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مختومه شدن 500 پرونده حقوقی آستان قدس در سه سال گذشته
معاون حقوقی این نهاد مقدس از تالش »هیئت توافق« برای حل و فصل منازعات حقوقی خبر داد

 ............ صفحه 3

12 4 7
گفت وگو با حمید بابایی به انگیزه انتشار رمان »چهل و یکم«  گفت وگو با دکتر موسی نجفی: مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران:

:jامام علی
دانش فراگیرید، 

زیرا آموختن 
دانش حسنه، و 

مذاکره آن تسبیح 
و جست و جوی 
آن، جهاد است. 
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عک
نویسنده ای که متن کهن نخواند

بی سواد است
تمدن رضوی منجر به تعریف جدیدی 

از هویت ملی ایرانیان شد
برای آموزش های مجازی 
پیوست فرهنگی آماده کنیم

 ............ صفحه 2

 رهبر معظم انقالب مجلس یازدهم را از قوی ترین مجالس پس از انقالب اسالمی خواندند و به نمایندگان توصیه هایی کردند  

کار برای مردم و پرهیز از مجادله

رونمایی 
قالیباف از 

بسته اقتصاد  
مردمی

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز گذشته در ارتباط تصویری با نمایندگان 
ملت در مجلس شــورای اسالمی، مجلس یازدهم را »مظهر امید و انتظار مردم« خواندند 
و با اســتناد به »بنیه قوی و ظرفیت های مادی کشــور« و »توانایی های معنوی و ایمانی 
ملت« تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکالت موجود قابل حل است و مجلس باید 
با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل 
مشکالت، تأثیر محسوس بگذارد. رهبر معظم انقالب اسالمی مجلس یازدهم را از قوی ترین 
و انقالبی ترین مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان پرانگیزه، پر ایمان، 

 ............ صفحه 2پر توان، تحصیلکرده و کارآمد« در کنار شماری از مدیران انقالبی...

 سیاســت  پیش از ســخنان رهبــر انقالب 
اسالمی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در این دیدار ویدئو کنفرانسی، گزارشی از 
رویکردها، برنامه ها و اقدام های مجلس ارائه کرد. 

وی گفت: رویکردهای...

بازار خودرو
باعرضه محدود 

به تعادل نمی رسد

تاخت قیمت ها  
درکالس 

فرمول یک

یک فعال محیط زیست 
در میزگرد  بررسی 

کمربندجنوبی مشهد:

شهررا برای 
مردم  بسازید 

نه خودروها
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 6

هم افزایی گروه های مقاومت 
از فلسطین تا یمن

»حماس« و
» انصاراهلل« علیه 
دشمن مشترک
 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
ابوالفضل ظهره وند

گفت وگوهای صلح افغانســتان امروز به صورت مجازی برگزار خواهد شد و وزیر امور 
خارجه از طرف ایران در آن شرکت خواهد کرد. در این نشست که اشرف غنی بحث 
پیوستن طالبان به فرایند دموکراتیک نظام سیاسی را مطرح می کند، با آنچه مد نظر 
طالبان است، فاصله زیادی دارد. آن ها به تازگی در مذاکرات بین االفغانی موضع قبلی 

مبنی بر اینکه دولت، یکی از گروه هایی خواهد بود...

گفت وگوهای صلح  افغانستان 
و آینده پیش رو
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان ام البنین )س( 

شرح در صفحه 3
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه 
وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  26 /04/ 99  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل                                                      محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت            محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

مناقصه عمومی 

           روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ف
پروژه ردی

نوعاعتبارموضوعمحل اجرا شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مبلغ برآورد براساس فهارس بها مدت پیمان )ماه(قرارداد

سال 1398 با شرایط  مندرج )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 9 
مورخ

احداث استخر شنای سرپوشیده تبادکان 1
829.۰36.7۵9.۵261.۴6۰.۰۰۰.۰۰۰1399/۰۵/۰61399/۰۵/۰8فهرستی عمرانیتکمیل ساختمانتبادکانمشهد2۰99۰۰۴۵۴2۰۰۰۰33

احداث استخر شنای سرپوشیده ناحیه 1  2
828.۴37.1۴7.۴1۴1.۴3۰.۰۰۰.۰۰۰1399/۰۵/۰61399/۰۵/۰8فهرستی عمرانیتکمیل ساختمانناحیه 1 مشهدمشهد2۰99۰۰۴۵۴2۰۰۰۰3۴

احداث استخر شنای سرپوشیده  ناحیه ۵ مشهد 3
2۰99۰۰۴۵۴2۰۰۰۰36

ناحیه ۵ 
817.329.69۴.۰۰787۰.۰۰۰.۰۰۰1399/۰۵/۰61399/۰۵/۰8فهرستی عمرانیتکمیل ساختمانمشهد

احداث استخر شنای سرپوشیده  ناحیه 6 مشهد ۴
2۰99۰۰۴۵۴2۰۰۰۰36

ناحیه  6 
تکمیل ساختمانمشهد

عمرانی
833.9۰2.۴79.98۴1.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰1399/۰۵/۰61399/۰۵/۰8فهرستی 

بهسازی دبستان تربیت تبادکان )روستای ۵
بهسازی  ساختمانتبادکانقرقی(2۰99۰۰۴۵۴2۰۰۰۰37 

عمرانی
27.200.000.000360.000.0001399/۰۵/۰61399/۰۵/۰8فهرستی 

اداره کل نوسازی مدارس 
خراسان رضوی

س
/ 9
90
35
63

اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوب��ی در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

ف
شماره ردی

مدت مبلغ برآورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهازمان اجرا

اسناد از سامانه
آخرین مهلت ارائه پاکت  
پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه
تاریخ و زمان برگزاری جلسه 

کمیسیون مناقصه

199/3

تجدید مناقصه انجام 
امور مربوط به حفاظت 

و نگهداری از اراضی 
شهرستان های استان 

خراسان جنوبی

700/000/000--12 ماه14/000/000/000

 ساعت12 روز شنبه 
مورخ 99/04/21 

الی  ساعت 14 روز 
دو شنبه  مورخ 

99/04/23

ساعت 13 روز شنبه مورخ 
99/05/04

ساعت 9صبح روز یكشنبه 
مورخ 99/05/05

299/7
عملیات خاكی و ابنیه فنی 

باند دوم محور طبس-
بشرویه هم زمان با 

ارزیابی كیفی
24 ماه102/000/000/000

تجمیع شده 
راه،باند فرودگاه 

و زیرسازی 
راه آهن
 سال99

4/740/000/000

 ساعت12 روز شنبه 
مورخ 99/04/21 

الی  ساعت 14 روز 
دو شنبه  مورخ 

99/04/23

ساعت 14 روز سه شنبه  
مورخ 99/05/07

ساعت 9صبح روز چهارشنبه 
مورخ 99/05/08

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

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

اجرایی برای زیارت دل هااجرایی برای زیارت دل ها
گفت وگوی قدس با عباس رثاییگفت وگوی قدس با عباس رثایی

 هنرمند مشهدی شرکت کننده در برنامه »عصر جدید« هنرمند مشهدی شرکت کننده در برنامه »عصر جدید«

 ............ صفحه  ............ صفحه 22 قدس خراسان قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ظریف: نسل کشی سربرنیتسا درحالی آغاز شد که اروپا درعمل به وظایف ناکام بود   سیاست: وزیر خارجه کشورمان در سالروز نسل کشی سربرنیتسا )قتل بیش از ۸هزار تن از ساکنان بوسنیایی 
شهر مسلمان نشین سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین امروزی توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی( در فضای مجازی تأکید کرد: ۲۵ سال پیش در چنین روزی نسل کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به 
وظایف بنیادین خود ناکام بود. با گذشت ربع قرن، اروپا درگیر ناتوانی مشابهی است. خودداری سازمان ملل متحد از هرگونه اقدامی در آن زمان )که تا ابد دامنگیر این نهاد جهانی خواهد بود( باید درسی برای امروز باشد.

آیت اهلل خامنه ای  حضرت   :khamenei.ir
صبح روز گذشــته در ارتبــاط تصویری با 
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی، 
مجلس یازدهــم را »مظهر امیــد و انتظار 
مردم« خواندند و با اســتناد به »بنیه قوی و 
ظرفیت های مادی کشــور« و »توانایی های 
معنوی و ایمانی ملت« تأکید کردند: اطمینان 
داریم همه مشکالت موجود قابل حل است و 
مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز از 
حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در 

روند حل مشکالت، تأثیر محسوس بگذارد. 

 از قوی ترین و انقالبی ترین »
مجالس پس از انقالب

رهبر معظم انقالب اسالمی مجلس یازدهم 
را از قوی تریــن و انقالبی ترین مجالس پس 
از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان 
پرانگیزه، پر ایمــان، پر توان، تحصیلکرده و 
کارآمد« در کنار شــماری از مدیران انقالبی 
و دارای ســوابق اجرایی، و نیز شــماری از 
پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس 
یازدهم را به مجلســی بسیار 
خــوب و امیدبخــش تبدیل 
کرده اســت. ایشــان با ابراز 
خرسندی از حساسیت نشان 
به  یازدهــم  مجلــس  دادن 
مسائل انقالب و سرعت عمل 
نمایندگان در تشکیل هیئت 
رئیسه و کمیسیون ها افزودند: 
مهلت چهار ساله نمایندگی، 
فرصت خوبی برای ریل گذاری 
و  عمومی کشــور  حرکــت 
تأثیرگذاری فــراوان در روند 
حل مسائل و پیشرفت و آینده 

ایران است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
سخنانشان  از  دیگری  بخش 
اقتصادی  فراوان  مشــکالت 
کشور را به »بیماری« تشبیه و 
در عین حال تأکید کردند: به علت بنیه قوی 
و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه 
بر این بیماری را دارد. رهبر انقالب اسالمی 
»تورم، کاهــش ارزش پول ملی، گرانی های 
بی منطق، مشــکالت بنگاه های تولیدی و 
مشــکالت ناشــی از تحریم ها« را از جمله 
مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه 
برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده 
اســت. ایشان در تشریح برخی ظرفیت های 
کشــور افزودنــد: ایجــاد هزاران شــرکت 
دانش بنیان، اجرای صد هــا طرح زیربنایی، 
بهره برداری مســتمر از طرح هــای جدید، 
پیشرفت های حیرت انگیز در صنایع نظامی و 
موفقیت های تحسین برانگیز در مسائل فضایی 
نتایج استفاده از بخشی از ظرفیت های بسیار 

قوی وگسترده در کشور است.

ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت های »
معنوی ملت 

رهبر انقالب ظرفیت هــای معنوی ملت را 
که در ایمان مذهبی و انقالبی مردم ریشــه 
دارد، مکمل ظرفیت های فــراوان طبیعی، 
جغرافیایی و تاریخی برشمردند و افزودند: باید 
ظرفیت های معنوی را به عنوان عاملی بسیار 

مهم، مورد توجه و اســتفاده قرار داد. ایشان 
»حضور بهنــگام و فداکارانه مردم در مقابله 
با موج اول کرونا«، »خدمات بســیار با ارزش 
ملت در نهضت کمک مؤمنانه به خانواده های 
ضعیــف« و »حضور با شــکوه و خیره کننده 
مردم در بدرقه سردار سلیمانی« را نمونه هایی 
از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند 
و افزودند: مــردم در تجلیل از »مظهر اقتدار 
ملی و جهادی« ایرانیان یعنی شهید سلیمانی 
نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل 
استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود 

باالترین ارزش ها را قائل هستند.

توصیه به نمایندگان مجلس»
رهبر انقالب اســالمی سپس توصیه هایی را 
خطاب به نماینــدگان مجلس یازدهم بیان 
کردند. »نیــت الهی و خالــص«، »کار برای 
مــردم« و »پرهیز از جو زدگی« نخســتین 
توصیه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای به 
نمایندگان مجلس بــود. توصیه دیگر رهبر 
انقالب مربوط به »سوگند نمایندگان« بود که 
گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار 

مجلس ادا می کنند، یک سوگند شرعی است 
و بر اســاس آن باید به صورت جدی پاسدار 
حریم اسالم و نگهبان دستاورد های انقالب 

اسالمی باشند.
ایشــان در سومین توصیه، »توجه به مسائل 
کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن 
به حاشیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعی« 
را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: در شرایط 
کنونــی، در موضوع اقتصاد، مســائل اصلی 
کشور عبارت اند از: »تولید، اشتغال، مهار تورم، 
مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی 
اقتصاد کشور به نفت«. ایشان در زمینه مسائل 
اجتماعی هم تأکید کردند: موضوع »مسکن« 
به عنوان یک مســئله بسیار مهم و کلیدی، 
مسئله »ازدواج جوانان و راه های تسهیل آن«، 
مســئله »فرزندآوری و جلوگیری از حرکت 
کشور به ســمت پیری جمعیت« و مسئله 
»مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان 

مدت« از دیگر مسائل اصلی کشور هستند.

مجادالت مردم را ناراحت می کند»
حضرت آیت اهلل خامنه ای توصیه چهارم خود 

به نمایندگان مجلس یازدهم را به »تعامل و 
هم افزایی قوا« اختصاص دادند و گفتند: نقشه 
کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه 
قضائیه این گونه است که آن ها باید مصوبات 
مجلس را بــه صورت دقیــق و کامل اجرا 
کنند و هیچ گونه تعللی در این زمینه جایز 
نیســت. ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب 
به نمایندگان مجلس تأکیــد کردند: روابط 
مجلس با دولتمردان بایــد مطابق قانون و 
شــرع باشد؛ یعنی سؤال و تفحص به عنوان 
حق مجلس وجود داشته باشد، اما توهین و 
دشــنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به 
هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها 

حرام شرعی است.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: 
حضــور وزرا در یــک ماه اول آغــاز به کار 
مجلس و ارائه گزارش از شــرایط کشور، کار 
بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا 
تهمتی زده شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: از برخورد های احساسی و غیرمنطقی 
پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، 
خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد. ایشان 
درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: 
مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق 
و پیگیری آن را دارند و به شــدت با مجادله 
و گریبان گیری و تشــنج میــان قوا مخالف 
هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس 
دســتگاه ها برای افکار عمومی زیان بخش و 

ناراحت کننده است.

دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود »
را انجام دهند

رهبر انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام داخلی 
و یکصدایی در برابر جبهه گســترده دشمن 
را تکلیف همه مســئوالن و قوا برشمردند و 
افزودند: امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و 
قبیح ترین آن آمریکاست، تمام توان سیاسی، 
اقتصــادی و تبلیغاتی خود را بــرای به زانو 
درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است 
و در چنین شرایطی حتی با وجود اختالف 
ســلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشــمن 
یاوه گو باید دست به دست هم بدهیم و یک 
سخن گفته شود. ایشان همچنین با اشاره به 
ســال آخر دولت گفتند: سال آخر دولت ها 
معموالً سال حساســی است و باید مراقبت 
شــود که پیگیری امور به هیچ وجه سست 
نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که 
دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام 
دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت 
را با ارائه صورت وضعیــت، به دولت بعدی 

تحویل دهند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در بخش پایانی 
سخنانشان، گسترش مجدد بیماری کرونا و 
جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتالیان را 
حقیقتاً غم انگیز خواندند و با تجلیل چندین 
بــاره از خدمات درخشــان و فداکاری های 
کادر های درمانــی که بعضی از آن ها نیز در 
راه خدمت به مردم به بیماری مبتال شدند و 
یا جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، 
بعضی افراد حتی کار ســاده ای مثل ماسک 
زدن را انجام نمی دهند کــه من واقعاً از آن 
پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت 

است، خجالت می کشم.

رهبر معظم انقالب مجلس یازدهم را از قوی ترین مجالس پس از انقالب اسالمی خواندند و به نمایندگان توصیه هایی کردند 

کار برای مردم و پرهیز از مجادله

 نتیجه ادغام بانک های نظامی شــد اخراج 450 نگهبان رســمی بانک مهر اقتصاد! س
خواهشاً پیگیری کنید چرا بانک سپه می خواهد نگهبانان رسمی بانک مهر اقتصاد را بعد 

ادغام پس از 6 سال خدمت، روزمزد قرارداد ببندد. 09150007883
درود بر آقای رئیســی، خوب دست این شرکت های هرمی و کالهبردار مثل شرکت س

هرمی تلفیق و هنر را کوتاه کردید. 09150004068
آقای شــریعتمداری بنگاه تولید وعده وعیدهای سرخرمنی به بازنشستگان تأمین س

اجتماعی  است، قطعاً اگر خودش حرف هایش را مرور کند، عرق شرم بر چهره اش جاری 
می شود، با این صحبت ها بازنشسته ها را چی فرض می کند! 09300000365 

خواهشمندم نسبت به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن همتراز به س
مسئوالن اطالع رسانی فرمایید باتشکر. 09180004214

مرغ 17 هزار تومانی. دالر 20هزار تومانی.میوه قیمت آنچنانی. کرایه خانه، خدا تومانی! س
دارو سرسام آور و... جنابان پشت میز نشین از زحماتتان سپاسگزاریم! 09350000304

 ابالغ پیام تسلیت فرمانده کل قوا©
 به خانواده امیر سرتیپ صدیق

 رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در تماس تلفنی با همسر مرحوم سرتیپ 
خلبان هوشنگ صدیق، فرمانده اسبق نیروی هوایی پیام تسلیت فرماندهی کل 
قوا را ابالغ کرد. سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل 
قوا در این تماس تلفنی ضمن آرزوی علو درجات برای مرحوم امیرسرتیپ خلبان هوشنگ 
صدیق، فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، با ابالغ سالم و تسلیت مقام معظم رهبری از 
سال ها مجاهدت، تالش و فرماندهی مخلصانه امیر صدیق در دوران دفاع مقدس تقدیر و 
تشــکر کرد. امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق 19 تیر ماه، در سن 79 سالگی بر اثر 

بیماری، دار فانی را وداع گفت.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند©
مهر: رئیس جمهور گفت: کسانی که به قصد 
ســوداگری، ارز صادراتی خــود را به چرخه 
اقتصاد کشــور برنمی گرداننــد، مورد پیگرد 
قانونی قــرار می گیرند و بــا هماهنگی اتاق 
بازرگانی فعالیت آن ها محدود می شود. حجت 
االســالم حسن روحانی صبح روز گذشته در 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با 
اشاره به نوسان های ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
تصریح کرد: وزارت صمت مســئول ایجاد انضباط در بخش صــادرات و واردات کاال در 
کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با 
بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات 
کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، 
صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی چهار ماه فرصت دارند و اگر 
در مدت سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان 

تشویق، مبنای برگشت ارز آن ها 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

نیویورک تایمزتأکید کرد 

 توافق ایران و چین؛ ©
ضربه سنگین به سیاست  های ضدایرانی ترامپ 

فارس: یک روزنامه آمریکایی با انتشار بخشی از جزئیات سند توافق همکاری جامع ایران 
و چین تأکید کرد این مشارکت ضربه بزرگی به سیاست های تهاجمی ترامپ علیه ایران 

وارد می کند.
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی تحت عنوان »چین و ایران، با ایستادگی و 
مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری تجاری و نظامی نزدیک می شوند«، سند »برنامه 25 
ساله همکاری های جامع ایران و چین« را اقدامی در جهت تضعیف تالش های ضدایرانی 

دولت دونالد ترامپ توصیف کرد.
ایــن روزنامه آمریکایی با مطرح کردن این ادعا که نســخه ای از این پیش نویس توافق 
پیشنهادی 1۸ صفحه ای را در اختیار دارد، نوشت که ایران و چین پیش نویس یک توافق 
همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را تهیه کرده اند که راه را برای سرمایه گذاری چندصد 
میلیارد دالری چین در بخش های انرژی و دیگر بخش های ایران فراهم می کند و این اقدام 
ضربه بزرگی به سیاست های تهاجمی ترامپ علیه ایران وارد می کند. این روزنامه آمریکایی 
در ادامه گزارش خود به توسعه همکاری نظامی میان ایران و چین اشاره کرد و نوشت: 
بر اساس سند جامع همکاری ایران و چین، آموزش ها و رزمایش های مشترک، تحقیقات 
مشترک و توسعه تسلیحات و اشتراک گذاری اطالعات میان دو کشور برای مبارزه با »نبرد 

بی وقفه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم مرزی« افزایش می یابد.

نماینده پارلمان عراق:

 حکم جلب بین المللی ترامپ ©
به اتهام ترور سردار سلیمانی صادر شود

تسنیم: »حسن ســالم« نماینده پارلمان عراق در سخنانی خواهان صدور حکم جلب 
بین المللی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتهام به شــهادت رساندن سردار 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شد. وی در ادامه افزود: دولت عراق باید در راستای 
صدور حکم جلب بین المللی ترامپ اقدام کند و سکوت کردن در این خصوص قابل توجیه 
نبوده و در عین حال خالی از خیانت و مزدوری برای واشنگتن نیست. این نماینده عراقی 
اظهار کرد: اگر دولت یک موضع گیری شجاعانه در قبال نقض حاکمیت کشور اتخاذ نکند، 

عراق به سمت سرنوشت نامعلومی کشیده می شود.

انتشار گزارش پیشرفت تحقیقات سانحه هواپیمای اوکراینی

سازمان هواپیمایی: خطای انسانی عامل بروز حادثه بود©
ایسنا: ســازمان هواپیمایی کشوری گزارش 
پیشرفت تحقیقات بررسی سانحه هواپیمای 
اوکراینی را منتشــر کرد که در بخشی از این 
گزارش خطای کاربر عامل بــروز این اتفاق 
اعالم شده است. در بخشــی از این گزارش 
آمده اســت: در حدود ســاعت 4 بامداد روز 
چهارشنبه 1۸ دی ماه 139۸، با توجه به تغییر 
در سطح آمادگی پدافند هوایی کشور، بخش نظامی به بخش غیر نظامی کنترل فضای 
کشور اطالع می دهد که تنها پروازهایی مجاز به برخاست از باند فرودگاه ها هستند که از 
قبل توسط شبکه پدافند شناسایی شده و مجوز پرواز آن ها توسط این شبکه صادر شده 
باشد. این تغییر با هدف افزایش اطمینان از شناسایی شدن پروازهای غیر نظامی توسط 

شبکه پدافند و پرهیز از هدف گیری اشتباه آن ها صادر شده بود .
اما در یکی از سامانه های دفاع هوایی تهران، پس از جابه جایی سامانه که منجر به تغییر 
مکان جغرافیایی و سمت سامانه شده بود، فرایند تنظیم مجدد راستای شمال سیستم 
در اثر خطای انســانی و اجرا نکردن مراحل الزامی پس از جابه جایی فراموش می شود. 
این ســامانه به دلیل تنظیم ننمودن صحیح مجدد شــمال، دچار خطایی برابر با 107 
درجه می شود و در زمان پرواز هواپیمای اوکراینی، سمت اهداف و اشیای شناسایی شده 
توسط  ســامانه با افزایشی برابر با 107 درجه توسط کاربر سامانه دفاع هوایی مشاهده 
می شد. کاربر سامانه دفاع هوایی مشخصات هدف شناسایی شده را در ساعت  6:14:21 
روی بستر ارتباطی به مرکز هماهنگی مربوطه اعالم می کند. این هدف همان هواپیمای 
اوکراینی بوده که از سمت فرودگاه امام در حال نزدیک شدن به سامانه بوده است، ولی 
توسط سامانه به عنوان هدفی که از ناحیه جنوب غربی در حال نزدیک شدن به تهران 

بود، شناسایی می شود.
اطالعات ثبت شده نشان می دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده 
است. در ساعت 6:14:41 کاربر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مرکز هماهنگی، 
یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی که شناسایی کرده بود، شلیک کرد. مطابق 
دســتورالعمل های مربوط در صورتی که سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز 
هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است. این 
تمهید نیز به عنوان یک الیه مراقبتی دیگر پیش بینی شده بود که رعایت نگردید. در زمان 
شلیک موشک اول، هواپیما در ارتفاع و موقعیت عادی قرار داشت. اطالعات سامانه های 
شناسایی به درستی توسط سیستم های زمینی دریافت می شد و در زمان شلیک، هواپیما 
در مســیر صحیح پروازی خود قرار داشــت. با توجه به تداوم سیر حرکتی هدف کشف 

شده، موشک دومی در زمان 6:15:11از سامانه دفاعی به سمت هواپیما شلیک می شود.

بیایید این قسمت را از ©
چینی ها بیاموزیم

فســاد در سیاســت و حکومت داری، چیزی 
شــبیه همین واقعه کروناست. کافی است در 
یک سیســتم عریض و طویل حکومتی، یک 
مهره فاسد داشته باشید و به موقع نتوانید آن 
را شناســایی و اخراج کنید. در زمان کوتاهی 
با تأســف و حیرت شاهد آلوده شدن بهترین 
نیروهای آن سیســتم مــورد بحث خواهید 
بود. این روزها از شــرق تا غرب همه سخن از 
پیشرفت معجزه آسای چین می زنند. هر کس 
فرضیه ای بــرای چگونگی ظهور این ابرقدرت 
جدید ارائه می کند. آن ها هم وقتی به سمت 
اقتصــاد آزاد رفتند و ناگهان در اواخر دهه 70 
میالدی، کشور فقیر و درمانده شان، با دنیایی 
متفاوت و سیاستمدارانشــان بــا درآمدهای 
بی سابقه مواجهه شدند، فهمیدند طمع می تواند 
نه تنها مانع پیشــرفت آنان شود، بلکه سبب 
می شود با سرعتی باورنکردنی، همین کشور 
فقیر و همین مردم همراه با خود را نیز از دست 
بدهند. چینی ها از ابتدای آغاز گشــایش های 
اقتصادی، برنامه جامعی برای پیشــگیری از 
فساد در این عرصه داشتند. آن ها هزینه فساد 
اقتصادی را برای مســئوالن حکومتی چنان 
باال بردند که اغلب مقامات ارشد و چهره های 
مشهور حزب حاکم اگر متهم به فساد می شدند 
و دستشان رو می شد، پیش از دادگاه، دست به 

خودکشی می زدند.
ما دیر به این نتیجه رســیدیم؛ بنابراین برای 
کنترل و حــذف آن، اکنون که عزم مبارزه با 
آن را علنی کرده ایم، برایمان سخت تر شده و 
تاوان بیشتری دارد. باید پذیرفت هر مبارزه ای 
ابزار و اصول و شــیوه های خود را دارد. به ویژه 
در این روزگار کــه پنهان کردن خبر و اتفاق 
و ناگفته ای از مردم چندان آســان نیســت، 
باید شفافیت چنین مبارزه ای چنان باشد که 
توده مخاطبان حس اعتماد و همراهی شــان 
برانگیخته شود. معنی حرفم آن است که شما 
نمی توانید از یک سو ســاز و کار »سوت زنی« 
را بــرای بازتاب دزدی هــا و رانت خواری ها و 
کارشکنی ها و غیره پیشــنهاد دهید و بر آن 
پافشــاری کنید، اما همزمان اگر کسی آمد و 
سوت ممتدی کشید که گوش همه را کر کرد، 
چون مورد او را نمی پسندید یا شخص مجرم 
در جریان واقعه مورد نظر آن سوت زن از حزب 
و دار و دســته و خویشــان و دوستان و یاران 
سیاسی و غیره شماست، آن را ندیده بگیرید. 
آقای قاضی دلسوز، آقای عدالت خواه راستین، 
آقای صاحب رسانه، نخبگان منصف و معترض 
و دیگر اقشار مؤثر در این حوزه، روی حسابم 

با همه شماست.
یکی از مقامات پیشین دیوان محاسبات مدتی 
است در فضای مجازی نکات تکان دهنده ای 
را درباره این مجموعه طرح کرده و خواســتار 
شفافیت آن شــده و اما پاسخ دریافتی کذب 
خواندن مطالبش و تهدید به شــکایت بوده 
است، چه خوب است در چنین مواقعی خود 
قوه قضائیه سریع تر وارد شود؛ زیرا در شکایت ها 
عاقبت درست یا نادرست بودن این ادعاها برای 
مردم روشن می شــود. اما بی اعتنایی به  نشر 
انبوه آن ها و تماشــاگر بودن، اعتماد مردم را 
می سوزاند. عین این ماجرا درباره عدم حضور 
برخی متهمان سرشناس در برخی دادگاه های 
مهم و مرتبط الزم به یادآوری اســت. مشابه 
آن در مورد اســتاندار خوزســتان مطرح شد. 
اتهام های سنگین مطرح شد، اما نه کسی آن ها 
را به دادگاه برد و نه رسماً از مرجعی ذی صالح 
تکذیب شد. باری اگر این نبرد که همانا جنگ 
با اژدهایی هفت سر است، تمام و کمال و شفاف 
اجرایی نشود، چه بسا حاصل این همه زحمت 
و خون دل خوردن در نهایت عایدی ناچیزی 
برای این ســرزمین داشــته باشد. بیایید این 

قسمت را از چینی ها بیاموزیم!

فرمانده هوانیروز ارتش:
 به زودی به موشک های ©

 با برد 100 کیلومتر 
دست پیدا خواهیم  کرد

ایســنا: فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه 
»امروز هوانیــروز در بحث دفاعــی و امنیتی 
و موشــک های فایر اند فورگــت و نقطه زن و 
موشک های ۸/5 کیلومتر دستاوردهای بسیار 
خوبی داشــته اســت«، تأکید کرد: ان شاءاهلل 
به زودی به موشــک های 20 کیلومتر و 100 

کیلومتر دست پیدا خواهیم  کرد.
امیر سرتیپ خلبان یوســف قربانی صبح روز 
گذشــته در مراســم تجلیل از خلبانان فنی، 
پروازی و ستادی هوانیروز که با حضور رئیس 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی برگزار شد، 
با تأکید بر اینکــه هوانیروز ارتش امروز بازوی 
قدرتمند نظام است، تصریح کرد: آمریکایی ها 
وقتــی با پیروزی انقــالب از ایران رفتند، فکر 
کردند هوانیروز به ســرعت زمینگیر می شود، 
اما همه دیدند که هوانیروز در جریان غائله های 
گنبد و پاوه چه رشــادت هایی را از خود نشان 
داد؛ اگر پرواز شب شهید کشوری در ارتفاعات 
ســر به فلک کشــیده غرب انجام نمی شــد، 

مشخص نبود پاوه چه سرنوشتی پیدا می کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مردم از مجلس و 
دو قوه دیگر انتظار 
بیان حق و پیگیری 
آن را دارند و به 
شدت با مجادله 
و تشنج میان قوا 
مخالف هستند و 
همه بدانند فضای 
منازعه در رئوس 
دستگاه ها برای 
افکار عمومی 
 زیان بخش و 
ناراحت کننده است

بــــــــرش

 سیاست / مینا افرازه  این روزها مقامات آمریکا هر کدام سعی 
دارند به نوعی راهبرد فشار حداکثری ایاالت متحده در قبال ایران 
را موفقیت آمیز خوانده و شرایط کنونی را بهترین فرصت ایران برای 
مذاکــره با آمریکایی ها عنوان کنند. در همین رابطه، برایان هوک 
نماینده دولت آمریــکا در امور ایران در مصاحبــه  ای با المانیتور 
گفته است ایران با امتناع از گفت وگوی مستقیم با ایاالت متحده 
فرصت های خوبی را از دســت می دهــد. وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش افزود: آمریکا عجله ای برای مذاکره ندارد. راهبرد ما علیه 
ایران کارساز بوده است. برایان هوک درحالی در این مصاحبه تالش 
کرد تا از ضرورت مذاکره ایران با آمریکایی ها ســخن بگوید که از 
سوی دیگر با طرح موضوع از دست رفتن فرصت مذاکره و تهدید به 

پیچیده تر شدن اوضاع به ایران هشدار دهد.

اعتراف به رویکرد ضد ایرانی واشنگتن»
همزمان با این اظهارات هوک، ژنرال »فرانک کنت مکنزی« فرمانده 
تروریست های سنتکام در مصاحبه ای با شبکه لبنانی LCBI اعالم 
کرد جمهوری اسالمی ایران پس از شهادت سردار سلیمانی منفعل 
شــده و کارزار فشــار حداکثری علیه ایران یک کارزار اقتصادی و 
دیپلماتیک اســت و اصوالً مؤلفه نظامی ندارد. وی افزود: توانایی 
تصمیم گیری جمهوری اسالمی ایران دچار »آشفتگی« شده است. 
ایران می داند که ما در میدان عمل، توانایی داریم حمله مستقیم 
یا غیرمســتقیم به ما یا به شرکا یا متحدانمان را برای آن ها بسیار 

دردناک کنیم.
با نگاهی به اظهارات مقام های آمریکایی در روزهای اخیر، به نظر 
می رسد آن ها درصدد هســتند تا شرایط عرصه بین المللی و نیز 
مســائل داخلی ایران را به گونه ای جلوه دهند که در حال حاضر 
تنها قبول مذاکره با آمریکایی ها نجات بخش و فرصت طالیی برای 
بهبود آن شرایط است.  طرح تهدید سایه جنگ و اعمال فشارهای 
بیشتر بر ایران از یک سو و نیز فراهم بودن فرصت مذاکره به عنوان 
نجات بخش ایران از ســوی دیگر، در حالی است که اقدام های این 
روزهای آمریکایی ها برای اجماع سازی علیه ایران و پرونده هسته ای 

آن و نیز بازگرداندن تحریم های تســلیحاتی، تناقض آشکاری با 
هرگونه تغییر، نرمش و یا مذاکره پایاپای آن ها درخصوص اهدافشان 
در قبال ایران دارد و راهبرد کلی آن ها پیگیری همان سیاست های 

ضد ایرانی است.

تأکید دولت بر تداوم راهبرد مقاومت»
البتــه در داخل ایران نیز تقریبــاً همه دولتمــردان و مقام های 
دیپلماتیک،  طرح مذاکره از ســوی آمریــکا را رد کرده و عنوان 
می کنند آمریکا ناامید از فروپاشی اقتصادی ایران به گزینه مذاکره 
روی آورده است؛ بنابراین به نظر می رسد در شرایط کنونی، سیاست 
و اقدام های دولت آمریکا برای مذاکره با ایران به در بسته خورده است. 
درهمین رابطه، چند روز پیش معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد 
آمریکایی ها برای نابودی جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی های 
گسترده ای انجام دادند و به قول خودشان بی حساب چنین ادعایی 
ً  قابل ارزیابی است و وقتی  مطرح نمی کردند؛ چون می دانستند بعدا
از تحقق این هدف خود مأیوس شدند، به دنبال فروپاشی اقتصاد 
رفتند،  البته اقتصاد ما نیز از تحریم ها آسیب دیده، اما اکنون که از 
هر دو هدف خود ناامید شده اند، مطرح می کنند که ایران پای میز 

مذاکره بیاید و چراغ سبز هم نشان می دهند.
 با وجود تالش آمریکایی ها برای فراهم شــدن امکان مذاکره، اما 
جهانگیــری راهبرد دولت را نیز به صراحت مشــخص کرده و در 

این باره افزوده اســت: دولت بنا دارد در شــرایط جدید براساس 
سیاســت های مقام معظم رهبری که راهبــرد مقاومت در برابر 
فشارهای آمریکا بود، عمل کنیم و در کنار این راهبرد نیز قرار شد 

کاری کنیم که زندگی و معیشت مردم آسیب نبیند.

هرگونه مذاکره با آمریکا اشتباه است»
در همین رابطه، محمدحسن آصفری نیز بر این باور است تا زمانی 
که تکلیف برجام روشن نشده، هر گونه مذاکره با آمریکایی ها اشتباه 
اســت. نماینده مردم اراک در مجلس در گفت و گو با قدس اظهار 
کرد: پیش از هر چیز، باید ابتدا تکلیف امتیازاتی که ایران در برجام 
داده، مشخص شود و همچنین تعهدات آن ها عملیاتی شود تا پس 
از آن امکان طرح مذاکرات مجدد آن هم با شــرایط تأمین کننده 
منافع ایران فراهم شود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس افزود: دلیل اینکه برخی مدعی اند سیاست فشار 
حداکثــری آمریکا علیه ایران تأثیر گذار بوده، بی برنامگی و برخی 
ســوء مدیریت ها در دولت است. تحریم ها در داخل کشور بر بازار 
ارز و ســکه و نیز تولید اثر گذاشته اما در حال حاضر بخش عمده 
مشکالتی که در کشــور داریم، به عدم برنامه ریزی صحیح و بلند 

مدت در عرصه مسائل اقتصادی و سیاسی برمی گردد.
وی همچنین تأکید کرد: برای رفع مســائل اقتصادی، دولت باید 
مبادالت خود با دیگر کشورهایی که با آن ها ارتباطات دو جانبه دارد 
را با واحد پولی کشور خودمان یا طرف مقابل انجام دهد. از سوی 
دیگر، می توانیم طرح مبادله طال را هم در نظر داشــته باشیم و از 
کشورها بخواهیم که در ازای خرید محموله های ایران به کشورمان 
طــال پرداخت کنند تا از این طریق بتوان پایه های پولی را رشــد 
داد. آصفری معتقد است: گره زدن مسائل کشور به مذاکره یا دیگر 
موضوعات همچون توافق برجام، اقدامی آسیب زاست. مطمئناً این 
اقدام هــا نمی تواند خروجی مطلوبی را در حــوزه اقتصادی برای 
کشورمان درپی داشته باشد. عالوه برآن، مجلس نیز باید برنامه های 
راهبردی و راهگشا ارائه بدهد و دولت را در جنگ اقتصادی و فشار 

حداکثری آمریکا علیه ایران کمک و هدایت کند.
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نگاهی به اهداف آمریکا از به راه انداختن دوگانه تهدید و تطمیع در رابطه با ایران

دست و پا زدن  بیهوده با طرح دوباره مذاکره

 دوشنبه ۲3 تیر 1399  ۲1 ذی القعد   ه 1441 13 جوالی ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲9۲

خبر کوتاه

رونمایی قالیباف از بسته اقتصاد مردمی
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی در این دیدار ویدئو کنفرانسی، 
گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدام های 
مجلس ارائه کرد. وی گفت: رویکردهای 
مجلــس یازدهم برای تحــول در درون 
مجلس، هوشمندســازی، شفاف سازی، 
مردمی ســازی و کارآمدســازی است و 
تمرکز ما در ارتقــای کیفیت فرایندها و 
عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت 
گرفتــه که نتیجه عینــی و ملموس در 
زمینه حل مســائل اقتصادی و پیگیری 
مشکالت ملی و محلی برای مردم داشته 
باشد. قالیباف تصریح کرد: مردمی سازی، 
به معنای مشارکت معنادار و مؤثر مردم 
در همه فرایندها، شــفاف سازی، ناظر به 
ایجاد شــفافیت در اموری است که برای 
مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود 
از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک 
کردن همه فرایندهاست و کارآمدسازی 
نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی 
و بازطراحــی فرایندهــا و نظامات اداری 
و اجرایی اســت. ما عقیــده داریم دوره 
آزمــون و خطا دیگر تمام شــده و یک 

راه بیشــتر نداریم که آن هم بازگشت به 
آرمان انقالب اســالمی در عرصه اقتصاد 
است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید 
قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد 
مقاومتی اســت و مدیریــت جهادی که 

منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
رئیس مجلس ادامه داد: مجلس یازدهم 
با همفکــری و همراهی همه نمایندگان 
»بســته اقتصاد مردمی« را برای »تحول 
اقتصــادی به نفع مــردم« در پنج محور 
شامل اصالح ساختار بودجه ریزی کشور 
)بــر پایه درآمدزایی و هزینه کرد مفید و 
اســتقالل از درآمد نفتی(، نوسازی نظام 
مالیاتی کشور )با محوریت بستن مالیات 
بر خانه های خالی و فعالیت های سفته 
بازی و داللی در بازار مســکن، ارز، طال، 
خودرو و ...(، بهبود معیشــت اقشار کم 
درآمد، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و 
توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی 

پیش بینی کرده است.
رئیس مجلس همچنین بــا بیان اینکه 
پرداختن به هرگونه حاشیه ای که مجلس 
را از حل مسائل مردم دور کند خطاست، 
بر ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد.



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

»عفاف و حجاب و قیام گوهرشاد« موضوع جلسه مجازی شعر   آستان:  دهمین جلسه از سری جلسات مجازی انجمن  های شعر رضوی سراسر کشور به همت انجمن ادبی رضوی، انجمن ادبی بانوان رضوی 
و مؤسسه آفرینش  های هنری آستان قدس رضوی در قالب ارتباط با انجمن شعر بانوان رضوی گوهرشاد گرگان، دوشنبه 23 تیر 99 از ساعت 18 به صورت پخش زنده)live( در اینستاگرام برگزار خواهد شد.

این محفل ادبی مجازی با حضور محمدکاظم کاظمی؛ مجری کارشناس و محمدجواد غفورزاده)شفق(؛ استاد جلسه همراه با ارتباط ویژه با فاطمه نانی زاد و معرفی کتاب برپا می  شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نوستالژی زیارت های قدیم، چطور شکل گرفته است ؟ 

عطر خوش حرم، ارمغان موقوفات ©
آستان/ فاطمه باغشاهی: عطرافشانی 
در حرم منور و اماکن رضوی را »تعطیر 
حرم مطهر« می گویند. این مراســم با 
اســتفاده از عطر، گالب، مشک، عنبر، 
عود، اسپند و کندر، از دیرباز در آستان 
ملکوتی امام هشــتم)ع( انجام می شده 
است و اسناد تاریخی موجود در آرشیو 

اســناد آســتان قدس رضوی، آن را تأیید می کند. تنظیف و تعطیر حرم مطهر 
رضوی نیز به گونه  ای مورد توجه واقفان آستان قدس رضوی قرار گرفته است که 
حتی ذره  ای غبار و یا گل و الی را بر دامن زائران حضرت رضا)ع( مورد اشاره قرار 
داده  اند. ساالنه بیش از ۱۰۰ تن گالب، بیش از 2/5 تن اسانس و بیش از 3هزار و 
۶5۰ کیلوگرم کندر، اسپند، عود، گلپر و زغال صرف عودسوزی و خوشبو کردن 
فضای صحن  های حرم مطهر می شــود. تنظیف و تعطیر حرم مطهر، چهارمین 
سرفصل از 25 سرفصل موقوفاتی آستان قدس رضوی است که عواید حاصل از 
این رقبات وقفی طبق نیات واقفان برای تنظیف صحن  های حرم مطهر در فصول 
مختلف سال، فتیله  های عنبرســوز، جاروب های حرم مطهر و مصرف گالب در 

روزهای خاص تعیین شده است.

اسنادی ممهور به وقف عطر»
زهرا فاطمی مقدم، مسئول بخش نمایه  سازی اسناد آستان قدس رضوی می  گوید: 
»در طومار واقفان آســتان قدس رضوی نام ۱2 واقف با 22 رقبه وقفی به چشم 
می خورد که تنظیف و تعطیر حرم مطهر امام رضا)ع( را از ضروری ترین نیازهای 
مجموعه حرم مطهر عنوان کرده  اند«. انواع مزارع، قنات، باغ، زمین، کاروانســرا، 
حقابه، منزل و مغازه در شهرهای مختلف، برخی از رقبات وقفی خاص تنظیف و 

تعطیر حرم مطهر است.
 وی در این خصوص به موارد مصارف تعیین شــده توسط یکی از واقفان اشاره 
دارد که تنظیف حرم مطهر باید به قســمی صورت گیرد که در سه فصل بهار، 
تابستان و پاییز از غبار و در زمستان از برف و گل هیچ اثری در حرم نباشد و هر 
زائر و مجاور که بخواهد در هر مکانی بنشیند، بخوابد و یا غذا صرف کند، دامنش 
آلوده به ذره  ای غبار یا گل و الی نشود. وی به سندی دیگر اشاره دارد که واقف 
تأکید می  کند: بخشی از منافع موقوفه را صرف خوشبویی و تعطیر روضه رضویه 
که پیوسته مهبط مالئک مقربین و مطاف ارواح مقدسه انبیا والمرسلین و زائران 

عالی مقدار است، مقرر دارند.
 این اســناد که تمامی آن مربوط به دوره قاجار است، شامل صورت هزینه  هایی 
است که برای خرید گیاهان معطری مانند عود هندی، کندر، چوب ارسی، سعد 
کوفی، صندل ســفید، علف هندی و... نوشته شده است تا از آن ها برای خوشبو 
کردن حرم مطهر اســتفاده شــود. فاطمی مقدم به برخی از صورت هزینه های 
وقف برای تهیه عطر اشــاره داشــته و می گوید: »در این خصوص به  طور نمونه 
می توان از عناوین صورت هزینه  هــای صورت گرفته برای خرید گیاهان معطر 
به منظور سوخت خوشبو کردن حرم مطهر امام رضا)ع( در سال ۱3۱7 هجری 
قمری و خرید گیاهان معطر برای حرم رضوی مانند صندل، عود هندی، کندر و 
چوب ارسی در سال ۱288 هجری قمری نام برد«. عطردان، عطرپاش، گالب دان، 
گالب پاش، بخوردان، بخورسوز، عنبردان، عنبرسوز، عوددان و عودسوز، برخی از 
وســایلی است که برای این کار استفاده شده است. البته در ابتدا از گالب و عود 
برای عطرافشانی حرم مطهر استفاده می  شد، اما با گسترش فضاهای سرپوشیده 
حرم، برای پرهیز از دود حاصل از سوخت عود و عنبر، عنبرسوزی در رواق های 

حرم مطهر ممنوع و تنها به فضای صحن ها محدود شد.

توجه واقف به تنظیف حرم مطهر»
تطهیر حرم مطهر رضوی)ُکر بســتن( با توجه به ضرورت پاک نگه داشتن این 
آســتان ملکوتی از دیرباز اهمیت خاصی داشته است. چنانچه مجموعه  ای سند 
مرتبط با تطهیر حرم از دوره قاجار در آرشیو اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات 
آستان قدس رضوی نگهداری می  شود. اسنادی که در آن از تطهیر حرم با عنوان 

کر بستن یا کربندی یاد شده است و با نظافت روزمره حرم تفاوت دارد. 
فاطمی مقدم در این باره ابراز می  کند: »خرید ظرف  های مخصوص و پرداخت انعام 
برای انجام این کار، مهم ترین موضوعاتی است که در این اسناد به  چشم می خورد. 
از جمله این اسناد تاریخی می توان به عناوین پرداخت انعام به سقاباشی برای ُکر 
بستن حرم امام رضا)ع( در ســال ۱325 هجری قمری و خرید پارچه برای ُکر 
گرفتن)تطهیر( حرم رضوی در ســال ۱29۶ هجری قمری اشاره کرد«. در قدیم 
از ابزارهای متفاوتی برای این کار استفاده می  کردند. در گذشته حصیر، گلیم یا 
پالس کف حرم را در صورت نیاز به تطهیر، در حوض صحن عتیق می شســتند 
و زمین را با آب قلیل ســه مرتبه ُکر می گرفتند. برای تطهیر داخل روضه منوره 
و رواق  ها نیز ظرف مربع شــکلی را که حداقل به اندازه یک ُکر آب داشت، روی 
گاری خاصی قرار می دادند و سپس در جایی که نیاز به ُکرگیری داشت به یکباره 
می  ریختند تا تطهیر شود. عمل تطهیر، امروزه با استفاده از ابزار و وسایل جدید و 
دستگاه  های مخصوص صورت می پذیرد در حالی که در قدیم از »ملّه نوعی پارچه 
شــبیه به کرباس« برای جمع  آوری آب و سطل برای انتقال آب جمع  آوری شده، 
استفاده می  کردند. این کار در دوره قاجار به عهده سقاباشی بوده است، اما به گفته 
دایره  المعارف آستان قدس رضوی؛ تطهیر و نظافت روضه منوره و رواق  ها بر عهده 
خادمان و فراشــان و در صحن ها، بست ها و مسجد گوهرشاد از وظایف دربانان 
است. همچنین مراسم ُکر بستن با نام خدا و صلوات خاصه حضرت رضا)ع( شروع 

می  شود و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می  رسد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
معاون حقوقی آســتان قــدس رضوی از 
مختومه شدن بیش از 5۰۰ پرونده اختالفی 
بین آستان قدس رضوی و اشخاص حقیقی 

و حقوقی در سه سال گذشته خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا دانشور 
ثانی در گفت وگو بــا خبرنگار قدس افزود: 
بیشــتر این پرونده ها مربوط به پرونده های 
قدیمی و اختالف های پیچیده حقوقی بوده 
که تاکنون بدون راه حــل باقی مانده بود 
که با تالش هیئت توافق در آســتان قدس 
رضوی به نتیجه رســید و با توافق آستان 
قــدس رضوی و طرف هــای پرونده، مورد 
ســازش و حل و فصل قرار گرفت.وی ادامه 
داد: این پرونده ها بیشتر در زمینه اختالف 
در مالکیت اراضی و تغییر کاربری، اســناد 
منفسخه )فسخ شده( بر اساس قانون سال 
۱358، میزان دیون بدهکاران به آســتان 
قدس رضوی، اصالحــات ارضی مربوط به 
پیش از پیروزی انقالب اســالمی و... بوده 
که در مجموع بیش از 5۰۰ پرونده حقوقی 
با انجام بررسی های الزم و انجام تحقیقات 
میدانی و حضور طرفین دعوا در جلســات 
متعدد هیئت توافق و در راســتای منویات 
حجت االسالم والمســلمین مروی؛ تولیت 
معزز فعلی آستان قدس و تولیت سابق این 
آستان ملکوتی و براساس تأکیدات قائم مقام 
تولیت در سال های اخیر مختومه شده است.

حجت االسالم دانشور ثانی تأکید کرد: البته 
به کار بردن عبارت »توافق با طرفین دعوا« 
در این پرونده ها بــه معنای نادیده گرفتن 
نیات واقفان و حقوق موقوفه نیســت، بلکه 
در خصوص آن قســمت از حقوق موقوفه 
یا حقوق مدعیان پرونده کــه مورد تردید 
و تشــکیک بوده، با انجام مذاکره و رعایت 
ضوابط و دســتورالعمل های مربوط به این 
گونه پرونده ها منجر به مصالحه شده است.

 ارائه معاضدت های حقوقی»
 به مراجعان

معاون حقوقی آســتان قــدس رضوی در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت: وظیفه 
اصلی این معاونــت، اهتمام و تالش برای 
اســتیفای حقوق موقوفاتی است که مورد 
تعــرض و تعــدی قرار گرفتــه و در کنار 
اهتمام به این امر مهم، این معاونت به ارائه 
ارشادات و خدمات حقوقی به مستأجران 
و مراجعه کنندگان به آستان قدس رضوی 
هم می پــردازد. وی توضیح داد: این کار با 
بررسی و مالحظه اسناد و مدارک موجود 
در پرونــده و آنچه در اختیــار مراجعان 
است، انجام شده و آن ها نسبت به احقاق 
حق یا کشف حقیقت و واقعیت راهنمایی 

می شوند.
این مقام مســئول افزود: مثالً در سه ماهه 
اول سال جاری با وجود محدودیت زمانی 
برای انجام فعالیت های اداری که به خاطر 
جلوگیری از شیوع بیماری منحوس کرونا 
از سوی مســئوالن و مدیران ارشد آستان 
قدس رضوی اعمال شده بود، اما در این مدت 
حدود 275 مورد مشاوره و خدمات حقوقی 

نسبت به مراجعه کنندگان توسط مشاوران 
حقوقی این معاونت انجام و ارائه شده است.

کمیته وصول مطالبات»
وی در بخش دیگری از سخنانش به کمیته 
وصول مطالبات در آستان قدس رضوی هم 
اشاره و خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل 
از سه نفر به نمایندگی از معاونت پشتیبانی 
و اداری، معاونت امالک و اراضی و معاونت 
حقوقی آســتان قدس رضوی اســت که 
وضعیــت مالی مدیونیــن و بدهکاران به 
آســتان قدس رضوی را بررسی کرده و بر 
اساس وضعیت موجود این افراد و رعایت 
غبطه وقف و مصالح موقوفه، برای استیفای 

حقوق موقوفات، تصمیم گیری می کند.
قــدس رضوی  آســتان  معاون حقوقی 
اضافه کرد: فلســفه وجودی این کمیته 
بر اســاس تأکیدات تولیت سابق و فعلی 
آســتان قدس رضوی مبنی بر مساعدت 
بــا مســتأجران و نیز تأکیــد قائم مقام 
تولیت این نهاد مقدس بوده که برحسب 
دســتورالعمل های  و  ضوابط  مقــررات، 
مربــوط، وظایف خــود را انجام می دهد.

حجت االسالم والمســلمین دانشور ثانی 
اشــاره کرد: به طور متوسط هر هفته دو 
جلسه مربوط به کمیته وصول در معاونت 
حقوقی آستان قدس رضوی برگزار و در 
هر جلســه چهار پرونده حقوقی بررسی 
و تعیین تکلیف می شــود، بــه گونه ای 
که ســالیانه به طور متوســط افزون بر 
۱2 میلیــارد تومان از مطالبات آســتان 

قــدس رضوی از اشــخاص 
بدهکار  حقوقــی  و  حقیقی 
به این نهاد مقدس، توســط 
پیگیری هــای ایــن کمیته 
وصــول می شــود و با توجه 
به شــرایط خاص کشور در 
سال ۱399 از لحاظ وضعیت 

اقتصــادی در فعالیت های 
عمومــی در جامعــه بــه 
خاطر شرایط خاص و ویژه 
مربوط به بیماری منحوس 
اما  کرونا شاهد هســتیم، 
اردیبهشت  در  کمیته  این 
و خــرداد ســال جــاری، 
از 3میلیارد  بیــش  حدود 
تومان از مطالبات آســتان 
قدس رضوی از اشــخاص 
را  حقوقــی  و  حقیقــی 

وصول کرده اســت.معاون حقوقی آستان 
قدس رضوی با اشــاره به شــرایط خاص 
کشــور مبنی بر مبارزه با شیوع بیماری 
کرونا که گریبانگیر بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی شده است، خاطرنشان کرد: این 
معاونت همچون گذشته برای مساعدت با 
بدهکاران و بررسی مشکالت آنان همچنان 
بررسی وضعیت دیون اشخاص حقیقی و 
حقوقی بدهکار به آستان قدس رضوی را 
از طریق تعامــل با هیئت توافق و کمیته 

وصول در دستور کار خود دارد.

وظیفه اصلی این 
معاونت، اهتمام 

و تالش برای 
استیفای حقوق 

موقوفاتی است که 
مورد تعرض و تعدی 

قرار گرفته است

بــــــــرش

معاون حقوقی این نهاد مقدس از تالش »هیئت توافق« برای حل و فصل منازعات حقوقی خبر داد

 ساخت یک هزار واحد ©  مختومه شدن 500  پرونده حقوقی آستان قدس در سه سال گذشته
مسکونی با مشارکت 

خادمیاران در مازندران 
آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان مازندران اظهار کرد: یک هزار واحد 
مســکونی تا ســال آینده بــه همت دفتر 
مرکزی خادمیاران رضوی استان مازندران 
و با مشارکت ســایر نهادهای استان برای 
محرومان ســاخته خواهد شــد که سهم 
مشارکتی خادمیاران رضوی برای تحقق این 

پروژه ۱۰ میلیارد تومان برآورد  شده است.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از مازندران، 
محمداسماعیل امامزاده در نشستی که ظهر 
دیروز با آیت اهلل سیدرحیم توکل؛ نماینده 
مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری 
در دفتر کانون های خدمت رضوی اســتان 
داشت، بیان کرد: استان مازندران رکورددار 
بحث خادمیاری در کشور است و این نشان 
از دلدادگی مردم این خطه از کشور نسبت 

به اهل بیت)ع( به ویژه امام رضا)ع( است.
وی اعالم کرد: بیــش از ۱5 هزار خادمیار 
مازندرانی تا اســفند ســال 97، در سامانه 
نام نویســی کرده اند و پس از آن ســامانه 
نام نویسی به علت ســاماندهی خادمیاران 
بســته شــد و در حال حاضــر  2۶۴ هزار 

خادمیار در کل کشور ثبت نام کردند.
امامزاده با بیان اینکه ســاختار خادمیاری 
معطوف بــه دو کانون محله ای و تخصصی 
است، ابراز کرد: کانون خادمیاران محله ای در 
نقاط پرتجمع شهری و روستایی با محوریت 
مساجد یا حسینیه ها تشکیل می شود و امام 
جماعت مســجد به عنوان رکن اصلی این 
کانون، فعالیت های خادمیــاران را نظارت 
می کند.وی ادامــه داد: اهم فعالیت در این 
کانون ها شناسایی تهدیدها و فرصت هاست 
و نیاز محرومان شناسایی و در راستای رفع 

آن به نام امام رضا)ع( تالش خواهد شد.

کمک 2 میلیاردی به محرومان»
امامزاده با تأکید بر اینکه کار خادمیاران باید 
منجر به خدمت برای محرومان شود، اضافه 
کــرد: خادمیاران رضوی اســتان مازندران 
ماهانه ۱.5 تا 2 میلیارد تومان برای کمک به 
محرومان هزینه می کنند که در حوزه امام 
رئوف با حساسیت آمارها را بررسی می کنیم.

وی تأکید کرد: خدمت توســط خادمیاران 
نباید آشــکارا صورت گیرد بلکه باید شأن 
و عزت نفــس محرومان حفظ شــود.دبیر 
کانون های خدمت رضوی استان مازندران 
با اشــاره به اهدای سبد کاال در سال جاری 
گفت: از ابتدای سال تاکنون 3۱ هزار و 889 
سبد کاال به ارزش 7 میلیارد و ۱2۶ میلیون 
تومان به جامعه هدف اهدا شــده است.وی 
با بیان اینکه امســال ۱۰5 سری جهیزیه 
بــه ارزش ۴87 میلیون و 9۰۰ هزار تومان 
از محل کمک های خادمیاران تهیه شــده، 
افزود: برخی از این سرمایه ها از سوی کانون 
تخصصی خیران رضوی تأمین می شــود.

امامزاده با اشاره به اینکه امسال یک میلیارد 
و 23۴ میلیون تومان برای درمان بیماران 
هزینه شده اســت، ابراز کرد: خدماتی که 
در مجموع سه ماه انجام شد ۱۰ میلیارد و 

۴7۰ میلیون تومان هزینه دربرداشت.

محور فعالیت های ما  ایجاد فضایی برای تجربه زندگی است
 آســتان   تربیت نسل به ویژه نسلی مؤمن و معتقد به نظام 
ارزشی اســالم همواره در زمره دغدغه های اصلی والدین و در 

مرتبه بعدی متولیان نظام آموزشی کشور بوده و هست.
بنیاد فرهنگی رضوی نیز یکی از مؤسسه های آموزشی و پرورشی 
وابسته به آستان قدس رضوی است که فعالیت خود را مبتنی 
بر شکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان و شکل گیری هویت 
یکپارچه اسالمی- انقالبی قرار داده است. با اتمام سال تحصیلی 
99-98 با حسین باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی در 
ارتباط با برنامه های عملی این بنیاد برای تحقق طراحی مدل 
اجرایی و قابل تعمیم نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ 
اسالمی و سیره رضوی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

چه ضرورتی دارد که آستان قدس رضوی به عرصه   
تعلیم و تربیت ورود کند؟

بنیاد فرهنگی رضوی به عنوان یکی از حوزه های عملیاتی آستان 
قدس رضوی تالش کرده بــا بهره گیری از ظرفیت متخصصان 
حوزه تعلیم و تربیت، رویکرد نظری مطرح شــده در سند تحول 

را بپذیرد و رویکرد نظری را تبدیل به زبان عملی در مدارس امام 
رضا)ع( کند. البته این کاری دشوار و زمانبر بوده، اما ورود آستان 
قدس رضوی به این حوزه ضرورت دارد؛ چرا که در این شرایط سایر 
مراکز آموزشی غیردولتی درگیر بقا و مسائل سود و زیان هستند 
اما آســتان قدس رضوی با توجه به زیرساخت های بسیار خوبی 
که از دوره های قبل آماده کرده و در خدمت نظام آموزشــی قرار 
داده، امروز فرصت دارد تا با فراغ بال این مدل سازی را انجام دهد.

بنیاد فرهنگی رضوی برای حرکت به ســمت این   
مدل سازی، تاکنون چه گام هایی برداشته؟

در طول دو سال گذشته، در مرحله نخست به صورت گام به گام 
دوره پیش دبستانی را هدف گذاری کردیم تا یک پیش دبستانی 
با هویت کامالً متفاوت را معرفی کنیم. در این پیش دبســتانی 
برخالف دیگر مراکز از این دســت، »آموزش« مســئله شماره 
یک ما نیســت؛ بلکه زندگی کردن و ایجاد فضایی برای تجربه 
زندگی برای کودکان، محور فعالیت های ماســت. به این معنا 
که دوره پیش دبستانی دوره ای اســت که می خواهد کودکان 

ما را از زندگی خانوادگی برای ورود به زیســت اجتماعی آماده 
کنــد. مهم ترین پیش نیاز بچه ها در این دوران این اســت که 
فهم روشــنی درباره جامعه و دنیای پیرامونی خودشان داشته 
باشــند. هر کودک پس از ورود به پیش دبستانی امام رضا)ع( 
با سه ایستگاه مواجه می شود که 2/5 ماه با مربی خود در آنجا 

متوقف می شود.

یعنی زندگی با واقعیت های جامعه؟   
بله و به تعبیری اجتماعی شدن. در ایستگاه اول با محیط زیست، 
تجربه طبیعت و حفظ آن آشنا می شوند. در ایستگاه دوم با مفاهیم 
و موقعیت های اجتماعی به صورت تجربه شخصی آشنایی پیدا 
می کنند و در ایســتگاه سوم با توسعه توانمندی های آغازین، با 
پیش نیازهای موفقیت در جریان آموزش در دوران ابتدایی آشنا 
می شوند. ما در این مرکز با استفاده از نظریه فطرت گرایی تالش 
می کنیم که تمام این تجربه ها را به عنوان آیه ها و نشــانه های 
عظمت هســتی، به مفهوم خالق این نظام پیوند بزنیم و این به 

معنی تعلیم و تربیت اسالمی به صورت غیرمستقیم است.

گفتوگو
مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی:

سرزمینآفتاب

خـــبر
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
راهب��ری  و  نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  بیمارستان ام البنین)س(  
را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نمای��د . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000031، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه 
www. :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران 
در ص��ورت ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 330.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد - خیابان آیت ا...بهجت 

 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/22

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/4/26

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/6

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 اداره�کل راه وشهرس��ازی خراس��ان جنوبی در نظر دارد نسبت به انتخاب 
س��رمایه گذار جهت مش��ارکت در س��اخت پ��روژه تکمیل محور خوس��ف -
 س��ه راهی راهداران - دیهوک - طبس ، سه راهی شهید زارع – بشرویه  
واقع در  شهرس��تانهای  طبس، بش��رویه و خوسف اقدام نماید. لذا ازکلیه 
سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی�که دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه 
کشور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های مذکور با معرفی مجری 
ذیص��اح واجد رتب��ه بندی  فوق دع��وت بعمل می آید  درس��اعات  اداری  
جه��ت دریافت اطاعات بیش��تر به واح��د انتش��ارات اداره�کل به آدرس: 
بیرجند- انتهای خیابان ش��هید آوینی – میدان راه و شهرس��ازی – روبروی 
صدا و سیما – اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مرکزی، 

مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اطاعات بیش��تر : از روز دوش��نبه 99/4/23 لغایت روز 

چهارشنبه 99/4/25
3- آخری��ن مهل��ت اعام آمادگی : پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

  99/04/26

آگهی فراخوان مشاركت در ساخت  اداره كل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی )نوبت اول(

اداره ارتباطات واطاع رسانی - راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شركت سفید فوم 

مقصود )سهامی خاص(
به شماره ثبت 35084 و  شناسه ملی 

10380504151
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
س��فید فوم مقصود)س��هامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده که در س��اعت 14 روز شنبه 
1399/05/04 در محل مشهد خیابان احمدآباد 
پاستور یک پاک 15 تشکیل می گردد, شرکت 

فرمایند. 
دستور جلسه : 

1-تعیین اعضاء هیئت مدیره 
2-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
هیئت مدیره شرکت 99
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آگهی دعوت از سهامداران شرکت جوالن خادر 
وارچنگ سهامی خاص به شماره ثبت 21439

جوالن  شرکت  سهامداران  کلیه  اطاع  به  احترامًا 
بزودی  اینکه  به  توجه  با  رساند  می  وارچنگ  خادر 
بصورت را  سهامداران  اراضی  تحویل  قصد  شرکت 

 قرعه کشی دارد، لذا به کسانی که 25، 35، 36، 40، 
مهلت   1399/05/20 مورخه  تا  دارند  سهم   50 و   45
داده میشود با اصل برگه سهام به دفتر شرکت جهت 
تا  یک  از  که  کسانی  و  نماید  مراجعه  اولیه  نام  ثبت 
در  فقط  ندارند  نام  ثبت  به  نیازی  دارند  سهم   19
هر  است  ذکر  به  الزم   نمایند.  شرکت  کشی  قرعه 
شد  اعام  سطر  در  که  تعدادی  به  میتواند  دار  سهام 
بعنوان نماینده از طرف اقوام و دوستان با ارائه اصل 
برگ سهام اگر بنام خودش هم نباشد در قرعه کشی 
ثبت نام نماید. زمان قرعه کشی اعام خواهد شد.

شرکت جوالن خادر وارچنگ
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آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی
 به طورفوق العاده شركت چینی سارگل 

شرق )سهامی خاص(به شماره ثبت 45968 
و  شناسه ملی 10380619370

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
چینی سارگل شرق )س��هامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده که در س��اعت 17روز شنبه 
1399/05/04 در محل کارخانه واقع در مشهد 
ش��هر صنعت��ی ت��وس فاز ی��ک بلوار کوش��ش 
شمالی شرکت چینی مقصود تشکیل می گردد, 

شرکت فرمایند. 
دستور جلسه : 

1- تعیین اعضاء هیئت مدیره 
2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

ع هیئت مدیره شرکت  9
90
35
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اداره�کل تعاون،�کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران در نظ��ر دارد انجام�کلیه امور نقلیه مربوط به 
ماموریتهای اداری�کارکنان خود در س��طح اس��تان تهران را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از ش��رکتهای صاحیتدار در این زمینه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتش��ار آگهی تا پایان 
وقت اداری مورخ 99/5/8 جهت ش��رکت در مناقصه به سامانه خرید الکترونیك دولت  مراجعه و 
نس��بت به تکمیل مدارك و ارائه پیش��نهاد خود اقدام نمایند. الزم به ذکر اس��ت متقاضیان پس 
از ثبت قیمت پیش��نهادی در س��امانه خرید الکترونیك دولت موظفند حداکثر تا تاریخ یکش��نبه 
99/5/19 سایر مدارك مثبته را تحویل دبیرخانه این اداره�کل به نشانی سهروردی شمالی هویزه 

غربی نبش مرغاب نمایند.
این اداره�کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .                              شناسه آگهی911599/م الف1199
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آگهی تجدید مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
ش��هرداری پیش��وا باس��تناد مجوز ش��ماره 99/64/ش ص-99/2/14ش��ورای اسامی شهر 
براس��اس ردیف 20101002درنظردارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت تکمیل پروژه 
پارک بانوان )دیوارکش��ی،جدول وکفپوش کل مجموعه،تکمیل س��رویس بهداشتی واجرای 
تاسیسات( اقدام نماید لذاازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می آید به 
مدت ده روز پس ازانتش��اراین نوبت آگهی  جهت کس��ب اطاع بیشترو دریافت فرم شرایط 
ش��رکت در مناقص��ه وارائه قیمت به مع��اون اداری ومال��ی وامور قراردادها ی ش��هرداری 
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روزنامـه صبـح ایـران 4
 حجت االسالم مسعود آذربایجانی 

نویسنده کتاب »درآمدی بر روان شناسی دین«: 

 »فروید« می گفت علم جای دین را می گیرد©
ولی این اتفاق نیفتاد

مهر: سومین قسمت از فصل دوم برنامه 
تلویزیونی »چراغ مطالعه« از شبکه چهار 
سیما به روی آنتن رفت که در این برنامه 
کتاب »درآمدی بر روان شناســی دین« 
نوشته حجت االسالم مسعود آذربایجانی 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مســعود آذربایجانی در پاســخ به این 
پرسش که آیا این کتاب حمله به روان شناسی و دفاع از دین است، عنوان داشت، 
بله با این نقد مواجه شــده ایم. مثالً بعضی از روان شناس ها روی فروید مقداری 
تعصب دارند و ما نظریه های او درباره روان شناســی دین را مورد نقد قرار دادیم. 
اگرچه از منابع غربی هم برای این نقد استفاده کردیم، اما برای برخی قابل قبول 
نبود و متهم به سوگیری شدیم. فروید معتقد بود که دین امری موهوم است و در 

آینده علم جای آن را می گیرد که دیدیم این اتفاق نیفتاد.
نویسنده کتاب »درآمدی بر روان شناســی دین« افزود: برخی از دینداران این 
تصور را دارند که روان شناســی آمده تا جایگاه دین را در راهنمایی و مشــاوره 
انسان ها بگیرد. در اصحاب کلیسا در چند دهه این نگاه خیلی رایج بود. از طرفی 
هم برخی روان شناســان تصور می کنند که دین با روان شناســی تضاد دارد در 
صورتی که واقعیت این نیســت. اگر عالمانه به تعریف دین و روان شناسی نگاه 
کنیــم می بینیم که با هم مخالفتی ندارند. دو چارچــوب متفاوت دارند اما در 
جاهایی همپوشانی هم دارند. روان شناسانی مثل یونگ، ویلیام جیمز، پارگامنت 
و کوینگ معتقدند که دین هم جایگاه خودش را در زندگی انســان دارد و باید 

آن را به رسمیت بشناسیم.
مجری برنامه در ادامه پرسید: وقتی می گوییم روان شناسی دین، گویا دین دارد 
برای روان شناسی موضوع می شود و ممکن است برای دیندار این موضوع کمی 

گران بیاید که جایگاه دین کوچک شده است.
آذربایجانی پاســخ داد: معادل انگلیســی این تعبیر چنیــن دیدگاهی را ایجاد 
نمی کند چون در Psychology of Religion دین مضاف الیه اســت. در فارسی 
هم در واقع مضاف الیه است و جایگاه مضاف الیه موجب کوچک انگاری نمی شود. 
آیا وقتی می گوییم روان شناســی خانواده یا روان شناسی مدرسه، سبب کوچک 
شدن خانواده یا مدرسه می شود؟ اگر بخواهیم دقیق تر ترجمه کنیم باید بگوییم 
روان شناسی دینداری؛ Religion در اینجا به معنای احواالت، رفتارها و مناسک 
دینداران است. روان شناســی دین می گوید من به آن چیزی که در کتاب های 
مقدس اســت کاری ندارم بلکه وقتی می آید در رفتارها و باورهای انسان ها قرار 
می گیرد موضوع مطالعه من می شود. این دیگر جنبه انسانی دارد و مقدس نیست.

استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه کرد: روان شناسی اساساً دانشی است که 
مربوط به انسان است و نه مربوط به الهیات و تئولوژی. بخشی از حاالت و مسائل 
انسان ها رفتارهای دینی انسان هاست. در بخش های اول این کتاب به تاریخچه 
روان شناسی دین پرداخته ایم و در فصل های بعد به سنجش دینداری، پیامدها، 
آثار و فواید دینداری و... پرداختیم. چون این کتاب برای یک ترم درســی است 
مقداری خالصه شده است و به این معنا نیست که بحث روان شناسی دین محدود 

به همین نکات است.
وی سپس اظهار کرد: تنوع فصولی که در این کتاب می بینید مسائل و موضوعاتی 
اســت که در قلمرو دانشــی به نام روان شناســی دین وجود دارد. یکی از این 
موضوعات ســنجش دینداری است. مثالً شما عالقه مند هستید که فرزند شما 
از لحاظ دینداری و معرفت ارتقا پیدا کند. او را در مدرســه ای می گذارید که از 
لحاظ معنوی خوب باشــد، اما نیاز به سنجش دارید که آیا دینداری او باال رفته 
یا خیر؟ ابزارهایی در روان شناســی وجود دارد که همــان  طور که هوش یا... را 
می سنجیم این موضوع را هم مورد سنجش قرار می دهد. یا در صداوسیما برخی 
از برنامه هــا با هدف ارتقای دینداری مردم اســت. ابزاری نیاز داریم که وضعیت 

دینداری مخاطبان برنامه را سنجش کنیم.

اندیشهاندیشه
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دیدگاه

 اندیشه/ ابوالفضل رضایی   جذابیت بحث های 
تاریخی معطوف به حضور امام رضا)ع( در ایران وقتی 
دو چندان می شود که گزاره های تاریخی و کنش های 
سیاسی اجتماعی حضرت رضا)ع( را از منظر فلسفه 
و اندیشه سیاسی نیز تحلیل کنیم؛ کاری که دکتر 
موسی نجفی در کتاب »تمدن رضوی« انجام داده 
است. بازتولید و بازسازی مکتب سیاسی حضرت در 
شرایط فعلی و منطبق با حال ما، موضوعی است که 
با دکتر موسی نجفی، استاد علوم سیاسی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره امکان بخشی 
امتداد فلسفه سیاســی اسالمی تا دوران معاصر به 
خصوص با درنظر داشتن مؤلفه های مکتب سیاسی 
حضرت رضا)ع( به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه 

می خوانید.
                            

جناب نجفی! شما در کتاب »تمدن رضوی؛   
مؤلفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام 
سیاسی  اندیشه  داشــتید  اشاره  رضا)ع(« 
اسالمی می تواند تبدیل به تمدنی شود که در 
مقابل آخرین تمدن بشری که تمدنی مادی 
است ایستادگی کند؛ این مؤلفه چگونه قابل 

محقق شدن است؟
در واقع خاســتگاه تمدن اسالمی شیعی، وحی و از 
جمله اهداف آن، پذیرش والیت انسان کامل و تحقق 
و دستیابی به حیات طیبه است و این مهم محقق 
نمی شود مگر در بســتر حاکمیت سیاسی اسالم؛ 
گویی در نظام معرفتی شیعی، پیوندی ناگسستنی 
میان مکتب فکری و ســاختار سیاسی وجود دارد؛ 
تمدن رضوی نمود عینی این وابســتگی اســت. 
بی تردید انحراف از امامت در تاریخ اســالم به سوی 
خالفت و سپس سلطنت، زمینه ساز گسست میان 
رهبری فکری و سیاســی بوده است، اما اصالحات 
سیاسی امام رضا)ع( با توجه به خأل مشروعیت در 
حکومت مأمون عباســی منجر به پیوند دوباره فکر 
و سیاست گردید. به اعتقاد بنده پذیرش والیتعهدی 
از سوی ایشــان در شرایط تقیه نبود، بلکه امام)ع( 
قصد مأمون را به خوبی دریافته بود که او در پی حل 
خأل مشروعیت از طریق والیتعهدی است، بنابراین 
ایشــان با معرفت به چنین قصدی از سوی مأمون، 
والیتعهدی را فرصتی برای مکتب سازی همه جانبه 
و بروز تمام عیار مکتب سیاسی اسالم می دانستند 

و از ایــن فرصت کمال اســتفاده را کردند. اگر چه 
پیش از امام رضا)ع(، تمدن شیعی با منطق علوی 
شــکل گرفت و در دوران تبدیل امامت به خالفت 
راهبرد تمدنی سکوت را و در دوران تبدیل خالفت 
 به ســلطنت راهبرد تمدنی قیــام را برمی گزینند، 
اما در دوران والیتعهدی امام رضا)ع( نه تنها سلطنت 
از خالفت دور می شود بلکه مشروعیت کل جریان 
خالفت نیز زیر سؤال می رود و به اعتقاد بنده ازهمین 
نقطه تاریخی، تمدن شیعی فصلی نوظهور و شکوفا 
را در قالــب تمدن رضوی آغــاز و خود را از جریان 
خالفت جدا می کند. تمدن رضوی تنها صورتی از 
تمدن اســالمی اســت که با وجود امام معصوم)ع( 
ابعادی مقدس پیدا می کند و در سیری استعالیی، 
به راه خود ادامه می دهد. تأثیر های شگرف این تمدن 
بر ملت سازی ایرانیان و دمیده شدن روح تقدس در 
حکومت، به تعریف جدیدی از هویت ملی ایرانیان 
منجر می شود که سرانجام آن عدالت مهدوی است.

 شــما شــاخصه های مکتب سیاســی   
امام رضا)ع( را چه می دانید؟

 به عنوان جمع بندی در پاسخ، می توان با برشمردن 
ویژگی هــای دوران امامت امام رضا)ع( پاســخی 
صریح تر به پرسش شما داد و آن اینکه دوره امامت 
ایشان دارای دو شاخصه مهم بود: ادامه همان سیره 
ائمه)ع( پس از قیام کربال یعنی بازســازی فرهنگ 

جامعه اســالمی؛ به عبارتی واقعه کربال زمینه ساز 
نجات فرهنگ اسالمی از خطر نابودی شد، البته در 
دوران امام رضا)ع( ارتقای فرهنگی در قالبی جدید 
تداوم یافت و دیگــری دوره ثبات بنی عباس و آغاز 
تضعیف سیاسی آن ها بر اساس جنگ های پنج ساله. 
گرچه درباره پذیرش والیتعهدی توسط امام، منافع 
زیادی را برمی شــمارند از جمله مبارزه منفی علیه 
دستگاه، برمال کردن داعیه شیعه، استفاده از دستگاه 
تبلیغاتی خالفــت و ایجاد رابطه عمیق با مردم، اما 
در واقع ایشــان با علم امامت می دانســتند پس از 
پذیرش والیتعهدی مدت طوالنی واجد حیات مادی 
نیســتند، بنابراین آن را پذیرفتند و همان فرصت 
کوتاه را برای ضربه زدن به انحراف خالفت موروثی 
مناسب دیدند. در مقابل، مأمون با آن تصمیم، همه 
مشروعیت خلفای عباسی را زیرسؤال برد، حتی در 
حکم والیتعهدی نوشــت: »این شخص از آل علی، 
بهتر از ماست. او زاهد ترین و عادل ترین مردم است«. 

آیا می توان پذیرش والیتعهدی را راهبردی   
سیاسی با افقی تمدنی بر شمرد؟ 

بله، برای درک بهتر شــرایط والیتعهدی ایشــان 
و فهم سیره و روش سیاســی امام رضا)ع( در برابر 
حکومت عباسی و به طور خاص مأمون می توان به 
شــاخصه هایی از جمله اثبات اصل امامت و مقدم 
دانستن هدف بر وسیله که به تبع آن، منطق اثبات 

گفتمان  خالفت  بــودن  غاصبانه 
سیاسی امام را ســامان می دهد، 
شفاف ســازی مبارزه منفی علیه 
دســتگاه پیچیده و وسیع مأمون 
عباســی با تأکید بر اجباری بودن 
ســفر امام، اســتنکاف شــدید از 
پذیرش دعوت مأمون و معلق کردن 
پذیرش والیتعهدی به عدم دخالت 
در امور، بیان فضائل اهل بیت)ع( با 
بهره گیری از فضای فرهنگی بدست 
آمــده و رجحان علمی امام پس از 
مناظره ایشــان با متفکران ادیان 
مختلف، همچنین پیوند قلبی امام 
با مردم را توجه کرد. بنابراین امام 
از خأل قدرت سیاسی در مدینه تا 
دوره والیتعهدی و پس از آن نهایت 
استفاده را کردند و به ترویج الگوها، 
نمادها و مناسک صحیح و وحیانی 
و بازســازی نهادهــای اجتماعی 
پرداختند. بر این اســاس می توان 

ماهیت مکتب سیاسی امام رضا)ع( را ممزوج دانستن 
رهبری فکری و سیاسی دانست. در واقع بنی عباس 
چون دســتاویزی مشروع برای حکومت بر مؤمنان 
نداشتند، به ناچار دست به دامان امام رضا)ع( شدند 
و به شیعه گرایش پیدا کردند. این خأل مشروعیت 
در دوران امامــت امام رضا)ع( کامالً نمایان شــد و 
ایشان نیز بیشترین استفاده را از این فرصت تاریخی 
کردند، نه تنها حقانیت امام علی)ع( و ائمه اطهار)ع( 
را اثبات کردند بلکه سنت های فراموش شده آن ها 
را احیــا و فرایندی به نام فرهنگ و تمدن رضوی را 
آغاز نمودند. ایشــان در پشت کاغذ والیتعدی خود 
نوشته اند: »مأمون حق ما را که دیگران نشناختند، 
شناخت« و این جمله بیش از آنکه تعریف از مأمون 
باشد، نکوهش کســانی است که حق اهل بیت)ع( 
را نشناخته اند. به عبارتی مکتب رضوی حلقه وصل 
مکتب علوی و نهضت حســینی به تمدن مهدوی 
است. طرح مکتب سیاســی امام رضا)ع( نشان داد 
قیام امام حسین)ع( فقط جنبه نفی حکومت ندارد 
بلکه درون آن، اثبات نظام ایده آل اسالمی هم وجود 
دارد. مکتب رضــوی، نوعی مدینه فاضله دینی به 
رهبری امام معصوم و انسان کامل است که دو عنصر 

تفکر و اعتدال مقّوم آن اســت. 
 ایشــان چون فضای گفت و گو
را مناسب دیدند، از این باب وارد 
شدند تا نشان دهند مبانی فرهنگی 
اصیل اسالمی عمیق تر از فرهنگی 
اســت که خلفا آوردند. امروز هم 
قرار نیســت بــه دوران پیش از 
نظام ســازی برگردیــم، چرا که 
تغییر مسیر از عقالنیت، خشونت 
سیاســی ایجاد می کند، مطلبی 
که متأسفانه دنیای اسالم معاصر 
بــه آن مبتالســت. بنابراین اگر 
 میان ما و تمدن غرب گفت و گو
شــکل بگیرد بهتر است، چرا که 

فرهنگ برتر از آن ماست.  
         
شما عبودیت، انسان سازی   

و حیات طیبــه را اهداف این 
تمدن بر شمردید؛ منشأ تحقق 

این اهداف در جامعه چیست؟
بــه طور کلــی »مدینه النبــی« و معیار های آن، 
کامل ترین الگوی تمدنی برای تمدن اســالمی و 
مسلمانان است. بنابراین اوج اقتدار تمدن اسالمی، 
تحقق حقایق اسالم در همه سطوح بشری است؛ از 
این رو تبلور آرمان و غایت تمدن اســالمی در گرو 
توسعه کمی و کیفی فرهنگ اسالمی و شکل گیری 
جامعــه اســالمی، حاکمیت سیاســی اســالم، 
شکل گیری منطق تولید علم مبتنی بر منطق وحی 
و فراهم شدن فضای عقالنیت اسالمی، تولید علوم، 
ارائه محصوالت علمی، ساخت ابزار های کارآمد و 
تأمین نیاز های معیشــتی جامعه اســالمی است. 
در واقع تمدن اســالمی شکل جامع و فراگیری از 
اسالم در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اجرایی، 
سیاسی، منطقی، فلسفی، علمی و کاربردی است. 
این تمدن همچون هر تمــدن دیگری تدریجی، 
تشکیکی و واجد الیه های مختلفی است؛ بنابراین 
زمانــی کاماًل تحقق می یابد که بتــوان این چهار 
مرحله را بر پایه توحید و معنویت در سایه شریعت 
و والیت طی کند و در بستر عقالنیت اسالمی در 
جهت تولید علم و توســعه امکانــات مادی و رفاه 

اجتماعی گام بردارد.

گفت وگو با دکتر موسی نجفی درباره مؤلفه های مکتب سیاسی امام رضا j در افق تمدن اسالمی 

تمدن رضوی منجر به تعریف جدیدی از هویت ملی ایرانیان شد

تأثیر های شگرف 
تمدن رضوی بر 
ملت سازی ایرانیان 
و دمیده شدن روح 
تقدس در حکومت، 
به تعریف جدیدی از 
هویت ملی ایرانیان 
منجر می شود که 
سرانجام آن، عدالت 
مهدوی است

بــــــــرش

 سلسله وبینارهای »بررسی فمینیسم در ایران و جهان« برگزار می شود مفتاح: سلسله وبینارهای »بررسی فمینیسم در ایران و جهان؛ از مبانی تا جریان شناسی« از سوی دبیرخانه علوم انسانی 
اسالمی مفتاح و با همکاری پژوهشکده زن و خانواده برگزار می شود. باتوجه به اهمیت جنبش های فمینیستی در چند دهه اخیر در جهان و جایگاه زن در اسالم و مسئله زن در نظام اسالمی، در این دوره تخصصی با 

استفاده از اندیشمندان و محققان برجسته، سیر این جنبش در جهان، ایران و کشورهای مسلمان و مبانی فکری این جریان نقد و بررسی می شود.

تأسیس شرکت سهامی خاص اهورا دانش توس نیرو درتاریخ 1398,05,22 به شماره ثبت 69167 به شناسه ملی 14008536519

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- طراحی ، تولید و ساخت 
قطعات، تجهیزات، تاسیسات، مواد اولیه، مصالح، لوازم و ابزار صنعتی صنایع مختلف و کشاورزی ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، مطالعاتی و مدیریت 
اجرایی پروژه های ساخت و تولید و کشاورزی انجام فعالیتهای خدمات فنی مهندسی و مدیریتی ، کشاورزی ، مشاوره ای ، فناوری اطالعات ، 
سخت افزاری و اتوماسیون همکاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی در جهت دستیابی به اهداف مذکور 
انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مرتبط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، شهرک صنعتی ، خیابان تالش 
شمالی 10,3 ، خیابان تالش شمالی 10 ، پالک 9 ، قطعه 497 ، طبقه همکف کدپستی 9185175493 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
4000000000 ریال نقدی منقسم به 4000 سهم 1000000 ریالی تعداد 4000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1401000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 51413059 مورخ 1398,05,15 نزد بانک تجارت شعبه سجاد با کد 4130 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرزاد عرفانیان به شماره ملی 0939765292و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای ایرج آذر کیوان به شماره ملی 2992328758و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد علی یگانه دوست 
به شماره ملی 4410484036و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء 
رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیر عامل همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ادریس رحیمی به شماره ملی 0920015891 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای احسان کوشا به شماره ملی 0945979231 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909565(

تاسیس شرکت تعاونی بازار دام کتیبه کالت درتاریخ 1397,03,08 به شماره ثبت 206 به شناسه ملی 14007622281

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :باستناد مجوز شماره 97070 مورخ 
97,02,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کالت ، فروش دام در سطح شهرستان و حمایت از دامداران در زمینه چرخه دام وکنترل نوسان 
قیمتها 2- نظام مند کردن وضعیت خرید و فروش دام در سطح شهرستان و حذف واسطه ها در زنجیره چرخه دام 3– خرید و فروش دام و فراورده های
 دامی و گوشتی 4- اعمال سیاستها و برنامه ریزی های سازمان دامپزشکی و تضمین سالمت دامها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
نژاد 3-پالک 8-طبقه  نژاد((-بن بست هاشمی  ))ابوالقاسم هاشمی  خراسان رضوی - شهرستان کالت - بخش مرکزی - شهر کالت-چغر-خیابان 
همکف- کدپستی 9371613831 سرمایه شخصیت حقوقی : 45,000,000 ریال می باشد.که  به 1000سهم 45000 ریالی منقسم گردیده است. که برابر 
گواهی بانکی 1348,17,58مورخ 97,02,25 مبلغ 16000000 ریال آن نقدًا توسط اعضاء  پرداخت و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد . 
اولین مدیران : آقای سیدحامد هاشمی پور دربند به شماره ملی 0920561608 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای 
حمید هاشمی پور دربندی به شماره ملی 5530046029 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 3 سال آقای علی اکبر هاشمی پور دربندی به شماره ملی 5530075940 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای میالد هاشمی پور 
دربندی به شماره ملی 5530079814 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای سیدهادی هاشمی پور دربند به شماره 
ملی 5539797949 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال بازرس اصلی و علی البدل : محمد فرخی خشت به 
شماره ملی 553948434 به عنوان بازرس اصلی و سارا مینائی به شماره ملی0941304353 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روز نامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه 
قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره به امضاء آقای حمید هاشمی پور دربند )مدیرعامل( و آقای سیدهادی هاشمی پور 
دربند )رئیس هیأت مدیره ( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمید هاشمی پور دربند ) مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه .

,ع
99
03
49
2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )909586(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909599(

 آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات کاغذسازی نگین خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34322 و شناسه ملی 10380495332 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت 
،شرکت صنایع  ملی:0056213069(  )کد  کمال هاشمیان  آقای محمد  نمایندگی  با  نوید سلولز طوس  کاغذی  تولیدات 
تولیدات کاغذی خراسان-گلریز با نمایندگی آقای محمد رضا هاشمیان)کد ملی:0054143829(،شرکت تولیدات کاغذی 
شکوفه خراسان با نمایندگی آقای جلیل هاشمیان )کد ملی:0938855212( به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 

2سال انتخاب شدند .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909613(

 آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات کاغذسازی نگین خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34322 و شناسه ملی 10380495332

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس با نمایندگی آقای 
آقای  نمایندگی  با  –گلریز  خراسان  کاغذی  تولیدات  صنایع  شرکت  مدیره،  هیئت  رئیس  سمت  ملی:0056213069(به  )کد  هاشمیان  محمدکمال 
محمدرضا هاشمیان)کد ملی:0054143829( به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان با نمایندگی آقای جلیل 
هاشمیان)کد ملی:0938855212( به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیزا    هلل اکبری )کد ملی:0651531561( به سمت مدیر عامل خارج از اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به 

همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909347(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی چاوش وصال مدینه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15597 و شناسه ملی 10380312230

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,02,30 و برابر نامه شماره 97,19,3498مورخ 1397,3,1مدیریت حج و زیارت 
استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید ناظمی طرقبهی به شماره ملی 0943673240 آقای سید جالل خوابنما 
به شماره ملی 0935202129 آقای محمد ثقفی نیک به شماره ملی 0936214945 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . آقای محمود سخنور به شماره ملی 0919325440 به سمت بازرس اصلی آقای غالمرضا فرزین به شماره 
نشر جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه  شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   0939636824 ملی 

 آگهی های شرکت انتخاب شد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909386(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی چاوش وصال مدینه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15597 و شناسه ملی 10380312230

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,30 و برابر نامه شماره 97,19,3498مورخ 1397,3,1مدیریت حج و زیارت استان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید ناظمی طرقبهی به شماره ملی 0943673240 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل -آقای سید جالل خوابنما به شماره ملی 0935202129به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد ثقفی نیک به 
شماره ملی 0936214945به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 

، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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»آگهی تخلیه و بارگیری محصوالت شرکت نان قدس رضوی«
شـرکت سـهامی خاص نان قدس رضوی در نظر دارد امور مربوط به بارگیری، تخلیه مواد و محصوالت 

خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از پیمانکاران محترم دعوت می شود تا تاریخ 99/04/30 جهت دریافت فرم مربوطه و کسب اطالعات 
بیشـتر به سایت WWW.NANERAZAVI.COM و یا به دبیرخانه شرکت نان قدس رضوی واقع در ابتدای بزرگراه آسیایی 

-نبش میدان بزرگ قائم-آزادی 52 مراجعه فرمائید .

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

5روزنامـه صبـح ایـران

انسان عقالنی، به باالترین مرتبه انسانیت می رسد مهر: استاد محمدعلی جاودان در جلسه هفتگی درس اخالق خود که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: خداوند یک مجموعه از قدرت ها و توانایی ها 
در انسان قرار داده است که با داشتن آن ها می تواند زندگی کند؛ برترین این نیروها، نیروی عقالنی انسان است، که اگر انسان روی آن تمرین کند و آن را به کمال الزم خودش برساند، نیروهای پست و حیوانی را 

نَْساَن ِفی أَْحَسِن تَْقِویٍم«. می تواند کنترل کند؛ بنابراین ثمره انسان عقالنی این است که به باالترین مرتبه انسانیت می رسد و این برای انسان مقدر است. قرآن هم می فرماید: »لََقْد َخلَْقنَا اْلِ

چرا از »مسئله حجاب« بهره گیری سیاسی می شود©
مفتاح: برای حل مشکل عفاف و حجاب ابتدا باید آن را به پرسش تبدیل کنیم. این 
نخستین گام برای ایجاد دغدغه و همچنین ایجاد اهتمام به این مسئله است؛ ]چرا 
که[ اگر بخواهیم جامعه خود را به سمت دانش پیش ببریم، باید پرسش های جدی 

ایجاد کنیم؛ گام نخست ایجاد پرسش و دغدغه اجتماعی است.
گام دوم این است که باید مشخص شود بحث حجاب و عفاف برای همه انسان هاست 
یا تنها مختص مسلمانان است؟ یعنی آیا نیاز یک انسان را در جامعه بشری برآورده 
می کند یا تنها نیاز مسلمانانی که خداوند این حکم را بر آنان مقرر فرموده، برآورده 
می کند؟ به عبارت دیگر، آیا این مســئله باید یک دغدغه انسانی باشد، یا تنها یک 
دغدغه و دلواپسی اسالمی است؟ یعنی حتی اگر دستوری هم از جانب خداوند برای 
آن مسئله صادر نشده بود، آیا جامعه انسانی که امروز با نقشه های گوناگون استکبار 

جهانی برای مسخ انسانیت دست و پنجه نرم می کند، نباید اقدامی انجام دهد؟
بنابراین این دغدغه و این دلواپسی باید انسانی باشد و فراتر از جامعه اسالمی به پیش 
رود؛ البته برای جامعه انقالبی ما که در سنگرهای تقابل با استکبار جهانی، پله های 
موفقیت را با صعود می پیماید، یک نیاز و تأکید بیشتری خواهد بود، اما ما باید جامعه 
جهانی را هم به این سمت سوق دهیم. پس شما وظیفه ای فراتر از جامعه خود دارید، 
درســت مثل مسئله جنگ؛ همه ما باید از مرز و بوم فرهنگی خود حمایت کنیم و 
چون این حمایت از بیرون نیز آســیب می بیند باید از درون و بیرون به دنبال یک 
مدافع، حامی و تقویت کننده باشــیم و به هر اندازه ای که در فتح این تهاجم پیش 

برویم، می توانیم درون خود را پاک سازی و بهسازی کنیم.
گام ســوم اینکه در مورد مســئله حجاب از دو جهت طرح مسئله غلط صورت 
گرفته است؛ ما حجاب را تنها به سطح بدنی و ظاهری و مخفی کردن مو و چادر 
پوشیدن خالصه کردیم، در حالی که این حجاب برتر فرع یک مسئله مهم تر بوده 
و آن یک ارزش اخالقی و رفتاری به نام عفاف است. اگر عفاف در جامعه نهادینه 
شد، حجاب نیز بی درنگ در کنار او خواهد آمد، اما اگر در جامعه بی عفتی نهادینه 
شد و رونق پیدا کرد، حتی اگر صدها برنامه در این راستا ریخته شود به موفقیت 
نخواهد رسید؛ پس باید در نگاه به حجاب، اصالت عفاف را مطرح کرد و حجاب 
را در پرتو آن قرار داد. ارتباط عفاف و اصل اخالقی حیا برای انســان برخاسته از 

خردمندی و خردورزی است.
اکنون کشــیش های دنیا و بزرگان جوامع مســیحی و یهــودی ثمره تلخی از این 
آزادی های رایج در جوامع خود را درو می کنند و با زبان گویا، فریادی رسا می دهند 
که بیایید و برای حل این مشکل راه حل ارائه دهید. این تجربه تلخ آزادی بی حد و 
مرز و حقوق بشر ناقص و غلطی است که امری استکباری است و حافظ منافع مادی 
آنان است. چنین حقوق بشری با این ویژگی که دارد، راه را برای چپاول استکبار باز 
می کند. بی بند و باری و جنگ، اهرم اصلی استکبار جهانی برای رسیدن به منافع 

مادی خود است.
به طور کل چهار نگاه درباره حجاب وجود دارد:

 نگاه حقوقی به حجاب
 نگاه سیاسی به حجاب

 نگاه اجتماعی به حجاب
 نگاه تربیتی به حجاب

اگر کسی این تفکیک را متوجه شد به راحتی خواهد فهمید که چرا از مسئله حجاب 
بهره گیری سیاسی می شود. استکبار جهانی از این مسئله در راستای تحقق منافع 
خودش بهره گیری سیاسی می کند. با چه پشتوانه ای؟ با آن نگاه غلطی که به حقوق 
بشــر دارد و آن را نهادینه کرده است. این نگاه غلط به حقوق بشر ناشی از مغفول 
ماندن فلســفه تربیتی عفاف و حجاب در بستر جامعه است. حال ما برای حل این 
مسئله باید نگاه خود را به انسان و حقوق بشر تصحیح کنیم. در این نگاه موجود به 
حقوق بشــر، رابطه و تالزم حقوق انسان و وظایف انسان را از میان بردیم. ما حقوق 
بشر را ناقص معرفی می کنیم، چون وظایف انسان را تعریف نکردیم، بنابراین تعریف 

ما از آن ناقص و غلط خواهد شد.
اگر ما بخواهیم که این مسئله را به صورت ریشه ای حل کنیم باید به تک تک افراد 
جامعه مهارت تفکر، تدبر، جست وجو و تحقیق را آموزش دهیم که از سطحی نگری 
دور شوند تا بتوان در مقابل نقشه های شوم و ددمنشانه دشمنان بشریت که انسان ها 

را از خردمندی و خردورزی دور نگه می دارند، مقابله کنیم.

 معارف  کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« شامل سلسله 
جلسات تفسیر آیت اهلل خامنه ای در ماه رمضان سال ۱۳۵۳ شمسی 
است که به عنوان منبعی برای آشنایی با مبانی فکری نظام اسالمی 
و اندیشه  رهبر انقالب مطرح است. حجت االسالم والمسلمین احمد 
عابدی، استاد ســطح عالی حوزه علمیه قم، در افتتاحیه دومین 
دوره  تخصصی تربیت مدرس کتاب »طرح کلی اندیشــه  اسالمی 
در قرآن« درباره  فضای فکری پیدایش این کتاب و بایســته های 
تدریس آن نکاتی بیان کرده که متن آن توسط پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR منتشر شده است. گزیده  ای از این سخنرانی را 

در ادامه می خوانید.

 فضای فکری و فرهنگی پیدایش »
کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«

کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« و مطالبی که در 
این کتاب بیان شده برای زمانی است که پرچمدار اندیشه 
و تفکر اســالمی، مصر و االزهر بود. حدود دهه  ۵0 و حتی 
شاید ۱0 سال قبلش یعنی حدود دهه  40، االزهر در دنیا 
خیلی مهم بود و هر وقت موضوعی از نظر اســالم مطرح 
می شد، می گفتند ببینیم االزهر چه می گوید. تفسیر المیزان 

در آن شرایط نوشــته شد. فردی به عالمه  طباطبایی 
گفت: چرا شــما در المیزان مدام »قیل« می گویید و 
یک نقل قول که می خواهید بکنید گوینده  آن نقل قول 
را نــام نمی برید، مدام »قیل فالن« می گویید، بعد هم 
جواب می دهید؟ عالمه  طباطبایی)ره( می فرماید: آن 
زمان که من این تفسیر را می نوشتم متأسفانه در دنیا 
شیعه به بی ســوادی معروف و االزهر به  عنوان عالم و 
دانشمند مطرح بود. آن موقع اگر من می خواستم بگویم 
االزهر چه می گوید و جوابش این است اصالً کسی باور 
نمی کرد. مجبور بودم که اســم نیاورم و با لفظ »قیل« 
مطرح کنم، مراد من هم از این »قیل« همان حرف های 
رشید رضا، محمد عبده، سید قطب و دیگر دانشمندان 
االزهر است. به  عنوان مثال اگر همین کتاب فروشی های 

قم را جست وجو می کردید، نوع کتاب هایی که در قم بود، 
کتاب هــای چاپ مصر و مروج فکر مصر بــود. این  قدر که اکنون 
تفسیر آیت اهلل جوادی آملی یا تفسیر المیزان در کشور جایگاه دارد، 
آن  زمان این جایگاه را در ایران و در قم، تفســیر طنطاوی داشت؛ 

یعنی این  قدر تفکر مصر و االزهر مهم بود.
حضرت آقا در آن شــرایط و آن زمان که فکر جامعه  خودمان در 
قبضه  مصر بود، این کتاب را نوشتند؛ یعنی اگر شما بخواهید دقیقاً 
ببینید این کتاب اشاره هایش به کجاست؛ اشاره به آن حرف هاست 

و بدون اینکه هیچ کجا اسم ببرد آن ها را جواب می دهد.

بیان اعتقادات قرآنی با تسلط بر مباحث کالمی و فلسفی»
نکته  دوم درباره کتاب »طرح کلی اندیشــه اسالمی در قرآن« این 
اســت که ما یک اعتقاداتی داریم که این کتاب هم این ها را مورد 
بحث قرار داده؛ توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد. عقاید را چند جور 
می شود بیان کرد؛ یک  وقت مثالً کسی به صورت کالمی اعتقادات 
را بحث می کند و اندیشــه  اسالمی را مانند کتاب عقاید اإلمامیه  
مرحوم آقای مظفر یا کتاب الهیات آیت اهلل سبحانی بحث می کند. 
یک مرتبه کسی اعتقادات را به صورت فلسفی بحث می کند مثل 
کتاب تجرید و شرح تجرید. یک مرتبه کسی اعتقادات را به صورت 
عرفانی بحث می کند مثل نوع کتاب های آیت اهلل حسن زاده آملی. 
یک مرتبه کسی می آید اعتقادات را به صورت قرآنی بحث می کند 
که این کتاب محور اصلی اش این اســت؛ یعنی در هر جلسه اش 
می بینیم آیت اهلل خامنه ای یک آیه  شــریفه  
قــرآن را مورد بحــث قــرار داده و از قرآن 
می خواهند اندیشه  اسالمی را بیان کند. این 
به چه خاطر بوده اســت؟ اوالً می دانید تفکر 
مشهد این  گونه بوده است و هست. ثانیاً اینکه 
حضرت آقا، با توجه و اشراف کامل به مباحث 
کالمی و فلسفی این مطالب را ارائه کرده اند، 
بنابراین اگر کسی بخواهد دقیقاً متوجه 
بشود که ایشان چه می فرمایند، غیر از 
اینکه باید به تفاســیری که اشاره کردم 
با آن گرایش نوشته شده است، مراجعه 
کند؛ باید به مباحث کالمی و فلسفی هم 

توجه داشته باشد.

 علت پرداختن به مباحث نبوت »
و پاسخ به شبهات آن

نکته  سوم اینکه بحث نبوت یک جایگاه 
فلسفی و یک جایگاه کالمی دارد. از قدیم 
می گفتند که بحث نبوت، بحث فلسفی 
و بحث امامت، بحث کالمی است؛ پس 
اگر شما نگاه کنید در هیچ کتاب فلسفی 
بحث از امامت نیست فقط نبوت را بحث می کنند. مثالً کتاب مبدأ 
و معاد ابن سینا، یا مبدأ و معاد مالصدرا یا مثالً کتاب مفاتیح الغیب 
مالصدرا، این جور کتاب ها که فلسفی است، توحید و نبوت و معاد را 
بحث می کند اما امامت ندارد. کتاب هایی که کالمی باشند؛ نبوت، 
امامت، توحید و عدل و همه این ها را بحث می کنند، علتش هم که 
در کتاب های آیت اهلل جوادی آملی بیان شده، این است که نبوت 
یک بحث کلی اســت ولی امامت یک بحث خاص اســت و چون 
فلســفه می خواهد برهان بیاورد، برهان بر مسائل جزئی نمی شود 

آورد. مثالً شــما هیچ  وقت نمی توانید برهان بیاورید که این میز 
چوبی است یا این ستون آهن است، این را نمی شود برایش برهان 
آورد؛ این فقط حس و مشــاهده است. پس اینکه مثالً چه کسی 
جانشــین پیغمبر اکرم است باید از پیغمبر بشنویم که چه کسی 
جانشین شماست؛ یعنی حس است، سماع است، شنیدن از رسول 
خداست، این می شود بحث امامت که بگوییم در غدیر، رسول خدا 
این  گونه فرمود، اما بحث نبوت یک بحث کلی اســت، یک بحث 
فلسفی حساب می شود. پس این اوالً یک نکته که چرا بحث امامت 
در کتاب های کالمی است اما کتاب های فلسفی این بحث را ندارد.

مطلب دوم این است که در کتاب های قدیمی وقتی نگاه می کنید 
بحث نبوت خالصه ترین بحث است. شما مثالً همین کتاب تجرید 
را نگاه کنید، بحث نبوتش چقدر است، شاید دو سه صفحه است 
شاید هم کمتر. بحث نبوت خیلی خیلی کم است، اما بحث امامت 
خیلی طوالنی است، بحث معاد همین  جور. علتش هم این است که 
در قدیم طرف دعوا در بحث نبوت بودایی ها و برهمنان اند. بودایی ها 
هم خیلی حرف زیادی ندارند ولی به هر حال آن هایی که مخالف 
نبوت هستند، بودایی هایند. در ایران هم تنها کسی که مخالف با 
بحث نبوت بود محمد زکریای رازی است که نبوت را قبول نداشت. 
اما مخالف دیگری نداشت بنابراین بحث نبوت خیلی مختصر بود، 
اما از حدود سال ۱۳40 به بعد، یعنی این ۵0 سال اخیر بحث نبوت 
طوالنی ترین بحث اعتقادی شده است. بحثی که کوتاه ترین بحث 
بود حاال مفصل ترین بحث است. علتش این بود که اقبال الهوری 
که در این کتاب، حضرت آقا خیلی توجه به حرف های اقبال دارند، 
یک دیدگاهی درباره  نبوت داشت. شهید مطهری هم یک دیدگاه 
دیگــری در مقابل آن دارد، اصل اینکه نبوت یعنی چه؟ خاتمیت 
معنی اش چه اســت؟ خاتمیت به معنای ختم تشریع است یا به 
معنی ختم شریعت است؟ حضرت آقا در این کتاب مفصل این ها را 
بحث می کنند؛ که خاتمیت به معنی ختم و پایان تشریع است نه 
به معنای ختم شریعت. با این حرف ها مرادش طعنه و گوشه  زدن 

به حرف های اقبال الهوری است.
پس از انقالب هم این حرف هایی که مثالً بعضی از روشــنفکران 
در کشور خودمان دارند مطرح می کنند مانند بحث قبض و بسط 
شریعت، بحث بسط تجربه  نبوی، بحث اخالق الهی، بحث اخالق 
دینی یا مثالً بحث رؤیای پیامبرگونه. ببینید تمام این حرف هایی 
که بعضی از این هایی که حاال مدعی روشنفکری اند مطرح می کنند، 
تمام بحث ها مربوط به نبوت است. یعنی این ها به توحید کار ندارند، 
بــه امامت هم کار ندارند، مرتبط با نبــوت یک حرف هایی زدند. 
بحث پلورالیزم دینی، کثرت گرایی، این ها همه بحث های مربوط به 
نبوت است. نبوتی که در قدیم کوتاه ترین بحث اعتقادی بود حاال 
مفصل ترین بحث دینی شده است. چیزی که قبالً شک و شبهه 
در آن نبود اکنون این را آمدند مورد خدشه قرار دادند. کتاب طرح 

کلی اندیشــه اسالمی در قرآن، یک بخش عمده اش همین بحث 
نبوت و تفسیر صحیح راجع به نبوت است که در واقع پاسخ به این 

شبهه هایی است که حتی امروز هم مطرح می کنند.

تفسیرها و برداشت های جدید از آیات معارف قرآن»
نکته  دیگر در این کتاب، بحث تفسیر بسیاری از آیات شریفه  قرآن 
اســت. ببینید این چیزی که شاید کسی وقتی می خواهد این را 
تدریس کند یا مثالً با این کتاب سروکار دارد با آن مواجه می شود، 
مسئله  تفسیر به رأی است. امام خمینی)ره( در یکی از کتاب هایش 
این بحث را دارد؛ در تفسیر سوره  حمد هم دارد، ولی جاهای دیگر 
مفصل تر. امام خمینی)ره( می فرماید: اینکه شنیده اید تفسیر به رأی 
ر القرآَن برأیه فلَیَتبوَّأ مقعَده من الّنار«  قرآن حرام است، »من َفسَّ
حدیثش هم می گویند متواتر است، این تفسیر به رأی یعنی تفسیر 
به رأی قرآن در موضوعات فقهی، اما اگر مثالً کسی بیاید یک آیه  
شریفه  قرآن درباره  انفاق را بحث بکند و انفاق را یک جور دیگر معنا 
کند یا یک برداشت هایی از این آیه بکند که دیگری از این آیه چنین 
برداشتی نداشته است، این ها را امام خمینی)ره( می فرماید تفسیر 
به رأی نیست. تفســیر به رأی فقط در احکام و در مسائل فقهی 
است؛ فرض کنید یک کسی مثالً بحث ارث زن، بحث حجاب و این 
جور چیزها را تفسیر به رأی بکند و یک چیزی خالف آنچه علما و 
فقها در طول تاریخ گفتند، بگوید، این را تفسیر به رأی می گویند. 
اما در بحث توحید کسی یک حرف جدید بزند یا در انفاق، تفسیر به 
رأی نیست. این آیاتی که آقا در این کتاب بحث کرده آیات معارف 

قرآن است نه آیات فقهی؛ بنابراین این را تفکیک کنید.

تحلیل حجت االسالم والمسلمین عابدی درباره کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« 

نواندیشی قرآنی آیت اهلل خامنه ای

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در 
شرایطی که 

حتی فکر جامعه  
خودمان در قبضه  
مصر و االزهر بود، 

مباحث »طرح کلی 
اندیشه اسالمی 

در قرآن« را بیان 
کردند

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9292 دوشنبه 23 تیر 1399  21 ذی القعد   ه 1441 13 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

  استاد سیدمنذر حکیم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره  1816/51 اصلی 
واق��ع  در بخ��ش دو ثبت قم اراضی جنوب باغ وزیر)نیروگاه 18 مت��ری جواد االئمه کوچه 20 پالک52( که 
بنام آقای زهرا حائری  فرزند محمد میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده 
قانون��ی تحدیدحدود به عمل نیامده از طرف��ی 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 مذکور 

به شماره وارده 
1398/7/9-2/4482

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوش��نبه مورخ1399/06/03ساعت 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 تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایس��ت گواهی تقدیم دادخواس��ت بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند. آ-9903381
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه 1399/04/23 م الف:12636

عباس پورحسنی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1827/45اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم )آدرس نیروگاه جواداالئمه نبش کوچه 33 پالک 6( که بنام آقای حس��ن ونکی فرزند 
حجت اله میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل 
نیام��ده از طرف��ی 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 مذکور به شماره وارده
1399/04/14-2/4605

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوش��نبه مورخ 1399/05/27ساعت 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 
رس��اند که در روز و س��اعت 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 رس��یدگی 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-9903414
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه1399/04/23

م الف:12642
عباس پور حسنی

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد
1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 132 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 74/29 متر مربع ابتیاعی آقای 
جواد یزدانی از محل مالکیت رس��می عباس سیرجانیان برابر رای شماره 0964-99 مورخه1399/04/12- 

کالسه 97-0538
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود 
رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت محل تحویل دهنددرصورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگرددیامعترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا 

صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9903500
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/23

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/07
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

))آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه پرونده 139904007141000435/1((
بدین وس��یله به آقای مجید میرزائی نام پدر: براتعلی تاریخ تولد:1357/10/17 شماره ملی: 0759643075 
ش��ماره شناسنامه: 900 به نشانی : مجهول المکان ابالغ می شود که خانم زهرا شاکری جهت وصول تعداد 
20 سکه طالتمام بهار آزادی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 3972-1398/11/13 تنظیمی دفتر 
ازدواج ش��ماره 9 و طالق ش��ماره 10 شهر بجنورد استان خراسان شمالی علیه آقای مجید میرزائی اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141000435/1 و به شماره بایگانی 9900502 تشکیل 
گردیده است و به علت مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به نشانی شما، لذا بنا به تقاضای بستانکار به 
ش��رح وارده به ش��ماره 99/5970-1399/04/21 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ-9903501
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدباقر جعفری پور مقدم بز آباد فرزند جعفرقلی به ش ش 11060 به استناد دوبرگ 
استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک 4443 
فرعی از 11 اصلی واقع در قطعه س��ه ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس بلوار پیروزی که متعلق به ایش��ان 
میباش��د بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
0469119 س��ری الف 88 ذیل صفحه 328 دفتر 329 بش��ماره ثبت 62906 به نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است.لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به صورت متقاضی 

اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی:99/04/23   آ-9903505
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدباقر جعفری پور مقدم بز آباد فرزند جعفرقلی به ش ش 11060 به موجب وکالتنامه 
22222-89/04/28 تنظیمی دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 26 شیروان از س��وی خانم سمیه رنجبر فرزند 
شاهمحمد به ش ش 7715 به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت شش 
دانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک 4079 فرعی از 11 اصلی) پالک باقیمانده 4079 فرعی به 5425 
فرعی اصالح و اس��تاندارد ش��ده است(، واقع در قطعه سه شیروان بخش 5 قوچان به آدرس بلوار پیروزی که 
متعلق به موکل ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن بش��ماره 0469118 سری الف 88 ذیل صفحه 5 دفتر 232 بشماره ثبت 49726 به نام نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده است.لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به صورت متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی:99/04/23 آ9903506
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اعالم نظر بر افراز پالک ۲۲۸5 فرعی از 14 - اصلی بخش 9 مشهد
 به تاریخ 1399/3/3 درخواست بانک سپه وارده به شماره 9914 مورخه 1398/11/24 مبنی بر افراز سهم 
مشاعی خود پرداز پالک ثبتی2285  فرعی از 14 اصلی بخش 9 مشهد که تحت نظر و رسیدگی می باشد . 
با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت وارده به شماره 6271005158 مورخ 1399/3/3 و اظهار 
نظر شهرداری منطقه 4 مشهد برابر نامه5/98/32595  مورخ 1398/11/19 که اعالم نموده برابر ضوابط طرح 
تفصیلی پالک مورد استعالم به مساحت 44 مترمربع عرصه قابلیت افراز و تفکیک را ندارد لذا به شرح ذیل 

تصمیمات مقتضی اخذ گردید.
 تصمیم رئیس ثبت 

در خصوص درخواس��ت افراز بانک سپه در پالک 2285 فرعی از 14 اصلی بخش 9 مشهد پس از رسیدگی 
و تطبیق درخواس��ت با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و س��وابق ثبتی و عدم موافقت شهرداری لذا 
وفق ماده 5 آیین نامه افراز و فروش امالک مش��اع تصمیم بر رد درخواس��ت افراز نامبرده صادر می گردد.  و 
این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع از تاریخ ابالغ به مدت 10 روز قابل اعتراض در 

دادگاه صالحه می باشد. آ-9903502
 حمیدرضا افشار رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای علی بوژمهرانی  دارای شناس��نامه  5749694143  به ش��رح دادخواست به کالسه  144  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه بوژمهرانی  به 
شناس��نامه   6   در تاری��خ 1394/6/1    در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  علی بوژمهرانی  فرزند  اصغر  کد ملی  5749694143  ت.ت   1342/6/7   نسبت فرزند  مرحومه

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

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903507
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد حس��ین ایروانی  دارای شناسنامه  5749631478  به شرح دادخواست به کالسه  
150  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی اصغر ایروانی   
به شناسنامه   2517  در تاریخ 1399/4/14    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد حسین ایروانی  فرزند علی اصغر   کد ملی  5749631478  ت.ت  1333/1/10   نسبت پدر مرحوم  

2. زهرا اردوغشی    فرزند  شکراله  کد ملی  5749648966  ت.ت  1336/1/5 نسبت مادر  مرحوم 
3. سمیرا خادمی   فرزند  علی اکبر   کد ملی  0946483264  ت.ت  1364/3/28  نسبت همسر  مرحوم     

4. رادوین ایروانی    فرزند علی اصغر  کد ملی 0202465195  ت.ت 1391/9/10   نسبت فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903509
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسحاق حشمتی نیا فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 587 صادره از در یک باب دامداری به 
مساحت 1800 مترمربع در قسمتی از پالک 112  فرعی از 79 اصلی بخش 3 زبرخان واقع دراراضی حشمتی 
خریداری از مالک رسمی حسین حشمتی فرزند محمد علی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید 

حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903503
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 7 /99/5

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به  موجب پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9800143 اجرای ثبت زبرخان زهرا قدمیاری باستناد سند نکاحیه 
شماره 1865 – 25/2/95 اقدام به صدور اجرائیه به تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی علیه امیر قدمیاری 
فرزند محمد جواد نموده است که پس از ابالغ اجراییه و طی مراحل قانونی حسب درخواست بستانکار اموال 
غیرمنقول به ش��رح ذیل:1- مقدار نیم دانگ مش��اع )باستثناء ثمن اعیانی( از ششدانگ یک قطعه زمین به 
شماره پالک 59 فرعی از 60 اصلی بخش 4 زبرخان زیر کشت درختان میوه تابستانی 2- مقدار یک چهارم 
از یک دانگ وس��ه ربع دانگ مش��اع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 758 فرعی از یک 
اصلی بخش 4 زبرخان زیر کش��ت درختان آلو و غیره : که پالک های مزبور توس��ط کارش��ناس رس��می به 
ترتیب اولی به مبلغ 412/000/000 ریال معادل چهل ویک میلیون و دویست هزار تومان و دومی به مبلغ 
195/000/000 ری��ال معادل نوزده میلیون و پانصد هزار تومان که جمعاً دو پالک به مبلغ 607/000/000 
ریال معادل شصت میلیون و هفتصد هزار تومان ارزیابی گردیده است که پس از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده 
در روز دوش��نبه س��یزدهم مرداد ماه سال نودونه از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی دادگستری زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ مزایده از 
ششصدوهفت میلیون ریال معادل شصت  میلیون و هفتصد هزار تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد ش��د ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. نیمعشر اجرایی و حق حراج و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده خواهد 

بود.انتشار:99/4/23 
آ-9903513

سید حسن پور موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9704951
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9704951 شعبه دوم اجرا، خانم ملیکا استیری فرزند رجبعلی شماره 
شناس��نامه 7425 و کدملی 0945205953 به استناد س��ند ازدواج شماره 8778- 1386/4/25 دفتر 
ازدواج 111 مش��هد اجرائیه ای به کالس��ه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد 313 س��که تمام 
به��ار آزادی علی��ه: ورثه زوج مرح��وم مرتضی یزدان دوس��ت فرزند محمدعلی صادر ک��ه پس از ابالغ 
اجرائیه در مورخ 1397/9/17 از طریق انتش��ار روزنامه و تأیید صحت آن حس��ب درخواس��ت بستانکار 
خودرو س��واری پارس مدل 1392 به ش��ماره انتظامی 67 ل 341 ایران 77 متعلق زوج مرحوم مرتضی 
یزدان دوست بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 55896- 1398/10/11 
ارزیابی و مش��خصات خودروی فوق چنین اعالم شده: از یک دس��تگاه سواری پژو پارس به رنگ سفید 
روغن��ی مدل 1392 ش��ماره انتظامی 67 ل 341 ایران 77 بش��ماره شاس��ی 681683 موتور 21406 
متوقف ش��ده در پارکینگ آزادی مشهد بازدید نتیجه به شرح ذیل اعالم می گردد: وضعیت بدنه خودرو 
مطلوب به دلیل اینکه س��وئیچ خودرو در اختیار نبود بررس��ی وضعیت فنی آن میس��ر نگردید و ارزیابی 
بر مبنای س��المت فنی صورت گرفته اس��ت هزینه های مرتبط با حمل نگهداری در پارکینگ اخذ عدم 
خالفی راهنمایی و رانندگی لحاظ نش��ده که پس از ترخیص و محاس��به دقیق آن ها بایس��تی از مبلغ 
برآورد کسر گردند وضعیت بیمه نامه شخص ثالث خودرو نامشخص و ارزیابی بر مبنای معتبر بودن آن 
صورت گرفته اس��ت که به مبلغ 550/000/000 ریال ارزیابی و اعالم می گردد. برابر گزارش مأمور اجرا 
وارده بش��ماره 55894--1398/10/11 خودرو در پارکینگ آزادی میباشد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
550/000/000 در روز سه شنبه موخه 1399/5/7 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل مشهد خیابان امام 
خمینی 28 اداره اجرا ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار 
میگ��ردد ضمناً مبلغ 27/500/000 ریال به عنوان حقوق دولتی و مبلغ 333/000/000 ریال به عنوان 
حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده میباش��د. همچنین ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به 
صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی اس��ت. ضمناً چنانچه 
مزایده مصادف با تعطیلی باش��د روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده مزایده برگزار خواهد 
شد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد برگزار میگردد. 

آ- 9903323 م.الف 916 
تاریخ انتشار: 1399/4/23

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960318603001125 مورخ 1399/02/09 هیات 
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مهدی  پوربهلول فرزند محمد رضا 
به ش��ماره شناس��نامه 2316 صادره ازبندر انزلی در قریه کیژده در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان به مس��احت 134/92 مترمربع پالک فرعی 3845 از اصلی 78 مفروز مجزی از پالک 98 
از اصلی 78 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای گل عس��جدی کژدهی محرز 

گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 807  آ-9903519
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/07
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای الیاس اسالم استادی دارای شناسنامه شماره 0740325766 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/980444 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالغفور اس��الم استادی به شناسنامه 0731650999 در تاریخ 1398/04/11 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نسرین اسالم استادی به ش ملی 0748436006 متولد 1359/06/20 فرزند متوفی

2- عبدالحمید اسالم استادی به ش ملی 0749410949 متولد 1362/6/20 فرزند متوفی
3- صبری اسالم استادی به ش ملی 0749902485 متولد 1364/09/10 فرزند متوفی
4- عصمت اسالم استادی به ش ملی 0749902493 متولد 1365/10/01 فرزند متوفی
5- سهیال اسالم استادی به ش ملی 0749949155 متولد 1367/08/07 فرزند متوفی
6- فاطمه اسالم استادی به ش ملی 0740036361 متولد 1368/09/07 فرزند متوفی
7- ادریس اسالم استادی به ش ملی 0740064134 متولد 1369/04/18 فرزند متوفی

8- عبدالواحد اسالم استادی به ش ملی 0740136291 متولد 1370/10/27 فرزند متوفی
9- افسانه اسالم استادی به ش ملی 0740156004 متولد 1371/03/18 فرزند متوفی

10- الیاس اسالم استادی به ش ملی 0740225766 متولد 1373/01/06 فرزند متوفی
11- سمانه اسالم استادی به ش ملی 0740374257 متولد 1377/04/06 فرزند متوفی
12- اسماء اسالم استادی به ش ملی 0740509446 متولد 1381/02/04 فرزند متوفی
13- سمیرا اسالم استادی به ش ملی 0740613502 متولد 1384/05/02 فرزند متوفی

14- مریم ایرانی فرزند ولی محمد به ش ملی 0749070676 متولد 1347/01/03 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903561
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم س��میه کدخدامعروف فرزند علیجان به صورت شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی به 
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شهریور 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
ای��ن آگه��ی  نس��بت  به امالک ف��وق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ 
نمایند،معترضی��ن باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظ��رف مهلت یک ماه  ,مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عموم��ی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902844
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/23

محمود جهانی مهر  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©دولت امکان تحقق اعطای وام به 6میلیون مستأجر را ندارد

مشکالت فراوان باال رفتن اجاره بها و نرخ تورمی که بر همه حوزه های اقتصادی 
تأثیر می گذارد، بازار مســکن و به تبع آن مستأجران را تحت فشار و چالش های 
فراوانی قرار داده اســت. افزایش نرخ مســکن و عدم برابری دستمزد کارگران و 
کارمندان با نرخ های باال رفته مســکن، دولــت را وادار به رونمایی از طرح هایی 
چون ساخت و ساز مسکن استیجاری با کمک بخش خصوصی یا اعطای وام به 
مســتأجران کرد. با اینکه خبرهای نه چندان روشنی از اعطای وام به مستأجران 
ذکر شــده، اما ایــن موضوع باید از چند جهت مورد نقد و بررســی قرار بگیرد. 
دولتی که با کســری 200هزار میلیارد تومانی بودجه رو به روســت چه میزان از 
مســتأجران حمایت می کند و نحوه توزیع کمک پیش کرایه خانه به مستأجران 

چگونه خواهد بود؟
قطعاً از دولتی با کسری بودجه باال و فقدان درآمدهای الزم نمی توان انتظار داشت 
که به  6 میلیون مســتأجر کشــور وام بدهد؛ چرا که فقط بیش از یک میلیون 
مستأجر در شهر تهران ساکن هستند؛ بنابراین اول باید مشخص شود منابع دولت 
برای این حمایت مالی از مســتأجران چیست؟ آیا به قیمت خلق پول و افزایش 
تورم به مردم تمام می شود؟ اگر هم منابعی برای حمایت از مستأجران توزیع شود 
به چه شکل و براساس کدام اولویت ها تقسیم و اعطا می شود؟ متأسفانه بارها و 
بارها دیده شده منابعی که از سوی دولت برای حمایت از محرومان جامعه عنوان 
می شود به دست کسانی می رسد که بیشتر از سایرین برخوردار هستند؛ بنابراین 

مسئله مهم چگونگی اجرای آن است.
با توجه به جمعیت مســتأجران کشــور نمی توان انتظار داشت دولت در دو ماه 
باقیمانده از تابستان که اوج جابه جایی ها به شمار می رود در مقیاس قابل توجهی 
بتواند از مستأجران حمایت به عمل آورد؛ بنابراین می توان گفت آنچه برای اعطای 

وام به مستأجران عنوان شده بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کارکرد واقعی! 
از ســوی دیگر دولت باید به این پرســش مهم پاسخ دهد منابعی که برای این 
پروژه صرف می کند اگر از منابع ملی است به دست چه کسانی می رسد؛ چرا که 
اختصاص منابع عمومی به مردم فقط در یک حالت توجیه دارد که به گروه های 
خاص یعنی گروه هایی که جزو محروم ترین گروه های جامعه و طبقات تحت فشار 
به شمار می روند، داده شود. قطعاً همه مردم به گرفتن وام و تسهیالت عالقه مند 
هستند اما مسئله مهم اعطای آن به محروم ترین افراد جامعه است. تجارب نشان 
می دهد یارانه هایی که توسط دولت داده می شود بعضاً به خانوارهایی می رسد که 
خانه های بزرگ با مصارف سوخت باالیی دارند؛بنابراین حمایت از محرومان واقعی 

در این موضوع، شرط تحقق واقعی هدف حمایت از مستأجران است.
واقعیت این است که اگر به طور اصولی و براساس فضای فعلی اقتصادی و درآمدی 
کشــور بخواهیم درباره تحقق این موضوع سخن بگوییم باید گفت اصوالً دولت 
چنین منابعی که باید در مقیاس بزرگی اعطا شــود، نــدارد؛ بنابراین این طرح 

چندان قابلیت اجرا ندارد.

بازار خودرو  باعرضه محدود به تعادل نمی رسد

تاخت قیمت ها  درکالس فرمول یک
 اقتصاد/فرزانه غالمی   فعــاالن بازار اذعان 
دارند آمار معامالت خودرو در کشــور به نزدیک 
صفر رســیده، اما در همین بازار کساد، قیمت ها 
ظرف ســه هفته نزدیک بــه 25درصد افزایش 

داشته است. 
پیــش، ســازمان حمایــت  مــاه  دو  حــدود 
قیمــت  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
خودروهــای داخلی در کارخانه به عالوه حداکثر 
10درصد ســود را مبنای معامالت در بازار آزاد و 
بر همین اساس قیمت هایی باالتر از این فرمول را 
مصداق گران فروشــی اعالم کرده بود که برخورد 
بازرســان این ســازمان را در پی خواهد داشت. 
حــال آنکه این روزهــا قیمت ها در بازار ســرد، 
کســاد و بی ناظر خودرو به طــرز عجیبی رو به 
افزایش و فرمول ســازمان حمایت ظاهراً از سوی 

معامله گران، خریداری نداشته است. 
عامل موج تازه افزایــش قیمت خودرو این بار از 
سوی وزارت صمت و کارشناسان صنعت خودرو، 
افزایش 30درصدی نرخ ارز ظرف ســه ماه اخیر 
و به تعبیری اوضاع آشــفته و ناآرام شاخص های 
کالن اقتصادی و اقتصاد به شــدت متورم کشور 
اعالم شــده و دولت باز هم وعده متعادل ســازی 
بازار را با همکاری خودروســازان و بانک مرکزی 

داده است. 

 قرعه کشی و رشد 30 درصدی ارز، نسخه »
خودرو را پیچید  

یک کارشــناس صنعت خودرو در تحلیل گرانی 
افسارگســیخته بازار به خبرنگار ما می گوید: دو 
پارامتر اصلی در تعیین قیمت خودرو در ماه های 

اخیر نقش داشته است. 
یکی مکانیزم غیرحرفه ای و غیرعقالنی دولت که به 
زور و از طریق قرعه کشی سعی می کند قیمت ها را 
پایین نگه دارد و این اشتباه موجب افزایش قیمت 
خودروهای صفر کیلومتر شده است. پارامتر دیگر 
که همواره و امروز قیمت خودرو را متأثر می کند، 
نرخ ارز و تأثیرات روانی آن بر بازار اســت.به باور 
بابــک صدرایی، افزایش 30 درصدی نرخ دالر در 
سه ماه گذشته قیمت تمام شده را برای قطعه ساز 
و خودروساز داخلی به شدت افزایش داده و تورمی 
تازه بر آن تحمیل کرده است که بر بازار حتی بازار 

بدون مشتری تأثیر باالیی داشته است.

 گرانی تازه خودرو؛ رهاورد رشد پایه »
پولی و عرضه محدود 

فریــد زاوه معتقد اســت هر چنــد افزایش 30 
درصدی نــرخ ارز در ماه های اخیر عامل مهمی 
در افزایش شــدید قیمت خودرو بوده، اما همین 
افزایش نرخ ارز خود معلول سیاســت های غلط 
دولت است که به افزایش نگران کننده پایه پولی 

منجر شده است.
ایــن کارشــناس صنعت 
ما  بــه خبرنــگار  خودرو 
می گوید: دولت برای تأمین 
هزینه های جاری خود در 
درآمدهای  و  تنگناســت 
امســال  هــم  مالیاتــی 
زیرسؤال اســت. در حالی 
که ناگزیر از افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان 
است و همایش ها، مراسم 
و تشــریفات را کم نکرده 
و انتشــار اوراق قرضه هم 
به خوبی پیش نمی رود و 
برای تأمین کسری بودجه 

و رهایی از تبعات ســنگین کرونــا، همچنان به 
استقراض از بانک مرکزی ادامه می دهد که نتیجه 
این سیاست های غلط، افزایش بیش از پیش تورم 
در تمام بازارهای کاال و خدمــات، از جمله بازار 

خودرو است.
زاوه ادامه می دهــد: دولت از کنترل اوضاع عاجز 
شده و به جای اصالح رویه مالی خود، انبساط پایه 
پولی را ادامه می دهد. متأسفانه با این شیوه تورم 

اصلی را در ماه های آینده تجربه خواهیم کرد.
وی معتقد اســت: حجم محــدود عرضه خودرو 
از ســوی خودروســازان و باورپذیر نبــودن آمار 
خودروهای تزریق شده به بازار، در به هم خوردن 
تعادل بازار تأثیر داشته اســت و اگر پلیس آمار 
خودروهای شماره گذاری شده را اعالم کند، قطعاً 

شفافیت بر آمار حاکم خواهد شد.

 نرخ تجاری سازی با نرخ تولید خودرو »
همخوانی ندارد

یک کارشــناس دیگر صنعت خودرو بر این باور 
اســت که حدود نیمی از بهای تمام شــده یک 

خودرو داخلی متأثر از نوسان نرخ ارز نیست، اما 
با افزایش نــرخ ارز در مدت اخیر و همچنین بر 
هم خوردن تناســب عرضه و تقاضا در سال های 
اخیر، رشد قیمت خودرو چندان عجیب به  نظر 
در  می گوید:  کریمی ســنجری  نمی رسد.حسن 
شــرایط تورمی همه کاالها به ویژه آن هایی که 
ماهیت دارایی ثابت دارند، متناســب با افزایش 
نرخ ارز مشمول افزایش قیمت می شوند. برخی 
به اشــتباه قیمت گذاری خودرو ساخت داخل را 
بی رابطه با افزایش نرخ ارز می دانند، 
اما این استدالل در شرایطی درست 
است که توان تولید خودرو به میزان 
نیاز بــازار و حتی بیــش از آن مهیا 
باشد که در این صورت هم باید گفت 
تنها ســهم حقوق و دستمزد و البته 
بخش هایی از قیمت تمام شده خودرو 
)که از نــرخ ارز تبعیت نمی کنند( را 

باید از تورم قیمت خودرو کم کرد. 
بــه گفتــه وی، در شــرایطی کــه 
خودروســاز نمی تواند بــه اندازه نیاز 
بــازار، خودرو تولید و عرضه داشــته 
باشد، قیمت نیز در همان بازار تحت 
تأثیر پارامترهای دیگر عالوه  بر نوســان نرخ ارز 
قــرار خواهد گرفت که آن، تهدید عرضه خودرو 
به بازار است و بیش از دو سال است که از یکسو 
تورم و از سوی دیگر برهم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضا، سبب شده تا قیمت خودرو متناسب با 

افزایش نرخ ارز در بازار رشد کند.
وی می گوید: با توجه به اختالف فاحش قیمت ها 
در کارخانــه با نرخ کف بــازار، طبیعتاً خرید از 
کارخانه برای خریدار سودآور است. کافی است 
نرخ کارخانه ای خــودرو با قیمت کف بازار برابر 
شود، آنگاه خواهیم دید شرکت های خودروساز 
برای پیدا کردن مشــتری باید در بازار ذره بین 
بیندازند. به باور این کارشــناس صنعت خودرو، 
گرچه افزایش تولید شــرکت های خودروساز در 
ســه ســال جهش تولید، اتفاق خوبی است، اما 
آن قدر شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو 
زیاد شــده که این پرش های کوتاه در نرخ تولید 
نمی تواند این شــکاف را به این زودی ها پر کند؛ 
مگر آنکه از یک طرف شــرایط تولید تســهیل 
شــود و از طرف دیگر با اصالح قیمت کارخانه 

و نزدیک تر کردن آن به قیمت بازار، فشار طرف 
تقاضــا را کم کنند. وی به افزایــش آمار تولید 
خودروهای ناقص در روزهای اخیر اشاره و اضافه 
می کند: در شــرایطی که نرخ تولید متناسب با 
ظرفیت شرکت های خودروساز افزایش می یابد، 
کسری برخی قطعات اســتراتژیک که به دلیل 
تحریم تأمین آن ها زمانبــر خواهد بود، موجب 
می شود نرخ تجاری کردن خودروها با نرخ تولید 
آن ها همخوانی نداشته باشــد؛ بنابراین درست 
اســت که آمار تولید افزایــش یافته، اما تحویل 

خودرو به بازار کماکان دچار کاهلی است. 

 هیجان های بورسی، خودرو را گران کرد »
امیرحسن کاکایی بر این عقیده است که با توجه 
به شــرایط تورمی بازارها، رشد بازار سهام، رشد 
شــدید نرخ ارز و همچنین برداشت از خودرو به 
عنوان یک کاالی ســرمایه ای، موجب شده که 
قیمت خودرو از قیمت متصور برای آن براساس 
شــرایط، باالتر باشــد که به دلیــل همان نبود 

مشتری و راکد بودن بازار است.
این کارشــناس صنعــت خــودرو می گوید: با 
هیجانی و مثبت شــدن بورس، برخی دارندگان 
خــودرو قصد می کنند خــودرو را فروخته و در 
بازار بورس سرمایه گذاری کنند؛ چرا که سرعت 
افزایش سرمایه در بورس باالتر است؛ بنابراین با 
توجه به وضعیت و شــرایط بازار با احتساب نرخ 
دالر، یک خودرو پراید در حال حاضر باید بیشتر 

از 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد.

 دولت باز هم وعده تعادل می دهد»
تحلیل های کارشناســان از حال و روز ناخوش 
بازار خودرو در این روزها در شــرایطی است که 
سرپرســت وزارت صمت اذعان دارد با مدیریت 

شــاخص های کالن اقتصادی ماننــد ارز که بر 
قیمت مواد اولیه تولید و ســایر نهاده ها اثرگذار 
اســت، قیمت خودرو نیز کم می شــود. ضمن 
اینکه افزایش قیمت خودرو در ماه های نخست 
سال ناشی از شــکاف میان عرضه و تقاضا بوده 
که این شــکاف با اجرای طرح های پیش فروش 
و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در 
ســه ماه نخست ســال تا حدودی کاهش یافته 
اســت.مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع 
این وزارتخانه هم وعده داده با برنامه ریزی بانک 
مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان 
تولید خودروســازان، به زودی قیمت ها در بازار 

خودرو متعادل شود.

  خودروسازان یک چهارم تعهد»
 را به جای آوردند

گفتنی اســت، در روزهای اخیر که قیمت های 
غیرمتعــارف در بازار بی مشــتری خودرو بیداد 
می کند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با 
بیان اینکه امســال باید یک میلیون و 200 هزار 
خودرو در بازار توزیع شــود، از این واقعیت بازار 
پرده برداشــته که هر چند تا پایان تیر ماه باید 
۴00 هزار خودرو در کشــور توزیع می شد، اما 
تعداد خودرو های توزیعی تا امروز کمتر از 100 

هزار خودرو بوده است.
به گفته یاسر رایگانی، اگر توزیع خودرو، فصلی 
و مناسبتی باشــد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم 
نخواهد شد و این توزیع نامناسب به هر بهانه و 
دلیلی موجب به هم زدن قیمت خودرو می شود، 
به گونه ای که شاهد اختالف 80 تا 100 درصدی 
قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر 
خودروســازان در توزیع بهنگام خودرو می تواند 

موجب مدیریت بازار شود.

 کسری برخی قطعات 
استراتژیک که به 
دلیل تحریم تأمین 
آن ها زمانبر خواهد 
بود، موجب می شود 
نرخ تجاری کردن 
خودروها با نرخ 
تولید آن ها همخوانی 
نداشته باشد

بــــــــرش

 طرح دوفوریتی مالیات بر خانه های خالی در مجلس تصویب شد   اقتصاد/کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشنهاد دهنده این طرح است باید ظرف یک هفته جزئیات این طرح را به صحن علنی ارائه کند.
سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه های خالی امکان پذیر است که امیدواریم در تابستان سال جاری که پیک خرید و 

فروش خانه و جابه جایی مستأجران است اجرای این قانون اثرات خود را داشته باشد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن

 دوشنبه 23 تیر 1399  21 ذی القعد   ه 1441 13 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9292

روند کاهشی بهای سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی©
ایرنا: بهای طال و ســکه در بازار دیروز 
همچنان نوسان اندکی داشت و بهای هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در ساعت 13:۴5 دیروز با کاهش بهای 
130 هزار تومانی به قیمت 10 میلیون 
و ۴20 هــزار تومان به فروش رســید. 
همچنین ســکه تمام بهارآزادی طرح 
قدیم ۹میلیون و ۷00 هزار تومان، نیم ســکه 5میلیون و 250هزار تومان، ربع 
سکه 3میلیون و 50 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و 630 
هزار تومان تعیین قیمت شــد. در بازار دیروز، طالی خام 18 عیار به ازای هر 
گرم ۹6۴هزار و ۹52 تومان معامله شد. هر مثقال طال نیز ۴میلیون و 180 هزار 
تومان به فروش رســید. اونس جهانی هم  به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، 

تغییر قیمتی نداشت و همچنان به بهای یک هزار و ۷۹۹ دالر معامله می شود.

برگ س���بزکارت و س���ند مالکیت سواری سیستم سایپا 
تی���پ  131SE م���دل 1397ب���ه رن���گ س���فید - روغن���ی 
ب���ه ش���ماره موت���ور  M13/6130281 و ش���ماره شاس���ی  
NAS411100J3448784 به شماره پالک 54-572 ل23 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد.  
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س���ه برگ سند موتور س���یکلت تیزپر200 مدل 1398 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 25554/777  
ش���ماره موتور 800754 و ش���ماره شاس���ی 10414 به 
مالکی���ت محمدرضا حقیقت زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز  خودروی س��واری پ��ژو  RD  مدل 1383 
رنگ  یشمی تیره  به ش��ماره موتور 11783036878 
و شماره شاسی0083137071  به شماره پالک 547 
ه 41 ایران 42 ب��ه مالکیت مصطفی محزونی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اص����ل پروانه های س����اخت کمپوت گالبی 
نیم����ه درج����ه یک ب����ه ش����ماره 50/18306 
ب����ه تاری����خ 95/1/16 کمپوت س����یب نیمه 
درج����ه ی����ک ب����ه ش����ماره 50/18305 ب����ه 
تاریخ 95/1/16 و مربای هویج به ش����ماره 
50/17913 ب����ه تاری����خ 94/7/19 ش����رکت 
محمود کیان ط����وس مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

دی
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هی 
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برگ سبز، برگ کمپانی وسند موتورسیکلت سیستم 
شهاب به شماره انتظامی 39559/525 برنگ مشکی 
مدل 94 دارای شماره موتور 0149NE1347111 وبشماره 
وازدرج���ه  گردی���ده  مفق���ود   NE19410737150F تن���ه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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اصل برگ س���بز خودروی س���واری س���مند EF7 مدل 
1398 ب���ه ش���ماره انتظامی 42 ای���ران 878 م 39 به 
ش���ماره موت���ور 147H0499102  و ش���ماره شاس���ی  
NAACJ1JE4KF587306  متعل���ق ب���ه  محمدرضا 
هوش���مندی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
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52
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برگ س���بز خودرو جک اس5 اتومات به ش���ماره 
شاس���ی 179112 و شماره موتور 0001026و شماره 
انتظامی ای���ران10/ 519م56 بن���ام زینب دهقان 
نس���ب مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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برگ س���بز خ���ودروی تاکس���ی مدل 1387 رنگ س���بز 
فس���فری ب���ه ش���ماره انتظام���ی 424ت51 ای���ران 12  
ش���ماره  و   491QE3D080452196 موت���ور  ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   5NAGBVV2VC11H02123 شاس���ی 
ش���رکت ره آوردگلهای البرز مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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برگ سبز  خودرو  وانت زامیاد رنگ آبی روغنی مدل 
 CA4D28CRZ*80112938* 1395 به ش���ماره موتور
و شماره شاسی NAZDL104TF0413263 به شماره 
انتظامی 839 ه 64 ایران 36 به مالکیت مجید صفار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی سند محضری خودروی سمند 
مدل 1390 رنگ س���فید به شماره انتظامی 297ج79 
ایران 42  شماره موتور 1470018799 و شماره شاسی 
NAACJ1JC7BF292850 به مالکیت اصغر شیدری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، سند مالکیت وسند کمپانی سواری سیستم 
ام .وی ام  تی���پ  315 م���دل  1391 ب���ه رنگ س���فید 
روغن���ی ش���ماره موت���ور MVM477FJAA008560و 
ش���ماره شاس���ی  NATFBAKD6C1001010 به شماره 
پ���الک 64- 834 س46 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می گردد.  ,ع
99
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آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت سپیده جام 

ساینا )سهامی خاص(
به شماره ثبت 47291 و  شناسه ملی 

10380636970
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
س��پیده جام س��اینا )س��هامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده که در س��اعت 11  روز ش��نبه 
1399/05/04 در محل کارخانه واقع در مشهد , 
شهرک صنعتی توس فاز یک بلوار کوشش شمالی 
قطعه 600 تش��کیل می گردد, شرکت فرمایند. 

دستور جلسه : 
1-تعیین اعضاء هیئت مدیره 

2-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
هیئت مدیره شرکت 99

03
46
5

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارد اجرای پروژه های ذیل:
1- اجرای پروژه آماده س�ازی ناحیه دان�ش وناصرآباد را با مبلغ اولیه 

14/817/445/305ریال
اولی�ه  مبل�غ  ب�ا  ی�ک  منطق�ه  س�طح  س�ازی  آم�اده  پ�روژه  اج�رای   -2

14/590/976/954ریال
3- اجرای پروژه دال گذاری کانال راه آهن را با مبلغ اولیه 4/950/847/868 ریال 

را از طریق مناقصه عمومی واز محل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید.
واجدین ش�رایط میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس ازانتش�ار آگهی نوبت دوم 
جهت اطالع ودریافت اس�ناد مناقصه به امورقراردادهای شهرداری منطقه یک واقع 
در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ویا به آدرس س�ایت پایگاه ملی مناقصات 

مراجعه نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری در قبول یا رد تمام پیشنهادات مختار می باشد.
تلفن تماس: 32228888 و33222199

آگهی مناقصه عمومی دو نوبتی
99,816  نوبت اول
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روابط عمومی شهرداری منطقه یک قزوین

"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بصورت فوق العاده شرکت مهندسی فارغ 
التحصیالن باغ گستر  چهار محال  سهامی 
خاص شماره ثبت 2476 و شناسه ملی  

10680031776
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
دع��وت بعمل م��ی آی��د در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بصورت فوق العاده ، که در 
روز جمعه مورخ  1399/5/10  رأس ساعت  
14:30  بع��د از ظه��ر در مح��ل حس��ینیه 
صاح��ب الزمان )ع��ج( به آدرس: س��امان 
بلوار ولیعصر بعد از ترمینال مس��افربری 
جن��ب منزل قدی��ر علی یزدانی تش��کیل 

می ش��ود حضور بهمرس��انید. 
دستور جلسه: 1-  انتخاب هیئت مدیره

2-  انتخاب بازرسین
3-  گزارش هیئت مدیره شرکت

4-  تصویب تراز مالی منتهی به س��الهای 
1398 - 1397

5-  انتشار روزنامه کثیر االنتشار
99 هیئت مدیره شرکت 

03
52
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آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت آذین قالب جام 

)سهامی خاص(به شماره ثبت 24070و 
شناسه ملی 10380395091

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
آذی��ن قالب ج��ام )س��هامی خ��اص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
ب��ه طور ف��وق العاده که در س��اعت 7:30  روز 
ش��نبه 1399/05/04 در مح��ل مش��هد خیابان 
پاستور یک پالک 15 تشکیل می گردد, شرکت 

فرمایند. 
دستور جلسه : 

1- تعیین اعضاء هیئت مدیره 
2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

ع هیئت مدیره شرکت  9
90
35
53

آگهی دعوت مجامع عمومی
 فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 
شرکت صنایع غذایی نیکو تولید مشهد 

به شماره ثبت 13242
و شناسه ملی 10380289041

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
مذکور دعوت می ش��ود ک��ه در مجامع عمومی 
ف��وق العاده و ع��ادی بطور فوق الع��اده  که در 
س��اعت 10 روز پنج ش��نبه 99/05/09 در محل 

شرکت برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- اصالح مواد 25 و 32  اساسنامه  
2-اضافه کردن یک بند به ماده 41 اساسنامه 
3-بررس��ی و اصالح س��ایر مواد اساسنامه در 

صورت لزوم 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- ارائ��ه و اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
ب��ازرس ، تصوی��ب صورتهای مالی س��ال 98 .  

2 - انتخاب اعضای هیئت مدیره.
3 - انتخاب بازرسان.   

4 - تعیین روزنامه کثیراالنتشار .
5-سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد .      

9ع رئیس هیئت مدیره 
90
35
55

شرق  کاوش  نگار  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22103 

و شناسه ملی 10380375848

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1397,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
شماره  به  پوربرات  کورش  آقای  گردیدند: 
هیئت  عضو  سمت  به   0939686864 ملی 
مدیره و آقای عزیزا    هلل اکبری به شماره ملی 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   0651531561
شماره  به  آذری  شیخی  مریم  خانم  و  مدیره 

ملی 0054370655 به سمت مدیرعامل - 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909508(
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و  حمل  و  بازرگانی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت  شرق  شمال  همیاران  اقتصادی  توسعه  و  نقل 
ملی  شناسه  و   47651 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

10380641381

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1398,10,21 تصمیمات  بطور فوق 
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : اتخاذ شد  ذیل 
گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل 
رضوی  خراسان  شهرداریهای  همیاری  سازمان 
بازرگانی  شرکت  ملی14000224617  شناسه  به 
تجارت سازان آویژه آریا به شماره ثبت 38522 
همیار  شرکت  و  ملی10380541560  شناسه 
گردشگر نگین به شماره ثبت 51460 شناسه ملی 

 14004112386
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909509(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909507(

 آگهی تغییرات آگاهان بهروش پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,05 ونامه شماره 98,2245080 مورخ 1398,12,17جامعه حسابداران 
رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به استثنای قراردادها و گزارشهای موضوع ماده 17 اساسنامه کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات با دو امضا متغیر از آقایان سیروس همامی، هاشم خواجه کرم الدین

 و سعید قادری همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 2- سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و مهر موسسه معتبر 
می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909587(

  آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت یکتا بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44540 و شناسه ملی 10380603936

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای سعید مراد پور چاهکی به شماره ملی 0945464861 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منا پاک سیما به شماره ملی 
0945346565 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمید نفیسی به شماره ملی 0702428019 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 99,1,5 تعیین گردیدند 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909592(

آگهی تغییرات شرکت آب دشت رخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21919 و شناسه ملی 10380374049

ملی  شماره  به  علیزاده  ابوالفضل  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,08,02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0703215884 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید احمد سیدی نسب به شماره ملی 0942310675 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره 3- خانم پریسا گشایشی به شماره ملی 0941573818 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای ابوالفضل علیزاده رئیس هیئت مدیره ) به تنهایی( به همراه مهر شرکت و 

یا با امضاء آقای ابوالفضل علیزاده )رئیس هیئت مدیره( و خانم پریسا گشایشی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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امتحانات برگزار می شود، نمی توانیم دانشگاه ها را تعطیل کنیم  ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه مردم مطمئن باشند امتحانات با شرایط مناسب برگزار خواهد 
شد، گفت: نمی توانیم دانشگاه ها را تعطیل کنیم و باید به این موضوع متعادل نگاه کنیم. وی تأکید کرد: کل طول برگزاری کنکور و شرکت کننده های این آزمون به اندازه دو حضور در مراکز خرید در شهرها از جمله 

تهران خطر ندارد. در واقع چند هزار نفر با تراکم به مراکز خرید مراجعه می کنند و حتی بازارهای دست دوم در برخی استان ها از شلوغی جمعیت بیداد می کند.

میگوهای اکوادوری آلوده به ویروس کرونای جدید هستند©
فارس: به گزارش سی جی تی ان، آزمایش 
نمونه هایی از میگوهای وارداتی در چین 
نشــان داده که آن ها آلــوده به ویروس 

کرونای جدید هستند.
آلودگی بســته غذایی منجمد به ویروس 
همه گیر کرونا، پرســش هایی را در مورد 
اینکه آیا ایــن عامل بیماری زا می تواند از 

طریق موادغذایی یا محصوالت منجمد پخش شود، مطرح می کند.
ویروس کرونای یافت شده در بسته بندی میگو از اکوادور منجر به توقف واردات گوشت 
از ۲۳ شــرکت شده اســت. رئیس دفتر واردات و صادرات ایمنی موادغذایی اداره کل 
گمرک)GAC( چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ویروس کرونا روی بسته ها و 
دیواره داخلی یک ظرف میگو منجمد وارد شده از اکوادور در تاریخ ۳ ژوئیه یافت شده 
است. سازمان واردات و صادرات ایمنی موادغذایی اداره کل گمرک، تعلیق واردات از سه 

شرکت اکوادور را به دلیل خطر شیوع مجدد ویروس کرونای جدید اعالم کرد.
طبق آمار اتحاد فرآوری و بازاریابی محصوالت آبزی چین، نزدیک به ۳۰ هزار تن میگو 

در ماه مارس امسال از اکوادور به چین صادر شده است.
بــرای جلوگیری از خطر ابتال به بیماری همه گیر کووید ۱۹ از طریق غذاهای وارداتی 
منجمد، گمرک چین کارهایی را برای تشخیص ویروس کرونا روی واردات محصوالت 
زنجیره ای سرد انجام می دهد. تاکنون GAC، واردات محصوالت ۲۳ شرکت گوشتی در 

خارج از کشور را به حالت تعلیق درآورده است. 

کرونا، بهداشت روانی دانشجویان آمریکایی را به هم ریخت©
فارس: نتایج یک بررســی که در آمریکا 
انجام شــده نشان می دهد شیوع ویروس 
کرونا موجب ترس و وحشــت گسترده 
دانشجویان آمریکایی شــده و بهداشت 

روانی آن ها را به هم ریخته است.
به گزارش مدیکال نیوز، شــیوع ویروس 
کرونا در آمریکا نگرانی های دانشجویان در 

مورد فشارهای مالی و نحوه پرداخت شهریه را بیشتر کرده و سردرگمی در مورد نحوه 
تداوم ارائه خدمات آموزشی و آینده تشکیل کالس ها، بهداشت روحی و روانی آن ها را 

کاهش داده است.
بررســی که از طریق مصاحبه با ۱۸هزار دانشــجوی کالج های مختلف در ۱۴دانشگاه 
صورت گرفته نشان می دهد میزان افسردگی در میان دانشجویان مذکور از زمان شیوع 
ویروس کرونا، افزایش یافته است. بررسی یادشده که از ماه مارس تا ماه می انجام شده 
نشــان می دهد رؤسای دانشگاه ها باید با برنامه ریزی دقیق برای ارائه خدمات آموزشی 
آنالین و در پیش گرفتن سیاست های حمایت گرایانه، از میزان نگرانی، ترس و وحشت 

دانشجویان بکاهند.
به دانشگاه ها توصیه شده مراکزی را برای بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان 

تأسیس کنند یا در این زمینه به دانشجویان خدمات مشاوره ارائه کنند.
براساس این بررسی، بیش از ۶۰درصد دانشجویان تصریح کرده اند شیوع ویروس کرونا 
دسترسی آن ها را به مراکز بهداشــت روانی دشوار کرده است. بیشتر دانشجویانی که 
مورد مصاحبه قرار گرفته اند گفته اند نگرانی از آینده سبب شده عملکرد دانشگاهی آن ها 

تحت تأثیر قرار بگیرد.
حدود ۷۰درصد از پاســخ دهندگان نیز از وجود حمایت های دانشگاهی از سوی 
مدیران دانشــگاه های خود خبر داده اند و ۷۸درصد هم گفته اند استادانشان از 

آن ها حمایت کرده اند.
همچنین ۱۵درصد از دانشجویان اظهار داشته اند احتمال زیادی می دهند که به ویروس 
کرونا مبتال شده باشند و ۶۰درصد هم احتمال داده اند در معرض تماس با ویروس بوده 

باشند و ۶۵درصد در مورد تداوم شیوع ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده اند.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد:

 از هر سه زن در جهان ©
یک نفر خشونت جسمی را تجربه می کند

ایرنا: مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل 
متحد در پیامی به مناســبت روز جهانی 
جمعیت، با تأکید بر اینکه صلح در جهان 
از صلح در خانه شــروع می شود، گفت: از 
هر ســه زن، یک نفر در طول زندگی خود 
خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کند.

ناتالیا کانم در بیانیه ای خواســتار توجه به 
آسیب پذیری ها و نیازهای زنان و دختران در طول بحران کووید۱۹ شد.

وی افزود: اکنون با قرنطینه کشورها و حاد شدن تنش های خانوادگی، خشونت مبتنی 
بر جنسیت رو به افزایش است و خدمات بهداشت جنسی و باروری در نتیجه تمرکز و 

تالش نظام های بهداشتی برای مقابله با کووید۱۹، به حاشیه رانده شده است.
وی با اشــاره به اینکه بحران کووید۱۹ خسارت های زیادی را برای مردم، جوامع 
و اقتصاد به بار آورده اســت، یادآور شد: با این حال همه به یک اندازه تحت تأثیر 
قرار نمی گیرند و همان طور که اغلب می بینیم، زنان و دختران بیشــترین رنج را 

متحمل می شوند.

پاسخ معاون و سخنگوی وزارت بهداشت

درمان کرونا در ایران چقدر هزینه دارد؟©
جامعه: عالوه بــر درد و احتمال مرگ 
در مبتالیان به کرونا، شاید نگرانی اصلی 
بخشی از جامعه که خوشبختانه تاکنون به 
آن مبتال نشدند این است که اگر روزی به 
این ویروس منحوس مبتال شدند، چگونه 
از پس هزینه های آن بر بیایند؛ هزینه هایی 
که در رسانه ها متفاوت مطرح می شود. اما 

واقعاً هزینه صفر تا ۱۰۰کرونا- از تســت، بستری و درمان تا ترخیص از بیمارستان- 
چقدر است؟ خبرگزاری میزان در گفت وگویی با سیما سادات الری، معاون و سخنگوی 

وزارت بهداشت، به بخشی از این ابهام های هزینه ای پرداخته است.
مرحله نخست بیماری کرونا، آزمایش است تا پزشکان اطمینان پیدا کنند عالئمی که 

دارید مربوط به کروناست و با بیماری دیگری اشتباه گرفته نشده است.
خبر خوب اینکه انجام تست کرونا برای چندین گروه کامالً رایگان است و اگر در این 
گروه های هدف باشید، نیازی نیست یک ریال هم پرداخت کنید. سیما سادات الری، 
معاون وزیر بهداشــت در توضیح این موضوع گفت: انجام تست کرونا برای گروه های 
هدف شامل افراد عالمت دار، افراد باالی ۶۰ سال ، افراد با بیماری زمینه ای و افراد در 
تماس با بیماران به شــرط عالمت دار بودن و زنان باردار یا باالی ۶۰ سال، در مراکز 

دولتی رایگان است و هزینه ای دریافت نمی شود.
الری در خصوص انجام تست کرونا در آزمایشگاه های خصوصی اظهار کرد: برخی افراد 
ممکن است در آزمایشگاه های خصوصی، آزمایش سرولوژی انجام داده و هزینه هایی 
برای این تست پرداخت کنند که توصیه می کنیم از این کار خودداری کنند، زیرا تست 
سرولوژی وضعیت فعلی بیمار را نشان نمی دهد و از این تست برای مطالعات و تحقیقات 
استفاده می شود. اگر خدایی ناکرده جواب تست کرونای شما مثبت شد، نگران هزینه ها 
نباشید. تنها ۱۰درصد هزینه درمان را پرداخت می کنید و اگر قادر به پرداخت همین 

۱۰درصد هم نباشید، با مراجعه به بخش مددکاری کل هزینه رایگان می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: درباره هزینه بستری بیماران نیز اگر بیمار بیمه داشته 
باشــد، در مراکز دولتی فقط ۱۰درصد هزینه را پرداخت می کند و ۹۰ درصد هزینه 
توسط بیمه پرداخت می شود. در بیمارستان غیردولتی یا خصوصی نیز ۹۰درصد از 
تعرفه دولتی توسط بیمه پرداخت می شود. اگر بیمار کرونایی توان پرداخت ۱۰درصد 
را هم نداشته باشد، می تواند به مددکاری بیمارستان مراجعه کند تا تخفیف دریافت 

کرده یا کل هزینه او رایگان شود.
وی عنوان کرد: اگر فرد بیمه نداشته باشد با هماهنگی سازمان بیمه سالمت می تواند 
روی تخت بیمارستان بیمه شود و ارزیابی وسع او توسط وزارت رفاه در یک روز انجام 
می شود. اگر براساس ارزیابی وسع و دهک بندی که توسط وزارت رفاه انجام می شود، 

فرد قادر به پرداخت حق بیمه خود نباشد، به صورت رایگان بیمه خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت در خاتمه در خصوص هزینه هر بیمار مبتال به کرونا، بیان کرد: 
میانگین هزینه بیمار کرونایی بستری در بخش عادی برای بیمارستان ۲ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان و بستری در بخش آی سی یو نیز حدود ۴/۵ میلیون تومان است.

ویروس کرونا   گروه جامعه/ محمود مصدق   
اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مناسبات  تمامی 
داد  تغییر  زمان  را در کوتاه ترین  و سیاسی مردم 
با  برخورد  در  را  مختلف  جوامع  آسیب پذیری  و 
پدیده های مختلف آشکار کرد. حاال ملت ها و دولت ها 
می دانند ناگزیرند خود را برای زیستی متفاوت تر از 

دوران پیش از کرونا آماده کنند.
حوزه آموزش در کشور ما نیز همچون دیگر بخش ها 
از این تغییر بی نصیب نماند. با تعطیلی اجتناب ناپذیر 
مدارس و دانشگاه ها، مسئوالن آموزشی تدابیری را 
برای جبران عقب ماندگی دانش آموزان و دانشجویان 
به کار بســتند. راه اندازی شــبکه شــاد، برگزاری 
کالس هــا و آزمون های مجازی را می توان از جمله 

این اقدام ها دانست.
با این حال آنچــه در این مجال اهمیت دارد و باید 
به آن اهمیت داد ضــرورت توجه به پیش نیازها و 
پیامدهای این گونه آموزش هاست. به تعبیری دیگر 
آنچه همزمان با ادامه این گونه آموزش ها به آن نیاز 

داریم، وجود پیوست فرهنگی است. 
دانشــگاه تهران با درک این ضرورت، نخســتین 
پیوســت فرهنگی آموزش های مجــازی را تدوین 
کرده اســت تا بتواند خألهای موجود فرهنگی در 
موضوع فعالیت های مجازی این دانشگاه و حتی سایر 
دانشگاه های کشور را پر کند و پشتوانه قوی برای این 

نوع فعالیت ها باشد.

ضرورتتدوینواجرایپیوستفرهنگی»
دکتر زارع چاهوکي، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران در توضیح بیشتر پیوست فرهنگی 
آمــوزش الکترونیکی به قدس می گوید: با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا، کالس های آموزش حضوری 
دانشــگاه تهران از اســفند ماه تعطیل شد و همه 
برنامه های آموزشــی به ســمت آموزش مجازی و 
الکترونیکی رفت. خوشبختانه چون زیرساخت های 
خوبی در این حوزه داشتیم، کالس ها و برنامه های 
آموزشی به صورت مجازی با اینکه تجربه اول بود، 
به خوبي برگزار شد. از آنجا که در این روش جدید 
متناسب با نوع بستر آموزشي باید ملزومات و ساز و 
کارهایي در حوزه اخالقي، فرهنگي و اجتماعي نیز 
مشخص مي شد تا کاربران سیستم با حقوق و وظایف 
خود به خوبي آشنا باشند و به صورت مؤثر و کارآمد 
بتوانند از سیستم آموزش الکترونیکی استفاده کنند، 
از این رو موضوع تدوین پیوست آموزش الکترونیکی 

در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه پیوســت فرهنگی آموزش 
مجازی تدوین شده توسط دانشــگاه تهران دارای 
بخش های مختلفی است، می افزاید: در واقع معیارها 
و شاخص هایی که ارزشی و هنجاری هستند را در 
یاددهی و یادگیری الکترونیکی آوردیم که موارد و 
مباحث مختلفی را شــامل می شود. بحث تعهد به 
اخالق حرفه ای، رعایت حفظ حریم خصوصی افراد، 

توجه به عدالــت و انصاف، احترام متقابل، پرهیز از 
اســتراق ســمع، کپی رایت و خودداری از سرقت 
علمی تنها بخشــی از آن است. البته بعضی از این 
مباحث ممکن اســت با مســائل آموزش حضوری 
همپوشانی داشته باشد که در این زمینه می توان به 
بحث کپی رایت و رعایت پوشش متداول جامعه در 
کالس الکترونیکی، میزان تحمل و تاب آوری استاد و 
دانشجو و... اشاره کرد. به هر حال ما پیوست فرهنگی 
مربوط به این حوزه را به شــکلی تدوین کرده ایم تا 
بتوانیم هم فضای اخالقی مناسبی را ایجاد کنیم و 

هم نشاط علمی داشته باشیم.
زارع چاهوکي می افزاید: بخشــی از پیوســت یاد 
شــده، اســتادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه را 
دربرمی گیرد، در واقع مالحظات و ارزش های اخالقی 
که اعضــای هیئت علمی و دانشــجویان و در کل 
سیستم یاددهي-یادگیري الکترونیکی باید رعایت 
کنند، در این پیوست پیش بینی شده است. همچنین 
طبق پیوســت فرهنگی سیستم آموزشی دانشگاه 
و مرکز انفورماتیــک آن هم باید برخی مالحظات 
مثل پاسخگویی، ارتقای توانمندی و ظرفیت شبکه 
الکترونیکی، پشتیبانی و متناسب سازی سامانه برای 
دانشجویان مختلف و از جمله دانشجویان خاصی که 
مشکالت جســمی حرکتی دارند را در بربگیرد. در 
مجموع برای آموزش الکترونیکی به کاربران، قوانین، 
مقررات و مسائلی از این دست را در پیوست فرهنگی 
گنجانده ایم تا بتوانیم آموزشــی مؤثــر را با در نظر 

گرفتن مالحظات فرهنگی و اخالقی داشته باشیم .
وی، پیوســت فرهنگی آموزش الکترونیکی تدوین 
شده را جامع می خواند و می گوید: در اوایل آموزش 
به روش مجازی، آیین نامه ها و مقررات مربوط به این 
نوع آموزش خیلی شفاف نبودند، به همین دلیل در 
پیوســت فرهنگی عالوه بر اصالح کیفی روش های 

آموزش الکترونیکی و ایجاد تحول 
و  الکترونیکــی  آموزش هــای  در 
برنامه ریزی برای ارزیابی و سنجش 
و نظارت بر برگــزاری کالس های 
مجــازی بــه عنــوان مصادیق و 
مالحظات آموزش مجازی، مقررات 
و آیین نامه آموزش مجازی را شفاف 

کردیم. به عبارتی می توان گفت 
این پیوســت مالحظات اخالقي 
و فرهنگي همه مســائل حوزه 

آموزش مجازی را دربرمی گیرد.

ابزاریبرایجاریشدن»
فرهنگدرروحجامعه

مدیرکل فرهنگــی و اجتماعی 
دانشگاه تهران به بحث ضرورت 

تدوین و اجرای پیوست فرهنگی آموزش الکترونیکی 
می پــردازد و می گوید: طرح پیوســت فرهنگی به 
دنبال مفهوم راهبردی مهندسی فرهنگی و با هدف 
کاهش آثار منفی ناشی از اجرای طرح ها و پیشبرد 
آثار مثبت ناشــی از اجرای آن ها و همراســتایی با 
الگوهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده 
است. پیوســت فرهنگی، ابزاری برای ساماندهی، 
پیش بینی و هدایت چگونگی جاری  شدن فرهنگ 
در روح تک تک اعضای جامعه اســت؛ بنابراین هر 
جایی که بار فرهنگی شکل گرفته باشد، ارائه پیوست 
فرهنگی برای آن متصور اســت. یکی از مهم ترین 
حوزه های طراحی پیوست فرهنگی، حوزه آموزش 
دانشگاهی است. به دنبال وجود برخی چالش های 
محیطی، مالی، انسانی، تکنولوژیک و تغییرات مکانی 
و زمانی و همچنین شکل گیری و توسعه بحران های 
فراگیر مانند شــیوع ویروس کرونــا، آموزش های 

ســنتی مبتنی بر حضور فیزیکی 
در کالس هــای درس جای خود را 
الکترونیکی داده است؛  به آموزش 
یکی  الکترونیکی  آموزش  بنابراین 
از روش هاي نوین آموزشی است که 
امروزه بیشترین رشد را در صنعت 
آمــوزش به خود اختصــاص داده 
یاددهي-یادگیری  اگرچه  است. 
الکترونیک با استفاده  روزافزون از 
فناوری های ارتباطی جدید، منجر 
به راحتــی و آزادی فراگیران در 
دسترسی و مدیریت اطالعات و 
ایجاد فرصت هاي متعدد می شود، 
امــا نظر بــه نو بــودن و فقدان 
ســازوکارهاي مشخص، مسائل 
و تهدیدهایــی را در حوزه هاي 
فرهنگــي، اجتماعي و اخالقي ایجاد کرده اســت. 
بنابراین به  منظور استفاده مؤثر و کارآمد از آموزش 
الکترونیکی، آشنایي کاربران )اعضاي هیئت علمي 
و دانشــجویان( با حقــوق و تکالیف خود و کاهش 
مشــکالت ناشی از آن، الزم اســت به تمامی ابعاد 
آموزش الکترونیکی از قبیل سیستم  های مدیریت 
یاددهي-یادگیــری، کیفیت محتوا، روش  های اجرا 
و مدیریت آموزش، توجه ویژ ه ای معطوف شــود. از 
این رو در پیوست فرهنگي به وجوه مختلف آموزش 
الکترونیکی و مالحظات فرهنگي و اخالقي در این 

حوزه توجه شده است.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا دانشگاه های 
دیگر کشــور هم باید دارای پیوســت فرهنگی 
آموزش مجازی باشند، می گوید: اعتقاد داریم هر 
طرح تازه ای که بخواهــد در حوزه هاي مختلف 
اجرا شــود، باید داراي پیوســت فرهنگي باشد و 

جنبه هــاي اخالقي و فرهنگي در آن مدنظر قرار 
گیرد. ما زماني که بخواهیم از تکنولوژي آموزش 
الکترونیکی استفاده کنیم، باید ضمن فراهم آوردن 
ابــزار و سیســتم هاي الزم، ملزومات فرهنگي و 

اخالقي آن را نیز فراهم آوریم.
زارع چاهوکي می افزاید: پیوســت فرهنگی آموزش 
الکترونیکی محدودیت خاصی برای دانشجویان ایجاد 
نمی کند. در واقع موضوعاتی که در این پیوست آمده 
پیشتر هم رعایت می شد. یعنی در آموزش حضوری 
حتی ممکن است ضوابط سختگیرانه تر هم باشد، اما 
در آموزش مجازی ضوابط متناسب با این فضاست. 
مثــالً چون در آمــوزش مجازی گاهی احســاس 
می شود استاد یا دانشــجو می تواند غیررسمی در 
کالس حاضر شــود، این موضوع را به آن ها گوشزد 
کردیم. یا در ارتبــاط با صداقت تالش کردیم واقعاً 
دانشــجو در کالس مجازی حضور داشته باشد و یا 
هنگام آموزش، اطالعات شخصی افراد به اشتراک 
گذاشته نشــود. تالش کرده ایم مواردی را که جزو 
ملزومات استفاده مطلوب از فضاي مجازي است، در 

این پیوست بیاوریم. 

ضمانتاجراییاینپیوستچیست؟»
وی، پیوست فرهنگی تدوین شده از سوی دانشگاه 
تهران را قابل تعمیم به دیگر دانشــگاه ها می داند و 
می گوید: این پیوست مي تواند در دانشگاه هاي دیگر 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته ممکن است سایر 
دانشگاه ها بر حسب مقتضیات خود در آن تغییراتي 

ایجاد کنند.
وی در پاســخ به این پرسش که اگر دانشجویان و 
استادان به پیوســت فرهنگی آموزش الکترونیکی 
توجــه نکنند، در این صورت دانشــگاه چه اقدامی 
خواهد کرد، می گوید: برخی مســائل که به حوزه 
فرهنگی، اجتماعی و هنجارها مرتبط می شــود را 
می تــوان با توصیه های اخالقی حل کرد، ولی برای 
یک بخــش دیگر باید برنامه ریــزی کنیم و دنبال 
سازوکاری برای اجرایشان باشیم. به هر حال آموزش 
الکترونیکی چند ماه است که در سیستم آموزش ما 
به صورت رســمي مطرح شده و هنوز به خوبی جا 
نیفتاده است؛ بنابراین باید برنامه ریزی کنیم تا بحث 

ضمانت اجرایی آن را هم داشته باشیم.
زارع چاهوکــي در خاتمه بــه بحث پیامدهای 
عدم اســتفاده از پیوســت فرهنگی از ســوی 
دانشگاه ها می پردازد و تصریح می کند: آموزش 
الکترونیکی در حوزه آموزش عالي کشور جدید 
بوده و از آنجا که آموزش در قالب یک سیستم 
مجــازي صورت مي گیــرد، این نــوع آموزش 
فرصت و تهدیدهاي متعددي را ممکن اســت 
ایجاد کند. در تدوین پیوســت فرهنگي تالش 
 شد با اســتفاده حداکثري از فرصت هاي ایجاد 
شده، تهدیدها در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي 

و اخالقي به حداقل برسد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران در گفت وگو با قدس:

برایآموزشهایمجازیپیوستفرهنگیآمادهکنیم

هر جایی که 
بار فرهنگی 

شکل گرفته باشد، 
ارائه پیوست 

فرهنگی برای آن 
متصور است

بــــــرش

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

دستچین

سازمانسنجشتحتفشارمافیایکنکورقرارندارد
ایرنا: ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: مافیای کنکور، سازمان سنجش را برای برگزاری به موقع 
کنکورهای ۹۹ تحت فشار قرار نداده است . سازمان سنجش با 
افراد یا مافیای کنکور هیچ نوع ارتباطی از جمله سیستماتیک 
ندارد. هر تغییری که عده ای دنبال آن هستند و همان اتفاق رخ 

ندهد، مافیای کنکور را مطرح می کنند.

فریبپیروزیبرکروناراخوردیم
فارس: محسن هاشــمی، رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: پس از افزایش نسبی تعداد مبتالیان موفق شده بودیم 
شــیوع بیماری را کنترل کنیم، اما فریب پیروزی بر کرونا را 
خوردیم. متأسفانه به خودمان مغرور شدیم و همین موضوع 
سبب شــد امروز مجدد شاهد شیوع و اوج گیری بیماری در 

کشور باشیم.

خانه و خانواده

هشدار عجیب یک استاد دانشگاه 
شاید جمعیت ایران در سال 

۱۴۲۵ به صفر برسد! 
 میزان    شــهال کاظمی پور، اســتاد دانشگاه 
گفت:آمار و واقعیت ها از وضعیت نگران کننده 
جمعیتی در ســال های آینده خبر می دهند. 
اگر برای این مســئله فکری انجام نشود، عماًل 
جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ به صفر می رسد.

وی ادامــه داد: زنگ خطر کاهش نرخ جمعیتی 
در ایران زده شده اســت و همه هم متوجه آن 
هستند، اما اقدام های الزم برای حل این بحران 
کافی نیست. اگرچه سیاست های بسیاری تصویب 
شده، اما متأسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است.

تنها برنامه اجرا شــده در این زمینه مسکوت 
گذاشتن سیاست های تنظیم خانواده از سوی 
وزارت بهداشت بوده که به نظر من این مسئله 
بدون اثر اســت؛ چراکه افزایش آگاهی مردم، 
عمالً نیاز به این مسئله را برطرف کرده است. در 
نتیجه باید سیاست ها را به طرف تشویق مردم 
به سمت بارداری، کاهش رشد ناباروری در ایران 

و حمایت از زوج های نابارور ببریم.

بهداشت و درمان

عضو کمیته علمی مقابله با کرونا:
یک داروی ضد التهاب برای درمان 

کرونا به زودی اعالم می شود
 مهر    محمد طبرســی، عضو کمیته علمی 
مقابلــه با کرونــا گفت: بــه زودی یک داروی 
ضدالتهاب برای درمان بیماری کرونا که نتایج 

اولیه آن منتشر می شود را اعالم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نتایج این داروی ضد التهاب در 
بیماران نسبتاً موفقیت آمیز بوده که باید جلوتر 
برویــم و ببینیم چه اتفاقی می افتد، گفت: این 
دارو برای بیماران با شــرایط شدید است که با 
این داروی ضد التهاب درمان می شوند و تاکنون 

نتایج تست این دارو خوب و مثبت بوده است.
طبرســی با اشــاره به تعداد افرادی که در این 
پروســه با داروی ضدالتهابی تحت درمان قرار 
گرفتند، بیان کرد: در مطالعه نخســت ۵۰ نفر 
و مطالعــه بعدی ۱۲۰ نفر تحــت درمان قرار 

گرفتند.
عضــو کمیته علمی مقابله با کرونا عنوان کرد: 
یک شرکت داخلی این دارو را تولید می کند که 

وارد سیستم درمانی شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

 تحقق نیافتن وعده دولت
پدر »آتنا« چاره ای غیر از 

چادرنشینی ندارد!
 فارس   پس از گذشــت ســه ســال از دستور 
رئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی 
خانواده دختربچه ای که در پارس آباد مغان به قتل 
رســید، پدر مقتول از عدم تحقق وعده دولت در 

اختصاص مسکن به این خانواده خبر داد.
بهنام اصالنی، پدر آتنا گفت: قرار بود ســه سال 
پیش به ما مســکن داده شود، اما این موضوع رخ 

نداده و اجاره نشین هستیم. 
به من گفته شــده همه چیز در انتظار دستور 
وزیر راه، مسکن و شهرسازی است، اما تاکنون 
دستوری از ســوی وزیر در این خصوص صادر 

نشده است.
وی افزود: قرار بود این مسکن به عنوان هدیه به ما 
اهدا شود، اما اکنون گفته اند باید برای اخذ مسکن 
در مسکن مهر پارس آباد ۲۲ میلیون تومان پول 

پرداخت کنیم.
وی گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره ها، دیگر 

راهی جز چادرنشینی برایم باقی نخواهد ماند.

نظامی و انتظامی

در هشدار پلیس مطرح شد
 ارسال پیامک های ناشناس 

برای دریافت وجه از مردم
 باشــگاه خبرنگاران جوان   سرهنگ شهاب 
امینی، معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با اشاره 
به سوءاستفاده برخی افراد سودجو از شهروندان 
با ارسال پیامک های ناشــناس و برداشت پول از 
حســاب بانکی آن ها، گفت: کالهبرداران اقدام به 
ارسال پیامک هایی با مضامینی همچون: »بزن به 
ایــن کارت و ...«، کــرده و در این بین افرادی که 
منتظر اعالم شــماره کارت از ســوی طلبکاران، 
دوستان و آشنایان هســتند، وجه درخواستی را 
بدون بررسی های الزم به حساب فرد مقابل انتقال 
می دهند. شهروندان الزم است در این گونه موارد 
عجله ای برای واریز وجه نداشته باشند و پیش از 
هر گونه اقدامی، مشخصات دریافت کننده پول را 

به دقت بررسی کنند.
امینی افزود: شهروندان مراقب پیامک های فریبنده   
که ســعی دارند اطالعات بانکی افراد را بدســت 
آورده یا از طریق روش های مجرمانه، مبالغی را به 

حساب های مورد نظر خود انتقال دهند، باشند .

آموزش

یک مسئول آموزشی عنوان کرد
۱۲درصد دانش آموزان در مدارس 

غیردولتی تحصیل می کنند
 ایرنا    رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشارکت های مردمی گفت: سهم مدارس 
غیردولتی از ۸درصد  به ۱۲درصد کل دانش آموزان 
رسیده اســت که این سهم به غیر از سهم خرید 
خدمات آموزشی اســت. مجتبی زینی وند افزود: 
۱۷هزار مدرســه غیردولتی،۱۶مرکز آموزشــی 
غیردولتی، ۳۲هزار مرکز پیش دبســتانی، ۵هزار 
مدرسه هیئت امنایی و ۲هزار مرکز آموزش از راه 

دور، تحت مدیریت این سازمان اداره می شود.
زینی ونــد درباره ســهم پرداخت حقوق معلمان 
گفت: مدارس غیردولتی با پوشش دانش آموزی 
خــود بیش از ۵هزار میلیارد تومــان برای دولت 
صرفه جویی داشته اند که این سهم به غیر از سهم 
مکان و تجهیزات است. رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی 
گفت: سهم پرداخت دولت در بیمه های نیروهای 
مــدارس غیردولتی از ۷میلیارد تومان در ســال 

گذشته به ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است.

فراسو

خبر مشروح
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قیمتهاینجومیبراییکدارویتقلبیدرمانکرونا
ایسنا: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن هشدار 
نســبت به نمونه های تقلبی داروی رمدســیویر در بازار سیاه که با 
قیمت های نجومی به فروش می رســد، تأکیــد کرد: تا زمان تأیید 
اثربخشــی این دارو از ســوی کمیته علمی، پزشکان از تجویز آن 
خودداری کنند. اثربخشی آن در درمان کرونا هنوز مورد تأیید نهایی 

قرار نگرفته است.

دولتالیحهراندهد،مجلسطرحمیدهد
فارس: فاطمه قاســم پور، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات، 
در مجلس در نامه ای به معصومــه ابتکار، معاون زنان و خانواده 
ریاست جمهوری نوشته است: چنانچه الیحه »صیانت، کرامت و 
تأمین امنیت بانوان« در زمان مقتضی یک ماه به مجلس ارسال 
نشود، اینجانب با همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس آمادگی 
داریم طرح امنیت زنان را به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماییم.

مأمورانپلیسراه،کمیننمیکنند
جانشین  شرافتی،  ایوب  باشگاه خبرنگاران جوان:سرهنگ 
رئیس پلیس راه ناجا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر کمین مأموران 
پلیس راه در جاده های کشــور گفت: ما در پلیس راه موضوعی با 
عنوان کمین نداریم. همکاران در محل هایی مستقر می شوند که 
کامالً دیده شوند.  پلیس سعی دارد رانندگان وسایل نقلیه تخلف 

نکنند . اگر رانندگان تخلفی انجام ندهند، جریمه نمی شوند.

تذکربرایرعایتنکردنمواردبهداشتیدرمجلس
فارس: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس  گفت: برای رعایت نکردن موارد بهداشــتی در مجلس، 
اینجانب و وزیر بهداشت نامه هایی برای رئیس مجلس ارسال و 
از این شرایط احساس نگرانی کرده ایم و موظفند ظرف یک ماه 
پاسخ دهند. فضا برای فاصله گذاری اجتماعی نه در کمیسیون ها 

و نه در مجلس، وجود ندارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در اظهار نظری 
گفته روابط آمریکا و روســیه عمالً در پایین ترین جایگاه خود 

قرار دارد. 

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در پیامی در توییتر نوشت: 
»کشتار سربرنیتسا در قلب اروپا اتفاق افتاد. همیشه به یاد داشته 

باشیم که هرگز اجازه ندهیم دوباره اتفاق بیفتد«.

تد یوهو، نماینده کنگره آمریکا در مصاحبه ای گفت، این احتمال 
وجــود دارد که در 3 تا 6 ماه آینده میان آمریکا و چین درگیری 

نظامی رخ دهد.

یک کاروان خودروهای نظامی آمریکایی در استان بابل به آتش کشیده شد

»هامر«ها در آتش خشم عراق
  جهان  یک کاروان نظامی شــامل ســه کامیون خودروبر 
عراقی حامل تجهیزات و خودروهای آمریکایی در عراق مورد 
حمله قرار گرفت و در آتش ســوخت. ایــن اتفاق در اتوبان 
الدیوانیه - سماوه در استان بابل رخ داد. بنا به گزارش ها، این 
تریلی ها، خودروهای آمریکایــی »هامر« و دیگر خودروهای 
ســبک را حمل می کرده اند. رانندگان این کامیون ها، عراقی 
بوده انــد و این تجهیزات را به یکــی از پایگاه های آمریکایی 
منتقل می کرده اند. به گفته خبرنگار المیادین، افراد مسلح این 
خودروهــای زرهی را مجبور کردند که توقف کنند و پس از 
آن رانندگان ایــن خودروها را بیرون آوردند و خودروها را به 

آتش کشیدند.
گروهی موسوم به »سرایا ثوره العشرین الثانیه« مسئولیت این 
حمله را پذیرفته است. این گروه با انتشار ویدئویی همزمان با 
اعالم شروع فعالیت گفت: آمریکایی ها اشغالگرند و نباید در 

عراق بمانند.
از آنجا که حشد الشعبی شــاخه ای از ارتش رسمی عراق 
اســت و امکان انجام عملیات علیه آمریکایی ها را ندارد، 
گروه  هــای مختلفی در عراق از آن جدا شــده و رأســاً با 
آمریکایی ها وارد نبرد شده اند. پیش از این هم گروهی دیگر 
موسوم به »عصبه الثائرین« با حمله به پایگاه آمریکایی در 

التاجی اعالم موجودیت کرده بود.

مبارزه سیاسی با آمریکا ادامه دارد»
از ســوی دیگر شاخه سیاسی حشــد الشعبی یعنی ائتالف 
الفتح هم از مسیر دیپلماتیک مقاومت علیه آمریکا را دنبال 
می کند. در همین زمینه این ائتالف روز گذشته از دولت عراق 
خواست با استفاده از فرصت گزارش کمیساریای حقوق بشر 
سازمان ملل درباره غیر قانونی بودن ترور شهید حاج ابومهدی 
المهندس و سردار شهید قاسم ســلیمانی، از آمریکا رسماً 

شکایت کند.
در بیانیه الفتح آمده است این ائتالف آنچه را در سازمان ملل 
درباره محکوم کردن استفاده آمریکا از پهپاد برای ترور سردار 
ســلیمانی می گذرد، پیگیری می کند و آن را تحولی مثبت 

می داند.
ائتالف فتح در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل 
دربرابر سلطه طلبی آمریکا ونقض حاکمیت ارضی کشورها 

ازسوی آمریکا »موضعی شجاعانه« بگیرد.
در این بیانیه از مجلس عراق نیز خواسته شده که کمیته ای 
مشترک از کمیسیون روابط خارجی و کمیسیون حقوقی برای 

پیگیری اقدام های دولت در این باره تشکیل شود.

الجزیره: کمیته حقوق بشــر و کمیته روابط با 
کشــورهای عربی در پارلمان اروپــا در بیانیه ای 
مشــترک از عدم اجرای تحقیقات هیئت نظارت 
بحرین درباره شکنجه دو جوان بحرینی به نام های 
»محمد رمضان« و »حســین موسی« و گرفتن 

اعتراف  از آن ها تحت شکنجه، ابراز ناامیدی کرد.
فارس: در نخستین روز از مرحله چهارم عملیات 
قهرمانــان عراق به منظور پاک ســازی نوار مرزی 
شــرقی عراق با ایران از وجود داعش، سه رزمنده 
حشدالشعبی شهید و هفت نفر دیگر مجروح شدند. 

رئیس هیئت اطالعات صنعا:
 بانک اهداف ما ©

تل آویو را هم شامل می شود
جهــان: رئیــس هیئت 
اطالعات دولت صنعا خبر 
داد ارتــش و کمیته هــای 
مردمی یمن در اطراف شهر 
مأرب مستقر شده اند و به 

زودی وارد این شــهر در مرکز یمن خواهند شد. 
سرتیپ عبداهلل یحیی الحاکم، همچنین به ائتالف 
سعودی هشدار داد دســت به بمباران تأسیسات 
نفتی و اقتصادی اســتان مأرب نزند و تأکید کرد: 
»ما توانایی هدف قرار دادن تمامی تأسیسات نفتی 
و اقتصادی و نابودی کامــل آن را داریم و قادر به 
پاســخگویی شدیدتر هســتیم.« یحیی الحاکم، 
همچنین گفت: »نیروهای مسلح یمن هم اکنون 
بانک اهداف گسترده ای از نقاط حیاتی و مهم در 
 خاک عربســتان و شیخ نشین امارات و همچنین 

تل آویو و مناطق دورتر از آن دارند«.
او در ادامه از قبایلی که هنوز در صف دشمنان یمن 
قرار دارند خواســت، هرچه سریع تر بازگشته و در 
مقابل متجاوزان بایستند و قاتالن عشیره سبیعیان، 
از بزرگان اســتان مأرب که دو هفته پیش به طرز 

فجیعی به شهادت رسیدند را مجازات کنند.

فارین پالیسی پیشنهاد داد
اروپا مقابل آمریکا بایستد©

فارس: نشــریه »فارین پالیســی« در مطلبی به 
آسیب های سیاست های آمریکا پرداخت و نوشت: 
خارج کــردن 9هزارو500 نظامــی از آلمان تنها 
نمونه ای از موارد بسیاری است که ایاالت متحده به 
خواسته ها و نگرانی های شرکای اروپایی بی توجهی 
کرده اســت. خروج واشــنگتن از پیمــان منع 
موشک های هسته ای میان برد )آی ان اف( در سال 
۲0۱9 و اعالم تصمیم آمریکا برای خروج از معاهده 
آسمان های باز در ماه می نمونه های دیگر آن است.

در ادامه این مطلب آمده اســت: درست است که 
اروپا کمی محتاطانه بــا رفتارهای آمریکا برخورد 
می کند، اما این احتیاط بیش از حد، عواقب جدی 
منفی در پی دارد؛ زیرا عدم تمایل برای فشــار به 
آمریکا به منظور حمایت از ساختارهایی که پشتوانه 
امنیت اروپا هستند در نهایت می تواند به تضعیف 
جایگاه اروپا و اتحاد ترانس آتالنتیک منجر شود. 
اروپا باید در همکاری با ســران کنگره از حمایت 
داخلی آمریکا از این اتحاد نهایت اســتفاده را ببرد 
 و همکاری بلندمدت را تضمین کند. به نوشــته 
 فارین پالیســی، واکنش »ینس اســتولتنبرگ« 
به خروج آمریکا از معاهده آســمان های باز بسیار 
ناچیز بود. تعدادی از کشــورهای اروپایی از جمله 
فرانســه، آلمان و بلژیک هــم در بیانیه ای در این 
خصوص ابراز تأسف و اعالم کردند قصد ترک این 
پیمان را ندارند. حتی روسیه به نظر نمی رسد قصد 
ترک این پیمان را داشــته باشــد و به این ترتیب 
آمریکا تنها کشوری بود که از بدنه اصلی خارج شد 
تا کارایی معاهده اعتمادساز دیگری بدون یکی از 

اعضای اصلی اش، در هاله ای از ابهام باقی بماند.
در ادامه این تحلیل آمده است: گرچه طغیان علیه 
تصمیم آمریکا جواب نمی دهد، اما شرکای ترانس 
آتالنتیک باید نقش فعال تری در اعمال فشــار بر 
آمریکا به منظور باقی نگه داشتن آن به عنوان یکی 
از طرف های توافقاتی مثل پیمان منع موشک های 

هسته ای میان برد داشته باشند.

12/3713/10

23/4500/19 3/414/16

19/5020/21

5/255/59

20/1120/42

قتل دو پلیس در تگزاس
وقتی جای قاتل و مقتول 

عوض می شود
اسپوتنیک: در حادثه تیراندازی در شهری 
واقع در جنوب ایالت تگزاس، دو افسر پلیس 
آمریکا کشــته شــدند.  برپایه این گزارش، 
دو افســر، در حین مأموریتی به دست یک 
فرد مســلح کشته شدند و عامل مسلح این 
حمله بعد از کشتن دو افسر پلیس با گلوله 
خودکشی کرد. گفته می شود این فرد پیش 
از این هم ســابقه بازداشت داشته و همین 
مسئله احتمال انتقام گیری را تقویت می کند. 
زندان های آمریکا جزو ناامن ترین مکان های 
دنیا محسوب می شوند و بسیاری از زندانیان 
پس از آزادی دچار افســردگی های مختلف 

می شوند.

گفت وگوهای صلح افغانستان و آینده پیش رو©
گفت وگوهای صلح افغانستان امروز به صورت مجازی برگزار خواهد شد و وزیر امور خارجه 
از طرف ایران در آن شــرکت خواهد کرد. در این نشست که اشرف غنی بحث پیوستن 
طالبان به فرایند دموکراتیک نظام سیاسی را مطرح می کند، با آنچه که مد نظر طالبان 
اســت، فاصله زیادی دارد. آن ها به تازگی در مذاکرات بین االفغانی موضع قبلی مبنی بر 
اینکه دولت، یکی از گروه هایی خواهد بود که بر سر میز مذاکره می نشیند را تکرار کرده اند. 
از طرف دیگر،. دولت نیز در موضعی اعالم کرده طالبان در مذاکرات، تنها یک گروه است و 
طرف اصلی نیست. آن ها باید به حکومت بپیوندند، مشارکت کنند و فرایندهای پیش بینی 
شده در ساختار سیاسی از جمله انتخابات را دنبال کنند تا اینکه وزن خود در میان مردم را 
بسنجند و اگر می توانند آن را ارتقا دهند. پس از نگاهی کلی مسئله مقداری پیچیده است.

حال، این دومین نشست مجازی است که قرار است برگزار شود. دولت اشرف غنی امروز 
تالش می کند که موقعیت خود را برای نشست احتمالی با طالبان در حوزه منطقه ای و 
بین المللی تقویت کند. در نشست قبلی تعداد بیشتری از کشورها حاضر بودند و ایران هم 
در آن نشســت مجازی شرکت داشت. در باب علل دعوت ایران به این نشست، واقعیت 
این است که ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی، نقش تاریخی در تالش های صلح آمیز و 
همچنین میزبانی بیش از ۲میلیون مهاجر نقش غیر قابل انکاری در این فرایند دارد. نکته 
مهم تر، تأثیر ایران از تنش ها در صحنه داخلی افغانستان است؛ بنابراین در هر نوع مذاکره 
در ســطح منطقه ای، نقش ایران درمقایسه با کشوری مانند چین باید در اولویت باشد. 
کشوری که از جنبه سیاسی ورودی در صحنه افغانستان ندارد و مرز کوچکی در شمال 
شرقی دارد که فعال هم نیست. به عالوه اینکه در تحوالت افغانستان از جنبه نظامی و 
امنیتی و حتی ســرمایه گذاری سابقه ای ندارد؛ اما به عنوان یک قدرت اثرگذار در حوزه 

روابط بین الملل دعوت شده است.

نقش کشورهای پیرامونی در صلح»
واقعیت این است که هدف اصلی صلح باید ملت افغانستان و نظام سیاسی برخاسته از 
آن باشد و کشورهای پیرامونی چه منطقه ای و چه فرامنطقه ای باید نقشی تسهیل کننده 
را ایفا کنند. صلح پایدار و امنیت مردم افغانستان بر منافع فرضی هر کشوری در منطقه 
و فرامنطقه اولی اســت. البته بحثی که وجود دارد، این است که باید سابقه کشورها را 
هم مالحظه کرد. کشورهایی که کمترین مداخله را در افغانستان داشته و نقش مثبت 
و مؤثــری در روند صلح ایفا کرده اند، قطعاً این هــا می توانند مورد اعتماد مردم و دولت 
افغانستان باشند، این مسئله نکته مهمی است و در این مسیر صلح که مردم افغانستان 
خواهان آن هســتند، هر کشوری که بتواند به این مردم و استقرار صلح پایدار به دور از 
مالحظات فرضی خود کمک کند، مردم افغانستان هم به روی آن ها آغوش باز می کنند. 
مسئله دیگر این است که ثبات و رشد افغانستان چه تأثیری بر کشورهای منطقه دارد. هر 
کشوری که رشد و توسعه افغانستان بر آن مؤثر باشد، مردم هم باید بیشتر به آن توجه 
کنند و این شاخص بسیار مهمی است. هستند کشورهایی که ناامنی و تداوم بحران در 
افغانستان -بی توجه به اینکه چه فرجامی سر مردم می آید- در راستای اهداف آن هاست.

به نظر می رسد نشستی که قرار است امروز برگزار شود، مسیر درستی است. اگر صلحی 
قرار است تحقق یابد، باید دولت و ملت افغانستان به همراه دولت های اثرگذار مثبت آماده 
شده و در صحنه حضور پیدا کنند. طالبان، جریانی نامشخص و متغیری وابسته است. 
اگر قرار باشد که جایگاهی برای طالبان در نظر گرفته شود، به معنای دور باطل و تداوم 
بحران در این کشور است. مردم افغانستان، خود و گروه های ریشه دار و با شناسنامه روشن 
باید امنیت را تأمین کنند.. کشوری که توان داخلی باالیی دارد، چرا باید 3/5میلیون نفر 
گرسنه داشته باشــد. این نشان دهنده مسیر غلط طی شده تا به کنون است. ظرفیت 
امنیت سازی مردم در افغانستان بسیار باالست و نیازی به اتکا به ناتو و یا نیروهای نظامی 
آمریکایی که با اهداف سوء در منطقه هستند، نیست. بسیج مردم می تواند امنیت را سامان 
داده و امنیت را در کل جغرافیای افغانستان تأمین کند. در همین راستا، تجربه فاطمیون 
بسیار گرانبهاست. تجربه ژنرال دوستم بسیار مؤثر است. بنابراین، جریان های سیاسی باید 
با مشارکت یکدیگر به نیروهای نظامی افغانستان کمک کنند. یعنی نوعی از تجربه عراق 
که در قامت پربرکت حشدالشعبی خود را نشان داد، می تواند در راستای تأمین امنیت 
افغانستان راهگشا باشد. دولت باید امنیت را به جای آنکه از ناتو و آمریکا درخواست کند، 

خود از این تجربه ها استفاده کرده و ما باید این مسئله را یادآور شویم.
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ماسک پس از ماسک پس از 140140هزار کشته!هزار کشته!
ترامپ ســرانجام با ماسک در مقابل رســانه ها ظاهر شد. در حالی که تعداد 
کشته های کرونای اعالم شده از سوی دولت ایالت متحده، در مرز ۱40هزار 
نفر قرار گرفته اســت، رئیس جمهور این کشــور در جریــان بازدید از یک 
بیمارستان نظامی در نزدیکی واشنگتن تصمیم گرفت ماسک بزند. استفاده 
از ماسک در ایاالت متحده در ماه های اخیر به دلیل پرهیز رئیس جمهوری 
این کشور از ماسک زدن به موضوعی سیاسی تبدیل شده بود. ترامپ پیش از 
این بازدید گفته بود که هیچ وقت با استفاده از ماسک مخالف نبوده است، اما 

معتقد است ]این موضوع[ به زمان و مکان بستگی دارد!

شرط سلطان برای خلیفهپس از چهار بار شکست رقم خوردیک نماینده عراقی:
 همچنان از مذاکرات

 بغداد-واشنگتن بی اطالعیم
تصویب ارسال کمک ها به 

سوریه در شورای امنیت
 آتش بس در لیبی 

به شرط عقب نشینی حفتر
فارس: یک عضو پارلمــان عراق از ائتالف 
ســائرون تأکید کرد پارلمــان همچنان از 
جزئیات مذاکرات بین بغداد و واشــنگتن، 
بی اطالع اســت. مضر خزعــل هم همانند 
چندین نماینده که پیش از این موضع گرفته 
بودند، خواستار توضیح دولت درباره جزئیات 
مذاکــرات شــد. وی همچنین خواســتار 
انتشــار طرح های مربوط به اخراج نظامیان 
آمریکایی از ســوی دولت عراق شد. مرحله 
نخست گفت وگوهای راهبردی بین بغداد و 
واشنگتن از  یک ماه پیش به صورت ویدئو 
کنفرانس آغاز شــد و دو طرف درباره نحوه 

ادامه روابط دو جانبه رایزنی کردند.

ایسنا: شــورای امنیــت ســازمان ملل 
سرانجام پس از چهار بار ناکامی با قطعنامه 
تمدید مکانیسم ارسال کمک های انسانی 
به سوریه تنها از یک گذرگاه یعنی گذرگاه 
بــاب الهوی در مرز با ترکیه موافقت کرد. 
پیش از ایــن چین و روســیه با کاهش 
شــمار گذرگاه های مــرزی از دو گذرگاه 
به یــک گذرگاه »باب الهــوی« و تمدید 
این مکانیســم به مدت یک سال موافق 
بودنــد، اما غربی ها بر ارســال کمک ها از 
 طریق دو گذرگاه مرزی »باب الســالم« و 
»باب الهــوی« و تمدید دوره آن به 6 ماه 

تأکید داشتند.

آناتولی: وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد دولت 
وفاق ملی لیبی تنها در صورت عقب نشینی 
نیروهای خلیفه حفتر از مناطق اصلی و مرکز 
و غرب کشور با آتش بس موافقت می کند. 
مولود چاووش اوغلو گفت: دولت وفاق ملی 
لیبی در صورت عدم عقب نشینی شورشی ها 
از شهرهای سرت و الجفره حمالت خود را 
علیه این نیروها ازسر خواهند گرفت و این 
پیش شرط ها کامالً مشروع و عاقالنه است. 
به تازگــی ســرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روســیه اعالم کرد نیروهــای حفتر آماده 
امضای آتش بس هستند، اما دولت طرابلس 

بر راهکار نظامی پافشاری می کند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 ابوالفضل ظهره وند/ سفیر سابق ایران در کابل

بدون تیتر

چهره

اتاق فکر

 انعکاس

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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ده ها هزار نفر در تل آویو علیه نتانیاهو شعار دادند

مردم گرسنه، نخست وزیر فاسد©
ها آرتص: چند هزار نفر از ســاکنان تل آویو 
با تجمــع در میدان رابیــن، ضمن اعتراض 
بــه پرونده های فســاد نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، او را مقصر وخامت شیوع کرونا 
و وضعیت اقتصادی در فلســطین اشــغالی 
دانســتند. واکنش نامناســب دولــت رژیم 
صهیونیستی به نخست وزیری نتانیاهو در مقابله با شیوع کرونا، موجب تظاهرات دوباره 
ساکنان تل آویو شد. تظاهرات کنندگان ضمن مسدود کردن خیابان های اصلی منتهی به 
میدان رابین، پالکاردهایی با نوشته های »ارتشا، کالهبرداری و خیانت در امانت« )اشاره به 
پرونده های فساد نتانیاهو( و »ُجرم وزیر« به جای کلمه نخست وزیر حمل کرده و شعارهایی 
برای مبارزه با فساد وی سر دادند. این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
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آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد ظروف ف�وم برنج تک 
پرس�ی و دوپرس�ی یکبار مورد نیاز خ�ود را از طریق مناقصه 
عموم�ی خریداری نمای�د، لذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط 
 http://dev.razavi.ir مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی
 بخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکث�ر ت�ا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 
1399/05/04 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، نمونه ها و مدارک 
مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها
 بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001113-051 و 

051-32001039
 

»مناقصه عمومی خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی«

/ع
99
03
55
1

مناقصه
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

حفاظت و نگهداری اراضی و امالک در 99/6
اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در 

استان خراسان رضوی

33،400،000،0002099003374000011

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور  الکترونیکی دولت طبق شرایط  تداركات 

برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، 
انجام   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تنها از طریق درگاه سامانه تداركات 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
و تحویل 6000 متر کابل NYY افشان با سطح مقطع 2/5*3 و 
ولتاژ عایقی 1-6/.  کیلو ولت و 4000 متر کابل NYY افشان با سطح مقطع 
2/5*5 و ولتاژ عایقی 1-6/. کیلوولت  را از طریق مناقصه عمومی  واگذار 
نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 
1399/04/26 ضم�ن مراجعه به   س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات 
ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

 جهان/ علوی  رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس در پیامی به انصاراهلل از نقش سران و 
ملت یمن در یاری مسئله فلسطین قدردانی کرد. 
رئیس  هنیه«  »اسماعیل  المسیره،  گزارش  به 
دفتر سیاسی حماس در این پیام به سران و ملت 
یمن درود فرستاد و از نقش آن ها در یاری مسئله 
فلسطین قدردانی کرد. هنیه در ادامه از ملت ها 
و آزادگان جهان خواست در مقابله با اقدام های 
رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و تالش 
این رژیم برای اشغال اراضی کرانه باختری به 
پا خیزند. دفتر سیاسی انصاراهلل هم اعالم کرد: 
بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین و 
حق این ملت در تمسک به گزینه های عادالنه 
و پرافتخار خود علیه رژیم غاصب صهیونیستی 
بر  بار دیگر  ادامه  انصاراهلل در  تأکید می کنیم. 
آمادگی برای مبادله اعضای حماس در زندان های 
عربستان سعودی با دو خلبان و تعداد دیگری از 
 نظامیان سعودی بر اساس پیشنهاد رهبر انصاراهلل 
این جنبش  الحوثی« تأکید کرد.  »عبدالملک 
یمنی خواستار تحرک جدی و فعال در سطوح 
رسمی و مردمی برای یاری مسئله فلسطین شد 
و افزود: نادیده گرفتن مسئله فلسطین جنایتی 
مشترک با رژیم صهیونیستی و تبانی واضح  در 
راستای خدمت به پروژه آمریکایی-صهیونیستی 

است.
جنبش حماس در ســال های گذشته مواضع 
مختلف و بعضاً متفاوتی اتخاذ کرده است. روابط 
ایران و حماس پس از تحوالت بیداری اسالمی 
در ســال ۲0۱۱، سرد و در مقطعی هم موجب 
کدورت شد. از سال ۲0۱۱ که بهار عربی اوضاع 

را بــه هم ریخت و حکومت ها و ائتالف ها تغییر 
کردند و کشــمکش بین محورها تشدید شد، 
روابط حماس با نظام ســوریه قطــع و با ایران 
نیز سرد شد. جنبش حماس که قدرت گیری 
خود را مدیون جریان مقاومت به رهبری ایران، 
ســوریه و حزب اهلل لبنان می دانست، بر موج 
تحوالت عربی سوار شد و به همراه مصر، قطر و 
ترکیه و تحت پوشش جنبش اخوان المسلمین، 
خبــر از محور جدیدی در منطقــه خاورمیانه 
داد. خروج دفتر حماس از دمشــق و انتقال به 
دوحه، حمایت حماس از درگیری ها در سوریه 
و حضــور در کمپین اخوان در ترکیه ســبب 
 شــد تا عمالً حماس درصدد عملیاتی ساختن 
ایده هــای خود در بلوای تحوالت عربی باشــد. 

سقوط محمد مرســی، رئیس جمهور اخوانی 
مصر، بحران سیاسی در ترکیه و چرخش تمرکز 
این کشور بر مسائل داخلی، شماتت قطر ازسوی 
شورای همکاری خلیج فارس به دلیل حمایت از 
جریان اخوان و تغییر معادالت میدانی در جبهه 
سوریه سبب شد تا عمالً تشکیل محور جدید و 
مورد نظر حماس در نطفه خفه شود و رهبران 
حمــاس مجبور به تغییر در تاکتیک های خود 
و پذیرفتن واقعیت های موجود باشند؛ بنابراین 
تحوالت جدید موجب شد حماس اندک اندک 
به سمت ترمیم روابط با جمهوری اسالمی ایران 
پیش برود و طرفین به بازسازی پل های ارتباطی 

خود بپردازند.
اکنون اما حماس که سطوح مختلف تهدیدها 

علیه فلســطینیان را درک کرده، محذورات و 
مقدورات خود و همچنین عدم تمایل کشورهای 
خارجی جز ایران نسبت به تسلیح فلسطین را 
دریافته، مدت هاســت که تالشــی جدی برای 
بازگشت به دوران اوج خود را از سر گرفته است. 
تقویت استحکامات دفاعی در نوار غزه، تقویت 
روحیه مقاومت، گسترش روابط با حزب اهلل لبنان 
و دولت ســوریه و این بار، هم افزایی با جنبش 
انصاراهلل یمن را می توان از دقیق ترین اقدام های 
حماس برای بازتولید مؤلفه های قدرت خود ذکر 
کرد. با توجه به اثرات قابل مالحظه این هم افزایی 
میان گروه های مختلف مقاومت، به نظر می رسد 
که آینده مثبتی در انتظــار این گروه ها وجود 

داشته باشد.

»حماس« و» انصاراهلل« علیه دشمن مشترک
هم افزایی گروه های مقاومت از فلسطین تا یمن

گزارش
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