
 

 اعزام جهادگران عرصه سالمت به منطقه کم برخوردار مشهد
 آستان  با برنامه ریزی کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی به همت کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی برگزار شد

جهادگران عرصه ســامت به منطقه کم برخوردار گلشهر مشهد اعزام 
شدند.محمود اصغری، سرپرست گروه سامت کانون های خدمت رضوی 
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گفت وگو با یوسف قوجق، برنده جایزه قلم زرین گفت و گوی قدس با دکتر مهدی همازاده  وزیر اقتصاد:
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 تاریخ سرزمینمان را
 باید زندگی کنیم

 در فلسفه جا ماندیم 
چون احساس بسندگی کردیم

 هیچ ضمانتی 
در بورس وجود ندارد

 گزارشگر ویژه سازمان ملل: 

ترور ژنرال سلیمانی نقض منشور ملل متحد بود
 سیاست  »اَگِنس کاالمارد« گزارشــگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و 
خودســرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشــر این سازمان در گزارشی ضمن رد کردن 
ادعاهای مقام های آمریکایی درباره دلیل ترور ســردار سلیمانی، نوشت: واشنگتن نتوانسته 
مــدارک کافــی از تهاجم قریب الوقوع یا در حال انجام به منافعــش را ارائه کند تا حمله به 
کاروان سردار سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد را توجیه نماید. وی در ادامه تأکید کرد ترور 
سردار سلیمانی به همراه »ابو مهدی المهندس« معاون شهید سازمان حشدالشعبی در عراق 
و چند تن دیگر از همراهانشان، نقض منشور سازمان ملل متحد بود و خواستار اعمال قوانین 

 ............ صفحه 2حسابرسی و مقررات سخت تر درباره کشتار به وسیله پهپادهای تهاجمی ...

 قیمت تنظیم بازاری مرغ 
در بازار محلی از اعراب ندارد 

» نرخ مصوب«  
 کیلویی

چند؟!

 سلطانی فر: فساد در ورزش 
هیاهوی رسانه ای است!

رئیس سازمان 
 بازرسی 

رخ در رخ وزیر
 ............ صفحه 10 ............ صفحه 6

با دستور رئیس جمهور اختصاص یافت

۶۰۰ میلیارد تومان 
برای مطالبات 

پرستاران

 17 شهرستان خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

 مشهد؛ 
 هر دو ساعت 

سه قربانی!

 مصرف 22هزار لیترمواد 
 ضدعفونی کننده و اهدای 

15۰ هزار ماسک در دهه کرامت

تازه ترین تمهیدات 
 آستان قدس 

در مقابله با کرونا

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر رضا محمدی چابکی

در تربیت دینــی الگوهای گوناگونی وجود دارد. یکــی از این الگوها مبتنی بر 
دیدگاهی است که تجربه دینی را زمینه و بنیاد دین شناسی افراد می داند. بر این 

اساس، زمینه سازی شکل گیری تجربه های درونی و معنوی...

 تجربه زیارت به  مثابه 
یک روش تربیت معنوی

 ............ صفحه 5

گالیه کادر درمان از مردم به خاطر افزایش شیوع کرونا در کشورگالیه کادر درمان از مردم به خاطر افزایش شیوع کرونا در کشور

حق ما این همه بی توجهی نیست!حق ما این همه بی توجهی نیست!
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
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هو الباقی 

همکارگرامی جناب آقای سید عباس مشکوه رضوی  
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت  خواهر گرامیتان  را به شمـا و سایر بستگان تسلیت عرض نموده،

  از درگاه ایزد منـان علو درجات و رحمت واسعـه الهی  برای آن مرحوم  و صبر و شكیبایی 
برای بازماندگان مسئلت می نمـاییم .

مؤسسه فرهنگی قدس

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای كاالی مشروحه ذیل را از طریق شركتهای تأمین كننده 
داخلی خریداری نماید:

COMPRESSOR – DLLE – 401 – EWL      COMPRESSOR – D2DD3 – 500 – EWL     : 1- شرح مختصر كاالی مورد نیاز
COMPRESSOR – DKLD – 200 – EWL       COMPRESSOR – DKLD – 150 – EWL                                                        

 اطالعات تكمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد. 
     2- محل تحویل كاال : شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -  اداره تداركات و امور كاال

3-  نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ-/000ر800ر263 ریال
4- شــرایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین شــركت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شــركت ملی نفت ایران، داشــتن شخصیت حقیقی/ 

حقوقی، شماره اقتصادی،  توانایی مالی، ارائه سوابق كاری و همچنین مدارك وگـواهـینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضیان می توانند پس از انتشــار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رســانی زیر نســبت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای 
كتبی خود را به همراه مدارك درخواســتی حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشــار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی كیفی و بررســی صالحیت تأمین كنندگان در ارتباط 

با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
 شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی كیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شركتهای واجد شرایط جهت 
شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد كرد و این شركت در رد یا قبول پیشنهادات 
در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار اســت.   ))فقط مدارك ارزیابی ارســالی كه در دفتر خانه رســمی كپی برابراصل شــده باشــد مورد اســتناد خواهد بود.((

آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
نشــانی محل اعالم آمادگی و دریافت اســناد: اســتان خوزستان - شهرســتان امیدیه- بلوار نفت- شــركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال 

فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897     فاكس: 3504 داخلی 06152622273
نوبت اول: 18 / 4 / 99          نوبت دوم: 21 / 4 / 99

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال 032/ت ك آج/99 - نوبت اول
شماره مجوز :  1399.1769 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت
 و گاز آغاجاری )سهامی خاص( 
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مأموریت روحانی به سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای افزایش نظارت  سیاست: روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را 
اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست و به مسئوالن وزارت اقتصاد و سازمان بورس گفت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و 

تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

 سیاست  در حالی که چند روز از حادثه مبهم 
نطنز نگذشته است، روز گذشته برخی منابع 
مدعی شدند که در مجتمع شهید رضایی نژاد 
نیز انفجاری رخ داده است، اما یک مقام مسئول 
در سازمان انرژی اتمی دروغ پردازی رسانه های 
غربی درباره وقوع حادثه و انفجار در مجتمع 
تولیدی کیک زرد »شــهید رضایی نژاد« در 
اردکان اســتان یــزد را تکذیب کــرد. دکتر 
حمید خادم قائمــی، مدیرکل روابط عمومی 
ســازمان انرژی اتمی با صدور 
اعالم  دراین بــاره  اطالعیه ای 
کــرد: هیچ حادثــه ای در این 
نداده  رخ  هســته ای  مجتمع 
است و ادعای عناصر ضدانقالب 
به منظور  کشــور  خــارج  در 
همراهی با رژیم تروریســت و 
جنگ طلب صهیونیستی و در 
راستای فضاســازی رسانه ای، 
ایجاد ناامیــدی و همراهی با 
فشار حداکثری شیطان بزرگ 
به ملت سربلند ایران اسالمی 

است.

اظهارات »لیبرمن« درباره نقش »
تل آویو در حادثه نطنز

همزمان بــا این تحوالت »آویگدور لیبرمن« 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و مسئول 
حزب »اسرائیل بیتنا« اعالم کرد، یک مسئول 
عالی رتبه در دســتگاه های امنیتی این رژیم 
به صراحت گفته »اســرائیل« مسئول حادثه 
پنجشنبه هفته گذشته در تأسیسات هسته ای 
نطنز بوده اســت. بنــا به گــزارش روزنامه 
»معاریو«، لیبرمن افزود: این مسئول عالی رتبه 
در دستگاه اطالعاتی، با این اقدام تبلیغات خود 
برای ورود به انتخابــات زودهنگام در حزب 
لیکود را آغاز کرده تا جایگزین نتانیاهو شود. از 
سوی دیگر روزنامه »تایمز« رژیم صهیونیستی 

اعالم کرد اشاره لیبرمن به »یوسی کوهن« 
رئیس سرویس جاسوسی موساد بوده است. 
پیشتر اما »بنی گانتز« وزیر جنگ فعلی رژیم 
صهیونیستی در پاسخ به پرسشی درباره نقش 
احتمالی تل آویو در این موضوع مدعی شــد: 
هر شخصی می تواند در هرزمانی و درباره هر 
چیزی به ما شــک کند، اما به نظر من این 
درست نیست... لزوماً اسرائیل در پشت پرده 

تمام اتفاقات ایران قرار ندارد.

بزک صهیونیستی»
نکته جالب و قابل بررســی در حوادث اخیر 
رخ داده در کشورمان تالش برخی جریان ها 
در درون رژیم صهیونیستی برای نسبت دادن 
این اتفاقات به اسرائیل است. پس از اعالم خبر 
آتش سوزی در سایت هسته ای نطنز، برخی 
جریان ها و رسانه های صهیونیستی بالفاصله 
این رخداد را به اقدام های خرابکارانه تل آویو 
نسبت داده اند. در موضوع انفجار مخزن گاز 
در پارچین نیز همین رویه از ســوی منابع 
رسانه ای رژیم صهیونیســتی دنبال شد. در 
حادثه پارچین مســئوالن مربوط با انتشــار 
ویدئوی کامل از محل فوق، توضیحات الزم 

را ارائه کردند و روشــن شد حادثه فوق هیچ 
ارتباطی با اقدام های خرابکارانه و ســایبری 
نداشته است. در مورد رخ داده در سایت نطنز 
هم به طورقطع پس از انجام بررسی های دقیق 
از سوی کارشناسان، اطالع رسانی الزم انجام 

خواهد شد.
اما تالش صهیونیســت ها برای نسبت دادن 
این حمالت به خود در نوع خود جالب توجه 
بوده و از چند منظر قابل بررســی اســت. به 
نظر می رســد این فضاســازی ها با تکیه بر 
تکنیک های عملیات روانی و مبتنی بر اخبار و 
اطالعات غیر مستند و بدون ارائه هیچ سندی 
دست کم دو هدف را پیگیری می کند: »ایجاد 
اخالل در امنیت روانی جامعه ایران« و »ارائه 

یک چهره قدرتمند از رژیم صهیونیستی«.
در ایــن رابطه الزم اســت دو موضوع مهم 
موردتوجــه قــرار بگیــرد. نخســت اینکه 
فضاســازی های اخیر که بهره ای از اطالعات 
و اخبار مستند ندارد، از جنس جریان سازی 
رسانه ای بوده و برنامه ای هدفمند برای متقاعد 
کردن افکار عمومی داخلی و خارجی نسبت 
به اراده و توانمندی رژیم صهیونیستی برای 
ضربه زدن بــه برنامه هســته ای صلح آمیز 

ایران اســت. دومین موضــوع قابل توجه در 
این مقوله این است که رژیم صهیونیستی با 
علم به آسیب پذیر بودن در قبال پاسخگویی 
جمهوری اســالمی، اساســاً جرئت مواجهه 
مســتقیم با ایران را به ویژه در موضوع بسیار 
حساس حمله به مراکز هسته ای کشورمان 
نــدارد، ازاین رو بــا بهره گیــری از ابزارهای 
رسانه ای در تالش است »موفقیت بی هزینه« 

را در این حادثه برای خود رقم بزند.
اما اگر بخواهیم بر اســاس آنچه رسانه های 
همســو و مرتبط با اسرائیل مدعی هستند، 
فرض کنیم در سایت هسته ای نطنز حادثه ای 
رخ داده کــه کار عوامل ایــن رژیم بوده، باید 
فرضیه »تغییــر راهبردی« رویکــرد رژیم 
صهیونیســتی برای »تغییر موازنه امنیتی« 
در منطقه را مدنظر قرار دهیم که الزاماتی به 
همراه خواهد داشت. نخست اینکه؛ چون رژیم 
صهیونیستی به خود جرئت ورود به »منطقه 
ممنوعه« و عبور از خطوط قرمز را داده است؛ 
بنابراین به دلیل تبعات این اقدام برای ایران، 
منطقه و جامعه بین الملل، قواعد قبلی میان 
دو جبهه، دستخوش تغییرات اساسی خواهد 
شد. دوم اینکه؛ واضح است رژیم صهیونیستی 
بدون اجازه ایاالت متحده آمریکا نســبت به 
تعدی به حوزه حساسی چون مراکز هسته ای 
جمهــوری اســالمی ایران حتــی فکر هم 
نمی تواند بکند چه رسد به اقدام؛ بنابراین اگر 
واقعاً روزی اســرائیل دست به چنین اقدامی 
بزند، قطعاً با موافقت واشنگتن بوده است. در 
آن صورت باید پذیرفت که در رویکرد آمریکا 
نیز »تغییرات راهبــردی« صورت گرفته که 
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا گزاره ای کامالً غیرمحتمل 
بنابراین درصورتی کــه نقش رژیم  اســت؛ 
صهیونیستی در چنین رخدادی ثابت شود، 
نمی توان نقــش تعیین کننده آمریکا در این 

زمینه را در نظر نگرفت.

آیا رژیم های تروریستی اسرائیل و آمریکا حاضر به پذیرش مسئولیت آسیب زدن به مرکز هسته ای نطنز هستند؟

توهم صهیونیستی یا عبور از خط قرمز ایران

  بنده کارمند رسمی بنیاد شهید در آخرین سال خدمتم سال۹۸ دچار بیماری س
سرطان شدم، بنیاد شهید یک ریال برای درمان بنده کمک نکرد. برای ادامه درمان 
درخواست پاداش بازنشستگی را دادم. قبول نکردند. مدارک بیماری سرطانم را برای 
ســفارتخانه در تهران خواهم فرستاد. خسته شدم از بس برای صدا وسیما و بنیاد 
شهید پیام دادم پیگیری نکردند. فقط شعار، فقط شعار و دروغ و دیگر هیچ. هزینه 
درمان سرطان با دالر 20 هزار تومان امکان ندارد. داروها پیدا نمیشه. باید از دالل 
با چند برابر قیمت خرید. چطوری تأمین کنم؟ آخر شما انسان نیستید، مسلمان 
نیســتید؟ خواهش می کنم وجدان بیدار یک انســان به  من کمک کند. خواهش 

می کنم. 09140007880
خدایی به چند درصد توصیه های مقام معظم رهبری در مسائل مختلف کشور س

عمل شده که االن بعضی افراد ایشان را مسئول وضع موجود می دانند! استفاده از 
نیــروی جوان، اقتصاد مقاومتی، توجه به تولیدملی، مبارزه با ناتو فرهنگی، اعتماد 

نکردن به وعده های دشمنان و... کمی منصف باشیم. 09150009583
 تلفن گویای هواشناسی، سیستم هواگوی تلفنی در برخی استان ها دچار قطعی س

و دائماً خراب اســت. همچنین سامانه پیامکی نیز غیرفعال و دارای محدودیت در 
ارسال تعداد ایستگاه روزانه است. سازمان هواشناسی کشور رسیدگی نماید. جمعی 

از هموطنان. 09030009394
نهاد محترم ریاست جمهوری! لطفاً با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی، س

مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگیان را حل کنید، با فشار اقتصادی 
باال و بعد از 30 سال خدمت، زندگی و خانواده در حال از هم پاشیدن است تسریع 

و تشکر. 09150000997
کنکورهای سراسری لیسانس، ارشــد و دکترا به تعویق بیفتد، کرونا باز دوباره س

اوج گرفته، جان ملت مهمتر است، کنکورها پاییز برگزار شود و ورودی های جدید 
لیسانس، ارشد و دکترا از ترم بهمن شروع شود. 09150003660

 چرا در کشور فساد مالی زیاده؟ اگر دولت و مجلس محترم قبل از اینکه فردی س
وارد مجلس، بانک، شرکت، یا هر کجای دیگه بشه، اول کارشون حتماً کتابچه ای از 
اثرات لقمه حرام به آن ها داده شود و این تصویب شود در کل کشور و اجرایی شود 
هیچ کس دنبال فساد نمی رود. زیرا ۹0 درصد آدم هایی رو که دیدم مسن هستند، 
ولی از اثرات لقمه حرام بی اطالعند و اگر کســی از اثرات لقمه حرام اطالع داشته 
باشــد و چیزی هم برای خوردن نداشته باشد، حاضر نمی شود دزدی و فساد مالی 

کند. 09160001042
اخبــار تظاهرات آمریکا را هر روز منتشــر کنید تا مردم بدانند آمریکای مدعی س

حقوق بشر چه جنایتکاری است. 09390008587
خطابه بازنشستگان تأمین اجتماعی به جناب آقای نوبخت و مسئوالن محترم س

سازمان تأمین اجتماعی: تاجم نمی فرستی تیغم به سر مزن! مرهم نمی گذاری زخم 
دگر مزن! مرهم نمی نهی به جراحت نمک مپاش! نوشم نمی دهی به دلم نیشتر 

مزن! 09300000365

در نهمین جلسه دادگاه مطرح شد

افشای نقش کلیدی یک متهم فراری در رشوه های طبری©
میزان: نهمین جلسه رسیدگی به اتهام های 
اکبــر طبــری و دیگر متهمان به ریاســت 
قاضی بابایی برگزار شــد. در ابتدای جلســه 
قاضی ضمن اعالم رسمیت جلسه از نماینده 
دادســتان خواســت در جایگاه قــرار گیرد. 
قهرمانی، نماینده دادســتان در جایگاه قرار 
گرفت و درمــورد پرونده متهم طبری درباره 
دریافت رشوه گفت: طبری در ذیل شبکه های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پرونده دار 
قضایی بود تا با نفوذ در آن ها ارتشا هایی داشته باشد، در این میان فردی به نام محمد انوشه 
که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده، وظیفه شناسایی طعمه در شبکه 
طبری را داشت. انوشه افراد پرونده دار در دستگاه قضایی را شناسایی می کرد. قهرمانی 
در ادامه به مصداق هایی از نفوذ طبری در برخی پرونده های قضایی به واسطه انوشه اشاره 
کرد و گفت: در یکی از مالقات ها طبری به یکی از متمولین که پرونده قضایی داشته است، 
گفت انوشه خود من هستم و تمام کار ها را باید با انوشه هماهنگ کنید. قهرمانی ادامه 
داد: در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می شود و با انوشه نزد بازپرس می روند. انوشه 
در چند مرحله نزد بازپرس می رود و در مرحله اول می گوید طبری سالم رساند. من از 
طرف طبری مأموریت دارم در این پرونده مســاعدت کنید. وی افزود: در مرحله دیگری 
انوشه نزد بازپرس می رود و می گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و 
اگر خواسته ای دارید مطرح کنید. قهرمانی خطاب به طبری گفت: شما چه کاره بودید 
که این کار را می کردید؟ در ادامه نماینده دادســتان می گوید: بازپرس درخواست انوشه 
را اجابت نمی کند. انوشه بار دیگر می آید و می گوید ماشین جلو در است، اگر خواسته ای 
دارید نزد آقای طبری بروید که خواســته شما را اجابت کند. در نهایت بازپرس خواسته 

انوشه را انجام نمی دهد. 

طبری متهمان اقتصادی را رها نمی کرد»
قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده است، گفت: 
طبری در این رابطه اموالی را بدست آورده است. قهرمانی گفت: انوشه هم در همین راستا 
دریافتی های زیادی داشته است. وی افزود: برخی افرادی که به انوشه و طبری در مورد 
پرونده های قضایی وصل می شدند، می گویند ما دیگر بی تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما 

وصل شد ما می خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی کرد.

ماجرای 220 میلیونی که به حساب نمایندگان واریز شد©
ایسنا: یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت 200 میلیون ودیعه مسکن نمایندگان 
تا پایان دوره نمایندگی از حقوقشــان کسر خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »دوره قبل به نمایندگان 2۵0میلیون ودیعه 
مسکن پرداخت و از حقوقشان کسر شد. این دوره به 200 میلیون کاهش و ماهیانه 
تا آخر دوره از حقوق کسر می شود و 20 میلیون  دیگر نیز مربوط به حقوق نماینده 
نیست. این هزینه دفتر شــامل اجاره، حقوق کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن ثابت و 
ســیار، اینترنت و... است که به حســاب دفتر واریز می شود«. گفتنی است، پیشتر 
خبرگزاری ایرنا در توییتر خود از قول حسین جاللی، نماینده رفسنجان و انار نوشته 
بود: نخستین حقوق نمایندگی؛ ۱۱ میلیون تومان واریز شده. به عالوه 200 میلیون 
تومان بابت مسکن و 20 میلیون تومان هم برای سایر هزینه ها به حساب ما واریز شد.

 درخواست تحکم آمیز پمپئو از شورای امنیت ©
درباره تحریم های ایران

فارس: »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا دوشــنبه با لحنی تحکم آمیز از شورای 
امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. 
پمپئو در توییتر عکســی از خودش را منتشــر کرده که در قسمتی از آن با حروف 
بزرگ نوشته شده است: »تحریم های تسلیحاتی را تمدید کنید«. وی در متن این 
پیام توییتری نوشته است: »از اسرائیل گرفته تا خلیج ]فارس[، کشورهای خاورمیانه 
که بیشتر از همه در معرض ســتیزه جویی های ایران قرار دارند، یکصدا می گویند: 
تحریم های تسلیحاتی را تمدید کنید. شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت دارد به 

آن ها گوش بدهد«.

مقصر تنش های کنونی بر سر »برجام« کیست؟©
سیاست: سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی هفتگی که دوشنبه 
برگزار شد، ضمن پرداختن به مسائل روز چین و منطقه درباره ایران نیز به اظهارنظر 
پرداخت. به نوشته وبگاه وزارت خارجه چین، »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه 
چین در پاسخ به پرسشی در زمینه نامه ارسالی اخیر از سوی »محمد جواد ظریف« 
وزیر خارجه ایران به مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در زمینه فعال شدن 
ساز و کار حل اختالف در برجام گفت: »برجام دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه 
است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است. این توافق ستون مهمی 
برای ساز و کار منع گسترش سالح های اتمی و برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه 
و بخش مهمی از نظم جهانی براساس قوانین بین المللی است. خروج ایاالت متحده 
از برجام و فشــار حداکثری این کشور بر ایران دلیل اصلی تنش کنونی در موضوع 

هسته ای ایران است«.

 پیروزی بایدن یا ترامپ©
چه فرقی برای ایران دارد؟

بر کسی پوشــیده نیست که تقابل با جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک فرض بالقوه در ارکان 
نظام مســتکبر آمریکایی پذیرفته شــده است. 
آمریکایی هــا در طول 40 ســال پس از انقالب 
اسالمی در ضدیت و مانع تراشی بر سر پیشرفت 
کشــورمان از هیچ کوششــی فروگذار نکردند. 
تحریک صدام حسین، رئیس جمهور معدوم عراق 
به آغاز جنگ علیــه ایران و حمایت همه جانبه 
تســلیحاتی و لجســتیکی از او در این تهاجم و 
در گام بعدی اعمــال تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان همه در این مقوله می گنجد. دشمنی با 
کشورمان فراتر از جناح بندی های سیاسی درونی 
جامعه آمریکاست. تحلیلگران آمریکایی هم بعضاً 
به این نکته اذعان کرده اند. به طور نمونه در آخرین 
مورد چند روز پیش »دونالد ادوین نیوچترلین« 
دیپلمات سابق آمریکایی و استاد روابط بین الملل 
طی یادداشــتی در روزنامه »دیلــی پراگرس« 
نوشــت: جو بایدن نامزد دموکــرات انتخابات و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه این 
کشور در مسائل سیاست خارجی و موضوع ایران، 

با هم اختالفی ندارند.
این حقیقت چیز جدیدی نیست. ایاالت متحده در 
دوره جرج بوش پسر )جمهوری خواه( ایران را در 
کنار عراق و سوریه محور شرارت نامید و در دولت 
اوباما )دموکرات( و دونالد ترامپ )جمهوری خواه( 
کشورمان را در لیست حامیان تروریستی جای 
داد. باوجودایــن، اگرچه در ســطح کالن میان 
رویکرد حزب دموکرات و جمهوری خواه در قبال 
کشورمان شاید تفاوتی دیده نمی شود، ولی نوع 
الگوی تعاملی هر کدام از رؤســای جمهوری دو 
جناح می تواند فرصت ها و تهدیدهای گوناگونی 
را برابر دســتگاه دیپلماسی کشورمان قرار دهد. 
مقابله با زیاده خواهی های یانکی ها امروز در رأس 
سیاست های نظام اسالمی قرار دارد، باوجوداین، 
سیاســت ورزان ما باید برای هر موقعیتی آماده 
بــوده و ســناریوهای الزم را در چنته داشــته 
باشند. اوباما با وجود ظاهرسازی بیرونی سرانجام 
همانند دیگر رهبران آمریکایی در تقابل جویی با 
کشورمان اعالم کرد اگر می توانست حتی پیچ و 
مهره های برنامه هسته ای ایران را هم باز می کرد. 
پس وی هــم در میدان عمــل تفاوتی با دیگر 
رهبران آمریکایی ندارد؛ اما میان او و فردی مانند 
ترامپ در موضع گیری علیه کشورمان فرصت ها 
و تهدیدهای متفاوتی ظاهرشــده و این وظیفه 
سیاست ورزان ماست که با درک این موقعیت ها 
از آن حداکثر بهره بــرداری را در جهت تأمین 
منافع ملی داشته باشند. اکنون کمتر از چهار ماه 
تا انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایاالت متحده 
باقی مانده اســت. انتخاب ترامپ یا بایدن در نوع 
خود می تواند ظرفیت هــای بالقوه و متفاوتی را 
در اختیار تصمیم ســازان ما قرار دهد. پس الزم 
است ما سناریوهای مختلف را برای این منظور 
مدنظــر قرار دهیم. البته انتخاب دوباره ترامپ و 
احتماالً عدم بازگشت او به توافق نامه برجام قطعاً 
راه هرگونه مذاکره میان تهران و واشنگتن را سد 
خواهد کرد. این مسئله در مورد بایدن هم قابل 
تصور اســت. پس الزم است تصمیم گیران ما با 
توســعه دامنه ارتباط  گیری با محیط جهانی، 
همواره طیفی از پاسخ ها؛ از نزدیکی به همسایگان 
تا اتحادیه اروپا و حتی نزدیکی بیشــتر به چین 
و روســیه در جهت متنوع سازی حوزه سیاست 
خارجی و یارگیری بین المللی را مد نظر داشته 
باشند تا بتوانند در مقابل زیاده خواهی احتمالی 
هرکدام از دو مستأجر احتمالی کاخ سفید پاسخ 

مناسبی اتخاذ کنند.

روایت پزشکیان از لج بازی ©
روحانی بر سر وزارت صمت

سیاست: مسعود پزشکیان نماینده تبریز، اسکو 
و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با فارس با اشــاره به اداره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توسط سرپرست گفت: اصالً نمی دانم 
رئیس جمهور به چه دلیلی وزیر ســابق صمت 
را برکنار کــرد. وی افزود: چون مجلس دهم به 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل 
وزارت بازرگانــی رأی نــداد، در دور اول معاون 
پارلمانی و امور مجلس وزارتخانه حذف شــد و 
در مراحل بعد کــه این الیحه به مجلس آمد و 
با مخالفت مجدد مجلس روبه رو شد، وزیر برکنار 
شد. این نماینده اصال ح طلب مجلس گفت: رئیس 
جمهور زورش به مجلس نرسید، وزیر را عزل کرد. 
پزشکیان تأکید کرد: رفتار رئیس جمهور با وزارت 
صمت منطقی نبود و نیست و حال این روند به 
چه صورت ادامه یابد، نمی دانم. وی با اشاره به دو 
ماه بدون وزیر ماندن این وزارتخانه گفت: براساس 
قانون رئیس جمهور باید وزیر را در مدت سه ماه 
به مجلس معرفی کند. این نماینده اصالح طلب 
مجلس افزود:  رئیس جمهــور باید در قبال این 
وزارتخانه به جای لجبازی و برخورد احساســی، 

منطقی عمل کند.

صدای مردم   

خبر کوتاه

شماره پیامک: 30004567

بنابراین اگر واقعًا 
روزی اسرائیل دست 
به چنین اقدامی 
بزند، قطعاً با موافقت 
واشنگتن بوده 
است. در آن صورت 
باید پذیرفت که در 
رویکرد آمریکا نیز 
»تغییرات راهبردی« 
صورت گرفته است

بــــــــرش

 مینا افرازه  مجلس یازدهم نخستین سؤال خود از رئیس جمهور 
را در حالی با طرح مسائل اقتصادی و معیشتی مردم آغاز کرده که 
به ادعای بسیاری از اصالح طلبان و حامیان دولت روحانی، نخستین 

سؤال مجلس اصول گرا نوعی انتقام گیری سیاسی است.
طرح ســؤال از رئیس جمهور که حجت االسالم سید ناصر موسوی 
الرگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی طراح اصلی آن 
اســت، روز یکشنبه هفته جاری در جلسه علنی مجلس به جریان 

افتاد و با بیش از ۱30 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد.
گرچه نوسان های بازار مسکن، نابسامانی بازار خودرو، عملکرد دولت 
در توافق برجام، افزایش قیمت سکه و ارز و نیز اقالم ضروری مردم، 
از جمله علل کلید زدن طرح سؤال از رئیس جمهور بود، اما دراین بین 
جدای از موضع گیری مشــخص برخی اصالح طلبان و نیز حامیان 
دولت، تعدادی از سیاســیون یا نمایندگان طیف مخالف دولت نیز 
طرح سؤال را در شرایط کنونی اقدامی نادرست می دانند و در این راه 

خودشان را با امضاکنندگان طرح همراه نکرده اند.

کشور نیاز به سؤال فنی اقتصادی و روبه جلو دارد»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی که قاعدتاً بیش از دیگر نمایندگان 
غیر کمیســیون مربوط خود بر موضوعات اقتصادی و نیز مسائل 
پیرامونی آن اشــراف و تسلط دارد، در پیامی توییتری به صراحت 
عنوان کرد ســؤال از رئیس جمهور را امضا نکرده و برهمین اساس 
معتقد اســت نه اینکه سؤالی نداشته باشم، بلکه به نظرم بیشتر از 
جنجال سیاسی، کشور نیاز به سؤال فنی اقتصادی و روبه جلو برای 
حل مســائل و مشــکالت مردم دارد. اما جدای از معدود اظهارات 
اینچنینی برخی نمایندگان، باید گفت بسیاری از نمایندگان با سؤال 

از رئیس جمهور موافق بوده و آن را امضا کردند. 
در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی که جزو امضاکنندگان سؤال از 
رئیس جمهور است، چند روز پیش در مصاحبه ای با قدس تصریح 
کرد: ســؤال کنندگان از رئیس جمهور انتظار دارند آقای روحانی به 
مجلس بیاید و به سؤاالت نمایندگان پاسخ داده و توضیح دهد که 
چرا دولت رسیدگی به شرایط نابسامان جامعه را رها کرده و در حل 

مشکالت مردم منفعل است.
بر پایه اظهارات وی، گرچه برخی مدعی اند در شرایط کنونی، پرسش 
از رئیس جمهور و توضیح خواســتن از وی به نوعی بستن دست و 

پای دولت است، اما باید بدانند که مردم بر عدم کفایت رئیس جمهور 
اذعــان دارند و از وکالی خود در مجلس خواســتار رســیدگی به 
بی کفایتی دولت در این زمینه هستند؛ بنابراین سؤال از رئیس جمهور 
و پیگیری و به سرانجام رساندن آن جزو حداقل خواسته های مردم 

از نمایندگان است.

دولت عنان اقتصاد را رها کرده»
حســین میرزایی، دیگر نماینده موافق سؤال از روحانی بر این باور 
است که دولت نیز عنان اقتصاد را رها کرده و طرح سؤال مجلس از 
رئیس جمهور اقدامی سیاسی نیست؛ زیرا نمایندگان در ابتدا تعامل 
با دولت را آغاز کردند، اما دولت رفتار نادرستی را در حوزه اقتصادی 
دنبال می کند که باید جلو آن را گرفت. به نظر می رســد، مجلس 
یازدهم سعی دارد با سؤال از رئیس جمهور یا وزرا و نیز به کار بردن 
دیگر ابزارهای نظارتی خود به نوعی مرزبندی آشــکارتری با دولت 
داشته باشد تا هم از یک ســو با انجام این اقدام ها بر انقالبی بودن 
نمایندگان و پیگیری های مطالبات مردم صحه گذاشته باشد و هم 

خود را از عملکرد این روزهای دولت و ناکامی های آن مبرا بداند.
حتی در این بین برخی از نمایندگان موافق طرح سؤال نیز به صراحت 
عنوان کردند امکان دارد در مرحله بعدی استیضاح رئیس جمهور را 
نیز به جریان بیندازند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلــس در همین باره عنوان کرده اگر آقای روحانی پاســخ قابل 
قبولی برای پنج سؤال اقتصادی مجلس ارائه نکرده و افکار عمومی 
و مجلــس را قانع نکند، به طور قطع از گزینه طرح اســتیضاح وی 
استفاده خواهیم کرد؛ چون ما وکیل مردم هستیم و باید پاسخگوی 

خواست مردم باشیم.
در طیف مقابــل چنیــن موضع گیری هایی، مخالفان ســؤال از 
رئیس جمهور معتقدند طرح سؤال از روحانی بیشتر از اینکه به دنبال 
گره گشایی از مسائل فعلی جامعه باشد، جنبه نمایشی و سیاسی 

دارد.
صادق زیباکالم در همین باره گفته اســت: از اول هم مشخص بود 
مخالفان سرسخت روحانی پس از کسب اکثریت کرسی های مجلس 
تمام تالش خود را به کار می گیرند تا به رأی دهندگان خود بگویند: 

ببینید ما چقدر به آنچه گفتیم وفادار هستیم.
این تحلیلگر اصالح طلب، طرح سؤال از رئیس جمهور را تبلیغاتی 
می داند که نمایندگان از طریق آن درصددند تا به طرفدارانشان نشان 
دهند که چقدر انقالبی عمل می کنند و طرح سؤال نتیجه دیگری 

نخواهد داشت.
یا حتی برخی از آنان مانند اکبر ترکان، مشــاور رئیس جمهور که 
از نزدیکان و وابستگان به دولت نیز محسوب می شوند، پا را از این 
هم فراتر گذاشته و مدعی اند مجلس با طرح سؤال از رئیس جمهور 
به نوعی به دنبال گرفتن انتقام شکســت جنــاح خود در انتخابات 

ریاست جمهوری از روحانی است.
ترکان در یادداشــتی در همین باره نوشته است: مجلس یازدهم با 
حذف اصالح طلبان از گردونه انتخابات توســط شورای نگهبان و 
در انتخاباتــی درون جناحی میان اصول گرایــان روی کار آمد و در 
گام نخســت در اقدامی عجیب در نامه ای به رئیس جمهوری تمام 
نارسایی ها و مشکالت را متوجه دولت دوازدهم کرد و چنان رفتار 
کرد کــه گویی نه آمریکایی وجود دارد و نه دشــمنی و تحریم و 
تخاصمی. وی افزوده است: ریشه مشکالت در فشارهای بین المللی 
و تحریم های ظالمانه ای نهفته که نمایندگان مجلس متأسفانه به آن 
بی اعتنایی می کنند. نمایندگان باید بدانند این قبیل اقدام ها در سال 
پایانی دولت دوازدهم که سال برداشت کاشته ها محسوب می شود، 

نتیجه ای درپی ندارد، مگر مشغول کردن دولت به حاشیه ها.
بدین ترتیب، به نظر می رســد مجلس بــرای ایفای صحیح نقش 
نظارتی و نیز کارســاز بودن ابزارهای موجود در دســت خود، باید 
هم راستا با طرح سؤال و پیگیری مطالبات، به همراهی با دولت نیز 
بپردازد تا در مسیر رفع مشکالت بتواند گره گشایی کند، نه افزودن 

مانعی بر موانع دیگر.

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

گزارش خبری

سیاست داخلی

قدس مواضع موافقان و مخالفان طرح سؤال از روحانی در بهارستان را بررسی می کند 

 دو روی سکه »سؤال از رئیس جمهور«

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مرتضی مکی
تحلیلگر سیاسی
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 فــارس  »اَگِنس کاالمارد« گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و 
خودسرانه در دفتر کمیســاریای عالی حقوق 
بشر این ســازمان در گزارشی ضمن رد کردن 
ادعاهای مقام های آمریکایی درباره دلیل ترور 
سردار سلیمانی، نوشــت: واشنگتن نتوانسته 
مــدارک کافی از تهاجم قریب الوقوع یا در حال 
انجام به منافعش را ارائه کند تا حمله به کاروان 
سردار ســلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد را 
توجیه نماید. وی در ادامه تأکید کرد ترور سردار 
سلیمانی به همراه »ابو مهدی المهندس« معاون 
شهید سازمان حشدالشعبی در عراق و چند تن 
دیگر از همراهانشان، نقض منشور سازمان ملل 
متحد بود و خواستار اعمال قوانین حسابرسی 
و مقررات ســخت تر درباره کشــتار به وسیله 
پهپادهای تهاجمی شد. این کارشناس سازمان 
ملل در گفت وگو با رویترز توضیح داد: »در حوزه 

اســتفاده از پهپادها، جهان در برهه حساسی و 
احتماالً نقطه بحرانی قرار دارد... شورای امنیت 
اقدامی ]در این بــاره[ انجام نمی دهد، جامعه 
جهانی نیز عامدانه یا ســهواً ساکت مانده اند«. 
بر این اساس، کاالمارد قرار است امروز یافته های 
خود در گــزارش جدید را به شــورای حقوق 
بشر ســازمان ملل ارائه کند. وی همچنین در 
این گزارش تصریح کرده است: »به دلیل نبود 
تهدید واقعی، مسیر اقدامی که آمریکا انجام داد، 

غیرقانونی بود«.

دفاعی امنیتی

ترور ژنرال سلیمانی نقض منشور ملل متحد بود
گزارشگر ویژه سازمان ملل:

 قدس آنالین  علی ربیعی، سخنگوی دولت 
در نشست خبری در پاســخ به این پرسش 
که اگر پرونده ایران به شــورای امنیت ارجاع 
شود، واکنش ایران چه خواهد بود، اظهار کرد: 
تمدید تحریم های تسلیحاتی را نقض آشکار و 
نابخشودنی قطعنامه 223۱ می دانیم و نگرانی 
ما از نابودی کامل برجام در این صورت قباًل 
به همه طرف ها اعالم شــده است. وی افزود: 
اینکه همه در نشست شورای امنیت در مورد 
حفــظ برجام هم صدا بودند و دســت رد به 
ســینه آمریکا زدند امیدوار کننده است، اما 
اجرای قطعنامه 223۱ نمی تواند گزینشــی 
باشــد. مــا از همه به ویژه از ســه کشــور 
اروپایــی عضو برجام می خواهیــم در مقابل 
تالش آمریــکا برای بازگرداندن قانون جنگل 
بایستند. ســخنگوی دولت تأکید کرد: دفاع 
از قطعنامه را یک آزمون بزرگ برای صیانت 

از تمدن جهانی می دانیم. دســتیار ارتباطات 
اجتماعی رئیــس جمهور افزود: این رســم 
شــده که اروپایی ها از این نُنر زورگو)ترامپ( 
دلجویــی کنند، از آن هــا می خواهیم به این 
سیاست ادامه ندهند و اعتبار خودشان و اروپا 
را که می توانست منظومه ای باشد در صحنه 
جهانی از بیــن نبرند. وی گفت: مواضع اروپا 
در جلسه شورای حکام برای ما نگران کننده 
است و حد وسطی برای پایبندی به قطعنامه 

223۱ وجود ندارد.

دولت

اروپاجلو  برگشت قانون جنگل توسط آمریکارا بگیرد
ربیعی در نشست خبری:



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

آغاز دوره جدید »زندگی به سبک رضوی« برای زوج های جوان آستان: دوره جدید آموزش مهارت های زندگی ویژه زوجین جوان به صورت زنده در صفحه اینستاگرام »زندگی به سبک رضوی« به 
همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار می شود.این برنامه آموزشی در روزهای 19 و 31 تیرماه به صورت زنده از ساعت 23 و با حضور استادان و کارشناسان معارف قرآن و خانواده در صفحه 

اینستاگرام »زندگی به سبک رضوی« به آدرس: zendegi_razavi @اجرا خواهد شد.طرح زندگی به سبک رضوی به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی اجرا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r گفت  وگو با یکی از واقفان زائرسرای رضوی

وقف؛ توشه ای برای زندگی ابدی©
آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: آرامش 
 خاطر و لحظه های زیبا و معنوی زائران 
و مجاوران بارگاه نورانی امام خوبی ها به 
واســطه مهربانی و نیکویی واقفان این 

قطعه بهشتی شکل گرفته است.
این نیک  اندیشان از دیرباز با دقت نظری 
خاص با توجه به نیت قلبی  شان، یکی از 

فصول بیست و شش  گانه سرفصل های مصارف موقوفاتی آستان قدس رضوی را 
برای مصرف عواید و درآمد موقوفاتشان انتخاب کرده  اند. به  طور نمونه زوار، یکی 
از این فصول اســت که همچون بسیاری از این سرفصل های موقوفاتی مجموعه 

گسترده  و جزئی  تری را در برمی گیرد.
 به عبارتی ســرفصل موقوفات خاص زائران حضرت رضا)ع( می  تواند به هزینه 
زائران پیاده، تأمین البسه زائر، کمک به زائران کم بضاعت، اسکان زائران و... تقسیم 
شود. در این بین، اسکان زائران از مواردی است که همیشه مورد توجه واقفان قرار 
داشته و دارد تا جایی که بعضی از آنان خانه و آپارتمان وقفی خود در مشهد را به 
این امر اختصاص داده  اند و یا با خرید اعیان واحدهای زائرسرای رضوی در قالب 
وقف مشارکتی در تسهیل شرایط زیارت زائران دور و نزدیک سهیم شدند. امیر 
شیرزاد و همسرش فاطمه ابراهیمی، از جمله این مهربانان هستند. در این مجال 

داستان وقف این زوج را روایت می کنیم. 

هدیه  ای ماندگار»
امیر شیرزاد متولد سال 1339 و ساکن تهران است. او و همسرش اعیان یک واحد 
زائرسرای رضوی را در تابستان 97 بر بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( وقف کردند. 
شیرزاد می گوید: »در قرآن و روایت ها، ایمان همیشه با عمل صالح قرین است. در 
میان اعمال صالح هم کارهای صالح ماندگار یعنی همان باقیات الصالحات اهمیت 
بســیاری دارد. از طرف دیگر، امام رضا)ع( پناه و محبوب ما در ایران اســت که 

مضجع شریفشان قبله دل های میلیون ها زائر است. 
از این  رو ما تصمیم گرفتیم که یک واحد زائرسرا را که باقی و ماندگار است، برای 
استفاده زائران این امام رئوف)ع( وقف کنیم«. این عضو هیئت علمی، یادی از پدر 
مرحومش علی  اعظم شــیرزاد که از کودکی او را با مسجد و هیئت های مذهبی 
آشــنا کرد و مادرش مرحومه زبیده تیُغله که قــرآن را به او آموخت، می کند و 
می افزاید: »آنان نخستین معلمان دینی  ام بودند و همیشه از حمایت  ها و دعاهای 
آنان بهره  مند بودم. بنابراین حق بزرگی بر گردنم دارند. از آنجایی که نیت و انگیزه 
اصلی ما از وقف، تقدیم ثواب و پاداش معنوی آن به روح والدینمان بوده اســت، 
امیدوارم که روح آنان از این ثواب به  طور مستمر بهره  مند شود. بدین  ترتیب ما 

هم همچنان از دعای خیر آنان بهره خواهیم برد«.  

اقدامی قابل قدردانی»
چهارمین همایش تجلیل از واقفان و ناذران آســتان قدس رضوی در چهار سال 
اخیر با حضور جمعی از دریادالن این آستان مقدس سال گذشته در مشهد برگزار 
شــد. همایشی که این زوج واقف در آن حضور داشتند و به آنان هم هدیه ای به 
رسم یادبود همچون دیگر واقفان حاضر از سوی آستان قدس رضوی تقدیم شد. 
شیرزاد اگرچه خودشــان را قابل برای دریافت این هدیه نمی داند، اما می گوید: 
»خاطره ماندگاری برایمان در این مراسم در حرم مطهر رضوی رقم خورد و موجب 

وجد و خوشحالی  مان شد«.
او ادامه می دهد: »وقتی خدا توفیق این وقف بر بارگاه منور امام رضا)ع( را به ما عطا 
کرد، شکر نعمت را در قلب خود احساس کردیم. زیرا توفیق انجام کار خیر خودش 
یک نعمت است که شایسته شــکر و سپاس است و حق وقف، اگر خدا بپذیرد 
حقش ماندگاری و رضایت است«. شیرزاد با اشاره به اینکه با راهنمایی مسئوالن 
آستان قدس رضوی و پس از بازدید از زائرسرای رضوی قدم در مسیر چنین وقف 
مشارکتی گذاشته  اند، می افزاید: »انجام پروژه  هایی مانند ساخت زائرسرای رضوی، 
اقدام بسیار خوب و قابل قدردانی است. امیدوارم دست  اندرکاران ساخت زائرسرا 
در پذیرش و اسکان زائران و نگهداری آن موفق باشند. وقتی اعضای خانواده مان 
هم از این وقف که به  ویژه برای شادی روح والدینمان صورت گرفت آگاه شدند، 

بسیار خوشحال شده و آن را ستودند.
 البتــه آنان هم به اندازه توان خود در امور خیر مشــارکت می کنند«. این واقف 
تهرانی با خوانش ابیاتی از سعدی مثل »خجل آن کس که رفت و کار نساخت... 
کوس رحلت زدند و بار نســاخت« و همچنین اشــاره به حدیثی از امام علی)ع( 
ادامه می دهد: »دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه است. بنابراین جای غفلت و سستی 
نیست و در گذرگاه باید برای قرارگاه خود توشه برداریم. امیدوارم که توفیق انجام 
وقف های دیگر هم برای ما و هم دیگران حاصل شود. همچنین از خدا می خواهم 

امام رضا)ع( را پناه و شفیع ما در دنیا و آخرت قرار دهد«. 
او دلش را به سوی حرم مطهر رضوی روانه و خاطرنشان می کند: »ما بدین در نه 
پی حشمت و جاه آمده ایم... از بد حادثه اینجا به پناه آمده  ایم«. فاطمه ابراهیمی 

هم که تحصیالت حوزوی دارد، صحبت های همسرش را تصدیق می کند.

 سبک زندگی رضوی©
 محور مسابقه کتاب خوانی مجازی

 آســتان   به همت خادمیاران رضوی و با همکاری ســتاد بزرگداشت دهه 
کرامت شهرستان منوجان، مسابقه کتاب خوانی مجازی »سبک زندگی بر مدار 
حیات رضوی« برگزار شــد.ابراهیم ساالریان، مســئول کانون خدمت رضوی 
شهرســتان منوجان گفت: به مناسبت دهه کرامت و میالد باسعادت علی بن 
موســی الرضا)ع( مسابقه کتاب خوانی با موضوع »سبک زندگی بر مدار حیات 

رضوی« برگزار شد.
ساالریان با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا موجب شد تا برنامه های دهه کرامت 
امســال به صورت مجازی برگزار شود، افزود: به همت خادمیاران و هماهنگی 
و همکاری اعضای ســتاد دهه کرامت شهرستان و برای آشنایی بیشتر عموم 
مردم با زندگی سراســر نور امام مهربانی ها این مســابقه کتاب خوانی مجازی 
برگزار شد.وی ادامه داد: پس از تهیه منبع مسابقه، فایل کتاب مورد نظر را در 
فضای مجازی در اختیار همگان قرار دادیم و سپس پرسش هایی برای مسابقه 
طراحی و در گروه های فضای مجازی با پیام رسان های مختلف ارسال شد که 
در روزهای آینده به برگزیدگان این مسابقه جوایزی معنوی اهدا خواهیم کرد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
رعایت اصول بهداشتی در بارگاه منور امام 
هشتم)ع( با توجه به حضور زائران و مجاوران 
آستان مقدس امام رضا)ع( در مناسبت های 
خاص و ویژه و همچنین روزهای عادی سال 
همواره مورد توجه مدیران و مسئوالن ارشد، 
خدمه و خادمیــاران رضوی و کارکنان این 
دستگاه معنوی و مذهبی بوده است و در این 
میان، دهه کرامت از جایگاه و توجه ویژه ای 
برخوردار اســت به خصوص در سال جاری 
که شرایط خاص حاکم بر اماکن مقدس و 
متبرک از جمله حرم منور رضوی به خاطر 
جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس منحوس 
کرونا حساسیت، دقت و توجه ویژه ای برای 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی جهت 
ایمنی و سالمت زائران را به دنبال داشته است.

اهتمام جدی به ضدعفونی سطوح »
در اماکن متبرکه

امســال به منظور حفظ ایمنی و سالمت 
زائران بارگاه ملکوتی حضــرت رضا)ع( و 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، در دهه 
بابرکت کرامت در مجموع بیش از 22هزار 
لیتر مواد ضدعفونی کننده مصرف و حدود 
150 هــزار عدد ماســک هــم در اماکن 
متبرکه رضــوی و در مبادی ورودی حرم 

مطهر امام هشتم)ع( به زائران تقدیم شد.
در دهه کرامت سال جاری روزانه بیش از 
2 هزار و 200 لیتر و در مجموع بیش از 22 
هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده شامل مایع 
ضدعفونی کننده دست و مواد ضدعفونی 
کننده ســطوح برای رعایت پروتکل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی و برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا با توجه به حضور زائران 
در بارگاه مطهر امام هشتم)ع( مورد استفاده 
قرار گرفت.در همین راستا امسال و در دهه 
کرامت، روزانه توســط خادمین سالمت 
اداره امور کفشــداران حرم مطهر رضوی 
از ســاعت 10 صبح لغایت 14 و از ساعت 
18 تا ساعت 24 شب، حدود 40 لیتر مایع 
ضدعفونی کننده دســت برای ضدعفونی 
کردن دست های زائران مورد استفاده قرار 
گرفت.همچنین در دهه کرامت سال 99 

روزانه 50 لیتر مایع ضدعفونی کننده دست 
به صورت شــبانه روزی توسط خادمیاران 
رضوی بخش خدمات کتب انوار اداره امور 
کفشــداران بارگاه منور امام هشتم)ع( در 
همه ورودی ها و پارکینگ های حرم مطهر 
مورد استفاده قرار گرفت.عالوه بر این، در 
این دهه روزانه حدود 15 هزار عدد ماسک 
و در مجموع حدود 150 هزار عدد ماسک، 
توسط خادمیاران رضوی همین بخش به 
صورت شــبانه روزی برای حفظ سالمت و 

ایمنی زائران، تقدیم آنان شد.

ضدعفونی سطوح با 20 هزار لیتر »
مواد ضدعفونی کننده

در دهه کرامت و به صورت شــبانه روزی 
روزانه حــدود 2 هزار لیتر مواد ضدعفونی 
کننده ویژه ســطوح )بر حســب استفاده 
شــامل آب ژاول، الــکل، آب اکســیژنه، 
پراستیک اسید و...( برای ضدعفونی کردن 
رضوی،  مقدس  حریــم  دوربرگردان های 
گیت های بازرســی در مبــادی ورودی، 
ورودی  پیرامونــی،  حاشــیه صحن های 
مهمانســراهای حرم مطهــر و گیت های 
بازرســی پارکینگ های حرم مطهر مورد 
اســتفاده قرار گرفت که در مجموع حدود 
20 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده بدین 
منظــور در مجموعه حرم مطهر رضوی و 

فضای پیرامونی آن به مصرف رسید. 
همچنیــن در دهــه کرامت، تعــداد 18 
دستگاه ضدعفونی کننده ویژه دست )به 
صورت پدالی( در مبادی ورودی اصلی حرم 
مطهر رضوی نصب شــد که روزانه حدود 
60 لیتر مایع ضدعفونی کننده دســت با 
پایه الکل به منظور کاربرد و اســتفاده این 

دستگاه ها به مصرف رسید. 
ضمن اینکه روزانه در این دهه حدود 40 
لیتر مایع ضدعفونی کننده دست توسط 
افشانه های دســتی در مبادی ورودی های 
کم تردد در حــرم مقدس امــام رضا)ع( 
)مانند: پارکینگ های شماره 1 و 2 صحن 
جامع رضوی، پارکینگ شماره 3، ورودهای 
باب الکاظــم)ع( و باب الهادی)ع( در صحن 
جامع رضوی، ورودی صحن های حضرت 
امام حسن مجتبی)ع(، کوثر و...( برای رفاه 

حال زائران مورد استفاده قرار گرفت.
ضدعفونی ســطوح خودروهــای زائربر از 
دیگر مواردی اســت که در دهه کرامت با 
جدیت توســط نیروهای بخش بهداشت 
اماکــن متبرکه رضوی مــورد توجه بوده، 
به گونه ای کــه روزانه حدود 40 لیتر ماده 
ضدعفونی کننده ســطوح برای ضدعفونی 
کردن خودروهــای زائربر در صحن جامع 
رضوی و صحن هــای پیرامونی به مصرف 
رســید. البته ضدعفونی کردن مســتمر 

صندلی هــای چرخدار تحویلــی به زائران 
بارگاه مطهر رضوی هــم از دیگر خدمات 

انجام شده توسط نیروهای 
همیــن بخــش در دهــه 
کرامت بــوده که با جدیت 
و در راســتای حفظ ایمنی 
و سالمتی زائران، انجام شد.

2هزار و 500 لیتر »
گالب افشانی در دهه 

کرامت
در دهــه کرامــت ســال 
بــه  همچنیــن  جــاری 
منظور معطرســازی فضای 
صحن های آســتان مقدس 
حــدود  روزانــه  رضــوی 
250 لیتــر و در مجمــوع 

حــدود 2هزار و 500 لیتر گالب افشــانی 
امور  اداره  توســط خادمیــاران رضــوی 
انتظامات صحن هــای مقدس حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( بــا حفــظ پروتکل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی، روزانه از ساعت 
10 صبح لغایت 13 و از ساعت 18 تا 21 در 
سطح صحن های مقدس حرم منور حضرت 
ثامن الحجج)ع( انجام شــد، به گونه ای که 
در مجموع حدود هزار و 215 نفرســاعت 

خدمت در این زمینه صورت گرفت.

در این دهه روزانه 
حدود 15 هزار عدد 
ماسک و در مجموع 

حدود 150 هزار 
عدد ماسک، توسط 

خادمیاران رضوی 
همین بخش به 

صورت شبانه روزی 
برای حفظ سالمت 

و ایمنی زائران، 
تقدیم آنان شد

بــــــــرش

 مصرف 22هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده و اهدای 150 هزار ماسک در دهه کرامت

تازه ترین تمهیدات آستان قدس در مقابله با کرونا
امروز به حرم مشرف شدم. در بعضی جاها 
تعداد خدام اصلی و افتخاری سه برابر زائران 
بود! لطفاً بخشی از خدام را در این روزها به 

مرخصی بفرستید.
09360006158

شایســته تر است که  در شــرایط کرونایی 
که حــرم مطهر خلوت شــده خادمه های 
محترمه)خانم ها( به ویژه جوان ترهای آن ها 
از ســاعت 22 الی 6 بامداد در پســت های 
عمومــی که محــل عبور و مــرور و حتی 
نشستن خانواده ها به صورت مختلط زن و 
مرد زائر هســت، گمارده نشوند و فقط در 

محل مخصوص بانوان زائر خدمت نمایند. 
09150008972

خدمت کریمانه خادمیاران ©
رضوی شهر بم در دهه کرامت 
آســتان: کانون های محله ای خادمیاران 
رضوی شهرســتان بــم در دهــه کرامت 
فعالیت هــای گســترده ای در قالب طرح 

»خدمت کریمانه« انجام دادند. 
محمــود مهدوی، مســئول کانون خدمت 
رضوی شهرستان بم با اشــاره به خدمات 
گسترده کانون های محله ای در دهه کرامت 
اظهــار کــرد: خادمیاران رضــوی در کنار 
اجرای برنامه های فرهنگی در دهه کرامت 
با هماهنگی چهار کانون محله ای اقدام های 
بسیاری در قالب طرح »خدمت کریمانه« با 

تهیه و توزیع بسته های غذایی انجام دادند.
وی افــزود: خادمیاران رضــوی در بخش 
دهبکــری تعــداد 120 بســته گوشــت 
گوســفندی به ارزش 66 میلیون ریال در 
بین نیازمندان بخش دهبکری توزیع کردند.
مهدوی بیان کرد: همچنیــن تعداد 100 
وعــده غذای گرم همــراه 100 عدد کارت 
هدیــه در مجموع بــه ارزش 200 میلیون 
ریال و همچنین مبلغ 13 میلیون ریال وجه 
نقد به عنوان کمک هزینه درمان پدر و پسر 
بیمار که از شهرســتان رودبار جنوب تحت 
درمان قرار داشتند، توسط کانون محله ای 

بروات انجام گرفت.
وی در ادامــه به فعالیت هــای خادمیاران 
رضوی در کانون محله ای بروات اشاره کرد و 
گفت: تعداد 40 بسته معیشتی به ارزش 60 
میلیون ریال بین نیازمندان شناسایی شده، 

توزیع شد. 
همچنین غبارروبی مزار شــهدای گمنام و 
ختم قرآن مجازی در دهــه کرامت نیز از 
دیگر فعالیت های این کانون بود.مســئول 
کانــون خادمیاران رضوی شهرســتان بم 
عنوان کرد: تعــداد 350 وعده غذای گرم 
به ارزش 35 میلیون ریال نیز توسط کانون 
خادمیاران محله ای روستای پشترود در دهه 
کرامت تهیه و تحویل نیازمندان شده است.

توزیع 2هزار و 500 بسته ©
گوشت بین محرومان 

آذربایجان شرقی
آســتان: 2 هزار و 500 بســته گوشــت 
گــرم گوســفندی بین محرومان و اقشــار 
آســیب دیده از کرونا در روســتاها و شهرها 
توسط کانون های خدمت رضوی آذربایجان 
شرقی توزیع شد.محمدیوسف شاکری، دبیر 
کانون های خدمت آســتان قدس رضوی در 
آذربایجان شرقی با اعالم جزئیات این طرح 
گفت: با هدف کمک به محرومان و حمایت 
از اقشار آســیب دیده از کرونا 2 هزار و 500 
بسته گوشت عقیقه توسط دفاتر آستان قدس 
رضوی در شهرستان ها توزیع شد. به گفته وی 
ارزش ریالی بسته ها 375 میلیون تومان است.

60 کتاب الکترونیک برای  مخاطب  کودک و نوجوان  منتشر شد
 آستان   بــه همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی 60 کتاب کودک و نوجوان در حوزه فرهنگ و ســیره 

رضوی در سایت کتابخوان رضوی بارگذاری شده است.
به گزارش آستان نیوز، سایت کتابخوان رضوی با هدف گسترش 
فرهنگ و ســیره رضوی و نشــر فعالیت های پژوهشی بنیاد 
پژوهش های اســالمی به خارج کشور همزمان با دهه کرامت 
امســال راه اندازی شــد و تاکنون 100 اثر بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی در این سایت بارگذاری شده است.
از ایــن تعداد اثر، 60 کتــاب در حوزه کــودک و نوجوان به 

زبان های غیرایرانی و فارســی برای مطالعه آسان تر کودکان و 
نوجوانان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.آثاری همچون، 
»نقاره خانــه«، »خدام حرم امام رضــا)ع(«، »احمدرضا«، »آداب 
الزیارت«، »شــکوفه های بادام «، »خادمــان حرم امام رضا)ع(«، 
»حجت خدا«، »لبخند و اشــک«، »دهه کرامت«، »خوشــی اور 
آنســو«، »داناترین انسان« و... از جمله آثاری است که با ترجمه 
عربی، انگلیسی، اردو و فارسی در این سایت بارگذاری شده و 

در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
همچنین »ســفر مادربــزرگ«، »التوســل«، »والدت«، »جوجه 

گنجشــک ها«، »المیالد المبارک«، »مشــهد پایتخت معنوی 
ایران«، »دارالقرآن الکریم«، »پروانه حرم«، »توس مشــهدالرضا« 
و... از دیگر آثار قابل دسترس و مطالعه ویژه کودکان و نوجوانان 

در این سایت است.
گفتنی اســت برخی از آثار معرفی شده در این سایت در هیچ 
کتابخانه ای موجود نیســت و از این رو با راه اندازی این سایت 
زمینه ای فراهم شده تا عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی از 
نسخه الکترونیکی آثاری که به صورت کاغذی منتشر نشده و یا 

در دست چاپ است، بهره مند شوند.

خبر
به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

چهارشنبه 18 تیر 1399  16 ذی القعد   ه 1441 8 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9288

 به همت کانون های خدمت رضوی
 استان خراسان رضوی برگزار شد

  اعزام جهادگران 
 عرصه سالمت به منطقه 

کم برخوردار مشهد

خبر

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت یک 
فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 

 خری�د آب ژاول) تهی�ه ، حم�ل  و تحویل آب ژاول( به می�زان 1200 تن مع�ادل 1200000کیلوگرم مورد 
استفاده در شرکت هاي تبصره دو )سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه( و امورهاي تربت جام، تایباد، فریمان، 
قوچان، گناباد، بجستان،کاشمر، خواف، رشتخوار، چناران، فیض¬ آباد، طرقبه و شاندیز فقط از تولیدکنندگان 
به ش�ماره فراخوان 2099001446000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، 
از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/04/18 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  چهارشنبه مورخ 1399/04/25
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز   چهارشنبه مورخ 1399/05/08

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  
تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 
: 85193768و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ع 9
90
33
75

آب ارمغان آبادانی است ، آبادانی را بیشتر کنیم
اول» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال« ت 

وب��
ن

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت شرکتهای آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی جهت خرید )تهیه، تأمین و تحویل( 
لوازم کامل نصب انشعابات آب در قطر1/2 تا 6 اینچ از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی مطابق با شرایط زیر اقدام نماید :

آب نعمت بزرگ الهی است  آن راهدر ندهیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

99
03
34
5

دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب مشهد 

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی .

3. تاریخ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت 
1399/4/21 از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مشهد ویا در 

سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .
4. تاری��خ و مح��ل تس��لیم پ��اکات اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی تکمیل ش��ده : 
س��اعت 14 م��ورخ 1399/5/4 ب��ه آدرس  مش��هد ، خیاب��ان فلس��طین ، 
فلس��طین 26، دبیرخانه مرکزی ش��رکت آب و فاضالب مش��هد می باش��د .

5. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 
سه ماه می باشد .

6. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مدت موضوعردیف
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارحداقل رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ريال

1

 ، حمل   ، بارگیری   ) تأمین   ( خرید 
انبارداری  و  تحویل  و  باراندازی،تخلیه 
آب  انشعاب  نصب  کامل  لوازم 
انشعابات  نصب  اجرای  همراه  به 
مرمت  و  اینچ   6 تا   1/2 قطر  از  آب 
در محدوده  غیره  و  آسفالت،موزاییک 
خدماتی شرکت آب و فاضالب مشهد .

 12
347/779/221/9114/603/000/000ماه

5 آب یا پروانه بهره برداری 
حداقل تولید کننده یکی از گروه 

های لوازم نصب انشعابات 
شامل : تولید کنتور . لوله و 

اتصاالت 5 الیه . شیرآالت برنزی

شماره  جاري  حساب  به  نقدی  واریز   .1
آبفای  شعبه  پاسارگاد  بانكی    100050005

مشهد
2.ضمانتنامه بانکی
3.  اوراق مشارکت

4. چک تضمین شده بانکی

 آســتان   با برنامه ریزی کانون های خدمت 
رضوی اســتان خراســان رضوی جهادگران 
عرصه سالمت به منطقه کم برخوردار گلشهر 
مشهد اعزام شدند.محمود اصغری، سرپرست 
گروه سالمت کانون های خدمت رضوی استان 
خراسان رضوی اظهار کرد: کانون های خدمت 
رضوی اســتان خراســان رضوی با برگزاری 
اردوهــای جهادی در مناطق محروم حاشــیه 
شــهر مشــهد، کادر پزشــکی و درمانی این 

کانون خدمت رســان بیماران نیازمند مناطق 
محــروم هســتند.وی اضافه کــرد: پنجمین 
اردوی جهادی سالمت با هماهنگی کانون های 
خدمت رضوی اســتان خراســان رضوی در 
مسجد موسی بن جعفر)ع( منطقه گلشهر واقع 
در بولوار شهید آوینی برگزار شده است. اصغری 
با اشــاره به خدمات ارائه شــده در این طرح 
گفت: در این اردوها نســبت به پایش سالمت، 
غربالگری بیماران دارای فشار خون باال و قند، 

معرفــی افراد با بیماری های خــاص و حاد به 
شبکه بهداشت در قالب نظام ارجاع و برگزاری 
کالس های آموزشی- بهداشتی اقدام های الزم 
انجام می شــود.وی ابراز کرد: به طور متوسط 
روزانه 150 بیمار ویزیت می شوند و متناسب با 
بیماری، داروی رایگان تحویل می گیرند؛ ضمن 
اینکه بیماران ناتوان و ســالمند در منزل خود 
ویزیت می شوند و آموزش های پرستاری الزم را 

دریافت می کنند.

 مصرف 22هزار لیترمواد 
 ضدعفونی کننده و اهدای 

150 هزار ماسک در دهه کرامت
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 متون فقهی  حقوقی عصر انقالب اسالمی ایران بازخوانی می شود اندیشه: به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو، درس گفتار متون فقهی حقوقی در عصر مشروطه با تدریس حجت االسالم داوود فیرحی، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود. متون فقهی حقوقی که در عصر انقالب اسالمی نگاشته  شده  و سیاست ما را رقم زده اند بر ساختار و قوانین و اسناد باالدستی ما تأثیرات بسزایی داشته اند. از سویی بازخوانی 
و بررسی انتقادی هر یک از آن ها اندیشه های پِس این نهادها را خواهد گفت و از سویی دیگر امکان های جدیدی فرا روی ما خواهد گشود و سرانجام مقوم ساختار و سازوکار حکمرانی دیگری در آینده ایران خواهد بود.

آنا استامو در همایش »جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم«:

زنان ایرانی بیش از زنان اروپایی قدرت دارند ©
 اندیشه  آنا اســتامو، رئیس اتحادیه 
زنان مســلمان در یونان، در افتتاحیه 
همایــش بین المللی »جایــگاه زن در 
تمــدن ایران و اســام« با اشــاره به 
 نقش زنان ایرانی و زنان مســلمان در 
کسب و کار و پیشــرفت اجتماعی در 
جهان گفت: زن بودن هرگز کار آسانی 
نبوده اســت. زن همواره مادر، همسر، حافظ پیوند خانواده و نگهدارنده هویت 
مذهبی خانواده بوده؛ زن همیشــه در محل کار، در علم، در کســب و کار، در 
دانشگاه، حتی در ســخت ترین کارها حضور داشته؛ زن قادر است هر کاری را 

انجام دهد و طی قرن ها این مسئله را به اثبات رسانده است.
وی افزود: امروزه در جهان غرب و همه مبارزات و مصیبت ها، زن را در نقشــی 
واقعــاً قوی می یابیم. او باید در هر چیز موفق باشــد، حتی با وجود لفاظی های 
مخالفی که توسط رسانه های جریان اصلی پخش می شود و مورد تبعیض بسیار 
قرار می گیرد. من یونانی هستم و کشورم یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و آنچه 
در مورد شــرایط زنان ایرانی می شنویم یک تصویر بسیار منفی است؛ تصویری 
همواره مظلوم، بدون تحصیات، شست وشــوی مغزی شــده، نابرابر و انسانی 
فرومرتبه است؛ اما از ســال ها پیش که به ایران سفر کردم کامًا فهمیدم چرا 
دربــاره زن ایرانی به ما چنین گفته شــده و چرا آن ها )اروپا( حقیقت را خیلی 
بی شــرمانه تحریف کرده اند. این اتفاق افتاده اســت زیرا زنان در ایران بیش از 
زنان در اروپا قدرت دارند، اما برای ستم بیشتر بر ما )زنان اروپایی(، کلیشه های 
دروغین را گســترش می دهند. وقتی با زنان ایرانی آشنا شدم، این حقیقت را 
می دانســتم، به همین دلیل برای من موجب افتخار است که حتی در اینترنت 

)به طور مجازی( با شما )زنان ایرانی( باشم.
رئیــس اتحادیه زنان مســلمان در یونان تصریح کرد: زن مســلمانی که با 
روســری در کشــورهای اتحادیه اروپا زندگی می کند، با یک مبارزه مداوم 
روبه رو اســت. این به اصطاح برابری جنســیتی، این به اصطاح تکریم ها، 
هنگامی که زن مســلمان باشــد و حتی هنگامی که او به دین و آیین خود 
عمل می کند، سخت تر است. بازار کار بسیار سفت و سخت و پر از محدودیت 
اســت، به خصوص در پست های باال. این یک واقعیت است و به همین دلیل 
است که زنان در اروپا بیشتر درس می خوانند، سخت تر کار می کنند، بیشتر 
تــاش می کنند و در نهایت موفق می شــوند. زنان ایــران پیش داوری های 
مختلفی نســبت به مــا در جهان غرب دارند، اما به همین دلیل اســت که 
ما در اینجا هســتیم، باید آن ها را بشناســیم، با آن ها کار کنیم و آن ها را به 
کامیابی در کل جامعه برســانیم؛ زیرا وقتی زن شکوفا می شود، کل خانواده 
شکوفا می شود و متعاقباً جامعه به طور گسترده تری پیشرفت می کند. واضح 
است که اگر می خواهیم نســل های بعدی خود را با عنوان پیشرو، همچون 
شــهروندان گران قدر، دانشمندان مشهور و دانشــگاهیان برجسته پرورش 
دهیم، بایــد کاری کنیم که مادران الهام بخش، ماهر، بینا، به روز، با ایمان و 
قوی باشند. فرزندان ما موضوعات را با مثال می آموزند، نه به صورت تئوری؛ 
ما باید عمیقاً درک کنیم که زن موفق یک دارایی برای جامعه ماست و همه 

باید در این راستا تاش کنند.
وی اظهار کرد: آنچه ما آن را موفقیت تعریف می کنیم نیز نکته مهمی است. ما 
نباید سردرگم شویم و فکر کنیم زنان باید ویژگی ها و روش های مردان را اتخاذ 
کننــد تا بتوانیم آن ها را موفق تلقی کنیم. این مدل محکوم به فناســت؛ اصل 
درست این است که زن و مرد برابر، اما متفاوت هستند. ما )زنان( با هم )مردان( 
تکامل می یابیم، با هم پیشــرفت می کنیم و با هم موفق می شویم اما هر یک از 
ما ماهیت متفاوت خود را داریم. جنبش های فمینیستی در 50 سال گذشته بر 
جنبه متضاد متمرکز بودند و شاید تنها دفاع آن ها در برابر محیط ظالمانه ای بود 
که در آن زندگی می کردند. نتیجه این است که جنبش های فمینیستی عمیقاً 
پراکنده شده و قادر به تولید نتایج تازه و دقیق نیست و نباید فراموش کنیم که 
زنان مسلمان همیشه در این جنبش )فمینیست(، به عنوان تهدید و دردسر به 

تصویر کشیده می شوند.

 اندیشــه/ ابوالفضل رضایی  امروزه در فضای 
علمی دنیا و به تبع آن کشور خودمان، شاهد طرح 
پرسش ها و اشکاالتی براساس یافته های جدید علوم 
تجربــی درزمینه تبیین پدیده هــای مرتبط با امر 
قدسی و ماورائی هستیم. سؤاالتی به غایت جدی از 
سوی دانشجویان جوان و متأثر از این یافته ها مطرح 
می شود که ضرورت بازخوانی نظام معرفتی برآمده از 
فلسفه اسامی را به عنوان سنگ بنای علوم انسانی 
برجسته می سازد. در این راستا گفت وگویی با دکتر 
همازاده، پژوهشگر حوزه فلسفه ذهن و علوم شناختی 

داشته ایم که در ادامه بخشی از آن را می خوانید. 

آیا مواجهه اندیشمندان مسلمان با مسائل   
پیرامونی به لحاظ فلســفی امروز نیز آورده 

جدیدی دارد؟  
فلسفه اســامی به لحاظ تاریخی محصول مواجهه 
اندیشمندانی چون فارابی و ابن سینا و صدرا با علوم 
طبیعی و استدالل های مادی انگارانه رایج در فضای 
علمی دوران خودشــان است. طب و کیهان شناسی 
آن روزگار از جملــه منابع مهم دانشــی در فهم و 
تبیین فلسفی پدیده های مربوط به جهان و انسان 
و کشف روابط آن ها  به حساب می آمده و زمینه ساز 
برخی تبیین ها و تئوری های فلسفی نیز شده است. 
امروز نیز آن دو ضلع معرفتی وجود دارد؛ یعنی هم 
علوم طبیعی جدید و بیولوژی و پزشکی از یکسو و 
هم استدالل ها و تبیین های فیزیکالیستی معاصر از 
سوی دیگر. جای این پرسش وجود دارد که متکفلین 
معرفت و اندیشه ورزی فلسفی در جامعه علمی کشور 
چه نســبتی با این تحوالت جدید برقرار کرده اند؟ 
اصاً آیا برای آن شأنی قائل هستند که ابتدا در پی 
فهم دقیق آن بر آیند و سپس پژوهش های خود را 

متناسب با آن به روزرسانی کنند؟ 
وقتی چنین تحوالتی را با برخی اساتید محترم فلسفه 
در قم یا شهرهای دیگر در میان می گذارید، می گویند 
این ها که فلسفه نیست! درنهایت تصورشان این است 
که یکی دو کتاب از غربی ها ترجمه و در اختیارشان 
بگذارید تا بر اساس همین مبانی و نظریات فلسفه 
اسامی پاســخش را بدهند. این در حالی است که 
فلسفه اسامی به دنبال دگرگونی های گسترده در 
یافته های علوم تجربی و تبیین های ماتریالیستی، باید 
متحول شود. به تعبیر شهید مطهری)ره(، تکرار پاسخ 

به شبهه قرن چهارمی »ابن قبه« که هنر نیست.
جالب آنکه اگر شما برخی استدالل های 400 و 900 
سال پیش فیلســوفان مسلمان را - که در پاسخ به 
دیدگاه های مادی انگاری آن روزگار و گاه با ارجاع به 
نظریات علوم طبیعــی آن دوران بوده - تکرار کنید 
و نهایتاً حاشیه و کامنت بگذارید، پژوهشگر فلسفه 
اسامی و در چارچوب آن به حساب می آیید. اما اگر 
در پاســخ به دیدگاه های مادی انگاری امروز و گاه با 
ارجاع بــه نظریات علوم تجربــی جدید )فیزیک و 
زیست شناسی و علوم اعصاب و...( استدالل کنید، کار 
شما را به عنوان فلسفه اسامی به شمار نمی آورند. 
ایــن واقعاً منطــق تعیین موضوعات پژوهشــی و 
جایگاه بخشی به نیروها و امکانات در فلسفه اسامی 
است و البته از آن مهم تر، منطق تعیین مرزهای این 

دانش. 
پژوهشگران فلسفه اسامی در کشور باید مرد زمانه 
خود باشــند و در پی بنایی درخــور تحوالت علوم 
تجربی معاصر، تا دچار واماندگی در علوم انســانی و 
از دست دادن فرصت مفاهمه علمی با نسل جدید 
نخبگانی کشور نشویم. بوعلی چه کرد؟ او در مقابل 
استدالل های دهریون و مادی گرایان زمانه خودش به 
تبیین عقانی و اقامه برهان پرداخت. امروزه فضای 
آکادمیک و دانشگاهی کشــور را نظریات گوناگون 
برخاسته از علوم شناختی و علوم زیستی و فیزیک 
و... احاطه کرده است و ذهن دانشجویان و اساتید را به 

خود مشغول کرده و منشأ سؤاالتی جدی شده است. 
آیا تبیین های برگرفته از طب و کیهان شناسی قدیم 
و برخی استدالل ها در برابر تئوری های ماتریالیستی 
تاریخ گذشته، پاسخ به نیازهای معرفتی امروز است؟ 

 مصداق ناکامی فلسفه اسالمی در تبیین   
برخی از پدیده ها و گزاره های معرفتی بر اساس 

تحوالت علوم تجربی معاصر چیست؟   
اگر بخواهیم به طور مصداقی به این مسئله بپردازیم، 
از فلسفه ذهن مثال می آورم. بحث های فلسفه ذهن 
متناظر با »علم النفس« فلسفه اسامی است. پارادایم 
فیزیکالیسم در دنیای معاصر، حاالت ذهنی انسان را 
بــه صورت فیزیکال و مادی گرایانه تبیین می کند و 
در اثبات ایــن مدعا، تئوری هایی دارد که مربوط به 
چند دهه اخیر است. انواع تئوری های فیزیکالیستی 
برای تبییــن مادی انگارانه آنچه مــا نفس مجرد و 
حاالت آن می دانیم، ارائه شده است. تئوری  هایی که 
هیچ کدام در زمان بوعلی و صدرا مطرح نبوده. بخش 
قابل توجهی از ادله تجرد بوعلی و صدرا، با نفی یک 
شق از ماتریالیسم )که احتماالً در زمان بوعلی رواج 
داشته( تجرد را نتیجه می گیرند. یعنی مثاً با نفی 
انطباع تصاویر و مفاهیم در مغز، تجرد آن ها را نتیجه 
می گیــرد. در حالی که هیچ یک از تئوری  های مهم 
و پرطرفدار فیزیکالیستی معاصر در باب ذهن، قائل 
به ارتسام تصاویر ادراکی یا انطباع مفاهیم و محتوای 

حــاالت التفاتی در مغز نیســتند. 
تئوری هــای برون گــرا که اساســاً 
متفاوت هستند و حتی تئوری های 
مشابه مانند این همانی ذهن و مغز 
هم قائل بــه این همانی یک حالت 
نورونی )شــلیک نورونــی( با یک 
حالت ذهنی )مثاً ادراک بصری( 
هستند؛ نه اینکه تصویر ادراک شده 
در آن بخش از مغز متسم و منطبع 
باشد. خب استدالل های بوعلی و 
صدرا در این زمینه، مســلماً ناظر 
به چنین استدالل ها و تبیین های 
امروزین فیزیکالیستی نیستند و نیاز 
به بازسازی دارند. کما اینکه برخی 
اســتدالل های صرفاً عقلی )مانند 

انســان معلق در هوا( هم با اشکاالت 
متعدد و جدیدی روبه رو شده که کماکان بی پاسخ 
یا بدون بازســازی باقی مانده است. نکته اینجاست 
که این تئوری ها و تبیین های جدید فیزیکالیســم 
از یافته های علوم اعصاب شناختی استفاده کرده و 
به روزرســانی و متحول شده است؛ چیزی که ما در 

فلسفه اسامی نمی بینیم.
این درباره مواجهه با استدالل های ماتریالیستی بود. 
در مــورد تبیین های برگرفتــه از علوم طبیعی هم 
همین طور اســت. مثاً صدرا در تبیین رابطه نفس 
و بدن، عاوه بر تحلیل عقلی درون پارادایمی که بر 
پایه حرکت جوهری و وحــدت اندماجی نفس و... 
ارائه می کند، در تاش است بر اساس علوم طبیعی 
و تئوری های تجربــی روزگار خود نیز تبیینی ارائه 
دهد و در این راســتا از روح بخاری که واسطه میان 
نفس و بدن دانسته می شد، بهره می گیرد البته این 
به تبع بوعلی است که خودش طبیب بود و از طب 
روزگارش برای تبیین های انسان شــناختی فلسفی 
اســتفاده کرده است. در حالی که در علوم تجربی و 
پزشــکی معاصر، بطان پدیده ای مانند روح بخاری 
معلوم شده اســت. امروزه آن چیزی که طب قدیم 
روح بخاری می دانســت، همین شلیک های عصبی 
در شــبکه  نورون های مغز تا رشــته های عصبی در 
سرتاسر ماهیچه ها و بدن است که انرژی الکتریکی 
)با ولتاژهای مختلف( را منتقل می کند. قاعدتاً تقریر و 
تبیینی جدید با استفاده از این یافته های جدید الزم 

است و قطعاً تبیین های اینچنینی 
گذشتگان به کار نمی آید. 

گویی متون سنتی فلسفه اسامی 
به مثابه میراث وحی گونه فیلسوفان 
بزرگ مســلمان تلقی می شود که 
نوعی متن بسندگی در بین برخی 
اساتید این رشته را به دنبال داشته 
اســت. این خــود مخالف روحیه 
تفلسف و فضای فلسفی است و اگر 
در بین اساتید و محققان دانشی 
غیر از فلسفه مشاهده می کردیم، 
تا این میزان جای تعجب نداشت. 
قاعدتاً این اکتفا و خودبسندگی، 
عامل درجازدن و جاماندگی نظام 
فلسفی ماست که به عنوان سنگ 
بنای علوم انسانی، آثار و تبعاتش را در 

این علوم هم نشان می دهد. 

آیا نمی توان ســنت های فلسفی را مفید   
رویکردی ایجابی در علوم انسانی دانست؟ 

به نظر نمی رسد سنت فلســفه اسامی بتواند در 
تولید علوم انســانی و زمینه ســازی تئوریک برای 
نظام های اقتصادی و اجتماعــی و... نقش ایجابی 
درخوری ایفا کند! هدف گذاری فلســفه صدرایی، 
یک هدف گذاری عرفانی اســت و الهیات بالمعنی 
االخــص را به عنوان غایت بحــث خویش در نظر 
گرفته اســت. صدرا با شالوده ســازی نظام فلسفی 
حکمت متعالیه از اصالت وجود، مســیری خاص 
برای رسیدن از کثرات به وحدت می پیماید و البته 
در این مسیر موفق هم هست. اما آیا می توان همین 
دستگاه فلسفی را مثًا برای نظریه پردازی در حوزه 
ماهیت پول و مالکیت و ارزش افزوده و مباحثی از 
این دست در فلسفه اقتصاد امتداد داد؟ ما در عمده 
علوم انسانی با ماهیت سر و کار داریم و این پاسخ 
که باالخره ماهیات هم در حکمت متعالیه »نحوه 
وجود« هستند، دردی را درمان نمی کند. مثًا پول 
یا ارزش افزوده حاصل از ماشین )و تکنولوژی( چه 
نحوه ای از وجود است و چه کمکی به تئوری پردازی 
در این زمینه ها می کند؟ توســعه پارادایم بومی در 
علوم انســانی، متوقف بر جــدی گرفتن ماهیت و 

تفلسف مستقل درباره آن هاست.

اکتفا و خودبسندگی 
به متون سنتی 

فلسفه اسالمی، 
عامل درجازدن 

و جاماندگی نظام 
فلسفی ماست

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 18 تیر 1399  16 ذی القعد   ه 1441 8 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9288

گزارش کوتاه

گفت و گوی قدس با دکتر مهدی همازاده درباره نسبت فلسفه و نیاز معرفتی امروز

در فلسفه جا ماندیم، چون احساس بسندگی کردیم

      صفحه 4

برگ سبز خودروی سایپا 132 مدل 1389 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 194ق26 ایران 12  ش���ماره موتور 
3721985 و ش���ماره شاس���ی S1422289198881 به 
مالکیت فاطمه کریم خواه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی، کارت ماش���ین، کارت بیمه، برگ سبز 
و کارت س���وخت خودروی ماکسیما مدل 1383 رنگ 
نقره ای به شماره انتظامی 719ب14 ایران 12  شماره 
موتور VQ30583024B و ش���ماره شاسی 205738 
به مالکیت محمد تمی���زکار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
03
34
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بدین وس���یله اعالم می دارد کارت بازرگانی 
به ش���ماره 14006704437 به نام ش���رکت 
پردازش های هوش���مند ن���اوش آریا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
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6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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34
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برگ سبز  خودرو سواری جک  J5 رنگ سفید روغنی 
مدل 1396 به شماره موتور 4G93DDAG031434 و 
شماره شاس��ی NAKNG7248HB136436 به شماره 
انتظام��ی 927 ص 29 ایران 47 به مالکیت س��کینه 
همت��ی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی سواری س���ایپا تیپ131se، مدل 
1398، رنگ س���فید ش���ماره پ���الک 87 ن 893 ایران 
36 با ش���ماره موتور m13/6394629 و ش���ماره شاسی 
nas411100k3577150 بن���ام   عل���ی کالهدرازی فرزند 
نصرت هللا با شماره ملی6519975801 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
03
34
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز موتور س���یکلت هیرمن125cc مدل 1389 
رنگ قرمز به ش���ماره انتظامی 14729/776  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   156FMI*42003491 موت���ور 
N2P***125C8959841 ب���ه مالکی���ت محم���د بلوچ���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
30
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���یکلت  موت���ور  س���بز  ب���رگ  و  س���ند  اص���ل 
تیزتک،تیپ150cc،رن���گ قرم���ز زرش���کی،مدل 1389 
ب���ا ش���ماره موت���ور NCR15032029135 و ش���ماره 
پ���الک  ش���ماره  ب���ا   NCR***150T8980071 تن���ه  
762،36654 بنام   علی اصغر تیموری فرزند حسین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
99
33
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت ماش���ین ، ب���رگ س���بز ، س���ند و بیم���ه خ���ودرو 
ش���ماره  م���دل 1395ب���ه    132  se س���ایپا س���واری 
شاس���ی NAS421100G1200540  و ش���ماره موتور 
m135678069   بن���ام محس���ن کاریزن���وی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

,ع
99
03
34
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده      
)نوبت دوم(   تاریخ انتشار:1399/04/18

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی  
مس��کن ش��ماره 9 مش��اغل آزاد ایالم در س��اعت 10 
صبح روز دوشنبه مورخ  30/ 99/04 در محل پروژه 
مسکن مهر شماره 9 واقع در ایالم- بلوار شهرداری 
محل پروژه مسکن مهر شماره 9 تشکیل میگردد. از 
عم��وم اعضاء دعوت بعمل می آی��د که در روز مقرر 
و در مح��ل مذک��ور حضور ب��ه هم رس��انند. بدیهی 
اس��ت حضور کلی��ه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در 
صورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه 
اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در جمع مؤثر 

نخواهد بود.
 ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج 
از اعض��اء واگذار کند.  محل بررس��ی وکالت نامه ها
 دفتر تعاونی واقع در محل پروژه مسکن مهر شماره 

9 می باشد.
دس��تور جلسه:1- گزارشی  از عملکرد شرکت توسط 
هیئ��ت مدیره  2- تصمیم گی��ری در خصوص انحالل 

تعاونی و انتخاب هیئت تسویه
3- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله  به هیئت مدیره 

 عباس خاتون زاده-رئیس هیئت مدیره  مسکن 
شماره 9 مشاغل آزاد ایالم  ع 9

90
32
99

» تغییر در تاریخ برگزاری مجمع عمومی 
عادی سالیانه«

به اط��الع س��هامداران محت��رم می رس��اند با 
توج��ه به ش��یوع بیماری کرون��ا و اهمیت حفظ 
س��المت ش��ما بزرگواران، جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه م��ورخ 99/04/19 لغو و به روز 
99/04/29 س��اعت 17 در هم��ان م��کان و ب��ا 

دستور جلسه آگهی قبلی برگزار می گردد.
ع هیئت مدیره شرکت کاشی فیروزه مشهد  9

90
33
29

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر به شناسه ملی 10380491187

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن آزاد پیام اس��کان مهر رأس ساعت 16 روز دوشنبه 
مورخ 99/04/30 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل )ع( واقع در تقاطع بلوار امامت و آموزگار- به س��مت 
جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور 
مق��دور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را به موج��ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در 

اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرفرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاضی اعط��ای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای جمعه ، ش��نبه 
و یکش��نبه 99/04/27 لغای��ت 99/04/29 ب��ه محل دفتر ش��رکت تعاونی واقع در بل��وار امامت – بین امامت 
43و45- پالک 543-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :1- تصویب انحالل شرکت تعاونی   2- تعیین مکان تصفیه

ضمن��ًا رعای��ت کلیه پروتکل های اعالمی وزارت بهداش��ت و درمان در خصوص برگزاری جلس��ات برای کلیه 
حاضرین الزامیست

/ع هیئت مدیره-شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
99
03
29
8

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت خدمات علمی صنعتی استان 

خراسان  )سهامی خاص( به شماره ثبت 9106
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت خدم��ات علم��ی صنعتی اس��تان 
خراس��ان  دعوت م��ی نماید ت��ا در  مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده در س��اعت 17 مورخ 
99/4/31 ک��ه در مح��ل ش��رکت واقع در 
بلوار س��جاد خیابان نمر شماره 76 برگزار 

می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1� تغییر در اساسنامه 
هیئت مدیره

99
03
35
8

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت خدمات علمی صنعتی استان 

خراسان  )سهامی خاص( به شماره ثبت 9106
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران  محترم 
شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان  
دعوت می نماید تا در  مجمع عمومی عادی در 
ساعت 16 مورخ 99/4/31 که در محل شرکت 
واقع در بلوار سجاد - خیابان نمر  شماره 76 

برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

 1� اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و بازرس  
قانونی

2�  انتخاب  هئیت مدیره و بازرس قانونی و 
روزنامه کثیراالنتشار

3-تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی و ترازنامه 
منتهی به98/12/29 

4� سایر مواردی که درصالحیت  مجمع می باشد.
هیئت مدیره 99

03
35
9

/ع
99
03
35
1

موقوفه گوهرش�اد بیگم ب�ه تصدی اداره اوقاف و ام�ور خیریه ناحیه دو 
مش�هد در نظ�ر دارد دو ب�اب از واح�د های تج�اری متعلق ب�ه موقوفه 
گوهرشاد بیگم واقع در بلوار شهید قرنی 20 و 22 )برج جاویدان- طبقه 
اول( و خیاب�ان ن�واب صف�وی 10 )برج حی�ات -واح�د54( را به مدت 

یکسال به اجاره واگذار نماید.
متقاضی�ان می توانند برای کس�ب اطالعات بیش�تر و ش�رکت در مزایده 
ب�ه ای�ن اداره واق�ع در خیاب�ان آبک�وه 2 نرس�یده ب�ه خیاب�ان س�ناباد                             
رو به روی اس�تخر س�عدآباد مراجعه یا با شماره تلفن 38447900 تماس 

حاصل نمایند.

آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی - نوبت اول(

موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت رهپویان سوخت خراسان

)سهامی خاص( به شماره ثبت 37685
دعوت  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
مورخه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
1399/04/30 در ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت 
واقع در مشهد - شهرک عسکریه - خیابان احسان - 
رسانند. بهم  حضور   93 پالک   5 و   3 احسان  بین 

دستور جلسه : 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسین

2- تعیین اعضای هیئت مدیره
3- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
5- تصویب صورتهای مالی شرکت سالهای 96 و 97

صالحیت  در  که  اعضاء  توسط  متخذه  تصمیمات   -6
مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
03
33
0

1- شماره مناقصه :  9901042        
   2- موضوع : انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی،  سرخس ، منطقه عملیاتی خانگیران و گنبدلی،  12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرایط مناقصه گر : 5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبر در رسته تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهی صالحیت معتبر در رشته تاسیسات 
و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه  .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مناقصه گر. 

5-6- توانای��ی تهی��ه ضمان��ت نامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبل��غ  4.818.600.000  ریال از انواع تضامین مجاز اعالم ش��ده در آئین نامه تضمین 
معامالت دولتی .

5-7- تکمیل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و ارائه به مناقصه گزار از طریق سامانه ستاد .
6- کلیه مراحل برون س��پاری از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/04/18  می باشد. 
7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های 319  و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات با شماره  4318774 ثبت شده  است.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

/ع
99
03
35
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فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای   )نوبت اول( 
شماره مجوز: 1762 .1399

/ع
99
02
82
4

به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 10562 مورخ 98/9/3 با شناسه 
س�ند 139811455158000031 دفتر اسناد رسمی 56 تیاب خانم 
آمن�ه مالحی فرزند اله داد تمامی ش�ش دانگ س�هام خ�ود در مالکیت 
لنج باری به ش�ماره ثب�ت 11929- بندرعباس را به خانم ها کنیز مالحی 
کالهی فرزند عباس و گلبهار مالحی فرزند دوش�نبه )هر کدام نسبت به 3 

دانگ( انتقال قطع ی داده است.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریا یی ا یران آگهی می گردد.

شناسه آگهی891661/ م الف 970

» آگهی«
سازمان بنادر و دریانوردی

زاگرس  عرش  طاها  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3384 

و شناسه ملی 14005585816

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1397,12,20 مورخ  العاده  فوق   
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی 
شهرستان  لرستان  :استان  آدرس  به  بروجرد 
بروجرد بخش مرکزی دهستان شیروان روستا 
امام زمان محله پایین آبادی کوچه کشاورزی 
دوم جاده روستا پالک 0 طبقه همکف - کد 
ماده  و  یافت  تغییر   6914112145 پستی 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد )905777(

,ع
99
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5روزنامـه صبـح ایـران

نظر آیت اهلل خوئی درباره تشکیل »جمهوری اسالمی« اجتهاد: مرکز اسناد نجف اشرف، متن نامه ای از آیت اهلل خوئی درباره تشکیل نظام جمهوری اسالمی را منتشر کرد. در این نامه آمده است: »شکر و سپاس 
بی حد خداوند متعال را که ملت مسلمان غیور ایران در اثر مجاهدات و فداکاری های خود توانستند آزادانه و بدون هیچ تحمیلی رأی خود را اظهار دارند و در این زمینه رأی اینجانب این است که همگی نسبت به تشکیل 
حکومت جدید جمهوریت اسالمی را انتخاب نمایند. و از آنجایی که اکثریت ساحقه این ملت شیعه اثنی عشری می باشند الزم است برای مراعات حقوقشان قوانین مجعوله نسبت به این اکثریت موافق مذهب آن ها گردد«.

نگاهی به ویژگی های تدریس آیت اهلل خامنه ای 

 رهبری به ضرورت تحول در فقاهت ©
و روش استنباط اعتقاد دارند

شفقنا: استاد )حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای( نظمی مثال زدنی داشتند؛ 
رأس ســاعت بدون اتالف وقت در درس حاضر می شــدند و شروع و پایان 
درس مشــخص و منظم بود. سادگی لباس و در عین حال همراه با متانت و 
وقار ایشــان هر کســی را تحت تأثیر قرار می داد. ایشان بسیار ساده و بدون 
تکلــف وارد می شــدند؛ رفتاری عادی، بدون تکبر و غــرور، قدم هایی کوتاه 
برمی داشتند و در ســالم کردن سبقت می گرفتند. با نگاه های مهربان تمام 
جمع را از زیر نظر می گذراندند و نســبت به بعضی از حاضران به مناســبت 
نکته ای را می فرمودند و با این روش ارتباط اســتاد شاگردی را برقرار کرده و 

به اصطالح یخ مجلس را می شکستند.
تسلط حضرت آیت اهلل خامنه ای بر مباحث از دیگر ویژگی های ایشان است. 
تســلط بر ارائه، جذاب کردن بحث، مثال های ملمــوس، واقعی و امروزی و 
نحوه ورود و خروج موجب می شــد برای شنونده، بحث خسته کننده نباشد. 
موضوعات و موارد را تطبیق می دادند و بســیار دقیق بودند. از اشیایی که در 
اطراف محســوس بود، برای توضیح درس اســتفاده می کردند که به تفهیم 

خیلی کمک می کرد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای نورانیت و جذبه خاصی داشــتند که به راحتی 
قابل فهم بود؛ احســاس من این بود که اگر جاهایی هم بحث سنگین باشد، 
نورانیت باطن اســتاد سبب تســهیل در تفهیم مطالب می شود. قانونی در 
تدریس داشــتند؛ اول نکته اخالقی، اگر نیــاز بود از مباحث اخالقی به امور 
مهم جامعه هم اشاره می کردند و تذکراتی را می دادند، منتها با نهایت دقت 
در عدم اتالف وقت و به بحث درســی می پرداختند. ایشان حداقل دو کتاب 
برای تدریس داشتند؛ یک کتاب اخالقی و یک کتاب درسی و یادداشت هایی 
که از قبل آماده کرده بودند؛ گاهی هم اگر استشــهادی می خواستند بدهند 
از روی کتــاب مرجع یا از روی آدرس کتاب مرجع بود. اســتاد ارجمند در 
بحث روایت ها، چــه روایت هایی که برای بحث اخالق طرح می کردند و چه 
روایت هایی که برای استناد بحث فقهی ارائه می دادند حتماً نسبت به روایت 
در ســند با تســلط و اتقان اظهار نظر می کردند که نشــانه تسلط ایشان به 

رجال الحدیث بود.
در روش تدریــس نویــن، قانون کار این اســت که اســتاد تمــام بحث را 
ســرفصل بندی کرده و نسبت به زمان ارائه تقسیم بندی کند و برای هر روز 
ارائــه هم اهداف کلی و جزئی و انتظارات را تدوین کرده باشــد. از تســلط 
ایشــان به بحث، برنامه ریزی که برای بیان داشــتند و تسلطی که به پاسخ 
پرســش های مطروحه داشتند، می شــد به راحتی فهمید که از روش نوین 
تدریس بهره می برند. شــاهد دیگر اینکه بنده از یکی از دوستان شنیدم که 
حضرت اســتاد تمام بحث را در تابســتان آماده می کنند و برای طول سال 

آمادگی کامل دارند.
اســتاد اعتقاد داشــتند که در فقاهت و روش استنباط هم باید تحول اتفاق 
بیفتد. ایشــان می فرمودند: فقاهت، یعنی شــیوه استنباط که این امر نیز به 
پیشــرفت احتیاج دارد و باید تکامل پیدا کند. امروز بسیاری از مسائل وجود 
دارد که فقه باید تکلیف آن ها را مشــخص کند ولی تاکنون صورت نگرفته 
اســت؛ چه دلیلی دارد که فضال، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شــیوه 
بیفزایند و آن را کامل کنند. ای بســا خیلی از مســائل، مسائل دیگری را در 
برگیــرد و خیلی از نتایج عوض و خیلی از روش ها دگرگون شــود. روش ها 
که عوض شــد جواب های مســائل نیز تغییر خواهد کرد و فقه طور دیگری 

می شود. باید این گستاخی و شجاعت پیدا شود و حوزه، آن را بپذیرد.
یکی از قوانین حوزه این اســت که طلبه موظف اســت مطالب استاد را پس 
از درس مطالعه و مباحثه کند و در صورتی که موفق به مباحثه نشــد شرعاً 
اجازه حضور در درس بعدی اســتاد را ندارد. بنده به عنوان یک طلبه کوچک 
که مشــغله مختصری هم داشتم، احســاس می کردم که با توجه به مشغله 
کاری فرصت مطالعه و مباحثه برای روز آینده را نخواهم داشــت. چیزی که 
برای من بسیار مهم بود اینکه استاد به ظرافت های بحث بسیار دقیق بودند؛ 
در جــای الزم به مباحث اصولی ورود می کردند و توضیح کامل و شــیوایی 
می دادند، در مبحث رجالی اظهار نظر متقن می کردند که همه این ها نیاز به 
مطالعه فراوان دارد و با توجه به مسئولیت رهبری جامعه ایرانی و مرجعیت 
جهان اسالم که قاعدتاً باید تمام وقت ایشان را پر کرده باشد، چگونه می تواند 
این  گونه با تســلط کامل و دقت نظر به ارائــه مطالب بپردازد و تنها جوابی 
که برای خود داشتم اوالً نظم استاد بود که برای تمام برنامه های خود زمان 
تنظیم کرده بودند و این خود مهم ترین درس ایشــان به شاگردان بود. ثانیاً 
پشتوانه علمی استاد که در زمان طلبگی خیلی مصمم و جدی درس خوانده 
و مطالب را بسیار خوب حالجی کرده و اکنون به راحتی از آن ذخیره علمی 
بهره می برد. ثالثاً استعداد فوق العاده و حافظه قوی که به برکت ممارست در 
مباحث بدست آورده؛ رابعاً و از همه مهم تر اخالص در همه شئون زندگی که 

موجب تأیید الهی و توفیق و برکت در زندگی و عمر می شود.

معارف: در تربیت دینی الگوهای گوناگونی 
وجود دارد. یکــی از این الگوها مبتنی بر 
دیدگاهی اســت که تجربه دینی را زمینه 
و بنیاد دین شناســی افراد می داند. بر این 
اساس، زمینه سازی شکل گیری تجربه های 
درونــی و معنــوی متربیــان به کمــک 
برنامه هــای معنوی مهم تریــن اصل این 
الگوی تربیت دینی اســت. طبق این الگو، 
زیارت اماکن متبرکه به  دلیل آنکه می تواند 
زمینه ســاز بروز تجربیات معنوی متربیان 
باشد، به  عنوان یک روش تربیتی کارآمد 

پیشنهاد می شود.
 
 تجربه دینی به  عنوان »

درون مایه دینداری
مفهوم تجربه معانی متعددی دارد، اما به 
 طور کلی می تــوان از دو نوع تجربه آدمی 
ســخن گفت. نخســت، تجربه حسی به 
 معنای معلوماتی که انسان به  وسیله حواس 
مادی از عالم خارج بدســت می آورد. دوم، 
تجربه درونی به  معنای معلوماتی که انسان 
با مشــاهده درونی و تفکــر درباره حاالت 
درونــی و وجدانی خود به  گونه ای فعال یا 
منفعالنه بدســت می آورد. تجربه درونی 
منفعالنه به حــاالت و دریافت های درونی 
گفته می شود که تحت شرایطی برای آدمی 
زیباشــناختی،  تجربه های  می دهند.  رخ 
عرفانی و دینی از این نوع تجربه ها هستند. 
مانند احساس آرامشی که با مشاهده دریا 

برای انسان حاصل می شود.
در دو سده اخیر، تأکید برخی دین پژوهان 
بــر ابعــاد احساســی و عاطفــی دین و 
بررسی های روان شناختی آن ابعاد، تجربه 
دینــی را به عنوان بنیاد مســتحکمی در 
شکل گیری و رشد ایمان و دینداری معرفی 
کرده اســت. در حالی که برخی متفکران، 
تجربه دینی را منحصر در تجربه امر قدسی 
یا جلوه هــای موجــودی متعالی تعریف 
می کنند، برخی دیگر معتقدند امر قدسی را 
صرفاً نباید در تجربه های مخصوص مواجهه 
با خداوند جســت وجو کرد. بر این اساس، 
جلوه های امر قدســی در نمادپردازی ها و 
شــعائر فرهنگی و در زمان ها و مکان های 
مقدس دینی کامــالً نمایان و قابل تجربه 
است. با این حال، این تجربه ها تنوع زیادی 
داشته و برای افراد گوناگون به شکل های 
مختلف بروز می کند و سخن گفتن دقیق 
از کیفیت این تجربه ها به سختی امکان پذیر 

است.
بســیاری از باورها و عقایــد دینی که در 
آموزه هــای متــون مقدس ادیــان وجود 
دارد، مبتنی بــر همین تجربه ها در درون 
افراد مســتحکم و تثبیت می شــوند. در 
نتیجه، حتی اگر برخی دینداران به لحاظ 
عقالنی، توان اســتداللی مناســبی برای 
دفاع از باورهای دینی خود نداشته باشند، 
اما نســبت به آن باورها و عقاید بســیار 
پایدار هســتند. بدین خاطر، تجربه های 
دینی درون مایه و بنیاد مستحکمی برای 

دینداری افراد تلقی می شوند.

 توجه به تجربه های دینی متربیان »
به مثابه رویکردی تربیتی

توجه هرچه بیشتر به رشد معنوی متربیان 
)به طور خاص، کودکان( بدین دلیل است 
که معنویت در تفکــر، خالقیت و تخیل 
کودکان به  رســمیت شناخته شده است. 

به عبارت دیگر، کودکان به خوبی می توانند 
تجربه ها و دریافت هــای دینی و معنوی 
داشــته و آن ها را ابراز دارند. بر این اساس، 
رویکرد تجربی به معنویت کودکان تحت 
تأثیر مطالعات روان شــناختی معنویت و 
تجربه دینی و عرفانــی در دهه های اخیر 
شکل گرفته و اندیشــمندان بسیاری به 
بررسی روان شناختی ویژگی های معنویت 
در کــودکان و داللت هــای آن در تربیت 

دینی و معنوی آن ها پرداخته اند.
برخــی معتقدند بســیاری از تجربه های 
معنوی متکی بــر خاطرات دوران کودکی 
اســت. این امر نشانه ســرزندگی و شور 
معنــوی دوران کودکــی و اهمیت آن در 
شکل دهی هویت شخصی و معنای زندگی 
انســان اســت. گفت وگوهای مستقیم با 
کودکان درباره تجربه های معنوی شــان، 
تحول چشمگیری در این مطالعات ایجاد 
کرد. به عنوان نمونه، برخی پژوهشــگران 
با گفت وگو و تفســیر احساسات معنوی 
کودکان در تجربه های زیسته شان در رابطه 
با بدن، فضا، زمان و رابطه با دیگران، یک 
الگوی تربیت دینــی برای کودکان فراهم 
کرده  اند. آن ها معتقدند که این احساسات 
به این موضوع اشاره مي کنند که کودکان 
از آگاهی جسماني بدن خود به عنوان منبع 
اولیه کسب دانش اســتفاده مي کنند. در 
نتیجه، این احساسات باید به عنوان یک امر 
الزم و نقطه آغازي براي برنامه هاي تربیت 

دینی کودکان مدنظر مربیان قرار گیرد.

  زمینه سازی تجربه زیارت »
برای تربیت معنوی کودکان

با توجه به تنوع تجربه هــای دینی افراد، 
حس وحــال زائــران اماکــن متبرکه نیز 
تنوع زیادی دارد. این احساســات دروني 
احســاس  همچون  مختلفی  به گونه های 
شرم و گناه تا احســاس آرامش و امنیت 
گزارش شــده اســت. تجربه اغلب زائران 
کامالً شــبیه تجربه کســانی است که در 
محضر یک شخصیت بزرگ یا یک دوست 
بزرگوار حضور دارند. بــا این حال، نوعی 
حــس آرامش و ســبکبالي همچون یک 
حس مشترک در اغلب زائران وجود دارد. 
همچنین، نوعی احساس و عاطفه نسبت 
به فضاهای فیزیکی، نمادها و تزئینات این 
زیارتگاه ها گزارش شده است. اغلب زائران 
در زمان حضور در زیارتگاه خوش خلق بوده 

و پس از آن، خاطره خوبی از تجربه معنوی 
خود داشــته و تمایل دارنــد آن تجربه ها 
دوباره تکرار شــود. همچنیــن، این  گونه 
تجربه ها آن ها را در پایبندی به آموزه ها و 

فرامین دینی استوارتر می کند.
این  گونه تجربه هــای حاصل از زیارت در 
کودکان نیــز به درجــات مختلف ایجاد 
می شــود. بخش مهمی از ایــن تجربه ها 
نتیجه همراهی کودکان بــا والدین خود 
و مشــاهده و احساس تجربه های معنوی 
آن هاســت. به عبارت دیگــر، هنگامی که 
حضور کودکان در زیارتگاه ها با تجربه های 
لذت بخشــی از خوش خلقــی و مهربانی 
و محبــت والدیــن و همراهــان مصادف 
می شــود، به طور ناخــودآگاه، حضور در 
آن زمان و مکان بــرای کودکان همراه با 
نوعی لذت درونی و سرخوشــی و آرامش 
خواهــد بــود و خاطره آن حضــور برای 
آنان شــیرین و جذاب است. این خاطرات 
هنگامی که به لحاظ شــناختی در پیوند 
با مفاهیــم و آموزه های دینی قرار گیرند، 
بخشی از همان تجربه های دینی را شکل 
می دهند. به عبــارت دیگر، وقتی کودکان 
متوجه می شــوند این تجربه های جذاب و 
لذت بخــش در چه زمان و مکانی رخ داده 
و آن فضاهــا به چه تاریــخ و آموزه دینی 
مرتبط است، نسبت به آن آموزه ها عالقه ای 
درونی پیــدا خواهند کرد. در مقیاســی 
وسیع تر، احساسات کودکان هنگام حضور 
در این فضاهای معنوی و همراهی آن ها با 
اجتماع بزرگی از مؤمنان که حس وحالی 
شبیه والدین و همراهان کودکان دارند، این 
تجربه های دینی را بیشتر تقویت می کند. 
عالوه بر این دریافت های غیرمســتقیم، با 
توجه به میزان فهــم و آگاهی کودکان از 
بینــش دینی مربوط به آن اماکن متبرکه 
کــه از طریق شــیوه های تربیتی دیگری 
همچون قصه های دینی به آن ها رســیده 
است، احساسات و عواطف ویژه و متنوعی 
برای آن ها ایجاد خواهد شد. مثالً در ذهن 
کــودکان، چنین مکان هایــی در پیوند با 
شــخصیتی بزرگوار و محترم که به عنوان 
انسانی فضیلت مند شناخته می شود، قرار 
گرفته و در نتیجه، ارزش و اعتبار ویژه ای 

خواهد یافت. 
با توجه به شرایط و شــیوه های بروز این 
نوع تجربه های دینــی در کودکان، به نظر 
می رســد با رعایت برخی نــکات تربیتی 

به خوبــی می توان این تجربه هــا را بنیاد 
محکمی در تحول دینی کودکان قرار داد 
و زمینه شکل گیری باورها، عقاید، رفتارها و 

کنش های دینی آن ها را فراهم 
کرد:

 اول اینکه نباید هیچ  گونه 
اجبــار و تحمیلی برای حضور 
کــودکان در ایــن فضاهــای 
معنوی وجود داشته باشد و تا 

جای ممکن، حضور و زمان 
فقط طبق خواســت  آن، 
و عالقه آن ها باشــد. آن ها 
باید مشــتاقانه و با راحتی 
کامل در آن فضاها حضور 
یافته و با کمترین احساس 
ناراحتی و خستگی، از آنجا 

خارج شوند.
 دوم اینکــه در تمــام 
زمان حضور کــودکان در 
والدین  رفتــار  فضاها،  آن 
و همراهان بــا آن ها )و با 
یکدیگر( کامالً مهربانانه و 

مداراگرانه باشــد. یعنی نه  تنها باید از هر 
گونه برخورد نامالیم و خشن پرهیز شود، 
بلکه بهتر اســت جذابیت های جانبی هم 
برای آن ها فراهم شود و محبت های ویژه ای 
مانند به آغوش کشــیدن، بوسیدن و انواع 

مالطفت نسبت به آن ها انجام شود.
 سوم اینکه از آموزش مستقیم آداب و 
مناسک ویژه به کودکان پرهیز شود، مگر 
آنکه خودشــان تمایل به تقلید داشته یا 
درباره آن ها سؤال کنند که در این صورت، 
بهتر است توضیحات مختصر و ساده ای به 
زبان کودکانه ارائه شود. در این هنگام، بیان 
داستان های کودکانه مرتبط به آن فضاهای 

معنوی می تواند بسیار مناسب باشد.
 چهــارم اینکــه از بازی هــا و جنب  و 
جوش هــای کودکانــه تا جــای ممکن 
جلوگیری نشود. بســیاری از تجربه های 
دینی کــودکان در حین همین بازی ها و 
فعالیت های بانشــاط به  نحوی ناخودآگاه 

ایجاد می شود.
 پنجم اینکه پــس از ترک این فضاها، 
به بهانه های مختلــف در زمان های دیگر 
نیز با مرور خاطرات، مشــاهده عکس ها و 
فیلم های مربوط و گفت وگو درباره اتفاقات 
جالب آن می توان به تقویت و تشــدید آن 

تجربه های دینی کمک کرد.

یادداشتی از دکتر رضا محمدی چابکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

تجربه زیارت به  مثابه یک روش تربیت معنوی

زیارت اماکن 
متبرکه به دلیل 
آنکه می تواند 

زمینه ساز بروز 
تجربیات معنوی 

متربیان باشد، 
به عنوان یک روش 

تربیتی کارآمد 
پیشنهاد می شود

بــــــرش

از سوی انتشارات »به نشر«
 کتاب »زیست نامه مادر ©

امام رضاj« منتشر شد 
معارف: همزمان با دهه کرامت و والدت 
حضرت رضا)ع( کتاب »زیست نامه مادر 
امام رضا)ع(« منتشــر شــد و در اختیار 
عالقه منــدان قــرار گرفت. ایــن کتاب 
که توســط ناهید طیبی تألیف شده، از 
ســوی به نشر )انتشــارات آستان قدس 
رضوی(روانه بازار نشر شده است.این اثر 
به »أروی«  بازپژوهی روایت های مربوط 
مادر امام رضا)ع( اســت کــه در چهار 
فصل بررســی روایت های مربوط به مادر 
امام رضا)ع(، بررســی هویت و شخصیت 
مادر امام رضا)ع(، ویژگی های شخصیتی 
و اخالقی مــادر امام رضا)ع( و مادر امام 
رضا)ع( در خاندان امامت گردآوری شده 

است.
در فصــل اول این کتــاب در خصوص 
ارزیابــی بیرونــی و درونــی روایت های 
مربــوط به مادر امام رضــا)ع(، تفاوت ها 
و تعارض هــای روایت هــا و حــل آن ها 
و تفاوت هــا و تعارض ها در اســامی بانو 
مطالبی آمده اســت. نام هــای مادر امام 
رضــا)ع(، دالیل تعــدد نام های کنیزان، 
مفهوم شناسی اسامی مادر امام رضا)ع(، 
کنیه و نســب و تبار مادر امام رضا)ع(، 
مذهــب و فرزنــدان بانــو از مهم ترین 
سرفصل هایی است که در فصل دوم این 

اثر منتشر شده است.
امــا در فصل ســوم این کتــاب؛ صفات 
ظاهــری بانو، صفات اخالقــی به عنوان 
عاقل تریــن و متدین تریــن بانوی زمان 
خود و رازدار بزرگ خاندان امامت مطرح 

شده است.
در فصــل پایانی نیز در خصوص کیفیت 
ورود بانو به خانه امام موســی کاظم)ع(، 
نقش سیاسی اجتماعی وی، تاریخ رحلت 

و محل قبر بانو مطالبی آمده است.
این کتــاب در پی پاســخگویی به این 
پرســش اســت که مادر امــام رضا)ع( 
کیست و به لحاظ شخصی و شخصیتی 
چــه ویژگی هایی دارد. از نظر روشــی، 
تالش نگارنده بر این بوده اســت که به 
روش توصیفی و تحلیلــی بدون تأکید، 
تمرکز و تعصب بر مشهورات و با استفاده 
از منابــع متقدم و پــس از ارزیابی های 
ســندی و داللی و در مــواردی پس از 
حل تعارض های روایت ها و گزارش های 
تاریخــی به حقیقــت نزدیک شــده و 
تصویری واقعی تر از شحصیت مادر امام 

رضا)ع( ارائه دهد.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9288 چهارشنبه 18 تیر 1399  16 ذی القعد   ه 1441 8 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

کتابخانه

یادداشت شفاهی
 حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر محمدی

از شاگردان رهبر معظم انقالب در بحث قضا و شهادات

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم هاجر حسینقلی لو و غالمرضا بابایی با وکالت 113119 مورخ1398/11/06تنظیمی دفترخانه 9 
قم به وکالت از آقایان محمد امین و مهدی ایزدی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت 
مش��اعی 72.5سهم مشاع از 77732س��هم فرعی 281از1 اصلی )به موجب بخشنامه 23511مورخ 1391/01/29 
پالک 281 فرعی 4305 تغییر یافت( واقع در بخش ثبت 4 قم ،در صفحه 117 دفتر 36 به نام ایرج مظفری ثبت  و 
سند به شماره چاپی 168618صادر گردیده سپس تمامی مورد ثبت  به موجب سند قطعی  به محمدامین و مهدی 
ایزدی بالمناصفه منتقل و سند تسلیم ایشان شده است و سپس علت سهل انگاری،سند مالکیت مزبور مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است.لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب 
را به همراه با مدارک خود  پس از انتشار آگهی  ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم  و ارسال  و رسید اخذ نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهد شد. آ-9903337  م الف :12641
کارشناس اقدام:مجتبی بذرکار

سرپرست اداره ثبت منطقه یک قم  - محمود مهدوی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ش��هال صانعی دارای شناسنامه 64به شرح دادخواست به کالسه  9900182 از این دادگاه در خواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی محمد صانعی به شناسنامه 69در تاریخ 91/1/24در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
1-زری خانم سلیمی فرزند احمدبه ش ش 1708ت ت 1348همسر متوفی
2- نازی سلیمی فرزند محمدقلی به ش ش 1505ت ت 1337همسر متوفی

3-قاسم صانعی فرزندعلی محمد ش ش 145ت ت 1349 فرزند متوفی
4-کاظم صانعی فرزندعلی محمد ش ش 9206ت ت 1360 فرزند متوفی
5-ناصر صانعی فرزندعلی محمد ش ش 9413ت ت 1361 فرزند متوفی
6-هاشم صانعی فرزندعلی محمد ش ش 238ت ت 1364 فرزند متوفی

7-محمد صانعی فرزندعلی محمد ش ش 2952ت ت 1367 فرزند متوفی
8-نادر صانعی فرزندعلی محمد ش ش 0810075954ت ت 1371 فرزند متوفی

9-فاطمه صانعی فرزندعلی محمد ش ش 703ت ت 1347 فرزند متوفی
10-شهناز صانعی فرزندعلی محمد ش ش 762ت ت 1348 فرزند متوفی

11-شهین صانعی فرزندعلی محمد ش ش 1176ت ت 1351 فرزند متوفی
12-ناهید صانعی فرزندعلی محمد ش ش 2135ت ت 1365 فرزند متوفی

13-مهناز صانعی فرزندعلی محمد ش ش 63ت ت 1359 فرزند متوفی
14-شهال صانعی فرزندعلی محمد ش ش 64ت ت 1359 فرزند متوفی
15-زهراصانعی فرزندعلی محمد ش ش 949ت ت 1365 فرزند متوفی

16-زینب صانعی فرزندعلی محمد ش ش 0810024381ت ت 1368 فرزند متوفی
17-معصومه صانعی فرزندعلی محمد ش ش 239ت ت 1364 فرزند متوفی

18-سحرصانعی فرزندعلی محمد ش ش 0810155028ت ت 1374 فرزند متوفی
19-مریم صانعی فرزندعلی محمد ش ش 0810411229ت ت 1387 فرزند متوفی

20-یاسر صانعی فرزندعلی محمد ش ش 282ت ت 1363 فرزند متوفی
اینک با  انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبوررا در س��ه نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی داردووصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی طرف سه ماه به دادگاه تقدیم 

داردواالگواهی صادر خواهدشد.آ-9903312
قاضی شعبه یک محمدنجف زاده شورای حل اختالف دادگاه عمومی تاریخ99/3/21

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9609975477201643 صادره از ش��عبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان زابل )موضوع 
نیابت قضایی ش��ماره 1398029000608281( محکوم علیه غالم احمد محمدی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
2/139/663/750 ریال بابت اصل خواس��ته در حق مصطفی س��نچولی و مبلغ 106/983/187 ریال بابت نیم عشر 
در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 970351 که بعلت عدم پرداخت یکباب منزل مسکونی بشرح ذیل توقیف 
و به قیمت 8721700000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت بدینوس��یله جهت فروش ش��روع مزایده ساعت 10 الی 11 
روز 1399/05/5 )روز یکش��نبه( در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت 
کارشناس��ی ش��روع و به کسی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 
درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد 
شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد، روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملک: شش دانگ یکباب منزل با پالک 599 فرعی مجزی از 147 فرعی از 256 اصلی بخش 14 مشهد 
به شماره ثبت 25675 دفتر 140 صفحه 538 با مالکیت خانم گیتی اسکندری به آدرس تایباد خیابان دکتر شریعتی 
کوچه معلم سه راه اول نبش غربی پالک 12 و با عرصه ششدانگ به مساحت 241/39 مترمربع )دویست و چهل و 
یک مترمربع و سی و نه دسی مترمربع( بوده و اعیان آن دو طبقه شامل همکف و زیرزمین به مساحت حدود 40 
مترمربع زیرزمین و مساحت 150 مترمربع همکف با دیوار باربر و سقف طاق ضربی و نمای بیرونی آجر 3 سانت و 
داخل حیاط سیمان سفید، پنجره آلومینیومی با حفاظ پروفیل آهنی )قدیمی ساز( با امتیازات آب و برق و گاز که 
ملک فوق به شرط تخلیه و تحویل و فارغ از هرگونه دیون احتمالی با در نظر گرفتن موقعیت ملک و مساحت عرصه 
و اعیان و جمیع عوامل مؤثر عرصه از قرار هر مترمربع سی میلیون ریال و اعیان زیرزمین هر مترمربع شش میلیون 
ریال و اعیان همکف هر مترمربع هشت میلیون ریال و امتیازات چهل میلیون ریال جمعاً به ارزش 8721700000 
هزار ریال برآورد میگردد. الزم بذکر است بر اساس استعالم شهرداری ملک مذکور 241/39 مترمربع عرصه و مقدار 
193 مترمربع اعیان داشته که از ضلع شرق به عمق 1 متر در طول 23/90 متر و رعایت پخی در کنج شمال شرق 
به میزان طول وتر 3/50 مترمربع و جمعاً به متراژ 26/90 مترمربع در طرح گذربندی قرار دارد که با اوصاف مذکور 
کارشناسان محترم نظر قبلی خویش را تأیید نموده اند. و ملک به صورت مشاع و معادل مبلغ محکوم به و نیم عشر 

بفروش خواهد رسید. آ-9903310
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- امین اله همه چیز فهم رودی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره 224 فرعی از 5 فرعی از 
پالک  1922اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم)خیابان امامزاده ابراهیم نبش کوچه 26( که بنام آقای علی نوری فرد 
فرزند محمد میباش��د در جریان ثبت اس��ت که به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 
قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی و بنا به تقاضای مالک از طرف مالک فوق الذکر به وارده  
1399/04/12-2/4555

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1399/05/20ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع 
ملک انجام می گردد. بدین وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و 
ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. 
ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن آ-9903309
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/04/18   م الف: 12638  

عباس پورحسینی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  حس��ن فربد فرزند ولی به ش ش 84به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل  به شماره چاپی 808832 
بشماره پالک 4573 فرعی از 2 اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان فرهنگ 
که متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که 
سند مالکیت اولیه  ذیل صفحه34 دفتر169وشماره ثبت30663 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است 
سپس برابر سندرهنی 48814-1387/04/20دررهن بانک مسکن قرارگرفته است دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باش��د بایس��تی ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9903308
تاریخ انتشار :18 /99/04

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگه��ی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب 
درخواست واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع 
در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش10خوشاب-پالک43-اصلی-اراضی اراضی 

سیدآباد
13فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ ابی-علیرضا سیدآبادی

تاریخ تحدید: 1399/05/14 ساعت8صبح در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. 
لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی 
اخطار میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف 
مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع 
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای 
تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع 
مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.)م الف 99/2023( آ-9903307
تاریخ انتشار:1399/04/18

علیرضا میرزائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوشاب

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وم��اده13 آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقد  سندرس��می  براب��ررای ش��ماره139960306022000240هیات  اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه مل��ک فریمان تصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض   متقاضی خانم اقدس حمیدی فرزندعلی به ش��ماره شناس��نامه135صادره ازفریمان 
باکدملی0849531373دریک باب س��اختمان بمساحت240  مترمربع پالک3481فرعی از276 اصلی واقع 
در بخش13خریداری ازمالک رسمی آقای محمدابراهیم  رستگارمحرزگردیده است.ِلذابه منظوراطالع عموم 

مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شود.
درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت2ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی  تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ-9903306
تاریخ انتشارنوبت اول:99.4.18
 تاریخ انتشارنوبت دوم:99.5.1

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش ، نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب 
ساختمان به مساحت 503/20 متر مربع انتقال ملک از مالکین رسمی اقای ابراهیم ابراهیمی ، باقیمانده پالک 

1062� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  
نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902625
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/18

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

تاریخ انتشارنوبت دوم:99.5.1
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 بحث اخذ مالیات از بازارســرمایه موجب حاشیه ســازی های بســیاری شد تا 
اینکه این موضوع توســط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
صراحت بیان و رد شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر عدم دریافت مالیات از 
بازارسرمایه خرده می گیرند و معتقدند همه بازارها و تمام کسانی که دارای درآمد 
مشخصی هستند که باید تحت ضوابط پرداخت مالیاتی قرار بگیرند، باید در لیست 
مالیات دهندگان قرار بگیرند . بی شک این دیدگاه درستی است، اما زمانی محقق 

می شود که شاهد اصالح و برپایی نظام جامع مالیاتی در کشور باشیم. 
طبیعتاً در فضای نظام جامع مالیاتی بین هیچ بازار یا هیچ صاحب درآمدی تفاوتی 
در پرداخت مالیات وجود ندارد، به نحوی که در  کشــورهای پیشرفته اقتصادی 
تمام صاحبان درآمد در حوزه های مختلف کســب و کار و بازارهای ســرمایه ای 
مجبور به پرداخت مالیات هســتند، به عبارتی در این کشورها توجه خاصی به 
منشأ درآمدها و اینکه از کدام بخش و حوزه اقتصادی بدست آمده نمی شود، اما به 
ازای افزایش درآمد میزان اخذ مالیات نیز تفاوت می یابد، یعنی این گونه محاسبه 
می شود که درآمد شخص الف مثالً اگر از ۱۰۰ دالر به ۵۰۰ دالر برسد مکلف به 
پرداخت میزان مشخصی مالیات است؛ بنابراین تفکیکی صورت نمی گیرد که وی 
به چه میزان از حســاب سپرده گذاری خود سود کسب کرده یا سود را از محل 

خرید و فروش محصول خود بدست آورده است. 
بنده بر این باورم که  بین هیچ بازاری در پرداخت مالیات نباید تفکیکی قائل شد، 
اصالً ضرورتی بر تفکیک نیست. کشورهای توسعه یافته میزان مالیات مشخص هر 
فردی را از طریق  آی دی کارت و کد اقتصادی کسب می کنند، حتی اگر فردی 
جنس دست دومی را پس از خریداری با ارزش افزوده ای به فروش برساند، ملزم به 
پرداخت مالیات آن کاال می شود؛بنابراین اصالح نظام مالیاتی و متعارف و قانون مند 
کردن و ایجاد هماهنگی مالیاتی، قاعدتاً در اخذ مالیات از همه بازارها امر مسلمی 
است که اگر مسئوالن به این موضوع توجه داشته باشند، قطعاً مالیات بر عایدی 

درآمد و سرمایه از بازارسرمایه نیز ممکن می شود.

ممنوعیت واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو منتفی شد©
ایسنا: دیروز در کمیته مشترک میان 
و  وزارتخانه های صمت  بانک مرکــزی، 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، موضوع 
واردات گوشــی های  اعمال ممنوعیت 
بــاالی ۳۰۰ یورو منتفی شــد. در پی 
انتشــار اخباری مبنی بــر محدودیت 
واردات موبایــل با ارزش بــاالی ۳۰۰ 
یورو که از ســوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعالم شــده 
بود  و مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نیز دیروز اعالم کردند که منتظر اعالم نظر نهایی کمیته مشترک میان 
بانک مرکزی ، وزارتخانه های صمت و ارتباطات و فناوری اطالعات هســتند، در 
نهایت براســاس اطالعات دریافتی ایســنا این محدودیت اعمال نشده و قضیه 
ممنوعیت واردات این گوشی ها منتفی شد. همچنین پیش از این، محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته بود: این تصمیم ایرادهای جدی 

دارد و از احتمال بازنگری در آن خبر داده بود.

عرضه نیم میلیارد دالری در سامانه نیما©
اقتصاد: براساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، با وجود نوسان های چند روز 
اخیر و مسائل مطرح شده برای افزایش نرخ ارز، در سه روز ابتدای هفته جاری، 
حدود ۵۰۰ میلیون دالر با میانگین نرخ حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه 
نیما عرضه و معامله شده است.پیش از این بانک مرکزی از فروش ۴۲۹ میلیون 
یورو در ســامانه نیما در هفته گذشته و نیز تأمین ارز ۶/۲میلیارد یورویی برای 

واردات انواع کاالها از ابتدای سال جاری تا ۹ تیرماه خبر داده بود.

قیمت تنظیم بازاری مرغ که 15 هزارتومان تعیین شده در بازار محلی از اعراب ندارد 

» نرخ مصوب«  کیلویی چند؟!
 اقتصاد/ زهرا طوســی   نرخ مصوب ســتاد 
تنظیم بازاری مرغ که ۱۵هزار تومان تعیین شده 
در بازار محلی از اعراب ندارد. فروشندگان می گویند 
مرغ را کیلویی ۲هزار تومان گران تر می خرند و با 
سود حداقلی نیز می فروشــند و تولیدکنندگان 
قیمت گوشــت مرغ را باالتر از آنالیز ستاد تنظیم 
بازار بــرآورد می کنند. وزیر جهاد کشــاورزی در 
واکنش بــه بی تفاوتی بازار به نرخ دولتی، طرحی 
به رئیس جمهور ارائه و در مجلس یک کمیسیون 
تخصصی برای این کار راه اندازی کرده اســت، اما 
مصرف کنندگان به فکر حذف گوشــت سفید از 

سبد خانوارند! 
با شیوع ویروس کرونا، مصرف مرغ خانوار در چهار 
ماه گذشته تا ۴۰درصد کاهش یافت، قیمت مرغ 
اندکی پایین آمد و تولیدکنندگان دردمند از ضرر 
و زیانی که برخــی آن را یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان و برخی یک هزار و۷۰۰ میلیارد تومان برآورد 
کردند، برای تنظیم قیمت ها، جوجه کشی به راه 

انداختند.
قیمــت مرغ آن زمــان به ۱۰ تا ۱۱هــزار تومان 
رسید و مرغداران با اعالم زیان هنگفت واحد های 
تولیدی شــان، توانستند بخشــی از حمایت های 
دولت را جلب کنند، به طوری که دولت به منظور 
کمک به مرغداران، روزانه بخشی از تولید مرغ را 
خریداری می کرد و تعداد معدودی نیز توانستند 
تسهیالت بانکی بگیرند. با بازگشایی رستوران ها 
و افزایش میهمانی ها یکباره قیمت مرغ با افزایش 
متوسط روزانه هزار تومان همراه شد تا جایی که 
در ۱۰ روز  با ۵۰ درصد افزایش به مرزهای ۲۰هزار 

تومان نیز رسید.

2هزار تومان اختالف »
ستاد تنظیم بازار دســت به کار شد و قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم را ۱۵ هزار تومان مصوب و اعالم 
کرد هیچ کس حق فروش گران تــر از این رقم را 
ندارد، اما کسی برای این مصوبه تره هم خرد نکرد.
حاال قیمت مرغ در بــازار کیلویی حدود ۱۷هزار 
تومان و این قیمت حداقل ۲هــزار تومان در هر 
کیلو بیشتر از قیمت مصوب ســتاد تنظیم بازار 
اســت. با وجود تأکید ستاد تنظیم بازار مبنی بر 
برخورد با گرانفروشــان، هیچ فروشگاهی مرغ را 

به قیمت مصوب عرضه نمی کند. نکته اینجاست 
تولیدکنندگان مرغ که پیشتر  به قیمت پایین مرغ 
که چند روز پیش از تصویب ســتاد تنظیم بازار 
کیلویی ۱۱هزار تومان بود، اعتراض می کردند، با 
وجود افزایش قیمت، هنوز هم دنبال گران فروشی 
هســتند. جالب اینجاست که فعاالن این حوزه از 
افزایش تولید گفته و متقاضی صادرات هســتند، 
اما انگار افزایش تولید را با کاهش قیمت ها مرتبط 

نمی دانند.
بــا وجود اینکه مرتضی رضایی، معــاون امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار 
اعالم کرده بود از تغییر هزینه های تولید انواع مواد 
پروتئینی اطالع دارند و این تغییرات توسط سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تشــکل های مربوط 
به مواد پروتئینی محاســبه شــده و در کارگروه 

تنظیم بازار قیمت مــواد پروتئینی 
اعمال و ســپس اعالم می شــود، به 
نظر می رســد مصوبات ستاد تنظیم 
بازار با نظر کارشناسی اصناف مربوط 
تنظیم نمی شود. اگر تولیدکنندگان، 
نمایندگان و رؤسای اتحادیه مربوط 
طرف مشورت هســتند، چرا رئیس 
کانون مرغداران قیمت ۱۷هزار تومانی 

مرغ را منطقی می داند.

قیمت مرغ 17هزار و 300 تومان است»
آن طور که حبیب اســداهلل نژاد، نایب رئیس کانون 
انجمن صنفــی مرغداران گوشــتی می گوید: با 
توجه به قیمت تمام شده تولید مرغ زنده، نرخ هر 
کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان حدود 
۱۷هزار و ۳۰۰ تومان اســت.به گفته وی، اکنون 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده منطقی اســت، زیرا 
پیــش از این تولیدکنندگان به دلیل پایین بودن 

قیمت از نرخ تمام شده محصول، متضرر بودند.
اخیــر  ماه هــای  در  می کنــد:  یــادآوری  وی 
تولیدکنندگان مرغ گوشــتی به علــت افزایش 
هزینه های تمام شده تولید و نوسان نرخ ارز با زیان 
۳هزارو ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه رو شده اند و دیگر 
تولیدکنندگان توان ضرر را ندارند و  به دلیل نبود 

نقدینگی از چرخه تولید خارج خواهند شد.
 وی با اشاره به اینکه حجم توزیع فعلی نهاده های 

طیور بــا نرخ مصوب کفاف 
تأکید  نمی دهــد،  را  تولید 
می کند: امروز تولیدکنندگان 
مرغ گوشــتی هر کیلوگرم 
کنجالــه ســویا را نزدیک 
8هزارتومان، ذرت و سبوس 
را کیلویــی بیش از ۲هزار و 
۷۰۰تومان از بازار خریداری 
می کننــد؛ بنابرایــن نباید 
انتظار داشت مرغ زنده کمتر 

از ۱۲هزارتومان عرضه شود.

مردم توان خرید و تولیدکنندگان تحمل »
سرکوب قیمتی را ندارند

اســداهلل نژاد در حالی که تأییــد می کند اکنون 
بخشی از مردم توان خرید گوشت مرغ را ندارند، 
تأکیــد کرد: به طور حتم ســرکوب قیمتی برای 

تولیدکنندگان نیز چاره کار نیست.
وی معتقد اســت: برای ثبات قیمت گوشت مرغ 
و جلوگیری از حذف ایــن محصول پروتئینی از 
سبد خانوار اقشار کم درآمد  نیاز است تا راهکاری 
ارائه شــود، زیرا نوسان نرخ ارز و افزایش روزافزون 
نهاده های طیــور، در افزایش قیمت این محصول 

اثرگذار است.
محمدرضا کالمی، سرپرســت معاونــت بازرگانی 
وزارت صمــت، افزایش قیمت گوشــت مرغ را به 

می کند.  توجیــه  زیر  دالیل 
بــه  دلیــل  وی می گویــد: 
شــیوع کرونا، تقاضا از سوی 
مصرف کنندگان کاهش یافت 
و این اتفاق ضرر قابل توجهی 
به تولیدکننــدگان وارد کرد. 
از سوی دیگر تولیدکنندگان 
طیــور، نهاده هــای دامی را 
با نرخ متعادل و مناســب از 

وزارت جهاد دریافت نکردند و این امر سبب شد نرخ 
گوشت سفید)مرغ( در بازار با افزایش همراه شود.

به گفته وی، در هفته جاری مقدار ورودی مرغ به 
میادین بهمن و پیروزی در تهران از مرز ۴۵۰ تن 
گذشت، این در حالی است که افت این میزان مرغ 
به زیر ۳۵۰ تن در هفته گذشــته، سبب افزایش 

نرخ مرغ شده بود.

ارائه طرح به رئیس جمهور برای قیمت مرغ»
در این میان جهاد کشاورزی نیز بیکار ننشسته و 
در واکنش نوسان قیمت مرغ در بازار، برای کنترل 

قیمت ها به رئیس جمهور طرحی ارائه کرده است.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی 
با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه ای 
داشته است، می گوید: دغدغه های مردم را از زبان 
نمایندگان شنیده است و مقرر شده تا کمیته هایی 
تخصصی در کمیسیون کشاورزی تشکیل و ماهانه 

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگان 
دیدار داشته باشند تا بهره برداران و تولیدکنندگان 
بــا قدرت در بخش تولید محصوالت کشــاورزی 

حفظ شوند.

با یک ابالغ، مرغ در بازار، توزیع و نرخ  »
کاهش می یابد

خاوازی می گوید: تولیدکنندگان معتقد هســتند 
قیمت گوشــت مرغ باالتر از آنالیز ســتاد تنظیم 
بازار است. ســتاد تنظیم بازار و سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اما به دنبال 

کاهش فشار بر مردم هستند.
وزیــر جهادکشــاورزی با بیان اینکه مشــکل به 
وجود آمده در زمینه افزایش قیمت مرغ با توجه 
به برنامه ریزی صورت گرفتــه در تأمین نهاده ها 
برطرف می شــود، تصریح می کند: 
مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ 
نداریم. ذخایر عظیمی از مرغ وجود 
دارد که با ابالغ وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در بازار توزیع و قیمت را به 

شدت کاهش می دهد.
خاوازی با اشاره به اینکه تمام تالش 
خود را می کنیم تــا قیمت مرغ در 
بازار مناسب و رضایت تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان را به همراه داشته 
باشــد، می گوید: در زمینه کنترل قیمت گوشت 
مرغ طرح مناسبی به رئیس جمهوری ارائه شده و 
تالش می کنیم با وجود فشارهای موجود بر کشور، 
نهاده های وارداتی را در اختیار مرغداران و دامداران 

قرار دهیم.
وی با بیان اینکــه از ذخایر خوب نهاده های دامی 
برخورداریم، اما این ذخایر باید ترمیم شوند،گفت: 
درخواست ترمیم ذخایر نهاده های دامی به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارائه شده است.

خوب است بدانید وزارت صمت، بازار لوازم خانگی، 
الســتیک، مرغ، تخم مرغ و حبوبات را در اولویت 
بازرسی قرار داده است.  این اولویت بندی براساس 
نوسان قیمت ها و شرایط بازار تعیین می شود و با 
توجه به اینکه در دو هفته اخیر قیمت این پنج قلم 
کاال، مصرف کنندگان را در بازار به بازی گرفته است، 
برای بازرســی و نظارت در اولویت قرار گرفته اند.

 وزارت صمت 
بازار لوازم خانگی، 
الستیک، مرغ، 
تخم مرغ و حبوبات 
را در اولویت بازرسی 
قرار داده است

بــــــــرش
تولیدکنندگان مرغ 
به علت افزایش 
هزینه های تمام 
شده با زیان ۳هزارو 
۳۰۰ میلیارد تومانی 
روبه رو شده اند

بــــــــرش

وزیر اقتصاد:هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد   مهر:  فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: بازار بورس بازاری با ریسک است؛ سرمایه گذار نخست باید با مطالعه وارد شود، سپس آموزش ببیند و 
بعد معامله انجام دهد؛ چرا که هیچ ضمانتی در این بازار وجود ندارد. گاهی بورس کاهشی است و گاهی افزایشی؛ اما دولت هم وظیفه دارد زمینه را برای پذیرش فراهم کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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از کلیه اعضای ویژه سایت بورس پول ) www.BoursePoll.ir ( درخواست 
می شود:

فتوکپ�ی )اس�کن کامل( صفح�ه اول شناس�نامه و کارت مل�ی با فرم�ت JPEG بصورت 
واضح  به همراه آدرس دقیق محل س�کونت و کدپس�تی حداکثر  طی10 روز) پس از 
انتش�ار این آگهی در روزنامه سراسری قدس( به آدرس شرکت کیان اعتماد تحلیل 
برخط»س�هامی خ�اص« به ش�مارۀ ثب�ت 6320 و شناس�ه ملی14005781509 ارس�ال 

کنند.
آدرس دفتر ش�رکت: ایالم – ش�هرک رزمندگان- میدان گلها- خیابان محرم- بعد از 

مسجد ثارا... – مجتمع امید – طبقه همکف – کد پستی 6391393341 
گفتنی است؛ دیگر اعضای سایت بورس پول در صورتی که قباًل به حساب شرکت"کیان 
اعتماد تحلیل برخط"واریز وجه داشته اند و هرگونه مطالباتی دارند به آدرس شرکت 
مراجع�ه کنن�د. در غی�ر اینصورت "ش�رکت کی�ان اعتماد تحلی�ل بر خ�ط" هیچگونه 

مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

» آگهی تکمیل مدارک و تسویه  مطالبات «
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رئیس هیئت مدیره شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط- یوسف امیدی

ش��هرداری محمدش��هر در نظر دارد براساس مصوبه ش��ماره 0/1622 مورخ 1398/11/27 فروش 10 قطعه از اراضی مسکونی متعلق 
به خویش رابه ش��رح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد الش��رایط واگذار نماید.لذا از کلیه 
متقاضی��ان دع��وت ب��ه عمل می آید حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه 1399/04/28 ب��ا مراجعه به واحد ام��ور قراردادهای 
ش��هرداری ضمن واریز 5درصد س��پرده پیمان به عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده نس��بت به اخذ اس��ناد مزایده اقدام نمایند.
س��ایر اطالعات و جزییات در اس��ناد مزایده مندرج ش��ده وهزینه چاپ آگهی وهزینه کارشناس��ی برعهده برنده مزایده می باش��د.

آگهی مزایده عمومی
) تجدید( - نوبت دوم
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سعید صفری شهردار

مبلغ 5% سپرده پیمان قیمت پایه)ریال( آدرس قطعه مساحت عرصه پالک ثبتی ردیف
234/810/000 4/696/200/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 2 260/9 360/3353 1
211/770/000 4/235/400/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 3 235/3 360/3354 2
230/400/000 4/608/000/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 7 288 360/3358 3

323/775/000 6/475/500/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 8 287/8 360/3359 4
327/500/000 6/550/000/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 19 297/68 361/4329 5
219/000/000 4/380/000/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 20 273/73 361/4330 6

205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 21 273/73 361/4331 7
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 22 273/73 361/4332 8
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 23 273/73 361/4333 9
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 24 333/30 361/4338 10

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر به شناسه ملی 10380491187

 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر رأس ساعت 17 روز دوشنبه 
مورخ 99/04/30 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل )ع( واقع در تقاطع بلوار امامت و آموزگار- به س��مت 
جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور 
مق��دور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را به موج��ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در 

اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرفرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای جمعه ، ش��نبه و 
یکشنبه 28،27 و 99/04/29 به محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امامت – بین امامت 43و45 - پالک 
543-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال98 شرکت بانضمام گزارش حسابرس رسمی
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 هیئت مدیره

4- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه برای مدت دو سال
5- انتخاب ناظر تصفیه

6- تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
ضمن��ًا رعای��ت کلیه پروتکل های اعالمی وزارت بهداش��ت و درمان در خصوص برگزاری جلس��ات برای کلیه 

حاضرین الزامیست
هیئت مدیره-شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
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شرکت اطالع رسانی رایانه ای 
علمی صنعتی خراسان

)سهامی خاص(
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
شرکت اطالع رسانی رایانه ای  علمی صنعتی 
خراسان  دعوت می نماید تا در مجمع عمومی 
عادی که در ساعت 14 مورخ 99/4/31 که در 

بلوار سجاد - خیابان نمر شماره 76 برگزار 
می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1� اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و بازرس 

قانونی 
2� تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی و ترازنامه 

منتهی به29 /98/12 
3- انتخ��اب  ب��ازرس قانون��ی و روزنام��ه 

کثیراالنتشار
4� سایر مواردی که درصالحیت  مجمع می باشد.

هیئت مدیره 99
03
35
5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )905656(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شرف )سهامی خاص( به شماره ثبت 1454 و شناسه ملی 10100989576

ملی 4322568777  کد  پیمان  آقایان محمد   .1  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مدیره مورخ 1398,02,08  استناد صورتجلسه هیئت  به 
جمال  سید  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  مدیرعامل  سمت  به   4322609651 ملی  کد  پیمان  احمد  مدیره،  هیئت  رئیس  سمت  به 
معصوم زاده کد ملی 4322751369 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقًا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقًا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر 

شرکت می باشد. 
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 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع گردش��گری و دس��تی خراسان رضوی در نظر دارد انجام 
امور راهنمای موزه های س��طح اس��تان و دفاتر خدمات گردش��گری و بازدید از تأسیسات 
گردش��گری را از طری��ق مناقص��ه عمومی یک مرحل��ه ای به اش��خاص حقوقی واج��د و دارای گواهینامه 
تأیی��د صالحی��ت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگ��ذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت  ب��ه نش��انی www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د .

1- ش��رح مختصر مش��خصات کار : انجام امور راهنمای موزه های سطح استان و دفاتر خدمات گردشگری 
و بازدید از تأسیسات گردشگری به شرح اسناد مناقصه .

2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی 
3- مبلغ برآورد کل پیمان : 15.647.453.100 ریال 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:782.372.655 ریال 
5-  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 15:00 شنبه مورخ 1399/04/21می باشد.

6-  مح��ل دریافت اس��ناد: س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت به نش��انی www.setadiran.ir  و محل 
پاس��خگویی به س��ؤاالت: مش��هد ، بلوار ش��هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع گردشگری  و 

دستی خراسان رضوی واحد قراردادها ، تلفن تماس 05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخه 1399/04/31در سامانه ستاد

8-  تاریخ بازگش��ایی پیش��نهادها : س��اعت 9:00 صبح روز چهارش��نبه مورخ 1399/5/1 در محل س��الن 
جلسات اداره کل 

مل��ی  پای��گاه  عن��وان  تح��ت   http:// iets.mporg.ir بایس��ت در س��ایت  م��ی   ش��رکت های متقاض��ی 
نماین��د. ارائ��ه  ام��ور قرارداده��ا  ب��ه  را  ک��د رهگی��ری  و  ن��ام  نیزثب��ت  اط��الع رس��انی مناقص��ات 

 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.
شناسه آگهی 903779 م الف 1915
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آگهی مناقصه- نوبت دوم
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همکاری یک هزار گروه جهادی با کمیته امداد مهر: مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: سال گذشته ۱۴۰ گروه جهادی با کمیته امداد همکاری می کردند که تا پایان امسال تعداد 
آن ها به هزار گروه جهادی می رسد.وی ادامه داد: این گروه ها، جوانان مخلص و تحصیلکرده هستند که با تمام قوا به محرومان خدمت می کنند.

بختیاری با تأکید بر اینکه متأسفانه هزینه های درمان باالست، گفت: سعی می کنیم با کمک گروه های جهادی بتوانیم در این راستا گام برداریم که امیدواریم از حمایت های مجلس و دولت نیز برخوردار باشیم.

بزرگ ترین کنکور جهان در چین آغاز شد©
از  چین  سراســری  کنکــور  فارس: 
سه شنبه با شرکت نزدیک به 11 میلیون 
دانش آموز، به عنوان بزرگ ترین کنکور 
جهان در سراســر این کشور آغاز شد.
 ،»thatsmags« وبســایت  گــزارش  به 
»گائوکائو« یا همان کنکور سراسری که 
هر ساله به مدت سه روز در چین برگزار 

می شود از دیروز سه شنبه با شرکت نزدیک به 11 میلیون دانش آموز، به عنوان 
بزرگ ترین کنکور جهان در سراســر این کشور آغاز شــد.از زمان آغاز برگزاری 
بزرگ ترین کنکور جهان، شــمار زیادی از نیروهای پلیس برای برقراری نظم در 
تالش هســتند و پهپادهای بدون سرنشین شرایط برگزاری آزمون ملی ورود به 
دانشــگاه را رصد می کنند.امسال، فصل کنکور ساالنه کالج چین به دلیل شیوع 

بیماری کووید 1۹ یک ماه به تعویق افتاده و از ۷ تا ۸ ژوئیه اجرا می شود.
»گائو کائو« یک امتحان پرشور است که کل آینده دانش آموزان به آن بستگی دارد؛ 
همچنین تنها معیار پذیرش در دانشگاه های چین است.اگرچه این آزمون از استان 
به استان دیگر متفاوت اســت، اما به طور کلی شامل تست های ادبیات چینی، 
ریاضیات و یک زبان خارجی )در بیشتر موارد انگلیسی( است. اگر دانش آموزان، 
رشته هنر را به عنوان تخصص در دبیرستان انتخاب کنند، باید تست های اضافی 
مربوط به تاریخ، سیاست و جغرافیا را نیز در آزمون ملی ورود به دانشگاه بزنند و 
اگر در دوره دبیرستان رشته های علمی را انتخاب کنند در آزمون ورود به دانشگاه 
عالوه بر تســت ادبیات چینی، ریاضیات و زبان خارجی موظف به پاســخگویی 

تست هایی در زمینه فیزیک، شیمی و زیست شناسی هستند.
به طور کلی، آزمون کنکور در چین همه ســاله در دو گروه رشــته های »ادبیات 
چینی، ریاضیات، زبان انگلیسی، بیولوژی، فیزیک و شیمی« و گروه »ادبیات چینی، 

ریاضیات، زبان انگلیسی، جغرافیا، تاریخ و سیاست« برگزار می شود. 
از  آنجایی که شمار داوطلبان ورود به دانشگاه در چین بسیار زیاد است و بیشتر 
آن ها آینده خود را وابسته به این آزمون می دانند، تقلب موضوعی شایع در حین 
برگزاری این آزمون بوده و چین در تالش است به کمک هوش مصنوعی تخلفات 

در این آزمون را رصد کند.

تصمیم جدید اداره مهاجرت آمریکا©
مهر: به گزارش سی ان ان، طبق بیانیه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، دانشجویانی 
که برای تحصیل در آمریکا حضور دارند، در صورتی که کالس هایشــان آنالین 

برگزار شود، باید کشور را ترک کنند یا در معرض خطر دیپورت قرار می گیرند.
ایــن اقدام روی زندگی هزاران دانشــجویی تأثیر می گذارد که برای تحصیل در 

دانشگاه ها یا شرکت در برنامه های آموزشی به آمریکا سفر می کنند.
به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانشگاه های سراسر آمریکا هم اکنون مشغول بررسی 
هســتند تا کالس ها را به طور آنالین برگزار کنند. به عنوان مثال در دانشــگاه 
هاروارد، تمام دوره های آموزشــی برای دانشجویان آنالین ارائه می شود. این امر 

حتی شامل دانشجویانی می شود که در پردیس خوابگاه ها حضور دارند.
 در بیانیه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اشاره شده دانشجویانی که از ویزاهای 
خاصی استفاده می کنند ممکن است تمام دروس را به طور آنالین طی کنند و در 
آمریکا باقی بمانند. وزارت امور خارجه آمریکا به دانشجویانی که در دانشکده های 
با برنامه های آموزشــی تمام آنالین برای ترم پاییز ثبت نام کرده اند، ویزا نداده و 
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نیز به چنین دانشجویانی اجازه ورود به آمریکا را 

نمی دهد.

آغاز فروش ویژه  سؤاالت کنکور ۹۹ با اقساط بلندمدت!©
باشگاه خبرنگاران جوان: امسال هم 
مانند ســال های پیش، با نزدیک شدن 
به کنکورهای سراسری، باندهای فروش 

سؤاالت فعال شده اند.
»کانال خرید و فروش ســؤاالت کنکور 
۹۹« و »خرید ســؤاالت کنکــور ۹۹« 
از جمله مواردی اســت که این روز ها 

توسط داوطلبان کنکور در فضای مجازی و اینترنت دنبال می شود؛ مسئله ای که 
شــاید در نگاه اول خیلی واقعی به نظر نرسد، اما با کندوکاوی جزئی به مافیایی 
بزرگ می رسید؛ مافیایی که هر ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور دام 
می گسترانند و اقدام به تبلیغات در فضای مجازی و اغوای داوطلبان کنکوری برای 
طی کردن مسیر صد ساله در یک شب می کنند.گردانندگان این کانال ها و گروه ها 
با بیان جمالتی از جمله »تضمین قبولی در دانشگاه«، »کسب رتبه برتر« و... از یک 
ســو اعتبار کنکور را زیر سؤال می برند و از سوی دیگر مبالغی هنگفت به جیب 
می زنند و کسانی که گول این باند ها را می خورند پس از حاضر شدن در جلسه 

کنکور پی به فریبکار بودن این کانال ها می برند.

فروش سؤاالت کنکور 7/5میلیون!»
یکی از افرادی که در فضای مجازی اقدام به فروش ســؤال های کنکور سال ۹۹ 
کرده است به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قیمت فعلی سؤال های کنکور ۷.5 
میلیون است که 2.5 میلیون ابتدا پرداخت می کنید و 5 میلیون باقیمانده را پس 
از شرکت در جلسه کنکور.او در ادامه درباره امکان خرید حضوری نیز گفت: خرید 
حضوری برای حفظ امنیت خودمان نداریم. این فروشــنده سؤال های کنکور در 
ادامه با بیان اینکه امکان خرید قسطی هم وجود دارد، گفت: سؤال های کنکور ۶ تا 
1۰ ساعت قبل از آزمون برای شما ارسال می شود و حتی ممکن است 2۴ ساعت 
قبل هم به دستمان برسد که در این صورت برای شما ارسال می کنیم.وی با بیان 
اینکه قیمت فعلی این مقدار است و هر چه به کنکور نزدیک تر شویم باالتر می رود، 
ادامه داد: اگر سؤال ها به دست شما نرسید سه برابر پول شما را پس می دهیم و 

صندلی دانشگاه با هزینه خودمان برای شما خریداری می شود.

هشدار پلیس فتا »
سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس 
فتا ناجا با اشاره به اینکه آمار بازدید از سایت ها و صفحات مشاوره درسی، دانلود 
سؤاالت کنکور، مشاوره روان شناسی و... در این روز ها روندی رو به افزایش دارد، اظهار 
کرد: یکی از شگرد های افراد سود جو، طراحی صفحات و درگاه های بانکی جعلی به 
نام فیشینگ است که با ترفند فروش سؤال های امتحان نهایی و با در اختیار گرفتن 
اطالعات بانکی دانش آموزان، اقدام به برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی 
قربانیان می کنند.او در ادامه از متالشی شدن یک باند کالهبرداری با عنوان فروش 
سؤاالت امتحانی خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر گفت: با پایش های به عمل 
آمده در استان های شمال غربی کشور مشخص شد افرادی با راه اندازی کانال های 
تلگرامی در قالب فروش سؤال های کنکور و امتحانات نهایی، اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان می کنند. در تحقیقات مشخص شد متهمان با ترفند فروش سؤال های 
کنکور و امتحانات نهایی افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال از طعمه های خود کالهبرداری 
کرده انــد.او اضافه کرد: مجرمان با این شــگرد طعمه های خود را به درگاه جعلی 
هدایت می کنند و یا سؤال های سال های گذشته را ارائه می دهند و در برخی موارد 
هم پس از دریافت پول به هیچ عنوان ســؤالی ارســال نمی کنند. خرید و فروش 
ســؤال های کنکور حداقل در 1۰ سال گذشته بسیار رواج پیدا کرده و هر ساله با 
نزدیک شــدن به زمان برگزاری کنکور رنگ و لعاب جدیدی می گیرد. سؤال های 
کنکور سراسری تمام رشته ها توسط سازمان سنجش طراحی می شود. این سازمان 
برای طراحی سؤاالت در ماه های پایانی و نزدیک برگزاری کنکور تیمی از استادان 
مربوط به طراحی سؤال ها را جمع آوری و تمهیدات امنیتی را در باالترین سطح 
اجرا می کند و این مرکز نیز کامالً قرنطینه است. بررسی ها نشان داده سؤال های 
آزمون هیچ گاه از این مراکز قرنطینه درز نکرده و ادعای درز سؤاالت غلط است.

هر چند افرادی اقدام به انجام این کار کرده اند، ولی موفق نشده اند و پیش از انتشار 
ســؤال ها توسط پلیس دستگیر شده اند و نتوانسته اند آن را به فروش برسانند. با 
وجود اینکه سازمان ســنجش و پلیس فتا هر ساله متخلفان زیادی را دستگیر 
می کند، اما بار دیگر باند های دیگری شــکل می گیرند و اقدام به کالهبرداری با 
قیمت های نجومی می کنند.داوطلبانی هم که اقدام به خرید ســؤال های کنکور 
می کنند فقط خودشــان را فریب داده اند. دانش آموزان پشت کنکوری که به هر 
دلیلی نتوانسته اند برای کنکور آماده شوند بهتر است به جای خرید سؤال ، شروع 
به مطالعه برای کنکور کنند. پذیرش در یک دانشــگاه برند و رشته برتر نیازمند 
تالش و مطالعه برای کنکور است و جز این راهی نیست. تبلیغات فروش سؤال های 
کنکور هم حنایی اســت که رنگ باخته و مشــتریانش را از دســت داده است.

 جامعه/ اعظم طیرانی   اوایل هفته جاری 
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
کرونا  بیماران  برای  پایتخت  کرد  اعالم  تهران 
دیگر تخت خالی ندارد و بیماران در نوبت تخت 

 خالی اند.
چندی پیش نیز حسین کرمانپور، مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل ســازمان نظام پزشکی 
کشــور، آمار ابتال و جان باختگان کادر درمان در 
مصاف با کووید 1۹ تا تاریخ 1۸ اردیبهشــت را 
۷۹2 ابتال و 1۰۷ شــهید سالمت اعالم کرد که 
پیش بینی می شــود با افزایش شیوع دوباره این 
بیماری در کشور، تاکنون بر این آمار نیز افزوده 
شــده باشــد. به طور حتم کار در حوزه درمان 
جزو دشوارترین مشــاغل دنیاست و هر کسی 
که یکی از حرفه های وابســته بــه این حوزه را 
انتخاب می کند، با دشواری های کار بیگانه نیست 
و از همان ابتدا که پا در این مســیر نجات بخش 
گذاشته، سخت ترین روزهای کاری را هم متصور 
شده، اما اکنون واقعیت چیز دیگری است و این 
روزهای کرونایی، از سخت ترین روزهایی که هر 

یک از آن ها تصور می کردند هم سخت تر است.

بی توجهی مردم و سازمان های خدماتی »
و حمایتی 

گیتی بخشــی، یکــی از اعضــای کادر درمان 
اســت که در نخستین روزهای ســال به کرونا 
مبتال شــده. او از درد و رنج آن روزها می گوید 
و اینکه عوارض بیماری هنوز با او همراه اســت، 
باوجود این به محیط کار بازگشــته و از بیماران 
پرستاری می کند. او از بی تفاوتی های بسیاری از 
مردم گالیه دارد. وقتی فشارهای کاری به خود 
و همکارانــش را در مراکز درمانی مرور می کند، 
تلخی فوت مبتالیان و بیماران زمینه ای این مرکز 
که آن ها را می شــناخت به یاد می آورد، ناباوری 
همراهان بیماران از ابتالی عزیزشــان به کرونا 
را از ذهن می گذراند و مبتال شــدن همکارانش 
بــه این ویــروس را بــه خاطر مــی آورد، رنج 
بی مسئولیتی های اجتماعی افراد و انتشار فیلم و 
عکس از تفریحشان در اینستاگرام بر گالیه او از 
مردم می افزاید و می گوید: کادر درمان در برخی 
از بیمارستان ها با مشــکالت متعددی از جمله 
کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی مانند ماسک 
مواجه اند و با حداقــل امکانات به مردم خدمت 
می کنند اما هنوز برخی از مردم رعایت نمی کنند. 
وی با اشــاره به اینکــه کادر درمــان عالوه بر 
استرس های محیط کار، نگران انتقال ویروس به 
اعضای خانواده نیز هستند، می افزاید: یک بار ابتال 
به این بیماری، ایمنی در برابر ابتالی دوباره به آن 
را نمی آورد، ضمن آنکه ممکن است کادر درمان 

به دلیل مواجهه مستقیم با بیماران کرونایی ناقل 
ویروس باشــند و آن را به اعضای خانواده خود 
انتقال دهند. وی از استرس های این روزهای کادر 
درمان می گوید و اینکه این بیماری بسیار دشوار 
است که ایمنی بدن را تا حد قابل توجهی کاهش 
می دهــد و می افزاید: وقتی در خیابان ها مردمی 
را می بینیم که بدون استفاده از ماسک و رعایت 
نکات بهداشــتی در حال تردد هستند خستگی 
کار برایمان چند برابر می شــود؛ به نظر می رسد 
باید محدودیت های بیشتری اعمال شود تا شاید 

مردم بیشتر رعایت کنند.
 به گفتــه وی، کادر درمان بــا حداقل امکانات 
و ســاعت های طوالنی اســتفاده از لباس های 
مخصوص و داشــتن یک ماسک در هر شیفت 
کاری، بــرای مقابله با این بیماری و کاهش درد 
و رنج بیماران تالش می کنند، اما ســازمان های 
خدماتی مثل شهرداری و حتی بهزیستی هنوز 
فکری جدی برای کــودکان کار نکرده اند و هر 
روز شــاهد تردد آن ها بدون ماســک و رعایت 
نکردن نکات بهداشتی در کوچه و خیابان و سر 
چهارراه ها هستیم، انگار این موضوع برای مردم و 

حتی مسئوالن طبیعی شده است.
وی ضمن گالیه از مســئوالن حوزه بهداشت و 
درمان و نبود حمایت از کادر درمان که در خط 
مقدم مقابله با کرونا سالمت خود و خانواده شان 
را به خطر انداخته اند، می گوید: تشکر و قدردانی 
مســئوالن از کادر درمــان فقط در حد شــعار 
اســت وگرنه چرا در این شرایط دشوار که اغلب 
بیمارســتان ها با کمبود شدید نیروی پرستاری 
مواجه اند، ۸5۰ نیروی پرستاری را تعدیل و برای 
کاهــش این کمبودها اضافــه کار اجباری برای 
پرستارها تعیین کرده اند، آن هم اضافه کاری که 

حقوق آن را به موقع پرداخت نمی کنند. 

 افزایش بیماران و خستگی های روحی»
 و فیزیکی کادر درمان 

دکتر ســید امیرمسعود هاشمیان، دانشیار طب 
اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد نیز از 
خستگی ها و شیفت های مضاعف کادر درمان در 
این روزها می گوید و اینکه سختی هایی که کادر 
درمان درگیر آن هستند غیرقابل توصیف است. او 
می افزاید: هم نوع شرایط ویژه کاری و هم پوشش 
محافظتی خاص و هم شــلوغی مراکز درمان به 
دلیل افزایش مجــدد تعداد بیماران، به خصوص 
در اورژانس های ریفرال اختصاص داده شــده به 
بیماران کرونا - اورژانس عدالتیان بیمارستان امام 
رضا)ع(- به این خســتگی های روحی و فیزیکی 

دامن زده است.
وی می گوید: شیوع بیماری کووید 1۹ در جهان 

و به تبع آن کشــور ما موجب 
افزایش آسیب های محیط کار 
برای تمامی کادر درمانی شده 
و خطر ابتال به کرونا بیشتر از 
همه، پزشــکان و پرسنل خط 
اول مقابله بــا کرونا همچون 
گروه هــای تخصصــی طــب 
داخلی،  عفونــی،  اورژانــس، 
آی سی یو، پرستاران و پرسنل 

اورژانس ها را تهدید می کند به طوری که تاکنون 
تعــداد قابل مالحظه ای از همــکاران ما به این 
بیماری مبتال شده و این گروه ها فشار بیشتری 

را متحمل شده اند.
خوشبختانه در حال حاضر لباس ها و تجهیزات 
محافظتــی به تعداد کافی در اختیار پزشــکان 
و کادر درمــان قــرار دارد، امــا نمی توان گفت 
1۰۰درصد محافظت کامــل ایجاد خواهد کرد. 
به ویژه اینکه بیشتر همکاران و پرسنلی که مبتال 
شــده اند از تجهیزات محافظتی کامل برخوردار 
بوده اند. شرایط کاری، دشواری های خاص خود 
را دارد. تصور کنید پزشــکان و پرسنل خط اول 
درمان کووید1۹، باید با آن لباس های محافظتی 
که به لباس فضایی معروف شده و کاله و شیلد 
و دستکش ساعت ها در این گرمای تابستان در 
محیطی که هر آن امکان ابتالی خودشــان هم 
وجود دارد، به بیماران خدمت رسانی کنند و تازه 
پــس از پایان کار وقتی به منزل می روند باز هم 
اســترس انتقال احتمالی ویــروس به خانواده و 

نزدیکان خود را داشته باشند.
 این ها نمونه کوچکی از اســترس های فیزیکی 
و روحــی کادر درمان اســت به خصوص وقتی 
می بینیم مردم چقدر بی دغدغه و اطالع از خطری 
که در بیخ گوششان است در اجتماعات و مغازه ها 

در حال تردد هســتند. دکتر 
هاشمیان با گالیه از بی توجهی 
برخی مردم به رعایت مسائل 
بهداشــتی می گوید: برخی از 
هموطنانمان آن گونه که باید به 
این بیماری واقف نیستند، زیرا 
اکنون شــرایط جدی تر از آن 
است که مردم را در خیابان ها 
می بینیم. بایــد همان طور که 
به فعالیت های کاری خود می رسند، استفاده از 
ماســک به طور صحیح و رعایت فواصل فیزیکی 
و حضور نیافتن در اماکن شــلوغ را ســر لوحه 

فعالیت های خود قرار دهند. 
مراســم  عروســی و عــزاداری و میهمانی های 
گروهــی و تجمعات فروشــگاه ها از عوامل مهم 
انتقال ویروس هســتند و ایــن ویروس با هیچ 
کس شوخی ندارد. با این حال می توان با رعایت 
نکات بهداشتی و رعایت فاصله گذاری فیزیکی و 
خودداری از تردد های غیرضروری خارج از منزل 
از ابتال به این بیماری پیشــگیری کرد تا شاهد 
ورود گروه زیادی از مردم به اورژانس ها همان طور 

که دوباره رخ داده، نباشیم. 

انگار این وضعیت برای مردم طبیعی شده »
کریم عابدینی، پرستار بیمارستان امام خمینی)ره( 
تهــران نیز می گوید: بیمــاری کووید 1۹، کادر 
درمان همه کشــورهای دنیــا و به تبع آن کادر 
درمان ایران را با مشکالت متعددی روبه رو کرده 
است که البته کادر درمان ایران به دلیل تحریم با 

مشکالت پیچیده تری مواجه شده اند. 
این فعال صنفی ادامه می دهد: ابتدای شــیوع 
کرونا در کشور، کادر درمان مورد توجه مسئوالن 
و به ویژه مردم قرار گرفتند؛ مردم با رعایت نکات 

بهداشــتی کادر درمان را یاری می کردند، اما با 
پایــان یافتن تعطیالت نوروز به ویژه از اواســط 
خرداد، انگار این وضعیــت برای مردم طبیعی 
شــده و رعایت نکات بهداشــتی بسیار کاهش 
یافته؛ همین بی توجهی ها موجب افزایش شمار 
بیماران شده است. با توجه به اینکه ایران پیش 
از شیوع ویروس کرونا نیز با کمبود شدید کادر 
پرســتاری روبه رو بوده این شرایط مشکالت را 
مضاعف کرده و موجب خســتگی و فرسودگی 
کادر درمان و به ویژه نیروهای پرســتاری شده 

است. 
این عضو شــورای مرکزی خانه پرستار ایران در 
توصیه بــه مردم می گوید: با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور، کســب و کار ها را نمی توان 
تعطیل کرد، اما برگزاری و شــرکت در مراسم  
عزا و عروسی و سفرهای غیرضروری را می توان 
حذف کرد. متأســفانه اکنون شــیوع و انتشار 
ویروس در کشور رشد تصاعدی پیدا کرده و این 

بسیار خطرناک است. 

شیفت های 12 ساعته»
عاطفه مســعودی، پرستار بیمارستان شریعتی 
مشــهد نیز می گوید: متأســفانه شیوع ویروس 
کرونا در بیشتر اســتان ها و شهرهای کشور رو 
به گســترش اســت و با توجه به اینکه بیشتر 
کادر درمــان حدود پنج ماه با این ویروس - در 
شــیفت های هشت ســاعته که اکنون به دلیل 
تعدیل برخی از نیروهای پرستاری به شیفت های 
12 ساعته تبدیل شده- درگیر بوده اند، به لحاظ 
جسمی خسته و به لحاظ روانی فرسوده شده اند 
که همین خســتگی ها ضعف و کاهش قدرت 
بدنی را به همراه دارد و احتمال ابتال به بیماری 

را در بین کادر درمان افزایش می دهد. 
وی ادامــه می دهد: به طور حتــم حتی اگر به 
شرایط عادی هم برگردیم آثار این خستگی ها تا 
مدتی همراه ما خواهد بود. خانواده های ما آسیب 
فراوانی دیده اند. گرچه وظیفه ما خدمت به مردم 
اســت، اما حقمان این همه بی توجهی از سوی 
مردم و مسئوالن به سالمت ما و خانواده هایمان 
نیســت. اگر با کاهش شــیوع ویــروس کرونا 
مردم بیشــتر توجه می کردند، امروز وضعیت ما 
این گونه نبود. باور کنید در خانه ماندن راحت تر 
از شبانه روز در بیمارســتان بودن و لباس های 
ویژه پوشــیدن است. این ویروس هنوز در حال 
انتقال اســت و هــر روز جان تعــداد زیادی از 
هموطنانمان را می گیرد و تنها راه پیشگیری از 
ابتال به آن رعایت نکات بهداشت فردی و حفظ 
فاصله گــذاری فیزیکی و همچنین خودداری از 

تردد های غیرضروری خارج از منزل است. 

گالیه کادر درمان از مردم به خاطر افزایش شیوع کرونا در کشور

حق ما این همه بی توجهی نیست!

باور کنید در خانه 
ماندن راحت تر 
از شبانه روز در 

بیمارستان بودن 
و لباس های ویژه 

پوشیدن است

بــــــرش
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دستچین

داریم کتمان را می فروشیم تا شکممان را سیر کنیم 
باشــگاه خبرنگاران جوان: اکبر شوکت، عضو هیئت امنای 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان ماهیانه برای پرداخت 
بدهی هــای خود ۷۰۰ تا یک هزار میلیــارد تومان از بانک پول 
قرض می کرد.حاال بانــک هم دیگر به ما پول قرض نمی دهد و 
برای پرداخت هزینه هایمان اموال خود را می فروشــیم، در واقع 

داریم کتمان را می فروشیم تا شکممان را سیر کنیم.

سهمیه ها معضل شده است
مهر: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
1۹ نوع ســهمیه در کنکور داریم که تبدیل به یک معضل شده 
است و نیازمند تدبیر مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب 
فرهنگی است. ۹ سال است این طرح در مجلس مانده و امیدواریم 
در همین ســال اول مجلس جدید وضعیت آن مشخص شود.

حج و زیارت

معاون سازمان حج و زیارت:
زائران انصرافی حج می توانند 

مجدد ثبت نام کنند
 مهر   معاون ســازمان حــج و زیارت گفت: 
زائران انصرافــی حج تمتع می توانند دوباره در 
کاروان هایی که ظرفیت خالــی دارند ثبت نام 
کنند.اکبر رضایی گفت: حفظ اولویت و نوبت 
زائران برای حج آینده محفوظ اســت و تالش 
می شود با نظر کمک شورای عالی حج، نرخ ارز 
برای اعزام زائران به حج تمتع در ســال آینده 
ثابت بماند.وی گفت: با توجه به شیوع کرونا و 
مشــکالتی که امسال پیش آمد تعداد کمی از 

زائران پس از ثبت نام انصراف داده اند.
هیچ محدودیتی برای زائــران انصرافی وجود 
ندارد و هــم اکنون به صــورت غیر حضوری 
می توانند به ســامانه مراجعه و برای حج سال 
آینده ثبت نام کنند.به گفته وی، در کل کشور 
5 درصد کاروان ها ظرفیتشــان خالی است اما 
در تعدادی از استان ها نیز ظرفیت 1۰۰ درصد 

تکمیل است و ثبت نامی انجام نمی شود.

حقوقی و قضایی

یک مدیر قوه قضائیه خبر داد
۲۵ برابر شدن صدور آرای 

مجازات های جایگزین
 ایلنا   مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
از 25 برابر شدن آرای مجازات های جایگزین از 

سال ۹3 تاکنون خبر داد.
فرزاد فرهــادی راد گفت: تعــداد آرای صادره 
مجازات های جایگزین حبس از ســال ۹3 که 
این قانون الزم االجرا شــده تا ســال ۹۸، 25 
برابر شــده و از 2هزار و 5۰۰ مورد به ۷5 هزار 
رأی رسیده است. بخش زیادی از این احکام را 
که همکاران ما در دســتگاه قضایی به مجازات 
جایگزین تبدیل کردند، اگر انجام نمی شد این 
افراد باید به زندان می رفتند و جمعیت کیفری 

ما در زندان  ها بیش از این بود.
وی افزود: این روش جدیدی است و ما هنوز به 
آن مرحله که بتوانیم به صورت دقیق و مستقیم 
آن ها را ارزیابی کنیم، نرسیدیم، اما این کار در 
کشورهای مختلف انجام شده و بهره زیادی از 

آن برده اند. 

محیط زیست

یک مسئول محیط زیست خبر داد
تولید ۵7 درصد پالستیک های 

کشور در مراکز زیرپله ای!
 برنا   پیام جوهرچی، رئیس گروه پسماند دفتر 
آب و خاک ســازمان حفاظت محیط زیست، 
گفت: در حال آماده سازی الیحه ای برای تقدیم 
به هیئت دولت هستیم تا به این وسیله تولید 
و مصرف پالســتیک، این ماده مخرب محیط 
زیســت را کاهش دهیــم. در این الیحه چند 
هدف پیگیری می شود. نخست استفاده از یک 
جایگزین مناسب و در وهله بعد فرهنگ سازی 
و آگاهی بخشی و در ادامه دخیل کردن وزارت 
کشور در این حوزه برای مقابله با مصرف زیاد 

پالستیک است.
وی تأکید کرد: به علت اینکه 5۷ درصد مراکز 
تولید پالستیک زیرپله ای است مقابله با تولید و 
یا کاهش آن سخت است، بنابراین بیشتر هدف 
این اســت که در مقصد، استفاده از آن کاهش 
پیدا کند. این مراکز، پروانه بهره برداری معتبر 
ندارند و همین سبب شده برای این واحدهای 

کوچک نتوان محدودیت ایجاد کرد.

بهداشت و درمان

از سوی یک مسئول وزارت بهداشت صورت گرفت
 واکنش به شایعه های مجازی

 در مورد کادر درمانی
 میزان   این روزها برای کادر زحمتکش درمان 
شــایعه هایی تولید و در فضای مجازی پخش 
می شــود. مثل صدایی کــه در فضای مجازی 
منتشر شــده و به پرســتار فالن بیمارستان 
گفته اند بیمار بستری شده نه باید فوت کند و 

نه باید زنده بماند.
کیانوش جهانپور، رئیــس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشت می گوید: عدم 
پیگیری قانونی شایعه سازی ها موجب اشاعه آن 
می شود. اگر شایعه سازان پاسخ بموقع و قانونی 
برای رفتار خود دریافت نکنند، شایعه سازی ترویج 
می شــود.وی به رفتار برخی افراد و برخورد های 
فیزیکی در بیمارســتان ها هم انتقــاد کرده و 
می گوید: باید با اراذل و اوباش که در اوج کرونا و 
در بیمارستانی که کانون این بحران است، کادر 
درمانی را که با وجود همه مشکالت و کمبود ها 
فعالیــت می کنند مــورد حملــه فیزیکی قرار 
می دهند، برخورد محکم و مستقیم صورت گیرد.

آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
کاهش ۹۰ درصدی فروش 
نوزادان دارای مادر معتاد 

 ایســنا   حبیب اهلل مســعودی، معاون امور 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: 
موضوع خرید و فروش نوزادان جرم اســت. ما 
هم در کنار پلیس فتا اگر موردی را ببینیم به 

نهادهای امنیتی اطالع می دهیم.
وی گفت: قرار بود نوزادان مادران باردار معتاد، 
پــس از زایمان مرخص نشــوند مگر اینکه به 
اورژانس اجتماعی اطالع داده شــود و ســپس 
تعییــن تکلیف شــوند. حتی خانــواده ای که 
می خواهد کــودک را برگردانــد باید پیگیری 
شــود و همکاران گزارش مددکاری تهیه کنند 
که وقتی نوزاد را دادیم شرایط همچنان مساعد 
باشد.سازمان بهزیستی مرکز نگهداری از مادر و 
کودک هم ایجاد کرده اســت که مادران باردار 
بی خانمان در آن نگهداری می شوند تا مادر در 
سالمت کامل باشــد. خود تشکل های مردمی 
فعال معتقدند ۹۰ درصــد فروش نوزاد مادران 
بــاردار دارای اعتیاد کاهش پیدا کرده اســت.

فراسو

برداشت آزاد
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کاهش آمار موالید موجب شرمساری است
ایسنا: یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آمار 
موالید به شــدت در حال کاهش است. کاهش حدود 1۰۰ هزار 
موالید در ســال را تا ســال ۹۸ شاهد هســتیم. سال ۹۴ و ۹5 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نوزاد داشــتیم اما امســال این آمار به 
حدود یک میلیون و 1۰۰ هزار کاهش یافته؛ این موضوع موجب 

شرمساری است.

کالس برگزار نشده؛ چرا باید شهریه بدهند؟!
خانه ملت: مهدی روشنفکر، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: وزارت علوم باید تدبیری برای بازگشت حداقل بخشی از 
شهریه دانشــجویان را در برنامه خود داشته باشد. در ترمی که 
کالسی برگزار نشده یا کالس  های مجازی هم جسته و گریخته 
تشکیل شده چرا دانشجوی ارشدی که در دانشگاه آزاد تحصیل 

می  کند، باید نزدیک به 5 میلیون تومان شهریه دهد.

نباید اسیر تصمیمات پوپولیستی شد
خانه ملت: مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: افرادی که دم از تعویق یا تعلیق کنکور می زنند، جایگزینی 
بــرای ارائه ندارند، برخی فرصت طلبــان نیز با کمپین هایی در 
فضایی مجازی به دنبال اعمال فشــار بر تصمیم گیران هستند، 
نباید حق افرادی را که وقت خود را صرف درس خواندن کرده اند 

سلب کرد و اسیر تصمیمات پوپولیستی شد.

فعالیت کلینیک های درمانی با ماهیت مسکونی !
خانه ملت: محســن فتحی در انتقاد به عدم نظارت بر فعالیت 
کلینیک های درمانی که ماهیت مســکونی دارنــد و در آن ها 
عمل های جراحی هم انجام می شود، گفت: برخی تالش می کنند 
تنها در شــمال شــهر تهران فعالیت کرده و به تأمین ایمنی و 
بهداشــت حرفه ای در ســاختمان هایی که بدین منظور تهیه 

می شود، توجه نمی کنند که این خطای بزرگی است.
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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 حی یا قیوم

 شیخ نعیم قاسم، معاون سید حسن نصراهلل تأکید کرد: محاصره 
اقتصادی و گرســنگی که لبنان با آن روبه رو است توسط آمریکا 
و همپیمانانــش برای تحقق اهداف اســرائیل و نابودی مقاومت 

مدیریت می شود.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هشدار داد: مسکو اقدام 
بریتانیا در تحریم دادستان ارشد و دیگر مقام های عالی رتبه روسیه 

را تالفی خواهد کرد.

فراس الیاسر، عضو دفتر سیاسی جنبش النجباء عراق درباره 
تکرار سناریو لبنان در عراق هشدار داد و ترور اصحاب رسانه و به 
قتل رساندن تظاهرات کنندگان را یکی از راهبردهای آمریکا برای 
تضعیف مقاومت اســالمی در عراق یا ایجاد شک و تردید درباره 

تالش های این جریان مردمی دانست.

فضل هادی مسلم یار، رئیس سنا افغانستان گفت: دولت این 
کشور برای اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات بین االفغانی شمار 
زیادی از زندانیان طالبان را آزاد کرده اســت اما برخی از این 

زندانیان به میدان جنگ بازگشته اند.

چگونه قتل یک کارشناس عراقی می تواند زمینه های فتنه را روشن کند؟

ترور الهاشمی و آینده ای مهم تر از آن
الهاشــمی،  ترور هشــام  علوی   جهان/    
کارشــناس و تحلیلگــر امــور امنیتی عراق 
بــا موجــی از محکومیت از ســوی مقام ها و 
شــخصیت های سیاسی این کشور همراه شد. 
به گزارش فارس، شــامگاه دوشــنبه دو فرد 
موتورســوار در منطقه زیونه بغداد، الهاشمی 
را پس از اتمام یک مصاحبه تلویزیونی هدف 
قرار دادند و وی پس از انتقال به بیمارســتان 
جان خود را از دســت داد. گروه تروریســتی 
داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. 
در همیــن زمینه، مقام ها و شــخصیت های 
سیاسی عراقی و بین الملل به این ترور واکنش 
نشــان دادند. سفارت کشورمان در بغداد ترور 
الهاشــمی را محکوم کرد. برهم صالح، رئیس 
جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان هم 
ترور الهاشمی را جنایتی نفرت انگیز خواندند. 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق پس از تأیید خبر ترور 
الهاشمی، دستور برکناری سرتیپ قاسم فهد، 
فرمانده لشــکر اول پلیس فدرال که مسئول 
تأمیــن امنیت بخش الرصافه بــود را صادر و 
قاتالن الهاشمی را به پیگرد قانونی و مجازات 
عادالنه نزد دستگاه قضایی کشور تهدید کرد. 
وی گفت اجــازه نخواهــد داد عملیات های 
تروریستی بار دیگر به صحنه عراق بازگردد و 
امنیت و ثبات کشور را برهم زند. حشدالشعبی 
نیز در بیانیه ای با شــهید دانســتن الهاشمی 
ایــن ضایعه را تســلیت گفــت و اعالم کرد 

حشدالشعبی از صمیم قلب، شهادت الهاشمی 
را به خانــواده این روزنامه  نــگار عراقی، همه 
مراکز پژوهشــی و راهبردی تسلیت می گوید 
و خواستار پیگیری مسئوالن این جنایت شده 

است.
وقوع این تــرور در زمان کنونــی با توجه به 
شــرایط داخلی و منطقه ای عراق، سؤاالتی را 
به ذهن متبادر می ســازد که این ترور چگونه 
می توانــد جرقــه ای برای بر هــم زدن صلح 
و آشــتی داخلی عراق باشــد و چه کسانی از 
قتل هشــام الهاشمی ســود می برند؟ پاسخ 
پرسش نخست به خوبی در اظهار نظر محمد 
البلداوی، نماینده پارلمان عراق دیده می شود 

که درباره طرح های آمریکا برای محدود کردن 
نقش حشدالشعبی از طریق ایجاد کودتای نرم 
علیه آن و ایجاد درگیری های داخلی هشــدار 
داده بود. با تکیــه به این تحلیل که اطالعات 
بدســت آمده درباره نقش آمریکا در منحرف 
ســاختن مســیر تظاهرات های مسالمت آمیز 
مردم عراق در ســال گذشــته، اقدام آن علیه 
نهادهــای امنیتی و تالش بــرای بازگرداندن 
سیاستمداران تحت تعقیب قضایی به کشور، 
همگــی نشــانه های آغاز کودتای نــرم علیه 
حشدالشــعبی اســت، می توان ترور سیاسی 
شخصیت های سیاسی عراقی و بهره برداری از 
این ترورها را نیز در همین چارچوب گنجاند.

برای رسیدن به پاسخ پرسش دوم الزم است 
ابتدا فضای سیاســی و امنیتی حاکم بر عراق 
پیش از این ترور بررســی شود. سرتیتر اخبار 
اصلــی عراق در روزهای گذشــته بــه تداوم 
نقض  حاکمیت عراق از ســوی آمریکا، اهانت 
روزنامه ســعودی الشرق االوسط به مرجعیت 
عالی این کشور و اقدام های سازماندهی شده 
بــرای تخریب وجهه حشدالشــعبی از جمله 
دستگیری شــماری از اعضای این سازمان از 
سوی نیروهای امنیتی کشور اختصاص داشت. 
اگر با دقت به این اخبار نگریسته شود، هر سه 
محور در راســتای تالش برای تحریک حشد 
و وادار کردن آن به واکنشــی حساب نشــده 
و زیرســؤال بردن اهداف ملی از تشــکیل آن 
دنبال می شــد. اما هوشــیاری رهبران آن با 
حفظ رویکرد ملی مانع افتــادن آن ها به تله 
آمریکایی ســعودی شد.  سازماندهی شــده 
هرچند آن ها بار دیگر تــالش کردند فرصت 
جدیدی برای ضربه وارد کردن به این سازمان، 
برای خود ایجاد کننــد. ایجاد فرصت جدید 
برای ضربه به حشدالشــعبی و انتقام جویی از 
آن بــه عنوان مخالف اصلــی حضور نظامیان 
آمریکایــی در عراق و منحرف کــردن افکار 
عمومی عراق از ماجــرای اهانت به مرجعیت 
و نقض های حاکمیتی مستمر آمریکا در عراق 
می توانــد دو انگیزه اصلی ائتــالف آمریکایی 
ســعودی از ترور کارشــناس و تحلیلگر امور 

سیاسی عراق در بغداد باشد.

فــارس: در دیــدار هیئتــی از حماس با 
مدیــرکل امنیــت عمومی لبنــان، درباره 
چالش های موجود علیه مسئله فلسطین و 
نیز آوارگان فلسطینی بحث و تبادل نظر شد.

جهان: شماری از کارمندان دولتی و کسبه 
بازار در اقلیم کردستان روز گذشته در برابر 
دفتر پارلمان اقلیم در سلیمانیه در اعتراض 
به تأخیر در پرداخت حقوق ها تجمع کرده 

و به داخل دفتر پارلمان یورش بردند.
فارس: اعضای حزب »آبه شینزو« نخست 
وزیر ژاپن در قطعنامه ای از وی خواســتند 
سفر آینده رئیس جمهور چین به این کشور 
را در اعتراض به تصویب قانون امنیت ملی 

هنگ کنگ لغو کند.

 صهیونیست ها©
 بحران پیروزی دارند

جهان: یکی از شــبکه های صهیونیســتی 
در گزارشــی از بحران پیروزی در اسرائیل 
دســت کم در دو دهه گذشــته خبر داد. 
روزنامــه رأی الیوم به گزارش از شــبکه 
12 تلویزیون اســرائیل نوشــت: بنیامین 
نتانیاهــو هیچ خاطره خوشــی از خودش 
باقی نگذاشته، به ویژه اینکه بیشترین دوره 
نخســت وزیری در اسرائیل را داشته است. 
نتانیاهو در هیچ جنگی پیروز نشده و هیچ 
طرح حاکمیتی ارائه نداده اســت. پیش از 
او هم آریل شــارون، در ســال 2005 در 
هیــچ اقدامی پیروز نشــد و در حمله های 
مقاومت فلســطین در نوارغزه عقب نشینی 
کــرد. همان اقدامی که ایهــود باراک، در 
ســال 2000 میالدی انجام داد و به ارتش 
رژیم صهیونیســتی دستور داد پس از 18 
سال حضور در سرزمین لبنان، به اسرائیل 
برگردنــد. ایهود اولمرت هــم در جنگ با 

لبنان در سال 2006 شکست خورد.
این تجربیات بد تاریخی سبب شده الگوی 
مقام هــای رژیم صهیونیســتی تغییر کند 
و در راه انداختــن جنگ ها همیشــه مردد 
باشــند. آن ها حتی دیگر نسبت به آینده 
خود هم مطمئن نیســتند و نتانیاهو رسماً 
گفته »تــالش خواهم کرد« اســرائیل به 
صدمین سالروز خود برسد؛ اما تاریخ به ما 
آموخته که هیچ حاکمیت یهودی بیش از 

80 سال باقی نمانده است.
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در حزب جمعیت اسالمی افغانستان چه خبر است؟©
در یک اتفــاق غیرمنتظره، گروهی از صاحب نامان حزب جمعیت اســالمی 
افغانستان که در رأس آن ها ژنرال »عطا محمد نور« قرار داشت، »صالح الدین 
ربانی« رهبــری این حزب را مخلوع اعالم کــرده و در مقابل، آقای ربانی که 
فرزند پروفســور برهان الدین ربانی، رهبر متوفی این حزب اســت، اســامی 
چهره های سرشناس حزب جمعیت که چنین موضعی گرفته بودند را به عنوان 
اخراجی های این حزب منتشر کرد. او تأکید کرده بود رفتار این چند نفر موجب 
نابسامانی ها و آشفتگی در عملکرد حزب جمعیت اسالمی شده است. این خبر 
بی تردید بیش از هر کس ارگ ریاســت جمهوری و شخص آقای اشرف غنی 
را از ســویی و از سوی دیگر دکتر عبداهلل، رقیب پیشین و شریک فعلی او در 
قدرت را شادمان ساخت. هر چند عجیب به نظر می رسد، اما این واقعه از معدود 

اتفاق های یک سال اخیر بود که هم غنی و هم عبداهلل را خشنود کرد.
باری، ماجرا به انتخابات ریاست جمهوری و اختالف های پیامد آن بازمی گردد. 
پــس از آنکه آقای غنی در آن انتخابات اعالم پیــروزی کرد، طرفداران دکتر 
عبداهلل اسنادی مبنی بر تقلبی بودن 300 هزار رأی ارائه می دادند. آن ها مدعی 
بودند این آرا، بخشــی پیش از شروع ساعات رسمی رأی گیری و بخشی پس 
از پایان این ساعات به صندوق ریخته شده و بنابراین معتبر نیستند، اما مرکز 
مربوط به داوری این دعوا در کابل دســت آخــر، رأی به صحت آرا و پیروزی 

آقای غنی داد.
در پی این اتفاق حامیان دکتر عبداهلل دچار اختالف نظر جدی شدند. بخشی 
که در رأس آن ها خود دکتر عبداهلل قرار داشــت و اکثریت را تشکیل می داد، 
معتقد بودند گرفتن سهم کمتری از قدرت، بهتر از تماشاگر محض بودن است، 
اما دسته ای دیگر که بیشتر جوانان حامی دکتر عبداهلل را دربرمی گرفت و آقای 
»صالح الدین ربانی« وزیر خارجه سابق افغانستان نیز در رأس آن ها قرار داشت، 
معتقد بودند به طور قطع تقلب صورت گرفته و شراکت در قدرت به معنی تأیید 
و پذیرش این رویه و به معنای مرگ دموکراسی در افغانستان است و بهتر است 
آن ها به نشانه اعتراض، همچنان دولت غنی را به رسمیت نشناخته و در صورت 

لزوم یک اپوزیسیون پرقدرت را تشکیل دهند.
در این بین برخی مشــاهیر عرصه سیاست افغانســتان هم بودند که در هیچ 
طرفی نبودند. آن ها طی فرایند پیچیده ای که »حنیف اتمر« مشــاور ســابق 
امنیتی آقای غنی چید، ابتدا گرد او به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
جمع شــدند، اما در ادامه اختالفاتی پیش آمد که حنیف اتمر به طور کل از 
نامزدی انتخابات کناره گرفت و این جمع مشاهیر سیاسی که اغلب طرفداران 
ســابق دکتر عبداهلل و از برجســتگان حزب جمعیت اسالمی نظیر ژنرال عطا 
محمد نور، ژنرال اسماعیل خان، آقای یونس قانونی و دیگران بودند، نه راه پس 
برایشــان ماند و نه راه پیش، زیرا هم اشرف غنی از آن ها ناخشنود بود که چرا 
زیر بیرق او نرفته اند و هم بیش از غنی، دکتر عبداهلل از ایشان دلگیر شده بود 
که چرا در عمل اتمر را به وی ترجیح داده اند. آقای ربانی اما بر رأی خود باقی 
ماند و پس از تشــکیل دولت شراکتی جدید، با جذب جوانان به شدت تالش 
کرد با اتکا به اعتبار حزب جمعیت، حلقه نخست اپوزیسیون را بسازد. در اینجا 
حلقه جا مانده از قدرت که اغلب از بزرگان حزب جمعیت بوده و توســط اتمر 
بازی خورده بودند وارد شدند تا با بی اعتبار کردن جایگاه رهبری ربانی، از یکسو 
جایگاه خویش را در عرصه سیاست افغانستان بازسازی کنند و از سوی دیگر 
هم دل اشــرف غنی و هم دکتر عبداهلل را بار دیگر بدست آورند. حال باید در 
ادامه دید آن ها به راســتی برای سهمی از قدرت دست به این حرکت زده و به 
آن می رسند یا چنان که مدعی اند برای احیای دوباره حزب جمعیت اسالمی، 

افغانستان؟ گذشت زمان این واقعیت را آشکار خواهد کرد.
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اعتراض ها  تشدید  پی  در  علوی   جهان/   
ایالت  فرماندار  آمریکا،  پلیس  خشونت های  به 
از  فوق العاده،  اعالم وضعیت  »جورجیا« ضمن 
استقرار یک هزار نیروی گارد ملی برای مقابله 
با معترضان خبر داد. شبکه روسی راشاتودی در 
این خصوص گزارش کرد: در پی اعتراض های 
از قتل فلوید، برخی  سراسری در آمریکا پس 
ایالت  مرکز  »آتالنتا«  در  خشن  معترضان  از 
»جورجیا« به دفاتر پلیس ایالتی حمله کردند و 
تیراندازی ها نیز در این شهر افزایش یافت. برایان 
یک هزار  کرد: حدود  اعالم  دوشنبه  روز  کمپ 
نیروی گارد ملی آمریکا برای مقابله با معترضان 
و آنچه محافظت از کنگره ایالتی، اداره فرمانداری 
و ساختمان اداره امنیت عمومی توصیف شده، 

در شهر مستقر خواهند شد. در تعطیالت اوایل 
هفته جاری و همزمان با روز استقالل آمریکا، 
در خشونت های مرتبط با تیراندازی در آتالنتا، 
دست کم چهار نفر از جمله یک دختر هشت 
ساله جان خود را از دست دادند. براساس گزارش 
نشریه آتالنتا ژورنال کانستیتوشن در بازه زمانی 
11 خرداد تا هفتم تیر، 93 نفر در آتالنتا مورد 
اصابت گلوله قرار گرفتند که این رقم دو برابر 

همین بازه زمانی در سال 2019 است.
در همین حال، در ادامه خشــونت پلیس علیه 
مردم در آمریکا، مأموران پلیس شهر فونیکس 
در ایالت آریزونا با شــلیک گلوله، یک مرد را در 
خودرو پارک شــده به قتل رساندند. به گزارش 
ســی ان ان، این اقدام پلیس فونیکس موجب 

اعتراض های گســترده ای شــده است. تصاویر 
ویدئویی نشــان می دهد مأموران پلیس پس از 
کشف یک بسته مشــکوک در خودرو این مرد، 
وی را تهدید به شلیک می کنند. پلیس مدعی 
شــده این مرد، مسلح بوده و یک اسلحه کمری 

به همراه داشته، اما خواهرش این ادعا را رد کرده 
است. شلیک مرگبار پلیس فونیکس به سوی این 
مرد در حالی است که اعتراض های سراسری در 
آمریکا به اقدام های نژادپرســتانه و وحشیگری 

پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد.

اعالم وضعیت فوق العاده در جورجیا
یک هزار نیروی گارد ملی برای مقابله با معترضان آماده باش خوردند

گزارش
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شركت قند تربت حیدریه در نظر دارند:
تجدید بیمه نامه های مربوط به آتش س��وزی ابنیه ، ماشین آالت و موجودی 
انباره��ا ، مس��ئولّیت مدنی كارفرما ، عم��ر و حوادث گروهی ، ش��خص ثالث و 
بدن��ه خودروها ، تكمیل درمان گروهی خود را بصورت مش��ترك و برای مَدت 
یكس��ال از 1399/05/01 تا 1400/04/31 به ش��ركت بیمه گر واجد ش��رایط از 

طریق مناقصه واگذار نمایند. 
كلّی��ه متقاضیان محت��رم میتوانند از روز چهارش��نبه م��وّرخ 1399/04/18 با 
مراجعه به امور بازرگانی ش��ركت قند تربت حیدریه فرمهای A ، B و C مربوط 
به مناقصه را دریافت و پس از بررس��ی، پیش��نهادات كتبی خود را در پاكات 
در بس��ته تا روز ش��نبه موّرخ 1399,04,21 به امور بازرگانی ش��ركت تس��لیم 

نمایند. 
كلیه پاكتها در ساعت 10 صبح روز یكشنبه موّرخ 1399/04/22 در دفتر امور 
بازرگانی شركت گش��وده و برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند شد. در 
صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه بصورت 

حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

 

آگهی مناقصه

شركت قند تربت حیدریه 

شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری مناقصه  ، بشرح جدول ذیل 
ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��ركت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه ازتاریخ 99/04/18به 
س��ایت های http://www.tavanir.org.ir یا http://iets.mporg.ir یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را 
مطابق ش��رح مندرج دراس��ناد مناقصه حداكثر تا ساعت 12:00روز  شنبه  مورخ 99/04/28 به دبیرخانه شركت واقع در بیرجند_ 
بلوار پیامبراعظم)ص(_س��ایت اداری_ش��ركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده )تمام اوراق( تحویل 

نمایند. 
در ص��ورت نی��از ب��ه كس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قرارداده��ا تم��اس حاص��ل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین    
)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی(ریال

تاریخ،روز 
و ساعت 
افتتاح 

محل افتتاح پاکات

209/د/199

H خرید انواع تیر سیمانی
)مطابق با شرح اسناد 

مناقصه(
ساعت 8 2/500/000/000

صبح روز 
یکشنبه 
99/04/29

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم)ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی، سالن جلسات

خرید انواع تیر سیمانی گرد  
)مطابق با شرح اسناد 

مناقصه(
2/500/000/000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

س
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی     

آگهی مناقصه عمومی -  شماره : 209/د/99     
)نوبت اول(
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الكتریكی و مكانیكی  بیمارس��تان 
قائ��م )عج(  را از طری��ق مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . كلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000030، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاكت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه فوق مبلغ 1.300.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانكی می باش��د ك��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذكور به نشانی : مشهد - 

ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/5/1

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

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

 انتشار دیجیتالی 
هزاران سند فعالیت های داعش

 آمریکایی ها 
به دنبال مذاکره با پیونگ یانگ

 انباری از سالح های آمریکایی 
کشف کرده ایم

جهان: دانشگاه جورج واشــنگتن آمریکا 15هزار سند مربوط 
به فعالیت های گروه تروریســتی داعش را که در مواضع آنان در 
موصل بدست آمده به صورت آنالین در اختیار پژوهشگران قرار 
داد. آنچه در این پروژه در اختیار عموم قرار گرفته شــامل اسناد 
داخلی داعش است که به مسائل گوناگونی از جمله مسائل فکری، 
غنائم، برنامه ها و مسائل مربوط به وزارتخانه )دیوان(ها، نهادهای 
آموزشی، آموزش های نظامی و تحلیل ها مربوط می شود. دانشگاه 
جورج واشنگتن نیز با انتشار بیانیه ای تأکید کرد راه اندازی این 

پایگاه در راستای مبارزه با افراط  گرایی است.

جهان: هواپیمای اســتفان بیگان، قائم مقام وزارت خارجه 
آمریکا و نماینده این کشــور در مذاکرات با کره شــمالی در 
یک پایگاه نظامی آمریکا در جنوب ســئول به زمین نشست. 
او قرار اســت چهارشنبه و پنجشنبه با مقام های کره جنوبی 
دیدار کند. این در حالی است که کره شمالی گفته است: هنوز 
افرادی هستند که درباره میانجیگری مذاکرات بین واشنگتن و 
کره شمالی صحبت می کنند حتی پس از آنکه معاون اول وزیر 
امور خارجه کره شمالی کامالً واضح اعالم کرد پیونگ یانگ با 

آمریکا وارد گفت وگو نمی شود.

المیادین: سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانسی خبری 
گفت نیروهای یمنی مجموعه  عظیمی از ســالح ها را کشــف 
کرده اند که روی آن ها عالمت آژانس توســعه بین المللی آمریکا 
در البیضاء بوده است. یحیی سریع تأکید کرد: این آژانس نقش 
ابزارهای جاسوسی با شــعارهای انسانی را اجرایی می کند. این 
سخنگو افزود: سلسله عملیات هایی در انتقام خون شهید صماد 
داریم که خواب را بر شــما حرام خواهد کرد. وی ادامه داد: ما با 
تمام ابزارهای ممکن ولو سنگ به دفاع از یمن خواهیم پرداخت. 

ملت ما از گرسنگی نخواهند مرد، ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن:منت کشی در سئولیک دانشگاه آمریکایی منتشر کرد

خبر

 آخر هفته شوم ©
کودکان آمریکایی

گاردین: در خشونت های مسلحانه ای که از 
جمعه شب تا یکشنبه )آخر هفته مسیحی( 
در آمریکا اتفــاق افتاده نزدیک به 160 نفر 
کشــته و بیش از 500 نفر زخمی شده اند. 
یک کودک 6 ساله در »فیالدلفیا«، کودکی 
هفت ساله در »شــیکاگو«، کودکی هشت 
ســاله در »آتالنتا« و نوجوانی 15 ساله در 
نیویورک همه قربانیان دو روز آخر هفته در 

آمریکا هستند. 
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