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دادستان نظامی تهران 
تشریح کرد

جزئیات تازه از 
حادثه هواپیمای 

اوکراینی

رئیس شورای شهر مشهد 
تأکید کرد

آمادگی برای 
بازنگری طرح 

بافت اطراف حرم
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گفت وگوی  روز

  جهان  پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح الحاق 
قسمت هایی از کرانه باختری رود اردن به مناطق اشغالی پرده برداشت، واکنش های 
مختلفی را از کشورها و گروه های منطقه ای و بین المللی شاهد بودیم. در این میان، 
یکی از راهبردهایی که رهبر انقالب در ســال 93 آن را به صورت علنی بیان کردند، 

تسلیح کرانه باختری بود که منجر به قدرتمند شدن مقاومت...

آیا نوار غربی را می توان مانند غزه مسلح کرد؟ 
رئیس سابق مرکز مطالعات فلسطین پاسخ می دهد

تسلیح کرانه باختری؛ ضرورت ها و ابعاد احتمالی

 ............ صفحه 8

 قدس مصوبه جدید دولت برای کنترل نرخ اجاره بها را بررسی می کند 

حمایت کاغذی از مستأجران!
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کشیش ها می گفتند حضور مالئکه را درحرم احساس می کنیم
محسن مجتهدزاده، 15 سال است با زبان اسپانیولی اسالم را تبلیغ می کند

نذر فرهنگی برای فیلم سازی 
در حوزه رضوی

قدس خراسان/ ماشینیسم بالی جان 
زیارت شده است

عادی سازی سالخوردگی 
جمعیت کشور!

ابراهیم فیاض در گفت وگو با قدس: پیشنهاد محسن علی اکبری ،تهیه کننده سینما و تلویزیون در نقد اظهارات رئیس سابق انجمن جمعیت شناسی مطرح شد

 سیاست  مشی حضــرت آیت اهلل خامنه ای در دوران رهبری انقالب اسالمی همواره حفظ 
جمهوریت و اسالمیت نظام بوده است و در ادوار مختلف همانند فتنه سال 88 و حتی پیشتر 
از آن در حوادث سال 78 یک تنه برای حفظ رأی مردم و نظام در برابر زیاده خواهی جریان های 
سیاسی ایستادند. بر همین اساس دموکراسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رأی مردم و 
به اعتراف خود غربی ها به گونه ای بوده که در نظام سیاسی ما کسی که دارای تفاوت هایی با 

اندیشه رهبری بوده، رأی مردم را از آن خودکرده...

 ............ صفحه  3

چهکسیمسئول
وضعفعلیاست؟

موسوی  خوئینی ها با سوء استفاده از مشی 
دلسوزانه رهبری، به دنبال فرار رو به جلو است

 ............ صفحه 2
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حسن نجفی در گفت وگو با قدس:عک

باساخت»آسمانهشتم«
همهدرهابهرویمبازشد

 یادی از »میکائیل آلوارز« 
که خادم نمونه فرهنگ رضوی شده است

ازسرزمینماتادورها
تاخطهخورشید

 سیما و سینما  نگاهی اجمالی به فیلم ها و سریال های ساخته 
شده درباره سیره و معارف حضرت رضا)ع(، نشان از کم کاری 
سینماگران ما در این حوزه دارد. عده ای از کارشناسان فرهنگی 
بر این باورند که در سال های اخیر، سینمای غرب و هالیوود با 

 ............ صفحه 12نگرش های اومانیستی و تحریف...
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گفت وگوی قدس با تهیه کننده سریال حضرت موسی)ع(

آستان قدس می تواند 
به قطب فیلم سازی دینی 

تبدیل شود
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شهروندان گرامی:

 برای بكارگیری كارگران ساختمانی با تلفن 3175 تماس بگیرید.
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تلفن تماس:37681713   
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قالیباف:  نیازمند ارتباط چهره به چهره با مردم هستیم  سیاست: نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد. قالیباف در این جلسه با 
تأکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم هستیم، گفت: مالقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم مؤثر باشد، برای ما اثرگذار است و سبب می شود از فضای مردمی 

دور نشده و مشکالت آنان را فراموش نکنیم.

 سیاست  مشی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دوران رهبــری انقاب اســامی همواره 
حفظ جمهوریت و اســامیت نظــام بوده 
اســت و در ادوار مختلف همانند فتنه سال 
88 و حتی پیشتر از آن در حوادث سال 78 
یک تنه برای حفظ رأی مردم و نظام در برابر 
زیاده خواهی جریان های سیاسی ایستادند. بر 
همین اساس دموکراسی جمهوری اسامی 
ایران بر اســاس رأی مردم و به اعتراف خود 
غربی ها به گونه ای بوده که در نظام سیاسی ما 
کسی که دارای تفاوت هایی با اندیشه رهبری 
بوده، رأی مردم را از آن خودکرده و سکاندار 
امور اجرایی کشور شده است.

اما نامه اخیر یکی از چهره های 
اصاح طلب بــه رهبر معظم 
انقاب بار دیگر نشان داد که 
برخی از جناح های سیاســی 
بی توجه به مشی دلسوزانه و 
مشفقانه ایشان، به دنبال فرار 
از مسئولیت و پاسخگو نبودن 

به مردم هستند.
محمد موسوی خوئینی ها، دبیر 
کل مجمــع روحانیون مبارز 
در حالــی از اوضاع اجتماعی 
و سیاســی کشــور و روش 
مدیریت  عالی کشــور انتقاد 
کرده که هیچ اشاره ای به نقش 
خود و جریان سیاســی متبوعش در وضع 

فعلی نکرده است.

کارنامهبیپاسخموسویخوئینیها»
هماننــد  شــخصیتی  آنکــه  به ویــژه 
موســوی خوئینی ها در چهل ســال اخیر 
کارنامه ای پر از رویدادهای خاف مصلحت 
نظام و مردم داشته است و حتی در برهه ای 

شخصاً دارای مسئولیت اجرایی بوده است.
ســید محمد موســوی خوئینی ها، روحانی 
سیاســی چپ گرایــی که در آغــاز انقاب 
اسامی با تفسیرهای سوسیالیستی از قرآن 
و متون دینی در مسجد جوستان در شمال 
تهران مشهور بود. تفاسیری که با انتقادهای 
روشــن  متفکران دینی دیگر مانند شــهید 
مطهری مواجه شــد. خاطرات ناطق نوری 
نیــز مؤید همین تحریــف گفتمان انقاب 
توســط موسوی خوئینی هاســت؛ علی اکبر 
ناطق نــوری، قاضی اصلــی دادگاه اعضای 
گروهک فرقان )عامل ترور شهید مطهری( 

در گفت وگویی با نشــریه یادآور به  صراحت 
گفته بود اعضای گروهک فرقان از آموزه های 

موسوی خوئینی ها استفاده کرده اند.
حتــی چهره هــای اصاح طلبــی نظیــر 
صــادق زیبــاکام نیز معتقد اســت: »هنر 
موســوی خوئینی ها این اســت که هرچند 
وقت یک بار انگشــت اتهام را به سمت یکی 
از شخصیت های نظام نشانه می گیرد و روزی 
علیه آقای هاشــمی ســخن می گوید و روز 
دیگر خطاب به رهبری مشکات را گوشزد 
می کنــد، در صورتی  که اگر قرار باشــد در 
دادگاهی متهمان بــه خاطر به وجود آمدن 
وضع کنونی احضار شوند، نخستین فردی که 
باید در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود، خود 

آقای موسوی خوئینی هاست«.
وی تأکید کرد: »او با متهم کردن دیگران 
سعی می کند بار مســئولیت را از گردن 
خود وانهد و کاری کند که مردم فراموش 
کنند عامل تحریف گفتمان انقاب خود 

او بوده است«.

برائتمجمعروحانیونمبارز»
وکارگزارانازافراطیگرایی

آشــی کــه موســوی  خوئینی ها بــرای 
اصاح طلبان پخت آن قدر شــور است که 
حتی چهره های شــاخص اصاح طلب نیز 
پا پس کشیدند؛ به طور نمونه حجت االسام 
مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز 
گفت نامه خوئینی ها، تصمیم و نظر شخصی 
او بوده و هیچ ارتباطی به مجمع روحانیون 
مبارز ندارد؛ اما در این میان محمد قوچانی 
از اعضای ارشد حزب سازندگی روز گذشته 
در ســرمقاله ارگان مطبوعاتی این حزب 

رســماً حســاب حزب خود را از این رفتار 
رادیکال جدا کرد و عماً از رویکرد جدید 

اصاح طلبان رادیکال رونمایی کرد.
محمــد قوچانــی، دربــاره نامــه اخیر 
موســوی خوئینی ها و دفــاع حجاریان و 
علوی تبار از رادیکالیســم نوشت: دفاع از 
رادیکالیسم به عنوان تفکری ریشه محور از 
چندی پیش در دســتور کار روشنفکران 
سیاســی جناح چپ رادیکال قرار گرفته 
است. مشــهورترین آن ها سعید حجاریان 
اســت کــه در  نظریه پــرداز سیاســی 
گفت و گویی با روزنامه همشهری به صراحت 
از اصاح طلبانی چون خاتمی و بهزاد نبوی 
و به اشــاره از ســازمان های سیاسی مثل 
کارگزاران و اتحاد ملت انتقاد کرد و نقد آنان 

بر رادیکالیسم را نادرست خواند.

سوءاستفادهازمشیدلسوزانه»
رهبرمعظمانقالب

وی در بخــش دیگری از یادداشــت خود 
با اشــاره به رایزنی اســحاق جهانگیری از 
اصاح طلبان عضو دولــت با رهبر معظم 
انقاب در چند ســال اخیــر می گوید که 
پیشــنهاد گفت و گو از سوی حاکمیت به 
موسوی خوئینی ها داده شد، اما او گفت و گو 
به عنوان نماینده اصاحات را نپذیرفت. وی 
خطاب به موسوی خوئینی ها تأکید کرده 
اســت: چرا آقای خوئینی ها آن زمان که 
امکان گفت وگو فراهم شد، گفت وگو نکرد و 
چرا اکنون گفت وگویی عمومی و پر از کنایه 

و بدون انتظار پاسخ را انجام می دهد؟
اظهارات قوچانی مؤید این مســئله است که 
موســوی خوئینی ها با سوءاســتفاده از مشی 

دلســوزانه رهبر معظم انقاب به دنبال وارونه 
نمایی حقیقت اســت. موســوی خوئینی ها و 
جریان سیاســی متبوعش تاش دارند که به 
مخاطــب القا کنند مردم از نظام روی گردان و 
به والیت فقیه بی اعتماد شده اند و تلویحاً همه 
ناکامی هــا و ضعف هایی که طیف سیاســی 
خود او در بیشــتر ادوار گذشــته در مناصب 
مختلف به ویژه مناصب اجرایی برای این کشور 
ایجــاد کرده را به گردن نظــام و رهبر معظم 
انقاب بیندازند. درحالی کــه در اکثر حوادث 
و فتنه های گذشــته رد پای پررنگ شــخص 
موسوی خوئینی ها وجود داشته است؛ به طور 
نمونه در غائله تیر 78 او مدیرمسئول روزنامه 
سامی بود که جرقه شورش خیابانی را زد یا در 

سال 88 نیز جزو حامیان اصلی فتنه گران بود.

تالشبرایفریبمردم»
باژسترادیکالیسم

اما به راستی ریشه اظهارات تکراری و متناقض 
اخیر موسوی خوئینی ها چیست؟ از همین 
جهت است که عباس سلیمی نمین، مدیر 
دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ ایران معتقد 
است که نباید به صورت یک امر رسانه ای به 
ایــن نامه پرداخت و باید یک کار تحقیقاتی 
عمیق در مورد این نامه صورت گیرد تا زوایای 

این قضایا کاماً روشن شود.
شــاید بتوان ریشــه افراطی گــری امثال 
موســوی خوئینی ها را در انتخابــات آتــی 
ریاست جمهوری دانست، درحالی که مردم 
از عملکرد جریان های سیاسی حامی دولت 
ناراضی هستند و آن ها را مسئول وضع فعلی 
اقتصادی کشــور می دانند، آن ها در فراری 
روبه جلو خود را اپوزیســیون جا می زنند تا 
بگویند مسئول وضع فعلی ما نیستیم و دوباره 

به ما رأی بدهید.
وگرنه در نظام اســامی نقد عالی ترین مقام 
نه تنها مذموم نیست، بلکه باید مورد استقبال 
هم قرار گیرد؛ چراکه اوالً تجلی آزادی بیان 
در اســام اســت و ثانیاً میــزان فرزانگی و 
غنای عقایــد و تصمیمات راهبردی رهبری 
معظم انقاب به قدری است که اتفاقاً نقدها 
ســبب جلب نظر، تمرکز و مداقه متفکران 
در این تصمیمات خواهد شــد و برجستگی 
آن نمود بیشــتری خواهد داشــت، اما نام 
موسوی خوئینی ها با بحران سازی گره خورده 
است و تجربه های گذشته از رفتار این چهره 

اصاح طلب مؤید همین مسئله است.

موسوی  خوئینی ها با سوء استفاده از مشی دلسوزانه رهبری، به دنبال فرار رو به جلو است

چهکسیمسئولوضعفعلیاست؟

بازنشســته فرهنگی مهر98 هســتم. ما تا کی باید منتظر پاداش آخر خدمت س
بمانیم، دولت می گوید هر دستگاهی از فروش اموال مازاد خود پاداش آخر خدمت 
کارکنانش را بدهد، پس تکلیف کسر حق صندوق بازنشستگی ماهانه در زمان شاغل 

بودن که به خزانه رفته است، چه می شود؟!  9190002089 
جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسامی و نمایندگان گرامی س

حال که ملت به شما اعتماد کردند شما باید محروم و مناطق محروم را تعریف نمایید  
نه اینکه صرفاً چند استان را محروم قلمداد کرده و تمام کمک ها به آن ها تعلق گیرد. 
باور کنید در حاشیه شهرهای استان تهران، مشهد و اصفهان هم محرومان بسیاری 

وجود دارند، به داد آن ها هم برسید. 9150006196
آقای وزیر رفاه! افزایش حق مسکن و خواربار بازنشستگان تأمین اجتماعی که قرار س

شد700هزار تومان شود، چرا پرداخت نشد؟ 9380008390
پیرو گزارش کارشناســی آقای جعفریان با موضوع سیل کرونا از جانب هریرود س

که هفت تیر در روزنامه قدس منتشر شد از شما در خواست داریم تا با نمایندگان 
مجلس و مسئوالن کشوری و استانی گفت وگو کنید که برای مرزبانان که روزانه با 

تعداد زیادی از اتباع بیگانه در ارتباط هستند، کاری بکنند.   9150008025 
دوسال بعد از رو شدن فرمالیته بودن بازی اینستکس اروپایی فکرش هم نشدنی س

است که از این اتحادیه وابسته به آمریکا آبی گرم شود .   9150009278 
جناب آقای قالیباف، قفل مشــکات بازنشســتگان و مستمری بگیران تأمین س

اجتماعی در انتظار کلید شماست، با تصمیمات انقابی و مبتنی بر اجرای عدالت 
چاره ای بر مشکات ما بگشایید.  93000000365  

سهمیه بندی بنزین کاً اشتباهه، به خصوص با سهمیه بندی مسخره ای که دولت س
انجام داده و همه چیز را به نفع خودش کرده. افزایش قیمت بنزین وقتی منطقی 
است که اتوبوس تو شهری و بین شهری کاهش قیمت داشته باشد تا مردم بتوانند 

با سهولت بیشتر از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 9150003660
انسولین بیماران دیابتی پیدا نمیشه و هرماه برای گرفتن سهمیه انسولین باید س

تمام داروخانه ها را بگردیم. آزادش خیلی گرونه و تازه اونم پیدا نمیشه. اگر بیماران 
دیابتی انسولین نزنن نمیتونن حتی یک وعده غذا بخورند و به کما می روند. وضعیت 

ما اورژانسیه خواهش می کنم لطفاً کمکمون کنید . 9120005201

دادستان نظامی تهران تشریح کرد

جزئیات تازه از حادثه هواپیمای اوکراینی©
سیاست: غام عباس ترکی، دادستان نظامی 
استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده های 
شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی 
از وکای آنان که در سازمان قضایی نیرو های 
مسلح برگزار شد، گفت: از خانواده های محترم 
شهدای ســانحه هوایی تشــکر می کنم که 
دعوت امروز سازمان قضایی نیرو های مسلح 
را پذیرفتند، هرچند پرداختن به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانواده های شهدا 
ســخت است. به گزارش فارس وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیرو های مسلح در این 
حادثه همدرد خانواده های شهداســت، گفت: تشریح حادثه در جلسه امروز، به منظور 

طبیعی جلوه دادن و یا توجیه آن نیست.

اشتباهفاحشدرتشخیصشمالتوسطسامانه»
دادســتان نظامی تهران با اعام اینکه دادســرای نظامی در بررسی ها به مواردی از 
خطا ها رسیده است، یکی از خطا های تأثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان 
کرد: سامانه سیاری که موشک شلیک کرده، پس از راه اندازی مجدد به دلیل شرایط 
میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی کند و همین اشتباه فاحش موجب می شود 
که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختافی حدود ۱0۵ درجه توسط 
اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می گیرد و در 
نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می شود. ترکی افزود: این خطای انسانی در تنظیم 
مختصات موجب می شود، اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که 
از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، 
ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما 
با خط سیری که کاربر مشاهده می کرده، متفاوت بوده است. وی افزود: کاربر سامانه 
پدافندی، مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعام می کند، 
ولی پاســخی دریافت نمی کند و اطاعات ثبت شده نشان می دهد که پیام سامانه 
دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و پیش از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه 
کاربر اقدام به شــلیک کرده، در حالی که این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود. 
ترکی ادامه داد: کاربر سؤال را می پرسد و منتظر پاسخ نمی شود و بر اساس تشخیص 
خودش، شــلیک را انجام می دهد و انتشار خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در 
سامانه ناشی از مشاهدات نور های پرتاب شونده در مناطق مرزی توسط دیده بانان در 

ساعاتی پیش از وقوع سانحه نیز مزید بر علت می شود.

شلیکبدوناخذمجوز»
وی با اشاره به اینکه سامانه ها به عنوان واحد های عملیاتی پایین دستی، ارتباطی با برج 
مراقبت نداشته اند و صرفاً برابر دستورالعمل ها باید برای تشخیص اهداف مشکوک از مرکز 
باالدستی استعام و کسب تکلیف می کردند، گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ 
دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانه های پایین دستی صادر نشده و در زمان 
وقوع ســانحه، وضعیت سامانه های پدافندی تحت مقررات »آتش محدود« بوده نه آتش 
به اختیار؛ بنابراین صرفاً باید با دریافت مجوز از شــبکه، شلیک صورت می گرفت. ترکی 
با اشــاره به اینکه تشخیص نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه سامانه، گفت: 
خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد، این بود که سامانه بدون گرفتن اجازه از شبکه، اقدام 
به شلیک کرد. وی با اشاره به اینکه طبق نظرات کارشناسان و نتایج بررسی اولیه هیئت 
قضایی، سامانه پدافندی به صورت فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص 
دوســت از دشمن است، گفت: اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهدید 
کننده شناسایی کند، باید به مراکز باالدستی خودش که همان شبکه پدافندی است اعام 

نماید و پس از دستور شبکه اقدام کند.

بازداشتخطاکاران»
وی با بیان اینکه دو موشــک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان 
حاکی اســت که یکی از این موشــک ها تأثیری روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در 
نزدیکی هواپیما منفجر شــده، گفت: ۲۶ ثانیه فاصله شــلیک های اول و دوم بوده، ولی 
متأسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمی کند. 
دادستان نظامی استان تهران با تأکید بر اینکه یک خطا گاهی یک فاجعه غیرقابل جبرانی 
را رقم می زند، اظهار کرد: اعتقاد کارشناسان این است که اگر کاربر سامانه احتیاط الزم را 
انجام می داد و از تجربه اش استفاده می کرد، این سانحه قابل پیشگیری بود. وی خاطرنشان 
کرد: افرادی که مجموعه این خطا ها را مرتکب شدند، کسانی هستند که بازداشت شدند.

نحوه ورود سپاه به صنعت خودروسازی©
سیاست: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید 
از پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره نحوه ورود نیروهای مسلح و 
سپاه به حوزه خودروسازی، اظهار کرد: کار ساخت با خودروسازان است، ما به رفع 
کاستی هایی که عزیزانمان در صنعت خودرو دارند کمک می کنیم. فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه با بیان اینکه در بخش های فناوری و برخی قطعات که وابستگی 
وجود داشته، برای بومی سازی آن ها کمک خواهیم کرد، تأکید کرد: از سویی آدرس 
صنعتگران  و شرکت های دانش بنیان داخل را ما بیشتر از دیگران می دانیم، در این 
زمینه در حال کمک به خودروســازان هستیم و بنا نیست تصدیگری کنیم و وارد 

خودروسازی شویم، ما می خواهیم کمک کنیم.

دستور جلب برای 36 نفر در پرونده ترور حاج قاسم©
سیاســت:  دادستان تهران در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به اقدام های 
انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعام کرد: 
۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاســم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از 
مســئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها شناسایی شدند که توسط مقام 
قضایی برای آن ها دستور جلب و اعام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر 
شده است. وی عنوان اتهامی این افراد را »قتل« و »اقدام تروریستی« اعام کرد و افزود: 
در رأس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او 

حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

ریشه دورویی مقام های ©
اماراتی در رابطه با ایران

رویکرد منافقانه مقام های شیخ نشین امارات 
متحده عربــی در نوع تعامل با کشــورمان 
مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه سابقه ای 
دیرین دارد. مقام های ابوظبی در طول همه 
سال های پس از انقاب در حالی که از تعامل 
خوب با تهران سخن می گویند در پشت پرده 
با دشمنان کشورمان زد و بند داشته و اهداف 
پشت پرده خود را دنبال می کنند. در موضوع 
پرونده هسته ای ایران هم این موضوع صادق 
اســت. اما از میان مقام های این شیخ نشین 
عربی، طی ســالیان اخیر نام دو نفر در بیان 
مواضع ضد ایرانی بیشتر ســر زبان هاست؛ 
ضاحی خلفان، فرمانده نیروهای پلیس دبی 
و انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی. در 
آخرین مورد، اظهارات سه روز پیش قرقاش 
درباره ایران خبرساز شد. وی در گفت و گو با 
شــبکه »سی اِن بی سی« آمریکا ضمن نسبت 
دادن اتهام هایی به کشورمان در رابطه با حمله 
به دو نفتکش ســعودی در بندر »الفجیره« و 
بی ثبات سازی منطقه، در عین حال مدعی 
شــد ابوظبی به دنبال روابط خوب با تهران 
اســت! نقش ائتاف ســعودی - اماراتی در 
بیشتر بحران های منطقه مشهود است. حال 
چه می شــود که دولت امارات به خود اجازه 
می دهــد هر از چند گاهی چنین اتهام هایی 

علیه کشورمان مطرح کند؟
مهم ترین متغیــر تأثیرگذار در جهت دهی 
به سیاســت خارجی این شــیخ نشــین 
حاشــیه جنوبی خلیــج فــارس در نوع 
رابطه با همســایه شــمالی اش را باید در 
ائتاف هــای جهانی و منطقــه ای یافت. 
ابوظبی همانند ریــاض منافع خود را در 
همراهی با آمریکا یافتــه و در پازل غرب 
عمل می کند و در بسیاری از مواقع مجبور 
به تبعیت از دستورات صادره از واشنگتن 
اســت. نمودار سینوسی موجود در تعامل 
ابوظبی با تهران هم از همین مسئله نشأت 
می گیرد؛ یعنی هر گاه گشایشــی در نوع 
رابطه آمریکا و ایران ایجاد شــده، به تبع 
آن ابوظبی به همسایه شمالی نزدیک شده 

و برعکس. 
متغیر دیگر مؤثر در نوع رابطه ایران و امارات، 
رژیم صهیونیســتی است. امارات امروز و بر 
خاف جریان غالب بر افکار عمومی جهان 
عرب، خود را به عنوان یکی از پیشــگامان 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مطرح کرده اســت. این مســئله تا جایی 
پیش رفته که مرکز اطاع رسانی فلسطین 
به نقل از رادیو سراسری رژیم صهیونیستی 
اعام کرد تل آویو و ابوظبی بر ســر افتتاح 
سفارت این رژیم در دبی در مهر ماه آینده 
به توافق رســیده اند. ابوظبی با پیش بردن 
پروسه عادی سازی روابط با صهیونیست ها 
تــاش دارد ضمن منحرف کــردن افکار 
عمومــی از موضوع فلســطین، ایران را به 
عنوان چالش نخســت جهان اسام معرفی 
کند. ایــن دقیقاً بــازی در توطئه طراحی 
شده از ســوی غرب و صهیونیست هاست 
و به مذاق ایران خوشــایند نیست. جدا از 
بحث نزدیکی به رژیم اسرائیل، ابوظبی در 
رویکردی ضد  پرونده های منطقه ای هــم 
ایرانی در پیش گرفته و از عراق و ســوریه 
گرفته تا لبنان و یمن در کنار سعودی قرار 
دارد. امارات همچنین در مورد ســه جزیره 
ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی 
ادعای ارضی دارد که همه این مســائل به 

دامنه اختاف ها افزوده است.
با این وجود شــیوخ اماراتی بر اساس نقشی 
که برای آن ها در قالب کشــوری لنگرگاهی 
تعریف شــده، هیچ گاه از تنش مستقیم با 
ایران استقبال نخواهند کرد. آن ها می دانند 
که در خانه شیشه ای نشسته و زیر پای آن ها 
سست است. رشد و پویایی این شیخ نشین 
عرب بر توسعه هر چه بیشتر ارتباط با دیگر 
کشورها، گردشگری و ترانزیت کاال و مسافر 
بنیان نهاده شده است و هرگونه درگیری با 
ایران می تواند این کشــور ذره ای را به قهقرا 
بکشــاند. امارات اگرچه همانند سعودی در 
نگاه کان دل خوشــی از ایران ندارد، اما با 
آگاهــی از همین واقعیت مجبور به پذیرش 
نقش محوری تهران در معادالت منطقه ای 
است. رویکرد دوگانه آن ها در قبال کشورمان 
و لفاظی های کامی گاه و بی گاه علیه ایران 
هم تنهــا با هدف جلب حمایت طرف غربی 

صورت می گیرد. 

استعفای مشاور سیاسی ©
روحانی

سیاست: حمید ابوطالبی که سمت مشاور 
سیاســی رئیس جمهور را برعهده داشــت، 
در توییت خود نوشــت: »با ســپاس فراوان، 
اســتعفای خود از ســمت مشــاور رئیس 
جمهور را تقدیم ریاســت محترم جمهوری 
کــرده ام.« وی پیش از این معاون سیاســی 
دفتر رئیس جمهور، سفیر ایران در استرالیا، 
اتحادیه اروپــا، بلژیک، ایتالیــا و مدیر کل 

سیاسی وزارت امور خارجه بوده است.

صدای مردم   

خبرهای کوتاه

شماره پیامک: 30004567

شخصیتی همانند 
موسوی خوئینی ها 
در چهل سال اخیر 
کارنامه ای پر از 
رویدادهای خالف 
مصلحت نظام و 
مردم داشته است 
و حتی در برهه ای 
شخصاً دارای 
مسئولیت اجرایی 
بوده است

بــــــــرش

آرش خلیل خانــه:  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 
سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تاش دولت 
برای انعقاد یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با چین را تکذیب و تأکید 
کرد این اقدام تصمیم جدیدی نیست. سید عباس موسوی صبح روز 
گذشــته در نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران داخلی و 
خارجی در محل وزارت خارجه برگزار شد، در ابتدای اظهاراتش به 
رویکــرد ضــد ایرانی مقام های آمریکایی اشــاره کــرده و گفت: 
آمریکایی ها نه حق دارند و نه این امکان را دارند که مکانیسم ماشه 
را آن گونه که ادعا کردند، در صورت رأی نیاوردن قطعنامه شان برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فعال کنند. وی اظهار کرد: آن ها در 
جایگاهی نیستند که با استناد به قطعنامه پیشنهادی خودشان مفاد 

و دستاوردهای برجام را از بین ببرند. 

رفتاراروپاییهامذبذبانهاست»
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه 
در ادامه درباره خبرهای منتشــر شده از طرح کشورهای اروپایی 
برای تمدید سه ســاله تحریم تسلیحاتی ایران برای راضی کردن 
آمریکایی ها نیز تصریح کــرد: مواضعی که به تازگی اروپایی ها در 
موارد مختلف می گیرند را نمی پسندیم. مواضع آن ها در این زمینه 
مذبذبانه اســت. در حالی که عضو برجام هستند و ادعا می کنند 
برجام را می خواهند حفظ کنند و نجــات دهند، ولی اقدام هایی 
خاف روح و متن برجام انجام می دهند و بانی قطعنامه ای شدند که 

ایران واکنش شدیدی به آن ها نشان داد. 
موســوی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایران در صورت تمدید 
تحریم تسلیحاتی و استفاده از مکانیسم ماشه چه واکنشی به این 
اقدام ها خواهد داشــت؟ گفت: دو سه اقدام ویژه برنامه ریزی شده 

که بر حســب شرایط تصمیم گیری خواهد شد. فکر می کنم کار 
به آنجا کشیده نشــود و امیدوارم این قدر عقل و درایت در آن ها 
باشد که کار را به آنجا نکشانند. اقدام آمریکا در این مقطع به نتیجه 

نخواهد رسید.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این نشست با 
اشاره به اینکه ظریف در روزهای اخیر دو ویدئو کنفرانس با همتایان 
خود یوسف بن علوی و وزیر خارجه چین داشت و احتماالً همین 
مذاکرات را با همتای قطری خواهند داشت، گفت: وزیر امور خارجه 
سه شنبه نیز به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس در نشست شورای 
امنیت ســازمان شرکت و در خصوص گزارش دبیرخانه در اجرای 

قطعنامه ۲۲۳۱ سخنرانی خواهند کرد.

ردادعایاحمدینژاد»
موسوی درباره انتقادها و خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر در 
مورد توافق همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین نیز با تأکید بر اینکه 
این موضوع جدید نیست، اظهار کرد: در سفری که رئیس جمهور 
چین به ایران داشــتند، توافقی صورت گرفت که روابط دو کشور 

جامع و راهبردی باشد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق و ادعای 
او در مورد مذاکرات برای انعقاد یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک 
کشور خارجی گفت: من همه گمانه زنی ها را در این مورد رد و این 
ادعا را تکذیب می کنم. ما هیچ مذاکره و قراردادی به جز همکاری 
جامع و راهبردی با کشور چین نداریم که در حد پیش نویس است 
و هیچ یک از مواردی که گفته شده، صحت ندارد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه تأکید کرد: ما تاش داریم رابطه مان را درازمدت امضا 
کنیم. ســند به نوعی است که می شود در آینده آن را منتشر کرد 
و ابعاد سیاســی و اقتصادی در این سند هست که اگر نهایی شود 

می توان آن را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد.

منتظرانتخاباتآمریکانیستیم»
ســخنگوی وزارت خارجه درباره انتخابات آمریکا نیز گفت: این ها 
موضوعات داخلی آمریکاست و ایران بنای مداخله در امور داخلی 
آمریکا و هیچ کشور دیگری را ندارد. ما نه منتظر انتخابات آمریکا 
هســتیم و نه اتفاقات داخلی آنجا برای ما اهمیت دارد، اما از بعد 
حقوق بشــری و انســانی برای ایران و مردم ایران اتفاقاتی که رخ 
می دهد، مهم است. کشــوری که داعیه حقوق بشر دارد و ساالنه 
درباره کشــورهای دیگر گزارش حقوق بشر می دهد، امروز علنی 
حقوق بشر و حقوق ســیاهان را در کشور خود زیر پا می گذارد و 
با نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه است. سید عباس موسوی 
درباره چشم انداز روابط ایران با ونزوئا نیز عنوان کرد: روابط ایران با 
ونزوئا و سایر کشورها در آمریکای التین و سایر نقاط جهان روابط 
رسمی و عادی است و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای دیگر 
ندارد. ما به عنوان دو کشــور مستقلی که روابط تعریف شده ای از 

گذشته داشته و داریم به روابط نرمال خود ادامه می دهیم. 

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

گزارش خبری

نشست خبری

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین هیچ نکته ابهام آمیزی ندارد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مجتبی امانی
 رئیس پیشین دفتر 
حافظ منافع ایران در مصر
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خبر

سیاست: رئیس قــوه قضائیه در جمع مسئوالن عالی قضایی 
کشــور با اشــاره به تأکیدات رهبر انقاب در رابطه با رویکرد 
مبارزه با فســاد در قوه قضائیه و با بیان اینکه قدردان تأییدات 
مقام معظم رهبری هستیم، گفت: مسئله مبارزه با فساد امری 
مقطعی نیســت؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر 
دنبال می شــود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این باره افزود: 
بدون تردید الزمه مبارزه با فســاد اقتصادی، ســامت درون 
دستگاه قضایی است و ارتقای سامت درون دستگاه قضایی و 
حفظ ســامت آن یک الزام است که به هیچ عنوان نباید از آن 
غفلت کرد. وی با خاطرنشان کردن تأکید رهبر انقاب در ارتباط 
با گزارشــگران و اعان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: 
گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می گیرند 

و به لحاظ حقوقی و قضایی، مجموعه قضایی حامی آن هاست و 
هیچ کس نباید متعرض آن ها شود و اقدامشان مورد حمایت و 

پیگیری قرار می گیرد. 

رئیس دســتگاه قضا حمایت از تولید را مورد تأکید قرار داد و 
افزود: هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشــور نباید دچار توقف و 
تعطیلی شــود و همچنان که همت صورت گرفته در سال 98 
سبب شد که با موفقیت کارگاه ها و کارخانه هایی از تعطیلی و 
توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال 
شود. آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان 
اینکه وضعیت قیمت ها و بازار و لجام گسیختگی قیمت ها در 
حوزه مســکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری 
جدی مســئوالن مختلف در این زمینه تأکیــد کرد و گفت: 
مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت های لجام 
گسیخته ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری 

و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می  شود.

لجام گسیختگی قیمت مسکن قابل تحمل نیست
آیت اهلل رئیسی در جمع مسئوالن عالی قضایی:

قوه قضائیه



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

 دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان     فارس: حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر کاربری 
و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند. در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی )واحد تولیدی( در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود در سامانه اقدام کرده باشد و 
بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دالیلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی )واحد تولیدی( نخواهد بود و مؤدی نباید در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r با تهدید مالکان، مشکل مسکن حل  نمی شود©
بازار داغ مسکن که متأثر از سیاست گذاری های غلط دولت است شدیداً مردم را 
تحت فشــار قرار داده و مستأجران را در این بین سرگردان کرده است، بنابراین 
عدم تولید و ساخت و ساز و عرضه مسکن در هفت سال گذشته، تقاضای انباشت 

شده ای در بازار به وجود آورده که تبعات آن بر مردم به روشنی مشهود است . 
طرح تولید واحدهای اســتیجاری طرح خوبی است، طرحی که دولت پیش از 
انباشت تقاضا و جان به لب شدن مردم در عرصه مسکن باید آن را انجام می داد. 
تولید واحدهای با متراژهای کم با قابلیت تأمین همه نیازهای یک خانوار کوچک 
دو سه نفره در حال حاضر طرح مطلوبی در راستای افزایش دسترسی و خانه دار 
شــدن بخش بزرگی از مردم به خصوص جوان ترهاست. این طرح در کوتاه مدت 
می تواند برای مردم گشایشــی ایجاد کند. بی تردید اگر این طرح پیش از این در 
دستور کار دولت قرار می گرفت، مسلماً فشار بســیاری از روی اقشار کم درآمد 

جامعه برداشته می شد. 
اعطای تسهیالتی چون زمین رایگان یا زمین ارزان قیمت، تسهیل مجوزدهی های 
انبوه سازی به انبوه سازان مسکن، نوسازی بافت های فرسوده و زمینه سازی برای 
ایجاد و افزایش تفاهم مالکان، شــهرداری و سازندگان تا منجر به انعقاد هر چه 
زودتر قراردادهایی برای تولید انبوه شود. اگر همه نهادهای ذی ربط به اندازه آورده 
خود در ساخت مسکن جدید مشارکت کنند و در محدوده و حریم شهرها بخشی 
از زمین هایی که قابلیت استفاده به عنوان مسکن را دارد وارد گردونه کنند و به 
این زمین ها اجازه ســاخت داده شود، گشایش های اینچنینی می تواند به تولید 
مسکن کمک کند، اما تهدید مالکان و رفتارها و فعالیت های دستوری در حوزه 
مسکن، قطعاً مسائل را به شکل واقعی حل نمی کند. در بخش مسکن برای حل 
این موضوع نیازمند کارهای کامالً تعریف شده و مشخصی از سوی دولت هستیم، 
به شرط اینکه با مدیریت در کوتاه مدت و بسته های حمایتی و تشویقی ایده آل به 

مردم و انبوه ساز عرضه شود. 
قطعاً مشــکالت حوزه مسکن ما از مشکالت دیگر کشورها بیشتر نیست. دولت 
باید از جمع بندی و راهکارهای کشورهایی که مسئله مسکن  در آن ها حل شده 
استفاده به عمل آورد و از توانمندی های کشور در همه حوزه ها و بخش مسکن که 
قطعاً از کشورهای دیگر کمتر نیست، به نفع حل مشکالت بهره مند شود. اگر بنای 
دولت برای حل مشــکل مسکن استفاده از سیاست های درست و اتخاذ بهترین 
روش ها باشــد، می توان مردم را به ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادی در موضوع 

مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت امیدوار کرد.

 اقتصاد/ زهراطوسی  هیئت دولت در مصوبه 
فوری خود برای ساماندهی بازار اجاره، مستأجران 
مشــمول ســقف نرخ های مصــوب اجاره بها را 
خوب، بد کرده و برای حقوق مالکانه صاحبخانه ها 
تعیین تکلیف کرده است. کارشناسان اما مداخله 
دســتوری دولت را موجب غیررســمی شــدن 
معامالت و کاهش عرضه از سوی مالکان می دانند.

طبق مصوبه فوری برای مدیریت سریع وضعیت 
بازار مســکن افزایش نــرخ اجــاره در تهران تا 
۲۵درصد و در کالنشــهرهای باالی یک میلیون 
نفر جمعیت به غیر از تهران تا ۲۰درصد افزایش 

می یابد.
هفت کالنشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، 
شــیراز و کرج، شهرهایی هســتند که براساس 
سرشماری سال ۹۵ باالی یک میلیون نفر جمعیت 
دارند و مالکان در این شهرها می توانند اجاره بها را 
تا ۲۰درصد افزایش دهند. در سایر شهرها سقف 

اجاره بها تا ۱۵درصد تعیین شد.

مصوبه فقط برای تمدید اجاره»
براســاس مصوبــه مذکور، رقــم افزایش قیمت 
اجاره بها تنها برای مســتأجرانی که تاکنون برای 
تمدیــد قــرارداد اجاره با موجر توافــق نکرده و 
سررســید قرارداد آن ها از تاریخ ۹ تیر ماه به بعد 
بوده، قابل اســتناد  است. این بدان معناست که 
مصوبه دولت برای قراردادهای جدید کاربرد ندارد 
و مصوبه ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا فقط برای 
تمدید اجاره اعمال خواهد شد که دربرگیری این 

مصوبه را کم خواهد کرد.
از دیگر راهکارهای قانونی که دولت به اسم حمایت 
از مستأجران پیش پای مالکان گذاشته این است 
این نرخ ها تنها مشمول مستأجری می شود که به 
تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان »مستأجر 
بد« در نظام قضایی شناخته نشود.  محمودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  
گفته است: مستأجری که در دوران قرارداد فعلی 
به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که موجب 
ضرر و زیان مالک شده باشد، مستأجر بد شناخته 
شده و مشمول مصوبه جدید قرار نمی گیرد و باید 

ملک را تخلیه کند. 
محدودیت دایره قانون برای مستأجران به همین 
جا ختم نمی شــود؛ چرا که اگر مالکی در حین 
اجاره ملک به صورت رسمی و نه قولنامه ای خانه 

خود را فروخته باشد، باز هم این مستأجر است که 
باید پس از دو ماه ملک را تخلیه کند.

از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ هایی که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده تمکین نکند، موجر 
می تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این 
معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره بهای 
۲۵درصدی را نپذیرد، موجر می تواند وی را ملزم 

به تخلیه ملک خود کند.
در این مصوبه یک قدم برای مستأجران برداشته 
شده و آن اینکه اگر موجر بیش از ۲۵درصد طلب 
کند، مستأجر می تواند از پرداخت آن سر باز زده 
و از تخلیه ملک خودداری کند. در باب این مورد 
باید گفت هر کس مدتی اجاره نشینی کرده باشد 
می تواند حدس بزند که مخالفت با رأی صاحبخانه 
به معنای قبول تحمل انواع فشارها از سوی مالک 
خواهد بود که در نهایت می تواند ســبب تبدیل 
مســتأجر خوب به بد شده و وی را از شمول این 

قانون خارج کند.
دریافت کد رهگیری از دیگر مواردی اســت که 
مستأجران ملزم به گرفتن آن هستند؛ چرا که از 
این پس تمام معامالت مسکن باید کد رهگیری 
داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند، 
باید به دفاتر امــالک مراجعه کرده و بدون هیچ 
وجهی کد رهگیری را دریافت کنند. ظاهراً بعضی 
از دفاتر امالکی از صدور کد رهگیری شانه خالی 
می کننــد  که محمــودزاده معــاون وزیر گفته 
است: این قشــر از بنگاهی ها می خواهند مالیات 
ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک و 

مستأجر ربطی ندارد. 

نتایج مداخله دستوری دولت در بازار اجاره »
مهدی ســلطان محمدی؛ کارشناس مسکن، در 
توضیــح نتایج مداخله دســتوری دولت در بازار 
اجــاره، می گوید: اقدام دولت در بازار اجاره منجر 
به افزایش سهم معامالت غیررسمی می شود که 

این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت.
به گفته این کارشــناس مسکن، کشورهایی که 
بــرای افزایش اجاره بها ســقف تعیین کردند، با 
درنظر گرفتن نرخ تورم اقدام به تعیین ســقف 
کرده اند. در کشــور ما با توجه بــه تأثیرگذاری 
تقاضای مصرفی در بازار اجاره، نرخ اجاره به طور 
طبیعی از نرخ تــورم تبعیت می کند و نیازی به 

مداخله دستوری دولت نیست.

وی در بیان کارآمدی قوانین وضع شــده بر بازار 
اجاره، بر این باور است که بررسی افزایش قیمت 
اجــاره در بازه زمانی ۱۰ ســال اخیر مشــخص 
می کند اجاره بها از نرخ تورم تبعیت کرده اســت 
و به نظر می رسد کنترل نرخ تورم از سوی دولت، 

راهکار مؤثرتری برای کنترل بازار اجاره باشد.
این کارشــناس مسکن ضمن بیان این نکته که 
بخش اعظمی از موجران جزو دهک های متوسط 
جامعه به حساب می آیند، معتقد است: دولت در 
بازارهایی که عرضه تقریباً انحصاری را در اختیار 
دارد، نظیر بازار خودرو و سکه، توان کنترل بازار 
با استفاده از تعیین قیمت را ندارد. حال مشخص 
نیست، تعیین ســقف قیمت برای بازار اجاره که 
عرضه و تقاضای آن به طور کامل از دست دولت 
خارج است، چگونه می تواند بر کنترل بازار اثرگذار 

باشد؟
سلطان محمدی با اشاره به اینکه مداخله دولت 
در تعیین قیمت منجر به بدتر شــدن شــرایط 

بلندمــدت  در  مســتأجران 
می شود، تأکید می کند: قیمت 
در بازار اجاره براســاس تعادل 
عرضه و تقاضا تعیین می شود 
و مداخله دســتوری دولت در 
قیمت  افزایش  تعیین ســقف 
اجاره بها عالوه بر کاهش عرضه 
مسکن، شرایط را برای افزایش 
تقاضا ناشــی از کاهش قیمت 
بدین  می سازد.  مهیا  دستوری 
ترتیــب، در بلندمدت شــاهد 

افزایش اجاره بها خواهیم بود.

 تعیین اجاره بها فقط با توافق بین مالک»
 و مستأجر 

غالمرضا سالمی، تحلیلگر مســائل اقتصادی و 
مشاور سابق وزارت راه و شهرسازی نیز می گوید: 
این برای اولین بار نیســت که بــرای اجاره  بهای 
مسکن سقف تعیین می شود. ما تا امروز به انواع 
و شکل های مختلف به مقابله با افزایش بی رویه 
نرخ اجاره مسکن رفته ایم، اما تقریباً هیچ  یک از 

راهکارها درمانگر طوالنی مدت نبوده اند. 
به گفته وی، هر بار هــم دولت ها به این نتیجه 
رســیده اند که تعیین اجاره بهای مسکن را باید 
به توافق بین مالک و مســتأجر منوط ســازند. 

با وجــود  این نتیجه گیری ها همچنان شــاهد 
راهکارهای جدید برای برخورد دســتوری با بازار 
اجاره مسکن هستیم. چنین راهکارهایی نه تنها 
بازار اجاره مسکن را سامان نداد، بلکه موجب شد 
سررشته اقتصاد کالن هم از دست دولت رها شود. 
سال هاست تورم وحشتناک در اقتصاد ایران دیده 
می شود. نمی توان تورم را به حال خود گذاشت، 

اما قیمت کاالها را سرکوب کرد.

دولت برای ساماندهی »
 روابط موجر و مستأجر، تورم

 را کنترل کند
وی می گوید: مسکن یک کاال به 
حساب می آید و اجاره آن را هم 
باید در شمار کاالها آورد. چطور 
تورم روی قیمت گوشــت، مرغ، 
روغن، خودرو، رب، میوه و... تأثیر 
می گذارد، امــا نباید روی قیمت 
باشد؟  تأثیرگذار  اجاره مســکن 
دولت برای ساماندهی روابط موجران و مستأجران 
باید تورم را کنترل کنــد. زمانی که هزینه های 
مالــکان روزانه افزایش نیابــد، طبیعتاً آن ها هم 
نمی توانند خودســرانه قیمت مسکن اجاره ای را 
افزایش دهند. اجاره تابعی از قیمت ملک اســت 
و ملک هم پیرو نرخ تورم حرکت می کند. امروز 
که بازارهایی نظیر بورس، ارز، طال، سکه، خودرو 
و حتی پول چنین سودده هستند، نمی توان سود 

اجاره مسکن را سرکوب کرد.
وی می گویــد: بازار اجاره مســکن در طول این 
سال ها حتی نتوانســته خود را به بازار معامالت 
ملــک نزدیک کند. کســی منکــر زجری که 
مستأجران متحمل آن شده اند، نیست. این یک 

مسئله انسانی است که با مسائل اقتصادی تداخل 
پیدا می کند. این مســائل را انســان ها باید بین 
یکدیگر حل کنند. دخالت دولت در ماجرای اجاره 
مسکن موجب فشار بیشتر به مستأجران می شود.

مصوبه دولت وارد فاز مذاکره موجر و »
مستأجر نشود

فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاست گذاری 
مســکن دانشــگاه علم و صنعت نیز در این باره 
می گوید: اصــل مصوبه دولت دربــاره اجاره بها 
درســت است به شــرط اینکه در مصوبه دولت 
ذکر شود که تمدید خودکار قراردادهای اجاره با 
نرخ های اعالم شــده در ۱۲ ماه آینده یا تا اطالع 
بعدی دولت، انجام شــود و مستأجران در واحد 
مسکونی اســتیجاری فعلی تا اعالم بعدی دولت 
به سکونت خود ادامه دهند. نرخ ها هم به صورت 
مکانیسمی که اعالم شــده است،  معتبر است و 
احتیاجی به نوشــتن قراردادهای جدید نیست، 
چون اگر وارد فاز مذاکرات موجر و مســتأجر و 
نوشتن دوباره قرارداد شویم، این وسط داللی هایی 
که اتفاق می افتد و مسائلی که به وجود می آید، 

دردسرساز می شوند.
وی می گویــد: ما نمی خواهیم نــرخ اجاره را به 
صورت دستوری کنترل کنیم. هدف از این مصوبه 
و این کار این است که جابه جایی صورت نگیرد. 
یعنی هر کســی در مکان فعلی خود تا بازگشت 
به شرایط عادی پیش از کرونا بماند و جابه جایی 

اتفاق نیفتد و ثبات سکونت وجود داشته باشد.
وی ادامه می دهد: هدف بعدی این است که بحث 
کنترل قیمت هم وجود داشته باشد. نگاه مصوبه 
بیشــتر از اینکه بحث قیمتی باشــد، باید بحث 

یکجانشینی و ثبات سکونت باشد.

 امروز که بازارهایی 
نظیر بورس، ارز، 

طال، سکه، خودرو 
و حتی پول چنین 

سودده هستند، 
نمی توان سود 

اجاره مسکن را 
سرکوب کرد

بــــــــرش

قدس مصوبه جدید دولت برای کنترل نرخ اجاره بها  را بررسی می کند  

حمایت کاغذی از مستأجران!
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این موسسه فرهنگی در نظر دارد برخی از اموال اسقاطی خود از قبیل : 
الف(ضایعات آهن آالت و فلزات              ب( چوب ، كمد، مبل و صندلی

ج( كیس، مانیتور و اقالم كامپیوتری      د( بخاری و كولر        ه( چرخ خیاطی
را از طریق مزایده با ش�رایط نقد بفروش برس�اند .متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از 
اموال  مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت 
در مزایده و اس�ناد مربوطه از تاریخ  درج آگهی لغایت 1399/04/15 همه روزه از س�اعت 7 
الی  14:30 به موسس�ه فرهنگی قدس  به آدرس ذیل مراجعه و مدارک و فرمهای مربوطه را 

از امور پشتیبانی  موسسه اخذ نمایند .
آدرس: سجاد –بین سجاد یک و سه -موسسه فرهنگی قدس –امور پشتیبانی

تلفن : 05137685011 
مهلت تحویل پاکت : تا پایان وقت اداری  پنجشنبه مورخ 1399/04/19  

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
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آگهی مزایده موسسه فرهنگی  قدس 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 

کارگران رضانخ به شماره ثبت 6320
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت 
تعاون��ی مصرف کارگران رضانخ در روز س��ه ش��نبه 
م��ورخ 99,4,31 رأس س��اعت 13 در مح��ل تعاون��ی 
واقع در س��ه راه فردوسی جنب بیمارستان طالقانی 
کارخانجات رضانخ برگزار می گردد.  از کلیه اعضا ی 
محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2. ط��رح و تصوی��ب عملک��رد مالی س��ال 98 ش��امل 
عملکرد ترازنامه حساب سود و زیان

3 . طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 
ب��رای س��ال مال��ی 99  4 . انتخ��اب ب��ازرس اصلی و               

علی البدل برای یک سال مالی .
توضیح : اعضاء محترمی که عالقمند به سمت بازرسی 
می باش��ند می بایس��ت  ظرف مدت 1 هفته از تاریخ 
انتشار آگهی جهت تکمیل فرم کاندیداتوری همراه 

با کارت ملی به شرکت تعاونی مراجعه نمایند
ضمنا به اطالع می رساند تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر تا 3 رأی و هر شخص غیر عضو فقط یک رأی 

وکالتی می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران رضانخ 9
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 آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و چهل و پنج راویس اندیش ادیب شرکت تعاونی به شماره ثبت 5131 و شناسه ملی 10300078810

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,18 و مجوز شماره 1773 مورخ 1399,3,24 اداره تعاون شهرستان ایالم تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه و ماده 3 اساسنامه اصالح گردید : 1-امور حمل و نقل درون شهری شامل: رانندگی 
امور رایانه(، خدمات فنی خودرو 3-امور  از  نگهداری تجهیزات و وسایل اداری)به غیر  تعمیر و  نگهداری شامل:  تعمیر و  نقلیه -2  امور  اداره  و 
خدمات  آبدارخانه،  ،پیشخدمتی،امور  تنظیفات  شامل:  عمومی  4-خدمات  و  رستوران  ،اداره  غذا  توزیع  و  :طبخ  شامل  رستوران  و  آشپزخانه 
پاسخگویی تلفنی 5-نگهداری و خدمات فضای سبز شامل:خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز 6-امور تکثیر شامل : ،حروفچینی،غلط گیری 
،خطاطی و تکثیر 7- امور تاسیساتی شامل:تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی 9-خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا10-خدمات و اتاق 
11- نگهداری فضای سبز12- نگهداری خطوط اصلی ،انتقال نفت و گاز13-عملیات خاک برداری ،گودبرداری،حفاری در طرحهای عمرانی14-
تاسیسات سرچاهی )جوشکاری-پالیتینگ(،خطوط انتقال گاز )جوشکاری و حفر کانال-پدینگ و بدفیلینگ(15-تامین نیروی انسانی 16-آموزش 
دوره های ایمنی وبهداشت)hse( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز الزم . ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد . 

,ع
99
02
86
5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )895745(

ب���رگ س���بز خ���ودروی 111SE مدل 1395 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 137د77 ای���ران 36  
ش���ماره موت���ور M13/5598951 و ش���ماره شاس���ی 
س���ید  مالکی���ت  ب���ه   NAS431100G5864612
محمدحس���ین نیازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
02
92
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
01
82
7

آگه���ی فق���دان م���درک تحصیلی مدرک کارشناس���ی 
اینجانب راحیل شمس���ایی قهیازی فرزند حسین به 
ش���ماره شناس���نامه 928 صادره از ته���ران در مقطع 
کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره صادره از واحد 
دانش���گاهی تهران جن���وب  مفقود گردی���ده  و فاقد 

اعتبار می باشد . 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی واح���د ته���ران جن���وب ،  ب���ه نش���انی 
ته���ران - خیابان کریمخ���ان زند-  خیابان ایرانش���هر 
ش���مالی - نبش آذرش���هر پاک 209 و یا کد پس���تی 

1584715414 ارسال نمایند .

دی
قو

مف
هی 

آگ

/ع
99
02
94
1

برگ س���بز  خودرو س���واری پراید GTXi رنگ نقره ای 
متالی���ک م���دل 1388 به ش���ماره موت���ور 3245882 
و ش���ماره شاس���ی S1412288384632 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 495 ج 19 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت عل���ی 
طیبی گزکوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
02
94
2

س���ند کمپانی خودرو وانت پیکان رنگ س���فید شیری 
 118p0062537 روغنی مدل 1393  به ش���ماره موتور
ب���ه   NAAA36AA9EG663909 و ش���ماره شاس���ی
ش���ماره انتظام���ی 919 و 65 ایران 12 به مالکیت علی 
علی���زاده بنهنگ���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خان���م مهدیس منفرد دارای شناس���نامه ش���ماره 
0923117164 صادره از مشهد متولد 74/02/04 
فرزن���د تق���ی اظهار م���ی دارد که دانش���نامه پایان 
تحصی���ات مقط���ع کارشناس���ی ایش���ان مفق���ود 
گردیده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه 
مذکور ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش���ود 
مدرک فوق را از طریق پس���ت به نش���انی مشهد- 
پردیس دانش���گاه فردوس���ی- مدیریت آموزشی- 
ات���اق 202 ارس���ال و یا در صورت ام���کان تحویل 

نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

,ع
99
02
83
مه6

شنا
دان

ن 
دا

فق
ی 

گه
آ

ب���رگ سبز)شناس���نامه( خ���ودرو س���واری پراید مدل 
ای���ران   572 ب   21 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   1384
85 و ش���ماره موت���ور 01087409 و ش���ماره شاس���ی 
s1412284462235  بن���ام کیان���وش ن���وری مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
02
93
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری کروکی 
جیپ مدل 1981 به ش���ماره انتظام���ی 69 ایران 824 
س 39 و ش���ماره شاس���ی 005995 و ش���ماره موتور 
006669 متعلق به آقای س���ید سعید موسوی نصب 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
02
93
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری بن���ز c280  م���دل 2008 
ب���ه ش���ماره پ���اک 74 ای���ران 258 م 45 و ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و    27294730709129 موت���ور 
WDDGF54X38A049996  ب���ه ن���ام امان اله امانی 
مق���دم مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط                      

می باشد. ,ع
99
02
93
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
02
87
9

فراخوان مناقصه
نوبت دوم  

دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام امور س��رویس ، نگهداری، 
خدمات پش��تیبانی و اجرائ��ی عملیاتی 

ش��بکه رادیوئی مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی 
خ��ود را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخ��ش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000019، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 230.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
02
88
1

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات پیش بیمارس��تانی 
در پایگاه تک آمبوالنس��ی ش��ماره 18 

اورژانس 115 مش��هد  را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000018، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 320.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
/ 9
90
28
01

اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت 

مقرر تحویل گردد.
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت ، معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی )نوبت دوم (

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی -  راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 

ف
شماره ردی

مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا

از سامانه
پیشنهاد  ارائه  مهلت  آخرین 
قیمت و بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/6
احداث سالن ورزشی محله 

جواداالئمه شهرستان 
فردوس

ابنیه سال 3 ماه16.585.835.618
1399830.000.000

 ساعت10 روز  یك شنبه 
مورخ 99/04/8 الی  ساعت 

14 روز چهار شنبه 
مورخ 99/04/11

ساعت 14 روز
یك شنبه 

مورخ 99/04/22

ساعت 9صبح روز
دوشنبه

مورخ 99/04/23

 تعلیق 2هزار و500 کارت بازرگانی©
 که هیچ ارزی به کشور برنگرداندند

فارس: حمید زادبوم، رئیس ســازمان 
توســعه تجارت گفت: با توجه به اعالم 
قبلی در هفتم تیرمــاه کارت بازرگانی 
۲هزار و ۵۰۰صادرکننــده ای که رفع 
تعهد ارزی آن ها صفر بوده است، تعلیق 
شد. وی گفت: تا پایان تیر ماه نیز کارت 
بازرگانــی تولیدکنندگانی که صادرات 

داشــته اند و رفع تعهد ارزی آن ها صفر بوده، تعلیق خواهد شد. رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران بیان کرد: 3۱ تیر ماه سال ۹۹ آخرین فرصت برای رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگانی )تولید کنندگان صادرات محور( است که ارز خود را به کشور 
بازنگردانده اند.  وی گفت: صادرکنندگان از مالیات معاف هستند، اما پس از وضع 
قانون رفع تعهد ارزی، صادرکننده کسی است که ایفای تعهدات ارزی انجام دهد، 
بنابراین اگر رفع تعهد ارزی انجام ندهد از معافیت مالیاتی نیز برخوردار نخواهد 
بود، بنابراین برای رفع تعهد ارزی سال ۹8 اگر صادرکنندگان تا پایان تیرماه رفع 
تعهد ارزی انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی آن ها را به عنوان صادرکننده نخواهد 

شناخت و عملیات تجاری آن ها مشمول مالیات خواهد بود. 



قدردانی خادمان رضوی ©
از کادر درمانی بیمارستان 

جاسک 
آستان: کاروان زیــر سایه خورشید با حضور 
در بیمارســتان خاتم االنبیا)ص( جاســک به 
کادر درمان این بیمارستان خداقوت گفتند و 
از زحمات آنان قدردانی کردند. در ســفر روز 
دوشنبه کاروان زیر سایه خورشید به جاسک، 
خادمان حرم مطهر حضرت علی بن موســی 
الرضا)ع( پس از حضور در گلزار شهدا به همراه 
فرماندار و جمعی از مسئوالن اداری شهرستان 
جاسک به بیمارستان خاتم االنبیا)ص( رفتند و 

از کادر درمان این شهرستان قدردانی کردند.
قدردانی از گروه های جهــادی و پاکبانان که 
در روزهای شــیوع بیماری کووید 19 فعالیت 
شــبانه روزی داشــتند از دیگــر برنامه های 
ایــن کاروان بود.دیــدار با خانواده شــهیدان 
»شــمس الدینی« و »عبــدزاده«، دیــدار با 
گروه هــای جهادی فعــال در عرصه مقابله با 
ویروس کرونا و دیدار با نظامیان ارتش)فداییان 
والیت( از دیگر برنامه های ســفر یکروزه این 

کاروان به جاسک است.

تجلیل خادمان رضوی از ©
مدافعان سالمت بوشهر

آستان: با حضور خدام بارگاه منور رضوی در 
دانشگاه علوم پزشــکی بوشهر، از کادر درمان 
و اجرایی این شهرســتان به پاس تالش های 

شبانه روزی تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از بوشهر، خدام 
رضوی با حضور در دانشــگاه علوم پزشــکی 
بوشهر از مدافعان سالمت و سربازان خط مقدم 

مبارزه با ویروس کرونا تجلیل کردند.
در این مراسم سعید کشمیری؛ رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه هنوز راهی 
برای درمان ویروس کرونا یافت نشده و تاکنون 
بشــر از درمان آن عاجز بوده است، خطاب به 
خادمان رضوی گفت: ما محتاج دعای شــما 
هستیم و امیدواریم دعای خیر شما پرستاران، 
کادر درمان و بیماران را از شر این ویروس ایمن 
بدارد.در این مراسم همچنین از رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر، پزشــکان، پرستاران و 
مدافعان ســالمت حاضر با اهــدای هدایای 
معنوی از قبیل قطعه فرش متبرک حرم مطهر 
قدردانی به عمل آمد و نشان پرچم رضوی بر 

سینه های آنان نقش بست.

بیرق سبز رضوی روستاهای ©
قزوین را معطر کرد

آستان: همزمان با دهه کرامت، پرچم بارگاه 
منور رضوی توســط کاروان های زیر ســایه 
خورشید در روستاهای استان قزوین به گردش 
درآمد. ســفیران بارگاه منور رضوی با سفر به 
اســتان قزوین در روســتاهای هندی زمین، 
ایل چوپان، زآباد و بخش طارم ســفلی حضور 
یافتند و با مدیحه سرایی و ذکر صلوات خاصه 
حضرت رضا)ع( مشتاقان حریم والیت را از راه 
دور روانه صحن و سرای بارگاه علی بن موسی 
الرضا)ع( کردند.خادمان بــارگاه منور رضوی 
همچنین در بیمارســتان بوعلی سینا قزوین 
حضور یافتند و از کادر درمانی این بیمارستان 
قدردانی و تشکر کردند.حضور خادمان بارگاه 
منور رضوی در امامزاده حلیمه، رحیمه خاتون 
و امامزاده سلطان سیدمحمد)ع( و همچنین 
تجلیل از جهادگران سالمت از دیگر برنامه های 

این کاروان در استان قزوین بود.

سرزمین آفتاب

فرمانده حوزه بسیج آستان قدس 
رضوی خبر داد  

برپایی کاروان شادی ©
خودرویی در شب میالد

آســتان: فرمانده حوزه بسیج آستان قدس 
رضوی، برنامه های شــب والدت هشــتمین 
اختــر تابناک آســمان والیت ایــن حوزه را 

تشریح کرد.
کاروان شــادی  برگزاری  مجید علوی تبــار 
خودرویی و موتوری را یکی از برنامه های این 
پایگاه در شــب میالد عنوان کرد که 1۲ تیر 
سال جاری از ساعت ۲1 الی ۲۲ و ۳۰ دقیقه 
با استفاده از موتورسیکلت های سنگین هزار 
و ۳۰۰ سی ســی و موتورسیکلت های سبک 
توسط همکاران و اعضای حوزه و با مشارکت 
سایر حوزه های بسیج سازمان برگزار خواهد 

شد.
وی ســازمان مرکزی آســتان قدس رضوی، 
زیرگذر حــرم مطهر، میدان شــهدا، میدان 
فردوســی، میدان اســتقالل، میدان آزادی، 
میدان فلسطین، میدان تقی آباد، میدان بسیج 
و میدان بیت المقدس را مســیرهای حرکت 

کاروان موتورسیکلت عنوان کرد.
علوی تبار همچنین برگزاری ایستگاه صلواتی 
را از دیگر برنامه های حوزه بســیج آســتان 
قدس رضوی عنوان کرد که به مناسبت میالد 

باسعادت امام هشتم)ع( برگزار خواهد شد.
وی مدیحه ســرایی، همخوانی و ســرود را از 
جمله برنامه های این ایســتگاه های صلواتی 
عنــوان کرد که در ســه نقطه از شــهر برپا 

خواهند شد.
فرمانده حوزه بســیج آســتان قدس رضوی 
گفــت: در ایــن موکب ها در شــب میالد، 
1۰۰هــزار عدد کیک و آبمیــوه و ۵۰ کیلو 
شــکالت با رعایــت موازین بهداشــتی در 
بسته بندی های وکیوم شده بین مردم توزیع 

می شود.
مراســم نورافشــانی از دیگر برنامه های شب 
والدت امام علی بن موســی الرضا)ع( خواهد 
بود که به همت پایگاه بســیج آستان قدس 

رضوی برگزار می شود.
وی بــا بیــان این مطلــب گفت: مراســم 
نورافشانی با همکاری کاربران گروه تخصصی 
قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با استفاده از 
سالح های پرتابی النچر و سقف شلیک ۵۰۰ 

متر انجام خواهد شد.
علوی تبــار افــزود: نبش شــیرازی ۲ باالی 
پشــت بام هتل بهار، میدان شــهدا، محوطه 
مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 
واقــع در چهارراه خیام، محوطه پیشــخوان 
ورودی ایستگاه راه آهن مشهد واقع در خیابان 
شهید کامیاب، محوطه وسیع زائرشهر آستان 
قدس رضوی واقع در ابتدای شهرک طرق و 
زائرسرای آستان قدس رضوی واقع در خیابان 
چمــن و محوطه آرامگاه خواجه ربیع واقع در 
انتهای خواجه ربیع مکان هایی است که در آن 
اقدام به نورافشــانی در شب والدت امام علی 

بن موسی الرضا)ع( خواهد شد.
وی تصریح کرد: کارکنان حوزه بسیج آستان 
قــدس رضــوی در نظر دارند شــب والدت 
باســعادت امام رضا)ع( ســاعت 19:1۵ الی 
۲۰:۳۰ بــرای عرض تبریــک و تهنیت بابت 
توفیق خدمتگزاری در بارگاه ملکوتی آن امام 
همام، با اهدای شــاخه گل به مضجع شریف 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از اداره 

مرکزی به سمت حرم مطهر حرکت کنند.

آســتان: تولیت آســتان قدس رضــوی گفت: 
تالش هــای فعاالن اقتصادی بــرای رفع نیازهای 

مردم و کشور یک عبادت است.
حجت االسالم  والمســلمین احمد مروی در آیین 
افتتاح مجتمــع دامپروری، اصالح نــژاد و تولید 
فراورده های ژنتیکی و محل تشــکیل نخســتین 
گلــه ممتاز ژنتیکی دام ســنگین کــه در محل 
دامپروری صنعتی آســتان قــدس رضوی برگزار 
شــد، با بیان اینکه فعالیت هــای اقتصادی که در 
مســیر خودکفایی کشــور و رفع مشکالت مردم 
اســت را نباید صرفاً رفتاری مادی دانست، اظهار 
کرد: این قبیل فعالیت ها را 
بایــد با نگاه معنوی و دینی 
نگریست، نباید حوزه مسائل 
معنــوی را تنها بــه برخی 
مناســک و اعمــال خاص 

محدود کنیم.
وی افزود: تمــام اقدام ها و 
فعالیت هایی که موجب رفع 
نیازهای کشور و مردم شود، 
به یک معنــا رنگ معنوی 
و دینــی دارد و ایــن امر را 
از آموزه های قــرآن و ائمه 

اطهار)ع( آموخته ایم.
حجت االســالم  والمسلمین 
مــروی با بیان اینکه خداوند نمی پســندد جامعه 
اســالمی، مؤمنان و امت پیامبر)ص( وابســته و 
نیازمند به کافران باشند، عنوان کرد: فعالیت های 
مجموعه های اقتصادی که عزت کشــور و جامعه 
اسالمی را به دنبال دارد، به یک معنا عبادت است 
زیرا موجب عزت، استقالل و سربلندی مؤمنان در 
برابر کافران می شــود. از این رو فعاالن اقتصادی 
کشــور باید تالش های خود را بســیار ارزشمند 

بدانند زیرا امری معنوی، دینی و تقوایی است.
وی تصریــح کرد: فعاالن عرصه اقتصاد و علم باید 
همت خود را بلند بگیرند، ما می توانیم به نقطه ای 
برسیم که کشورهای غربی و اروپایی برای کسب 
علم به ســراغ ایران بیایند و این امر دور از ذهن 
نیســت، تاریخ گواهی بر توانمندی ایرانیان است، 
آن روزی کــه در ایــران کتابخانه هایی با صدها 

جلد کتاب خطی وجود داشــت در تمام اروپا یک 
کتابخانه یافت نمی شد.

تولیت آســتان قدس رضــوی عنوان کــرد: در 
ســال های پس از پیــروزی انقالب اســالمی در 

هــر حوزه ای کــه نیروهای جهــادی و انقالبی با 
عــزت و اعتماد به نفس وارد شــدند، آنجا عرصه 
پیشــرفت های قابل تحســین و کســب قله های 

موفقیت برای کشورمان شده است.

وی ابراز کــرد: فعاالن اقتصادی و علمی کشــور 
بــه اینکه تولیــدات امروز ما همتــراز با تولیدات 
کشــورهای پیشــرفته اروپایی و آمریکایی است 
نباید اکتفا کنند، جوانان نخبه و بااستعداد ایرانی 

می توانند به قله های موفقیت باالتری از کشورهای 
پیشرفته دنیا دست یابند.

حجت االســالم  والمســلمین مروی افــزود: ملت 
ایران با هوش و توانایی  هایی که دارد، می تواند در 

بسیاری از حوزه ها پیشــرو، پیشران و الهام بخش 
برای کشورهای پیشرفته دنیا باشد و اگر این نگاه 
را داشــته باشــیم بدون تردید به آن جایگاه نیز 

خواهیم رسید.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
مشــکالت پیــش روی تولید اشــاره و بــا بیان 
اینکه امــروز در عرصه تولید داخلــی در نبرد با 
واردات کنندگان، ســوداگران و دالالن هســتیم، 
ابــراز کرد: متأســفانه تولیدکننــدگان در عرصه 
تولید با موانع بســیاری در کشور روبه رو هستند، 
واسطه گران، سوداگران و دالالن که در بخش های 
مختلف البــی پرنفوذ دارنــد، نمی خواهند تولید 
داخلــی که موجب به خطر افتــادن منافع آن ها 
 می شود، پا بگیرد، اما نباید ناامید شد و میدان را 

ترک کرد.
تولیــت آســتان قدس رضــوی عنوان کــرد: در 
نیروهای  اقتصادی کشــور  مجموعه های مختلف 
ســالم، باانگیزه، متدین و وطن پرست بسیاری در 
حال فعالیت هستند، اگر این نیروهای مخلص که 
هدفشان عزت و اســتقالل کشور است با یکدیگر 
متحد شــوند، قدرت بزرگی شکل خواهد گرفت 
که می تواند مافیای سوداگران و دالالن را شکست 
دهد، متأســفانه هم  اکنون ایــن نیروهای خدوم 

متفرق هستند.
وی عنــوان کــرد: اگــر جلســات هماهنگی و 
پشــتیبانی میان تولیدکننــدگان در عرصه های 
مختلف صنعتی و کشــاورزی شکل بگیرد، بدون 
شک در کشــور اثرگذار خواهد بود و می توان در 
برابر مافیای عجیب و غریبی که در همه جا نفوذ 
دارند و این نفوذ آن ها را تاکنون نگه داشته است، 

ایستاد.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه 
جریان حق اگر با پشتکار و انگیزه وارد میدان شود 
قطعاً پیروز خواهد شــد، اظهار کرد: می توانیم به 
جایی برســیم که کشورهای پیشــرفته دنیا از ما 
بخواهند تجربیــات و علم خود را در اختیار آن ها 
قرار دهیم، ما به این موضوع اعتقاد و ایمان داریم.

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: پیشرفت های 
علمی پس از انقالب و دســتاوردهای صنعتی ما 

گواهی بر توانایی ملت ایران است.

تولیت آستان قدس رضوی:

تالش  اقتصادی با هدف رفع نیازهای مردم و کشور، عبادت است
خبر

 ما می توانیم به 
نقطه ای برسیم که 
کشورهای غربی و 
اروپایی برای کسب 
علم به سراغ ایران 
بیایند و این امر 
دور از ذهن نیست؛ 
 تاریخ گواهی
 بر توانمندی 
ایرانیان است
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قدس / محمدحســین مروج کاشــانی: کتاب عک

خطبه های امام جمعه مشــهد درباره سبک زندگی 
اســالمی که توسط انتشارات آســتان قدس رضوی 
به صورت کتاب گردآوری شــده اســت، روز گذشته 
بــا حضور آیت اهلل علم الهــدی در بنیاد پژوهش های 
اسالمی رونمایی شد. نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
مشــهد در آیین رونمایی از کتاب »ســبک زندگی 
اسالمی« گفت: بنیاد پژوهش های اسالمی، از برکات 
خالصانه مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی است و صحن 
هدایتی که در آن دانشــگاه علوم رضوی ، کتابخانه و 
بنیاد پژوهش ها قرار دارد، به عنوان یک نماد علمی و 

فرهنگی در محضر امام رضا )ع( است.
آیت اهلل ســید احمد علم الهدی افزود: به عنوان یک 
پیرمردی که تجربه هایی از زندگی دارد، خدمت شما 
عــرض می کنم آن چیز که آدمی با خودش می تواند 
به آن دنیا ببرد نه پول است، نه مقام، نه سیاست و نه 
شخصیت، بلکه تنها چیزی که باعث سربلندی او است، 
خدمت خالصانه به وجود مقدس امام زمان)عج( است .

امام جمعه مشــهد ادامه داد: شــما عزیزان جوان از 
سرمایه هایی که می توانید به آن دنیا ببرید،  اخالص 

و توجه به خداست .

امام عصر آن نوکری را می خواهند که به »
دردشان بخورد 

عضو مجلــس خبرگان بــا تأکید بر ســربازی امام 
زمان)عج( افزود: میدان فکر و فرهنگ ،میدان وسیع 
جهاد در راه خداست و ما باید کاری کنیم که در این 
عرصه به درد امام عصر)عج( بخوریم. نقطه ی عطف 
جهان گیری اسالم در گرو کار جهادی در میدان فکر و 

فرهنگ است که مورد پذیرش امام زمان)عج( باشد .
آیــت اهلل علم الهدی افزود: باید مراقب این فرصت ها 
باشیم تا بتوانیم به نحو احسن وظیفه خود را در مقام 

نوکری حضرت صاحب الزمان به انجام برسانیم. 
در این مراســم همچنین شــماری از مســئوالن و 
نخبگان فعال در بنیاد پژوهش های اســالمی به طرح 

دیدگاه هایشان پرداختند. 
گفتنی اســت پس از دعوت مقــام معّظم رهبری در 
ســفر خراسان شــمالی از نخبگان و صاحبان فکر و 
اندیشــه برای پرداختن به مفهوم مهّم سبک زندگی، 
آیت اهلل سید احمد علم الهدی موضوع سخنان خود 
در خطبه های نخســت نماز جمعه مشهد را تبیین 
سبک زندگی اسالمی قرار داد. ایشان در مدت دو سال 
)تابستان 1۳9۲ تا تابســتان 1۳94( نخست به ارائه 
معنای زندگی از منظر اندیشه اسالمی پرداخت. سپس 
دیدگاه اسالم درباره مهم ترین ابزارهای زندگی یعنی 
علــم و دانش، توان و قــدرت و مال و ثروت را مطرح 
کرد. در نهایت طبق سرفصل های ارائه شده از سوی 
مقام معظم رهبری، آموزه های دین درباره مهم ترین 
جزئیات رایج در متن زندگی از قبیل خانواده، مسکن و 
خانه، خوراک و تغذیه، کار و اشتغال و تعامل و رفتار با 
دیگران را تبیین کرد.   مطالب ارائه شده پس از تحقیق 
و تنظیم توسط محققان بنیاد پژوهش های اسالمی، از 
سوی انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر( منتشر و 

دیروز در مراسمی در این بنیاد رونمایی شد.
عالقــه مندان می تواننــد برای تهیه ایــن کتاب به 
فروشــگاه های به نشر در مشــهد و سراسر کشور یا 
  https://behnashr.com به سایت به نشر به نشــانی

مراجعه کنند.

آســتان/ ریحانه بناءزاده: صدایی از تپش های قلب 
بی قرار، در سینه  های به تنگ آمده از روزگار می  آید.

لبانشــان پر از ذکر و دستانشــان پر از عشــق است و 
می خواهند کام مســافران خســته دل را شیرین کنند؛ 
آن هایی را که در این روزهای نور و سرور از دور و نزدیک 
راه شرق را در پیش گرفته  اند تا میهمان خانه خورشید 

هشتم باشند.

همدلی»
شلوغ است و پر از همهمه، روزگار این روزها را می گویم. 
اما اینجا دری است که پشت آن صدایی از جنس همدلی 
و عشق دارد. در باز می  شود و ذکر صلوات ریخته می  شود 
در جانمان. حدیث کساء را می خوانند که دل هایشان آرام 

باشد و توسل می کنند به امام مهربانی  ها. 
نصراهلل منشی پور  ۲9 ســال خادم آستان مهر و عشق، 
امام رضا)ع( است و می گوید: »هر ساله به مناسبت دهه 
کرامــت از تولد حضرت معصومه)س( تا میالد علی بن 
موســی الرضا)ع( در آسایشــگاه بخش کفشداری حرم 
مطهر رضوی مشغول بســته بندی نبات هستیم«. وی 
ادامه می دهد: »امسال 8 تُن نبات که حدود 1۵۰ تا 16۰ 
هزار بسته است در دهه کرامت، تقدیم زائران می  شود. 
این بسته های متبرک در بیمارستان ها و ورودی های شهر 
بین زائران پخش خواهد شد«. هر تکه نبات را با ذکر زیر 
لب داخل بسته می گذارد و می گوید: »به نیت سالمتی و 

شفاعت این بسته ها را آماده می  کنم«.

چشمان منتظر»
آسمان اینجا پر است از دل های پر کشیده به خانه دوست. 
مگر می شود به یاد ملتمسان دعا و به فکر چشمان منتظر 
مریض ها بود و برای ســالمتی  آن ها دعا نکرد؟ آری، به 
نیت سالمتی بسته  های نبات را آماده می  کنند. اشک های 

محمود رئوفی زنجیر دلــش را پاره می  کند و زمزمه وار 
از آرزویش می گوید: »امیدوارم زمانی که به جهان باقی 
می روم حضرت رویشــان را از من برنگردانند«. با بغض 
نبات ها را داخل بســته می  گــذارد.»از حضرت رضا)ع( 
اخالص عمل می خواهم« این را اصلیان با ۲4 سال سابقه 
خادمی می  گوید و ادامه می دهد: »امیدوارم همه در این 

خانه حاجت روا شویم«.

پرنده مهاجر»
هنوز خودش را پرنده مهاجری می داند که هزار ســال 
هم اگر پریده باشد باز دوست دارد در آستان امام هشتم 
پرواز کند. چه رستاخیزی برانگیخته است شکوه دل های 
عاشق که اینجا به صف ایستاده  اند تا سر ارادت خم کنند. 
تحویل بسته های نبات انگار آیینی است برای خستگان 
از راه رســیده تا آرزوهایشان را بگویند و شیرینی نبات 
کامشان را شیرین کند و کریم بودن امام ، دل هایشان را 
آرام و قرار دهد. صدای صلوات ، فضا را پر می  کند و دل ها 
بی قرارتر می شود. به راستی، هوای پیراهن کدام یوسف 
است که خادم موســپید آستان هشتم با دستان لرزان 
هنوز هم می  خواهد غالمی کند؟ می  گوید: »نبات ها را با 
دلی پر از عشق بسته بندی می کنم و به نیت تندرستی 
برای همه مردم دنیا«. در همین گوشــه کوچک، حال 
خوب را پیدا می کنی و وسعت دل هایی را می  بینی که 
سود و زیانی برایشان در کار نیست، هر چه هست حرف 

زبان نیست و حرف دل است.

این گوشه دنج»
چــه حال خوشــی دارد وقتی دخترک با شــوق نبات 
متبــرک می  خورد و مــادرش در دل ســالمتی  اش را 
می  خواهد. عاقبتی نبات ها را با وضو بسته بندی می کند و 
ادامه می دهد: »حمد می خوانم تا نبات ها متبرک شوند. 
بودن در این فضا و در کنار بارگاه علی بن موسی الرضا)ع( 
برای من احساسی وصف نشــدنی دارد. توفیق این کار 
از عنایت امام هشتم به همه ماست«. آری اینجا همان 
گوشه دنجی است که سر ارادت به آستانش دارند و اهل 
بیت این خانه جز به ارادت طواف خانه سرورشان نکنند 

تا با خدمتگزاری به مشتاقانش حاجت روا شوند.

کالم آخر»
بــه نافه ی نگهت آهوان گرفتارند/ کبوتران جهان در تو 

آسمان دارند...

خبر گزارش

رونمایی از »سبک زندگی اسالمی« در بنیاد پژوهش ها بفرمایید »نبات حضرت«
کتاب خطبه های آیت اهلل علم الهدی منتشر شد نگاهی به سنت بسته بندی  و توزیع این سوغات شیرین توسط خادمان حرم رضوی

آســتان: مدیر امور خدمه آســتان قدس رضوی، از 
آمادگی 6۰ هزار خدمه و خادمیار برای خدمت رسانی 
به زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( همزمان با سالروز 

میالد امام هشتم خبر داد.
محمد توکلی اظهار کرد: براســاس برنامه ریزی های 
انجــام گرفته، بیش از 6۰ هزار خدمــه و خادمیار در 
شب و روز میالد امام رضا)ع( همراه با توزیع بسته های 
متبرکه رضوی پذیــرای زائران و مجــاوران حضرت 
رضا)ع( خواهند بود.وی با اشاره به اینکه هر ساله در ایام 
دهــه کرامت خادمان حضرت رضا)ع( در فراخوانی در 
کشیک های مختلف برای خدمت به زائران و مجاوران 
امام رئوف)ع( حضور پیدا می کنند، اظهار کرد: هر ساله 
در شب و روز میالد حضرت رضا)ع( خادمان حضرت 
عالوه بر شــیفت های خدمتی خود با توجه به ازدحام 
جمعیت برای خدمت رسانی بهتر در قالب شیفت های 

فوق العاده به حرم مطهر مشرف می شدند.

توکلی با تأکید بر اینکــه خادمان حضرت رضا)ع( در 
ایام دهه کرامت امســال همانند ســال های گذشته 
برای خدمت به زائــران و مجاوران حضرت رضا)ع( از 
آمادگی کامل برخوردار هستند، گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در سال جاری هیچ گونه برنامه  تجمعی 
برگزار نخواهد شد، اما خدام به صورت محدود در قالب 
شیفت های سه و چهار ساعته برای خدمت  رسانی به 

زائران در حرم رضوی حضور پیدا می کنند.

قدس: همزمان با ششمین روز از دهه کرامت، جمعی 
از خادمان و خادمیاران رضوی ضمن عیادت از کودکان 
بستری در بیمارستان فوق تخصصی »اکبر« و تقدیم 
هدایای متبرک، از خدمات شــبانه روزی کادر درمانی 
قدردانی کردند.در حاشیه این برنامه امین بهنام، دبیر 
کانون های خدمت رضوی اســتان خراسان رضوی 
گفت: برنامه عیادت از بیماران و قدردانی از خدمات 
کادر پزشکی و درمانی سطح شهر مشهد با حمایت 
دفتر امــور مجاوران حرم مطهر رضــوی، همزمان 
با دهه کرامــت در حال اجراســت.دبیر کانون های 
خدمت رضوی استان خراسان رضوی همچنین افزود: 
در طرح آقا حســاب کردند، ویژه دهــه کرامت، و با 
حضور خدمه بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( و توسط 
کانون وقف و نذر کانون های خدمت رضوی، اســتان 
خراســان رضوی انجام شد. در این طرح با مراجعه به 
کلینیک تخصصی درمانی، آموزشی و پژوهشی بیماران 

هموفیلی - تاالسمی سرور)واقع در خیابان 17 شهریور 
مشهد، نسبت به پرداخت هزینه های درمانی بیماران 
تاالسمی)بعد انجام هماهنگی های الزم و مطابق ارائه 
مدارک مســتند و مســتدل( برای هزینه های مزبور 
پرداخت شــد. بهنام اضافه کرد: پرداخت این هزینه ها 
از محــل نذورات خیران و نیکــوکاران که جهت امور 
محرومــان و افراد کم برخوردار بــه این دفتر پرداخت 

کرده اند)دفتر نمایندگی آستان قدس( انجام شد. 

عیادت خدام از کودکان بستری در بیمارستان »اکبر« آمادگی 60 هزار خادم برای پذیرایی از زائران در سالروز میالد 

خبرخبر

آســتان: معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 
رضوی از بهره برداری رسمی چند طرح بزرگ آبی 
زیر نظر بنیاد کرامت رضوی در مناطق کم برخوردار 

کشور خبر داد.
از  بهره بــرداری  حامــد صادقــی در مراســم 
نخســتین مجتمع دامپــروری، اصــالح نژاد و 
تولیــد فراورده های ژن دار شــرق کشــور که با 
حضــور تولیت آســتان قدس رضــوی برگزار 
شــد، با قدردانی از زحمات متولیان ســازمان 
اقتصادی رضوی و مؤسســه دامپروری صنعتی 
قدس رضوی بیان کرد: راه اندازی مجموعه های 
اقتصادی و اشتغال زایی در مناطق محروم کشور 
از مسیر افتتاح طرح های اقتصادی از این دست 

بسیار ضرورت دارد.
وی با اشــاره به تجربه بهره برداری از نخســتین 
مجتمع پشتیبان اشتغال دام سبک توسط آستان 
قدس رضوی در اســتان سیستان و بلوچستان در 

سال 98 که زمینه ساز خیرات و برکات بسیاری در 
این منطقه شده است، افزود: اشتغال زایی در مناطق 
محروم بسیار فرایند دشوار، سنگین و پیچیده ای 
اســت که این طرح با پشتیبانی سه ساله مؤسسه 
دامپروری صنعتی قــدس رضوی صورت گرفته و 

همچنان در حال پیگیری است.
صادقی در جریان افتتاح مجتمع دامپروری، اصالح 
نژاد و تولید فراورده های ژن دار، از افتتاح رســمی 
چنــد طرح زیر نظر بنیاد کرامت رضوی آســتان 
قدس رضوی خبر داد و گفت: ورود آســتان قدس 
رضوی به مسئله آب در مناطق محروم موضوعی 
جدی اســت که از جمله طرح های مرتبط در این 

راستا، طرح های آبخیرداری است.
وی با اشــاره بــه یکــی از طرح ها، اعــالم کرد: 
بهره برداری از 1۲ طرح آبخیزداری در خراســان 
جنوبی شامل 1۰ بند خاکی و دو بند سنگ مالت 
در شهرســتان های درمیان، بشــرویه و دهستان 

رحیم آباد النو از توابع شهرستان سربیشه در همین 
راستا صورت می گیرد.

صادقی با اشاره به دیگر طرح های در حال افتتاح، 
اضافه کرد: در ســال گذشته، یکی از فعالیت های 
آستان قدس رضوی در مناطق آسیب دیده از سیل 
در استان سیستان و بلوچستان، رسیدگی به مسائل 
حوزه آب ایــن مناطق بود. در این راســتا، پروژه 
بازســازی 4۵ طرح آب شرب در مناطق روستایی 
ســیل زده شهرستان نیک شهر استان سیستان به 

بهره برداری رسید.
وی اظهار کرد: با افتتاح این طرح ها، کودکان و 
زنان ســاکن این مناطق، دیگر مجبور به آوردن 
آب از نقاط دوردســت نیســتند و می توانند به 
راحتی آب شــرب مورد نیاز خود را در روستای 
خود در اختیار داشته باشند. در این طرح شبکه 
آب روســتایی بــه طول ۳۲ کیلومتــر مرمت و 

بازسازی شد.

آستان: مدیرعامل ســازمان اقتصادی رضوی از 
طراحی بیش از 8۰ پروژه کالن در حوزه کشاورزی 

و غذایی توسط این سازمان خبر داد.
سیدرضا فاطمی امین در مراسم افتتاح نخستین 
»مجتمع دامپروری، اصالح نژاد و تولید فراورده های 
ژن دار شــرق کشــور« بیان کرد: این پروژه ها در 
۲4 موضوع تعریف شــده که یکــی از این موارد، 

فراورده های ژنتیکی دام است.
وی ادامه داد: از 8۰ پروژه مذکور، حدود ۳۰ مورد 
در حال اجراســت که برای کشور عمدتاً یا نقش 
آزمونــه را دارد و یا همچــون موضوع گله ممتاز 
می تواند کل نیاز کشــور را تأمیــن کند و نیز در 
مراحل بعدی با مخاطره کمتری می تواند توســط 

بخش های غیردولتی توسعه پیدا کند.
مدیرعامــل ســازمان اقتصادی رضوی با اشــاره 
به ترسیم نقشــه راه در بخش کشــاورزی و غذا 
خاطرنشــان کرد: ســازمان اقتصادی رضوی در 

برنامه ای پنج ساله تا سال 14۰۳ می تواند به جایی 
برسد که حدود 48 درصد از محصوالت باالدستی 
را تولیــد کند.وی ادامه داد: تــراز تجاری در حال 
حاضر منفی 6 میلیارد دالر اســت که در صورت 
تحقق این امر به تراز تجاری ۲4هزار میلیارد دالر 
خواهیم رسید.فاطمی امین با بیان اینکه در مؤسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی چندین پروژه مهم 
در حال اجراست، گفت: افتتاح مجتمع دامپروری، 
اصالح نژاد و تولید فراورده های ژن دار یکی از آن ها 
به شمار می رود، همچنین پروژه دیگری در زمینه 
خوراک دام تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد 
رسید.وی ادامه داد: در پروژه مربوط به خوراک دام، 
کارایی بسیاری از اقالم خوراک دام 1۵ تا ۲۰ درصد 

افزایش می یابد.
فاطمی امین افــزود: زمانی که 7۰ درصد خوراک 
دام کشور وارداتی است و 7۰ درصد قیمت گوشت 
و شیر را خوراک دام تشکیل می دهد، بدین معنی 

اســت که قیمت دالر به  طور مستقیم در قیمت 
گوشت و شیر تأثیر دارد.

وی با بیــان اینکه راه اندازی نخســتین مجتمع 
دامپــروری، اصالح نژاد و تولید فراورده های ژن دار 
می تواند تا 7۰ درصد وابستگی کشور به فراورده های 
ژنتیکی دام سنگین را برطرف کند، گفت: این پروژه 
نه  تنها در سطح استان و کشور، بلکه در غرب آسیا 

بی نظیر است.
فاطمی امین ادامه داد: در گله ممتاز، ۵ تا 6 نسل 
دام ها بررسی و برترین ویژگی های ژنتیکی دام ها در 

یک گله سازماندهی شده است.
وی با اشاره به برنامه های کالن سازمان اقتصادی 
رضوی در حوزه کشــاورزی و غــذا تصریح کرد: 
هدف ها و مأموریت ها بر اساس موضوعاتی همچون 
امنیت غذایی، سالمتی زیستی، سالمت تغذیه ای و 
همچنین خط مشی هایی که مهم ترین آن ها بحث 

استقالل مالی کشور است، پایه ریزی شده است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 10 تیر 1399  8 ذی القعد ه 1441 30 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9281 سه شنبه 10 تیر 1399  8 ذی القعد ه 1441 30 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9281
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 فراخوان شرکت در طرح ختومات قرآنی حرم رضوی در دهه کرامت  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از اعالم فراخوان شرکت در طرح ختومات قرآنی حرم مطهر رضوی در دهه کرامت خبر داد.حجت االسالم شجاع گفت: در این روزها، ختم صلوات خاصه امام رضا)ع(، 
زیارت نامه امام رضا)ع(، زیارت نامه حضرت معصومه)س( و زیارت هفت حدیث از برنامه های تدارک دیده شده برای محبان اهل بیت)ع( توسط این اداره است.وی اظهار کرد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه های واحد ختم تالوت نور در صحن های جامع رضوی، انقالب، جمهوری، غدیر و کوثر حرم 
مطهر رضوی نسبت به نام نویسی و اعالم آمادگی برای انجام این ختومات اقدام کنند. وی افزود: عالقه مندان همچنین می توانند از طریق فضای مجازی در پیام رسان  ایتا به آدرس yazamenahoo_8@ و در پیام رسان سروش به آدرس yazamenahoo_88@ مراجعه و در این ختم های قرآنی شرکت کنند.

میراث علمی گذشتگان معرف پشتوانه غنی فرهنگ مردم ایران است  آستان: رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، گنجینه نسخ خطی که میراثی از گذشتگان است را پشتوانه غنی فرهنگ مردم ایران عنوان کرد.حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر در نخستین بازدید 
رسمی خود از سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، آنچه در این مجموعه نگهداری می شود را بخشی از میراث غنی شیعه خواند که در نوع خود منحصر به فرد بوده و نمونه ای برای آن یافت نمی شود.وی در این بازدید که با همراهی رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی و مدیران ارشد این سازمان صورت گرفت، این گنجینه علمی و معنوی را سرمایه ای غیر قابل اندازه گیری و ارزش گذاری برای کشور عنوان کرد.مهدوی مهر، معرفی این گنجینه فرهنگی را در سطح جامعه بین الملل، از دیگر اقدام هایی عنوان کرد که باید به آن اهتمام داشت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

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 س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306023000210 مورخ 1398/11/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت 
مل��ک م��ه والت تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم فاطمه رمضانی مهنه فرزند محمدرضا بش��ماره 
شناس��نامه 0 صادره از فیض آباد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 142231.37 مترمربع قسمتی از 
پالک54 اصلی بخش 2 مه والت از محل مالکیت مش��اعی محمدحس��ن مهدیزاده محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9902133
تاریخ انتشار نوبت اول:    25  /03/ 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم:    10  /04/ 1399

علی اکبرشجاعی    
رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

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 س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306023000211 مورخ 1398/11/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت 
ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رمضانی مهنه فرزند محمدرضا بشماره ملی 
6510062951 صادره از فیض آباد در یک قطعه باغ به مساحت 36396.27 مترمربع قسمتی از 55 اصلی 

بخش 2 خریداری از مالکیت مشاعی غالمحسین محمدزاده محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهدشد.آ-9902636
تاریخ انتشار نوبت اول:    25  /03/ 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم:    10  /04/ 1399

علی اکبرشجاعی    
رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

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 س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306023000214 مورخ 1398/11/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت 
مل��ک م��ه والت تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم فاطمه رمضانی مهنه فرزند محمدرضا بش��ماره 
شناس��نامه 0 صادره از مرکزی در یک قطعه باغ به مس��احت 25000.87 مترمربع قسمتی از پالک4 فرعی 
از 55 اصلی بخش 2 خریداری از مالکیت مشاعی غالمحسین محمدزاده محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.آ9902147
تاریخ انتشار نوبت اول:    25  /03/ 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم:    10  /04/ 1399

علی اکبرشجاعی    رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

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 س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960306023000010 مورخ 1399/02/21 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت 
مل��ک مه والت تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رمضانی مهنه فرزند محمدرضا بش��ماره 
شناس��نامه 0 صادره از فیض آباد در یک باب اس��طبل دامداری  به مساحت 8449.90 مترمربع قسمتی از 
پالک54 اصلی بخش 2 مه والت از محل مالکیت مش��اعی محمدحسن مهدیزاده محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9902148
تاریخ انتشار نوبت اول:    25  /03/ 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم:    10  /04/ 1399

علی اکبرشجاعی    
رئیس ثبت اسناد وامالک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139860306237000036 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی کالسه 97/14 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک صالح آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اس��الم ش��بیخونه فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه 
12656 صادره از تربت جام در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 215000 مترمربع قس��متی 
از پالک 16 اصلی واقع در بخش 15 مش��هد اراضی قلعه حمام از محل مالکیت مش��اعی متقاضی 

محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ9902162
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/10

رئیس ثبت اسناد و امالک- علی حیدری دشت بیاض

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139860306237000035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی کالسه 97/13 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک صالح آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اس��الم ش��بیخونه فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه 
12656 صادره از تربت جام در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 264988 مترمربع قس��متی 
از پالک 16 اصلی واقع در بخش 15 مش��هد اراضی قلعه حمام خریداری از محل مالکیت مش��اعی 
متقاضی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ9902166 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/10

رئیس ثبت اسناد و امالک- علی حیدری دشت بیاض

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )895740(

 آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و چهل و پنج راویس اندیش ادیب شرکت تعاونی به شماره ثبت 5131 و شناسه ملی 10300078810

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,18 و مجوز شماره 1773 مورخ 1399,3,24 اداره تعاون شهرستان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401,4,18 بشرح ذیل تعیین گردیدند . - مریم بسطامی بشماره ملی 4490317239 عضو اصلی هیئت مدیره - ساسان مظفری بشماره 
ملی 4490324261 عضو اصلی هیئت مدیره - شهناز مظفری بشماره ملی 4501088745 عضو اصلی هیئت مدیره - یاسر مظفری بشماره ملی 4501099569 عضو 
علی البدل هیئت مدیره - الهام مظفری بشماره ملی 4501282241 عضو علی البدل هیئت مدیره 2- مریم قدیری بشماره ملی 4500775201 بسمت بازرس اصلی و 
صابرمظفری بشماره ملی 45001282533 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند 3- روزنامه قدس برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی 

تعیین گردید. 4- صورتهای مالی سال 98 قرائت به تصویب رسید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )895753(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری قالویزان سفر مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 726 و شناسه ملی 14007041317

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1آقای میالد حاجی بیگی به کد ملی 
تمامی سهم  ایالم  ثبتی  اسناد رسمی شماره 7حوزه  دفتر خانه  4490309759به موجب سند صلح شماره 46758مورخ 97,7,10در 
الشرکه خود را به مبلغ 500000 ریال به آقای اسدا     هلل غیابی فرزند سلمان به کد ملی 4529731715واگذار نمود و از شرکت خارج 
گردید . اسامی شرکاءبعد از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل میباشد -خانم مریم غیابی دارای 100000 ریال سهم الشرکه -خانم زینب 

تاران دارای 100000 ریال سهم الشرکه -آقای اسدا     هلل غیابی دارای 800000 ریال سهم الشرکه .

,ع
99
02
88
9

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
اتحادیه/ شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشکده علوم پزشکی سراب به شماره ثبت 64 شناسه ملی 10200010297 
شهرس��تان سراب استان آذربایجان ش��رقی به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه نوبت اول این اتحادیه/تعاونی در ساعت 17:00:00 روز پنجشنبه مورخ 1399/05/02 در محل 
تعاونی س��راب خ فردوسی شرقی مسجد حضرت زینبیه)س( تشکیل میگردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس 

ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمن��ًا:1- اعضای��ی ک��ه مایلند حق حض��ور و رأی دادن در مجمع را به نماین��ده تام االختیار واگ��ذار نمایند تا تاریخ 
1399/05/02 ب��ه اتف��اق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگ��ی به محل تعاونی یعقوب فرجی آذر- اکبر 
مختاری- محمد دوستی اردهایی مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( ضمنًا ساعت 

16:00:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
2- افرادی که متقاضی کاندیداتوری س��مت های هیئت مدیره با بازرس��ان میباشند حداکثر تا تاریخ 1399/04/20 

جهت ثبت نام به محل تعاون سراب خ فردوسی شرقی مسجد حضرت زینبیه)س( مراجعه نمایند.
هیئت مدیره اتحادیه/ شرکت تعاونی

دستورجلسه: 1- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
2- انتخاب بازرس یا بازرسان    3- انتخاب اعضای هیئت مدیره

4- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورت های مالی
5- تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و اخذ اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت 

مدیره    6- ارائه گزارش هیئت مدیره
  7- ارائه گزارش بازرسی

8- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری
9- تصمیم در مورد میزان سهام و یا حق عضویت ساالنه عضویت در شرکت ها اتحادیه ها و اتاق های تعاون

10- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
11- تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه )96(، )97(، )98( /ع
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )895754(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری قالویزان سفر مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 726 و شناسه ملی 14007041317

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
به قرار ذیل تعیین گردید -آقای اسدا     هلل غیابی به کد ملی 4529731715به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -خانم مریم غیابی 
به کد ملی 4490274874 به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم زینب تاران به کد ملی 4500174771به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-خانم لیال سلیمانی الدانی به کد ملی 1288974851 به سمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل 

چک،بروات،قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری قالویزان سفر مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 726 و شناسه ملی 14007041317

با کد ملی  : -آقای ارسالن خلیلیان  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,07,11 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
با   1273613759 ملی  کد  به  خلیلیان  عرفان  -آقای  درآمد  شرکاء  زمره  در  الشرکه  سهم  ریال   100000 پرداخت  با   1274492904
پرداخت 100000 ریال سهم الشرکه در زمره شرکاء درآمد -خانم لیال سلیمانی الدانی به کد ملی 1288974851 با پرداخت 100000 
ریال سهم الشرکه در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1300000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح می گردد اسامی شرکاءبعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد -آقای ارسالن خلیلیان با کد ملی 
1274492904 دارای 100000 ریال سهم الشرکه -آقای عرفان خلیلیان به کد ملی 1273613759دارای 100000 ریال سهم الشرکه 
-خانم لیال سلیمانی الدانی به کد ملی 1288974851 دارای 100000 ریال سهم الشرکه -خانم مریم غیابی به کد ملی4490274874 
دارای 100000 ریال سهم الشرکه -خانم زینب تاران به کد ملی4500174771 دارای 100000 ریال سهم الشرکه -آقای اسداهلل غیابی به 
کد ملی4529731715 دارای 800000 ریال سهم الشرکه رونوشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم بازگشت به مجوز 

83,14253 مورخ 97,6,26
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )895758(

قالویزان سفر  مسافربری  تغییرات شرکت  آگهی 
مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

726 و شناسه ملی 14007041317

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,07,12 مورخ 
نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  1-اعضاء   :
انتخاب گردیدند: -آقای اسدا     هلل  به قرار ذیل 
غیابی به شماره ملی 4529731715 - خانم مریم 
غیابی به شماره ملی 4490274874 - خانم زینب 
لیال  خانم   -  4500174771 ملی  شماره  به  تاران 
 1288974851 ملی  شماره  به  الدانی  سلیمانی 
سال  به  منتهی  مالی  صورتهای  و  -2ترازنامه 

96مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )895751(
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صنعت  گسترش  شرکت  تغییرات  آگهی   
پدیسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

275521 و شناسه ملی 10103100748

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,04,04 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 31 ماده  در  مدیره  هیئت  اعضای 
به  و  شد  اصالح  نفر   3 به  اساسنامه 

تصویب مجمع رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )896332(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

نخســتین مجتمع دامپروری، اصالح نــژاد و تولید 
فراورده های ژن دار شرق کشور روز گذشته با حضور 
تولیت آســتان قدس رضــوی و مدیران ســازمان 

اقتصادی رضوی به بهره برداری رسید.
آرش فرزادنیا، مدیرعامل مؤسسه دامپروری صنعتی 
قدس رضوی در این مراسم گفت: ساخت این پروژه 
به منظور توســعه واحدهای دامپروری آستان قدس 
 IMF( رضوی با رویکرد تولید شیرخشــک نــوزاد
Grade( در ســال 1۳9۵ آغاز و امروز با حدود ۵۰۰ 

میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.
مدیرعامل مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
افزود: مساحت این پروژه 4۵ هکتار است که در کنار 
مجتمع قدیمی کنه بیســت رضوی مجموعه ای 6۰ 
هکتاری را با عنوان »طرح توسعه کنه بیست رضوی« 

تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه مؤسســه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی هم اکنون حدود 1۰ درصد از شــیر خشک 
نوزاد کشور را تولید می کند، تصریح کرد: با افتتاح این 
پروژه تا ۳۰درصد از واردات شــیر خشک نوزاد )شیر 
خشک اســکیم پایه نوزاد IMF Grade( جلوگیری 
شــده و صرفه جویی قابل مالحظه ای در ارز یارانه ای 

صورت خواهد گرفت.
فرزادنیــا ادامه داد: دلیل دیگر اجرای این پروژه ورود 
بــه حوزه های نوین در صنعت دامپــروری، پرهیز از 

تصدیگری و رقابت با بخش خصوصی اســت؛ بدین 
ترتیب این مؤسسه با تأسیس »گله الیت« دام سنگین 
در مجتمع دامپروری کنه بیست  رضوی برای نخستین 
بار در غرب آسیا نسبت به ایجاد یک گله دام سنگین 
برای تولیدات ژنتیکی و رفع وابســتگی به این نیاز 

اساسی قدم گذاشته است.
وی تأکید کرد: این گله الیت پایه تولیدات ژن محور 
در کشور خواهد بود که می تواند کشور را در سالیان 

آینده از واردات انواع اسپرم گاوی بی نیاز کند.
فرزادنیا با اشاره به در دستور کار قرار دادن سه مؤلفه 

پیشرو، پیشــران و الهام بخش در اقتصاد اسالمی در 
اجــرای پروژه هــای اقتصادی آســتان قدس گفت: 
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مجموعه ای 
جوان، کارآمد و پویاســت که با استفاده از روحیه ای 
جهادی، با تکیه بر دانش متخصصان و مدیران انقالبی 
خود و همچنین در اختیار گرفتن فناوری های روز و 
در راستای سند چشم انداز سازمان اقتصادی رضوی، 
هلدینگ تخصصی خود را در آستانه جهشی بزرگ به 

لحاظ فناوری، علمی و تولیدی قرار داده است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب با بهره برداری از این پروژه 
و تأسیس نخســتین گله الیت ممتاز با ایجاد مؤلفه 
فني RGI مخصوص گله هاي آســتان قدس رضوی، 
این مؤسســه به بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت 

پروتئیني شرق کشور تبدیل خواهد شد.

روز گذشته با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد
 بهره برداری از نخستین مجتمع دامپروری
و تولید فراورده های ژن دار شرق کشور 

طراحی ۸0 پروژه بزرگ برای رونق حوزه های کشاورزی و غذاییآغاز بهره برداری از پروژه های بزرگ آبی »بنیاد کرامت رضوی« در مناطق کم برخوردار
همزمان با ششمین روز از دهه کرامت انجام شدمدیر امور خدمه آستان قدس رضوی خبرداد

توسط سازمان اقتصادی رضوی انجام شدهمزمان با ایام میالد امام رضا)ع( صورت می گیرد
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روزنامـه صبـح ایـران 6
موفقیت فوالد در یک پرونده حقوقی دیگر©

ورزش:مدیر حقوقی باشگاه فوالد خوزســتان از پیروزی این باشگاه در پرونده 
حقوقی دیگری خبر داد. به نقل از سایت باشگاه فوالد خوزستان عارف عارف نیا 
اعالم کرد: طبق رأی جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه فوالد 
موفق به دریافت رأی برای مبلغ یک میلیارد و 580 میلیون ریال بابت حق رشد 

دانیال مؤمنی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر شد. 

تست کرونای استقاللی ها منفی بود©
ورزش:با اعالم معاون پزشکی باشگاه استقالل، تست کرونا اعضای این تیم منفی 
بود. به نقل از باشگاه استقالل، با اعالم دکتر امین نوروزی معاون پزشکی باشگاه 
استقالل، جواب تست کرونا تمام اعضای مجموعه تیم استقالل که روز شنبه این 

تست از آن ها گرفته شد، منفی بوده است.

امیری سه هفته دور از میادین©
ورزش: دکتر علیرضا حقیقت در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، 
درباره آســیب دیدگی وحید امیری که در نیمه نخســت دیدار با پیکان رخ داد 
اظهار کرد: عضله همسترینگ پای راست امیری دچار کشیدگی شده که معاینات 
اولیه روی پای او انجام شد. وی ادامه داد: آزمایش های تکمیلی روی پای مصدوم 
امیری انجام خواهد شــد و سپس شدت آسیب دیدگی او و اینکه احتماالً چقدر 
از میادین دور خواهد بود معلوم می شود. با این حال تالش ما بر این است که او 
را هر چه زودتر به تمرینات گروهی بازگردانیم ولی به احتمال زیاد امیری تا سه 

هفته نتواند پرسپولیس را همراهی کند.

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا با حضور ۴۰ تیم©
ورزش:به نقل از روزنامه الوطن قطر، کنفدراسیون فوتبال آسیا قرعه کشی فصل 
جدید لیگ قهرمانان را در دســامبر )آذر( انجام خواهد داد. برخالف دوره کنونی 
که 32 تیم در مرحله گروهی این رقابت ها حضور دارند 40 تیم در 10 گروه بازی 
خواهند کرد. همچنین تیم های انصراف دهنده از فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا 
باید منتظر عواقب سنگینی از جمله جریمه 2 میلیون دالری و محرومیت دو ساله 

از شرکت در این رقابت ها باشند.

پانیونیوس یونان خواستار بازگرداندن شجاعی©
ورزش: رســانه های یونانی از تالش تیم پانیونیوس برای بازگرداندن مســعود 
شجاعی به یونان خبر دادند. به نقل از رادیو ورزش یونان، سران تیم پانیونیوس 
یونان عالقه مند هستند که مسعود شجاعی بازیکن 3۶ ساله ایرانی را بار دیگر به 
خدمت بگیرند. این بازیکن که در حال حاضر در تیم تراکتور بازی می کند مورد 

توجه تیم پانیونیوس قرار دارد؛ جایی که او توانست بازی های خوبی ارائه دهد.

آیند هوون مشتری جدید جهانبخش©
ورزش: نشــریه » Voetbal International« هلند خبر داد باشگاه آیندهوون در 
تابستان به دنبال جذب علیرضا جهانبخش، وینگر ایرانی برایتون انگلیس است.
هافبک ایرانی از ابتدای فصل جاری فرصت چندانی برای حضور در ترکیب برایتون 
نداشته و جدایی او از این تیم انگلیسی در تابستان به دلیل نیمکت نشینی های 
متوالی اش قطعی است. البته باشگاه آژاکس نیز هفته گذشته برای جذب جهانبخش 
ابراز تمایل کرد و آیندهوون باید برای جذب این وینگر ایرانی با آژاکس رقابت کند.

پاسخ شیخ ویسی درباره اتهام تبانی با پرسپولیس©
ورزش: دروازه بان پیکان پس از شکست سنگین تیمش مقابل پرسپولیس که به 
ادعای کارشناسان با اشتباه او روی گل اول همراه بود، به این اتهامات پاسخ داد. 
وحید شــیخ ویسی درباره اینکه عملکرد او در سه بازی اخیر مقابل پرسپولیس 
مورد توجه قرار گرفته است توضیح داد: وقتی یک تیم می بازد همه به دنبال مقصر 
هســتند. من با شخص خاصی کار ندارم من خودم می دانم که هجمه های علیه 
شیخ ویسی از کجا آب می خورد. من تا االن با مدیر برنامه کار نکردم و یکسری 
مدیر برنامه در حوالی تیم ما هستند که هم پستی های من را در این تیم دارند و 

منتظر هستند که من اشتباه کنم. 
متأســفانه هیچ زمان در این فوتبال از من حمایت نشده است. خیلی حرف در 

سینه ام دارم و فعالً در همین حد را می گویم. 
تمام تیم اشتباه می کنند اما پس از شکست گلر مقصر می شود. همه آدم ها داخل 

و خارج زمین اشتباه می کنند اما اشتباهات من فقط دیده می شود!

علیپور به پیوس رسید©
ورزش: علی علیپور شب گذشته موفق شد روی اشتباه بزرگ وحید شیخ ویسی، 
دروازه پیکان را فرو بریزد تا آمار درخشانش در گلزنی به پیکان را همچنان افزایش 
دهد. علیپور با این گل، توانست بهترین گلزن تاریخ دوئل های پرسپولیس و پیکان 
در لیگ برتر شناخته شود؛ ضمن آنکه ستاره خط آتش پرسپولیسی ها با گلزنی 
در این دیدار با 52 گل زده در مسابقات لیگ به رکورد فرشاد پیوس رسید و در 

کنار پیوس به بهترین گلزن قرمزها در ادوار لیگ تبدیل شد.

ویسی و حسرت دوساله برد در لیگ برتر!©
ورزش:سرمربی کنونی پیکان از ابتدای لیگ هجدهم در دسته برتر هیچ پیروزی ای 
بدست نیاورده است. عبداهلل ویسی در ابتدای لیگ برتر فصل گذشته سرمربی نفت 
مسجدسلیمان شد و پس از هشت بازی بدون آنکه بردی کسب کند از این تیم 
رفت. ویسی اگرچه پارسال با شاهین بوشهر موفق شد قهرمان لیگ یک شود و 
به لیگ برتر صعود کند اما در این دسته روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت. او با 
شاهین در 9 بازی ابتدایی لیگ برتر امسال حضور داشت که در این مسابقات هم 

هیچ بردی نداشت و حاال در پیکان این روند ادامه پیدا کرده است.

 زامهران و سریع ترین گل خورده تراکتور©
در لیگ نوزدهم

ورزش: شاید کلیدواژه بزرگ ترین برد هفته، الیق شاگردان محمود فکری باشد که 
در غیاب چند مهره کلیدی و کاپیتان تیمشان محمد عباس زاده توانستند در همان 
دقایق ابتدایی حریف را زمینگیر کنند و به خوبی از پیروزی بدست آمده شان دفاع 
کنند تا از تبریز، دست پر با سه امتیاز راهی قائمشهر شوند. گل دقیقه 2:40 حسین 
زامهران، روی یک حرکت تیمی زیبا و غفلت خط دفاعی تراکتور به ثبت رسید تا هم 
رشید مظاهری از ثبت یازدهمین کلین شیتش باز بماند و هم سریع  ترین گل خورده 

تراکتور در لیگ نوزدهم، توسط مهاجم شاندیزی نساجی به ثبت برسد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون :

رئیس جمهور به »اساسنامه« فوتبال ورود کند©
ورزش: عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به مشکالت اساسنامه این 
فدراســیون گفت: فیفا الزاماتی دارد کــه باید رعایت کنیم و تنها چاره حل این 
مشــکل ورود رئیس جمهور به موضوع است.محمود اسالمیان در مورد آخرین 
وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و اتفاقات پیرامون آن گفت: نباید خوشحال 
باشــیم که همه چیزمان دولتی است. ما با فیفا به مشکل خورده ایم. تأکید فیفا 
این است که نهاد خصوصی باشد. این مشکل را به وزارت ورزش و دولت منعکس 
کرده ایم. این چیزی نیست که فدراسیون بتواند تصمیم بگیرد. نیاز به الیحه دارد 
که برود به مجلس. نمی شود 208 عضو فیفا یک چیزی را بپذیرد و ما نه. به نظر 

من چیز بدی هم نیست. 
محمود اسالمیان ادامه داد: االن فوتبال ما تهدید می شود که باید این مشکل را 
حل کنیم. بعد از آن افرادی که برای فوتبال کشــور زحمت می کشند تصمیم 

خواهند گرفت. االن اولویت ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است.

گل محمدی تصمیمش را گرفته است

جانشینان»سیدجالل«از»شهرخودرو«میآیند
ســینا حســینی: هنــوز هــواداران 
اشک های  خاطره  پرســپولیس  تیفوسی 
مهدی مهدوی کیــا در برنامه 90 را از یاد 
نبرده اند، همان ایامی که مهدی مهدوی کیا 
تلویزیون  دوربین هــای  لنزهــای  مقابل 

مجبور به خداحافظی از پرسپولیس شد.
در آن ایــام انتقادهای زیــادی به یحیی 
گل محمدی بابت این تصمیم وارد شــد 
اما یحیی نه تنها این انتقادها را نپذیرفت 
بلکه پــس از خروج از کادر 
فنی پرســپولیس از تصمیم 
خود دفاع کرد و مدعی شد 
به دلیل اعتقــاد و تفکرات 
تصمیم  آن  اش  تاکتیکــی 
را گرفته اســت و اگر زمان 
بازگردد  به عقــب  دوبــاره 
بازهــم ایــن کار را تکــرار 

خواهد کرد. 
اما با بازگشت دوباره یحیی 
به کادر فنی پرســپولیس این شــائبه به 
وجود آمد که او با تفکرات جوان گرایی به 
پرسپولیس بازگشته و بعید نیست این بار 
هم برخی بازیکنان پا به سن گذاشته را از 
ترکیب خارج کند تا جوانان مورد نظر بار 

فنی تیم را به دوش بکشند.

 با جدی شــدن این اتفــاق حاال همه از 
خداحافظــی قریب الوقوع ســید جالل 
حســینی همزمان با آغاز فصل بیســتم 

رقابت های لیگ برتر سخن می گویند. 
البتــه این بــار یحیی با سیســتم کاماًل 
متفاوت از آن زمــان پیش می رود چون 
دوســت ندارد اتفاقاتی که منجر به کنار 
گذاشــتن مهدی مهدوی کیا برای او رقم 
خورد تکرار شــود. به همیــن دلیل این 
روزها بیشــتر از آنکه این مسئله از سوی 
یحیی گل محمدی مطرح شود، از سوی 
رســانه های خبری نزدیــک به کادر فنی 
مطرح می شــود، البته با احتیاط کامل و 

در قالب گمانه زنی های خبری.

اصرارسیدجاللبهماندن»
همه نزدیکان باشگاه پرسپولیس می دانند 
یحیــی گل محمدی اعتقــاد ویژه ای به 
بازیکنان جوان و تــازه نفس دارد و برای 
اســتخدام بازیکنان جدید نام آن ها را به 
صورت کاماًل مخفیانه در اختیار مدیرعامل 

باشگاه قرار داده است.
اما در آن سوی، سید جالل هیچ عالقه ای 
به خداحافظی از تیــم محبوبش ندارد و 
اعتقاد دارد همچنان می تواند در ترکیب 

حضور  پرسپولیس  تیم 
داشــته باشــد به 
دلیــل  همیــن 
یــاران  طریــق  از 

این  خود  رســانه ای 
پیغــام را برای یحیی 
قصد  کــه  فرســتاده 
نــدارد.  خداحافظــی 
کاپیتان پرسپولیس در 
تازه ترین اظهارنظر خود 
نمی دانم  اســت:  گفته 

درباره این شــایعات چه 
داشــت. من  باید  رفتاری 

فقط تمریــن می کنم و هر 
روز ســعی می کنــم بهترین 

باشم. برای این افراد که معلوم 
است چه قصدی هم دارند می گویم 

متأسفم همین.

شکارهاییازشهرخودرو»
یحیی گل محمدی به واسطه مصدومیت 
ســنگین محمد انصاری تصمیم دارد دو 
تن از شاگردان خود در شهر خودرو را به 
پرسپولیس دعوت کند تا با حضور آن ها 
خط دفاع پرسپولیس ترمیم شود، گفته 

می شــود یحیی عالقه زیــادی به حضور 
حسین مرادمند و علی نعمتی در ترکیب 
پرسپولیس دارد به همین دلیل بسیاری از 
منتقدان بر این باورند عالقه مندی یحیی 
به جذب این دو بازیکن یعنی خداحافظی 
سید جالل و محمد انصاری از پرسپولیس.

گفته می شود 
یحیی عالقه زیادی 
به حضور حسین 
مرادمند و علی 
نعمتی در ترکیب 
پرسپولیس دارد

بــــــــرش

حدادی: ورزشکاران حرفه ای را رها نکنید  ورزش: احسان حدادی که پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت ابتال به بیماری کرونا، مدتی است تمرینات خود را آغاز کرده در گفت وگو با سایت 
فدراسیون دوومیدانی اظهار کرد: تعویق المپیک برای ورزشکاران حرفه ای اتفاق بسیار بدی بود. به هر حال کرونا در تمام دنیا موجب مشکالت و ضررهای فراوانی شد اما برای ورزشکاران حرفه ای که چهار 
سال را برای یک روز مشخص بدون وقفه و با هدف تالش کردند بسیار سخت است. وی افزود: میدان المپیک در پیش است و از وزارت ورزش و کمیته المپیک انتظار داریم ورزشکاران حرفه ای را رها نکنند.

حسین بادامکی در گفت وگو با قدس:

پرسپولیس چهار هفته 
زودتر قهرمان می شود

گفت وگوی روز

 جواد رستم زاده   ژاوی اسطوره باشگاه بارسلونا که 
در حال حاضر هدایت باشگاه قطری السد را به عهده 

دارد فاش کرد در حال آماده شدن برای بدست گرفتن 
سکان هدایت بلوگراناست. ژاوی، اسطوره باشگاه بارسلونا 

و یکی از محبوب ترین ستاره های سابق این تیم نزد 
هواداران بلوگرانا، در یک گفت و گو ضمن توضیح دادن 

برنامه های آینده بارسلونا اعتراف کرد در حال آماده 
شدن برای بدست گرفتن سکان هدایت بارساست. ژاوی 

البته خاطرنشان کرد تنها در صورتی به عنوان مربی به بارسا 
برخواهد گشت که روی تصمیم های مربوط به تیم کنترل 

داشته باشد.

ناجیکاتاالن»
در اوایل سال جاری میالدی شــایعات زیادی درباره 
بازگشــت ژاوی به نیوکمپ به عنوان سرمربی بارسا 

مطرح شد. پس از اخراج ارنستو والورده این شایعات به 
اوج رسید ولی در نهایت، در ماه ژانویه کیکه ستین بود که 

به این سمت منصوب شد. بارسلونا در دوران ستین نتوانسته 
انتظــار هوادارانش را برآورده کند و حاال که ۶ بازی به پایان 

فصل اللیگا باقی مانده دو امتیاز از حریف سنتی اش رئال مادرید 
عقــب افتاده. ژاوی در مصاحبه ای با روزنامه کاتاالن اســپورت 

گفت:» بزرگ ترین امید من در حال حاضر این اســت که مربی 
بارسا شوم و بارسلونا را به روزهای موفقیت و پیروزی برگردانم«.

مذاکراتژانویه»
 اسطوره بارســلونا در ادامه صحبت هایش گفت:» من فقط به 

دنبال موفقیت خودم نیستم بلکه می خواهم بازیکنان فعلی این 
تیم و باشگاه در مسیر موفقیت و پیروزی قرار بگیرند. من و کادر 
فنی ام مدت هاســت در حال آماده شدن هستیم و از این بابت 
خیلی هیجان داریم. من قبالً هم بارها گفته ام ولی می خواهم 
اگر در بارســا هستم تصمیمات فوتبالی به عهده ام باشد. البته 
روشن است که پس از انتخابات باشگاه، صحنه برای تغییرات 
آماده می شود و من هیچ احتمالی را رد نمی کنم. آن ها ماه ژانویه 
به دنبال من آمدند و ما با هم صحبت کردیم. من شرایط را به 

آن ها گفتم ولی زمان برای انجام چنین کاری مناسب نبود«.

بندجداییستین»
 ESPN قرارداد ستین با این باشگاه تا سال 2022 است اما
مدعی شــده بندی در قرارداد این مربی وجود دارد که 
سبب می شود احتمال جدایی او در پایان فصل افزایش 
یابد و به مدیران بارســلونا این اجازه را می دهد که در 
صورت عدم رضایت از نتایج ســتین، به گزینه های 

جانشینی او در تابستان پیش رو نیز فکر کنند.

چراغسبزالسد»
ترکی علی مدیرفنی باشــگاه الســد به این موضوع 
واکنش نشان داد و تلویحاً از آمادگی این باشگاه در راه 
بازگشت احتمالی ژاوی به بارسلونا پرده برداشت. ترکی 
علی گفت: »ژاوی در بارسلونا؛ این اتفاقی طبیعی است 
چون دیر یا زود باید شاهد این اتفاق باشیم. بارسلونا خانه 
اول ژاوی محســوب می شود و هر فردی سرانجام به خانه 

اول خود بازمی گردد«.

ژاوی: برای نیمکت بارسا 
آماده می شوم

تغییرات بزرگ در کاتاالن

گزارش خارجی 

 جدایی یوویچ 
از رئال

 پپ: حواسمان به جام حذفی
 و CL است

 ورزش    یک سال پیش در چنین روزهایی 
بود که لوکا یوویچ با سر و صدای فراوان و پس 
از سپری کردن فصلی درخشان در فرانکفورت 
راهی رئال مادرید شــد. ســتاره صربستانی 
بسیاری از بازی ها را از روی نیمکت و سکوها 
تماشا کرد و نتوانست جایی در ترکیب ثابت 
رئال مادرید پیدا کنــد. در ادامه و در دوران 
شــیوع کرونا، برگزاری جشن تولد نامزد لوکا 
یوویچ ســبب عصبانیت ســران رئال مادرید 
شد و در همان مقطع آن ها 
این  فــروش  بــه  تصمیم 

بازیکن گرفتند.
حــاال میــالن جدی ترین 
مشــتری یوویچ است که 
قــراردادی  با  می خواهد 
قرضی و دو ســاله برای 

خرید او اقدام کند. 

ســرمربی  گواردیــوال  پــپ  ورزش    
منچسترسیتی می گوید: پس از ناکامی این 
تیم در دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته 
خــود در لیگ برتر و واگــذاری قهرمانی به 
لیورپول، حفظ تمرکز بازیکنان سیتی در ادامه 
بازی های باقی مانده از لیگ برتر دشوار است 
چون ســیتی از این به بعد اهمیت بیشتری 
برای جام حذفی و لیگ قهرمانان قائل خواهد 

سیتی  . جام شد نیمه نهایــی  در 
مصاف  بــه  حذفــی 
خواهــد  آرســنال 
شــاگردان  رفــت. 
گواردیــوال در بازی 
مرحله  برگشــت 
یک هشــتم نهایی 
هم  چمپیونزلیگ 
باید به مصاف رئال 

مادرید بروند. 

چهره ها

منهای فوتبال

ضد   حمله

زیدان: پاس پشت پای بنزما، 
زیباترین حرکت فصل است

 ورزش  زین الدین زیدان از پاس گل پشــت 
پای کریم بنزما به کاسمیرو که پیروزی یک بر 
صفر تیمش مقابل اسپانیول را رقم زد تمجید 
کــرده و آن را یکــی از بهترین صحنه های 
فوتبالی فصل توصیف کــرد. »حرکت کریم 
مــن را شــگفت زده نکرد چــون او بازیکن 
خالقی است. حرکتش یکی از درخشان ترین 
حــرکات فوتبالــی ایــن فصــل اســت«.

رئال مادرید درحالی میهمان اســپانیول بود 
که این بازی برایش اهمیتی کلیدی داشــت 
چرا که با یک پیروزی می توانست از بارسلونا 

سبقت گرفته و با اختالف 
امتیاز صدرنشین جدول 
اللیگا شود. اتفاقی که با 

در  کاسمیرو  گل 
 1+45 دقیقــه 

افتاد .

مالدینی: دوناروما، بهترین 
دروازه بان دنیاست

 ورزش   پائولو مالدینی مدیر فنی باشــگاه 
آث میالن از جان لوئیجی دوناروما سنگربان 
این تیم بــه عنوان بهترین دروازه بان دنیا یاد 
کرد و گفــت: خواهان ماندگار شــدن او در 
باشگاه های  است.گفته می  شــود؛  روسونری 
بزرگی مثل رئال مادرید، پاری ســن ژرمن و 
چلسی خواهان جذب این دروازه بان ایتالیایی 
هستند. شایعاتی که مالدینی را نگران کرده و 
به واکنش مجبور کرده است.مالدینی که در 
حال حاضر مدیریت فنی آن 
را بــه عهده دارد در این باره 
گفت:» بدون شــک وظیفه 
میالن این است که بازیکن 
مهمی مثل دوناروما را 
حفظ کنــد. او االن 
نماد باشگاه است«.

ورزش در سیما

هفته بیست و نهم سری آ ایتالیا
تورینو-التزیو

      سهشنبه 1۰ تیر- 22:۰۰ زنده از شبکه ورزش 

دانک کاظمی، بهترین دانک ©
بسکتبال جهان شد 

ورزش:در پایان نظرسنجی فدراسیون جهانی 
بسکتبال )FIBA( برای انتخاب بهترین اسلم 
دانک جهان در یک دهه اخیر، دانک ارسالن 
کاظمی ملی پوش تیم ملی بســکتبال ایران 
مقابــل یونــان در رقابت های بیــن قاره ای 
انتخابی المپیــک 201۶، به عنوان بهترین 
دانک یک دهه اخیر بسکتبال جهان انتخاب 
شد.در فینال این نظرسنجی ارسالن کاظمی 
با »کارلوس مورایس« از تیم ملی آنگوال رقابت 
می کرد که توانست با کســب بیشترین آرا 
عنوان بهترین دانک جهان را از آن خود کند.
این دانک ارسالن کاظمی پیش از این نیز در 
نظرسنجی بهترین دانک آسیا و اقیانوسیه، با 
کسب ۶0 درصد آرا به عنوان بهترین دانک 
یک دهه اخیر آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد. 

توفان قهرمان لیگ کشتی ©
در جذب ستاره 

ورزش:پس از شــروع رســمی ثبت قرارداد 
کشتی گیران در سازمان لیگ، امروز تیم کشتی 
آزاد بازار بزرگ ایران با حضور کیومرث محرابی، 
پژمان درستکار و داود رخش خورشید قرارداد  
12 کشــتی گیر مدنظر خود را در ســازمان 
لیگ به ثبت رساند.بازار بزرگ ایران به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر کشتی آزاد، 
امروز با کشــتی گیرانی همچون رضا اطری، 
مجید داســتان، امیرحسین مقصودی، بهنام 
احسان پور، پیمان یاراحمدی، میثم نصیری، 
امیرحسین حســینی، احمد بذری، کامران 
قاسمپور، محمدجواد ابراهیمی، مجتبی گلیج 
و محمدحسین محمدیان قرارداد امضا کرد تا 
استارت رسمی خود را برای حضور در لیگ برتر 

کشتی سال 99 بزند.

 معنوی نژاد: به خاطر کرونا©
 در ایران ماندم

ورزش:محمدجواد معنوی نژاد درباره ماندنش 
در تیم والیبال سایپا و رد کردن پیشنهادهای 
خارجی اش برای فصل جدید گفت: همان طور 
که در رســانه ها مطرح شد از ایتالیا و لهستان 
پیشنهاد داشــتم و حتی با باشگاه فنرباغچه 
ترکیه هم مذاکراتی را انجــام داده بودم، اما با 
توجه به شــرایطی که کرونا در ورزش جهان 
ایجاد کرده اســت تصمیم گرفتم این فصل 
را هم در لیگ برتر ایــران بازی کنم. او افزود: 
تصمیم داشتم این فصل را در لیگ های خارجی 
بازی کنم، اما همان طور که می دانید بیشــتر 
ستاره های بزرگ والیبال جهان به خاطر شرایط 
فعلی حتی از لیگ های ایتالیا و لهســتان هم 
خارج شده  و سطح این لیگ ها افت محسوسی 
داشته است، به همین منظور تصمیم من نیز 
بر آن شد که امسال را هم در سایپا بازی کنم. 

ساعی: دستمزد ویلموتس ©
از کل بودجه ورزش بیشتر 

است!
ورزش:هادی ســاعی در واکنــش به اینکه 
برخی علیــه انتقــاد او از کارلوس کی روش 
موضــع گرفتــه بودند گفت: مــن کاری به 
کی روش ندارم. بحث مربیانی بود که پول های 
زیادی در سال های اخیر از ایران خارج کردند. 
خیلی ها می گویند در ورزش پول نیست، اما 
این مبالغ هنگفت خیلــی راحت به مربیان 
خارجــی در فوتبال داده می شــود. همین 
ویلموتس که پرونده اش به تازگی به جریان 
افتاده، کالً یک ماه هم در ایران نبوده، اما کلی 
پول گرفته و االن هم شنیدم به دنبال دریافت 
100 میلیارد دیگر است! این مبالغ از بودجه 
یک سال کمیته ملی المپیک و حتی ورزش 
ایران بیشــتر اســت. کمیته المپیک به 50 
فدراسیون بودجه می دهد، اما بودجه خودش 

به اندازه قرارداد ویلموتس نیست!

 مجوز فعالیت پرورش اندام ©
از شهریور صادر شد

ورزش:محمد تقی امیری خراسانی سرپرست 
این فدراسیون از برگزاری مسابقات قهرمانی 
اســتان و کشــور خبر داد و گفت: برگزاری 
مسابقات بدنســازی و پرورش اندام یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های ورزشکاران بود که به 
لطف خدا و پیگیری های زیادی که داشتیم، 
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با 
برگزاری مسابقات قهرمانی استان و قهرمانی 
کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی موافقت 
کرد.وی ادامــه داد: بالفاصله پس از دریافت 
ایمیــل رســمی از ســوی IFBB مبنی بر 
زمان بندی مسابقات جهانی و پس از برگزاری 
جلسات متعدد با کارشناسان خبره و بررسی 
شــرایط موجود حاکم بر وضعیت کشور به 
دلیــل بیماری ملموس کرونــا، مکاتباتمان 
را بــا وزارت ورزش و جوانــان آغاز کردیم و 
خواستار برگزاری مسابقات قهرمانی استان 
و کشور شدیم، که پس از بررسی های انجام 
شده توانســتیم طی نامه ای رسمی مجوز 
برگزاری مسابقات قهرمانی استان و کشور در 
شهریورماه جاری را از سوی معاونت توسعه 

ورزش قهرمانی و حرفه ای دریافت کنیم.

ورزشورزش
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 امین غالم نژاد    نماینده خراسان در لیگ برتر 
فوتبال یکشنبه شب در نخستین بازی اش پس 
از شروع مجدد لیگ موفق شد به برد شیرینی 
مقابل ذوب آهن اصفهان دست یابد و خود را 
به جمع مدعیان کسب سهمیه لیگ اضافه 
کند. در خصوص شرایط شهرخودرو با حسین 
بادامکی، بازیکن سابق پدیده و مشکی پوشان 
می خوانید. ادامه  در  که  کرده ایم  صحبت 

 در خصوص پیروزی شهرخودرو مقابل 
ذوب آهن و عملکرد این تیم مشهدی در 
رقابت های این فصل و حضورش در باالی 

جدول برایمان بگویید.
شهرخودرو از تعطیلی مسابقات نهایت بهره را 
برد و بازی خــوب و روانی را مقابل ذوب آهن 
انجام داد. با بردی که شــهرخودرو کسب کرد 
فشار و استرس به تیم های باالی جدول برای 
کسب سهمیه منتقل شده و من فکر می کنم 

اگر آن ها به همین رویه ادامه بدهند می توانند 
کسب سهمیه آسیایی را تکرار کنند.

 
 نظرتان در مورد عملکرد رحمتی در این 

دیدار چیست؟ 
در یــک جمله می توانم بگویــم که »مهدی« 
تمام نشــدنی اســت. رحمتی یک تنه چند 
موقعیــت گل را از مهاجمــان ذوب آهــن 
گرفت و اوج کارش مهــار توپ مهاجم ذوب 
آهــن در دقیقه 90 بــود. به نظر من رحمتی 
نشــان داد که حاال حاالها جا دارد و می تواند 
 . بایســتد  دروازه  درون  آمادگــی  اوج  در 

پرسپولیس تیم سابقتان هم موفق شد 
پیکان را شکســت دهد و یک گام به 

قهرمانی نزدیک تر شود.
بلــه. خوشــبختانه یحیــی گل محمدی و 
شاگردانش نشان دادند به چیزی جز قهرمانی 

فکر نمی کنند و در نخســتین بــازی پس از 
تعطیالت لیگ پیکان را شکســت دادند. در 
واقع پرســپولیس شــروع خوبی داشت و اگر 
مهاجمان این تیم در ضربات آخر بیشتر دقت 
می کردند می توانســتند با گل های بیشتری 
پیکان را شکســت دهند. از نکات مثبت برای 
گل محمــدی در این دیدار دبل کردن عبدی 
مهاجــم جوان این تیم بود که به نوعی جواب 
اعتماد یحیی را داد و خیــال وی را در غیاب 

اوساگونا راحت کرد. 

پس از همین حاال باید پرســپولیس را 
قهرمان لیگ بدانیم؟

در فوتبال هیچ چیز 100 درصد نیست و نباید 
این گونه فکر کنیم، اما بنده معتقدم پرسپولیس 
با این ریتمی که دارد به احتمال زیاد سه چهار 
هفته مانــده به پایان لیگ می تواند چهارمین 

قهرمانی پیاپی خود را جشن بگیرد.
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تکذیب تغییر زمان برگزاری سه آزمون  ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمزمه های تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم، تأکید 
کرد: به هیچ عنوان زمان برگزاری هیچ کدام از این آزمون ها تغییر نخواهد کرد؛ چرا که تمام محاسبات برگزاری این آزمون ها در وزارت علوم انجام شده است. دکتر غالمی خاطرنشان کرد: تغییر و جابه جایی هر یک 

از آزمون ها موجب خواهد شد در سال آینده گروهی از داوطلبان امکان ورود به دانشگاه را نداشته باشند.

بیش از ۱۰ هزار شهروند انگلیسی »انسان سگ نما« شده اند! ©
تسنیم: مدتــی اســت در جوامع غربی 
به خصــوص انگلیــس، پدیــده ای به نام 
Human Pups )انسان سگ نما( در حال 
گسترش اســت و جمعیت قابل توجهی 
نیز جذب آن شده اند! الگوی رفتاری این 
گروه به گونه ای است که لباس هایی مانند 
سگ می پوشــند و مثل این حیوان رفتار 

می کنند؛ این  ســگ های انسانی، مردانی همجنسگرا هستند که تمایالت جنسی خود 
را مانند یک حیوان در جامعه انگلیس به معرض نمایش می گذارند. طبق گزارش پایگاه 
خبری christiantoday بیش از 10 هزار نفر از شهروندان انگلیس به انسان سگ نما تبدیل 
شــده اند و رفتارهای خود حتی لباس پوشیدن را طبق رفتار یک سگ دنبال می کنند! 
سال هاست آزادی های بی حدوحصر و خواسته های دور از شأن انسانی سبب بروز این گونه 
ـ اجتماعی در جوامع غربی شده است؛ کارشناسان تأکید دارند  ناهنجاری های فرهنگیـ 

این گونه ناهنجاری ها برگرفته از توسعه یافتگی بدون توجه به کرامت انسان است.

 باالترین آمار مرگ و میر نوزادان ©
در توسعه یافته ترین کشور دنیا 

باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس گزارش سازمان ملل، رشد جمعیت جهان تا ۸0 
سال آینده متوقف خواهد شد. 

بــه دنبال افزایش نگرانی از این اتفاق، بســیاری از دولت ها حمایت ها و امتیازات قابل 
توجهی برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری را در دستور کار قرار داده اند.

اما این موضوع در آمریکا متفاوت است. نوزادان در ماه های اولیه زندگی خود به مراقبت 
شدیدی نیاز دارند. حساسیت این موضوع به اندازه مرگ و زندگی است. 

آمارهای رسمی می گوید آمریکا باالترین درصد مرگ نوزادان را میان کشورهای توسعه 
یافته دارد و دلیل این اتفاق تنهایی نوزادان آمریکایی است. 

بایکوت تبلیغات در فیس بوک جهانی می شود©
مهر: به گزارش رویترز، فهرست حامیان 
سازمان دهندگان کمپین بایکوت تبلیغات 
در فیس بوک به سرعت در حال افزایش 
اســت. کمپین »نفرت برای سودآوری را 
متوقف کنید« از شــرکت های بزرگ در 
اروپا می خواهد تبلیغات در فیس بوک را 
بایکوت کننــد. این کمپین در ماه جاری 

آغاز شد و بیش از 1۶0 شرکت از جمله وریزون)اپراتور مخابراتی( و آنلیور اعالم کردند 
تبلیغــات در فیس بوک را در ماه جوالی متوقف می کنند. گروه های حمایت از حقوق 
مدنی همراه سازمان »Free Press and Common Sense« این کمپین را پس از مرگ 
جورج فلوید به دلیل خشونت پلیس آمریکا آغاز کردند. گروه های حمایت از حقوق مدنی 
معتقدند فیس بوک و شبکه های اجتماعی برای مقابله با نفرت پراکنی و اخبار جعلی، 
اقدام های کافی انجام نمی دهند. درهمین راستا کمپین یاد شده تالشی است برای فشار 

بر فیس بوک تا اقدام های تأثیرگذارتری در این زمینه اتخاذ کند.

فروش مدرک تحصیلی از سیکل تا دکترا!

پیشرفت  اجتماعی از جاده خاکی©
جامعه: »ترک تحصیلی هستید؟«، »وقت 
کافی برای ادامه تحصیــل ندارید؟«، »آیا 
زمان برای شــما ارزشمند است اما با این 
حال به دنبال مدرک تحصیلی هستید؟« 
این ها نمونه هایی از آگهی هایی است که 
برخی افراد سودجو با هدف فروش مدرک 
تحصیلی در فضای مجازی و محیط های 

فیزیکی منتشر می کنند و خبرگزاری فارس به همین بهانه گزارشی را در این خصوص 
منتشر کرده که بخش هایی از آن را تقدیمتان می کنیم.

چه مدرکی دوست داری؟»
فریدون جعفری، مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم، می گوید: 
فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقالب 

توسط وزارت علوم در سال ۹۸، بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد.
مدارک جعلی فقط محدود به دانشگاه نمی شود، در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی 

هم برخی متقاضی خرید مدرک هستند.
میانگین قیمت برای مدرک دکترا ۳۵ میلیون و برای کارشناسی ارشد زیر ۳0 میلیون 
تومان است. یکی از سؤاالت اساسی این است که چرا با گذشت سال ها از بروز پدیده 
مدرک فروشی در کشــور، هنوز اقدام ها برای بستن راه های وقوع این تخلف و پایان 
مدرک فروشــی کافی نبوده است؟  علومی یزدی، معاون حقوقی وزیر علوم توضیح 
می دهد که با متخلفان برخورد می شود. او می گوید: از ابتدای اجرای قانون پیشگیری 
از وقوع تخلفات علمــی، با همکاری وزارت علوم و نیروی انتظامی با تعداد زیادی از 
مؤسسات غیرمجاز فعال در زمینه تخلف علمی و تولید تحقیقات غیراصیل در حوالی 
میدان انقالب برخورد شــد. رایانه های آن ها ضبط شد و با کمک دادسرای فرهنگ 
و رســانه در حال بررسی هارد کامپیوترها هستیم. در صورت مشخص شدن ارتباط 
مدارک جعلی با یک دانشــگاه خاص، مکاتبات با آن دانشگاه صورت می گیرد و در 

صورت مشخص شدن اتهام افراد، فرد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

مدرک تحصیلی جعلی استعالم نمی شود؟»
اما از بحث وجودی تخلف مدرک فروشی و برخورد قانونی با این موضوع که بگذریم، 
اصرار تبلیغات متخلفان به معتبر بودن مدارک جعلی، آدم مطمئن را هم به شــک 
می اندازد که ممکن اســت واقعاً این مدارک پولی قابل تشخیص نباشند؟ آیا مدارک 
تحصیلی جعلی استعالم نمی شوند؟ آیا با مدرک تحصیلی جعلی امکان ادامه تحصیل 

وجود دارد؟ امکان استخدام دولتی یا غیردولتی با این مدارک هست و...؟
فعاالن این بازار غیرمجاز برای این پرســش مشتری ها پاسخ دارند؛ آنان در تبلیغات 
خود اعالم می کنند »مدارکی که اخذ می شوند کامالً قانونی هستند و برای مشتری 
در دانشــگاه و مدرسه مورد نظر پرونده فیزیکی تشکیل و اطالعات مشتری ها ثبت 
سیســتمی می شود؛ با این کار در هر زمان از مدرک استعالم بگیرند، پاسخ استعالم 

مثبت است«؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
در ســاختار وزارت علوم، اســتعالم مدرک تحصیلی صادر شــده توسط مؤسسات 
غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از 
کشــور و دانشگاه های زیر نظر این وزارتخانه بر عهده سازمان امور دانشجویان است؛ 

دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشکی هم ساختار خود را در این باره دارند.
وقتی امکان استعالم مدرک تحصیلی وجود دارد، چه طور این تخلف اتفاق می افتد؟ 
جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی به این پرسش پاسخ داده 
اســت. او می گوید: »در برخی موارد علناً مدرک فروخته می شود به گونه ای که نام و 
سابقه مؤسســه عنوان شده جعلی بوده و فقط روی کاغذ است«. نمونه این تقلب را 
در مدارک برخی مســئوالن کشوری که رسانه ای شد می بینیم. مانند شائبه اخیری 
کــه در ورود یکی از نمایندگان جدید به خانه ملت رخ داد و وزارت علوم در پاســخ 
اســتعالم مدرک تحصیلی این نماینده اعالم کرد اساساً مؤسسه ای با عنوان موجود 
در مدرک تحصیلی ارائه شــده، وجود خارجی ندارد. اما موضوع مدرک جعلی روی 
دیگری هم دارد؛ شــکل دیگری از مدرک فروشی که با تبانی انجام می شود. جعفری 
در این باره توضیح می دهد: »وقتی بر دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های غیر دولتی و 
مؤسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک نمی شود، با پدیده  
مدرک فروشی روبه رو می شویم. برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کالن 
کشور در دانشگاه ثبت نام کرده و مدرک دکترا و ارشد گرفته است. او بدون حضور در 
کالس 1۴0 واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین  ها بهتر واحدها را پاس کرده 

است؛ این مدرک ظاهراً صحیح است اما قطعاً جعلی و بی اعتبار است«.

استعالم همه مدارک تحصیلی یکپارچه می شود»
همچنان که موضوع مدارک تحصیلی جعلی داغ شده، دولت طرحی را برای استعالم 
یکپارچه مدارک تحصیلی کلید زده است. مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس 
سازمان امور دانشجویان در این باره توضیح می دهد: »بر اساس طرح دولت، قرار است 
ســامانه جامع دانش آموختگی در سال ۹۹ راه اندازی شود. در این سامانه هر مدرک 
تحصیلی با یک کد، مشــخص و با جست و جوی این کد، مدرک مورد نظر استعالم 

می شود. از دانشگاه آزاد هم خواسته شده مدارک خود را در این سامانه قرار دهد«.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    سالخوردگی 
جمعیت کشور یکی از موضوعاتی است که این روزها 
بیش از هر زمانی مورد توجه رسانه ها و کارشناسان 
این حوزه است. بسیاری از رسانه ها و متخصصان 
جمعیت شناسی درزمینه کاهش نرخ فرزندآوری و 
افزایش سالمندی ابراز نگرانی می کنند و خواهان 
اقدام های الزم از سوی دولت ها برای مقابله با این 
پدیده هستند تا ایران همچنان از امتیاز جوان و پویا 
بودنش برخورد باشد؛ با وجود این، تعداد اندکی از 
کارشناسان نیز نگاه دیگری به این موضوع دارند و 

حتی آن را کامالً طبیعی می دانند.
رئیس سابق انجمن جمعیت شناسی ایران به تازگی 
ضمن انتشــار یادداشتی، از رسانه ها و کارشناسانی 
که از واژگان بحران و ســونامی برای سالخوردگی 
جمعیت استفاده می کنند انتقاد کرده و گفته است: 
ایــن  روزها در مطبوعات و رســانه های تصویری و 
شبکه های اجتماعی غوغایی از قول برخی به اصطالح 
کارشناسان یا نمایندگان مجلس و... درباره جمعیت 
با تیترهای موهــوم و مجعول و با فاصله ای بعید از 

واقعیت به راه افتاده که نسبتی با علم ندارد. 
وی اگرچــه اذعــان دارد جمعیــت کشــور رو به 
سالخوردگی می رود اما مدعی است از دهه ۶0 رشد 
جمعیت کشور هرمی شــده ولی کم کم این رشد 
استوانه ای  می شود، بنابراین این مسئله یک بحران 
نیست.  در واقع به باور وی کشور در پنجره جمعیتی 
قرار گرفته که نوســان های ســاختار سنی یکی از 

بارزترین ویژگی های این پنجره است.
 
مطالبی سرشار از تناقض »

دکتر صالح قاســمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و 
استاد دانشــگاه در گفت وگو با ما به این اظهارات 
واکنش نشان داده است. وی اظهارات این یادداشت 
را تکراری، غیرکارشناسی و سیاست زده می داند و 
می گوید: ما پیش از این هم شاهد چنین مطالبی 
از سوی ایشان بوده ایم. در واقع ایشان هر از گاهی 
بعضی از داده هــا و تحلیل های دقیــق علمی را 

زیرسؤال می برد. 
قاســمی می افزاید: این حرف ها با یک ســوگیری 
سیاسی عنوان می شــود؛ بر این اساس ایشان را به 

یک مناظره در این خصوص دعوت می کنم.
وی سپس به نقد محتوای این یادداشت می پردازد و 
می گوید: مطالب مطرح شده سرشار از تناقض است 
که تا کنون بارها تکرار شده. یکی اینکه سالخوردگی 
را از ســن ۶۵ ســالگی می داند، در حالی که دفتر 
جمعیت سازمان ملل متحد ۶0 سالگی را سن شروع 
سالخوردگی تعریف کرده اســت. البته خود آقای 
دکتر میرزایی هم پیش از این ۶0 ســالگی را سن 
سالخوردگی اعالم کرده بود که اظهارات اخیر در این 

زمینه حرف های گذشته ایشان را نقض می کند. 
اســتاد دانشگاه ادامه می دهد: نکته دیگر اینکه وی 
قبول دارد ســالخوردگی دارد اتفــاق می افتد، اما 

می گوید این رخداد عیب نیست و پیامد زیادی هم 
ندارد؛ در حالی که این حرف ها غلط اســت؛ به این 
دلیل که باالخره ســالمندی برای کشورهایی مثل 
ایران که در حال عبور از برخی گذارهای جمعیتی 
هستند اجتناب ناپذیر است، اما نکته اینجاست که 
ما داریم مســیر سالمند شدن یعنی عبور از جوانی 
به ســمت سالمندی را به سرعت طی می کنیم. به 
عبارت دیگر ســالخوردگی جمعیت در بسیاری از 
کشورها بین ۸0 تا 1۴0 سال طول می کشد تا یک 
جمعیت جوان و هرم جمعیتی به استوانه جمعیتی 
برسد اما متأسفانه این پدیده در ایران دارد طی ۳0 

سال اتفاق می افتد.

ایران یک واردکننده بزرگ می شود!»
وی با اشــاره به اینکه ایران در ســه دهه آینده در 
ســرعت ســالخوردگی جمعیت رکورد جهانی را 
می شکند، می افزاید: این سرعت باال در سالخوردگی 
جمعیت پیامدهای بســیار ســنگینی برای کشور 
خواهد داشــت و این موضوع نگران کننده اســت. 
پیامدهایی که به طور مشخص متوجه اقتصاد کشور 
خواهــد بود؛ یعنی ایران به یــک واردکننده بزرگ 
تبدیل خواهد شــد، نیروی کار کشور به شدت کم 
می شود و میزان صادرات محصوالت کاهش می یابد، 
چون میزان تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت. 
از طرف دیگر همزمان، حمایت اجتماعی کم می شود 
و فشار مالی بر جامعه افزایش می یابد. بدین معنی 
که امروز ۹ نفر در ســن کار و فعالیت داریم و یک 
نفر در سن بازنشستگی در حال دریافت مستمری 
است؛ اما تا سه دهه آینده هر سه نفر باید مستمری 
یک بازنشسته را تأمین کنند که این موضوع فشار 
اقتصادی را بر جامعه چند برابر می کند و پیش بینی 
بنده این اســت کــه خیلی از نهادهــای خدماتی 
اجتماعی مثل بیمه تأمیــن اجتماعی در معرض 
ورشکستگی قرار می گیرند. البته پیامدهای منفی 

سرعت باالی ســالخوردگی جمعیت تنها مختص 
حوزه اقتصادی نمی شــود و ایــن موضوع در حوزه 
روابط اجتماعــی و امنیت ملی نیز تأثیر می گذارد. 
در واقع ضریب امنیت ملی با سالخوردگی جمعیت 

کاهش می یابد. 

ژاپن؛ بدهکارترین کشور جهان»
قاسمی با بیان اینکه وی در یادداشت اخیرش از ژاپن 
به عنوان کشوری سالخورده اما موفق در اقتصاد یاد 
کرده، می گویــد: در اینکه ژاپن تا چهار دهه پیش 
جزو کشــورهای با رشد اقتصادی باال بوده و از نظر 
فناوری در رده های باالی دنیا قرار داشــته، شــکی 
نیست اما امروز این کشور بدهکارترین کشور جهان 
است. یعنی بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی اش 
را به دنیا بدهکار است که ریشه اصلی این مشکل به 
سالخورده بودن این کشور برمی گردد. در واقع ژاپن 
سالخورده ترین کشور دنیاست و همین موضوع نیز 
این کشور تکنولوژیک و پیشرفته را به بدهکارترین 
کشــور دنیا تبدیل کرده اســت. حال تصور کنیم 
کشوری مثل ایران که هنوز مسیر رشد و توسعه را 
تجربه نکرده، به یکی از پنج کشور سالخورده جهان 
تبدیل شود؛ آن وقت می بینیم چه بالیی سر کشور 
می آید.  ای کاش ایشــان کمی بیشتر در مورد ژاپن 
مطالعه کنند و ببینند سالخوردگی جمعیت ژاپن 
چگونه ســاختارهای اقتصادی این کشور را منهدم 

کرده است. 
نکته دیگر اینکه وقتی متولــدان دهه ۶0 وارد بازه 
بازنشستگی می شوند اگر  جمعیت در سنین کار به 
گونه ای می بود که می توانستیم این جمعیت سالمند 
را مدیریــت و حمایت کنیم آن گاه می شــد گفت 
می توانیم ســالمندی جمعیت را برای دو سه دهه 
دیگر مدیریت کنیم. اما متأسفانه اتفاقی که دارد برای 
ما می افتد این اســت که هم رشد اقتصادی کشور 
محقق نشده و شاخص های رشــد اقتصادی سال 

به سال بدتر می شود و هم اینکه 
تعداد متولدان ســال به سال با 
شــیب تندی در حــال کاهش 
اســت؛ یعنی جمعیتی که باید 
جمعیت سالخورده را حمایت کند 
مدام کاهش می یابد و هیچ بعید 
نیست که از این سه به یک شدن 
سنین کار و سالمندی هم پایین تر 
بیاییم. این ها نشان می دهد پدیده 
ســالخوردگی برای کشــور یک 

بحران جدی است. 
وی درباره تبدیل شــدن رشــد 
جمعیتی از شکل هرمی به شکل 
استوانه ای می گوید: این یک بحث 
تخصصی است، اما بنده متأسف 
هســتم که چرا ایشــان چنین 
چیــزی را مطرح می کند. خیلی 
از کشــورها که از گذارجمعیتی 
عبور کرده و از هرم جمعیتی به 

هرم استوانه ای تبدیل شدند، توانستند این ساختار 
اســتوانه ای جمعیت را حفظ کنند. یعنی روی نرخ 
رشد صفر درصد جمعیت حالت پایدار پیدا کردند. اما 
به جرئت می توان گفت ما نمی توانیم نرخ رشد صفر 
درصد را در ایران حفظ کنیم، چون نرخ باروری ما 
زیر نرخ جانشینی جمعیت است؛ یعنی اگر میانگین 
نرخ بــاروری یا همان تعداد فرزندانی که یک خانم 
در طول عمرش به دنیا می آورد 2/2 باشــد در واقع 
پدر و مادر دو نفر را جایگزین خودشان می کنند. در 
این صورت نرخ رشــد جمعیت صفر می شود و این 
عدد ثابت می ماند، اما نرخ باروری ما امروز زیر 1/7 
است. چون نرخ باروری ما زیر نرخ جانشینی است در 
خوش بینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که 
اگر تا سال 1۴20 همچنان نرخ رشد جمعیت کشور 
مثبت باشد از این سال به بعد دیگر روی نرخ رشد 
صفر درصد هم باقی نخواهیم ماند و به رشد منفی 

که کاهش جمعیت است، می رسیم.

خطر بی تفاوتی برای مسئوالن»
این پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه می دهد: ایشان 
این مســائل را می داند و مطــرح کردن آن تعجب 
برانگیز است؛ به همین خاطر معتقدم این حرف ها 
بوی سیاست زدگی و القای برخی تفکرات می دهد. 
شــاید جریانی که می خواهد چنین حرف هایی را 
به ایشــان القا کند هدف خاصی دارد و می خواهند 
مسئوالن کشــور را نســبت به موضوع، بی تفاوت 
و تحوالت جمعیتی کشــور را عــادی جلوه دهند 
تــا هیچ اقدامی برای مقابله بــا این تحوالت انجام 
نشــود، همان گونه که ۶ سال از ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت گذشــته و دولت و مجلس هیچ کار 
خاصی در این خصوص نکرده اند. اگر این روند ادامه 
پیدا کند قطعاً ما از پنجره جمعیتی خارج می شویم 

چون برای مقابله بــا این موضوع 
تنها 20 سال فرصت داریم و اگر از 
پنجره جمعیتی خارج شویم اساساً 
دیگر امکان اصالح هرم ســنی را 
نخواهیم داشت. قاسمی در واکنش 
به بخشــی از صحبت های رئیس 
سابق انجمن جمعیت شناسی ایران 
مبنی بر اینکه راه اصالح برآمدگی 
و هرم ســنی این نیست که به هر 
شکل با افزایش زاد و ولد برآمدگی 
غیرطبیعی دیگری در هرم سنی 
به وجود بیاوریم بلکه راه آن ایجاد 
اشتغال پایدار، باال بردن سطح رفاه 
اجتماعــی و شــاخص های تعالی 
منزلــت انســان و توانمند کردن 
حتماً  می گوید:  اســت،  جمعیت 
اصالح  اقتصادی  باید ساختارهای 
و مشــکالت اقتصادی رفع شوند. 
در این شکی نیست، اما این کافی 
نیست؛ یعنی حتی اگر امروز مشکل رکود اقتصادی 
کشور حل شــود و همه افراد در سنین کار کشور 
شاغل شوند اما وقتی تعداد موالید به سرعت در حال 
کاهش است دیگر پایین این هرم سنی را نمی توان به 
شکل استوانه مثل باالی هرم سنی حفظ کرد چون 
عالوه بر بحث اقتصادی، بحث های سبک زندگی و 
فرهنگ و نوع نگرش به فرزندآوری هم مطرح است؛ 
یعنی نوع نگرش بــه فرزندآوری هم به طور جدی 

دارد دگرگون می شود.
وی با مهم خواندن نقــش اقتصاد و رفاه اجتماعی 
در فرزندآوری و رشد نرخ جمعیت کشور می گوید: 
حاکمیت و به ویژه دولت وظیفه دارد در این زمینه 
اقدامــات الزم را انجام دهد، امــا تاکنون دولت در 
وظایف قانونی خود در زمینه اجرای سیاســت های 
کلی جمعیت که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، 
کوتاهی کرده و اراده ای برای اجرای این سیاست ها 
نداشته اســت. البته یک وقت گفته می شود دولت 
این سیاســت ها یا قوانین مصــوب را اجرا نکرده، 
اما زمانی می گوییــم چرا قوانین یا تصمیمات ضد 
جمعیتی اتخاذ می شود. اینکه مثالً دولت می خواهد 
یارانه بنزین بدهد و آن را بر اساس یک الگوی ضد 
فرزنــدآوری و خانواده اجرا می کنــد، اینکه فرزند 
چهارم و باالتــر را از یارانه بنزین محروم می کند و 
به فرزندان اول تا سوم هم ضریب منفی می دهد یا 
برای اعطای وام ازدواج محدوده سنی قائل می شود 
تا بار مالی جدیدی به دوش دولت نگذارند، نشان از 
دادن پیام خاصی به مردم دارد. در واقع در طراحی ها 
هم ضدجمعیتی عمل شده اســت، یعنی نه تنها 
طراحی ها در مسیر حمایت از رشد جمعیت نبوده 
بلکه در مسیر محدود شدن فرزندآوری بوده است. 
یعنی این روح همان روح تنظیم خانواده اســت که 

دولت در دهه 70 داشته است.

یک پژوهشگر حوزه جمعیت در نقد اظهارات رئیس سابق انجمن جمعیت شناسی مطرح کرد

عادی سازی سالخوردگی جمعیت کشور!

ژاپن سالخورده ترین 
کشور دنیاست 

و همین موضوع 
نیز این کشور 
تکنولوژیک و 
پیشرفته را به 

بدهکارترین کشور 
تبدیل کرده است

بــــــرش
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دارایی داریم اما نمی خواهیم بنگاه دار باشیم
ایلنا: سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
اگرچه بنیاد شهید دارایی هایی را در اختیار دارد، اما نمی خواهیم 
بنگاه دار باشیم. می خواهیم حضور فعال و مولد در عرصه اقتصاد 
کشــور آن هم در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال 
جهش تولید اســت، داشته باشــیم و باید برای آن راهکارهایی 

تعریف شود.

کسانی که ماسک نمی زنند، جریمه شوند
کمیســیون  عضو  بخت آبادی،  یــح  ســامه  همایون  ایلنا: 
بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی می گوید: معتقدم 
بــا نصیحت کردن مردم زیاد رعایــت نمی کنند. با توجه به 
شــرایط، شــخصی که در معابر عمومی، مترو و بی آر تی و 
سایر مکان های این چنینی از ماسک استفاده نمی کند حتماً 

باید جریمه شود.

بهداشت و درمان

یک مدیر وزارت بهداشت خبر داد
هدف گذاری ساخت واکسن 
کرونای ایرانی تا پایان امسال

 ایرنا    مدیرکل دفتر توســعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشــت گفت: تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان ایرانی به صــورت موازی در تالش 
برای تهیه واکسن کرونا هستند و تا پایان امسال 
یکی از این شرکت ها موفقیت های خود در تولید 

این واکسن را عرضه می کند.
حســین وطن پور افزود: البته بقیه شــرکت ها 
نیز پیشرفت های بســیار خوبی در این زمینه 
داشته اند. وی با بیان اینکه این واکسن بالفاصله 
پــس از تولید، وارد مرحلــه کارآزمایی بالینی 
می شود، گفت: امیدواریم واکسن های ایرانی با 
موفقیت این مرحله را نیز پشــت سر بگذارند و 

در دسترس همگان قرار گیرند. 
مدیرکل دفتر توســعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشت تأکید کرد: محققان ایرانی می خواهند 
از دنیا در این زمینه عقب نباشند. فناوران ما تمام 
ظرفیت خود را برای تولید واکسن کرونا صرف 

کردند و به موفقیت های خوبی دست یافتند.

حقوقی و قضایی

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
واکنش به اظهارات 

اینستاگرامی »ضد واکسن«
 ایســنا    رئیس مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشــت در واکنش به 
اظهاراتــی مبنی بر عدم تزریق واکســن برای 
کودکان در فضای مجازی، گفت: این اقدام ها و 
اظهارات به نوعی مجرمانه بوده و نشر اکاذیب در 

راستای تشویش اذهان عمومی تلقی می شود.
دکتر کیانــوش جهانپور گفت: اصل این رفتار، 
رفتار بیمارگونه ای است که فاقد هر گونه مستند 
و مدرک و بر اســاس اوهــام و توهمات برخی 
است. این درحالی است که بزرگ ترین خدمت 
درزمینه سالمت بشریت در تمام دهه ها و قرون 
اخیر موضوع واکسیناسیون و ایجاد مصونیت در 

برابر بیماری های واگیر بوده است. 
جهانپــور تأکید کــرد: این اقدام هــا به نوعی 
مجرمانه است و نشر اکاذیب در جهت تشویش 
اذهان عمومی تلقی می شود که از سوی مراجع 
قضایی قابل برخورد خواهد بود؛ حتی دادستان 

به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند. 

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول آموزش و پرورش پاسخ داد
هزینه تحصیل هر کودک 

پناهنده در ایران چقدر است؟
 ایسنا    رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، ایران را 
ششمین کشور دنیا در زمینه پذیرش پناهندگان 
دانست و درباره هزینه تحصیل آن ها اظهار کرد: 
سال گذشته سرانه تحصیل هر دانش  آموز اتباع 
۳ میلیون و 100 هزار تومان بود و در مجموع 
ساالنه هزار و۵00 میلیارد تومان صرف تحصیل 

این گروه از دانش آموزان می شود.
غالمرضا کریمی همچنین اظهار کرد: ۴۴7 هزار 

و ۹۵۳ دانش آموز افغانستانی در کشور داریم.
وی افــزود: از ســال ۹۴ و پس از صدور فرمان 
رهبــری مبنی بر نام نویســی همــه کودکان 
الزم التعلیم افغانســتانی حتی تبعه غیرمجاز، 
ما امــر پذیرش و ثبت نام دانش آمــوزان اتباع 
غیرمجاز را هم در دســتورکار قــرار دادیم. در 
حال حاضر حدود 1۴0 هزار نفر از دانش آموزان 
غیرمجاز و فاقد مدارک هویتی نیز ثبت نام شده 

و مشغول به تحصیل هستند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
 فضای مجازی در کشور 

رها نشده است
 فارس    دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی کشور گفت: برخالف تصور برخی 
مبنی بر اینکه فضای مجازی در کشور رها شده، 
این شورا با جدیت بر حوزه های مختلف فضای 

مجازی در کشور تمرکز دارد.
ســید ابوالحســن فیروزآبادی افــزود: تحول 
اقتصادی،  دیجیتــال در همــه حوزه هــای 
اجتماعــی، فرهنگــی و دولت هــا در حــال 
شکل گیری است. شورای عالی فضای مجازی 
به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در حوزه 
فضای مجازی که با تدبیر مقام معظم رهبری با 
عضویت رؤسای سه قوه، ۶ وزیر و هشت عضو از 
خبرگان کشور و سایر مسئوالن و سازمان های 
فرهنگی تأســیس شــده، بــا درک اهمیت 
این تحول، در ابتدا تأکید بر زیرســاخت ها با 
تصویب راه اندازی شــبکه ملــی اطالعات در 
کشور دارد، چرا که معتقدیم این تحول باید در 

زیرساخت های ملی صورت گیرد.

محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست انتقاد کرد
تجارت سازمان مدیریت 

پسماند با طالی کثیف!
 برنا    اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست 
با اشاره به سوءاستفاده سازمان مدیریت پسماند 
از زباله ها گفت: زباله، طالی کثیفی است که به 
عنوان منبع درآمد قرار می گیرد و اتفاقاً از این 

طریق دزدی های فراوانی هم می شود.
کهرم همچنین افزود: سازمان مدیریت پسماند، 
زباله های تهــران را روزانه با مبلغ میلیاردی به 
شرکت های خصوصی می فروشد؛ این شرکت ها 
زباله ها را به کهریزک فرستاده و در تسمه های 
نقاله تفتیش می کنند؛ به این ترتیب عالوه بر 
پیدا شــدن اشــیای قیمتی مثل طال، الماس، 
انگشتر و... زباله ها تبدیل به کمپوست می شوند؛ 
اما چون کیفیت باالیی ندارند با قیمت پایین به 
کشاورزان فروخته می شوند. وی عنوان کرد: در 
این میان سازمان مدیریت پسماند از این طالی 
کثیف به عنوان بیزینس استفاده می کند و پول 
میلیاردی می گیرد؛ بنابرایــن برای او اهمیتی 

ندارد که زباله ها تفکیک می شوند یا خیر.

فراسو

برداشت آزاد
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اتفاق خاصی برای افزایش جمعیت نیفتاده است
خانه ملت: عباس گودرزی، نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس با بیان اینکه از سال ۹۴ تاکنون میزان جمعیت به شدت 
کاهش یافته که یک هشدار نگران کننده برای آینده کشور است، 
تأکید کرد: پس از گذشت هفت سال از ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت توســط رهبر انقالب، اتفاق خاصــی در حوزه افزایش 

جمعیت نیفتاده و کاری جدی انجام نشده است.

مجلس به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست
خانه ملت: روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس 
با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ و محدودسازی 
فضای مجازی نیســت و ایــن موضوع را اولویت امروز کشــور 
نمی  داند، اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت های داخلی ظرفیت 
کافی را برای حضور کاربران نداشــته باشد، بستن صرف فضای 

مجازی خطایی راهبردی است.

وزیرسابق مسکن باید محاکمه شود
خانه ملت: علی اصغر عنابســتانی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس، گفت: طبیعی اســت وقتی وزیری افتخار می کند که 
در طول هفت سال حتی یک مسکن نساخته است، باید شاهد 
وضعیت آشــفته بازار فعلی مسکن باشــیم. قوه قضائیه باید با 
جدیت با وزیر ســابق، آقای آخوندی برخــورد کند و او را پای 

میز محاکمه بکشاند.

دولت راه اندازی اینترنت ملی را فراموش کرده است
فارس: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با 
انتقاد از اینکه دولــت راه اندازی اینترنت ملی را فراموش کرده، 
گفت: چون دولت برای ســر و ســامان دادن به فضای مجازی 
برنامه ریزی نداشــته و اصالً به این موضوع، باور و بنای کنترل 
فضای مجازی را ندارد، شاهد تخریب مسائل فرهنگی کشور از 

سوی شبکه های اجتماعی هستیم.
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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 ارحم الراحمین

آیا نوار غربی را می توان مانند غزه مسلح کرد؟
رئیس سابق مرکز مطالعات فلسطین پاسخ می دهد

تسلیح کرانه باختری 
ضرورت ها و ابعاد احتمالی

  جهــان/ علوی  پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از طرح الحاق 
قسمت هایی از کرانه باختری رود اردن به مناطق 
اشــغالی پرده برداشت، واکنش های مختلفی را از 
کشورها و گروه های منطقه ای و بین المللی شاهد 
بودیم. در این میان، یکی از راهبردهایی که رهبر 
انقالب در ســال 93 آن را بــه صورت علنی بیان 
کردند، تســلیح کرانه باختری بــود که منجر به 
قدرتمند شدن مقاومت و به تبع آن، کاهش محنت 
و آالم فلســطینی ها خواهد شد. در همین زمینه 
گفت وگویی با علیرضا سلطانشاهی، رئیس سابق 
مرکز مطالعات فلســطین داشتیم که در ادامه آن 

را می خوانید.

با توجه به شرایطی که امروز منطقه با آن   
روبه رو است، به عقیده شما آیا تسلیح کرانه 

باختری ضروری به نظر می رسد؟
پس از جنگ 51 روزه در تابستان 2014 و شکست 
صهیونیست ها برای سومین بار در غزه، رهبر انقالب 
درباره تســلیح کرانه باختری تصریح داشتند باید 
این منطقه هم مانند نوار غزه به ســالح از جمله 
موشک تجهیز شود. پس از آن، خیلی ها تصورشان 
بــر این بود چنین امری با عدم حضور مقاومت در 
این منطقه بعید به نظر می رسد. اما به مرور زمان 
و با دست اندازی های رژیم صهیونیستی به مناطق 
تحت اشغال، ضرورت اتخاذ شیوه مقاومت مسلحانه 
به ویژه با توجه به طرح امروز صهیونیست ها برای 
الحــاق مناطقی از کرانه باختری دوچندان شــد. 
نکته ای که باید بدان توجه داشــت تجربه ناموفق 
سازش، اســتدالل و اســتحکام اندیشه مقاومت 
را بیــش از پیش به ثبوت رســاند. اینکه پس از 
30سال مذاکره، قرارداد اسلو به جایی نرسید و یا 
حتی قرارداد صلح با اردن در ســال 1994 نیز زیر 
سؤال رفته و پادشاه اردن نسبت به آینده آن اظهار 
بدبینی کرده، این ها همه مؤید این قاعده است که 
با صهیونیسم در این خصوص نمی توان به تعامل 
رسید. اکنون سازشکاران به این رسیدند که سازش 

نتیجه ای برای آن ها نداشته و حتی صهیونیست ها 
را به تجاوز و دست اندازی بیشتر جری کرده است. 
اکنون در جبهه مقاومت، حماس، جهاد اســالمی 
و ســایر گروه های مهم فلسطینی جایگاه بهتر و 
مقبولیت بیشــتری دارند و مصمم انــد از طریق 
مقاومت به حق ســلب شــده خود برسند. حال 
اینکه جایگاه ما در راهبرد تســلیح چه می خواهد 
باشد، ابتدا باید به جایگاه جمهوری اسالمی نگاهی 
بیندازیم. امروز در دنیا هیچ کشوری، تأکید می کنم 
هیچ کشوری حتی یک گلوله به فلسطینی ها نداده 
است. خیلی ها در دنیا مدعی طرفداری از فلسطین 
هســتند که جدیدترین آن ها ترکیه است. آن ها 
حاضرند از نظر دیپلماتیک و سیاســی و تبلیغاتی 
کمک های بسیاری را به حماس و دولت خودگردان 
داشته باشــند؛ اما قدرت های بزرگ اجازه ارسال 
حتی یک فشنگ به فلسطین را به آن ها نمی دهند. 
ایران تنها کشوری است که از لحاظ نظامی در حال 

تسلیح فلسطین است.

اینکه در این میان، کشورمان این راهبرد   
را علنی و رسانه ای بیان کرد، فکر می کنید به 

چه علت بود؟
حمایــت ایران از مقاومــت و گروه های جهادی 
به ویــژه گروه های فلســطینی از ابتدای انقالب 
اسالمی مشهود بود، اما اینکه در این دوره به آن 
تصریح شــده، حاکی از سیاستی است که اتفاقاً 
صهیونیست ها و غرب در حمایت از جنبش ملی 
یهود اتخاذ کردند، یعنی اگر ما دسته بندی موجود 
در منطقه را به دو جبهه مقاومت و صهیونیستی 
تقســیم کنیــم، در این مقطــع از تاریخ دیگر 
نمی توان این دسته بندی، اجزای آن و اقدام های 
دو طــرف علیه هم را مخفی کــرد. نیاز هم بود 
افرادی که همیشــه با نگاهی مسالمت جویانه و 
یا بی طرفانه به قضیه فلسطین نگاه می کردند، از 
این به بعد با توجه به تسلیحات صهیونیست ها، 
تکلیف خودشان را مشخص کنند که کدام سمت 

ایستاده اند.

می دانیم نخســتین زمینه ضروری برای   
تســلیح کرانه باختری، حضــور و فعالیت 
گروه های مقاومت است؛ آیا در کرانه باختری 
چنین گروه هایی برای میزبانی تســلیحات 

حضور دارند؟
پیش از هر چیزی باید تصریح کنم خط مقدم مقابله 
با جبهه صهیونیستی، مردم فلسطین هستند. زمانی 
که تمام فعالیت صهیونیســت ها علیه فلسطین بر 
محور قوه قهریه است، مردم فلسطین در این مقابله 
چه وســیله دفاعی از خود دارند؟ تجربه 70 سال 
گذشته ثابت کرده با ضعیف نگه داشته شدن مردم 
فلسطین، این صهیونیست ها بودند که قدم به قدم 
جلــو آمده اند. این حداقل نیاز یک ملت برای دفاع 
مشروع اســت که بتواند در مقابل هر هجمه ای از 
خود دفاع کند. در این 70ســال این حق از مردم 
فلســطین گرفته شد. فرض بعدی این است که ما 
تجربه ای را در قبال غــزه داریم. جنبش های غزه 
ابتدا در فاز سیاســی بودند؛ یعنی حماس از زاویه 
مقاومت وارد فاز سیاسی شد. در انتخابات مجلس 
دولت خودگردان شــرکت کــرد و رأی باالیی هم 
آورد و از طرف رئیــس دولت خودگردان مأمور به 
تشکیل کابینه شد. طوری شد که کامالً توانستند 
در غزه مســلط شوند و سازشکاران را بیرون کنند؛ 
البته این منجر به محاصره شدنشان شد و سه جنگ 
را متحمل شــدند. در غزه به خواسته های مردم به 
طور واقعی رسیدگی شــد و دیگر صهیونیست ها 
نمی تواننــد خواب این را ببیننــد که حتی به غزه 
برگردند. امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیســتی 
هر وقت صحبت از حمله به غزه می کند، می گویند 
می رویــم، می زنیم و برمی گردیم. یعنی دیگر اصاًل 
امکان ندارد در غزه دست به اشغالگری بزنند. این 
درسی بود که صهیونیست ها گرفتند و تجربه ای بود 

که جبهه مقاومت بدســت آورد. در کرانه باختری 
حماس به قوت غزه حضور دارد اما به خاطر تسلط 
دولت خودگردان، هنوز در فضای سیاسی اند. ابومازن 
توافق نامه ای امنیتی با صهیونیست ها امضا کرده که 
از طرف آن ها مأمور سرکوب هر نوع مقاومتی در کل 

کرانه باختری است.

با توجه به محاصره و نظارت شدیدی که در   
نواحی اطراف نوار غزه و کرانه باختری از سوی 
صهیونیست ها اعمال می شود، آیا تسلیح این 

منطقه امکان پذیر است؟
اگر حماسی که در کرانه باختری اکثریت ندارد، 
ماننــد غزه بخواهد وارد فاز نظامی شــود، حتماً 
جنگی داخلی بین دولــت خودگردان و حماس 
درمی گیرد. البته حماس آن قدر هوشمند است که 
در چنین دامی نیفتد، اما زمینه سازی برای اینکه 
حتی در کرانه باختری علیه صهیونیســت ها قوه 
دفاعیه ای وجود داشته باشد، نه فقط طرف حماس 
بلکه ســایر گروه ها نیز به آن رسیده اند. با طرح 
الحاق کرانه باختری این دریافت خیلی قوی تر هم 
شده و حتی اکنون دولت خودگردان قائل به تداوم 
روابط امنیتی نظامی اقتصادی با صهیونیست ها 
نیست؛ چرا که آن ها معتقدند صهیونیست ها به 
توافق اســلویی که خود منعقد کردند، پایبندی 
ندارند. امروز حتی از سوی سازشکاران نسبت به 
جبهه مقاومت همراهی وجود دارد. با این تفاسیر، 
چه بخواهیم و چه نــه و چه بدان فکر کنیم که 
امکان پذیر اســت چه نه، تسلیح کرانه باختری 
ضرورتی اســت که از خیلی پیش شروع شده و 
تنها در صورت بروز یک هماوردی جدی نظامی 
بین فلسطین و رژیم صهیونیستی ابعاد احتمالی 

آن مشخص خواهد شد.

تسنیم: کرملین گزارش های رسانه ای در خصوص 
پرداخــت پول به طالبان برای اجرای عملیات ضد 

آمریکا را دروغ خواند.
ایسنا: یک بررســی مالی حاکــی از خسارت 2۸ 
میلیاردی به تعویق افتادن یا لغو رویدادهای مختلف 

در کشور ژاپن است.

هایکو ماس:
 دوران خوش ارتباط ©

اروپا و آمریکا سپری شده است
راشــاتودی: وزیــر امور 
خارجه آلمان گفت، دوران 
روابــط خوب کشــورهای 
اروپایــی با آمریکا به ســر 
رسیده است و حتی بر سر 

کار آمدن یک رئیس جمهــور دموکرات در آمریکا 
موجب بهبود این روابط نخواهد شــد. هایکو ماس 
ادامه داد: حتی اگر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
کنونی آمریکا دیگر بر سر کار نباشد، هرگز روابط 

برلین و واشنگتن مانند سابق نخواهد بود.
این چندمین بار است که مقام های آلمانی و اروپایی 
از تعدیل روابط با آمریکا و فکر کردن به آلترناتیوی 

مثل چین سخن می گویند.

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد
مردم اروپا دیگر به آمریکا ©

اعتماد ندارند
یورونیوز: نتایــج یک نظرســنجی که در 9 
کشور اروپایی انجام شده نشان می دهد اعتماد 
اروپایی هــا نســبت به آمریکا به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا کاهش یافته است. در گزارش این 
اندیشکده تصریح شده کاهش اعتماد به آمریکا 
به ویــژه در خصوص فرانســه و آلمان که جزو 
محورهای مهم تصمیم گیری در سیاســت های 
اتحادیه اروپا هســتند حائز اهمیت اســت. 46 
درصد از پاسخ دهندگان در فرانسه و 42 درصد 
از پاســخ دهندگان در آلمان گفته اند به دلیل 
شــیوع کرونا نظرشان نسبت به آمریکا »خیلی 

بدتر شده است«.
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اسالم آباد«© صلح افغانستان در تله روابط »واشنگتن-
در شــرایطی که در روزهای اخیر اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانستان شروع هر چه 
سریع تر  مذاکرات بین دولت و طالبان را خواستار شده و نماینده سازمان ملل هم از آغاز 
قریب الوقوع گفت وگو میان دو طرف خبر داده، تنش های لفظی اخیر میان اســالم آباد و 
واشــنگتن نگرانی هایی را درزمینه آینده فرایند صلح در افغانستان به وجود آورده است. 
این موضوع را نمی توان انکار کرد که پیشرفت گفت وگوهای صلح میان طالبان و آمریکا 
و در نهایت دستیابی آن ها به توافق سیاسی، تنها زمانی میسر شد که روابط پاکستان و 
ایاالت متحده و سطح همکاری این دو کشور به نحو چشمگیری تغییر پیدا کرد. این باور 
وجود داشــت که این همکاری در جریان مذاکرات بین االفغانی نیز تداوم یافته و در به 
نتیجه رساندن هر چه سریع تر فرایند صلح افغانستان تأثیرگذار باشد. در چنین موقعیتی 
اظهارات عمران خان علیه آمریکا و اشتباه توصیف کردن همکاری با این کشور در مبارزه با 
تروریسم و در کنار همه این ها به کار بردن واژه شهید برای اسامه بن الدن از یکسو و اقدام 
واشنگتن در انتشار گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درزمینه زیرسؤال بردن عملکرد و 
صداقت اسالم آباد در مبارزه با تروریسم از سوی دیگر، تداوم همکاری دو طرف را در هاله ای 

از ابهام قرار داده است.   
در این میان به نظر می رســد بخــش عمده ای از این تنش های جدیــد به نگرانی ها و 
نارضایتی های پاکستان از چگونگی روند صلح در افغانستان بازمی گردد. در وهله نخست 
مقام های سیاســی اســالم آباد نگران کمرنگ شدن اهمیت مســائل افغانستان در نزد 
سیاســتمداران آمریکایی هستند. پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان، واشنگتن 
خروج نیروها از افغانســتان را در صدر برنامه های خود قرار داده و نسبت به سایر مسائل 
تقریباً بی تفاوتی نشان می دهد. به قول یکی از تحلیلگران مؤسسه بروکینگز، این رهاشدگی 
برای اسالم آباد تداعی کننده خروج نیروهای شوروی از افغانستان و وقایع پس از آن است؛ 
همان وقایعی که به فراموش و کم اهمیت شدن جایگاه منطقه ای اسالم آباد منتهی شد. 
در همین راستا اعجاز چودری، معاون وزیر خارجه پاکستان هم چندی پیش بر مخالفت 
اسالم آباد با خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان تأکید کرده و آن را به عواقب فاجعه بار 
خروج شوروی از افغانستان تشبیه کرده بود؛ البته او توجیه متفاوتی برای این مخالفت ارائه 

داده و آن را به نگرانی از بی ثباتی های بعدی در دو کشور ارتباط می دهد.     
اما نکته مهم دیگر این اســت که اسالم آباد از دســتاوردهای مشارکت خود در مبارزه با 
تروریســم و به ویژه نقش فعالش در توافق آمریکا و طالبان به هیچ عنوان رضایت ندارد. 
عمل نکردن کاخ سفید به وعده های خود برای گسترش همکاری های تجاری با پاکستان 
و بدتر از آن گسترش همکاری با هند و تالش برای مشارکت دادن این کشور در تحوالت 
افغانستان عمالً منافع اسالم آباد را به خطر انداخته است. اظهارات عمران خان و به ویژه 
ابراز پشیمانی از مشارکت پاکستان در مبارزه با تروریسم در همین راستا قابل توجیه به 

نظر می رسد.        
اما نکته آخر اینکه اظهارات عمران خان و شهید خواندن بن الدن از سوی وی، احتماالً 
می تواند حاوی پیامی برای طیف های مختلف گروه های اسالم گرا در پاکستان و افغانستان 
باشد؛ اسالم آباد خط کشی و مرزبندی های واشنگتن میان این گروه ها و به تبع آن حتی 
بندهایی از توافق آمریکا و طالبان را که به این تمایزات اشــاره دارد چندان مورد تأیید و 
پذیرش نمی داند و دولت و نیروهای نظامی پاکستان همچنان چتر حمایتی خود را برای 
تمامی این گروه ها باز نگه داشته اند. این بدین معنی خواهد بود که طالبان هم نباید تصور 
کنند حمایت ها تنها به آن ها محدود خواهد شد و آن ها خود را تنها نماینده طیف مخالف 

دولت افغانستان در مذاکرات تلقی کنند.    

  نمابر تحریریه:     376100۸7 -376۸4004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 3761۸044-5 
  روزنامه گویا:                       37651۸۸۸   )051(
  روابط عمومی:                    376625۸7   )051(
  ارتباطات مردمی:                376100۸6   )051(
  سازمان آگهی ها:                       370۸۸   )051(
)051(   3762۸205                                             
                                      فاکس: 376100۸5  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  376۸5011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      61۸2   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     6693۸013  )021(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمد رضا مشرف / کارشناس مسائل افغانستان

بدون تیتر

چهره

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

سه شنبه 10 تیر 1399  8 ذی القعد   ه 1441 30 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9281

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات 
کاغذی خراسان گلریز)سهامی خاص(

به شماره ثبت 1353و شناسه 
ملی10380131843 

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
صنایع تولیدات کاغذی خراس��ان گلریز سهامی 
و   1 3 5 خ��اص  ثبت ش��ده به ش��ماره ثب��ت 3
ت  ع��و 1د 0 3 8 0 1 3 1 8 4 3 ملی س��ه  شنا
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان س��هام ش��رکت در روز یکشنبه مورخ 
1399/04/22 راس س��اعت 10 صب��ح در مح��ل 
:مش��هد-کیلومتر30جاده  نش��انی  به  ش��رکت 
مشهد-قوچان ش��هرک صنعتی طوس، فاز یک، 
قطع��ه دوم ک��د پس��تی9185176754 برگزار 

می گردد، حضور بهم رس��انند.
دستورات جلسه:1-تبدیل نوع مالکیت شرکت 

از سهامی خاص به سهامی عام
2- تصویب اساس��نامه جدید با توجه به تغییر 
مالکیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام  
3-تغییر ارزش اسمی سهام از 128،870ریال 

به 1000 ریال
4-تغیی��ر تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر 

به 5 نفر
5-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده صاحبان سهام باشد 
ع هیئت مدیره  9
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000022، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 4.550.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/10

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/15

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/25
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد یکی از امالک مسکونی متعلق به خودرا )مسکن مهر گلبهار( از طریق برگزاری مزایده با شرایط نقد بفروش 
برس�اند .متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کس�ب اطالعات بیش�تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش�رایط ش�رکت 
در مزایده و اس�ناد مربوطه از تاریخ  درج آگهی لغایت 1399/04/15 همه روزه از س�اعت 7 الی  14:30 به موسس�ه فرهنگی قدس  به آدرس ذیل 

مراجعه و مدارک و فرمهای مربوطه را از امور پشتیبانی  موسسه اخذ نمایند .
آدرس: سجاد –بین سجاد یک و سه -موسسه فرهنگی قدس –امور پشتیبانی    تلفن : 05137685011 

مهلت تحویل پاکت : تا پایان وقت اداری  پنجشنبه مورخ 1399/04/19  
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
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فروش فوق العاده امالک 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کمپرسی داران نیشابور در حال تسویه نوبت اول 
به شماره ثبت 578 کد 1848 انتشار :1399/04/10

بدین وس��یله از کلیه اعضا س��هامداران شرکت تعاونی کمپرسی داران نیش��ابور در حال تسویه دعوت میشود در 
جلسه مجمع عمومی نوبت اول در مورخه چهارشنبه 1399/04/25 ساعت 5 بعدازظهر در محل بلوار امام رضا بعد از 
ترمینال اتوبوس رانی مشهد ایستگاه کمپرسی داران کد پستی 931579919 با دستور جلسه زیر تشکیل میگردد 
حضور بهم رسانند در صورتیکه حضور عضو در جلسه میسر نباشد میتواندحق حضور و اعمال رای خود را به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید عضو متقاضی اعطای نمایندگی یا وکالت میبایست به همراه نماینده خود 
ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8 صبح الی 10 به آدرس بلوار گلها پالک 612 منزل ابوالفضل رودی 
به همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به جلس��ه مجمع عمومی مراجعه نماید الزم است 
تعداد آرا وکالتی به هر عضو 3 رای و هر غیر عضو 1 رای خواهد بود.ضمنا کاندیداهای سمت های هیئت تسویه و 
بازرسان تسویه ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت جهت دریافت فرم های ثبت نام به آدرس بلوار 

گلها پالک 612 منزل ابوالفضل رودی مراجعه نمایند)در ساعت 8 تا 10 صبح (   
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت تسویه  

  2-انتخاب هیئت تسویه و ناظران جدید برای مدت دو سال 
3-تعیین حق الزحمه هیئت تسویه و ناظران

4-اتخاذ تصمیم در خصوص اختیار به هیئت تس��ویه برای تقسیم و پرداخت سهام اعضا از فروش ملک شرکت به 
هر عضو بسته به میزان سرمایه از لیست موجود. /ع
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ش�ركت قند چناران در نظر دارد بیمه های )آتش س��وزی ابنیه و ماش��ین آالت ،موجودی انبارها (، )مس��ئولّیت مدنی 
کارفرم��ا در قبال کارکنان(، )عمر و حوادث گروهی(، )ش��خص ثالث( ، )بدنه خودروه��ا( و )تکمیل درمان گروهی( خود را 
برای مَدت یکس��ال از 1399,05,01 تا 1400,04,31  تجدید و از طریق مناقصه به بیمه گر  یا بیمه گران واجد ش��رایط واگذار 

نماید.
کلّیه شرکت های بیمه گر  میتوانند از روز سه شنبه موّرخ 1399,04,10 با مراجعه به واحد بازرگانی شرکت قند چناران)شماره 
تماس:46126814-051( فرمهای اطالعات و ش��رایط مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود 
را در پاکات دربس��ته تا روز پنجش��نبه موّرخ 1399,04,19 به آدرس پس��تی خراسان رضوی-شهرس��تان چناران –شرکت 

قندچناران-کدپستی:13169-93617 ارسال نمایند.
همچنین فرمهای اطالعات و شرایط مناقصه از طریق آدرس اینترنتیwww.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد.

 جلس��ه مناقصه و بازگش��ایی پاکتها در ساعت 10 صبح روزشنبه موّرخ 1399,04,21 در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود و 
برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند ش��د. در صورت ضرورت و بنا به تش��خیص کمیسیون معامالت شرکت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .ضمنًا در سال گذشته تمامی  بیمه نامه ها با شرکت بیمه میهن بوده است.
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است 

شرکت قند چناران
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آگهی مناقصه
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام خدمات فوریتهای پزش��کی 
بخش��ی از پایگاهه��ای اورژان��س 115 

مش��هد  را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به بخش غیر 
دولت��ی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 2099000060000020، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 3.530.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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     اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��رکت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( به نش��انی
 www.setadiran.ir  ثب��ت ن��ام  و پ��س از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور اقدام   

نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  350 مترمربع ازانبارمحصور ش��ده بافنس و پوشش سقف ایرانیت در محوطه انبار کاالی ایستگاه مشهد 

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز  پنجشنبه  مورخ  99/04/12  .      
4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 

واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  
به این اداره کل همراه با پاکت "الف" تا س��اعت 15:30  روز  یکش��نبه   مورخ 99/04/22  - درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 

آدرسwww.setadiran.ir  نی��ز بارگ��ذاری  نماین��د . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

8- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت  11  روز دوشنبه    مورخ  99/04/23 .   
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 24.500.000  )  بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 
واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد 

تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهی تجدید مزایده شماره 4-37-99 « (نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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