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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

یکی از دردهای العالج مدیریت عالی کشور، ورود و خروج اتوبوسی مدیران ارشد به 
مراکز قدرتشان است. هر کدام از نام های مدعی و تا حتی مدیران میانی و متوسط و 
مادون متوسط و آن جوجه مدیرها هم حاال رسم است که برای خودشان خدم و حشم 

و حواریونی دارند. این حواریون وظیفه دارند در فضای مجازی ...

مدیریت اتوبوسی؛ ویژگی ها و نواقص

افشاکنندگان فسادتشویق می شوند

طرح مجلس یازدهم برای حمایت از »سوت زن «ها

 اقتصاد  دالر وارد کانال 20هزار تومان 
شده، ولی قیمت واقعی دالر از نظر رئیس 
کل بانک مرکزی در مقایسه با نرخی که 
امروز در بــازار خریدوفروش می شــود، 
پایین تر ارزیابی می شود.قیمت ارز که 15 
فروردین امســال حدود 15هزار و 700 
تومان بود، حاال در آستانه تابستان، فقط 
چند صد تومان دیگر تا رسیدن به 20 هزار 
تومان فاصله دارد. روز یکشنبه در لحظه 

تنظیم این گزارش، قیمــت ارز در بازار 
تهران به 19هزار و 750تومان رســیده و 
مردم نه تنها بهت زده نیستند بلکه انتظار 
رسیدن دالر به نرخ های باالتر را هم دارند. 
واکنش به  طالی گرمی 800 هزارتومان 
و ســکه 8میلیون تومانی هم بهتر از این 
نیســت.هر چند حمید قنبری، مدیرکل 
امــور بین الملل بانک مرکــزی،  افزایش 
قیمت دالر را ناشی از شایعه ها دانسته و 

معتقد است با این افزایش قیمت ها هیچ 
اتفاقی در حوزه خریــد و فروش صورت 
نگرفته و تقاضایی بــرای خرید و فروش 
نیست، اما عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی، منکر افزایش نرخ ارز و رابطه 
آن بــا محدودیت های ایجاد شــده برای 
کشور نیســت و با ارائه فهرستی از آن ها 
تأکید دارد، نرخ ارز قابل کنترل است. به 
گفته وی، با وجود التهاب های آبان سال 

98، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع 
ویروس کرونا و افت شــدید قیمت نفت 
و فراورده ها که هر کــدام به نوعی تأثیر 
افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از 
تمام ظرفیت هــای خود برای اعاده ثبات 
اســتفاده کرد. بنابراین، شرایط به وجود 
آمده به خاطر ویـــروس  کـرونا و فشار 
موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال 

و جو روانی ناشی...
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سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان با وزیر امور 

 خارجه کشورمان 
دیدار و گفت و گو کرد

هیئت همسایه 
شرقی در تهران

وزیر همه سؤاالت مجلس  
درباره فضای مجازی را پیچاند

جهرمی،  
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 انتقاد داریوش ارجمند

 از بی توجهی به فرهنگ پهلوانی:
 گفت وگو با سارا عرفانی

h نویسنده رمان زندگی حضرت معصومه 

رئیس جمهور:

: j امام علی
صبر ضامن 

پيروزى است. 
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رأی در فوتبال است، نه زورخانه! عرض ارادت به »دختر ماه«
  بانک مرکزی متخلفان ارزی 
را شفاف به مردم معرفی کند

      صفحه 1
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شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از محل اعتبارات بازآفرینی شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
1- ساماندهی مسیل عبوری                           2- آسفالت معابر                     3- ساماندهی فضای  پیرامونی آرامگاه مدرس

شرایط مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان           2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/2 لغایت 99/4/11
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.              4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.                   6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/12
7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تر، ام�ور حقوق�ی و قرارداده�ای ش�هرداری با تلف�ن تماس:

 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
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روابط عمومی شهرداری کاشمر

/ع
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آگهی مناقصه 
 تهیه و تحویل  1000 متر کابل نیمه افشان

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8

1- مناقصه گذار: شرکت  گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام، تقاطع ارشاد
)Odorator( 2- موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه بوسنج

3- مدت قرارداد: یک ماه تقویمی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: -/700/000/000 ریال می باش��د که می بایس��ت بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659ه� مورخ 94/09/22 تهیه گردد.

6- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/04/02 الی 99/04/11 ضمن واریز مبلغ -/270/000 ریال به حس��اب ش��ماره 700100004001026004027427 
نزد بانک مرکزی با شناس��ه واریز 345026060292820821026004027427 جهت خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به نشانی مشهد- کمربندی صد 

متری- میدان شهید فهمیده- مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش- امور تدارکات و عملیات کاال- اتاق 204 اقدام نمایند.
7- از فروش��ندگان ثبت ش��ده در سامانه تدارک کاالی وزارت نفت )EP( دعوت بعمل می آید. بمنظور اعالم آمادگی کتبی و دریافت اسناد مناقصه 

به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنًا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور الزامی است.
8- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 99/04/18

9- پیش��نهادهای واصله در س��اعت 10 صبح مورخ 99/04/18 در کمیس��یون مربوطه باز و خوانده می ش��ود و حضور پیش��نهاددهندگان و یا یک نفر 
نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 
36653700- 051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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4

آگهی عمومی )تجدید مناقصه( شماره مجوز: 1399/1449

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 تعویض قرآن های مستعمل مساجد
 به همت آستان قدس رضوی

مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات این آستان مقدس مطرح کرد 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ایران  برای ونزوئال مواد غذایی فرستاد فارس: »حجت اهلل سلطانی« سفیر ایران در ونزوئال روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین گفت: ششمین کشتی ایرانی که به سوی ونزوئال در حال حرکت 
است، حامل مواد غذایی است. ششمین کشتی ایرانی 17 ماه می )28 اردیبهشت 99( بندر شهید رجایی را به مقصد ونزوئال ترک کرد و بر اساس آخرین اخبار در حال نزدیک شدن به آب های ونزوئالست. ایران از 

ماه آوریل تاکنون پنج نفتکش که درمجموع حدود 1/5 میلیون بشکه بنزین حمل می کردند، به ونزوئال که به شدت به سوخت نیازمند است، ارسال کرده است.

خارجه  امور  وزارت  سرپرست  سیاست    
از  نفره  هیئتی 45  در صدر  که  افغانستان 
روز  کرده،  سفر  ایران  به  بلندپایه  مقام های 
گذشته با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار 
و گفت وگو کرد. نمایندگان هفت وزارت، پنج 
ریاست  حقوقی  مشاورین  مستقل،  ریاست 
»محمد  ملی،  امنیت  شورای  و  جمهوری 
حنیف اتمر« را در این سفر همراهی می کنند. 
سفر این مقام افغان به کشورمان در حالی 
و  تهران  میان  روابط  که  گیرد  می  صورت 
کابل، این دو همسایه همزبان، ماه گذشته و 
درپی جان باختن تعدادی از مهاجران افغان 
در مرز دو کشور تحت تأثیر رویدادهایی قرار 
گرفته که جز دشمنان دو ملت 
هیچ کسی از آن سود نمی برد. 
بــه گفته ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران این هیئت  
در طــول دو روز حضور خود 
در ایــران ضمــن مالقات با 
محمدجــواد ظریف و ســایر 
درباره  کشــورمان  مقام های 
موضوع هــای مختلــف و در 
چارچوب کارگروه های ســند 
همکاری های جامــع ایران و 
افغانســتان، همکاری های اقتصادی، مرزی، 
رسانه ای، امنیتی، بهداشــتی، آب و انرژی و 
همکاری های مربوط به اتباع افغانســتان با 
مقام های تهران دیــدار و گفت وگو خواهند 
کرد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر خارجه 
و مدیرکل آســیای غربی وزارت امور خارجه 
ایران نیز در گفت وگویی به تشریح اهداف این 
سفر پرداخت و آن را یک سفر سیاسی و به 
منظور طراحی آینده روابط و بررسی مسائل 
بین دو کشــور به ویژه بررســی سند جامع 
همکاری های بین دو کشور برشمرد. وزارت 
امور خارجه افغانســتان هم روز شنبه اعالم 

کرد ســفر اتمر به ایران با هدف پرداختن به 
رویدادهای ناگوار اخیر، جست وجوی راه حل 
برای جلوگیری از تکرار آن و تقویت و توسعه 

همکاری های همه جانبه انجام می شود. 

شکست تالش آمریکا»
سفر حنیف اتمر به تهران پس از فضا سازی 
رســانه ای اخیری که درباره روابط دو کشور 
ایجاد شد، می تواند بسیار مفید باشد؛ چون 
وی به عنوان کسی که به تازگی به سرپرستی 
وزارت خارجه افغانستان انتخاب شده است، 
می تواند گام های خوبی در این راستا بردارد. 
آمریکا در تالش است تا با فضا سازی رسانه 
ای اخیــر در ارتباط با حوادث مرزی هریرود 
و قاچاق انســان در یزد، روابط دو کشــور را 
دچار چالش کند. از ســوی دیگر همزمان با 
اعتراض ها علیه تبعیض نــژادی در آمریکا، 
رهبران واشــنگتن مســائل منطقه ای را با 
برجســتگی و بزرگ نمایی بیشــتری دنبال 
می کننــد تا از فشــار افکارعمومی بر ســر 
مســائل داخلی و تبعیض نژادی در آمریکا 
کاسته شــود، اما حال سفر سرپرست وزارت 
خارجه افغانستان به ایران نشان می دهد که 
تا کنون تالش آمریکا برای ایجاد چالش در 

روابــط تهران و کابل چندان نتیجه ای در بر 
نداشته است. در حال حاضر بنا بر گفته وزارت 
امورمهاجرت افغانستان، ایران با میزبانی از 2/5 
میلیون مهاجر، بزرگ ترین میزبان مهاجران و 
پناهندگان افغانستانی در جهان است. با وجود 
همه فشــار و تحریم های غربی، کشــورمان 
در خدمت به این قشــر چیزی کم نگذاشته 
است. اما در عین حال الزم است تا مقام های 
افغانستان نیز با درک شرایط خطیر و موقعیت 
حساس ایران، در برخی مسائل و چالش هایی 
که بــه طور طبیعی در جریــان رفت و آمد 
برخی مهاجران بدون مدارک قانونی صورت 
می گیرد، با پختگی بیشــتری رفتار کرده تا 
این چالش ها بهانــه مخالفان غربی و به ویژه 
آمریکا علیه ایران قرار نگیرد. بدون شــک، 
سفر »حنیف اتمر« به تهران نشان می دهد 
که مقام های افغانستان نیز با هوشیاری قابل 
توجهی به دنبال خنثی سازی شیطنت های 
بازیگران غربی در روابط دو کشور همسایه و 

همزبان هستند.

محکوم به دوستی به حکم مشترکات»
اما »پیرمحمد مالزهی« تحلیلگر مســائل 
افغانستان روز گذشــته در گفت وگو با ایرنا 

ســفر این مقام افغان به تهران را با توجه به 
حواشی اخیر مهم و تأثیرگذار ارزیابی کرده 
و گفت: حنیف اتمر از وضعیت افغانســتان و 
همچنین شرایط منطقه آگاه بوده و می داند 
تخریب روابط تهــران و کابل، چه صدمات 
و لطمات جبران ناپذیــری را می تواند برای 
افغانستان به همراه داشته باشد. بنابراین به 
نظر می رسد هدف سفر سرپرست وزارت امور 
خارجه افغانستان به تهران هم یافتن راه حلی 
برای کاهش تنش و همچنین یافتن راهکاری 
برای فهم مشترک و درســت از دو ماجرای 
ذکر شده اســت. این تحلیلگر ارشد مسائل 
سیاست خارجی با تأکید بر اینکه سفر حنیف 
اتمر فرصت مناسبی برای یافتن راهکارهای 
مرضی الطرفین جهت حل و فصل مســائل 
اســت، گفت: مجموعه حاکمیــت و دولت 
افغانستان نمی خواهد روابطش با ایران تخریب 
شــود؛ چراکه آن را به زیان خــود می داند. 
مالزهی، بر داشتن روابط حسنه میان تهران 
و کابل تأکید و اظهار کرد: ایران و افغانستان 
جدا از آنکه چه کسی در رأس دولت باشد، بنا 
به حکم جغرافیا، با داشتن مرزهای طوالنی، 
تاریخ، فرهنگ، دین و زبان مشترک مجبور 
به روابط دوســتانه با یکدیگر هستند و نباید 
بگذارند مســائل مقطعی و کوچک بر روابط 
دو کشــور اثرگذار باشد. عالوه بر این حنیف 
اتمر سرپرســت وزارت خارجه افغانستان و 
هیئت همراه بعدازظهــر  دیروز با حضور در 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با علی 
شمخانی دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
شمخانی تاکید کرد:  فضای خبری غیرمستند 
ایجاد شده توسط برخی مسئوالن افغانستان 
علیه ایران مایه تاسف است. سرپرست وزارت 
خارجه افغانســتان نیز گفت: به هیچ طرف 
ثالثی اجازه مخدوش کردن روابط دو کشور 

را نخواهیم داد.

سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد

هیئت همسایه شرقی در تهران

به گفته احمد توکلی، با توجه به جرایم متعدد و اســناد مسلم در تخلفات آقای س
تاجگردون، چرا او را تأیید صالحیت کردید؟ 09350009655

مسئوالن اگر بخواهند جلو گران شدن مسکن واجاره بها را بگیرند، راهش این است س
درهرمنطقه شهری دو یا سه بنگاه قدیمی به عنوان کارشناس قیمت ها را تعیین 

کنند، نه اینکه هرکس هرچی دلش خواست بگوید. 09150002321
نمایندگان محترم! فریاد وامصیبتای مســتمری بگیران و بازنشســتگان تأمین س

اجتماعی را بشنوید، اگر به آینده کشور و ملت عشق می ورزید ریش سفیدان را تکریم 
کنید؛ چرا که ریش سفیدان سیمای آینده جامعه شما خواهند بود. 09300000365

ما هزارو400 نفر از فرهنگیان شهرســتان نورآباد لرســتان چشــم انتظار شما س
جهت پیگیری و آزادســازی زمین های فاز۳ فرهنگیان بعد از ۱۸ ســال هستیم. 

09160008075
امید است آقای رئیسی همزمان با عدلیه سراغ نظمیه و سایر مراکز قدرت رفته، س

افراد نادرست موجه نما را به محاکمه بکشاند و فراخوان دهد تا قربانیان ظلم وستم 
وتوطئه اینان طرح دعوی نمایند، تاعناصرخبیث که جز به خودشان به همه ضربه 
حیثیتی وغیره می زنند، شناســایی و حق افراد ســتمدیده ازاین ها گرفته شــود. 

09190007927
آقایان حاجی میرزایی، ترکمن و نوبخت در عدم اجرای تســری 50 درصد قانون س

خدمات کشوری و رتبه بندی به بازنشستگان کشوری مهر۹۸ ظلم و بی عدالتی کردند 
و دل این همه بازنشسته را شکستند. شما در این سن باید تا می توانید دلی به دست 

آورید... ازطرف بازنشستگان کشوری و لشکری. 09150008166
لطفاً صدای معلمان غیرانتفاعی را به گوش مسئوالن مربوط برسانید و از استخدام س

آنان حمایت کنید. 09160005638
 ما آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی تأیید شده وزارت، خواستار حذف آزمون س

تبعیضی تحمیلی همانند سه گروه دیگر هستیم. با حضور پرشورمان در مجلس از 
شما تقاضای عدالت و حمایت داریم، اجرکم عنداهلل. 09140006974

 من یک بازنشسته فرهنگی هســتم با 45 سال سن که هنوز فرزندان کوچک س
دارم. با حقوق ۳/5 میلیونی و مشکالت اقتصادی و گرانی و هزینه زندگی و مسکن 
و فرزندان. آیا من چون بازنشســته شدم باید با خانواده بمیریم؟ چطور دولت برای 
شاغالن بودجه دارد، ولی برای بازنشسته ها ندارد. آیا این است مزد عمری زحمت و 
گچ و خاک خوردن در روستاها و شهرها برای خدمت به فرزندان سرزمینم؟؟ با کدام 

وجدان من و امثال مرا فراموش می کنید. 09210003219
بازنشسته محترم فرهنگی شــاکی بود از حقوق 4 الی 5 میلیونی اش، می گفت س

برخی ها 7 میلیون تومان می گیرند. آقا چه خبره برای بازنشســته که کلی پاداشم 
گرفته روزی 200 تومن از بیت المال... کارگر بدبخت روزی ۱00 هزار تومان اگه هر 

روز کار باشه. واهلل نوبره. 09350000304

در بیانیه ۲۴۰ نماینده مجلس خطاب به دولت مطرح شد

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کنید©
ایرنا: 240 نماینده مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیه ای، قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را به شدت محکوم کردند و آن را نشانه دیگر از وجود 
تبعیض ساختاری در آژانس بین المللی دانستند. علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز بیانیه 240 نماینده مجلس را 
در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت کرد. در این 
بیانیه آمده اســت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که در تاریخ نیم قرن 
عمر معاهده »ان پی تی« باالترین سطح از همکاری و بیشترین شفافیت را با آژانس 
داشته است، قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیاده خواهی 
آشکار می داند. نمایندگان در این بیانیه افزودند: جمهوری اسالمی پروتکل الحاقی را 

به صورت داوطلبانه و نه بر اساس وظایف پادمانی خود اجرا کرده است.
نمایندگان در این بیانیه افزودند: مجلس شورای اسالمی از دولت محترم می خواهد 
که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت ها را آفالین کند. امید است 
آژانس بین المللی انرژی اتمی رویه نادرست و خطرناک در تعامل با جمهوری اسالمی 
را تصحیح و نظام پادمانی آژانس را به صورت حرفه ای و مستقل و نه متأثر از فشارهای 

سیاسی و خصمانه برخی اعضای شورای حکام اجرا کند.

تحقیقات میدانی مجلس برای اعتبارنامه تاجگردون©
سیاست: حجت االســالم جواد نیک بین، 
عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان 
مجلس یازدهم در گفت وگو با فارس، درباره 
اعتبارنامه  به  آخرین وضعیت رســیدگی 
غالمرضا تاجگردون اظهار کرد: ما با بیش 
از 60 نفــر از افرادی که با آقای تاجگردون 
مرتبــط بودند، در محل حــوزه انتخابیه، 
تهران، شیراز و فارس و گچساران از نزدیک گفت وگو کرده و یا تلفنی و با شیوه های 
دیگر با آن ها صحبت کردیم. وی افزود: براســاس اســتعالمات و آخرین تحقیقات 
صورت گرفته و همچنین صحبت  هایی که با اطرافیان آقای تاجگردون انجام شد، به 
نتایج خوبی رسیدیم، البته از این جهت که به واقعیت نزدیک تر شدیم و کمیسیون 

تحقیق به زودی یک اقدام انقالبی در خور شأن مجلس یازدهم انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم گفت: براساس استعالمات 
محلی و میدانی که صورت گرفته است، تقریباً همه موارد مورد اعتراض تعدادی از 

نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون برای ما محرز شد.
وی درباره بخشــی از تخلفات وی با اشاره به ادعای داشتن مدرک دکترا توسط وی 
گفت: برپایه استعالمات صورت گرفته، پوسترها و بنرهایی که در محل ستاد آقای 
تاجگردون درج شده بود، همگی با عنوان دکتر نصب شده و در تبلیغ انتخاباتی خود 
نیز تیراندازی ها به صورت ممتد انجام شده است که متأسفانه ایشان در دفاع می گوید 

در تبلیغات همه نامزدها این اتفاقات افتاده است و می افتد!

پنجمین جلسه دادگاه طبری برگزار شد©
سیاست: پنجمین جلســه رسیدگی به 
اتهام های اکبر طبری و متهمان دیگر این 
پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در بخشی از دادگاه نماینده دادستان گفت: 
ما اسناد را بررســی کردیم و در دفاتر نیاز 
آذری، هــاردی با اطالعات خوب بدســت 
آوردیم. دراسناد مالی، نیاز آذری پرونده ای در خصوص طبری دارد. حساب چک ها 
را درآوردیــم که گفتند وصول کردیم و داده ایم به متهم طبری. پول ها را به صورت 
نقدی به متهم طبری در دفترش تحویل می دادیم و همه چک ها وصول شده است.

قهرمانی گفت: از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته، اما اگر زراعی 
بوده، چرا در این ملک ویالی لوکس ســاخته شد که این یک جرم دیگر است و بر 

اساس کدام مجوز بوده است؟
وی افزود: اختیارات روند کار را متهم طبری داشته است. طبری پنج وکالت جعلی 
را به فردی برای پیگیری امور ثبتی می دهد. به چه علتی، برای پروانه ساختمان به 
برادر خانم نیاز آذری وکالت می دهد؟ نماینده دادســتان گفت: اگر مدعی هستید 
که بابت حساب و کتاب بوده، چرا ملک تمام شده و متهم طبری با خانواده به آنجا 

می رفته است؟

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

در خلیج فارس اقتداری مثال زدنی داریم©
تسنیم: دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه در حاشــیه 
افتتاح کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 
بیمارستان امام رضا )ع( چالوس اظهار کرد: 
در خلیج فارس مسئولیت داریم و برادرانمان 
در ارتش جمهوری اسالمی در دریای عمان 
از 2هزارو200 کیلومتــر مرزهای جنوبی 
کشور   حراست می کنند. وی افزود: در خلیج فارس اقتداری که نیروهای مسلح دارند و 
اشرافی که بر دشمنان داریم، مثال زدنی است، اما اعتقاد مان بر این است که پیام صلح 
و دوستی را برای کشورهای مسلمان خلیج فارس داریم که  قادر یم با هم با برادری و 
صلح امنیت را در خلیج فارس برقرار کنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: بیگانگان 
با چه معنایی در خلیج فارس حضور پیدا کردند و چشم تعرض به کشورهای مسلمان 

دارند و دنبال برهم زدن آرامش در خلیج فارس هستند.

 مدیریت اتوبوسی؛ ©
ویژگی ها و نواقص

یکی از دردهای العالج مدیریت عالی کشــور، 
ورود و خروج اتوبوســی مدیران ارشد به مراکز 
قدرتشــان است. هر کدام از نام های مدعی و تا 
حتی مدیران میانی و متوسط و مادون متوسط 
و آن جوجه مدیرها هم حاال رسم است که برای 
خودشــان خدم و حشم و حواریونی دارند. این 
حواریون وظیفه دارند در فضای مجازی اسباب 
تبلیغ لیاقت آن مدیر یا مدیرک باشند و ذیل 
نوشته ها و تصاویرش، از او تمجید کنند و اگر 
کسی در جایی به او گفته بود باالی چشمش 
ابروســت، یقه طرف را بچســبند و اگر جناب 
مدیر خطایی کــرد، این ها بــرای توجیه اش 
بسیج شوند. اگر صاحب عزا شد، به او تسلیت 
بگویند و اگر کامش به هر دلیل شــیرین شد، 
به آدرس های مجــازی اش بروند و در پی کلی 
تمجید و تعریف های مهوع، بارها تبریک بگویند 
و در ادامه در فضای حقیقی نیز کمابیش همین 

نقش را ایفا کنند.
ایــن جماعت حواریون عموماً تخصص خاصی 
هم ندارند و در عین حال هر تخصصی هم که 
نیاز باشد، دارند. همه کاره و هیچ کاره اند. علتش 
آقای مدیر است. زیرا ممکن است زمانی ایشان 
مثالً درهالل احمر پستی بگیرد، خب همین تیم 
را می برد آنجا و مدیریت های اصلی را بینشان 
تقسیم می کند. فردایش شاید برود پستی در 
یک بخش نیروهای نظامی بگیرد باز همین ها را 
با خودش می برد. بعید نیست بعدش فی المثل 
بشــود رئیس جنگلبانی، باز به همین ترتیب 
بشود شــهردار،  بشود رئیس فرهنگ مملکت 
یا رئیس فالن کارخانه قند یا رئیس مجلس یا 
رئیس فالن سایت و غیره، فرق ندارد؛ بازهمان ها 
در کنــارش خواهند بود. اگــر طرف از جمله 
مدیران اتوبوسی باشد، خالصه حواریونش باید 
به هر قیمتی شده، در آنجا پستی بگیرند و رفقا 
دورهم باشند. این است که عرض می کنم این 
جماعت ماشاءاهلل همه کاره هستند و در همه 

جناح ها هم هستند!
بی شک این ویژگی شــامل حال تمام مدیران 
کشور نیســت. از صدر تا ذیل آدم حسابی هم 
میان آن ها داریم که دلســوز مردم اند و بنده و 
شما هم اگر چه با تعجب اما نمونه های اینچنینی 
را دیده ایم. ولی با تأسف باید پذیرفت که وجه 
غالب با اتوبوسی هاست. مســتندی می دیدم 
درباره ماهی های پرستار یا همچنین نامی. این 
ماهی ها تمام عمر دنبال نهنگ های اقیانوس یا 
کوسه های غول پیکر بودند و از موجودات ریز 
مزاحمی که روی بدن این حیوانات عظیم الجثه 
جای می گرفتند، تغذیه می کردند. این یک بازی 
دو ســر برد بود. هم بدن آن عظیم الجثه ها از 
انگل ها و مزاحم ها تمیز می ماند و آزار نمی دیدند 
و هم این ماهی ها عالف یافتن غذا نمی شدند و 
همیشه بر خوان آماده می نشستند، ناگفته نماند 

کوسه های پرستار هم داریم!
باری این ها را دیگــر مردم دوره کرده و چنین 
مدیرانی را که فراوان هم شــده اند، به سادگی 
می شناســند. اما وقتی بعضی از این مدیران یا 
حواریونشان منتقدان این شیوه را سرزنش کرده 
و به بهانه دفاع از آرمان و نظام و یا مجموعه ای، 
مدح میزبان و پرستاری او را می کنند، آن عده 
از ملت که متوجه ماجرا هستند، دلشان سخت 

آشوب می شود.
در ایــن موارد اغلب همه ما یاد این ســخنان 
معروف امام)ره( می افتیم که: »دعوای ما دعوایی 
نیست که برای خدا باشد، این را از گوشتان همه 
بیرون کنید... من را نمی شود بازی داد. دعواهای 
خود من و شما و کسانی که دعوا می کنند، همه 
برای خودشــان است... بترسید از آن روزی که 
این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست...« 
و کاش مدیران کوچک و بزرگ مدعی، اتوبوسی 
و غیــره و حواریونشــان ایــن را بفهمند و از 
سرنوشت برخی از مدیران مهم و مدعی سابقی 
که این روزها اخبار تلخشان را از دادگاه ها و غیره 

می شنویم، درس بگیرند. ان شاءاهلل 

رؤسای کمیسیون های ©
تخصصی مجلس یازدهم 

انتخاب شدند
تسنیم: اعضای هیئت رئیسه ۱۳ کمیسیون 
تخصصی مجلس یازدهم شــورای اســالمی 
در اجالســیه اول انتخاب شدند. گفتنی است 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های قضایی 
و فرهنگی، هفته پس از سرکشی نمایندگان 
به حوزه انتخابیه برگزار می شود. اسامی اعضای 
هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس 
به شرح زیر است:  کمیسیون عمران: محمدرضا 
رضایی کوچی، کمیســیون صنایع و معادن : 
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی، کمیسیون شوراها 
و امور داخلی: محمدصالح جوکار، کمیسیون 
اقتصادی: محمدرضا پورابراهیمی، کمیسیون 
برنامــه و بودجــه: حمیدرضــا حاجی بابایی، 
کمیســیون بهداشــت و درمان: حسینعلی 
شــهریاری، کمیســیون آموزش و تحقیقات: 
علیرضا منادی سفیدان، کمیسیون کشاورزی: 
سیدجواد ساداتی نژاد، کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی: مجتبی ذوالنوری، کمیسیون 
انرژی: فریدون عباســی دوانی، کمیســیون 

اجتماعی: مهدی عیسی زاده.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سفر حنیف اتمر به 
 تهران پس از 
فضا سازی رسانه ای 
اخیری که درباره 
روابط دو کشور 
ایجاد شد، می تواند 
بسیار مفید باشد

بــــــــرش

مردم باید اجرای عدالت را احساس کننددشمنان دیگر هوس جنگ نظامی با ما نمی کنند
 سیاست  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حکمی سردار حسین نجات را به 
منصوب  سپاه  ثاراهلل  قرارگاه  جانشین  سمت 
کرد. روز گذشته آیین تکریم و معارفه جانشین 
با حضور سردار سرلشکر  سپاه  ثاراهلل  قرارگاه 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
و  فرماندهان  از  جمعی  و  اسالمی  انقالب 
نمایندگان  و  کشوری  و  لشکری  مسئوالن 
دستگاه ها و نهادهای انتظامی، امنیتی و خدماتی 
تهران برگزار شد. در این مراسم با قدردانی از 
خدمات و تالش های سردار محمد کوثری در 
مدت تصدی مسئولیت، سردار حسین نجات 
به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه 
ثاراهلل سپاه معرفی شد. سردار نجات پیش از 
این عهده دار معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی بود.
سردار سرلشکر پاسدار حســین سالمی در این 
مراسم با تأکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه 
انداختن جنــگ نظامی با ما را نمی کنند، اظهار 

کــرد: دلیل این مهم توســعه روز به روز این بعد 
از قدرت متناســب با رشد تهدیدهاست و تجربه 
،تاریخ، قــدرت و قضاوت های جهان از اعتبار این 
قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته 
 است؛ هرچند این اتفاق دلیل غفلت ما نخواهد شد. 
وی افــزود: جغرافیای جنگ دیگر ســرزمین 
نیســت، بلکه ذهن و قلب انسان هاست، امروز 
امنیت ملی تنها امنیت سرزمینی را شامل نمی 
شود، بلکه امنیت خاطر انسان ها و تأثیرگذاری 
بر آرامش درونی آن هاست. دشمنان با در نظر 
گرفتن این مهم ، معیشت و اقتصاد را رکن مسلم 
راهبرد خصمانه خود علیه ملت ایران قرار داده اند.

 سیاست  رئیس قوه قضائیه صبح دیروز در 
مراسم تجدید میثاق مسئوالن عالی قضایی با 
آرمان های واالی حضرت امام خمینی )ره( که به 
مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار 
کرد: در این 40 سال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و حقوق 
اسالمی، تالش های قابل توجهی را انجام داده 
است؛ اما با آنچه باید، در اجرای عدالت فاصله 
دارد و باید تالش کنیم که این فاصله کم و کمتر 
شود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر 
اینکه اجرای عدالت از مهم ترین مسائل گام دوم 
انقالب است، افزود: باید تالش کنیم دستگاه 
قضایی در تراز دستگاه قضایی امیرالمؤمنین)ع( 
و مورد انتظار امام خمینی)ره( و مقام معظم 
از مهم ترین  باشد؛ زیرا اجرای عدالت  رهبری 
برای نظام  اقدام هایی است که در گام دوم و 

اسالمی باید صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای عدالت به 
معنای »اجرای قانون« است، افزود: از مهم ترین 

آموزه های حضرت امام )ره( به همه ما، اجرای 
عدالت اســت و در چهاردهم خرداد امســال 
نیز، مقام معظم رهبــری فرمودند امام راحل 
شخصیتی تحول گرا و تحول خواه است و یکی 
از ابعاد مهم تحولی امام خمینی)ره(، تحول در 
اجرای عدالت است. آیت اهلل رئیسی با اشاره به 
اقدام های صورت گرفته در حوزه قضایی تصریح 
کرد: منظــور از اجرای عدالت این اســت که 
قانون گذاران در حوزه قانون گذاری، قانون عادالنه 
تصویب کنند؛ مجریان در حوزه اجرا عادالنه اجرا 
کنند و قضات در حوزه قضاوت، عادالنه داوری 

کنند و مردم احساس عدالت کنند.

 سیاست  طرح سوت زنی یا همان تشویق افشاکنندگان فساد با 
امضای بیش از ۱60 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورد. 
طرح اولیه که توسط روح اهلل نجابت، نماینده شیراز در مجلس 
طراحی شده و به هیئت رئیسه تحویل گردیده، قرار است از طریق 
تدوین و الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسالمی برای تشویق 
افشاکنندگان فساد )طرح سوت زنی( به صورت قانونی حمایتگرانه 

درآید. 
حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره 
جزئیات طرح گفته اســت: طرح تشــویق افشا کنندگان فساد از 
ســوی نمایندگان در حال امضا شدن است. این طرح، طرح اولیه 
است و باید پخته تر شود. پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی 
مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی 
ارجاع می شــود. بدین ترتیب، طرح پس از بررسی و چکش کاری 

در کمیسیون قضایی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفت.

تصویب این طرح که می تواند حمایت و پشــتوانه محکمی برای 
افشاکنندگان فساد و تخلفات نهادها و دستگاه های اداری کشور 
باشــد، در دوره مجلس دهم نیز با عنوان طرح »حمایت و تشویق 
مطلعین مفاســد اداری و اقتصادی« مطرح و پیشنهاد شد، اما در 
مرحله بازنگری در کمیســیون قضایی مجلس مسکوت ماند و به 
سرانجام نرسید. بر اســاس طرح پیشین که با عنوان »حمایت و 
تشویق مطلعین مفاســد اداری و اقتصادی« در بهمن سال ۹7 با 
امضای ۹۹ نماینده مجلس شورای اسالمی در صحن علنی اعالم 
وصول شد، قرار بود افرادی که از یک فساد مطلع هستند، گزارش 
و مستندات خود را به سامانه دبیرخانه شورایی که برای این منظور 
طراحی می شــد، ارســال کنند تا پس از بررسی صحت و سقم 

آن، گزارش فســاد جهت پیگیری، به مراجع قضایی ارسال شود. 
همچنین قرار بود به جهت تأمین امنیت شغلی و فردی، اطالعات 

شخصی فرد افشا کننده محرمانه باقی بماند. 
بنابراین نمایندگان در راستای پیگیری و به جریان انداختن برخی 
از طرح ها و موضوعات روی زمین مانده دوره قبلی، سعی دارند 
طرح حمایت از افشا کنندگان را در دستور کار خود قرار دهند و 
بدین ترتیب بستری برای تحقق بخشیدن به شعار مبارزه با فساد 
از سوی مجلس یازدهم، تدوین قوانین و رفع خأل در این زمینه 

فراهم کنند.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبر

مجلس

افشاکنندگان  فساد تشویق  می شوند

طرح مجلس یازدهم برای حمایت از »سوت زن«ها

قوه قضائیهدفاعی امنیتی
آیت اهلل رئیسی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی)ره(:سردار سالمی در معارفه جانشین جدید قرارگاه ثاراهلل تهران: 

دولت
روحانی:

  بانک مرکزی متخلفان ارزی 
را شفاف به مردم معرفی کند

سیاست: رئیس جمهور در جلسه 
ســتاد اقتصادی دولت با اشاره به 
ضرورت کنترل قیمــت ها در بازار 
سرمایه به ویژه بازار ارز، گفت: مطابق 
سیاست ارزی کشور باید تعهد ارزی 
همه فعاالن بخش صادرات و واردات 

اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب قانون و مقررات 
مشــخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف 
فهرست تمامی کســانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند، 
بعالوه میزان عمل آن ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند. 
روحانی ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای 
بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت 
برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن ها به 

افکار عمومی و مراجع ذی صالح، به تخلفشان رسیدگی شود.

 سیاست خارجی
نماینده چین:

 موضوع هسته ای ایران 
نباید به جاده قدیمی تقابل برگردد

سیاست: وانگ کان، سفیر چین در 
سازمان های بین المللی گفت: چین از 
ایاالت متحده می خواهد تا از طریق 
دست کشیدن از فشــار حداکثری 
خود بر ایران، سیاست نادرست خود 
را تغییر دهد. وی عنــوان کرد: در 

این لحظه مهم، حفظ برجام به حفظ چندجانبه گرایی و رژیم 
بین المللی عدم اشــاعه کمک می کند. چین از همه طرف های 
ذی ربط می خواهد که با برعهده گرفتن مسئولیت  تاریخی خود با 
ادامه حمایت از گفت وگوی سازنده و همکاری بین آژانس و ایران 
به منظور حل و فصل مناسب مسائل مربوط به اجرای پادمان، 
تصمیم تاریخی درستی بگیرند. نماینده چین در پایان تصریح 
کرد: به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم موضوع هسته ای ایران 

باردیگر به جاده قدیمی تقابل برگردد.

مجلس
رئیس مجلس شورای اسالمی:

 مذاکره با آمریکا 
مطلقاً ممنوع است

سیاست: رئیس مجلس در واکنش 
به صدور قطعنامه شــورای حکام 
آژانس بین المللی گفت: به هیچ وجه 
و تحت هیچ شرایطی اجازه تخطی 
به آژانــس از چارچوب های قانونی 
داده نخواهد شد. ما معتقدیم که هر 

نوع مذاکره باید از موضع قدرت باشد و همچنین مذاکره با آمریکا 
مطلقاً ممنوع است. وی ادامه داد: البته ما مخالف دیپلماسی و 
مذاکره نیستیم، اما عقیده داریم مذاکره با آمریکا مضر و ممنوع 
است. مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی اعتمادی 
انجام شــود، مذاکره با آژانس باید با اطمینان از استقالل آن ها 
از قدرت های سلطه گر صورت گیرد و مذاکره با بقیه کشورها 
نیز برحســب این شاخص طرح ریزی شود که در صحنه های 

حساس چقدر از حقوق و منافع ملت ایران حمایت می کنند.
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توزیع 20 هزار وعده غذای متبرک بین نیازمندان شهر مشهد در دهه کرامت  آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی از طبخ و توزیع 20 هزار وعده غذای متبرک حضرت 
رضا)ع( در مناطق حاشیه شهر مشهد همزمان با دهه کرامت خبر داد.امین بهنام گفت: این برنامه تا پایان دهه کرامت و همزمان با میالد پرخیر و برکت حضرت ثامن الحجج)ع( با کمک خادمیاران رضوی ادامه می یابد و 

در مجموع برای مدت 10 روز توزیع 20 هزار وعده غذا در دستور کار دفتر کانون های خدمت رضوی خراسان رضوی قرار دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی خبر داد 

تولید پنج عنوان کتاب جدید با موضوع امام رضا)ع( ©
همزمان با دهه کرامت

نشر)انتشــارات  به  مدیرعامل  قدس: 
آســتان قدس رضوی( گفت: همزمان 
بــا روزهــای والدت حضــرت فاطمه 
معصومه)س( و حضــرت رضا)ع( پنج 
عنوان کتاب جدیــد با موضوع رضوی 

توسط این انتشارات منتشر می شود.
به گزارش روابط عمومی به نشر، حسین 

ســعیدی افزود: جلد دوم رمان آبی ها از سعید تشــکری، چهل جلوه حضور از 
روح اهلل شفیعیان، زیســت نامه مادر امام رضا)ع( از ناهید طیبی، این لحظه ها را 
دوست دارم از مریم زرنشان و سالم امام رضاجان از مسلم ناصری این پنج عنوان 
کتاب جدید را شــامل می شوند.وی ادامه داد: از این پنج عنوان، سه عنوان ویژه 
گروه سنی بزرگسال و دو عنوان در قالب کتاب های پروانه ویژه گروه سنی کودک 
و نوجوان اســت.  سعیدی همچنین گفت: در این روزها دو عنوان کتاب رضوی 
شامل جلد اول رمان آبی ها از سعید تشکری و کتاب امام رضا)ع( و کرامت انسانی 
از استاد محمد حکیمی تجدید چاپ می شوند.مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان 
قدس رضوی( با بیان اینکه تاکنون در این مجموعه 134 عنوان کتاب با موضوع 
امام رضا)ع( ویژه دو گروه سنی کودک و بزرگسال تولید شده است، افزود: از این 
تعداد 100 عنوان ویژه گروه سنی بزرگسال و 34 عنوان ویژه گروه سنی کودک 
و نوجوان است. سعیدی خاطرنشان کرد: از مهم ترین این آثار در بخش بزرگسال 
می توان به رمان عاشقانه دعبل و زلفا به قلم مظفر ساالری، مجموعه هشت جلدی 
آهوانه ها به قلم سیدمحمد سادات اخوی، در سال های دور به قلم حسن احمدی، 
در جســتجوی خورشید و امام رضا)ع( و زندگی به قلم مهدی غالمعلی، موقف، 
اوســنه ی گوهرشاد و آبی ها از سعید تشکری اشاره کرد.وی ادامه داد: در بخش 
کتاب هــای پروانه )کودک و نوجوان( با موضوع رضوی نیز می توان از کتاب های 
بیدارم کن و راز آن بوی شــگفت از فریبا کلهــر، اعترافات غالمان از حمیدرضا 
شــاه آبادی، ماه غریب من ، مرغابی های مهمان، رضاجان خوش آمدی از مجید 
مالمحمدی، نشانه ها از ابراهیم حسن بیگی و یاس نجمه از حمید هنرجو نام برد. 
سعیدی همچنین از تولید کتاب های رضوی به صورت مشارکتی با مجموعه های 
دیگر یاد کرد و گفت: معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی، مؤسسه آفرینش های 

هنری و سازمان کتابخانه ها از جمله این مجموعه ها هستند.
مدیرعامل به نشــر در پایان خاطرنشــان کرد: دو اثر الالالال کبوتــر بال داره از 
علی محمد مودب و گزیده عیــون اخبارالرضا)ع( از دکتر محمدهادی زاهدی از 
دیگر کتاب های حوزه رضوی این انتشارات در مراحل پایانی آماده سازی هستند.

مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات این آستان مقدس مطرح کرد 

 تعویض قرآن های مستعمل مساجد©
 به همت آستان قدس رضوی

آســتان: مدیرعامل مؤسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی از تولید 
و چــاپ 90 هــزار جلد قــرآن جدید 
توسط این مؤسسه و تعویض قرآن های 
مســتعمل و قدیمی مســاجد سراسر 
کشور خبر داد.مسعود فرزانه؛ مدیرعامل 
مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 

رضوی در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، اظهار کرد: مؤسسه چاپ و انتشارات 
آستان قدس رضوی با استفاده از توان خیران و همچنین با همکاری واقفان در 
حال تولید و چاپ 90 هزار جلد قرآن جدید اســت. وی ابراز کرد: این قرآن های 
جدید در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم در حال چاپ هستند که طی 
فرایندی جایگزین قرآن های مستعمل و قدیمی مساجد سراسر کشور خواهند 
شــد. مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: 
وجــود تجهیزات و آخرین فناوری هــای روز دنیا در زمینه چاپ قابلیت چاپ را 
در این مؤسســه از لحاظ کیفی و کمی به تیراژ میلیونی رسانده و عالوه بر این 
ظرفیت چاپ تخصصی قرآن با استفاده از بهترین کاغذها را داراست.مدیرعامل 
مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ادامه داد: چشم انداز این مؤسسه که 
بزرگ ترین و عالی ترین مؤسسه چاپ در کشور و حتی کشورهای اسالمی به شمار 

می رود، نشر معارف اسالمی و قرآن در جهان اسالم است.

از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

مهلت شرکت در جشنواره »َحصان« تمدید شد ©
آستان: مهلت شرکت در جشــنواره هنری »َحصــان« از سوی مرکز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوی تمدید شد.این جشنواره، با هدف نهادینه سازی 
پوشش عفیفانه زائران به عنوان یکی از آداب زیارت در قالب های طراحی پوستر 
و تولید موشن گرافیک به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و 

با همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی طراحی شده است.
تولید آثار هنری خالقانه و الهام بخش با موضوع آداب زیارت و پوشــش زائران، 
ارتقای سطح کیفی آثار مرتبط با موضوع جشنواره، تجلیل از هنرمندان متعهد 
و حمایت از آثار برگزیده در رشــته  موشــن گرافیک و طراحی پوستر از جمله 
رویکردهای جشــنواره هنری »َحصان« است.مهلت ارسال اثر به جشنواره هنری 
»َحصان« تا 31 خرداد ســال 1399  بود اما به دلیل اســتقبال زیاد هنرمندان و 
درخواســت آنان برای تمدید زمان جشنواره مهلت ارســال آثار به این حرکت 
فرهنگی تا 10 تیر ســال جاری تمدید شد. عالقه مندان می توانند با مراجعه به 
دبیرخانه این مســابقه به آدرس: مشهد مقدس، تقاطع بولوار توس و خیام، باغ 
اردوگاه خاتون و یا به  صورت تماس با تلفن 05137600031  نام نویسی کنند و 

آثار خود را از طریق Banovan.razavi.ir ارسال کنند.
شرایط و نحوه شرکت در این جشنواره در قالب فراخوان در سایت مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوی اعالم  شده و اختتامیه و مراسم تجلیل از برگزیدگان 

این جشنواره در هفته عفاف و حجاب 1399 برگزار خواهد شد.

 تولید چغندر قند توسط مزرعه نمونه©
 با رویکرد کاهش واردات شکر

آستان: مدیــر کشت و صنعت مزرعه 
نمونه زیرمجموعه شــرکت کشاورزی 
رضوی از تولید چغندر قند توسط این 
مجموعه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید 
شکر و جلوگیری از واردات آن خبر داد.
حسن جمشیدی گفت: کشت و صنعت 
مزرعه نمونه طی سال زراعی جاری 85 

هکتار از اراضی خود را به کشت چغندر قند اختصاص داده که این مساحت در 
مقایسه با سال گذشته 51 درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: این افزایش 
سطح کشت، در راستای کمک به تکمیل ظرفیت کارخانجات قند آستان قدس 
رضوی و تحقق شــعار جهش تولید صورت گرفته اســت.مدیر کشت و صنعت 
مزرعه نمونه با اشاره به استفاده از ارقام بتاسید، پیروال، آگازیا و ایزابال در کشت 
این محصول تصریح کرد: ظرفیت تولید باال، مقاومت به آفات و بیماری ها، عیار قند 
باالتر و... از جمله مزیت های این ارقام به شمار می رود.وی ادامه داد: کشت چغندر 
با اســتفاده از بذرکار پنوماتیک انجام شده است که موجب کشت بذر با فواصل 
منظم و یکنواخت از نظر فاصله ردیف و عمق کاشت می شود.جمشیدی ادامه داد: 
کشت و صنعت مزرعه نمونه برای بهبود تغذیه گیاهی و افزایش راندمان در این 
مزارع؛ استفاده از کودهای ریزمغذی مناسب، مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها، 
کنترل علف های هرز و تنک بوته ها را در دستور کار خود دارد.وی استفاده از ارقام 
جدید را یکی از نقاط قوت کشت امسال چغندر قند عنوان کرد و گفت: عالوه بر 
این، طرح آزمایشی مقایسه ارقام در سطح نیم هکتار از طریق کشت 6 رقم جدید 
شامل ارقام افسوس، پرفکتا، لوریوت، دانجان، ماینت و لوریکیوت اجرا شده است. 
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه با اشاره به مشکالت پیش روی چغندرکاران 
تصریح کرد: پایین بودن نرخ خرید نسبت به هزینه تمام  شده، افزایش قیمت و 
کاهش کیفیت ســموم مبارزه با آفات و بیماری ها، کمبود ماشین آالت داشت و 

برداشت، افزایش نرخ دستمزد کارگری و... بخشی از این مشکالت است.

کرامت  بنیاد  مدیرعامل  آستان     
رضوی از قدردانی آستان قدس رضوی از 
جهادگران مبارزه با کرونا در دهه کرامت 

خبر داد. 
ویژه برنامه های  اســتادآقا  محمدحسین 
محوری هفت نهاد زیرمجموعه این بنیاد 
اعم از حــوزه معاونت خدمات اجتماعی، 
مرکز کانون های خدمــت رضوی، مرکز 
خانواده، مرکز مشــاوره، مؤسسه جوانان، 
مؤسسه تربیت بدنی و مؤسسه موقوفه زائر 

را در دهه کرامت اعالم کرد.
وی ویژه برنامه های محــوری هفت نهاد 
زیرمجموعــه بنیــاد کرامــت رضوی را 
تشریح کرد و گفت: آستان قدس رضوی 
در فرصت مغتنم میــالد امام رئوف باید 
پرچمدار و جریان ساز محوری برنامه های 
دهه کرامت در اقصی نقاط ایران اسالمی 
باشــد. بنابرایــن بنیاد کرامــت رضوی 
مجموعه برنامه های متنوعی را برای اجرا 
در این روزها در سطح کشور با مشارکت 
کانون های خدمــت رضوی تدارک دیده 

است.
وی افزود: این بنیاد در دهه کرامت ضمن 
تجلیل از مقام شــامخ شــهدای عرصه 
ســالمت، از خانواده های معظم ایشان با 
حضور کاروان های »زیر ســایه خورشید« 

در منازلشان قدردانی می کند.
اســتادآقا با اعــالم محوری ترین برنامه 
مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی 
در ایــن روزهــا، ادامــه داد: برگــزاری 
جشــن های مردمی »زیر سایه خورشید« 
شــامل برنامه های فصل مهربانی، جاری 
زندگــی، حبیبان الهی، کاروان عشــق، 
انیس مهربان، به  رســم ادب و آرام جان، 
برنامه دهه کرامت اســت  محوری ترین 
که توســط مؤسسه جوانان آستان قدس 

برگزار خواهد شد.
به گفته وی، تجلیل از مشــاوران متعهد 
که در عرصه مبارزه با کووید 19 خدمت 
کرده انــد و هماهنگــی مراکز مشــاوره 
اســتانی برای انجام مشاوره رایگان برای 
متقاضیان؛ دو برنامه محوری مرکز جامع 
مشاوره آســتان قدس رضوی برای دهه 

کرامت است.
این مقــام مســئول در آســتان قدس 
رضوی بیان کرد: قدردانی از برگزیدگان 
جشــنواره زنان کارآفرین، اســتفاده از 
ظرفیت خادمیاران خانواده شــهدا و نیز 
معرفی دوره ســبک زندگــی رضوی در 
قالب جشــن های دهه کرامت، از جمله 
ویژه برنامه های تدارک دیده  شده توسط 
مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 

برای دهه کرامت است.
وی آغاز اعطای 4هــزار و 500 فقره وام 
قرض الحسنه کمک هزینه خرید جهیزیه 
5 میلیون تومانی به نوعروســان مناطق 
محروم کشــور با محوریــت کانون های 
خدمت رضوی، اعزام هشت گروه جهادی 
سالمت به مناطق حاشیه شهر مشهد و 
افتتاح حــدود 700 خدمت از اقدام های 
خدمت رســانی در اقصی نقاط کشــور و 
مناطق سیل زده را ویژه برنامه های معاونت 
خدمات اجتماعی بنیــاد کرامت رضوی 

عنوان کرد.
استادآقا اضافه کرد: همچنین بهره برداری 
کامل از 12 طرح آبخیزداری در خراسان 

جنوبــی، افتتــاح 34 واحد مســکونی 
آســیب دیده از سیل در روستای چم مهر 
لرســتان، افتتاح پروژه بازســازی شبکه 
آب شرب روستای ســیل زده در منطقه 
دلگان سیســتان و بلوچســتان، تحویل 
در  دام ســاخته شــده  جایــگاه   600
مناطق سیل زده گلستان به خانواده های 
آسیب دیده آق قال و نیز افتتاح 40 واحد 
پــرورش گاومیش در مناطق ســیل زده 
شعیبیه خوزستان، برجسته ترین عناوین 
طرح های در دســت بهره برداری معاونت 
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در 

دهه کرامت هستند.
وی ارائه بســته برنامه هــای فرهنگی- 
خدماتی و میزبانــی از زائران و مجاوران 
زائرســرا و  در مجتمع هــای بین راهی، 
نیــز زائرشــهر را مهم تریــن برنامه های 
مؤسســه موقوفه زائر رضوی برشمرد و 
با تشریح طرح های مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قــدس رضــوی هــم گفــت: 
مرتبط  خدمت  کانون های  فعال ســازی 
در قالــب برگزاری مســابقات ورزشــی 
بــرای جوانان در روزهــای دهه کرامت 

توســط این مؤسسه ورزشی 
در نظر گرفته  شــده اســت.

کرامت  بنیــاد  مدیرعامــل 
جشــن های  برپایی  رضوی، 
رضوی در محــالت محروم، 
حاشــیه شــهر و نیز مراکز 
خاص از جمله مراکز نگهداری 

از ســالمندان و ایتــام و 
همچنین برگزاری همایش 
قدردانی از هشــت تن از 
فعاالن و جهادگران عرصه 
مبارزه با بیماری کووید 19 
برنامه های  را شاخص ترین 
این دهه کانون های خدمت 

رضوی معرفی کرد.
تأکید  پایان  اســتادآقا در 
کــرد: تمامــی برنامه ها و 
مراســم ها با رعایت کامل 
ابالغیه های  و  پروتکل هــا 
بهداشــتی مسئوالن امر و 
مطابق با شرایط و ضوابط 
اعالمی ستاد مبارزه با کرونا 

در هر استان و شهرستان اجرا خواهد شد.

این بنیاد در دهه 
کرامت ضمن 

تجلیل از مقام 
شامخ شهدای 

عرصه سالمت، از 
خانواده های معظم 

ایشان با حضور 
کاروان های »زیر 

سایه خورشید« در 
منازلشان قدردانی 

می کند

بــــــــرش

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی  از ویژه برنامه این بنیاد در دهه کرامت خبر داد

حضور دو کاروان زیر سایه ©قدردانی آستان قدس از جهادگران مبارزه با کرونا
خورشید در استان مازندران 
آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
اســتان مازندران گفت: امســال دو کاروان 
زیر ســایه خورشــید از 6 تیرماه تا سالروز 
والدت ولی نعمتمــان حضــرت رضا)ع( در 
اســتان مازندران حضور خواهند داشــت.

محمداســماعیل امام زاده در نشستی که با 
حضور دبیران کانون هــای خدمت رضوی 
شهرســتان ها با محوریت برنامه های دهه 
کرامت در شهرستان سوادکوه برگزار شد، 
با اشاره به تعطیلی موقت سامانه خادمیاری 
آستان قدس و اینکه در گام دوم، خادمیاران 
بر اســاس نیاز کانون ها جذب و ساماندهی 
می شــوند، افزود: متأســفانه سال گذشته 
سامانه ثبت نام خادمیاران بسته شد، ضمن 
اینکــه آرزوی قلبی ما این بــود که تمام 
عاشقان خدمت در دستگاه حضرت رضا)ع( 

می توانستند خادمیار امام رضا)ع( شوند.
دبیر کانون های خدمت رضوی در اســتان 
مازنــدران با اشــاره به اینکه افــرادی که 
بی چشمداشــت برای رفع مشکالت مردم 
تــالش می کنند جزو عزیزتریــن بندگان 
نزد خداوند متعال هســتند، افزود: بر پایه 
آمار سه ســال گذشته 223 میلیارد تومان 
صرف خدمات رســانی به  87 هزار و 350 
نفر شده است.وی ضمن تحسین اقدام های 
ضدکرونایــی خادمیــاران رضوی اســتان 
در بخــش تولید و توزیع اقالم بهداشــتی 
و بســته های معیشــتی بیــن نیازمندان 
گفت: امســال برنامه های دهــه کرامت با 
توجــه به اهمیــت حفظ ســالمتی مردم 
بــا محدودیت هــای خــاص و بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی اجرا می شود.
در این مراسم پیروز شمشیربند؛ دبیر شبکه 
جوانان رضوی مازندران با اشاره به میزبانی 
از چهار کاروان خدام رضوی در سال گذشته 
بیان کرد: با پیگیری ها برای سال جاری با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا از 6 تیرماه 
امسال به مدت هشت روز میزبان دو کاروان 
خادمان امام رضا)ع( در استان خواهیم بود 
و زمان بندی به  گونه ای برنامه ریزی شده تا 

کاروان ها در کل استان حضور یابند.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی افــزود: اعضای هر 
کاروان شامل مبلغ، مداح و خادم است که 
در مراسم  امسال پرچم گردانی ممنوع بوده 
و استقبال از کاروان فقط در صورت رعایت 
طرح فاصله گذاری اجتماعی مجاز خواهد بود.

پویش »دختران چادری ©
فرشته اند« برای نونهاالن 

بوشهری
آســتان: بــه همــت کانــون  خدمت 
رضوی اســتان بوشــهر، پویش »دختران 
چــادری فرشــته اند« به مناســبت هفته 
حجــاب و عفاف با هدف نهادینه ســازی 
ویــژه  حجــاب«  و  »عفــاف  فرهنــگ 
می شــود. راه اندازی  نونهــال  دختــران 

حجت االسالم والمسلمین یوسف جمالی؛ 
دبیــر کانون های خدمت رضوی اســتان 
بوشهر با اشــاره به اینکه پویش »دختران 
چادری فرشته اند« ویژه گروه سنی 3 تا 10 
ســال از 15 لغایت 21 تیرماه، همزمان با 
آغاز هفته عفاف و حجاب در استان بوشهر 
برگزار می شــود، افزود: هدف از راه اندازی 
این پویش آشنا کردن دختران خردسال با 
حجاب زهرایی و تربیت اسالمی و همچنین 
مقابلــه با بدحجابــی در جامعه اســت.

اهدای ۸۸ سری جهیزیه به ©
نوعروسان آملی در دهه کرامت

آســتان: دبیر کانــون خدمــت رضوی 
شهرســتان آمل از تهیه و توزیع 88 سری 
جهیزیه برای نوعروسان نیازمند همزمان با 

دهه کرامت خبر داد.
احمد کوهســتانی بــا بیان اینکــه برای 
گرامیداشت دهه کرامت از سوم تا سیزدهم 
تیر ماه ستاد اجرایی شامل 6 کمیته بانوان، 
ســالمت، محرومیت زدایــی، برنامه ریزی، 
اطالع رســانی و فرهنگی فعال شده است، 
خاطرنشان کرد: آذین بندی شهر، اهدای 88 
سری جهیزیه به خانواده های نیازمند، نصب 
پرچم ســبز امام رضا)ع( بر سردر مساجد، 
حســینیه ها و تکایا و محــل دفتر کانون 
خدمت رضوی آمل، نورافشانی و آذین بندی 
منطقه یا محله زیر پوشش و پخش نواهای 
رضوی از بلندگو مساجد، تکایا و حسینیه ها 
15 دقیقــه پیش از نماز مغرب و عشــا از 

برنامه های دهه کرامت است.
کوهستانی همچنین برگزاری جشن ویژه 
دختران، برگزاری جشــن در شــب میالد 
احمد  حضــرت  معصومــه)س(،  حضرت 
بن موســی)ع( و امام رضا)ع(، شــرکت در 
نماز جمعــه بخش یا مرکز شــهر با کاور 
خادمیاران رضوی، تهیه و توزیع سبد کاال 
بین محرومان و نیازمندان در حد مقدورات، 
توزیع نان صلواتی از طریق نانوایی در یک 
نوبت پخت و دیدار با یک خانواده شــهید، 
یک خانــواده ایثارگر و یک خانواده محروم 
را نیز از دیگر برنامه های اجرایی دهه کرامت 

این شهرستان توسط خادمیاران برشمرد.

آغاز به کار گروه همخوانی بین المللی امام رضاj در حرم رضوی
 آستان  مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی خبر داد: گــروه همخوانی بین المللی 
امام رضا)ع( با تولید نماهنگی با عنوان »مهر 
و ماه« رســماً آغاز به کار کرد.حجت االسالم  
والمسلمین سیدمسعود میریان در گفت وگو با 
آستان نیوز اظهار کرد: این اثر با حضور حفاظ 
آستان قدس رضوی، جامعه روحانیت، قاریان 
ممتاز، گروه هــای همخوانی ملی، خادمیاران 
دارالقــرآن الکریم، مربیــان و فراگیران طرح 
حافظون رضوی و یگان حفاظت حرم مطهر 
تولید شــده است.وی ادامه داد: نماهنگ مهر 
و ماه در راســتای برنامه های توسعه و ترویج 
مفاهیم قرآنی مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی و با نزدیک شــدن به روزهای پربرکت 
دهه کرامــت روز جمعه 30 خرداد 1399 در 
اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و با همکاری 
مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی 

تولید و تصویربرداری شد.میریان تصریح کرد: 
این مرکز در نظــر دارد برنامه های بلندمدت 
و هدفمندی را در راســتای تعمیم بخشیدن 
به برنامه های تبلیغــی- ترویجی قرآن کریم 

این مرکز با توجه بــه آغاز فعالیت های گروه 
همخوانی بین المللی امام رضــا)ع( در دیگر 

مراسم ملی- مذهبی عملیاتی کند.
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی 

همچنین اشــاعه کارهای هنری با مضامین 
اســالمی و دینی را از دیگر اهداف تشــکیل 
این گروه برشمرد و خاطرنشان کرد: این نوع 
فعالیت ها در فضای تعاملی جهان اسالم امری 

اجتناب ناپذیر است.
وی در خصــوص الــزام تشــکیل گروه های 
همخوانی به زبان سایر ملل اظهار کرد: اگر ما 
ضرورت توسعه، نشر و ترویج مفاهیم قرآنی و 
اسالمی را بر خود واجب می دانیم باید به زبان 
دیگر کشورها تسلط داشته باشیم و گروه های 
همخوانی را با دیگر زبان ها ایجاد کنیم، گروه ها 
در حــال حاضر به زبان های فارســی و عربی 
مســلط هســتند و فعالیت دارند پس اگر ما 
خواهان این هستیم که تولیدات ملی- مذهبی 
خود را به سمع و بصر مردم اقصی نقاط جهان 
برسانیم باید زبان های سایر کشورها را در این 

هنر تجلی  بخشیم.

خبر
به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی انجام شد 

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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از  و موزه ملی ملک  مدیرعامل مؤسسه کتابخانه  آستان   
برگزاری دوازدهمین جشنواره »ماه هشتم« با برنامه های متنوع 
فرهنگی- هنری توسط این مؤسسه در دهه کرامت سال جاری 
خبر داد.غالمرضا خواجه سروی ابراز کرد: کتابخانه و موزه ملی 
ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران، 
برنامه های متنوعی را در حوزه کتابداری، موزه داری و فرهنگ و 
هنر اسالمی- ایرانی از 3 تا 13 تیر 1399 در قالب دوازدهمین 
جشنواره فرهنگی- هنری ماه هشتم برگزار می کند.وی ادامه 
داد: برپایی این برنامه ها در راستای گرامیداشت روزهای والدت 
امام رضا)ع(، تحقق نیات حاج حسین آقاملک بنیان گذار و واقف 
این مجموعه، معرفی فرهنگ رضوی و اشاعه فرهنگ وقف، نذر 
و اهدا، با توجه به شرایط جامعه در دوران مقابله با بیماری کرونا 
و رعایت دستورالعمل های مربوطه صورت می گیرد.مدیرعامل 
با  جشنواره  این  گفت:  ملک  ملی  موزه  و  کتابخانه  مؤسسه 
برگزاری تور مجازی بازدید از موزه آستانه حضرت معصومه)س( 
در قم و همچنین معرفی عزت ُملک و َملِک دختر بزرگ حاج 
حسین آقاملک به عنوان یکی از بانوان واقف این موقوفه همزمان 

با سالروز میالد حضرت معصومه)س( آغاز خواهد شد.
خواجه سروی با اشاره به قدردانی از هشت تن از کادر درمانی 
آسیب دیده از سوی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: 
اختتامیه این جشنواره نیز همچون سال های گذشته با آیین 
گرامیداشــت میالد باسعادت امام رضا)ع( طبق وقف نامه حاج 

حسین آقاملک برگزار می شود.  
وی ادامه داد: موزه شــاه عبدالعظیم حسنی)ع(، موزه مقدم، 
کتابخانه مجتبــی مینوی، مــوزه ملی و مــوزه ارتباطات از 
دیگر مقاصد تورهای مجــازی بازدید از کتابخانه ها، موزه ها و 
مجموعه های وقفی جشنواره ماه هشتم کتابخانه و موزه ملی 

ملک به شمار می آید.
مدیرعامل مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بیان کرد: برگزاری 
نشست تخصصی »وقف، موزه و کتابخانه« در کنار هشت نشست 
تخصصــی در زمینه فرهنگ، هنر و علوم اســالمی با حضور 
متخصصان برجسته، از دیگر برنامه های ویژه دهه کرامت این 
مؤسسه است.وی با تأکید بر اینکه اشیای تاریخی و فرهنگی 
موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک با توجه به وقف نامه آن از 
این موقوفه خارج نمی شوند، افزود: هشت نمایشگاه سیار نیز با 
استفاده از تصویرهای نفایس این گنجینه در مراکز عمومی و 

فرهنگی در دهه کرامت برپا می شود.
خواجه سروی ادامه داد: هشــت واقف فرهنگی این کتابخانه 
و موزه، هشــت مجموعه از مجموعه های وقفی این مؤسســه 
و همچنین 10 مجموعــه موضوعی از گنج ملک با 80 اثر در 
این روزها معرفی خواهد شــد.وی با اشاره به تولید کلیپ های 
رضوی با بهره گیری از آثار موجود در گنجینه ملک به مناسبت 
فرارســیدن والدت امام رضا)ع( گفت: تصاویر و اطالعات 500 
نســخه خطی نیز از گنجینه کتابخانه ملی ملک که یکی از 6 

کتابخانه بزرگ کشــور در حوزه نســخه های خطی محسوب 
می شود، در این روزها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

خواجه سروی به پخش منتخب برنامه های فرهنگی سال های 
گذشــته کتابخانه و موزه ملی ملک اشــاره و اضافه کرد: این 
موقوفه با توجه به محدودیت های دوران فاصله گذاری اجتماعی 
به طور گســترده تر از ظرفیت شــبکه های مجازی خود برای 
برگزاری برنامه های دوازدهمین جشنواره فرهنگی- هنری ماه 

هشتم استفاده می کند.
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان با مراجعه به وب سایت مؤسسه 
www.malekmuseum. کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی

 malek_museum_library صفحه اینستاگرام آن به نشانی ،org
و کانال های آن در پیام رسان های سروش و واتساپ می توانند 
برنامه های مجازی این مؤسسه را دنبال کنند.کتابخانه و موزه 
ملی ملک در ســال 1316 خورشــیدی بر حرم مطهر رضوی 
وقف  شده است و در حال حاضر در تهران، میدان امام خمینی، 
ســردرب باغ ملی، خیابــان ملل متحد )میدان مشــق( قرار 
دارد. خدمات این مؤسســه همچنان به صورت غیرحضوری به 

مخاطبان ارائه می شود.

 برگزاری دوازدهمین
 جشنواره »ماه هشتم« در دهه کرامت 

مدیرعامل مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک خبر داد

خبر
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 مردم نگارِی مردم مدار، چیزی شبیه ژورنالیسم است  اندیشه: کتاب »فرهنگ و فاجعه« نوشته نعمت اهلل فاضلی به تازگی منتشر شده است. نعمت اهلل فاضلی در این کتاب می نویسد: »مردم نگاری 
مردم مدار چیزی شبیه ژورنالیسم است، اما عمیق تر از آن و برمبنای چشم اندازها و مفاهیم علوم اجتماعی و رویکردی میان/فرارشته ای. مردم نگار مردم مدار به گونه ای می اندیشد، می نویسد که مخاطبان عمومی 

دارد و در عین حال برای همکاران دانشگاهی اش نیز قابل توجه و پذیرفتنی است. مردم نگار مردم مدار خود را متعلق به زمینه و زمانه ای می داند که در آن زندگی می کند. 

سلوک عرفانی چمران ذیل شخصیت روح خدا©
سیر و سلوک الی اهلل مشتمل بر چهار سفر است؛ »السفر من الخلق الی الحق« در 
این سفر انسان تمام حجاب ها و موانعی را که در مسیر سلوک الی اهلل وجود دارد 
یکی پس از دیگری با طی منازل و گذراندن مقامات از میان برمی دارد و به لقاءاهلل 
می رسد. همان طور که جناب مولوی در مثنوی می فرماید: »از مقامات تبطل تا فنا 
/ پله پله تا مالقات خدا« قدم به قدم، منزل به منزل و مقام به مقام پیش می رود و 

تقرب الی اهلل پیدا می کند و به لقای الهی دست می یابد.        
سفر دوم »السفر فی الحق بالحق« است. انسان سالک وقتی به حق رسید با اسما و 
صفات حق، با اسمای حسنا و صفات علیای حق، فعل حق و با تجلیات حق آشنا 
می شود؛ یک انسان خداشــناس و آشنا با حق بر اساس سیروسلوک و تزکیه، نه 
اینکه انسان با افکار و استنتاجات و براهین متعدد خدا را اثبات کند از نظر علمی. 
این فضای علم است و دانستن؛ در حالی که کالم ما در سلوک است یعنی شهود 
و دیدن. در طی مســائل فلسفی و گذراندن دوره های آن، انسان از نظر علمی و بر 
اساس یک شناخت فلسفی و علمی از جهان هستی با خدا و جهان آشنا می شود اما 
در سیروسلوک و طی منازل و مقامات یک معرفت قلبی بر اساس کشف و شهود 

برای او حاصل می شود.                                       
و سفر سوم »الســفر من الحق الی الخلق« است؛ در این سفر انسان سالک به 
میــان مخلوقات برمی گردد، همان ط ور که قباًل در میان مخلوقات بود، اما قباًل 
انســانی مبتال به حجــاب و موانع بود؛ یعنی یک انســان طبیعی و خاکی، اما 
االن که طی ســفر کرده و از حق در حق به مدد حق ســیر کرده و یک انسان 
خدا آشــنا شــده، برمی گردد به میان مردم. انسانی که دارای حجاب نیست و 
حجاب ها را دریده اســت. منیت ها، شهوات و نفسانیت ها را کنار گذاشته، این 
شخص به دو دلیل به میان مردم برمی گردد، یک جهت تکمیل خودش، منازل 
و مقاماتی اســت که شــخص در طی این ســیر به آن ها دست پیدا می کند و 
دلیل دوم تکمیل دیگران. اینجاســت که نوبت به سفر چهارم می رسد »السفر 
فی الخلق بالحق«. در این ســفر انسان سالک همان طور که خود تجربه کرد و 
با خدا آشــنا شد و انســانی خدامحور و خدابین گردید، یعنی انسانی فارغ از 
همه شــهوات و نفسانیات، دیگران را هم می خواهد به این مسیر ببرد و از این 
تجربیات بهره مند سازد. این همان سفر چهارم است که عارف وقتی کامل شد، 
وقتی از نظر کماالت خود چیزی کم نداشت، توانایی این را دارد که دست گیر 
دیگران باشد. این عارف در میان مردم است، مردم را از شر طواغیت و نفسانیات 

نجات می بخشد. 
ما در میان عرفا کم داریم کســانی که طی مقام و این سفرهای چهارگانه را کامل 
کرده باشند، به همین دلیل است که بسیاری از عرفا، میل به انزوا داشتند و در برابر 

مسائل اجتماعی و جامعه آن گونه که باید بروز و ظهور نداشتند.
حضرت امام)ره( از جمله معدود افرادی بود که قدم در راه مبارزه گذاشــت و همه 
چیزش را فدای مکتب اسالم کرد. در این میان انسان هایی پیدا شدند که این درس 
را از امام به خوبی فرا گرفتند و در مسیر او گام برداشتند. انسان هایی همچون شهید 
چمران، شــهید صیاد شیرازی و شهید سلیمانی که قله و شاخص های این مبارزه 
بودند. کسانی که از طرفی بهره مند از معارف الهی و از طرفی در خدمت ولی زمان، 
حضرت امام و ولی بر حقش آیت اهلل خامنه ای فارغ از هرگونه دسته بندی سیاسی 

جانفشانی ها کردند.
امام خمینی بزرگوار فرمود: همچون چمران بمیرید، دیگران در فکر پر کردن جیب 
خود بودند در فکر حزب بازی های خود بودند، در فکر منافع حزبی خود بودند و او 
فارغ از همه این امور فقط یک چیز را به عنوان تکلیف احســاس کرد و آن حضور 
در جبهه ها و نظام بخشیدن به جبهه حق علیه باطل بود. ایشان)شهید چمران( در 
یک سخنرانی در جمع رزمندگان دفاع مقدس فرمودند: فرق شما با دیگران در این 
است که دیگران قدم در مبارزه می گذارند تا بمانند اما شما قدم گذاشته اید تا بروید، 
آن ها همواره شکست خورده اند اما شما همواره پیروزید. اگر بر دشمن فائق گردید 
هم بر دشمن ظاهر هم بر دشمن باطن فائق شده اید و اگر شهید شوید پیروز میدان 
نبرد با نفس هستید. چمران خود باخته و خودفروخته به حق بود و ماسوا را هر چه 

بود فدای این راه و مسیر کرد.            
شهید چمران و شهید سلیمانی و امثالهم حجت های خدا و نور هدایت او در جامعه 

و مایه بصیرت و بیداری جامعه هستند.

 اندیشه/ رضایی  در ایام همه گیری کرونا که همه 
از میزان ابتال، شیوع و مرگ ومیر پرس وجو می کنند، 
فرصتی پیش آمده تا فیلسوف دین به میدان آید و 
این پدیده نوظهور را از ابعاد مختلف مورد تحلیل و 

مداقه قرار دهد. 
یکی از مسائلی که کرونا برای بشر به ارمغان آورد، 
تجربه نزدیکی ســایه مرگ به نزدیک ترین شکل 
ممکن خود بود. شــنیدن و دیدن آمارها و تصاویر 
مرگ افراد در رســانه های مختلف، آن هم در ابعاد 
جهانــی، دیگر جزو الینفک همــه گیری کرونا در 
دوره حاضر اســت. اما این اندیشــیدن به مرگ آیا 
همان مرگ آگاهی در نظام مفهومی اسالم است؟ آیا 
اندیشیدن به مرگ باوجود ظاهر ترسناکش می تواند 
راهکاری برای آرامش بیشتر بشر در عصر وحشت 
از کرونا باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با دکتر 
امیری، پژوهشــگر حوزه فلسفه دین گفت وگویی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

خانم دکتر! کرونا و اخبار  نگران کننده آن   
زمینه آشــفتگی و تالطم جامعه را به وجود 
آورده، به نظر شــما مرگ اندیشی می تواند 
بار دیگر منجر به معنا بخشــیدن به زندگی 

انسان ها شود؟
رویارویی جدی و مســتقیم با مرگ پرســش های 
بســیاری به همراه دارد و شاید مهم ترین پرسش 
این باشــد که آیا مرگ پایان حیات است؟ پرسشی 
که پاسخ به آن نه تنها فرد را متوجه حقیقت مرگ 
می کنــد بلکه بر معناداری زندگی و جهت دادن به 
افکار و اعمال او هم تأثیرگذار اســت. پاسخ به این 
پرســش یا حتی داشــتن باور یا اتخــاذ موضعی 
خودگزین در قبال این پرســش می تواند راهنمایی 
برای فرد باشــد تا پیش از مواجهه با مرگ، مدبرانه 
در آن بنگرد و خود را آماده سازد و یا حتی مفهومی 
ترسیم کند که اشتیاق به مرگ را فزون کند. بنابراین 
به عقیده من از نظرگاه چنین پاسخی به بحث مرگ 
)به معنای مرگ طبیعی و بیولوژیکی( و مرگ آگاهی 
)death awareness( بی تردیــد، مرگ آگاهــی را 
به ســادگی می توان به آگاهی از مرگ تعبیر کرد؛ 
آگاهی از اینکه مرگ واقعیتی حتمی است در همین 
نزدیکی. فقط انسان است که از این سرنوشت قطعی 
خبر دارد، یعنی انسان موجودی مرگ آگاه است و »با 

هر دمی که برمی آرد، گامی به سوی مرگ خویش 
برمــی دارد« )حکمت 74(. آنچــه در مرگ آگاهی 
مدنظر اســت آگاهی از حقیقت مرگ و در مراحل 
بعدی پذیرش آن است، اما چیستِی حقیقت مرگ 
رازی ســربه مهر است که هیچ گاه بر ما به طورکامل 
روشن نخواهد شد؛ چنان که در کالم امیرمؤمنان)ع( 

می خوانیم: »من چه بسیار در یافتن این راز پنهان 
کوشیدم، اما خدا چنین خواست که آن پنهان ماند. 

هیهات! که این دانشی است نهان« )خطبه 149(. 
این آگاهــی با خود هراس مــی آورد. مرگ آن قدر 
به نظر دشوار و هولناک می رسد که مردمان ترجیح 
می دهند خود را به غفلت مشــغول دارند تا از گزند 

تلخی آن در امان باشــند. مکاتب 
معتقدنــد  اگزیستانسیالیســتی 
مرگ آگاهی به انضمام غریزه ذاتی 
بشر به بقا، به اضطرابی وجودی منجر 
می شود که مکانیسم های دفاعی فرد 
را به کار می انــدازد و واکنش هایی 
چون انــکار و طرد، تعویق انداختن 
و منحرف کردن توجه به مســائل 
دیگر بروز می یابنــد و این آگاهی 
را از ســطح هوشیار خارج می کند. 

انسان براساس زاویه نگاهش   
به مرگ، نحوه مواجهه خود را با 
آن تعیین می کند. به نظر شما 
چه عاملی منجر به فرار یا قرار 

آدمی در برابر مرگ می شود؟
من با طرح ســه منظر به این بحث 
وارد می شــوم؛ گاهی این حاالت ما 
برآمده از ترســی ناظر به وضعیت 

پیش از مرگمان اســت، گاهی ناظر به خود مرگ و 
گاهی ناظر به پس از مرگ است. 

مســائل ناظر به پیش از مرگ بیشــتر معطوف به 
انواعی از دلبستگی ها و آرزوهای دنیایی است و در 
یک کالم می شــود گفت همه آنچه پیش از مرگ 
داریم را می خواهیم. هر چه بیشــتر دل در گرو این 
زندگی نهیم به پایان رسیدن آن برایمان هولناک تر 
خواهد بود. برخی روان شناسان و فیلسوفان بهترین 
راه مقابله با آن را در نظام های ارزشــی جست وجو 
می کننــد. از منظر دوم دو وجــه را می توان درنظر 
داشت؛ نخست ممکن است تصور روشنی از مرگ 
و شــناخت درســتی از مفهوم آن نداشته باشیم 
به گونه ای که تحمل سخت ترین رنج ها در این جهان 
را به مردن ترجیح دهیم و دوم آنکه ممکن اســت 
از چگونــه مردن یا وضعیتی کــه در آن می میریم 
بترسیم، ترس از »مرگ بد«. آنچه در باب مرگ باید 
بدانیم آن است که مرگ از این منظر مقابل حیات 
نیست بلکه گذرگاهی برای رفتن به مرحله ای دیگر 
)یا نشئه ای دیگر( از حیات است. اچ.اچ. پرایس مرگ 
را انتقال آگاهی یا به تعبیری هویت شخصی )آنچه 
من بودِن من به آن است( می داند و دالیلی بر امکان 
کســب تجربه در حیات پس از مرگ ارائه می دهد. 

بنابرایــن مرگ هــم تجربه ای 
اســت میان تجارب دیگری که 
از سر می گذرانیم و قرار نیست 
که نیســت و نابود شویم. منظر 
سوم هم مربوط به هراسی است 
که از مواجه شــدن با اعمالمان 
در حیات پــس از مرگ داریم و 
حتی ترس از اینکه اصالً چه نوع 
حیاتی پس از مرگ در انتظارمان 
است.این قبیل ترس ها را نباید 
ســرکوب کرد بلکه باید جهت 
داد تــا عامل حرکــت و پویایی 
شوند. بنابراین باید مرگ هراسی 
را بــا »مرگ اندیشــی« درمان 
کــرد، یعنی از مقولــه ای روانی 
بــه مقوله ای معرفتــی برویم تا 
شــناخت حاصــل از آن، ایــن 
ترس ها را کنتــرل و مدیریت و 
از تهدید به فرصت تبدیل کند. 
از این رهگذر با افزایش شــناخت نسبت به مرگ 
می توانیم آمادگی الزم برای پذیرش حقیقت مرگ 
را کسب کنیم که پاداش این پذیرش، به بیان دکتر 
جنیفر جیمز، قرار گرفتن به تمامه در جریان زندگی 
است. در واقع می توان گفت اصالً همین مرگ است 
که زندگــی را معنا می دهد و به جریان می اندازد و 

پذیرش مرگ بخشی از این فرایند و جریان است.

اشاره    به »مرگ اندیشی«  بار  شما چندین 
کردید؛ منظور شــما از آن چیســت؟ یعنی 
مرگ اندیشی چیزی غیر از »مرگ آگاهی« است؟

بله، »مرگ اندیشی« ساحتی باالتر از »مرگ آگاهی« 
است و من آن را تأملی انعکاسی از منظر اول شخص 
توصیف می کنم؛ تأمل من در تجربه  شخصِی خودم 
بر این حقیقت که موجودی میرا هســتم؛ تأمل بر 
تجربه ای شخصی که هر کس به تنهایی با آن مواجه 
می شــود و به تنهایی آن تجربه را از سر می گذراند. 
حضرت علی)ع( در خطبه  188 به مرگ اندیشــی 
توصیه می کنند و زدودن غفلت را از آثارمعرفتی آن 
می دانند. روشن است مرگ اندیشی می تواند برکات 
اخالقی، روان شــناختی و جامعه شناختی به همراه 

داشته باشد.

باید مرگ هراسی را 
با »مرگ اندیشی« 
درمان کرد، یعنی 
از مقوله ای روانی 
به مقوله ای معرفتی 
برویم تا شناخت 
حاصل از آن، این 
ترس ها را کنترل و 
مدیریت کند
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درنگ

»ترس از مرگ« در اندیشه مدرن هم نجات دهنده بشر محسوب می شود؟
انسان مدرن که اخالقش به نظارت همگانی بند 
است و سرحد مرگ اندیشی اش در مقابل »پدیده« 
مرگ، تدابیر علمی برای افزایش طول عمر است، 
اکنون با مشــاهده عجز خود در مقابل ویروسی 
نادیدنی به نظاره نشسته و به نظر می رسد شرایط 
کرونایی در ابعاد جهانی شاید نقطه  عطفی باشد 
بر اینکه بتوان بشر مدرن را از مرگ اندیشی مدرن 
به مرگ اندیشی دینی بازگرداند، مرگ اندیشی ای 
که مبتنی بر باور به حیات پس از مرگ اســت. 
دیدگاهــی که تنها ناظر به غنای زندگی پس از 
مرگ نیســت بلکه می تواند خود عامل محرک 
برای باروری هرچه بیشــتر همین زندگی باشد، 
چرا که به بیان دکتر جنیفر جیمز، مرگ آگاهی 
نوعی هنــر و مهارت زندگی اســت. همین که 

می دانیم فرصت محدود است از بیهوده زیستن 
دور می شویم و به راه می افتیم و زندگی برایمان 
معنادار و ارزشمند می شود. شرایط فعلی فرصتی 
مغتنم است که با آشنایی با مفهوم مرگ آگاهی 
این ظرفیت وجودی  خود را به ساحت شناختمان 
بیاوریم و جدی در آن تأمل کنیم تا معنای این 
فقدان ها، اضطراب ها و تشــویش ها را بیابیم و با 
تأسی به فرمایش امیرمؤمنان)ع( که می فرمایند: 
»واهلل! من آنم که یاد مــرگ، از بیهوده گویی و 
بیهوده کاری بازم می دارد« )خطبه  84( بتوانیم 
از امکانات و فرصت باقیمانده تا مرگ برای تعالی 
بهره گیریم و کیفیت زندگی مان را ارتقا دهیم تا 
به نیک فرجامی و سعادت نائل شویم؛ سعادتی که 

سرآغازش »مرگی خوب« است.

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 آیت اهلل حسن رمضانی، عضو مجمع عالی حکمت اسالمی

گفت وگو با خانم دکتر امیری، پژوهشگر فلسفه دین درباره تأثیرات اندیشیدن به مرگ در عصر کرونا

درمان مرگ هراسی با مرگ اندیشی معرفتی
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اص���ل س���ند خ���ودروی س���واری وان���ت پی���کان تی���پ 
1600ohv م���دل 1389،رنگ س���فید ش���یری،روغنی و 
با ش���ماره موتور 11489057839 و با ش���ماره شاسی 
پ���اک  ش���ماره  ب���ا  و   naaa46aa6bj147421cnj
834ن93 ایران 36 بنام نس���ا درک���ی فرزند ابراهیم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز، س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری موتور 
س���یکلت پیش���تاز مدل 1391 رنگ مش���کی به شماره 
 NEG1108753 انتظامی 47341/767  شماره موتور
و شماره شاسی NEG***125A9100914 به مالکیت 
ابوالفضل عسکریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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برگ س���بز خودرو سواری س���مند  به شماره انتظامی 
13ه 793 ای���ران 32 مدل 1394 رنگ س���فید روغنی 
 147HO157429 به شماره موتور LXEF7CNG تیپ
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAACJ1JE4FF513745 ب���ه 
مالکیت غامعلی حسینی . مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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برگ سبزس���واری سیس���تم س���مند تیپ ایکس 7 به 
رن���گ خاکس���تری متالی���ک   م���دل 1383 به ش���ماره 
موتور12483097707و ش���ماره شاسی 83842799 
به ش���ماره پاک 13ط211ایران54 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور  عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
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جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی درب و پنجره سازان نیش��ابور کد 420 به 
ش��ماره ثبت 183 در س��اعت 10:00 صبح روز پنجش��نبه م��ورخ 1399/04/26 در محل 
س��الن اجتماعات کارخانه تولید پروفیل ش��رکت واقع در ش��هرک صنعتی خیام ، بلوار 
بهره وری ، بهره وری 8 تشکیل می گردد . تا نسبت به موضوعات مشروحه ذیل اتخاذ 
تصمیم نماید ، بدینوس��یله از کلیه اعضای ش��رکت مذکور دعوت ب��ه عمل می آید تا 
در جلس��ه موصوف حضور بهم رس��انند، ضمنًابه اطالع می رساند که به موجب ماده 19 
آئین نامه نحوه تش��کیل مجام��ع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عض��و حداکثر3رأی و 
هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود. بدیهی است هیئت مدیره شرکت از تاریخ 
1399/04/23 لغای��ت 1399/4/24 از س��اعت 2:30 بعدازظه��ر لغایت 5 بعدازظهر در 
محل دفتر ش��رکت واقع در خیابان س��ی متری طالقانی ، وکالتنامه ها را با حضور وکیل 
و موکل مورد بررس��ی قرار داده و پس از احراز و تایید آن مجوز ش��رکت در جلسه را 

صادر خواهد کرد .
دس��تور کار جلسه :1.اس��تماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس شرکت در سال 
مالی 1398 .   2.قرائت گزارش حسابرس��ی و صورتهای مالی سال 1398 توسط نماینده 
موسس��ه حسابرسی تراز محاس��ب ماندگار .    3.رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

صورتهای مالی 1398 شرکت .    4.طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 .
5.طرح و تصویب گزارش تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه شرکت در سال 1398  .

6.پرداخت هزینه های برگش��تی مالیات سنواتی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره از محل 
ذخیره احتیاطی.    7.تصمیم گیری در مورد تقس��یم س��ود س��ال مالی 1398 و تعیین 
ح��ق الزحم��ه و پاداش مدیر عامل ، هیئت مدیره ، ب��ازرس و کارکنان اداری به منظور 
افزایش انگیزه در جهت تولید و توزیع .      8.خرید کاال از منابع داخلی و خارجی )واردات( 
و ف��روش کاال ب��ه عضو و غیر عضو )اش��خاص حقوقی و حقیقی( در سایرشهرس��تانها.

9.خرید س��هام و یا عضویت در شرکتهای وابس��ته به اتاق تعاون و سندیکاهای مرتبط 
10. تصمیم گیری در خصوص اس��تفاده از منابع بانکی و مؤسس��ات مالی و اعتباری در 
قالب تسهیالت و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی در قالب عقود اسالمی به هر مبلغ 
و میزان، و در ترهین گذاش��تن دارائی های غیر منقول شرکت نزد بانکها و موسسات 
مالی و  اعتباری.   11. تعیین ش��رکت جهت حسابرس��ی صورتهای مالی ش��رکت در سال 
1399 .    12. تصمیم گیری در خصوص خروج چند نفر از اعضای ش��رکت، با توجه به از 
دس��ت دادن شرایط عضویت مطابق اساسنامه مورد عمل .  13. تصمیم گیری در جهت 
فروش کاال به صورت نقدی و اقساطی به عضو و غیر عضو 14. تصمیم گیری در خصوص 

نحوه فروش کاال در مواقع اضطراری با تخفیف ویژه در جهت تامین نقدینگی .
15. تصمیم گیری در مورد نحوه مش��ارکت با عضو و غیر عضو اعم از حقیقی و حقوقی 

جهت خرید مواد اولیه .  16. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه .
17. تصمیم گیری در مورد توسعه زیربنای سالن تولید و خرید باسکول الکترونیکی .

18. تصمی��م گی��ری در مورد پذیرش اس��تعفای اعضا و تعداد آن در یک س��ال مالی و 
تعیی��ن می��زان اعتبار برای س��ال مال��ی 1399 .  19. تصمیم گی��ری در خصوص فروش 
کارخانه شرکت.   20. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی 

21. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی .
ش��ایان ذکر اس��ت اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس ش��رکت کاندیدا 
شوند می توانند مدارک خود را همراه درخواست کتبی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس 
از انتشار آگهی به دفتر تعاونی واقع در خیابان سی متری طالقانی ، جنب آتش نشانی 
ش��ماره 4 تحویل و فرم کاندیداتوری را تکمیل نمایند . به مدارک ارائه شده پس از 

تاریخ مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم   شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 65 قم به 
شماره ثبت 8197 ) در حال تصفیه( تاریخ انتشار: 1399/04/1

بدینوس��یله از کلیه اعض��ای تعاونی دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی مذکور رأس 
س��اعت 12 ظهر روز جمعه مورخ 1399/04/20 با دس��تور جلسه ذیل در محل: قم، 30 متری قائم، 

مسجد امام رضا)ع( تشکیل میگردد،حضور بهم رسانید.
ضمن��ا ه��ر ی��ک از اعضاء جه��ت معرفی نماین��ده تام االختی��ار یا وکیل خ��ود به منظ��ور حضور در 
جلس��ه ف��وق الذکر و اعمال رای می بایس��تی به اتفاق یکدیگر)عضو و نماین��ده( حداکثر تا تاریخ 
1399/04/18 به محل دفتر تعاونی واقع در آدرس: قم، 30 متری قائم، بلوار شهید قرنی، کوچه 
14، جنب پالک 141،کنسرس��یوم آیس��ان مراجعه تا پس از احراز هوی��ت و تایید وکالتنامه،ورقه 

ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود.
دس��تور جلس��ه:  1- ارائه گزارش هیئت تصفیه و ناظر   2- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی 
به س��ال 98  3- طرح و تصویب بودجه س��ال99   4- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه    

5- تعیین خط مشی های آتی شرکت تعاونی
/ع هیئت مدیره شرکت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت کنف تار چهار 

محال به شماره ثبت 1223 و شناسه ملی 
10340043217

بدینوس��یله ازکلیه سهامداران محترم شرکت کنف 
تار چهار محال  دعوت بعمل می آیددر جلس��ه مجمع  
عموم��ی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که در مورخ 
ش��نبه 4/14 /1399  راس س��اعت 10 صبح  واقع در 
ش��هرکرد-خیابان اقب��ال الهوری- نب��ش کوچه 40 

پالک 58 برگزار میگردد،حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1-  انتخاب مدیران 
2-انتخاب روزنامه

3- تعیین سمت مدیران
4-انتخاب بازرس

5-تعیین دارندگان حق امضاء 
ع مدیر عامل شرکت  9
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اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده صاحبان سهام

ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی از کلی��ه س��هامداران و یا 
نماین��دگان قانون��ی آنها در ش��رکت س��یمان فرجاد 
سبزوار)سهامی خاص( به شماره ثبت1389و شناسه 
ش��ده500.000  ثب��ت  ملی10380133919وس��رمایه 
سهم ده هزارریالی دعوت می گرددتادرجلسه مجمع 
عموم��ی ع��ادی بطورفوق الع��اده صاحبان س��هام که 
راس ساعت 10:00صبح الی 12:00ظهر-روز سه شنبه 
مورخ 1399/05/07در مکان کارخانه س��یمان فرجاد 
به نشانی خراسان رضوی،کیلومتر25جاده سبزوار-

س��لطان آباد )خوشاب(،به ش��رح دستورجلسه ذیل 
برگزار میگردد، حضوربهم رسانند:

دستورجلسه: 1. انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت 
س��یمان   2. انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج 
آگه��ی های ش��رکت   3. س��ایر مواردی ک��ه تصمیم 
گی��ری راجع به آن در صالحی��ت مجمع عمومی عادی 

بطورفوق العاده می باشد.
ضمنا:هر عضوعالوه برحضور در جلس��ه فوق،اصالتا 
از ط��رف خود،م��ی تواند با وکالت کتب��ی از طرف یک 
عضو دیگر درجلسه حاضرو از طرف شخص موکل رای 

دهد)وفق ماده 20 اساسنامه شرکت سیمان فرجاد(
ع هیئت مدیره شرکت سیمان فرجاد)سهامی خاص(  9
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885748(

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه ساز مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3285 و شناسه ملی 10380191855

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فریدون باقری حریری به شماره ملی1461602769 به نمایندگی از شرکت 
پشم بافی توس به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای محمد ابراهیم رحمانی با کد ملی 3871549304 به نمایندگی از شرکت تولیدی تیم به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای ابراهیم عاقل با کد ملی 2529624178 به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی مشهد به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره- آقای سید محمد 
موسوی با کد ملی 0701426950 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت جوین به سمت عضو هیئت مدیره - آقای موسی الرضا عاکفی مقدم با کد ملی 0827889542 
به عنوان عضو هیئت مدیره رای دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل قراردادها ، چکها ، سفته ها ، بروات و غیره با امضای مشترک رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب ریاست هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت خواهد بود . مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885746(

 آگهی تغییرات شرکت تعاون روستائی امیرآباد به شماره ثبت 472 و شناسه ملی 14000202202

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393,12,11 و نامه شماره 506,19,19,242 مورخ 94,2,21 نمایندگی تعاون روستایی کالت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غالم نبی قوی به کد ملی 5539910842 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدصادق طاهری نسب به 
کد ملی 5539905628 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی صادقی خور به کد ملی 0920949266 به سمت منشی هیئت مدیره آقای هاشم کاظمیان خور به 
کد ملی 5539913116 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی آقای هادی خاکسارزو به کد ملی 0920390048 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی آقای سعید 
بالندری طرق به کد ملی 0942301374 به سمت مدیرعامل به مدت سه سال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، 
بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رئیس نائب رئیس حق امضا خواهد داشت. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885745(

 آگهی تغییرات شرکت تعاون روستائی امیرآباد به شماره ثبت 472 و شناسه ملی 14000202202

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1393,11,24 و نامه شماره 506,19,19,242 مورخ 94,2,21 نمایندگی تعاون روستایی کالت تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای جواد فدائیان به کد ملی 5539980743 و آقای مهدی یعقوبی فاز به کد ملی 5539912489 به سمت بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
2 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غالم نبی قوی به کد ملی 5539910842 آقای محمدصادق طاهری نسب به کد ملی 5539905628 آقای 
علی صادقی خور به کد ملی 0920949266 آقای هادی خاکسارزو به کد ملی 0920390048 آقای هاشم کاظمیان خور به کد ملی 5539913116 به سمت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره و آقای عباس کوبنانی پنجه به کد ملی 5539696727 و آقای احمد مرادی قزلق به کد ملی 5539703758 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 

مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - صورتهای مالی سال 1393 به تصویب رسید.
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آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه 
ظریفان مشهد شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 7510 و شناسه ملی 10380233062

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,02
شد : 1 - آقای حسین ظریف ربیعی 
0939356414 به عنوان مدیر هیئت 
تعیین  سال   2 مدت  برای  تصفیه 

گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885744(
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 آگهی تغییرات شرکت مسکن معلم ناحیه چهار آموزش و پرورش شرکت تعاونی به شماره ثبت 9764 و شناسه ملی 10380255025

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,18 و برابر نامه شماره 2,98131مورخ 1398,9,6اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای آقایان دانیال معظمی و آقای ایرج عرفانی از عضویت اصلی هیئت مدیره ، آقایان محمد فردمنش 
به شماره ملی4131883740 و محمدرضا باستان به شماره ملی 2529184781) اعضاء علی البدل اول و دوم هیئت مدیره ( به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399,10,4 جایگزین گردیدند. در نتیجه ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند 
به سمت  به شماره ملی 0779419741  به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای رحیم دفتری  به شماره ملی 2529184781  باستان  : آقای محمدرضا 
نائب رئیس هیئت مدیره- آقای سید رضا حسینی به شماره ملی 0059516348 به سمت منشی هیئت مدیره -آقای ذکریا علیزاده به شماره ملی 
5458943406 و آقای محمد فردمنش به شماره ملی 4131883740 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره عالوه بر مهر شرکت با امضاء آقایان منوچهر حسینایی با شماره ملی : 09015515635 ) مدیرعامل ( 
و رحیم دفتری با شماره ملی : 0779419741 ) نائب رئیس هیئت مدیره ( و ذکریا علیزاده با شماره ملی : 5458943406 ) عضو هیئت مدیره (معتبر 

میباشد . 4- نامه های عادی با امضاء آقای منوچهر حسینایی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر میباشد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران

 بررسی ابعاد فقهی- حقوقی بیماری های واگیردار در فصلنامه »حقوق اسالمی«   مفتاح: شصت وچهارمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی »حقوق اسالمی« به صاحب  امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی منتشر شد. عناوین مقاله های این شماره بدین قرار است: »مبانی اخالقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری های همه گیر با تأکید بر کرونا«، »ارزیابی حقوقی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 

ایران در همه گیری جهانی کووید۱۹ )کرونا(«، »امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقالن بیماری های همه گیر )کرونا( در پرتو قاعده تحذیر« و ...

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی دینی)1(

 تبليغ، بّرنده ترین ابزار رویارویى ©
با یورش فرهنگى دشمن

همه مى دانيم كه مهم ترين هدف از ارســال رسوالن؛ ابالغ پيام ها و فرامين 
خداوند، بيان محتواى كتاب هاى آســمانى و معارف الهى به جامعه بشرى 
و هدايت انســان ها به سوى زندگى سعادت مندانه و رستگارى اخروى بوده 
است. تاريخ گواهى مى دهد پيامبر اسالم و ائمه طاهرين)ع( از هيچ كوششى 
براى هدايت مردم و تبليغ ارزش هاى واالى دينى فروگذارى نكردند. بدون 
ترديــد اين وظيفه مهم در زمان غيبت امام زمان)عج( به دوش شــاگردان 
مكتب امام صادق)ع( و روحانيت شــيعه گذاشته شــده است؛ زيرا تبليغ 
معارف دين و هدايت مردم به ســوى ارزش هاى معنــوى و الهى، تنها راه 
تأمين كننده حيات معنوى مردم محســوب مى شود؛ چنان كه خداوند عالم 
پس از بيان داستان قتل هابيل مى فرمايد: »َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد 
فِي اْلَْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل الَنّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما أَْحَيا الَنّاَس َجِميًعا« 
)مائده/32(؛ هر كس انســانى راـ جز به قصاص قتل يا به كيفر فسادى در 
زمين ـ بكشد، چنان اســت كه گويى همه مردم را كشته باشد و هر كس 
كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است. به 
يقين مراد از حيات  بخشــيدن در آيه فوق، حيات جسمانى نيست، بلكه بر 
اساس برخى سخنان ائمه)ع( منظور از زنده كردن انسان، هدايت او به سوى 
انسانيت و آموختن اصول و روش هاى صحيح زندگى است كه به  وسيله بيان 

معارف و گسترش ارزش هاى واالى دينى امكان پذير است. 

 شناسنامه هر ملت»
فرهنگ و ارزش هاى اخالقى و سرمايه هاى فكرى و علمى آن است

تبليغ، بّرنده ترين ابزار رويارويى با فرهنگ هاى وارداتى و وســيله اى كارآمد 
براى مبارزه با يورش فرهنگى بيگانگان اســت. دشمنان دين به اين نتيجه 
رسيده اند كه بهترين راه سلطه بر ملت ها، راه فرهنگ و برنده ترين ابزار نيز 
ابزار فرهنگى اســت كه در محاوره هاى سياسى جنگ نرم ناميده مى شود. 
جالب اســت كه در برخى آيات قرآن و سخنان ائمه)ع( نوعى هم آوايى بين 
تبليغ دين و جهاد با دشمنان به چشم مى خورد. در قرآن آمده است: »َفلَْواَل 
يِن َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا  ُهوا فِي الِدّ نََفَر ِمْن ُكِلّ فِْرَقٍه ِمْنُهْم َطائَِفٌه لَِيَتَفَقّ
اِر  إِلَْيِهــْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن* يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنــوا َقاتُِلوا الَِّذيَن يَُلونَُكْم ِمَن الُْكَفّ
ِقيَن« )توبه/122 و 123(؛  پس  َولَْيِجُدوا فِيُكْم ِغلَْظًه ۚ َواْعلَُموا أََنّ اهلل َمَع الُْمَتّ
چرا از هر فرقه اى از آنان، دســته اى كوچ نمى كنند تا دسته اى بمانند و در 
دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود راـ  وقتى به ســوى آنان بازگشــتند بيم 
دهندـ باشد كه آنان )از كيفر الهى( بترسند؟ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، 
با كافرانى كه مجاور شــما هستند كارزار كنيد و آنان بايد در شما خشونت 

بيابند و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.
در روايت نيز مى بينيم كه ابوُجَحيفه از اميرالمؤمنين)ع( نقل كرده است كه 
آن حضرت فرمودند: »إِنَّ أَوََّل َما تُْغلَُبوَن َعلَْيِه ِمَن الِْجَهاِد الِْجَهاُد بَِأيِْديُكْم ثُمَّ 
بِأَلِْسَنِتُكْم ثُمَّ بُِقُلوبُِكْم َفَمْن لَْم يَْعِرْف بَِقلِْبِه َمْعُروفاً َولَْم يُْنِكْر ُمْنَكراً ُقلَِب َفُجِعَل 
أَْعالُه أَْســَفلَُه َوأَْسَفُلُه أَْعاله« )نهج البالغه/ حكمت3۷۵(؛ نخستين مرحله از 
جهاد كه در آن بازمى مانيد، جهاد با دست هايتان، سپس جهاد با زبانتان و 
آن گاه جهاد با قلب هايتان است. پس كسى كه با قلب، معروفى را نشناسد و 
منكرى را انكار نكند، قلبش واژگون گشته، باالى آن پايين و پايين قلب او 
باال قرار خواهد گرفت )كنايه از اينكه وظيفه شما اول جهاد با دست است و 

اگر نشد، با زبان و اگر نشد، حداقل با قلبتان با دشمن نبرد كنيد(. 
شناســنامه هر ملت را، فرهنگ و ارزش هاى اخالقى و سرمايه هاى فكرى و 
علمى آن تشكيل مى دهد. در شرايط پيچيده كنونى، تنها ملت هايى شانس 
بقا و پيشرفت دارند كه از پشتوانه غنى و قوى فرهنگى برخوردار باشند و آن 
را با روش خوبى به ديگران تبيين كنند. معارف آسمانى اسالم به دليل دارا 
بودن اصول صحيح زندگى فردى و اجتماعى در صورتى كه به  خوبى تبيين 
و توسط مردم عمل شــود، همچون اكسيرى حيات بخش موجب نشاط و 

بالندگى روحى و فكرى انسان ها خواهد شد.

 معارف/مریم احمدی شيروان  معرفى 
برگزيدگان نخســتين رويــداد ملى فهما 
)فرهنگى- هنرى مساجد ايران( بهانه اى شد 
تا در گفت وگو بــا دكتر عبدالرضا حداديان، 
مدير كانون تخصصى قرآن و رسالت به نقد 
و بررسى فعاليت كانون هاى فرهنگى- هنرى 
مســاجد بپردازيم. وى نزديــک به دو دهه 
فعاليت در حوزه مســاجد را در كارنامه خود 
دارد و عضو شــبكه تشكل هاى تربيت محور 

كشور است.
حداديــان در ابتداى گفت وگو با اشــاره به 
پيشينه تشكيل كانون هاى مساجد در سال 
13۷1 مى گويــد: نســل اول و دوم مديران 
كانون  ها، جبهه و جنگ را درک كرده بودند، 
مسجدى بودند و دغدغه كار فرهنگى داشتند 
و ويژگى خاص آن ها حاضر بودن در ميدان 
عمل بود؛ به همين دليل پاى كار تشــكيل 
كانون هاى مســاجد آمدند. يكــى از بركات 
بســيار خوب كانون هاى آن زمان، برگزارى 
اردوهاى هدفمنــد تربيتى بود. به تازگى در 
دنياى كارهاى تربيتــى اصلى به نام تربيت 
در عرصه و يا تربيت در صحنه شكل گرفته 
و مطرح شــده است؛ بر اين اساس نمى شود 
تنها با گفت وگو بچه هــا را تربيت كرد بلكه 
الزم اســت ميدانى طراحى شود كه در آن 
ميدان عمل، عملياتى انجام دهد تا كودكان 
تربيت شوند. در اردوهاى چندروزه و كارهاى 
تشكيالتى مدير كانون ها و نيروها با هم آشنا 

مى شدند و همه با هم رشد مى كردند.

 تخصصى شدن»
 روحى تازه به کانون هاى مساجد دمید

فرمانده پايگاه بسيج الگوى استان خراسان 
رضوى عنــوان مى كند: در ســال هاى بعد 
كانون ها بيشــتر و كارها گسترده تر شد؛ به 
همين دليل ستاد تهران برخى كارها را خود 
بر عهده گرفت؛ ماننــد دوره تعالى مديران 
كانون ها كه معموالً آن ســال ها در مشــهد 
برگزار مى شــد. كار ســتادى پررنگ شد و 
رفاقت، صميميت و نشاطى كه در كانون هاى 
مساجد بود رفته رفته كم شد. همچنين براى 

رســاندن خدمات آموزشى، قرآن، كتابخانه، 
هنــرى، فضاى مجــازى و امكانات به همه 
استان ها و نظارت بر آن، كانون هاى تخصصى 

شكل گرفتند.
او با بيان اينكه هر كانون كه در كار و رشــته 
فرهنگى خاصى برتر بود، بسته به تجربه مدير 
كانون و مديــر آن، كانون تخصصى آموزش 
همان رشــته مى شد، توضيح مى دهد: از آن 
كانون برتر خاص خواسته مى شد تا براى رشد 
و تعالى مدير و كاركنان كانون ها و اعضاى آن 
طرح ارائه كند تا ساير كانون ها هم بتوانند از 
آن الگو و سرمشــق بگيرند. اين اقدام بسيار 
مثبتى بود كه با استقبال بســيار زيادى از 
طرف كانون ها روبه رو شــد. مديران كشورى 
هم كانون هاى برتر و پيشرو را مورد تشويق 
قرار مى دادند و به كانون هاى پيشگام امتيازات 
و امكانات الزم براى تداوم و گســترش طرح 
داده مى شــد. اين اقدام هم از آنجايى كه از 
جنس مساجد بود روحى تازه به كانون هاى 
مســاجد دميد؛ چون سبب شده بود نيازها 
درک و براى رفع آن ها پاســخى درخور ارائه 

شود.

 فهما »
طرحى بر بستر فراز و نشیب هاى گذشته

حداديان مى افزايد: با تغيير نسل ها، مديران 
عالقه مند شــدند تــا كارهــاى كانون هاى 
تخصصى را به تنهايــى انجام دهند. جنس 

كارهــا از باال به پايين شــد و مقدارى بين 
كارهــاى مردمى، مســجدى خودجوش و 
بچه هاى بســيجى مسجدى فاصله افتاد. در 
چنين بسترى و با رشد فضاى مجازى طرح 
فهما به وجود آمد. اين طرح بر بستر سال هاى 
گذشته و تغيير و تحوالت گوناگون سوار شده 
و به خودى خود، بســيار خوب است؛ در اين 
طرح اطالعات تمام كانون هاى مساجد كشور 

ثبت شده است. 
عضو شبكه تشكل هاى تربيت محور كشور 
اضافه مى كند: وقتى اطالعات دقيق باشد 
و بدانيم چــه تعداد كانون و عضو فعال در 
آن ها وجود دارد، مى  توان برنامه ريزى بهترى 
كرد و براى كارهاى آينده قدم هاى بهترى 
برداشت و در روزها و مناسبت هاى مختلف 
فعاليت هاى مثبت تــرى ارائه داد؛ البته هر 
طرح آســيب هاى خاص خودش را دارد. از 
جمله اينكه وقتى طرح ها مجازى مى شود، 
راستى آزمايى آن دشوار مى  شود. صداقت 
و اعتماد به فعاالن فرهنگى هميشه وجود 
داشــته اســت اما در موارد گذشته ديده 
مى شد كه مدير برخى كانون ها براى نشان 
دادن آمار باال و در ادامه آن جذب اعتبارات 
بيشــتر از ستاد كشورى آمارسازى كرده و 
حتــى كوچک ترين اقدام خــود را مطرح 
و بزرگ نمايى مى كنند. اگر چه مى شــود 
از كارهاى بارز و برجســته اى كه توســط 

كانون هاى ديگر انجام مى شود الگو گرفت.

 سر و وضع فرهنگ جامعه»
نشان از حال خوب آن ندارد

اين فعال مســجدى به ديگر آسيب اين 
طرح اشــاره كــرده و ادامه مى دهد: يكى 
ديگــر از آســيب هايى كه ايــن طرح به 
كانون ها وارد مى كند گزارش محور كردن 
آن هاســت. با گزارش دادن و ارائه آن، از 
حجم بازديدها و سر زدن هاى مسئوالن به 
مساجد و كانون ها كم مى شود. در صورتى 

كه همان بازديدهاى ميدانى به 
كانون ها انرژى مى داد، همه به 
جنب و جوش مى افتادند و از 
داخل كانون و فضاى فيزيكى 
گرفته تا محتوايى همه اصالح 
مى شدند. بسيار پسنديده است 
كه عالوه بر فضــاى مجازى، 

مســئوالن اين حــوزه به 
كانون ها سر زده و آن هايى 
كــه در كف ميــدان كار 
مى كنند را ببينند و بدانند 
بسيار  حضورشان  اين  كه 

انرژى بخش است.
بيان  پايــان  در  حداديان 
مى كند: متأســفانه ســر 

و وضــع فرهنــگ جامعه نشــان از حال 
خــوب آن ندارد. اين امر نشــان مى دهد 
در كارهــاى فرهنگى و بــه ويژه كارهاى 
عميق تربيتى كه انسان ســاز است بسيار 
عقب هستيم. به همين منظور بايد روى 
تعالــى مديران كانون ها به ويژه تربيت در 
صحنه و عرصــه و تربيت تئورى و عملى 
ارگان هــا و نهادها كار كنيــم. اميدواريم 
كانون ها از بســتر فهما اســتفاده كرده تا 
هم سرعت عمل بااليى داشته باشند و هم 
كانون هاى قوى كشورى شناسايى شوند. 
در كنــار آن كالس ها و اردوهاى عملى و 
كارهاى حضورى هم رونــق پيدا كند تا 
بتوانيم شــاهد تحولى عظيم و مثبت در 
نسل جديد مديران و بچه هاى كانون هاى 
مساجد كشور باشيم اگرچه دلسوزى سابق 

در اين اقدام ها ديده نمى شود.

مروری کوتاه بر پيشينه نزدیک به سه دهه فعاليت کانون های فرهنگى- هنری مساجد به بهانه پایان نخستين رویداد ملى فهما

در کار  تربیتى انسان ساز، عقب هستیم

باید روی تعالى 
مدیران کانون ها 
به ویژه از طریق 

تربيت در صحنه و 
عملى کار کنيم

بــــــرش

به همت دفتر نشر معارف صورت گرفت
انتشارکتاب »جستارهایى دینى ©

و فلسفى در تاریخ و تمدن«
مهر: كتاب »جســتارهايى دينى و فلسفى در 
تاريخ و تمدن« مجموعه مقاالت سيد ضياالدين 
ميرمحمدى به همت دفتر نشر معارف منتشر 
شد. هدف از اين كتاب كه در سه فصل منتشر 
شده است، فراهم كردن زمينه براى انديشيدن 
در فلسفه تاريخ و تمدن معاصر با جدى گرفتن 
مسائل و درگير شــدن با محورهاى اصلى آن، 
براى طرح انديشه هاى عميق تر و جديدتر بيان 
شده است. گفتنى است، آنچه اين اثر را شأن و 
منزلتى خاص مى بخشد، تبيين فلسفه تاريخ و 
تمدن از نظرگاه دين است، زيرا به جهت ويژگى 
خاص موضوعات و مسائل مطروحه در فلسفه 
تاريخ و تمدن و احاطه نداشتن ذهن انسان به 
وجود گســترده تاريخ، تنها كسانى مى توانند 
نگاهى جامع به تاريخ و قوانين و سنن حاكم بر 

آن داشته باشند كه خود حاكم بر تاريخ باشند.
چيستى، اعتبار و كاربست نظريه دينى در علم 
تاريخ، واگرايى و تمايز فلســفه نظرى تاريخ و 
فلســفه علم تاريخ، تبيين شناسى تحليل هاى 
عاشورا، نقد و ارزيابى تاريخى در »الصحيح من 
سيره النبى االعظم)ص(«، فلسفه نظرى تاريخ 
از ديدگاه قرآن، قانونمندى تاريخ و ويژگى هاى 
آن در قرآن، درآمدى بر چيستى تمدن اسالمى 
از ديدگاه مستشــرقان، تأملى بر طراحى نظام 
هندسى ســبک زندگى اســالمى در مقياس 
تمدنى، سبک زندگى عالمان و حاكمان و نسبت 
آن با تعالى و انحطاط تمدن اسالمى از ديدگاه 
امام على)ع( و گونه شناسى معناى علم در تمدن 

اسالمى از موضوعات اين كتاب است.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r۹274 دوشنبه 2 تیر ۱3۹۹  30 شوال ۱44۱ 22 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 

یادداشت
 حجت االسالم دکتر حافظ نجفى
عضو گروه اخالق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت

کتابخانه

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9804763
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9804763 شعبه دوم اجرا، خانم راضیه تقی زاده ایمانی نام پدر: علی اصغر تاریخ 
تولد: 1354/1/1 ش��ماره ملی: 0934551898 ش��ماره شناسنامه: 15064 به استناد سند ازدواج شماره 16741- 
1374/3/6 دفتر ازدواج 33 مش��هد اجرائیه ای به کالس��ه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد 72 س��که 
تمام بهار آزادی علیه: آقای س��یدمهدی قاس��م زاده نام پدر: سیدقاسمعلی تاریخ تولد: 1353/10/10 شماره ملی: 
0933233401 ش��ماره شناس��نامه: 87046 صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1398/7/8 و تأیید صحت آن 
حسب درخواست بستانکار خودروسواری پژو آر دی مدل 1385 به شماره انتظامی 51 ه 741 ایران 36 متعلق به 
مدیون بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 8307- 1399/2/21 ارزیابی و مشخصات 
خودروی فوق چنین اعالم شده: از یک دستگاه خودروسواری پژو آردی مدل 1385 به شماره انتظامی51 ه 741 
ایران 36 رنگ س��ورمه ای تیره متالیک بشماره شاس��ی 23423263 در پارکینگ چاهشک واقع در بزرگراه آزادی 
بازدید گردید با توجه به ظاهر بدنه رنگ دار بودن بدنه وضعیت الستیک ها تزئینات داخل وضعیت نگهداری مدل و 
قیمت روز بازار خودرو قیمت سواری فوق مبلغ 240/000/000 ریال ارزیابی و برآورد گردید. مزایده از مبلغ ارزیابی 
شده 240/000/000 ریال در روز چهارشنبه مورخه 1399/4/18 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل مشهد خیابان 
امام خمینی 28 اداره اجرا شعبه دوم اجرای ثبت مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد 
ضمن��اً مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان حق��وق دولتی و مبلغ 14/400/000 ریال به عنوان حق مزایده مازاد بر 
مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد. همچنین 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. ضمناً چنانچه مزایده مصادف با تعطیلی باشد روز بعد از تعطیل رسمی در 
ساعت تعیین شده مزایده برگزار خواهد شد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی خیابان ثبت اداره اجرای اسناد 
رسمی مشهد برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق 

ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9902404       م.الف843
تاریخ انتشار: 1399/4/2

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
خانم معصومه دوامی فرزند بهرام به ش��ماره شناس��نامه 133 و شماره ملی 0681514047 صادره از بجنورد برابر 
مشروحه شماره 99/3750 مورخه 99/12/29 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتر اسناد رسمی شماره 37- شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 
10 باقیمانده فرعی از 905- اصلی واقع در بخش یک بجنورد به شماره ثبت 6538 صفحه 487 دفتر 35 به شماره 
چاپی 566216 به علت جابجائی مفقود شده است و همچنین برابر سند رهنی شماره 73171 مورخه 89/06/14 
تنظیمی دفتر 29 – بجنورد در رهن بانک کش��اورزی ش��عبه آشخانه میباشد که متقاضی درخواست صدور سند 
المثنی نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی 
است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد 

کرد.م الف1564 آ-9902543   تاریخ انتشار: 99/04/02
علیخان نادری

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 

اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 
رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های 

ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 295-98 آقای رجبعلی چاس��تاره   فرزند محمدعلی در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت

 20/ 179 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3678 فرعی از2579فرعی از3 اصلی باغات وحومه خریداری از مالک 
رسمی آقای غالم حسین معدنی

2-کالسه پرونده 431-98 خانم فائزه عابدی فرزند علی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به  مساحت112 متر 
مربع قسمتی از  پالک 71 فرعی از1  اصلی مزرعه سه یک آب خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم زارعی 

3- کالسه پرونده 423-98خانم عصمت عابدپور فرزند جلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 

مسکونی به مساحت 162مترمربع قسمتی ازششدانگ پالک 352و353فرعی باقیمانده از2اصلی خریداری از مالک 
رسمی خانم بی بی طاهره نوروزی فتح آباد 

4-کالسه پرونده 422-98  خانم  عصمت غالمی نژاد فرزند رستم  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 162 مترمربع قسمتی از پالک  352و353فرعی باقیمانده از2اصلی خریداری از مالک رسمی 

خانم بی بی طاهره نوروزی فتح آباد
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.آ-9902542
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/04/17
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم سبحان گلزاری مقدم پساوه ئی دارای شناسنامه شماره 320 به شرح دادخواست به کالسه 
9900035ح4 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن گلزاری 
مقدم پس��اوه ئی به شناسنامه 0740076418 در تاریخ 1399/2/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سبحان گلزاری مقدم پساوه ئی فرزند گلزار به شماره ملی 0748488073 متولد 1340/10/6 پدر متوفی

2- گل بهار یعقوبی فرزند حسن به شماره ملی 0769195261 متولد 1341/9/17 مادر متوفی
3- سمانه یعقوبی فرزند حبیب به شماره ملی 0760242690 متولد 1372/12/15 همسر متوفی
4- آرشام گلزاری مقدم پساوه ئی به شماره ملی 0740959018 متولد 1394/4/24 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9902538    تاریخ انتشار 99/4/2
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره139960326007000316  مورخه 1399/2/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر طاوس��ی اجود فرزند زین العابدین   به شماره شناسنامه 42 صادره 
ازبهاردر سه دانگ مشاع از ششدانک  یک قطعه  زمین مزروعی آبی به مساحت 90282/41 متر مربع پالک 
11029 فرعی  از139 اصلی واقع در اراضی بهاربخش چهارهمدان ازمالک رس��می آقای مصطفی طالبی 
امجد وسهم االرث از زین االبدین طالیی آراسته ومع الواسطه از نعمت اله طالبی واسماعیل طالبی وعلی 
اسدی ومعصوم طالیی وهاشم پوروش وبشیر معصومی محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم  وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد.)م الف129( آ-9901914
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/3/18
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/4/2

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

ساز  قطعه  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مشهد 

3285 و شناسه ملی 10380191855

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,04,29 مورخ  العاده 
اتخاذ شد : نشانی جدید شرکت به : مشهد ، 
کیلومتر 15 جاده مشهد – قوچان ، روبروی 
شهرک صنعتی طوس ، شرکت صنایع بسته 
 9355133828 پستی  کد   ، مشهد  بندی 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  انتقال 

اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885758(
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انرژی  یاران  صنعت  شرکت  تغییرات  آگهی 
فدک قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

44411 و شناسه ملی 10380605051

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,02,20 مورخ  العاده 
استان   : به  شرکت  اصلی  مرکز   : شد  اتخاذ 
مشهد-بخش  رضوی-شهرستان  خراسان 
– بزرگراه  مرکزی-شهر مشهد-محله بهارستان 
–پالک  آبادگران  خیابان   – کالنتری  شهید 
پستی  کد  نهم  طبقه   – آفتاب  اداری  برج   -  0
9176983536 انتقال یافت وماده 4 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885786(
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تاسیس شرکت تعاونی باغداری کشاورزی سبز گستران فرهنگ بارثاوا درتاریخ 1397,09,07 به شماره ثبت 66364 به شناسه ملی 14007970053

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد مجوز شماره 120384 مورخ 
97,6,18 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد - توسعه فضای سبز و کمک به ایجاد کمربند سبز مشهد مقدس - احداث باغ و باغچه - احداث 
گلخانه - تولید گلهای تزئینی - تالش در جهت ایجاد کارگاه های صنعتی کشاورزی - انجام امور پیمانکار در حوزه کشاورزی - انجام امور پیمانکاری 
در حوزه باغداری و فضای سبز - مشارکت در مزایده ها و مناقصه ها مرتبط با حوزه فعالیت - ایجاد استراحتگاه و مراکز رفاهی ، فرهنگی - حمایت 
و مشارکت در جهت تهیه ، تدوین و نشر کتب مرتبط با حوزه فضای سبز -برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط - تاسیس دفاتر طراحی و نقشه 
برداری اراضی - شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی - افتتاح حساب در بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران - اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص 
حقیقی و حقوقی دیگر - اخذ هدایا و کمک های نقدی و جنسی از دولت و با اشخاص حقیقی و حقوقی - تودیع وجوه به حساب های سپرده 
بلند و یا کوتاه مدت در بانک هادی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز رسمی - خرید سهام و شرکت در بازارهای بورس 
برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی  یا خصوصی -  تعاونی و  تعاونی ها موسسات عمومی شرکت  و سرمایه گذاری و خرید سهامهای شرکت 
برای ارتقای سطح تولید و خدمات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
: استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-تقی آباد- نامحدود مرکز اصلی  به مدت  تاریخ ثبت  از   : نمیباشد مدت 

میدان دکتر علی شریعتی-خیابان احمدآباد-پالک 0-مجتمع تجاری اندیشه-طبقه دوم-واحد 7 کدپستی 9183795186 سرمایه شخصیت حقوقی : 
12,000,000 ریال منقسم به 120 سهم 100000 ریالی می باشد. اولین مدیران : آقای غالمرضا غنیمی به شماره ملی 0650333187 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای علی گرامی فر به شماره ملی 0793121681 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای 
قدرت اله نعمتی به شماره ملی 0859416445 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای نعمت اله نعمتی به شماره ملی 0859502872 
و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقای محمدباقر هاشمی فر به شماره ملی 0932945821 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
آقای عظیم خاکسار به شماره ملی 0937887390 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای خلیل بهروزنیا به شماره ملی 
0938348914 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمدرضا یاورمنش به شماره ملی 0938438646 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 3 سال آقای محمد سخاوتی به شماره ملی 0942657233 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق 
امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای نعمت نعمتی مدیرعامل و آقای 
قدرت اله نعمتی رئیس هیئت مدیره یا آقای محمدباقر هاشمی فر نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها 
با امضا نعمت نعمتی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه سید عبدالرحیم حبیبیان نژاد 2000487084 به 

سمت بازرس اصلی تعاونی و اسماعیل وظیفه دوست 0935901787 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885794(

آگهی اصالحی شرکت ساختمانی بتن داهیان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مشهد 

15021 و شناسه ملی 10380306526

مکانیزه  شماره  به  صادره  آگهی  پیرو 
مورخ   139730406185007804
آگهی  سوم  سطر  در   1397,04,26
برای  مدیره  هیئت  "اعضای  عبارت 
از   " اند  انتخاب گردیده  مدت 2 سال 
قلم افتاده است که بدین وسیله اصالح 

میگردد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885800(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885770(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه ساز مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3285 و شناسه ملی 10380191855

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی ،ترازنامه مورخ 1397,12,29مورد تصویب قرار 
گرفت . شرکت پشم بافی توس ) سهامی عام ( با شناسه ملی 10860183930 شرکت تولیدی تیم ) سهامی عام ( با شناسه ملی 10380184927شرکت صنایع بسته بندی 
ملی  کد  با  عاکفی  الرضا  موسی  10380018483آقای  ملی  شناسه  با   ) عام  سهامی   ( جوین  صنعت  و  کشت  شرکت   10380190780 ملی  شناسه  با  عام(  )سهامی  مشهد 
0827889542 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای رضا صفار اول با کد ملی 0039085317 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمد علی ساقی با کد ملی 1060835576 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال ) برای سال مالی 1398 ( انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر االنتشار روزنامه 

قدس جهت درج آگهیهای شرکت در سال مالی 1398 انتخاب گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885811(

آگهی تغییرات شرکت سبک سازه کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48136 و شناسه ملی 10380642802

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ99,3,6 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 
4999000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 5000000000ریال منقسم به500000 سهم10000ریالی با نام که تمامًا 

پرداخت گردیده است. 
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 را به نفع یک عده خاص دستکاری می کند
احســان ســلطانی، تحلیلگر مســائل 
اقتصادی گفت:  در روزهایی که شــاهد 
عبور دالر از سد مقاومتی ۱۹هزار تومان 
هستیم، بازار سهام نیز روند رو به رشدی 
را طی می کند. دالر توانسته نقش خود را 
به عنوان محرک بازار سهام اثبات کند. با 
این حال در شرایط کنونی بحث اصلی، 
محرک بودن دالر نیســت بلکه بحث این است که عده ای در مجموعه دولت به 
نوعی برنامه ریزی کرده اند که موجب می شــود بورس عمالً به هم بریزد تا در این 
میان منافع افرادی خاص تأمین شود. مردم هم در این میان اطالع ندارند که قرار 
است چه اتفاق هایی بیفتد.باید توجه داشت در همه جای دنیا وقتی پول بی ارزش 
می شــود، ارزش دارایی های دیگر مانند طال و زمین و سهام باال می رود. اما آنچه 
اکنون در بازار سهام ما رخ می دهد، خارج از بحث پیوستگی با دالر است، زیرا در 
این دو ســه سال گذشــته قیمت دالر پنج برابر شده، اما شاخص بورس ۱۵برابر 
شده است!در اینجا می توان گفت دالر به طور طبیعی تأثیر مستقیمی بر رشد بازار 
سهام نداشته و در واقع این ها دستکاری دولت و خصولتی ها در بازار است و ربطی 
به اقتصاد ندارد. بعضی از افراد بدون اینکه با دیگران هماهنگ باشــند یا حتی از 
صاحبنظران مشورت بگیرند، تصمیم گرفته اند این شاخص را باال ببرند تا از این 

طریق منافع عده ای تأمین شود. 
تأمین منافع هم این گونه بود که عده ای که در جریان این قضایا بودند، رفتند سهام 
خریدند مانند بانک های خصوصی یا برخی در این دو ســه سال همیشه اطالع 
داشتند که برنامه چیست. یک بار دالر خریدند و با افزایش قیمت فروختند و سود 
کردند، یک بار طال و ســکه خریدند و یک زمانی هم ملک خریداری کردند و از 

معامالت آن سود بردند. چنین شرایطی در جریان است.
در هیچ جای دنیا این میزان هرج و مرج و تخریب در اقتصاد رخ نمی دهد. اینجا 
باید منافع عده ای تأمین شود. کسانی که به رانت های اطالعاتی دسترسی دارند 
می دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. رسانه های وابسته به دولت 
هم از زمان روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم، دائماً روی این موضوع 
کار می کردند که رقابت پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، 
صنعت نابود شــده، کولبر، کولبری کرده و مواردی این  گونه را تبلیغ می کردند.

راهکار این اســت که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشــکالت حل می شود. 
رئیس جمهوری نیز همین حرف را تکرار کرد، اما این غوغاســاالری رسانه ای به 
اینجا منجر شده است! این ها همه برنامه ریزی شده بود در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟

مرغ چرا گران شد؟©
ایسنا: نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی کشور، دلیل افزایش 
قیمت مــرغ در روزهای اخیر را حرکت 
به سمت قیمت تمام شده مرغ و افزایش 
تقاضا اعالم کرد. حبیب اســداهلل نژاد با 
بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ زنده و 
مرغ گرم به ترتیب ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان 
و بیش از ۱۵هزار و ۵۰۰تومان است، اظهار کرد: در حال حاضر مرغ زنده با قیمت 
۹هزار و 2۰۰تومان و مرغ گرم نیز با قیمت ۱۳هزار و ۵۰۰ تا ۱۴هزار تومان در 
بازار عرضه می شود که هنوز هم با قیمت تمام شده فاصله بسیاری دارد. وی ادامه 
داد: وقتی قیمت تمام شــده کاالیی باال باشد و در مقطعی پایین تر از آن عرضه 
شود، باید انتظار این را داشت که قیمت ها روزی به سمت قیمت واقعی حرکت 

کنند تا تولیدکننده دچار چالش و ضرر و زیان نشود.

 مهلت ۶روزه متقاضیان طرح ملی مسکن ©
برای تکمیل اطالعات

تسنیم: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن طی نامه ای به مدیران  کل راه و شهرسازی 
اســتان ها اعالم کرد: ثبت نام کنندگان پیامکی طرح ملی مســکن تا ۶ تیر برای 
تکمیل اطالعات فرصت دارند. در نامه پروانه اصالنی آمده است: »به جهت تسریع 
در پاالیش و انتخاب متقاضیان نهایی ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن، 
تکمیل اطالعات متقاضیان ثبت نام شــده به  شــکل پیامکی که از روز سه شنبه 
۱۳خرداد ماه آغاز شده تا ساعت 2۴روز جمعه ششم تیرماه به اتمام می رسد. این 
دسته از متقاضیان الزم است با مراجعه به بخش ثبت نام در سامانه مدیریت طرح 
اقدام ملی مســکن به  نشانی tem.mrud.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطالعات 

ثبت نام خود اقدام کنند«.

 اختالف قیمت 500 هزار تومانی فروش سکه©
 در صرافی ها

تســنیم: رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه برخی صرافی ها که مجوز 
فروش مسکوکات هم دارند، قیمت های باالتری برای فروش سکه اعالم می کنند، 
گفت: پیشــتر این مشکل را با بورس داشتیم و حاال با صرافی ها، البته در حال 

مکاتبه با مسئوالن مربوط هستیم.
 آیــت محمدولی، درباره علت اختالف قیمــت ۵۰۰-۴۰۰ هزار تومانی فروش 
ســکه در صرافی ها نسبت به بازار طال و سکه )سکه فروشان( گفت: قیمت سکه 
در صرافی ها معموالً باالتر از سکه فروشی هاست، در حالی که این اختالف قیمت 
اصاًل منطقی نیســت. رئیس اتحادیه طال و جواهر ادامه داد: پیشــتر در بورس 
این اتفاق می افتاد، اکنون امــا صرافی هایی که مجوز صرافی دارند و می توانند 

مسکوکات بفروشند، موجب بروز اختالف قیمت در فروش سکه شده اند.

ارزانی ارز منتظر برگشت ارز ناشی از صادرات است

دالرهای  بی با زگشت
 اقتصاد/ زهرا طوســی  دالر وارد کانال 
2۰هزار تومان شده، ولی قیمت واقعی دالر 
از نظر رئیس کل بانک مرکزی در مقایســه 
با نرخــی که امروز در بــازار خریدوفروش 

می شود، پایین تر ارزیابی می شود.
قیمت ارز که ۱۵ فروردین امســال حدود 
۱۵هزار و 7۰۰ تومان بود، حاال در آســتانه 
تابســتان، فقط چند صد تومــان دیگر تا 
رســیدن به 2۰ هزار تومان فاصله دارد. روز 
یکشنبه در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت 
ارز در بازار تهــران به ۱۹هزار و 7۵۰تومان 
رســیده و مردم نه تنها بهت زده نیســتند 
بلکه انتظار رســیدن دالر به نرخ های باالتر 
را هــم دارند. واکنش به  طالی گرمی 8۰۰ 
هزارتومان و سکه 8میلیون تومانی هم بهتر 

از این نیست.
هــر چند حمیــد قنبری، مدیــرکل امور 
بین الملل بانک مرکزی،  افزایش قیمت دالر 
را ناشی از شایعه ها دانسته و معتقد است با 
این افزایش قیمت ها هیچ اتفاقی در حوزه 
خرید و فروش صــورت نگرفته و تقاضایی 
برای خرید و فروش نیســت، اما عبدالناصر 
همتی، رئیــس کل بانک مرکــزی، منکر 
افزایش نــرخ ارز و رابطه آن 
با محدودیت های ایجاد شده 
برای کشور نیســت و با ارائه 
فهرستی از آن ها تأکید دارد، 

نرخ ارز قابل کنترل است. 

رابطه ارز با  قطعنامه »
و کرونا

بــه گفتــه وی، بــا وجــود 
آبان ســال ۹8،  التهاب های 
ورود به لیست سیاه FATF، شیوع ویروس 
کرونا و افت شدید قیمت نفت و فراورده ها 
که هر کدام به نوعی تأثیر افزایشی در نرخ 
داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت های 
خود برای اعاده ثبات استفاده کرد. بنابراین، 
شــرایط به وجود آمده به خاطر ویـــروس  
کـــرونا و فشــار موقت وارده به بازار ارز در 
فصل اول امسال و جو روانی ناشی از قطعنامه 
شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت 
سیگنال اشتباه شــود. با وجود محدودیت 
درآمد نفت، موازنه مبادالت خارجی کشور 
مناسب است. بانک مرکزی نیز، با وجود تداوم 
فشار آمریکا، ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را 

تأمین خواهد کرد.
همتــی می گویــد: پیگیری آزادســازی و 
دسترسی به منابع ارزی مسدودی متعلق 
به ایران، بــه صورت ویژه در دســتور کار 
بانک مرکزی و سایر دســتگاه ها قرار دارد. 
برخی را نتیجه گرفته ایم و نتایج عملی برخی 

دیگر نیز به تدریج مشخص خواهد شد.
وی از صادرکنندگان خواســته است، تتمه 
ارز حاصل از صادرات خود در ســال ۹8 را 
به روش هــای اعالمی بانک مرکزی تا پایان 
تیرماه به چرخه اقتصاد کشــور برگردانند، 
زیــرا ظاهراً با توجه به حجم باالی تعهدات 
آن ها، بانک مرکزی اعتقاد دارد بازگشت این 
ارز قطعاً در هفته های پیش رو بر بازار تأثیر 

مثبت دارد.
بنابراین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را 
می توان به نوعی وعده بازارساز برای کاهش 
نرخ ارز دانســت و انتظار داشت در روزهای 
آینده نرخ ارز کاهــش خواهد یافت. از این 

رو الزم است با توجه به تأکیدهای بسیاری 
که بر پرریســک بودن بازار ارز شده، مردم 
مراقب سرمایه های خردی که وارد این بازار 
کرده اند باشــند و مجدداً فریب قیمت های 

وسوسه برانگیز دالر را نخورند.

بازگشت ارز ناشی از صادرات »
مهم ترین   متغیر 

شــاکری،  مجیــد 
مســائل  تحلیلگــر 
اقتصادی در این باره 
نگاهی  اگر  می گوید: 
در  ارز  تعــادل  بــه 
تابستان و پاییز ۹8 داشته باشیم، آن تعادل 
نسبی دو پایه داشت؛ نخست توازنی بود که 
بر پایه قدرت ایران در انتقاالت ارزی رخ داده 
بود که پیش از این وجود نداشــت و دوم، 
فرایندهای دسترسی ایرانی ها به درهم در 
بازار غیررســمی بود. موضوع شماره یک با 
فشار آمریکا در دو ماه گذشته مواجه شد و 
موضوع درهم مدت دار نیز به خاطر کرونا از 

2۵ بهمن سال گذشته دچار مشکل شد.
این اتفاق خودش را به صورت تنش در بازار 
نیمایی نشان داد و بعد هم به بازار صرافی ها 
و بازار آزاد منتقل شد. بدین  ترتیب مهم ترین 
متغیر موجود، موضوع بازگشت ارز ناشی از 
صادرات اســت. صادرکننــدگان تا تیرماه 
فرصت دارند ارز ۹8 را برگردانند، این متغیر 

مهمی در پیش روی ماست.

گرانی ارز تحت تأثیرعوامل بنیادی»
کامران ندری، تحلیلگر 
اقتصــادی  مســائل 
می گوید: امکان به  صفر 
فعالیت های   رساندن 
بازاری  در  سفته بازانه 
چون بازار ارز ممکن نیست، اما کاهش این 
فعالیت ها امکان پذیر است. در دو سال اخیر و 
روی کار آمدن تیم جدید در بانک مرکزی، 
این فعالیت ها به حداقل ممکن کاهش پیدا 
کرده، بنابراین به نظر می رسد عوامل بنیادی 
تأثیرگذارترین عوامل در باال رفتن قیمت ارز 
در مدت اخیــر بوده اند. این عوامل بنیادی 
مواردی از قبیل، کاهش تجارت خارجی در 
دو ماه نخست سال، کاهش نرخ بهره بانکی، 
ادامه تحریم ها، قرار گرفتن در لیست سیاه 

FATF، بحران اقتصادی ناشــی از شــیوع 
ویروس کرونا در ایران و جهان، ســخت تر 
شدن نقل وانتقاالت پولی و مالی و وضعیت 

بازارسرمایه را دربرمی گیرد.
زهرا کریمی، استاد اقتصاد نیز با اشاره به این 
روند ممتد افزایشی، علت اصلی رشد قیمت 
دالر را نه در رفتارهای هیجانی و نه قطعنامه 
شورای حکام بلکه در شرایط اقتصادی کشور 
عنوان کرده و می گوید: قطعنامه اخیر شورای 
حکام علیه ایران، محتوای مالیمی داشت و 
نمی تواند منجر به رفتارهای هیجانی در بازار 
ارز شود بلکه تداوم روند کاهش درآمدهای 
ارزی بــه دلیل افت فروش نفت و شــیوع 
ویروس کرونا، موجب شده روند افزایش نرخ 
دالر در هفته های اخیر ادامه داشــته باشد. 
بنابراین تا زمانی که روند کاهشی درآمدهای 
ارزی ایران ادامه داشته باشد، طبیعی است 

دولت نتواند قیمت ارز را پایین نگه دارد.
رفع کســری بودجه از طریق نوســان های 
دالر، فرضیه ای اســت که هر موقع بازار ارز 
دستخوش افزایش قیمت ها می شود، بر سر 
زبان ها می افتد، اما کریمی معتقد اســت، 
چالش های اقتصادی آن قدر زیاد شــده که 
دولت به دنبال این سیاســت نباشــد. وی 
می گوید: واقعیت این است که اولویت دولت، 
تأمین کاالهای اساسی است و به هر نحوی 
که شده ارز مورد نیاز آن را تأمین می کند، اما 

کنترل کل بازار ارز ناممکن است.
کریمــی تأکید می کند: باید یک شــوک، 
انتظارهــای مردم مبنی بر ادامه گرانی ها را 
تغییر بدهد وگرنه افزایش قیمت ها در آینده 
هم طبیعی خواهد بود، چون انتظار این است 
که فشار روی اقتصاد کشور بیشتر شود. برای 
تغییر انتظارهای مردم باید اتفاقاتی مثل رفع 
تحریم ها، دریافت بخشی از طلب ها و... رخ 

بدهد.

بازار ارز هیجانی نیست»
بغزیــان،  آلبــرت 
اقتصــاددان تأکیــد 
می کند: در هفته های 
اخیر نــه درآمدهای 
تفــاوت  بــا  ارزی 
قابل توجهی روبه رو شده و نه نرخ تورم بیش 
از گذشته رشــد کرده است؛ بنابراین علت 
اصلی رسیدن قیمت دالر به ۱۹ هزار تومان، 

مدیریت  نکردن بازار توســط بانک مرکزی 
است.  به گفته وی، افزایش قیمت دالر در 
روزهای اخیر هیجانی نیســت بلکه به نظر 
می آید بانک مرکزی اراده الزم برای کنترل 
نرخ ارز را از دســت داده باشد. این درحالی 
است که دو ســال پیش شرایط به مراتب 
بدتــری از نظــر تحریم هــا و چالش های 
منطقه ای وجود داشــت، قیمت ارز آنچنان 
تکان نمی خورد و حتی در مواردی کاهشی 
هم می شــد. این تجربه نشان می دهد آن  
زمان بانک مرکزی، بازار را مدیریت کرده بود.

همه چیز به اراده بانک مرکزی »
وابسته است

بغزیــان تأکید می کند: اگــر بانک مرکزی 
دخالتی در بازار ارز نداشته باشد، هر تلنگری 

رخ بدهد، قیمت دالر افزایش پیدا می کند.
بغزیــان با تأکیــد بــر ورود بانک مرکزی 
به بــازار ارز، می گوید: »افزایــش نرخ ارز 
به شــاخص های رفــاه آســیب می زند و 
بانک مرکزی باید مدیریت کند. نکته مهم 
این است که در یک  سال گذشته در برخی 
زمان ها شــاهد کاهش قیمت دالر بودیم، 
اما ایــن اتفاق موجب نشــد قیمت ها در 
سایر بازارها کاهش پیدا کند، چون مردم 
می دانستند سیاســت های بانک مرکزی و 
اراده اش برای حضور در بازار ارز، تداوم پیدا 
نمی کند. بنابراین افزایش یا کاهش قیمت 
دالر در روزهــای آینده بســتگی به اراده 

بانک مرکزی در ورود به بازار ارز دارد.
خوب اســت بدانید بحران ارزی در ایران از 
ماه های آغازین ســال ۱۳۹۰ آغاز شده، آن 
زمان دالر  یک هزار و ۳۰۰تومان بود و این 
نرخ به آرامی تا ۳هزار ۵۰۰ تومان نیز پیش 
رفت. این افزایش در مقطعی ثابت و در سال 
۱۳۹۵ دوباره به اوج رســید. در بهار ۱۳۹7 
قیمت دالر از ۵هزار و 8۰۰تومان فراتر رفت، 
به گونه ای که در نیمــه تیرماه ۹7 هر دالر 
نزدیک به ۹ هزار تومان داد و ستد شد و در 

اوایل مهر ۹7 به ۱۹هزار تومان رسید. 
در دی مــاه ۱۳۹8 قیمت دالر برای فروش 
در صرافی ها، ۱۳هــزار و ۳8۰ تومان اعالم 
شد. در بهار سال ۱۳۹۹ نیز قیمت ها با نرخ 
۱۶هزار تومان شروع شد و در حال حاضر در 
آستانه تابستان با قیمتی نزدیک به 2۰هزار 

تومان در بازار تهران معامله می شود.

صادرکنندگان 
تا تیرماه فرصت 
دارند ارز ۹۸ را 
برگردانند، این 
متغیر مهمی در 
پیش روی ماست

بــــــــرش

بسته حمایتی مستأجران روز سه شنبه تصویب و اعالم می شود   ایرنا/ بسته حمایتی مستأجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است و روز سه شنبه در جلسه ای با حضور 
رئیس جمهوری بررسی و تصویب می شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری خبر داد: وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه بسته حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن شد. وی گفت:  برنامه دولت برای 
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دوشنبه 2تیر 1399  30 شوال 1441 22 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9274

آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2317 و شناسه ملی 10360040261

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از گزارش بازرس صورتهای 
مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398 به تصویب رسید. 2- موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام )حسابداران رسمی( به شماره 
ثبت 12529 وشناسه ملی 10100484035 با نمایندگی آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی 0730095096 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای حجت رحمتی پور به شماره ملی 0651911419 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,06,31 انتخاب شد. 
3- شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق)سهامی خاص( به شماره ثبت 20230 و شناسه ملی 10380357418 7 با نمایندگی آقای 
محمودرضا کمیلی دوست به کد ملی 0939566397و شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی)سهامی خاص( به شماره 
ثبت 2292 و شناسه ملی 10360040029 با نمایندگی آقای محمد حسین اژدری به کد ملی 0651688310و شرکت گروه مالی سپهر 
صادرات )سهامی خاص( به شماره ثبت 462901 و شناسه ملی 14004518505 با نمایندگی عباس اصغری به شماره ملی 5829039818 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4- روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار ، جهت درج 

آگهی شرکت انتخاب گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )885614(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ناب پردیس شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64166 و شناسه ملی 14007503308

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح ذیل به موضوع 
شرکت الحاق گردید: 1- تاسیس شرکت داروسازی به منظور تولید کلیه محصوالت سالمت محور اعم از کلیه اشکال دارویی شیمیایی 
، انواع فرآورده های مکمل ، گیاهی سنتی ، انواع فراورده های ملزومات دارویی ، 2- تولید انواع تجهیزات پزشکی و ارتوپدی ، 
3- تولید انواع روغن های گیاهی و دارویی. ، 4- تولید مواد بهداشتی و آرایشی )فرموالسیون( و اسانس از مواد طبیعی و شیمیایی 
5- تولید مواد و محصوالت غذایی. 6- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. 7- اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی 
و خارجی.8-ارایه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی و ترخیص کاالهای قانونی. 9- اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و 
شرکتهای معتبر داخلی و خارجی. 10 -ایجاد دفاتر و شعب مرتبط با موضوع فعالیت ، 11- پخش، تامین، توزیع، خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. - نام شرکت 

به " داروسازی و فرآورده های غذایی ناب پردیس شرق " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885812(

آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت 
و   52074 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14004286622

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1397,03,03 مورخ  سالیانه 
ملی  شماره  به  غفوری  -احمد   : شد  اتخاذ 
پیشکوهی  احمدی  2.مرتضی   0901668419
به شماره ملی 0935371087 3.نسیبه جوادی 
به شماره ملی 0941671534 به سمت اعضای 
تا  باقیمانده مدت تصدی  هیئت مدیره برای 

تاریخ 99,2,27 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885788(
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گام شرق شرکت  پیچ  تغییرات شرکت  آگهی 
و   20022 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380355338 

 19/04/1398 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید طالبیان 
شریف به شماره ملی 0934513090 بسمت رئیس 
هیئت مدیره اقای عباس سلطانی به شماره ملی 
اصلی  عضو  و  عامل  مدیر  بسمت   0900118555
ملی  به شماره  عابدی  اقای جواد  مدیره  هیئت 
مدیره  رئیس هیئت  نائب  بسمت   0942282809
برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
با  بانکی  و  ورسمی  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و 
شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر  منفرد  امضای 

معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885747(
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
ش��هرداری پیش��وا باس��تناد مجوز ش��ماره 99/64ش ص99/2/14شورای اسالمی ش��هر براساس 
ردی��ف 20101002درنظردارد نس��بت به برگزاری مناقصه عمومی جهت تکمیل پ��روژه پارک بانوان 
)دیوارکشی،جدول وکفپوش کل مجموعه،تکمیل سرویس بهداشتی واجرای تاسیسات( اقدام نماید 
لذاازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می آید به مدت ده روز پس ازانتشاراین 
نوبت آگهی جهت کسب اطالع بیشترو دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه وارائه قیمت به معاون 

اداری ومالی وامور قراردادها ی شهرداری مراجعه نمایند.
 تلفن تماس :    36721802و36734420- 021

99 غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا
02
27
4

شفافیت و سالمت   اقتصادی ©
الزمه سرمایه گذاری خارجی است

تورم در حال بیداد کردن اســت. بســیاری از 
خانواده های کم توان کــه درآمدهای چندانی 
برای گذران زندگی معمولی ندارند، در تنگی و 
سختی معیشتی شدیدی به سر می برند. شرایط 
کرونایی، افزایش نرخ مسکن و سایر دارایی ها 
که ناشی از افزایش تورم است، سبد هزینه های 
خانوارها را به شــدت تحت فشــار قرار داده و 
دست بسیاری از خانواده ها را از تأمین نیازهای 

اولیه خود کوتاه کرده است. 
بــا وجود آنکه مردم نرخ تــورم را با خریدها و 
زندگی و معیشت سخت خود تجربه می کنند، 
دولت با آمارسازی به دنبال آن است که نشان 
دهد در عرصه اقتصادی و معیشــتی مردمی 
کوتاهــی چندانی نکرده و بار همه مســائل و 
مشــکالت را به دوش تحریم هــا بیندازد، هر 
چند ایــن موضوع نیز بی اثر نبوده اســت، اما 
سیاست های غلط و ســوءتدبیرها در کاهش 
اشتغال، افزایش بیکاری، عدم رشد تولید و در 
نهایت لطمه های جبران ناپذیری که به زندگی 
و معیشت مردم وارد شده، نقش پررنگی داشته 
است. سیاست های غلط دولت ها، افزایش فساد 
اداری، مالی و اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی 
و رکود اقتصاد ایران، عامل مهمی در عدم جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران شــده است. 
کاهش آمار سرمایه گذاری خارجی را می توان 
از عدم رشــد تولید به خوبی مشاهده کرد؛ چرا 
که افزایش سرمایه گذاری خارجی در اقتصادها 
به معنا و منزله افزایش و توسعه تولید آن کشور 
است، در غیر این صورت بخش مهم و بزرگی از 
تولید که نیازمند سرمایه گذاری خارجی و واردات 
صنایع و ماشــین آالت روز اســت، تحت تأثیر 
قرار می گیرد و از دســت رفتن سرمایه گذاری 
خارجی، تأثیر مســتقیم منفی بر رشد بخش 
تولید به جا می گذارد.  بی تردید همه دولتمردان 
و مسئوالن کشــورها به خوبی واقف هستند 
که ســرمایه گذاری خارجی ارتباط مستقیمی 
با افزایش نرخ تولید، باال رفتن آمار اشــتغال و 
افزایش درآمد سرانه و بهره وری اقتصادی دارد، 
بنابراین براساس این مهم، سرمایه گذار خارجی 
با توجه به شاخص های اقتصادی یا شاخص های 
تأثیرگذار بر اقتصاد، مایل به سرمایه گذاری در 
یک کشور خارجی می شود، بنابراین  تا زمانی 
که اقتصاد از شــفافیت الزم برخوردار نباشد و 
فساد از بدنه و الیه های مختلف اقتصادی خارج 
نشود و اقتصاد در وضعیت ثبات و آرامش قرار 
نداشته باشد، نمی توان به افزایش سرمایه گذاری 
خارجی و تأثیر آن در تولید و افزایش اشتغال 

کشور امید چندانی داشت.

بازگشت فرایند قیمت گذاری ©
خودرو به نقطه صفر

فارس: بازار خودرو در شرایطی با صعود دوباره 
قیمت ها و نابسامانی روبه رو شده که قرار است 
فرایند قیمت گــذاری خودروها دوباره از نقطه 
صفر آغاز شــود و دستورالعمل قیمت گذاری، 
مــورد بازنگری قرار گیــرد. در نتیجه، اجرای 
مصوبه فروش ۱۰درصد باالی نرخ کارخانه نیز 
منتفی شده و ظاهراً معیار دیگری برای کنترل 

بازار وجود ندارد.

خبر
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فکر کنید دوسالی باید با کرونا زندگی کنیم  ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: به عنوان یک ایمونولوژیست معتقدم ویروس کرونا، یک شتر گاو پلنگ است که می تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ 
بزند.رفتار ویروس کرونا در جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و شهرهای دیگر و در اقلیم، نژاد و آب و هوای های مختلف، بروز متفاوتی دارد. 

نمکی با بیان اینکه درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها کاهش یافته، افزود: از رئیسان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی می خواهم فکر کنند قرار است دست کم دو سالی با کرونا زندگی کنیم. 

دانشمندان نیجریه  ای واکسن ضد کرونا کشف کردند©
فارس: گروهی از دانشمندان کشور نیجریه به تازگی از کشف واکسنی که از ابتال 
به بیماری کووید۱۹ پیشگیری می کند، خبر داده اند.به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
سرپرست این تیم در اظهاراتی گفته است: انتظار می رود این واکسن تا دست کم 
۱۸ ماه آینده برای اســتفاده گسترده در دســترس قرار گیرد.اوالدیپو کوالول، 
سرپرست گروه تحقیقاتی توسعه واکسن ضد کرونا گفت: این احساس مسئولیت 
ماست که بتوانیم یک راه حل برای چنین بیماری همه گیر جهانی بیابیم و ما آماده 
هستیم این واکسن را به واقعیت تبدیل کنیم . سرپرست این پژوهش  ادامه داد: 
این واکســن برای آفریقایی ها توسعه داده شده است، اما برای نژادهای دیگر نیز 
کار خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: جمعیت کسانی که به واکسن احتیاج دارند 
بیشتر از کسانی است که نیازمند دارو هستند به همین دلیل این تحقیقات روی 
توسعه واکسن متمرکز شده است.بودجه این مطالعه توسط آزمایشگاه »ترینیتی 
ایمینودفیشنت« و شرکت مشاور »هلیکس بایوژن کانسالت« در شهر اوگبوموشو 
نیجریه تأمین شــد و آن ها تقریباً مبلغی در حدود ۷.۸ میلیون نایرا نیجریه روی 
این مطالعه سرمایه گذاری کردند.کوالول در ادامه اظهار کرد: تیم وی برای انتخاب 
بهترین نامزدهای بالقوه واکسن، روی ژنوم ویروس در سراسر آفریقا کار کرده است.

چرا   کرونا آسیایی ها را بیشتر می کشد؟©
ایسنا: نتیجه یک تحقیق جدید از محققان دانشگاه ادینبرو با همکاری دانشمند 
ایرانی دانشــگاه مری کوئین انگلیس نشان می دهد نرخ مرگ و میر نژاد آسیایی 
نســبت به دیگر نژادها به این دلیل باالتر اســت که آن ها در مصرف شکر افراط 
می کنند.به گزارش تک تایمز، محققان دانشگاه ادینبرو)Edinburgh( در انگلیس 
ادعا می کنند آسیایی ها به ویژه آسیای جنوبی در مقایسه با سایر نژادها آمار بیشتری 
در مرگ و میر ناشی از ابتال به بیماری همه گیر کووید۱۹ دارند. یکی از اصلی ترین 
استدالل هایی که به این ادعا دامن زده ، این واقعیت است که بیماری دیابت در این 
نژاد شایع است و این حکایت از استفاده بیش از حد شکر توسط آسیایی ها دارد. 
بنابراین درمان بیمارانی که به هر دو بیماری مبتال هستند، تأثیر منفی بیشتری 

در معالجه آن ها می گذارد.
بر اساس اطالعات ۳۵ هزار بیمار مبتال به کووید۱۹ در سراسر انگلیس، آسیایی ها 
دارای بیشــترین احتمال مرگ بر اثر ابتال به این ویروس هستند.پروفسور اوین 
هریسون از دانشگاه ادینبرو به بی بی سی گفت: اهالی آسیای جنوبی آمار بیشتری 
در مرگ بر اثر ابتال به کووید۱۹ در بیمارســتان ها دارند، اما ما تأثیر زیادی را در 
نژاد سیاه نمی بینیم.تحقیقات نشان می دهد ۲۹۰ نفر از هر هزار سفیدپوستی که 
به درمان در بیمارستان نیاز دارند، می میرند، در حالی که از هر هزار نژاد آسیایی 
که به درمان در بیمارستان نیاز دارند، ۳۵۰ نفر از بین می روند.محققان می گویند: 
مردم آســیای جنوبی به دلیل روشی که عضالت آن ها چربی می سوزاند، بیشتر 
مستعد ابتال به دیابت هستند.این اصلی ترین دلیلی است که آسیایی ها را بیشتر به 
این ویروس مبتال می کند، زیرا دیابت می تواند بر سایر قسمت های بدن که بیشتر 

توسط ویروس کرونا مورد هدف قرار می گیرد، تأثیر بگذارد.

ماسکتان را شارژ کنید تا کرونا نگیرید!©
باشگاه خبرنگاران جوان: یک ماسک جدید با وصل شدن به شارژر سبب مرگ 
یا نابودی ویروس کرونا خواهد شد.محققان دانشگاهی تکنیک ماسک تازه ای اختراع 
کرده اند که می تواند با استفاده از گرمای تولید شده در شارژر تلفن همراه، ویروس 
کرونا را نابود و از آلوده شدن صاحب ماسک جلوگیری کند.آن ها برای این ماسک 
یک درگاه usb طراحی کرده اند که با اتصال به شارژر تلفن همراه، الیاف کربن تعبیه 
شده در الیه داخلی ماسک را تا ۱۵۸ درجه سانتیگراد گرم می کند و این همان درجه 
حرارتی است که برای از بین بردن ویروس کرونا و سایر ویروس ها کافی است.هدف 
از ابداع این ماسک کمک به کارکنان پزشکی برای استفاده چندین باره از ماسکشان 
است. فرایند ضدعفونی و ویروس کشی در این ماسک حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد.

خانه دارند اما در حسینیه می خوابند!©
برای آرامش  جامعه: خانه جایی 
اســت؛ محلی برای تکاندن غبار 
خستگی روزانه از تن؛ خانه مأمن 
مطمئن خانواده است.اما وقتی پای 
تهدیدی مثل کرونا به میان می آید 
می شود دامنه این تعریف ها را هم 
کمی گســترده تر کرد.خبرگزاری 

فارس به سراغ خانواده ای رفته که برای مبارزه با ویروس کرونا به میدان آمده بودند. 
در این گزارش می خوانیم:»شــاید باورتان نشــود اگر بگویم این خانواده بیش از 
یک ماه خانه و کاشانه خود را ترک کردند و برای حمایت از اهالی محله و حتی 
ساکنان چند محله آن طرف تر در حسینیه محله شان شبانه روزی حضور داشتند. 
آن ها واسطه ای شده بودند بین نیازمندان و خیران. شب و روزشان را با حسینیه 
سیدالشهدا منطقه محالتی تهران گره زدند تا آب در دل چند صد نیازمند تکان 
نخورد و در هر ســاعتی از شبانه روز که نیازمندان و خیران به حسینیه مراجعه 

می کنند با در بسته حسینیه روبه رو نشوند.

خانوادگیکارجهادیمیکنیم»
قدم اول را بچه های خانواده برداشتند وقتی پسرهای نوجوان خانه داوطلب شدند 
تا مجتمع و محله شــان را ضدعفونی کنند. همان موقع بود که مادرشان مژگان 
خانم به فرزندانش و رفقای آن ها گفت: »ســاخت مواد ضدعفونی کننده با من؛ 
اما ضدعفونی کردن با شــما«.چند روز بعد پدر خانواده »حســین بختیاری« که 
به دلیل شرایط شــغلی، در چندوچون پیشروی ویروس کرونا قرار می گرفت با 
کمک چند نفر از پرســتاران و کادر درمان بیمارستان بقیه اهلل ایستگاه سالمتی 
را در محله شان تشکیل داد تا رهگذران بتوانند با سنجش تب و میزان اکسیژن 
خون از شــرایط ایمنی بدنشان مطلع شــوند.چندی بعد »عالیه خانم« و »نجات 
علی بختیاری« مادربزرگ و پدربزرگ خانواده بختیاری هم با دیدن فعالیت های 

فرزندانشان دست به کار شدند و ایده هایی را با کمک آن ها عملی کردند.

»مامانحسینیه«بودنمسئولیتدارد»
عالیه خانم از سال های گذشته به عنوان فعال فرهنگی در حسینیه سیدالشهدا)ع( 
حضور پررنگی داشــته است و به دلیل حسن اخالق، خیلی ها او را به نام »مامان 
حسینیه« می شناسند. او نیز دست به کار شده بود؛ چرخ خیاطی های همسایه ها را 

در حسینیه ردیف کرد و کارگاه ماسک دوزی راه انداخت. 
 رفته رفته فعالیت هایشــان بیشتر شد، طوری که خیران آن ها را شناسایی کرده 
بودنــد. روزی چند وانت محصــوالت و مواد غذایی مثل برنــج، ماکارونی، رب 
گوجه فرنگی، قند و چای و... جلو حســینیه تخلیه می شد. خانواده بختیاری تا 
به خودشــان آمدند، دیدند حسینیه انبار بزرگی از مواد غذایی شده و حاال آن ها 
امانتدار خیران شده اند و مسئول بسته بندی و تقسیم مواد غذایی بین نیازمندان.

حس مسئولیت پذیری آن ها سبب شد شــب ها را هم در حسینیه بمانند و در 
این شــرایط از جان و مال و آسایششــان مایه بگذارند. هرچند خودشان هیچ 
ادعایی ندارند. می گویند ما امانتدار مردم هستیم. همین که واسطه ای شدیم بین 
نیازمندان و خیران برای ما کافی است، مدام می گویند: »ما کاری نکردیم. خیران 

افراد دیگری هستند، بهتر است سراغ آن ها بروید؛ ما کاری انجام نداده ایم«.

وقتیشبهارادرحسینیهماندیم»
 مژگان بختیاری، عروس خانواده می گوید: »وقت و بی وقت اقالم معیشتی توسط 
خیران به حســینیه ارسال می شــد. من مانده بودم چطور این هدایا و کمک ها 
را تحویل بگیرم. همســرم با توجه به شغلش که روابط عمومی بیمارستان بود 
وظایفش در محل کار دوچندان شده بود و به محض اینکه تعطیل می شد باید به 
حسینیه می آمد تا کارها را راست و ریست کند؛ پس تصمیم گرفتیم در خانه مان 
را ببندیم و برای مدتی در حســینیه زندگی کنیم تا خیالمان از بابت امانت های 
مردم راحت باشــد و هر مراجعه کننده ای که می خواهد بســته های معیشتی را 
ببرد و یا محصوالت غذایی را به حســینیه بیاورد معطل هماهنگی با ما نماند. 
آن قدر سرمان شلوغ شده بود که نمی فهمیدیم چه زمانی در همان حسینیه به 
خواب می رویم؛ هر روز کارمان بیشتر می شد«.مژگان بختیاری کارشناس ارشد 
روان شناســی بالینی است و معتقد اســت: گذران زندگی در مکانی که خانه ات 
نباشــد، تنها به دلیل اینکه به همنوع خودت کمک کرده باشــی و بتوانی قید 
آســایش خود و خانواده ات را برای مدتی بزنی، می تواند درس های زیادی برای 
ما داشــته باشد به خصوص برای پسرانم بسیار تجربه فوق العاده ای بود. آن ها یاد 

گرفتند پیش از اینکه متوقع باشند کمک حال دیگران باشند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  بی شک اینترنت 
و شبکه های اجتماعی فرصتی بزرگ برای آموزش، 
کم کردن فاصله ها و گسترده کردن روابط میان 
گاهی  فناوری ها  این  خود  اما  هستند،  آدمیان 
معکوس عمل می کنند و سبب اُفت سایر روابط 
به  نگاهی  با  می شوند.  افراد  تنهایی  و  اجتماعی 
اطرافمان به راحتی می توانیم افرادی را که به چنین 
سرنوشتی دچار شده اند ببینیم. کسانی که معتاد 
به اینترنت و منابع آنالین شده و دیگر به راحتی 
نمی توانند از تلفن همراه هوشمندشان دل کنده و 
از آن جدا شوند. آن قدر وبگردی می کنند و درگیر 
اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی می شوند 
که دنیای واقعی را فراموش می کنند، به طوری که 
پیدا  را  خانواده  با  کردن  فرصت صحبت  چندان 
نمی کنند؛ اگر هم چنین فرصتی پیش آید بیشتر 
از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. 
وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی همانند 
اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگر است، اگر چه 
اعتیادهاي  جسمی  مشکالت  وابستگی  نوع  این 
ناشی  اجتماعی  مشکالت  اما  ندارد  را  شیمیایی 
از  بیشتر  حتی  و  دیگر  اعتیادهاي  مانند  آن  از 
آسیب شناسان  و  روان شناسان  باور  به  آن هاست. 
اجتماعی، اعتیاد به اینترنت انسان ها را به افرادی 
رها شده  تبدیل می کند و بر روابط اجتماعی آن ها 
کاری شان  بازده  منفی می گذارد، همچنین  تأثیر 
را پایین می آورد؛ به طوری که یک تحقیق علمی 
اینترنت  به  معتادان  از  درصد  می دهد ۵۳  نشان 
و  کودکان  بین  روابط  و  دوستیابی  ازدواج،  در 
پدیده  هرحال  به  بوده اند.  اختالل  دارای  والدین 
اعتیاد اینترنتی در دو سه دهه اخیر و همزمان با 
به ویژه دسترسی  روزانه مردم-  افزایش دسترسی 
کودکان و نوجوانان- به منابع آنالین و حضور در 
رسانه های مجازی، وبالگ ها، اتاق های گپ زنی و... 
رو به فزونی بوده، اما از اواخر سال گذشته موضوع 
کمی متفاوت شده است. در واقع از بهمن ۱۳۹۸ 
ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و بسیاری 
از کسب و کارها تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل 
درآمده و افراد مجبور به خانه نشینی و یا پرهیز از 
حضور در اماکن عمومی، خیابان ها، میهمانی ها و... 
شده اند، انگار این موضوع بر پدیده یاد شده تأثیر 
گذاشته است. حال پرسش اینجاست کرونا که دولت 
برای مهار آن و کاهش آمار مبتالیان جدا از اعمال 
سیاست های قرنطینه ای، ۱۰۰ گیگابایت اینترنت 
رایگان به کاربران تلفن ثابت و ۲۰ گیگابایت در 
اختیار معلمان قرار داده، چه تأثیری بر روند پدیده 
ایران داشته است؟ به عبارت  اینترنتی در  اعتیاد 
دیگر می خواهیم بدانیم حاال که افراد، بیشتر در 
خانه های خود ماندنی شده اند آیا این موضوع به 
اعتیادشان به دنیای مجازی دامن زده است یا خیر؟

زمانیبرایشناختیکدیگر»
دکتــر مصطفــی اقلیما، رئیــس انجمن علمی 

مددکاری ایران در پاسخ به قدس می گوید: برخالف 
تصور بعضی ها در پی شیوع کرونا در کشور، اعتیاد 
اینترنتی در جامعه ما کمتر از گذشته شده، چون 
کاربران اینترنت و اعضای خانواده بیشتر در کنار 
هم هستند و شاید بیشتر با هم جر و بحث کنند، 
اما در کنار با هم بودن موجب شده بیشتر همدیگر 
را بشناسند؛ یعنی االن هر کسی دنبال کار خودش 
نمی رود. پدر در خانه کار چندانی ندارد در نتیجه 
با همسرش وارد گفتمان می شود و این گونه تا حد 
ممکن مشکالت بینشان حل و فصل می شود. در 
واقع افراد زمانی بیشتر سراغ اینترنت و شبکه های 
اجتماعی و وب هــا می روند که تنها و بی حوصله 
شده باشــند، اما وقتی کنار هم هستند کمتر به 
این وضعیت دچار می شوند. بر این اساس نمی توان 
گفت کرونا موجب افزایش اعتیاد اینترنتی در بین 
افراد جامعه شده، حتی بر اساس بررسی هایی که 
از بعضی خانوارها در این زمینه داشته ایم می توانم 
ادعــا کنم پدیــده کرونا موجــب کاهش اعتیاد 
اینترنتی در کشور شده، چون کاربران به واسطه 
دور هــم بودن چندان فرصتی بــرای حضور در 

فضای مجازی پیدا نمی کنند. 

قرنطینهکرونانزاعبینزوجینراافزایش»
ندادهاست

وی در همیــن زمینه با رد اظهــارات بعضی از 
روان شناسان که در رسانه ملی عنوان کردند پس 
از قرنطینه میــزان اختالف و نزاع ها بین زوجین 
افزایــش پیدا کرده، می گوید: بررســی های ما از 
تعدادی از زوجینی که درخواست طالق داشته اند، 
نشــان می دهد بیش از ۸۰ درصد این افراد وقتی 
به اجبار ساعت های زیادی در خانه و در کنار هم 
قرار گرفتند به این نتیجه رسیدند که تصور آن ها از 
همسرشان اشتباه بوده؛ یعنی به صراحت گفته اند 
اوایل با هم مشاجراتی داشته اند اما کم کم دیدند 
مشکل خاصی با همدیگر ندارند. آدم وقتی تنها 
باشــد به اینترنت معتاد می شود نه زمانی که در 
جمع خانواده است؛ چون در جمع، فرد به راحتی 
امکان حضور در این فضا را پیدا نمی کند. بنابراین 
هر کسی که تصور می کند و یا می گوید ویروس 
کرونا موجب افزایش معتادان اینترنتی در کشور 
شده دچار اشتباه شده است، ضمن اینکه هیچ آمار 

درستی برای ارائه ندارند. 
وی اگرچه معتقد است همه گیری ویروس کرونا 
موجب افزایش معتادان اینترنتی در جامعه ما طی 
چند ماه اخیر نشده، اما می گوید: البته در مجموع 
تعداد کسانی که به اینترنت و دنیای مجازی معتاد 

می شوند، در کشور روند افزایشی دارد.
اقلیمــا می افزاید: باید بدانیم آســیب اجتماعی 
در بلندمدت به وجود می آیــد نه در کوتاه مدت. 
آسیب های فردی یا مشکلی که شخص مثالً با پدر 
یا مادرش پیدا می کند با وساطت دیگران و حرف 
زدن با طرفین حل می شود، اما مسئله ای اجتماعی 

مثــل فقر، طــالق، دزدی و یا 
اعتیاد با گذشــت زمان ایجاد 

می شود.
وی با بیان اینکه پدیده اعتیاد 
اینترنتــی ریشــه در عوامــل 
مختلفــی دارد و معلولــی از 
علت هاست، تصریح می کند: با 
توجه به شرایطی که در کشور 

داریم هرچه زمان می گذرد افراد 
بیشتری به اینترنت پناه می برند. یعنی در گذشته 
وقتی به مدرســه می رفتیم در حیــاط منزل یا 
محله که زمین های خاکی زیادی داشــت، بازی 
می کردیم و پــدر و مادرها هم با خیال راحت به 
کار و زندگی شان می پرداختند؛ اما االن آن فضای 
بازی وجود ندارد و جامعه، شهری شده و خانه ها 
هم اغلب 6۰-۵۰ متری است و بچه ها جایی برای 
تفریح و بازی کردن ندارنــد، تا تکان می خورند 
صدای همه در می آید و خانواده ها مجبور می شوند 
برای آرام کردن بچه ها آن ها را با بازی های رایانه ای 
مشغول کنند. این گونه، کودکان و نوجوانان به این 
بازی ها عادت می کند و والدین هم از اینکه بچه ها 
در خانه نشســته اند و امنیتشان حفظ می شود 
خوشحال هستند. برای افراد بزرگ تر هم وضعیت 
این گونــه اســت. آن ها هم بــرای اینکه کمی از 
فشارهای کاری رهایی پیدا کنند به فضای مجازی 
رو می آورند و در شبکه های اجتماعی با هم چت 
می کنند و زمانی به خود می آیند که می بینند ۳-4 
ساعت گذشته و هزینه ای هم نکرده اند یا بعضی 
از خانم ها چون دوســتی ندارند به دنیای مجازی 

وابسته می شوند.
این اســتاد دانشــگاه فرار از احســاس تنهایی و 
بی حوصلگی را مهم ترین علــل اعتیاد به فضای 
مجازی می داند و می گویــد: در خانه ای که مادر 
شاغل است و پدر در سه شیفت کار می کند و از 
سوی دیگر به دلیل پایین بودن مساحت خانه ها 
و هزینه بر بودن پذیرایی از میهمان ها و... چندان 

امــکان رفت و آمدهای فامیلی 
و دوســتانه وجود ندارد، بچه ها 
هم سرشــان را با اینترنت گرم 
می کننــد. نوجوانــی در خانه 
تنهاست و از طریق شبکه های 
با شــخصی آشــنا  اجتماعی 
می شــود که هیچ شناختی از 
او ندارد، اما بــه خانه دعوتش 
می کند؛ آســیب این کار بیشتر 
اســت، چون معموالً افراد در مألعام کار خاصی 
نمی کنند اما وقتی تنها می شوند میزان خالفشان 
۱۰ برابــر می شــود. البته در کل، آســیب های 
اجتماعی قابل انتقال به همدیگر هستند و با توجه 
به شرایط اجتماعی جدید می توانند آسیب های 

تازه ای ایجاد کنند.
اقلیما با اشــاره به اینکه مــردم جامعه ما دچار 
کمبودهایی هســتند اما چون قادر به رفعشــان 
نیستند به اینترنت و دنیای مجازی رو می آورند 
تا کمی به آرامش برسند، می افزاید: بعضی از زن ها 
می گویند هرچه با شوهرشان حرف می زنند، آن ها 
نمی شنوند چون سرشان گرم اینترنت و کانال ها 
و گروه هــای اجتماعی اســت و همین موضوع 
گاهی عاملی برای مشــاجره بین آن ها می شود. 
به همین خاطر به آن هــا  می گویم راحت ترین 
کار این اســت که شــما هم از طریق اینترنت و 
فضای مجازی با همسران خود حرف بزنید. مثاًل 
به پی وی یا گروه های خانوادگی تان بروید و پیام 
بدهیــد که فردا وقتی از محــل کار برمی گردند 
فالن چیــز را بخرند و یا فالن کار را انجام دهند. 
بعضی ها تماس می گیرند کــه این راهکار جواب 
داده، یعنی خواسته های همسرشان را می بینند 
و برآورده هم می کنند، اما مشکل حرف نزدنشان 
به صورت واقعی همچنان سرجایش است. یعنی 
خانم دوست دارد با همسرش حرف بزند اما وقتی 
این کار را می کند چون او در فضای مجازی است 
عصبی می شــود و با هم مشــاجره می کنند که 

دلیلش بی حوصلگی اســت. ایــن موضوع هم به 
مسائل مختلفی برمی گردد. بیکاری، فقر، گرانی 
و باال بودن اجاره مســکن و غیره تنها گوشــه ای 
از مســائلی است که شخص در جامعه ما با آن ها 
روبه رو است و نمی تواند راهکاری برای رفع آن ها 
پیدا کند. در نتیجه برای اینکــه تا حدی از این 
فشارها خالص شود به فضای مجازی پناه می برد، 
چون هزینه ای که بــرای این منظور در این فضا 

می کند در مقایسه با فضای واقعی کمتر است. 
رئیــس انجمن علمی مددکاری ایــران می افزاید: 
اینترنت یک بازار جهانی اســت و مردم خیلی از 
کشــورها از اینترنت پرسرعت برخوردارند و تلفن 
همراه هوشمند هم به وفور در دسترسشان است، 
امــا آن ها به اندازه ما پــول صرف تلفن و اینترنت 
نمی کنند؛ دلیلش این اســت که آن ها از اینترنت 
برای سرگرمی شان استفاده نمی کنند ولی ما این 
کار را می کنیم. یعنی ۹۰ درصد کاربران ما از این 
فناوری برای چت کردن با دیگران و یا دیدن فیلم 
و... استفاده می کنند و فقط ۱۰ درصد جامعه این 
ابزار را برای آموزش و آگاهی و مســائل علمی به 
کار می گیرند.وی سپس به بحث عوارض اعتیاد به 
اینترنت می پردازد و با رد نظر روان شناســانی که 
معتقدند اعتیاد به اینترنت مانند همه اعتیادها با 
اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری و تفکرهای 
وسواسی همراه است، می گوید: چند روان شناس و 
روانپزشک جهان سومی چنین مباحثی را مطرح 
می کنند، اما اصالً این گونه نیســت که فردی به 
دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت دچار اضطراب 
یا استرس شــود. اگر ما هدف زندگی کردن را از 
دســت بدهیم و امیدی به آینده نداشــته باشیم 
بی حوصله می شویم که در جامعه ما از بی حوصلگی 
به افسردگی تعبیر می شــود. اما اگر فردی دارای 
شــغل با درآمد کافی و از امکانات تفریحی سالم 
برخوردار باشد چندان دچار بی حوصلگی نمی شود. 
اعتیاد اینترنتی عوارضی برای فرد دارد؛ مثالً سبب 
می شــود توانایی برقراری ارتباط انسانی را به مرور 
زمان از دســت بدهد و نتواند با دیگران به صورت 
واقعی ارتباط برقرار کند، در نتیجه تنها می ماند و 
اگر در میان جمعی قرار بگیرد نمی تواند با آن ها کنار 
بیاید و زندگی کند، اما او را افسرده و دچار اضطراب 
نمی کند، چون به این فضا می رود و خودش را آنجا 
آرام می کند.وی اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را 
بدتر از اعتیاد به مواد مخدر می داند و می افزاید: افراد 
شــاید بتوانند مواد مخدر را ترک کنند، اما اعتیاد 
به اینترنت چیز عجیبی اســت، طرف عادت کرده 
و نمی داند شــب ها را چگونه سر کند. برای اینکه 
این عادت را از بین ببریم باید برای آن ها جایگزینی 
داشته باشیم. بعضی از والدین تصور می کنند وقتی 
فرزندشــان در خانه با تلفن همراه مشغول است، 
امنیت دارد و ســالم می ماند، اما اشتباه می کنند، 
چون بدتر می شود و احساسی را از دست می دهد و 

نمی تواند ارتباط انسانی با دیگران برقرار کند. 

درگفت و گوی قدس با رئیس انجمن علمی مددکاری ایران بررسی شد

تنهاییواعتیاداینترنتی

افراد وقتی تنها 
باشند به اینترنت 
معتاد می شوند نه 
زمانی که در جمع 

خانواده هستند

بــــــرش
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دستچین

آموزش

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد
 اجرای طرح زوج و فرد
 در مدارس پرجمعیت

 مهر   وزیر آمــوزش و پرورش گفت: طرح زوج 
و فرد در مدارس پرجمعیت اجرا می شود.محسن 
حاجی میرزایی، فلســفه دایر بــودن مدارس در 
روزهای پنجشنبه را اجرای طرح سه روز برای ورود 
دانش آموزان به مدرســه توصیف کرد و افزود: بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، پنجشنبه ها 
مدارس دایر است و این موضوع با هدف مدیریت 
ورود دانش آمــوزان به مدرســه صورت می گیرد. 
طــرح زوج و فرد اجرا می شــود و دانش آموزان 
مدارس پرجمعیت به دو گروه تقسیم می شوند، 
عده ای ســه روز زوج و عده ای در روزهای فرد به 
مدرسه می روند.در مناطق سفید و دارای جمعیت 
کم  دانش آموزی مدارس، روال عادی طی می شود. 
البته استفاده از فضای مجازی برای آموزش  حتی 
در شــرایط سفید، ادامه دارد و فیلم های تدریس 
باکیفیت در اختیــار خانواده ها قــرار می گیرد. 

بهداشت و درمان

صبح دیروز رقم خورد
افتتاح نخستین خط تولید 

انسولین قلمی در کشور 
 برنا    نخســتین خط تولید انسولین قلمی در 
کشور صبح دیروز افتتاح شد.این محصول پس از 
تأیید سازمان غذا و دارو به شکل قلم آماده تزریق، 
توسط شرکت فراورده های پویش دارو در شهرک 
صنعتی پردیس تهران تولید می شود.با راه اندازی 
این خط تولید و همچنین خطوط مشابهی که در 
آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد، در کشور 
عالوه بر تأمین نیازهــای داخلی این محصول 
مهم، پرمصرف و راهبردی، ایران به عنوان یکی 
از تولیدکنندگان انسولین قلمی در منطقه ظاهر 
خواهد شد.انسولین قلمی باالترین میزان ارزبری 
را دارد کــه حدود ۲۰۰ تــا ۲۵۰ میلیون دالر 
اســت. با توجه به راه اندازی این خط و خطوط 
تولید دیگر در آینده، شــاهد صرفه جویی ارزی 
چشــمگیری در حوزه دارو و افزایش دسترسی 
بیمــاران دیابتی به این فــراورده خواهیم بود.

آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
شیوع اعتیاد در بین 

دانش آموزان متوقف شده است
 مهر   دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
گفت: نرخ شــیوع اعتیاد در کشور ثابت بوده 
و فقــط در دهه 6۰ کاهش و در ســایر دهه ها 
 افزایش داشتیم.اســکندر مؤمنــی اظهار کرد: 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشــور داریم 
و نرخ شــیوع اعتیاد در جمعیــت فعال ۱۵ تا 
64 سال کشــور، ۵.4 درصد است. نرخ شیوع 
اعتیاد در کشــور ثابت بوده و فقط در دهه 6۰ 
پس از انقالب اسالمی کاهش و دوره های دیگر 
افزایش داشــتیم. البته در بیــن دانش آموزان 
توقف داشته ایم، بین دانش آموزان ۲.۱ درصد 
و دانشجویان 4.۷ درصد شیوع اعتیاد داریم و 
سن مصرف هم ۲4 سال است.مؤمنی بیان کرد: 
از میان معتادان ۱۵6 هزار معتاد خانم داریم که 
حدود ۵.6 درصد می شود. در دهه ۹۰ افزایش 
اعتیاد خانم ها نسبت به آقایان بیشتر بوده است.

ارتباطات و فناوری اطالعات 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
تا پایان سال ، ۱۸ ماهواره تولید 

داخل خواهیم داشت
 ایســنا    محمد جــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: در برنامه 
فضایــی تعداد ماهواره های جمهوری اســالمی 
ساخت داخل در حرکتی بسیار عظیم تا سال ۹۲ 
ســه مورد، تا سال ۹6، هفت و تا پایان سال ۹۸، 
۱۵ مورد بود که این میزان تا پایان ســال ۹۹ به 
۱۸ ماهواره تولید داخل می رسد.مطابق برنامه پنج 
ســاله، درصد پیشرفت تولید ماهواره ۸۲ درصد 
بوده که در ســال ۹۸ با همه مشــکالت، دولت 
یازدهم بودجه حوزه فضایی را دو برابر کرد. برنامه 
صلح آمیز فضایی با تکیه بر توان پرتابگران وزارت 
دفاع در حال پیگیری است و به تازگی ظرفیت های 
نیروی هوا فضای سپاه نیز به ظرفیت های عملی 
کشور اضافه شده است.جهرمی گفت: مجموعه 
ظرفیت های شــبکه ملی اطالعات از سال ۹۲ 
تاکنــون به ۱۸ هزار مگابیت رســیده اســت.

حوادث

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور :
 هرسال یک زلزله 

باالی 6 ریشتر رخ می دهد
 ایسنا   رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
گفت: روزانه بین 6۰ تا ۷۰ زلزله در کشور رخ 
می دهد. اسماعیل نجار با اشاره به شرایط کشور 
اظهــار کرد: امکان وقــوع زلزله های مهیب در 
کشور ما وجود دارد و براساس آمارهای روزانه 
بین 6۰ تا ۷۰ زمین لرزه در کشور رخ می دهد 
که البته بیشتر آن ها قدرت بسیار کمی دارد. به 
طور متوســط هر سال یک زلزله بین 6 تا 6.۲ 
ریشتر و هر ۱۰ ســال هم یک زلزله با بزرگی 
حدود ۷ ریشــتر رخ می دهد.وی با اشــاره به 
سیالب های سال گذشته، گفت: سال گذشته 
عالوه بر زلزله، شاهد جاری شدن سیالب در ۲۵ 
استان کشور هم بودیم که خسارات زیادی وارد 
کرد.به گفته وی، قانون جدید مدیریت بحران 
دارای نگاهی فرابخشی است و می تواند کارایی 
خوبی در هماهنگی دســتگاه ها داشته باشد.

فراسو

برداشت آزاد
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فقراهمحقشهروندیدارند
ایلنا: علی بابایی کارنامی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
یازدهم گفت: از دولت می خواهیم به سرعت الیحه ای در خصوص 
رفع فقر به مجلس ارائه دهد تا ان شــاءاهلل تا پایان برنامه هفتم 
هیچ فقیری در کشور نداشته باشیم. در غیراین صورت به زودی 
اقدام هایی را انجام خواهیم داد. مجلس یازدهم با کسی شوخی 

ندارد. فقرای جامعه حق شهروندی دارند.

۳۰درصدکالسهایمدارسایمننیستند
ایرنا:امیر قادری، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت 
بحران کشــور اعالم کرد: آمار اخیر سازمان نوسازی مدارس 
کشــور نشــان می دهد پس از گذشت ۱4 ســال )تا پایان 
۱۳۹۷( در حال حاضر از کل ۵۲۸ هزار و ۳۰۰ کالس درس 
موجود حدود ۳۰ درصد کالس های مدارس نامقاوم و ناایمن 

هستند.

محدودکردنوامازدواجخالفشرعوقانوناست
خانه ملت: محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس با بیان اینکه تصمیم تبعیض آمیز دولت در پرداخت وام 
ازدواج خالف شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است، 
گفت: محدود کردن پرداخت وام ازدواج به افراد ۱۸ تا 4۰ ساله 
خالف شرع، عقل سلیم، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و 

سیاست های امنیتی کشور است.

برنامهجامعیبرایآبخیزدارینداریم
خانه ملت: محمد خدابخشــی، نماینده مــردم الیگودرز در 
مجلس گفت: موضوع آبخیزداری مهم تر از سدســازی است که 
در این زمینه هیچ کاری صورت نگرفته و منابع بیشتر به سمت 
سدســازی رفته اســت، در صورتی که آبخیزداری برای کشور 
مهم تر اســت. هر سدی که ساخته شــده، متأسفانه تبدیل به 

دریاچه تبخیر شده است.

صیانتازجنگلبهمحیطزیستیهاسپردهشود!
ایسنا: جعفر خوشــروزاده، فعال محیــط زیست معتقد است: 
سازمان جنگل ها و مراتع به لحاظ ساختاری باید به جای اینکه 
بخشی از جهاد کشــاورزی باشد به محیط زیست سپرده شود 
و نگاه محیط زیســتی جایگزین نگاه کشاورزی به جنگل شود. 
جنگل بیــش از آنکه به زنجیره تأمین غذایی کشــور و جهاد 
کشاورزی مربوط باشد زیرمجموعه سازمان محیط زیست است.

آقایجهرمیسال95چهسمتیداشتند؟
مهر: یاسر جاللی، دستیار رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی در 
یادداشــتی می نویسد: تعیین تکلیف کالن نظام برای شبکه ملی 
اطالعات در دوره ای بوده که جناب آذری جهرمی رأس هرم وزارت 
ارتباطات قرار داشتند. وقتی سال ۹۵ سند تبیین الزامات شبکه 
اطالعات تصویب شد، ایشان چه سمتی داشتند؟ چرا هنوز این وزارت 
نتوانســته معماری شبکه ملی اطالعات را تدوین و تصویب کند؟
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

با وجود همه حاشیه ها، سرانجام تجمع انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا برگزار شد

بازگشت پر سر و صدای ترامپ
  جهان/زارع  سرانجام دونالد ترامپ با برگزاری 
یک تجمع در تولسا، شهری که نماد جنگ های 
نژادی است، به رقابت های میدانی برای انتخابات 
2020 بازگشت. ترامپ اعالم کرده بود برای این 
مراسم یک میلیون بلیت فروخته، اما برپایه آنچه 
فاکس نیوز )رسانه نزدیک به ترامپ( گزارش داد، 
جمعیتی که به سالن آمدند به زحمت 15هزار 
نفر می شــدند. دموکرات ها بسیار تالش کردند 
ایــن تجمع را به بهانه کرونــا تعطیل کنند اما 
موفق نشدند. با وجود این، تست کرونای 6 نفر 
از برگزارکنندگان این تجمع مثبت اعالم شده 

است.
ترجیع بند اصلی شــو آف ترامپ در تجمع روز 
گذشته توهین به جو بایدن، رقیب دموکراتش 
و حامیان او بود. ترامپ مدعی شد بایدن آن قدر 
گیج اســت که در میهمانی ها همســرش را با 
دیگر میهمانان اشتباه می گیرد. رئیس جمهور 
فعلی آمریکا گفت: بایدن خواب آلود همیشــه 
در طرف اشتباه تاریخ ایستاده است. افرادی که 
بــا او کار می کردند می گویند او هیچ وقت یک 
تصمیم درست در سیاست خارجی نگرفته است. 
ترامپ آنچه را نمونه های رفتار بایدن در سیاست 

خارجی نامید مطرح کــرد و گفت: در ماجرای 
کرونا، بایدن هیچ گاه علیه چین موضع نگرفت؛ 
همچنین بایدن مخالف ترور ]شهید[ سلیمانی 

بود، همچنان که مخالف قتل بن الدن بود.
او در ادامــه ضمن تالش برای مخفی کردن 
نیازش به توافق با ایران مدعی شــد به زودی 

توافق مهمی با ایران خواهد داشت و خطاب 
به مسئوالن کشــورمان ادعا کرد: اگر پیش 
از برنــده شــدن مــن در انتخابــات توافق 
نکنید، پس از انتخابات باید هزینه بیشتری 

بپردازید.
طبق نظرسنجی های انجام شده، ترامپ حتی در 

ایالت های جمهوری خواه عقب تر از بایدن است.
ترامــپ در ادامه به شــایعه هایی کــه درباره 
سالمتی اش در آمریکا پیچیده، به روش خودش 
پاســخ داد و ضمن نمایش راه رفتن روی ســن 
برگزاری سخنرانی گفت: ببینید من این لیوان 
آب را راحــت می خورم. آن روز که دســت من 
لرزید چون بیش از 600 بار ســالم نظامی داده 

بودم.
وی سپس آب را به سمت جمعیت پرت کرد!

ترامپ معترضــان آمریکایی را کــه این روزها 
عده شان بسیار زیاد شــده و در همه شهرهای 
آمریکا تظاهرات می کنند، چپ های افراطی نامید 
و خطاب به شهردار سیاتل بار دیگر اعالم کرد اگر 
نمی تواند آنتیفا را شکست دهد، یکساعته سیاتل 

را برایش پس می گیرد.
او با اشاره به برخی فعالیت های معترضان گفت: 
عده ای رادیکال، مجســمه کریستف کلمب را 
پایین کشــیدند و پرچم را آتــش زدند. ولی ما 
حزب آبراهام لینکلن هســتیم که حزب نظم و 
قانون است. باید قوانین جدید تصویب کنیم. باید 
برای هر کسی که پرچم آمریکا را آتش می زند، 

یک سال زندان تعیین کنیم.

دیمتری پسکوف:
 پوتین نمی تواند به توافق ©

با ترامپ اعتماد کند
دیمتری  تســنیم: 
سخنگوی  پســکوف، 
رسمی کاخ کرملین با 
پوتین  اینکه  بر  تأکید 
نگران این واقعیت است 
که احتمــال دارد در ماه هــای آینده هیچ 
توافقــی در عرصه ثبات و امنیت بین المللی 
صورت نگیرد، گفــت: برای والدیمیر پوتین 
این مسئله اهمیت دارد که چقدر می تواند به 
توافق های خود با همتای آمریکایی اش اعتماد 
کند، تا چه اندازه اقدام های رئیس جمهوری 
آمریکا قابل پیش بینی است. این یک وضعیت 
کاماًل خطرناک برای کل جهان اســت. برای 
رئیس جمهور پوتین مهم است که درک کند 
بــا  می توانــد  آمریکایــی اش  همتــای 
مسئولیت پذیری درباره این مسائل گفت وگو 
کــرده و راه حلــی برای اصــالح وضعیت 

نامشخص کنونی پیدا کند.

رویترز: پلیس ســیاتل اعالم کرد در تیراندازی 
انجام شده در خالل تظاهرات ضد نژادپرستانه، یک 
نوجوان آمریکایی کشته و یک نفر زخمی شده است.

تسنیم: رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش 
دادند واشــنگتن هفته جــاری در برگزاری 
نشســتی برای اجرای طرح گسترش اشغال 

کرانه باختری تصمیم گیری می کند.
یورونیوز: یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه 
حکم داد جان بولتون، مشاور پیشین امنیت 
ملی این کشــور می تواند کتاب خود درباره 

ترامپ را منتشر کند.

 فارن پالیسی درباره رویکرد ترامپ 
در مقابل اعتراض ها نوشت

ضعیف ترین مرد قدرتمند جهان©
جهان: اســتفان والت، 
پالیسی  فارن  تحلیلگر 
نوشت:  یادداشــتی  در 
رئیس  ترامپ،  دونالــد 
جمهور ایاالت متحده و 
جمهوری خواهان خشونت طلبِی مانند تام کاتن 
می پندارند تنها عامل مــورد نیاز برای پایان 
دادن به اعتراض ها، استفاده بی رحمانه از زور 
است. زور و نیروی قهری فقط گاهی و به ویژه 
هنگامی کارآمد است که تهدیدی واقعی علیه 
ثبات رژیم وجود دارد، یعنی شرایطی که بخش 
عمده مــردم حامی دولت هســتند و دولت 
می تواند روی پیــروی نیروی های امنیتی از 
دســتورها و پاسخ بی رحمانه حساب کند. اما 
همان طــور که عملکرد شــاه ایران و ســایر 
حاکمان مستبد نشان داد، به کارگیری مشت 
آهنین می توانــد اعتراض های صلح آمیز را به 
خشــونت تبدیل کند، افراد بیشــتری را به 
مخالفت و خیابان ها بکشاند و سرانجام موجب 
چرخش سوگیری مردمِی تشکیالت امنیتی یا 
انحالل آن شــود.وی در ادامه افزود: حتی اگر 
سرانجام یک حاکم مستبد »پیروز شود« کشور 
چیزی جز یک پوسته توخالی نخواهد بود. این 
شــرایط دشوار روشــنگر یک حقیقت است: 
ترامپ، رئیس جمهوری اســت بی کفایت که 
یأس و کالفگی اش روز به روز افزایش می یابد، 
او دیگر کارتی برای بازی ندارد. بهترین پاسخ، 
نــه گفتن بــه خون ریزی هایی اســت که او 

مأیوسانه به آن ها نیاز دارد.
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خروج خونین لندن از قرنطینه
 3 کشته 

در حمله یک مرد با چاقو
بی بی سی: یک مرد 25ساله در لندن، با 
چاقو ســه نفر را کشت. پلیس این حادثه 
را »حمله تروریســتی« اعالم کرد. در این 
حمله ســه نفر دیگر نیز به شدت زخمی 
شده اند. برخی رسانه های محلی می گویند 
مظنون اهل لیبی و ســاکن غرب لندن 
اســت. پارکی که حادثــه در آن رخ داد، 
شنبه پس از گذشت چند هفته قرنطینه 
مملو از جمعیت بود. این حمله سه ساعت 
پس از برگزاری تظاهرات علیه نژادپرستی 
روی داد. اما پلیس و ســازمان دهندگان 
تظاهرات معتقدند این اتفاق به تظاهرات 

ربطی نداشته است.

بارزانی در بغداد به دنبال چیست؟©
الوقت: اوضاع سیاسی پساداعش عراق نه تنها در مسیر برقراری ثبات قرار نگرفته بلکه 
شاهد گسترده شدن سطحی از بحران های بزرگ در این کشور بوده ایم. در این میان، 
یکی از مهم ترین مسائلی که همچنان حل نشده باقی مانده، اختالفات اقلیم کردستان 
با حکومت مرکزی است. این مسئله از ابتدای تصویب قانون اساسی و تشکیل حکومت 
جدید عراق در ســال 2005 تاکنون پابرجا بوده و همــواره نه کردها و نه حکومت 
مرکزی هیچ گاه درهای گفت وگو را نبستند. در همین راستا، نچیروان بارزانی، رئیس 
اقلیم کردســتان، یکم تیر برای دیدار با ســران سه قوه عازم بغداد شده و با کاظمی 
نخست وزیر، برهم صالح، رئیس جمهور و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار 
و گفت وگو داشــت. با این اوصاف، اکنون این پرسش قابل طرح است که زمینه های 

گفت وگوهای رئیس اقلیم کردستان با مقام های سیاسی بغداد چه بوده است؟
بدون تردید مهم ترین محور سفر بارزانی به بغداد را می توان موضوع بودجه و رسیدگی 
به امور اقتصادی کشــور دانست. در سالیان گذشــته بحث پرداخت بودجه یکی از 
مسائل مهم مورد اختالف بغداد و اربیل بوده است. در سطحی دیگر، همواره مسئله 
صادرات غیرقانونی نفت توسط اقلیم مطرح می شد. عدم پذیرش اراده حکومت مرکزی 
از ســوی اقلیم در نهایت موجب شــد در اواخر 2013 سهم بودجه کارکنان اقلیم 
 کردستان از سوی نوری المالکی، نخست وزیر وقت عراق قطع شود و این روند در دوره 
حیدر العبادی نیز ادامه داشت اما به قدرت رسیدن عادل عبدالمهدی، موجب گشایشی 
در مناسبات دو طرف در زمینه بودجه شد. براساس توافقی میان آن ها، کردها روزانه 
باید 250 هزار بشکه نفت به شرکت ملی بازاریابی نفت عراق تحویل می دادند و در 

مقابل ماهانه 430 میلیون دالر به عنوان حقوق کارمندان دریافت می کردند.
کاهش درآمدهای نفتی عراق به دلیل ســقوط بهای نفت و شیوع کرونا موجب 
قطع مجدد بودجه اقلیم توسط بغداد شد که مشکالت فراوانی در پرداخت حقوق 
کارکنان کردســتان ایجاد کرده است. اکنون در وضعیت جدید، نچیروان بارزانی 
در ســفر خود به بغداد امیدوار است توافقی جدید در این زمینه با کاظمی شکل 
بدهد. در این میان نکته قابل توجه این است که حکومت مرکزی با صراحت اعالم 
کرده اقلیم کردســتان باید تمامی درآمدهــای نفتی، مرزی و گمرکی خود را به 
بغداد واگذار کند و تنها در این حالت است که مجدد بودجه به شمال عراق ارسال 
خواهد شــد. یکی دیگر از مسائل قابل توجه در سفر بارزانی به بغداد، حمله های 
اخیر ترکیه به شــمال عراق است. اکنون نظامیان ترک در عمق 190 کیلومتری 
خاک عراق در حال انجام عملیات نظامی به بهانه مقابله با پ ک ک هستند. ترکیه 
دو عملیــات پنجه عقاب در منطقه هفتانیــن و پنجه ببر را آغاز و اعالم کرده  به 
دنبال ســاخت پایگاه های نظامی جدید در شــمال عراق است. اکنون این امر به 
موضوعی برای مذاکره میان اربیل و بغداد تبدیل شــده و دو طرف در پی اعمال 

فشار بر آنکارا برای حفاظت از حاکمیت ملی عراق هستند.

ژاپنی ها در فکر تأسیس ارتش!©
اسپوتنیک: نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر تمایلش برای برگزاری همه پرسی به 
منظور تغییر قانون اساسی این کشور پیش از سپتامبر 2021 تأکید کرد. آبه به 
دنبال افزودن متممی به قانون اساسی درباره »نیروهای دفاع از خود« )ارتش( ژاپن 
است تا شفافیت حقوقی برای این مسئله ایجاد شود. بر این اساس به احتمال زیاد 
بند 9 قانون اساسی پساجنگ دوم جهانی ژاپن، تغییر خواهد کرد. طبق این بند، 
ژاپن نمی تواند ارتش مســتقل داشته باشد. پیش از این و در سال 2014، کابینه 
این کشور قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به نیروهای ژاپن اجازه داده 

می شود در نبردهای خارجی و به نام دفاع از خود حضور یابند.

عربستان به دنبال قتل فعال سیاسی در کانادا

تکرار دوباره تراژدی خاشقچی؟©
جهان: یک چهره مخالف سرشناس عربستانی که در کانادا در تبعید زندگی می کند، 
اظهار کرد به تازگی مقام های کانادایی به او هشــدار دادند عربستان او را به عنوان 
»هدف بالقوه« سوءقصد تعیین کرده  است. به گزارش گاردین، عمر عبدالعزیز 29 
ســاله که دارای ارتباطی نزدیک با جمال خاشقچی، روزنامه نگار به قتل رسیده در 
کنسولگری عربســتان در استانبول بوده، تصریح کرد: مقام های کانادا اطالعاتی را 
درباره وضعیت من کسب کردند مبنی بر اینکه من احتماالً به عنوان یک هدف بالقوه 
حمله تعیین شده ام. محمد بن سلمان و گروهش می خواهند به من آسیب وارد کنند.
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سخنگوی طالبان به آمریکایی ها:النجباء در بیانیه ای 9ماده ای متذکر شدهراس در اردوی صهیونیست ها
حزب اهلل لبنان موشک های 

نقطه زن ساخت
قانون اخراج آمریکایی ها 

نباید به تأخیر بیفتد
وقتی بروید 

دیگر تهدیدتان نمی کنیم
المیادین: در آســتانه ســالروز آغاز جنگ 
33روزه، ویدئویی از توان نقطه زنی موشک های 
مقاومت لبنان در رســانه های اجتماعی این 
کشور منتشر شــده و واکنش اسرائیلی ها را 
برانگیخته است. رسانه های صهیونیستی در 
این خصوص نوشــتند:  »اگر حزب اهلل طرح 
موشک های نقطه زن خود را به پایان برساند، 
بدون داشتن هواپیما، نیروی هوایی در اختیار 
خواهد داشــت«. پیش از این صهیونیست ها 
اعالم کرده بودند نخواهند گذاشت حزب اهلل 
 به موشــک های نقطه زن دســت پیدا کند. 
جروزالم پست گفته است: حزب اهلل دست کم 

150هزار موشک در اختیار دارد.

فارس: جنبش الُنَجباء عراق با صدور بیانیه ای 
9 بندی، وظیفه تیم مذاکره کننده عراقی را 
تسریع در خروج تمام اشــغالگران عنوان و 
تأکید کرد: قابل قبول نیســت اجرای فوری 
قانون اخراج آمریکایی ها به دلیل فشار دشمن 
به تأخیر بیفتد. النجباء با اشاره به اینکه عراق 
در سخت ترین و خطرناک ترین مرحله خود 
قرار دارد، گفته اســت: قبول هرگونه نیروی 
خارجی در کشــور که تصمیمات خود را بر 
عراق تحمیل کند، نتیجه ای غیر از افزایش 
درگیری، دشمنی و سیطره طلبی بر ملت از 
ســوی برخی جناح های مرتبط با نیروهای 

نامشروع نخواهد داشت.

ایسنا: طالبان اعــالم کرده به توافق فوریه 
»به خصوص نگرانی آمریــکا و غرب درباره 
تهدید علیه آن ها از سوی افغانستان« متعهد 
اســت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
هم در این زمینه تأکید کــرد: آن ها نباید 
نگران باشــند. با این حــال، گزارش جدید 
کارشناســان آمریکایی می گوید القاعده و 
طالبــان همچنان روابط نزدیکــی دارند و 
درباره مذاکرات با آمریــکا هم رایزنی های 
مداوم صورت می گیرد. پیش از این رئیس 
فرماندهی مرکزی آمریکا گفته بود: شرایط 
باید مهیا باشد تا ما را راضی کند حمله هایی 

علیه سرزمین ما صورت نخواهد گرفت.

چهره

بدون تیتر

اتاق فکر 

اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ در ســخنرانی پرحرارتی 
پیش از حاضر شــدن پدرش در کمپین انتخاباتی در تولسا 
اکالهاما، معترضانی را که در حال غلبه بر شهرها هستند به 

»حیوان« تشبیه کرد.

عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در بحبوحه تنش ها 
در لیبی، به ارتش دستور داد برای مأموریت های داخل و خارج 

از کشور آماده شوند.

 انعکاس

 خبر

تحلیل

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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جهان/ علوی: سه سال پیش در چنین روزی محمد بن سلمان 
منصب ولیعهدی ســعودی را عهده دار شد و سیاست هایی در 
پیش گرفت که این کشور را اکنون وارد بحران های بی سابقه ای 
کرده است. روزنامه االخبار در این باره نوشته: سه سال کافی بود 
تا سستی بنایی که بن سلمان قصد بنیان آن را دارد، برمال شود.
در بخــش اقتصادی، قــرار بود حجم دارایی هــای »صندوق 
سرمایه گذاری های عمومی« در سال 2020  بین 600 تا 700 
میلیارد دالر باشد تا به چشــم انداز 2 تریلیون دالری در سال 
2030 برسد؛ اما طرح های سرمایه گذاری آن طور که می بایست 
پیش نرفــت و اکنون دارایی این صندوق بیــن 300 تا 400 

میلیارد دالر است.
یکی از برنامه های بن سلمان »برنامه توسعه شخصیت ملی« 
با محورهای »روحیــه ابتکار و وظیفه شناســی« و »افزایش 
انگیــزه برای موفقیت و امیــدواری« زیرمجموعه هدف اصلی 
یعنی »افزایش شــغل در بخش خصوصی« و »تنوع بخشی به 
در آمدها« اســت؛ اما بخش خصوصی نخستین قربانی رکود 

اقتصادی شــد و همچنان 70 درصد بودجه سعودی بر نفت 
تکیه دارد. بن سلمان سعی داشت بافت جامعه سعودی را که 
»رفاه طلبی در برابر اطاعت پذیری« است به »ملی گرایی و کار 
برای وطن« تغییر دهد، امــا در عمل چیزی جز »ملی گرایی 

افراطی« بدست نیامد.
هرچند ولیعهد سعودی با بازداشت گسترده مخالفان خود در 
واقعه هتل »ریتز کارلتون« و زندانی کردن عمو و عموزاده خود 
تا حدی رقیبان را محدود ســاخت؛ اما همچنان نگران ایجاد 
جبهه ای هماهنگ علیه خود در داخل عربستان است. به نوشته 
 واشــنگتن پســت، در حال حاضر 84 نفر از فرزندان مقام ها 

ممنوع الخروج هستند.
براساس اسناد فاش شــده ویکی لیکس از سفارت آمریکا در 
ریاض در سال 2010، محمد بن نایف وزیر کشور وقت سعودی 
به آمریکایی ها گفته بود »عربســتان سعودی با مشکلی به نام 
یمن مواجه است«. با گذشت 10 سال، به لطف سیاست های 
بن سلمان، یمن به باتالقی برای سعودی ها تبدیل شده است. 

امروز ریاض نه قادر است روند درگیری ها را به نفع خود تغییر 
دهد و نه می تواند بدون هیچ دســتاوردی از آن خارج شود و 

نگران آبروی خود است. 
اوضاع و احوال این روزهای خانواده ســلطنتی عربستان نشان 
می دهد بن سلمان به هیچ قاعده و اصولی پایبند نیست و وی با 
بی رحمی تمام عزم خود را با حمایت های خارجی به ویژه طناب 
پوسیده »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا که پایش روی 
پوست خربزه است، برای رسیدن به تخت شاهی عربستان جزم 

کرده، تختی که به هیچ کس وفا نکرده است.

بن سلمان، ولیعهد آل سقوط!
در سه سال اخیر عربستان به چه نقطه ای رسیده است؟

گزارش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت پارس قطران شکوهیه 

به شماره ثبت 3178 وشناسه ملی 
10860979947

بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت 
دع��وت بعمل می آیدکه راس س��اعت 
1۴ مورخ 1399/0۴/1۴ درمحل شرکت 
حضوربهم رسانند دستورجلسه:             

1- تصویب صورتحسابهای مالی سال98         
2- تعیین بازرسان.    

3- انتخاب اعضاهیئت مدیره 
ع هیئت مدیره  9
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهیه و تحویل  1000 متر کابل نیمه افش�ان با سطح مقطع 
1X240 و ولت�اژ عایقی 1- 6/. کیلو ولت را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 1399/04/07 ضمن مراجعه  به س�ایت اینترنتی استعالم ها و 

 http://sem.aqr-harimeharam.org مناقصات به آدرس
) تلف�ن:  31305243  -051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام 

نمایند.

آگهی مناقصه 

/ع
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پروژه  در دست احداث خود تعدادی چیلر را به شرح شرایط 
مندرج در اس�ناد مناقصه، از طریق مناقصه عموم�ی خریداری نماید. لذا 
متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا تاریخ 1399/04/05 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان قدس به 
نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 
عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلف�ن  32001126 -051تماس حاصل نمایند. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مناقصه عمومی خرید چیلر

س
/9
90
25
84

شهروندان گرامی :
 از بکارگیری کارگران مستقر در حاشیه معابر پرهیزنموده و از طریق جایگاه های 
ساماندهی کارگران ساختمانی نیروی کارگری روزمزد خود را تامین نمایید.

ــاس تلفـن تم
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