می کند 
اگــر از این حقوق و شــرایط راضی نیســتید 
بفرمایید تا فرد دیگری بیاید و همواره از سوی 

مدیران تهدید به بیکاری می شویم. 
وی ادامه می دهد: با شــیوع ویــروس کرونا و 
تعطیلی مــدارس از ابتــدای فروردین حقوق 
نگرفته ام. بیشتر معلمان آزاد تا پایان اردیبهشت 
قرارداد دارند با این حال از ۱۶ فروردین تعدیل 

نیرو و به مدت زمان نامعلومی بیکار شده اند. 
معــاون یک مجتمع آموزشــی نیز کــه از ۱۶ 

فروردین ماه تعداد زیــادی از نیروهای خود را 
تعدیل کرده در گفت وگو با می گوید: قطعاً اگر 
اقدامی انجام شده حتماً زیر نظر وزارت آموزش 
و پرورش بوده و این اتفاق بدون دســتورعمل 
نیفتاده اســت. با این حال من تصمیم گیرنده 
نیســتم و نمی توانم در این خصوص اظهارنظر 
کنم. این مدرســه تعاونی است و هیئت مدیره 
در ایــن خصوص تصمیم می گیــرد؛ می توانید 

اطالعات را از آن ها دریافت کنید. 
یکی از معاونان این مجتمع آموزشــی واقع در 
منطقه ۲ تهران در پاسخ به تماس تلفنی ما در 
خصوص تعدیل نیروهای این مجتمع آموزشی 
می گویــد: بحرانــی در جامعه اتفــاق افتاده و 
همه ضــررش را می بینند. وقتی دولت تعطیل 
می کند، معلــم، ناظم و دفتــردار هم تعطیل 
می شــوند و این اتفاق جایی برای پرســش و 
پاسخ ندارد. وی سپس با گفتن این موضوع که 
نمی تواند اطالعاتی در این خصوص به ما بدهد 
و باید بــا اعضای هیئت امنای مراکز به صورت 
حضوری گفت و گو کنید، ادامه مکالمه را ناتمام 

گذاشت و تلفن را قطع کرد!

 پرداخت نکردن حقوق »
برخالف شرع و قانون است

امــا محمــد قمــی، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس 
شورای اسالمی در خصوص 
وضعیت حقوق معلمان آزاد 
و خرید خدمتی در روزهای 
کرونایی می گوید: این معلمان جزو نیروهای آزاد 
آموزش و پرورش محســوب می شوند که طرف 
قــرارداد آن ها مجتمع های آموزشــی و مدارس 
غیردولتی هســتند و متأسفانه آموزش و پرورش 
تعهدی نسبت به آن ها ندارد، اما باید بر عملکرد 
مدارس نظارت داشته باشــد تا حقوق این قشر 

تحصیلکرده مظلوم و زحمتکش ضایع نشود. 
وی ادامه می دهد: از یک سو مدارس غیردولتی 
ابتدای سال که دانش آموزان را ثبت نام کرده اند 
از اولیا هزینه یک ســال تحصیلــی را دریافت 
کرده انــد و اکنــون که به دلیل شــیوع کرونا 
مدارس تعطیل و آموزش ها غیرحضوری است 
هزینه آموزش را پس نمی دهند، از سوی دیگر 
نیز بــا معلمان آزاد و یا خرید خدمتی به مدت 
یک ســال تحصیلی قرارداد بســته اند و باید تا 
پایان ســال تحصیلی حقوق آن ها را پرداخت 
کننــد و پرداخت نکردن حقــوق این معلم ها 
برخالف شــرع و قانون است و تخلف محسوب 
می شــود، بنابراین وزارت آمــوزش و پرورش 

موظف اســت به این وضعیت 
رسیدگی کند. 

اینکــه  بــا  وی  گفتــه  بــه 
مجتمع های آموزشی و مدارس 
غیردولتی شــرایط اســتخدام 
این معلمــان را فراهم می کنند 
ضرورت دارد نظارت هایی برای 
پرداخت حقوق بیش از ۴۰ هزار 
معلم آزاد اعم از خرید خدمت 
و قــراردادی در اقصــی نقاط 

کشــور به صورت مستمر از سوی 
وزارت آموزش و پرورش وجود داشــته باشد تا 
این قشــر زحمتکش در این شرایط دشوار که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به جامعه تحمیل 
شــده، با مشکل مواجه نشوند و حقوق آن ها از 
سوی مجتمع های آموزشی و مدارس غیردولتی 

پرداخت شود.

پیامدهای معلمی آزاد و سوءاستفاده »
مجتمع های آموزشی 

کارشناس  بهلولی،  مهدی 
آموزش و پــرورش نیز با 
انتقاد از وضعیت شغلی و 
حقوقی معلمان آزاد شاغل 
غیردولتــی  مــدارس  در 
به ویژه در این روزها می گوید: به لحاظ شرعی و 
اخالقی مدارس و مجتمع های آموزشــی باید 

حقوق ایــن معلم ها را طبق 
قــرارداد و تــا پایان ســال 

تحصیلی پرداخت کنند.
وی بــا انتقــاد از عملکــرد 
آموزش و پــرورش به عنوان 
نوع  ایــن  اصلــی  مســبب 
قراردادهــا در مجتمع هــای 
آموزشی و مدارس غیردولتی 
ســال  چند  در  می افزایــد: 
گذشــته، هر سال حدود ۴۰ 
تا 5۰ هــزار نیرو از آموزش و 
پرورش بازنشسته شــده اند و به جای آن 5 تا 
۱۰ هزار نفر از طریق دانشــگاه فرهنگیان و یا 
به ندرت استخدام رســمی از طریق آزمون، به 
آموزش و پرورش به عنوان نیروی رسمی وارد 
شده اند. مشــخص است این رویکرد، به کمبود 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش می انجامد و 
همین طور هم شده است. به طور حتم می توان 
گفت این کمبــود نیرو، کاماًل دانســته انجام 
گرفتــه و می گیرد. آموزش و پــرورش به طور 
جدی به دنبال کم کردن از نیروهای رســمی 
خود و به کارگیری هر چه بیشــتر از نیروهای 
خرید خدمتی، حق التدریس و آزاد و... است که 
در جهان به این رویکرد، حرفه ای گری زدایی یا 
آماتوریســم می گویند و تاوان آن را معلم های 
آزاد در شــرایطی نظیر شــیوع ویروس کرونا 

می پردازند. 

وی ادامــه می دهــد: حرفــه ای گری زدایی یا 
آماتوریسم یعنی استفاده از نیروهای غیررسمی 
با استخدام موقت؛ کاری که در برخی کشورهای 
دیگر جهان همانند آمریکا هم اجرا می شــود و 
در برابر آن سرمشق آموزشی کشوری همچون 
فنالند قرار می گیرد که بر دانشــگاه فرهنگیان 
و دوره هــای پرورش آموزگار کیفی تأکید دارد. 
حرفه ای گری زدایی، دانشگاه فرهنگیان را از بین 
می برد یا به شدت کوچک می کند. این رویکرد 
بــر این باور اســت که نیــرو و در اینجا یعنی 
آموزگار غیررســمی بهتر از نیروی رسمی کار 
می کند و بهتر می تواند مدیریت شــود تا آنچه 
از او خواسته شود را بی کم و کاست انجام دهد. 
این کارشــناس آموزشــی می گویــد: نیروی 
غیررسمی حقوق کمتری می گیرد، بیمه کامل 
ندارد، به دنبال کار صنفی و اعتراض به شرایط 
بد کاری و تقویت جامعه مدنی نمی رود و اگر هم 
رفت سال بعد با او قرارداد کاری بسته نمی شود 
و روی هــم رفته می توان گفت ســر به راه تر و 
کار با وی آســان تر است و موجب صرفه جویی 
اقتصادی هم می شــود. رویکرد کوچک سازی 
دولت نیــز به کمک حرفه ای گری زدایی می آید 
و موجب جلوگیری از اســتخدام نیروی رسمی 

می شود.
وی می افزاید: نکته مهم البته پیامدهای منفی 
این رویکرد است. نگاهی به تجربه های کامیاب 
جهانی، همانند آنچه در آموزش کشــورهای 
اســکاندیناوی و به ویژه فنالند می گذرد نشان 
می دهد یکــی از برجســته ترین ســازه های 
کامیابی آن ها، وجود دانشگاه پرورش آموزگار 
و برگزاری دوره هــای ضمن خدمت باکیفیت 
است. به ســخن دیگر، نه حرفه ای گری زدایی 
بلکــه تأکید بر حرفه ای گــری و ایجاد امنیت 
شــغلی موجب پیشــرفت کار آموزشــی این 

کشورها شده است. 
به گفته بهلولی متأســفانه اکنون سال هاســت 
مدیریت آموزش و پرورش ایران، چشم و گوش 
خــود را بر تجربه های کامیــاب جهان آموزش 
بســته اســت، اما اکنون وقت آن رســیده که 
هیئت دولت و مدیریت کالن کشور در برخورد 
خود بــا نهاد آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش 
و پرورش و مدیریت نیروی انســانی، بازنگری 
جدی کنند و نســخه های شکســت خورده ای 
همچون »هرچه و هرجا دولت کوچک تر باشد 
کارآمدی بیشتردارد« را کنار بگذارند و به حرفه 
معلمی که پرورش دهنده نســل فردای جامعه 
اســت، آن گونه که باید اهمیت دهند و امنیت 

شغلی را برای این قشر فراهم کنند.

گویا آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس آزاد نظارتی ندارد

حقوق معلمان آزاد در بند بهانه کرونا !

پرداخت نکردن 
حقوق معلمان 
آزاد و یا خرید 

خدمتی برخالف 
شرع و قانون است 
و تخلف محسوب 

می شود 

بــــــرش

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

دستچین

خوش خیال نباشید 
ایسنا: دکتر حمید ســوری، دکتــرای تخصصی اپیدمیولوژی 
می گوید: متأسفانه به نظر می رسد در جامعه یک خوش خیالی 

ایجاد شده و مردم به زندگی عادی خود بازگشته اند. 
تحقیقات نشــان داده ویروس تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد نیز 
زنده می ماند، پس نباید امیدوار بود با پنج یا ۱۰ درجه گرم شدن 

هوا در وضعیت اپیدمی تغییر چندانی حاصل شود.

اگر زلزله باالی 6.5 ریشتر در تهران بیاید
فارس: رضا کرمی، رئیس ســازمان مدیریت بحران شهر تهران 
می گوید: در صورتی که زلزله باالی ۶.5 ریشتر در تهران رخ دهد 
آمادگی الزم برای امدادرسانی وجود ندارد تلفات زیادی در ۷۲ 

ساعت اولیه داریم تعداد زیادی هم بی خانمان و آواره می شوند.
سوله های مدیریت بحران تهران هنوز به طور کامل تجهیز نشده 

و فقط ۲۲ پایگاه ویژه شده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران خبر داد
 معافیت مبتالیان اوتیسم

از سربازی 
ایسنا: سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن 
اوتیسم ایران گفت: طی تفاهم های سال گذشته 
انجمن اوتیســم ایران با سازمان نظام وظیفه، 
خوشبختانه اوتیسم در فهرست معافیت کامل 
قرار گرفت. روند معافیت فــرد دارای اختالل 
اوتیسم به شــرط آن اتفاق می افتد که انجمن 
اوتیسم ایران تأییدیه  پزشکی فرد را به سازمان 

نظام وظیفه اعالم کند.
وی از راه اندازی سامانه کشوری ثبت اطالعات 
اوتیسم خبر داد و گفت: هر خانواده می تواند با 
مراجعه به این سامانه اطالعات اولیه شامل نام، 
نام خانوادگی و کد ملی فرزند خود را وارد کند. 
پس از آن کارشناسان انجمن امکان ارتباط را 

برقرار کرده و اطالعات دیگر را اخذ می کنند. 
به گفته وی بر اســاس پیش بینی های امسال، 
ســازمان های معتبر آماری در جهان،  آمار یک 
تولد از هر 5۷ تولد را در طیف اختالل اوتیسم 

اعالم کرده اند.

آموزش

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی:
ترم تابستان دانشگاه های 
غیرانتفاعی حذف می شود

اتحادیه  رئیــس  منــش،  آهــون  علی  مهر: 
دانشــگاه های غیرانتفاعــی اعــالم کــرد: ترم 
تابستانی دانشگاه های غیرانتفاعی حذف شده و 
چون نمی تواننــد آن را برگزار کنند، دچار ضرر 
می شــوند.وی درباره مســاعدت و تخفیف در 
شهریه دانشجویان مؤسسات غیرانتفاعی گفت: 
از نظر قانون تفاوت شهریه دانشجویان مجازی 
و حضــوری فقط 5 درصد اســت.آهون منش 
ادامه داد: دانشــگاه های غیرانتفاعی با توجه به 
اینکه این مدت طوالنی شده و ترم تابستان نیز 
حذف شده و نمی توانند آن را برگزار کنند، دچار 
ضرر می شــوند و از طرفی حقوق ۹ ماه اعضای 
هیئت علمی اعم از حق التدریس، استادان دائم و 
کارکنان دانشگاه را با توجه به افزایشی که امسال 
داشته باید بپردازند که تقریباً ارائه تخفیف شهریه 
غیرممکن اســت.آهون منش افزود: دولت باید 
بخشی از حقوق کارکنان را بپردازد تا دانشگاه ها 

بتوانند به دانشجویان دانشگاه تخفیف دهند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

یک مقام مسئول در رگوالتوری:
عملکرد اپراتورها در محاسبه 

حجم اینترنت رصد می شود
مهر: محمــد امامــی، مدیــرکل نظــارت بر 
ســرویس های ارتباطی رگوالتوری در مورد عدم 
اطالع رســانی اپراتورها در خصوص بســته های 
اینترنت گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم 
مقــررات ارتباطات، اپراتور باید برای بســته های 
اینترنتی که تعریف می کند از رگوالتوری تأییدیه 
بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته ها با توجه 
به نوع سرویس، باید به تأیید رگوالتوری برسد.وی 
ادامه داد: در این زمینه اگر چیزی خالف مصوبه 
رگوالتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن 
برخورد می کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور 
تذکر می دهیم.امامی در مورد ارائه برخی بسته های 
اینترنت با عنوان »نامحدود« توسط اپراتورها که 
دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تأکید 
کرد: رگوالتوری با بسته های اینترنتی اغواکننده و 
دارای ابهام برخورد می کند؛ اگر در بسته اینترنتی، 
چارچوب مصوبه رگوالتوری رعایت نشــده باشد 
تخلف است و اپراتور باید درباره آن پاسخگو باشد.

حج و زیارت

سرپرست حجاج ایرانی:
بیشتر کاروان های حج امسال 

شکل گرفته اند
مهر: سرپرســت حجاج ایرانی با اشــاره به اینکه 
مدیــران و روحانیــون برای تشــکیل کاروان ها 
معرفی شــده اند، گفت: بیشــتر کاروان ها شکل 
گرفته انــد و بقیه کاروان ها نیــز در حال تکمیل 
سهمیه اختصاص یافته هستند.حجت االسالم نواب 
گفت: نام نویسی از زائران کشورمان برای اعزام به 
حج تمتع از بهمن ماه گذشته آغاز و تاکنون حدود 
۷5 درصد ظرفیت کاروان ها تکمیل شده است.وی 
با اشاره به اینکه مدیران و روحانیون برای تشکیل 
کاروان ها معرفی شــده اند، گفت: بیشتر کاروان ها 
شکل گرفته اند و بقیه کاروان ها نیز در حال تکمیل 
سهمیه اختصاص یافته هستند.نواب با بیان اینکه 
وزارت حج عربستان به صورت قطعی هنوز برنامه 
رسمی خود را برای برگزاری حج تمتع اعالم نکرده، 
تصریح کرد: از طرف عربستان به صورت غیررسمی 
برخی برنامه ها برای برگزاری حج گزارش شده، اما 
این برنامه ها هنوز به صورت رسمی به بعثه های حج 
کشورهای اســالمی منعکس و اعالم نشده است.

بهداشت و درمان

پرسشی از یک مسئول وزارت بهداشت 
 باالخره سایه کرونا 

چه زمانی کم می شود؟ 
ایرنا:مینو محرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در پاسخ به 
اینکه باالخره سایه کرونا چه زمانی کم می شود، 
گفت: هنوز نمی دانیم. اگر خبرهای جهش کرونا 
و کاهش یافتن قدرت بیماری زایی آن صحیح 
باشــد می توان ابراز امیدواری کرد که دیگر به 

سرعت ادامه نخواهد یافت.
وی افــزود: تقریباً اتفاقی کــه برای ویروس 
ســارس افتاد که پس از مبتــال کردن افراد 
بی شــماری، از قدرت ویروس کم شــد، در 
مورد کرونا هم قابل پیش بینی است که پس 
از اینکه با قدرت ســرایتش جمعیت زیادی 
را فراگرفــت جهش یابد و کم اثر شــود. اگر 
قدرت آن کمتر شود بیماری خفیف تر شده و 

مصونیت جامعه اتفاق می افتد.
در هر صورت افرادی که به کرونا مبتال نشده اند 
اگــر در معــرض آن قرار گیرنــد حتماً مبتال 

می شوند.

فراسو

تهدید تحدید
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حاضریم اینترنتی را که دولت می فروشد رایگان کنیم 
مهر: ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری 
اطالعــات می گوید: حاضریم اینترنتی را که دولت می فروشــد 
رایگان کنیم به شرط آنکه اپراتورها آن را رایگان در اختیار مردم 
قرار  دهند. وی افزود: آموزش را به یک پیام رسان انحصاری تقلیل 
داده اند که درســت نبوده  و ما آینــده کودکانمان را به گروگان 

گرفته ایم.  

نوبت دهی تاالرهای عروسی اقدامی غیرقانونی است
ایلنا: حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی 
مدیریت کرونا درباره نوبت دهی تاالرهای عروســی با توجه به 
تعطیلی مراکز ورزشی و تاالرهای عروسی تصریح کرد: نوبت دهی 
قانونی نیست، چرا که فعالً زمانی برای بازگشایی پیش بینی نشده 
است. در صورت اعالم حتماً از طریق پلیس اماکن و اصناف تذکر 

داده خواهد شد. به صورت سراسری ممنوعیت ها ادامه دارد.

نمی توانیم شهریه دانشجویان را پس بدهیم
فارس: محمــد مهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد درباره 
درخواست حذف ترم و عودت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد، 
گفت: باتوجه به شــرایط اقتصادی ناشی از وجود ویروس کرونا 
دولت در حمایت از دانشــجو به دانشگاه کمک کند. وی افزود: 
درخواســت حذف ترم و عودت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد 

امکان پذیر نیست زیرا شهریه بخش اصلی درآمد دانشگاه است.

بسیاری از دانشجویان کار علمی قوی انجام نمی دهند
فارس: علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آ موزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر دانشجویان مقاله های قوی داشته باشند 
مجله ها به راحتی از آن ها اســتقبال می کنند؛ اما متأسفانه امروزه 
شاهد ضعف در مقاالت هستیم به طوری که کپی برداری و رونویسی 
بسیار رایج شده که باید نقص ها و ایرادها برطرف شوند. متأسفانه 

بسیاری از دانشجویان امروزه کار علمی قوی انجام نمی دهند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یاذا الجالل واالکرام

یورونیوز: نرخ بیکاری در ایاالت متحده آمریکا 
به دلیل تعطیلی کســب و کارها در اثر شیوع 
ویروس کرونا به ۱۴.۷ درصد رسیده که باالترین 
نرخ بیکاری در تاریخ این کشــور پس از رکود 

بزرگ دهه ۱۹۳۰ به شمار می رود.
المیادین: رئیس فراکسیون پارلمانی »الفتح« 
تصریح کرد واشــنگتن نباید تشــکیل کابینه 
»مصطفــی الکاظمی« را پیــروزی برای خود 
محسوب کند، بلکه قوای سیاسی کشور منفعت 

ملی را بر امور دیگر ترجیح دادند.
 العربی الجدید: محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثانــی، وزیــر امور خارجه قطــر در یک 
سمینار آنالین با دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 
اظهار کرد: محاصره قطر، تنش میان ایران و 
عربســتان، تنش میان ایران و آمریکا، اوضاع 
عــراق، یمن و دیگر کشــورها در کنار نبود 
اصالحات داخلی، منطقه را در آستانه انفجار 

قرار می دهد.

اندیشکده بروکینگز:

واشنگتن- پکن؛ زمان ©
همکاری است نه اتهام زنی

خالدی: در میانه افزایش اصطکاک در روابط 
ایاالت متحــده و چین پــس از آغاز جنگ 
تجاری، حال ویروس کرونای جدید می تواند 
به عنوان یک فاجعه احتمالــی در روابط دو 
کشور و یک تراژدی بالقوه برای جهان تبدیل 
شــود. اندیشــکده بروکینگز در یادداشتی با 
عنوان »یک تــراژدی مــدرن؟ کووید۱۹ و 
روابط متشنج ایاالت متحده و چین« با ذکر 
این مقدمه آورده اســت: ماهیت واقعیت های 
سیاسی متفاوت منجر به سوءمدیریت اولیه 
بحران در دو طرف اقیانوس آرام شــد. نحوه 
همکاری متناقض دو طرف با سازمان بهداشت 
جهانــی نیز تاکنــون فرصت هــای تاریخی 
همکاری را برای مقابله با یک تهدید مشترک 
خراب کرده است. در حالی که دولت چین بر 
تمرکز جهانی با محوریت این نهاد در مقابله با 
کرونا تأکید دارد، ترامپ و یارانش انگشت اتهام 
را به سمت پکن نشانه رفته و سازمان بهداشت 
جهانی را به همراهی با این کشور و فریبکاری 
در شــیوع آنچه »ویروس ووهان« می نامند 
متهم می کنند. این اتهام زنی سیاسی بین دو 
قدرت جهانی ممکن است نتایج فاجعه آمیز 
داشته باشــد، به ویژه هنگامی که ویروس در 
فقیرترین کشــورهای جهان در حال جوالن 
 دادن اســت. در ادامه این تحلیل آمده است: 
اکنون بهترین زمان برای آمریکا و چین است 
تا از اتهام زنی علیه یکدیگر دســت برداشته و 
با تعهد به تحقیقات بین المللی در راســتای 
پیروزی ســریع تر بشــریت بر ایــن ویروس 
منحوس گام بردارند. این مهم به طور خالصه با 
اقدام های زیر قابل دسترس تر به نظر می رسد: 
به اشتراک گذاشــتن روش های مفید برای 
جلوگیری از گســترش بیشتر ویروس کرونا، 
ساخت واکسن های مؤثر با مشارکت جهانی 
و در ســریع ترین زمان ممکن و آماده سازی 
شــرایط بــرای تولید انبــوه و توزیع جهانی 
واکسن هایی که تولید شده اند، مدیریت بحران 
بدهی و مبارزه با قحطی در کشورهای در حال 
توسعه که ممکن است به واسطه کرونا دچار 
مشکل باشند و در نهایت حفظ تجارت جهانی 
از طریق متنوع ســازی زنجیره های تأمین و 

همکاری های اقتصادی.
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وعده نخست وزیر جدید عراق

بازنشستگان و نیازمندان در اولویت هستند©
سومریه: نخست وزیر جدید عراق گفت بازنشستگان و نیازمندان در اولویت برنامه های 
دولت او هستند. مصطفی الکاظمی در توییتر نوشت: بازنشستگان و نیازمندان، خانواده 
من هستند و در رأس اولویت های من قرار دارند. ما اجازه نخواهیم داد حتی یک عراقی 
در حالی که به او ظلم شده، سر بر بالین نهد. حقوق بازنشستگان پرداخت خواهد شد 
و عراق به کسانی که عمر خود را در خدمت به کشور صرف کردند بی توجهی نمی کند 

و دولت در خدمت آن هاست.

تمنای دوباره دبیر

 گله گزاری گوترش©
از قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت

اسپوتنیک: دبیرکل ســازمان ملل در انتقادی دوباره از قطع کمک مالی آمریکا به 
سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا، بر ضرورت حمایت از این 
نهاد بشردوستانه تأکید کرد. گوترش در جدیدترین صحبت هایش بر ضرورت عبرت 
گرفتن از شیوع این ویروس تأکید کرد. اظهارات گوترش در حالی مطرح شده که او 
پیش از این از اقدام آمریکا در قطع کمک مالی به ســازمان جهانی بهداشت به بهانه 

آنچه واشنگتن »جانبداری سازمان جهانی بهداشت از چین« خواند، انتقاد کرده بود. 

با افزایش تنش ها در اراضی اشغالی صورت گرفت

زدوخورد جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست©
صفا: منابع فلسطینی گزارش می دهند جوانان فلسطینی، روز گذشته در شمال کرانه 
باختری با نیروهای رژیم صهیونیستی درگیر شده اند. این درگیری  که در آن ده ها جوان 
فلســطینی حضور داشتند، پس از آن بود که چند گروه از نظامیان صهیونیست وارد 
شــهر »قلقیلیه« شدند. در همین زمینه، رسانه های فلسطینی روز گذشته به نقل از 
صهیونیست ها گزارش کردند چند جوان فلسطینی، یک خودرو نظامی صهیونیست ها 

را در نزدیکی منطقه » ابودیس« در شهر قدس با کوکتل ملوتوف به آتش  کشیدند.
دیده بان حقوق بشر:

پسر ملک عبداهلل بازداشت شده است©
العالم: ســازمان دیده بان حقوق بشــر در گزارشــی اعالم کرد دستگاه های امنیتی 
عربستان سعودی شاهزاده »فیصل بن عبداهلل آل سعود« فرزند شاه سابق این کشور 
و رئیس ســابق جمعیت هالل احمر این کشور را در مارس ۲۰۲۰ بازداشت کرده اند. 
در این گزارش آمده است که شرایط بازداشت این شاهزاده سعودی مشخص نیست و 
مسئوالن سعودی از افشای محل بازداشت و وضعیت او خودداری می کنند. بازداشت 
این شاهزاده سعودی جدیدترین مورد بازداشت شخصیت های برجسته خاندان سعودی 

است. 

وتو صلح توسط آمریکای جنگ طلب©
یورونیوز: ایاالت متحده آمریکا روز جمعه ۸ می )۱۹ اردیبهشت( مانع از رأی گیری 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ای به منظور مقابله با شیوع 
ویروس کرونا شد. این قطعنامه خواستار آتش بس در سراسر جهان است تا از این طریق 
به کشورهایی که به دلیل درگیری نظامی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مشکل 
دارند کمک شود. این در حالی است که منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته 
بودنــد یک روز پیش از این مخالفت، آمریکا موافق پیش نویس مورد بحث بود، اما به 
یکباره تغییر موضع داد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل بیش از دو ماه روی متن 
این قطعنامه پیشنهادی فرانسه و تونس کار و مذاکره کرده اند. گفته می شود آمریکا از 
اینکه در این قطعنامه به طور غیرمستقیم برای سازمان جهانی بهداشت جایگاه در نظر 
گرفته شــده ناراحت است! واشنگتن تهدید کرده در صورت هر گونه ارجاع صریح به 

سازمان جهانی بهداشت از حق وتوی خود برای مخالفت با قطعنامه استفاده می کند.
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 فارس  رئیس جمهور آمریکا گفت، ویروس 
کرونــا نیز مانند هر چیــز دیگری می میرد 
و بدون دســتیابی به واکســن پس از مدتی 
خودبه خود ناپدید خواهد شد. دونالد ترامپ در 
جلسه ای با قانون گذاران جمهوری خواه گفت: 
»درباره واکسن همان حسی را دارم که نسبت 
به گرفتن تست دارم، این ]ویروس[ خودش 
بدون واکسن از بین می رود«. ترامپ با اشاره 
به  اینکه ممکن است شیوع ویروس کرونا در 
پاییز دوباره شدت بگیرد، گفت: »ویروس ها 

می آیند و دانشــمندان سراغ ساخت واکسن 
می روند ولی هیچ وقت نمی توانند آن را بسازند 
و این ویروس ها خودشان ناپدید می شوند و 
دیگر پیدایشان نمی شود. آن ها هم مثل هر 

چیز دیگری می میرند«.
در حــال حاضــر آمریــکا با بیــش از یک 
میلیــون و ۲۰۰ هزار مبتال به ویروس کرونا، 
به بزرگ ترین مرکز شــیوع این بیماری در 
جهان تبدیل شــده است. این ویروس حتی 
از دروازه های کاخ سفید نیز عبور کرده است.

چهره خبر

کرونا واکسن نمی خواهد، خودش می رود!
رئیس جمهور ایاالت متحده:

 راشــاتودی  دولت ونزوئال نوار صوتی از 
مکالمه رئیس جمهور خودخوانده این کشور 
با رهبر عملیات ناکام اخیر برای ســرنگونی 
دولــت نیکالس مادورو را منتشــر کرد. این 
اقــدام پس از آن رخ داد کــه آمریکایی ها و 
»خوان گوایدو« دســت داشتن در عملیات 
اخیر علیه دولت قانونی ونزوئال را انکار کردند. 
این فایل توسط وزیر ارتباطات ونزوئال منتشر 
شد و نشان می دهد خوان گوایدو با »جوردن 
گودرو« عضو ســابق تیــم محافظان دونالد 

ترامــپ و نیروی ویژه ارتــش آمریکا درباره 
عملیات سوم می )۱۴ اردیبهشت( در ونزوئال 
صحبت می کنند. در این گفت وگو این دو نفر 
درباره حمله ناکام دریایی موسوم به عملیات 
گیــدون گفت وگو می کنند. گوایدو از گودرو 
به خاطر »همه تالش هایش« تشکر و اعالم 
می کند، آماده امضای قرارداد مربوط به این 

عملیات است.
این عملیات دوشــنبه هفته گذشته توسط 

ونزوئال کشف و خنثی شد.

چهره خبر

برگی دیگر از خیانت »خوان«
انتشار مکالمه گوایدو با رهبر عملیات خرابکاری در ونزوئال

خبرگزاری فرانسه از مقاومت داخلی بی سابقه علیه بن سلمان در زمینه پروژه »نئوم« پرده برداشت

آواری بر شهر رؤیایی شاهزاده
  جهان/ مهدی خالدی  دولت ســعودی 
با مقاومت و چالش جدی داخلی در زمینه 
پروژه »نئوم« مواجه شده است. شهری که 
قرار بود به نمادی از شــکوه حکام سعودی 
و تصویری از رؤیای محمد بن سلمان برای 
به رخ کشیدن عظمت و پیشرفت کشورش 
باشــد حال بــه آواری بر رؤیای شــاهزاده 
جاه طلب تبدیل شــده اســت. خبرگزاری 
فرانسه در گزارشی نوشته قبیله »الحویطات« 
که قرار اســت پروژه نئوم در سرزمین آبا و 
اجدادی آن ها ســاخته شــود، به طور جد 
مخالف این پروژه اســت. تعــدادی از افراد 
قبیله روز گذشته شعارهایی علیه کوچاندن 
اجباری خود در راستای گسترش شهر نئوم 
سر داده و با امضای اسناد مربوط به این اقدام 
و انتقال به یک منطقه دیگر مخالفت کردند. 
قرار اســت ۲۰ هزار نفر در پی ساخت نئوم 
به اجبار کوچانده شوند. هزینه ساخت این 
ابرشهر به 5۰۰ میلیارد دالر می رسد و قرار 
پرنده  تاکســی های  است 
و روبات هــا در آن حضــور 
داشته باشــند. با این حال 
ایــن پروژه ماه گذشــته با 
یک مانع جدی روبه رو شد 
و آن زمانــی بود که یکی از 
اعضای قبیله الحویطات به 
نام »عبدالرحیم الحویطی« 
حاضر به واگذاری زمین و 
خانه خود به دولت نشــد. 
وی پــس از آنکه چندین 
فایل ویدئویی در شبکه های 
مختلف در مخالفت با پروژه نئوم منتشــر 
کرد، توســط مأموران ســعودی به ضرب 
گلوله کشــته شــد. خبرگزاری فرانسه در 
ادامه گزارشــش آورده است: »رخدادی که 
در حال وقوع است، یک مقاومت داخلی در 
درون حکومت ســعودی محسوب می شود، 
آن هم در شــرایطی که اوضــاع اقتصادی 
عربستان در سایه ســقوط تاریخی قیمت 
نفت و تعطیلی کســب و کار به علت شیوع 
ویروس کرونا وخیم است«. »علیاء الحویطی« 

فعال ســعودی مقیم لندن چندی پیش در 
گفت وگــو با روزنامه انگلیســی »گاردین« 
گفت: »از نظر الحویطــات، نئوم روی خون  
و اســتخوان های ما در حال ساخت است. 
قطعاً این شــهر برای مردمی که از گذشته 
در این محل زندگی می کرده اند، نیست. برای 

گردشگران و افرادی است که پول دارند«. 

بازگشت  بومرنگ  ماجراجویی  های »
خارجی

رئیس دفتر اسبق حفاظت منافع جمهوری 
اسالمی ایران در مصر در گفت وگو با قدس 
اعتراض های کم ســابقه در تاریخ سعودی 
علیــه محمد بــن ســلمان را آن هم در 
هنگامه ای که آل سعود به شدت از تبعات 
کاهش شــدید قیمت نفــت، هزینه های 
سرســام آور جنــگ یمــن و پرونده های 
حقوق بشری در رنج است، برای پادشاهی 
هزینــه زا می داند. مجتبــی امانی گفت: 
ریاض در یک دهــه اخیر و به ویژه پس از 
مرگ ملک عبداهلل )۲۰۱5( میانه روی در 

عرصه سیاســت خارجی را کنار گذاشته 
و وارد کارزاری از عملیات هــای منطقه ای 
مخاطره آمیز شــده که دستاوردی جز در 
معرض خطر قرار دادن منافع عربســتان 
به همراه نداشــته. وی ادامه داد: سعودی 
حاال دارد تاوان ماجراجویی های بی فایده را 
می پردازد. اکنون بومرنگ سیاست خارجی 
نادرســت به صحنــه داخلی عربســتان 
بازگشته و در میانه کاهش قدرت اقتصادی 
ریاض خود را در قالب نارضایتی از عملکرد 

حکومت در پروزه نئوم نشان می دهد. 
امانــی در ادامــه با اشــاره بــه احتمال 
 تغییــر رویکــرد دولت ترامــپ در قبال 
محمد بن ســلمان که خــود را در قالب 
خروج بخشــی از نظامیان این کشــور از 
خاک عربستان در چند روز گذشته نشان 
داده، تصریح کرد: شکی در این نیست که 
سیاست کلی واشــنگتن در دهه گذشته 
تغییر کرده است. بر اساس راهبرد کالن 
امنیت ملی آمریکا اکنون چین به عنوان 
رقیب بالقوه ایاالت متحده تعریف شده و 

بر پایه این راهبرد محور سیاست خارجی 
این کشــور از خاورمیانه به سمت جنوب 
شرق آسیا چرخیده. عالوه بر این، آمریکا 
حاال در قامت بزرگ ترین صادرکننده نفت 
در جهان ظاهر شده؛ این یعنی مهم ترین 
عامل پیونــد آمریکایی – ســعودی که 
دوســتی نیم بند آن هــا را با وجود همه 
اختالف ها در ۷۰ سال گذشته حفظ کرده 
بود از میان رفته است. رئیس دفتر اسبق 
کشــورمان در مصر در انتها یادآور شد: با 
وجود ایــن، افزایش اعتراض های مردمی 
و همچنین مخالفت های شــاهزادگان در 
درون ســاختار قدرت آل ســعود بیش از 
آنکه نشــان دهنده پشــت پای ترامپ به 
بن ســلمان باشــد، همان گونه که گفته 
شد بازتاب سیاست های نادرست شاهزاده 
جاه طلب اســت. قدرت طلبی بن سلمان 
نزدیک اســت بنیان حکومت سعودی را 
ویران کند؛ پس بهتر اســت پیش از آنکه 
دیر شــود وی فکری به حال سیاســت 
خارجی تهاجمی و سراسر معیوبش کند.

توصیف جالب سید حسن نصراهلل از شرایط مقاومت در منطقه

کرونا همان موریانه شعب ابی طالب است©
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی، شرایط مقاومت 
در منطقه و لبنان را به شرایط شعب ابی طالب تشبیه 
کرد. سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
شــیوع ناگهانی کرونا و ایجاد تبعات برای جامعه و 
اقتصاد جهانی را به لغو محاصره بنی هاشم در ِشعب 
ابی طالب تشبیه کرد و گفت »همان طور که در زمان 
محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب از مسلمانان 

خواستند حضرت محمد)ص( را تحویل دهند تا آزاد شوند، اکنون نیز از مقاومت 
لبنان می خواهند سالح خود را زمین بگذارد و کشور را بدون حمایت رها کند تا 
اسرائیل هرکاری که دوست دارد، انجام دهد«. او ادامه داد: »برخی معتقدند ماجرای 
کرونا شــبیه اتفاقی است که موریانه ها برای سند قریش رقم زدند و آن ها را خوار 
کردند و محاصره مسلمانان در ]شعب ابی طالب[ به پایان رسید. امروز کرونا همانند 
موریانه ای است که در زمان پیامبر)ص( محاصره شعب ابی طالب را شکست و ممکن 

است همان، امروز سبب شکست محاصره ظالمانه علیه برخی ملت ها شود«.

آمریکا حاال در 
قامت بزرگ ترین 

صادرکننده نفت در 
جهان ظاهر شده 

این یعنی مهم ترین 
عامل پیوند 

آمریکایی- سعودی 
از میان رفته است

بــــــــرش
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امورتهی��ه و طب��خ و توزیع غذای  

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000007، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 4.330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمد آباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/21

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/02/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/06
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/07

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت Mixing Chamber اتاق 
احتراق مولد کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 98200/17 )نوبت اول(

معاونت مالی و پشتیبانی

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000002 برگزار نماید. 

محدود دو مرحله  اینوع مناقصه
از تاریخ 1399/02/22 لغایت 1399/02/24زمان دریافت اسناد

واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه
نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و تسلیم پیشنهادها

ارسال دعوتنامه به مناقصه  گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد

یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار
یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

مبهم، توضیحات مشروط،  پيشنهادات  به  ضمن  است.در  شده  درج  اسناد  در  مشخصات  سایر 
اثر داده نخواهد شد. مخدوش و پیشنهاد هایی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب 

م���دل  پرای���د  س���واری  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  و   00239799 موت���ور  ش���ماره  ب���ا   1380
پ���اک ش���ماره  و   s1412280708354 شاس���ی 
 759ص 15 ایران 36 بنام حجت نادری حسن آبادی  
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د
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اصل برگ سبز خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی 
مدل 1388 به ش���ماره انتظامی 55 ایران 258 م 43 
شاس���ی  ش���ماره  و   3232728 موت���ور  ش���ماره  و 
S1412288051551 متعلق به آقای محس���ن الیاسی 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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برگ سبز  و کارت خودرو خودروی زامیاد مدل  1388 
رنگ سفید متالیک شماره پاک  36 ایران 498 د 32  
شاس���ی  ش���ماره    Z24489131Z موت���ور  ش���ماره 
NAZLX140TNL000478 نام علی اکبر  قنبر علی زاده 
کرمانی مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مزایده عمومی شماره 99/301

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

ش���رکت توزی���ع نیروی برق اس���تان خراس���ان ش���مالی در نظ���ردارد ؛ 
کااله���ای اس���قاط و مس���تعمل خ���ود را از طریق مزاي���ده عمومي به 
ف���روش برس���اند. متقاضیان م���ی توانند نس���بت به دریافت اس���ناد 

مزایده با توجه به شرايط ذیل اقدام نمایند.
* مهل���ت، محل دریافت و تحویل اس���ناد : از تاری���خ 99/02/21 تا تاریخ 99/02/27 
و مح���ل آن  بجن���ورد –خیاب���ان طالقان���ی غربی – ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 

خراسان شمالی خواهد بود.
مبلغ خرید اس���ناد مزایده500.000 ریال میباشد که باید به حساب 0101806120009 

بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها واریز شود.
*تاری���خ تحویل پاکتهای مزایده تا س���اعت 12:00 روز یکش���نبه  م���ورخ 99/03/07 و 

تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  13:00  همان روز می باشد.
*می���زان تضمین ش���رکت در مزایده جه���ت هر ردیف طبق صفحه 4 اس���ناد مزایده               

می باشد كه نحوه تهيه و ارائه آن در شرایط مزايده اعالم شده است. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از 
انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
* متقاضی���ان می توانند جهت دریافت اس���ناد مزایده و کس���ب اطالعات بیش���تر با 

شماره تلفن 31777413-058 تماس يا به آدرس اينترنتي: 
WWW.NKEDC.IR-1

WW.TAVANIR.ORG.IR W-2
WWW.IETS.MPORG.IR-3   مراجعه نمایند.
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