
 

پرواز»کبوترانه« در صحن های حرم
 آستان  رئیــس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم برنامه های ویژه زائران کودک دیگر در فضای مسقف برگزار نمی شود

مطهر امام هشتم)ع( از اجرای طرحی مربوط به برنامه های 
کبوترانه با عنوان »همراه با کبوترهای رضوی« درصحن های 
بارگاه مطهر حضرت ثامــن الحجج )ع( خبر داد. حجت 

االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده به خبرنگار قدس 
گفت: با توجه به شرایط خاص اماکن متبرکه  و مذهبی 
کشور و از جمله  بارگاه مطهر رضوی و رعایت شیوه نامه 

 ............ صفحه 3ها و پروتکل های...

8 7 8
سیدرضا صدرالحسینی با اشاره به تظاهرات مردمی در لبنان رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با قدس مطرح  کرد نخست وزیر عراق برای گفت و گو با 

مقامات آمریکایی عازم نیویورک شد

:jامام علی
ِخَرد  طبیعتی 

است که با 
دانش و تجربه، 
افزایش می یابد. 
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توجه ویژه آستان قدس 
به حاشیه شهر مشهد

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی مطهرنیا

اختالف و تنش های لفظی میان فیل ها و االغ ها در جامعه آمریکایی بر سر توافق نامه 
هسته ای با ایران، با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر 
روز داغ تر می شود. درحالی که جو بایدن، نامزد دموکرات و دیگر هم حزبی های او 
وعده بازگشت به این توافق را در صورت پیروزی در ماراتن نوامبر آینده می دهند، 

ترامپ و جمهوری خواهان تالش دارند در همین...

ریشه تفاوت دیدگاه »فیل ها« 
و »االغ ها« به توافق نامه برجام

 نخستین نشست کارگروه تجارت بشردوستانه با تهران برگزار شد

نقشه سئول برای پرداخت قطره چکانی طلب ایران

 قدس خراسان   روز گذشته با حضور 
تولیت آســتان قدس رضوی، شــهردار 
مشــهد، فرماندار، رئیــس و جمعی از 
اعضای شورای شــهر و مدیران شهری 
بهســازی باند اول و احــداث باند دوم 

بزرگراه 75 متــری رضوی )مهدی آباد( 
به بهره برداری رسید. تولیت آستان قدس 
رضوی در مراسم بهره برداری از این پروژه 
گفت: آستان قدس رضوی در قبال مسائل 
حاشیه شهر مشــهد و مشکالت مردم 

بی تفاوت نیست و در حد امکانات نسبت 
به رفع مشکالت و رفاه حال مردم تالش 
می کند. حجت االسالم  والمسلمین احمد 
مروی ضمن قدردانی از متولیان شهری و 
استانی برای اجرای این پروژه، اظهار کرد: 

ما در شهر مشهد شاهد وحدت، همکاری، 
همراهی و همدلی بســیار خوبی میان 
همه بخش های مسئول در دستگاه های 
مختلف سیاسی، اجرایی، امنیتی، نظامی، 

انتظامی و قضایی...

 ............ صفحه 2

کرونا فروش نوشت افزار را
70 درصد کاهش داده است

بازارکساد 
کیف و کتاب 

و دفتر

دادگاه بین المللی 
قتل رفیق حریری:

سوریه و حزب اهلل 
نقشی در ترور 

نداشته اند

 حجت االسالم والمسلمین مروی درآیین بهره برداری از بزرگراه رضویه عنوان کرد 
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 ............ صفحه 2

آمریکا به دنبال 
لیبی سازی لبنان

به شرط حمایت، تا 100 سال آینده هم 
کمبود معلم نخواهیم داشت »الکاظمی« و تله مذاکره

سرو نستوهسرو نستوه
 تقریب تقریب

 رهبر معظم انقالب اسالمی  رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پی درگذشت آیت اهلل تسخیری در پی درگذشت آیت اهلل تسخیری 

پیام تسلیتی صادر کردندپیام تسلیتی صادر کردند

 ............ صفحه  ............ صفحه 55

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع در استان قم به شماره   1(/ 99 / 713 ))نوبت اول( 

نحوه ارائه پیشنهادقیمت پایه کارشناسی )ریال(توضیحاتوضعیت ملکاعیان )مترمربع(عرصه )مترمربع(کاربریشماره پالک ثبتیآدرسردیف 

قم.منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان میدان 1
TA1 کاربری تخلیه19750تجاری /اداریسند واگذاریامام خمینی پالک دارای  و  سلفچگان  ویژه  منطقه  در  ملک 

است. واگذاری  صورت  به  اسناد  و  تجاری   – اداری 
نقد 11/060/000/000

قم.خیابان انقالب قبل از کوچه 210
2260
2903

2904/1
دارای دو سند ششدانگ به پالک ثبتی تخلیه132/6400تجاری

نقد و اقساط290355/500/000/000و2904/1 و یک سند مشاعی 2260 میباشد.

قم.شهر قنوات خ شهید مصطفی خمینی خ 3
نقد6/207/950/000ملک در بافت روستایی واقع شده است.متصرف دارد587/55300مسکونی1705/44مسجد اعظم پالک 130

قم.شهر قنوات بلوار ولیعصر کوی 37 بعداز 4
نقد3/698/225/000ملک در بافت روستایی واقع شده است.متصرف دارد320/65170مسکونی3661/44/1096مدرسه باهنر

قم.جاده قدیم کاشان روبروی روستای لنگرود 5
صنعتی /جایگاه 3/180شرکت گل افشان فجر

متصرف دارد500003000بنزین
مجتمع دارای جایگاه بنزین- گازوئیل-گاز و دارای 
چاه عمیق با پروانه میباشد.4/5435 سهم مشاع 

از شش دانگ میباشد.
نقد112/956/574/450

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود دراستان قم به شرح جدول 
ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با  بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« )به نشانی الکترونیکی setadiran.ir ( و با 

شماره مزایده713/99/1  بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روزچهارشنبه به تاریخ 99/05/29

مهلت دریافت اسناد مزایده:تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه به تاریخ 99/06/13 

تاریخ بازدید: از ساعت 10 صبح روز شنبه به تاریخ 99/06/01 لغایت ساعت 12 روز 
دوشنبه به تاریخ 99/06/10      ) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(.

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز پنج شنبه  به تاریخ 99/06/13 ، تاریخ بازگشایی 
پاکات پیشنهادی : ساعت 10 صبح شنبه به تاریخ 99/06/15

نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

توجه : 
لطفًا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر 
که در روز شنبه مورخ 1399/06/01 در روزنامه محلی پیام قم منتشر و 
تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید. 

 توضیحات و شرایط:
1- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر 

وتلفن 02536620421 داخلی  مستقیم 02536624842  تلفن  با شماره 
تولیددارو- خمینی-ابتدای  امام  قم-خیابان  نشانی:  به  یا  و   7930
ساختمان مدیریت بانک سپه – طبقه دوم -واحد پشتیبانی و ساختمان 

مراجعه فرمایند.
2- شرکت در مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
“ستاد” می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 

مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
و  نام  ثبت  جهت  بایست  می  مزایده  در  شرکت  به  عالقمندان   -3  
ثبت  با شماره های دفتر  )توکن(  الکترونیکی  امضای  دریافت گواهی 
نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 41934-021 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir مراجعه نمایند.
 کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در 
برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
شناسه آگهی 943394

بانک سپه – مدیریت شعب منطقه قم
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان قائم )عج( 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده نوبت  دوم 
بیمارستان ولی عصر )عج( 

بردسکن 
شرح در صفحه 8
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فراخوان  تجدید مناقصه
نوبت اول 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 
معاونت دانشجویی و فرهنگی 

شرح در صفحه 8
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ش�هرداری گرمه در نظر دارد مناقصه خرید یکدس�تگاه مینی لودر UZ1020 را با ش�رایط و مش�خصات کلی ذیل از طریق برگزاری 
مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

ال�ف : محل تامی�ن اعتبار: 4.000 میلیون اس�ناد خزانه با نم�اد اخ�زا811 و 15٪ حفظ قدرت خرید س�االنه و الباق�ی منابع داخلی 
شهرداری

 ب  : شرایط متقاضی :1- داشتن شخصیت حقوقی
                                        2-داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانتنامه انجام تعهدات

آدرس محل تحویلمبلغ ضمانت نامهمدت پیمانمبلغ برآورد اولیهنام پروژه
UZ1020شهرستان گرمه350.000.000 ریالیک هفته7.000.000.000 ریالخرید مینی لودر

       ل�ذا متقاضیان�ی که دارای ش�رایط مذکور در بند ب ف�وق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه از 
ساعت 7 صبح مورخ 99/5/25الی ساعت 15 مورخ 99/06/02 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس سامانه ستاد 
مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ساعت 15 مورخ 99/06/02  و بازگشایی پاکات ساعت 9 مورخ 99/06/03خواهد بود . 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس خراسان شمالی، شهرستان گرمه شهرداری گرمه مراجعه نموده یا با شماره تلفن 09904110991 تماس 

حاصل  نمایید.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه خرید مینی لودر
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عباس یعقوبی- شهردار گرمه

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ضایعه درگذشت عالم جلیل القدر حضرت آیت اهلل شیخ محمدعلی تسخیری )طاب ثراه(، 
طالیه دار وحدت و تقریب امت اسالمی را به محضر مقام معظم رهبری )مدظّله العالی( و 

بیت محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.
حضور تأثیرگذار آن فقید سعید در مجامع علمی گوناگون، تواضع، اخالق و حسن 

ارتباط با اندیشمندان جهان اسالم از ایشان شخصیتی کم نظیر ساخته بود.
اینجانب در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحیه و الثناء( 
علّو درجات را برای آن عالم مجاهد و انقالبی از خداوند متعال مسئلت نموده و برای 

خانواده مکرم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

 تولیت آستان قدس رضوی - احمد مروی

َها َشْيٌء« »إَِذا َماَت اْلَعاِلُم ثُِلَم ِفي اْلِْسَلِم ثُْلَمٌه َل َیُسُدّ
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روزنامـه صبـح ایـران 2

آرزوی آنانی که می گفتند ایران در سه ماه فرو می پاشد را به باد دادیم  ایسنا: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: دولت تا آخرین روز کاری »هدفمند«، »امیدوار« و »استوار« ایستاده و به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد. وی افزود: دولت به سختی های زندگی ناشی از تحریم های ظالمانه ای که به کشور و مردم تحمیل شده واقف است و همه تالش خود را برای عقب راندن تحریم گران، شکستن تحریم و حفاظت 

از زندگی مردم به کار بسته و خواهد بست و تاکنون نیز آرزوی آن هایی را که می گفتند ایران در سه ماه یا یک سال فرو خواهد پاشید، به باد داده است.

 سیاست/ مهدی خالدی  دونالد ترامِپ 
غــرق در بحران هــای داخلــی و خارجی، 
پنجشــنبه 23 مــرداد بود کــه از موضوع 
عادی ســازی روابط میان شیخ نشین امارات 
متحده عربی و رژیم صهیونیستی به عنوان 
یکی از سورپرایزهای انتخاباتی خود رونمایی 
کرد. او امید داشت با رو کردن این شگفتانه، 
افکار عمومی داخلی را که به خاطر مدیریت 
ناصحیح مشکالت، به شدت از وی روی گردان 
شد، بار دیگر به سوی خود کشانده و امیدهای 
خود برای رأی آوری در ماراتن نوامبر 2020 
را حفظ کند. اما به نظر نمی رســد این پرده 
انتخاباتی هــم دردی از »دونالــد« دوا کند، 
چرا که بســیاری از تحلیلگــران با توجه به 
قــرارداد  منفی  پیامدهــای 
ابوظبی - تل آویو برای منطقه 
و همچنین واکنش تند ایران 
و ترکیه، اجرایی شــدنش را 

چالش برانگیز می دانند. 
این در حالی است که بنیامین 
رژیم  نخســت وزیر  نتانیاهو، 
صهیونیســتی که امروز خود 
با  فســاد  پرونده  به واســطه 
مخالفت های گسترده داخلی 
روبه رو اســت، خرسند از این 
توافق که آن را دستاورد بزرگی می خواند، روز 
گذشته در مصاحبه با شبکه اماراتی اسکای 
نیوز ادعا کرد: همکاری تل آویو با ابوظبی در 
زمینه های مختلف منجر به نتایج درخشانی 
خواهد شــد. نتانیاهــو درحالی کــه رژیم 
صهیونیستی یک پای تنش های منطقه ای 
است، مخالفت ایران با توافق نامه صلح را البته 
امری عجیب ندانست و مدعی شد: ملت های 
منطقه غرق در جنگ  و درگیری  هســتند؛ 

وقت آن رسیده صلح برقرار شود!

توافقی که روی شن نوشته شده است»
اما به نظر می رســد برخالف میل نتانیاهو، 
واقعیت مســئله چیز دیگری اســت. شاید 
همین حقیقت موجب شــده یک نویسنده 
انگلیســی در مقاله ای تأکید کند توافق نامه 
عادی ســازی روابــط میان امــارات و رژیم 
صهیونیســتی خیلی زود و حتی ســریع تر 
از معاهده های صلح اردن و مصر شکســت 
خواهد خــورد. »دیوید هیرســت« در مقاله 
خود که در سایت »میدل ایست آی« منتشر 
شد، نوشــته: توافق نامه میان امارات و رژیم 
صهیونیستی روی شن ها نوشته شده و تنها 
موجب به وجود آمدن درگیری های بیشتر 
می شود. وی آورده اســت: بن زاید، ولیعهد 
ابوظبی به خاطر درگیــری در پرونده های 

مختلف منطقه ای و به ویژه جنگ یمن، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علت شکست 
در پرونده تقابل با روســیه، چیــن، ایران، 
کره شمالی و افغانستان و بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل هم به علت درگیری با 
پرونده فساد، در دولت های خود به بن بست 
خورده اند و نیازمند یک دستاورد دیپلماتیک 
بودند. آن ها می دانند اگر قدرت را از دســت 
بدهند چه اتفاقی برای آن ها خواهد افتاد. این 

توافق نامه یک رویکرد شکست خورده است. 

ایده قالیباف برای جلوگیری از »
خیانت ابوظبی

با وجود این، شکی نیست عادی سازی روابط 
میــان ابوظبی و تل آویــو پیامدهای منفی 
بسیاری برای منطقه خواهد داشت. همین 
مسئله سبب شد مقام های کشورمان در چند 
روز اخیر به ابوظبــی درزمینه باز کردن راه 
صهیونیست های متجاوز برای ورود به منطقه 
هشــدار دهند. روز گذشــته هم محمدباقر 
قالیبــاف، رئیس مجلس کشــورمان ضمن 
محکوم کردن دوباره طرح ســازش امارات 
با رژیم صهیونیســتی، خواستار آن شد که 
مجالس کشورهای اسالمی از تمامی اقدام ها 
و ابتکارات پارلمانی برای مخالفت و ممانعت از 

این توافق ننگین استفاده کنند. 

امارات پس از توافق ضعیف تر از گذشته»
باوجود همه موضع گیری ها پیرامون برقراری 
روابط دیپلماتیک رسمی میان امارات و رژیم 
صهیونیستی اما نباید از این واقعیت غفلت 
کرد که ارتباط ابوظبی - تل آویو به ســال ها 
پیش بازمی گردد و اکنون تنها این روند علنی 
شده؛ پس در واقع تحول خاصی روی نداده 
است. یک تحلیلگر مسائل منطقه هم ضمن 
تأیید این نکته معتقد است اما علنی شدن این 
ارتباط برای منطقه تبعاتی به همراه خواهد 

داشت. جعفر قنادباشی دراین باره می گوید: 
نخســتین پیامد، تضعیف بیشــتر جایگاه 
امــارات متحده عربی در منطقه خواهد بود؛ 
یعنی امارات پس از رابطه با صهیونیست ها 
بســیار ضعیف تر از امارات پیش ازاین توافق 
خواهد بود. وی ادامه داد: اکنون افکار عمومی 
منطقه و جهان اسالم با هرگونه رابطه با رژیم 
صهیونیســتی مخالف هستند و این مسئله 
روی سیاست های ابوظبی تأثیرگذار بوده و 
برنامه های ناامن ســازی آن ها که به نیابت از 
کشــورهای غربی در لیبی، سوریه و سودان 
در حال اجراست با چالش روبه رو خواهد شد. 
وی تصریح کرد: پیامد دیگر این رویکرد هم 
افشا شدن چهره ارتجاع عرب برای کشورهای 
منطقه است. در گذشته تأکید محور مقاومت 
همواره بر این بود که برخی شیخ نشین ها با 
اسرائیل سازش کرده و به دروغ مدعی حمایت 
از فلسطین هستند. امروز این مسئله عیان 
شــده و مردم فلسطین به روشنی می بینند 
درحالی که آن ها در زیر بمباران دشمن جان 
می دهند چه کسانی سر سفره صهیونیست ها 

نشسته و با آن ها دمخور شده اند. 

ضرورت آگاهی بخشی به افکار عمومی»
البته این حقیقت روشــن است که ایران و 
محور مقاومت برای مقابلــه با این توطئه 
عربی - عبری دستشان خالی نیست و در 
موقع مناســب، گزینه های واکنشی خود 
را رو خواهنــد کرد. قنادباشــی دراین باره 
هم می گویــد: جمهوری اســالمی ایران 
و محــور مقاومت تا همیــن جای کار هم 
مقابل توطئه های آمریکا و صهیونیست ها 
دستاوردهای خوبی داشته اند. این تحلیلگر 
سیاست خارجی توضیح داد: همین تالش 
و ایستادگی سبب شد توطئه معامله قرن 
آمریکایی که قرار بود بر اســاس آن، بخش 
بزرگی از اراضی فلسطینی به اسرائیل الحاق 

شــده و تمام کشــورهای عربی به سمت 
عادی ســازی بروند، متوقــف و به رابطه با 
کشــور کوچک عربی امــارات تقلیل یابد. 
بنابراین ائتالف آمریکایی - صهیونیســتی 
باوجود خوشحالی ظاهری در موضع ضعف 
قرار داشته و از محور مقاومت کینه به دل 
دارنــد. وی معتقد اســت در ادامه و برای 
ناکام گذاشتن دیگر توطئه های آمریکایی - 
صهیونیستی باید مسئله بیداری کشورهای 
مسلمان بیشتر مدنظر قرار گیرد. قنادباشی 
دراین باره افزود: »اینکه برای عادی ســازی 
با  روابط با صهیونیســت ها کشــورهایی 
می شــوند  پیشــقدم  امارات  ویژگی های 
نشــان دهنده تأثیر افکار عمومی اســت، 
چراکه اگر نگرانــی از واکنش مردم وجود 
نداشت کشورهایی مانند عربستان سعودی 
هم بی میل نیستند که روابط پنهانی خود 
را آشــکار کنند. بنابراین آگاهی بخشی به 
افکار عمومــی جهان اســالم باید به طور 
جدی تر مدنظر قرار گرفته و توطئه احتمالی 

صهیونیست ها خنثی شود«.
در مجموع باید به این نکته توجه کرد که 
پس از عملیات ترور حاج قاسم سلیمانی 
در عراق، ســیر تحوالت منطقه شــتاب 
بیش از پیشــی گرفته اســت و بازیگران 
خــرد و کالن به مقــدار قابل مالحظه ای 
خویشــتنداری را کنار گذاشــته و برای 
ضربه زدن به رقبا اقدام های خود را علنی 
کرده اند؛ البته که نشانه هایی از این مسئله 
در پیش از شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
نیز مطرح بود اما امروز دیگر مانند گذشته 
خویشــتنداری را مبتنی بــر بازدارندگی 
نمی بیننــد و هر طرف درصــدد نهایت 
استفاده از موقعیت های بدست آمده است.

خرابکاری های هســته ای و ســایبری در 
ایران یا انفجار بندر بیروت و موج ســواری 
محور غربی-عبری-عربی بر آن، حکایت از 
چنین مسئله ای دارد. به نظر می رسد حضور 
اسرائیل در امارات و احتماالً در چند کشور 
کوچک عربی صرفاً یک حضور سیاســی و 
اقتصادی نباشــد و این غده ســرطانی به 
دنبال حضوری امنیتی در خلیج فارس و در 
نزدیکی مرزهای جمهوری اسالمی باشد. 
برای همین است که مقام های ارشد نظامی 
و سیاسی کشــورمان نسبت به پیامدهای 
این حضور هشدار صریحی داده اند و روزها 
و هفته ها و شاید ماه های آینده نشانه های 
این هشــدار نمایان خواهد شــد. بی شک 
عملیاتی شدن این توافق شیطانی، طوفان 
شنی خواهد بود که ابتدا به چشم کشورهای 

مرتجع منطقه خواهد رفت.

قدس تأثیر خیانت امارات به آرمان فلسطین بر امنیت منطقه را بررسی می کند

توافق با شیطان روی طوفان

معلم بازنشســته ام؛ حدود دو ماه پیش به علت فقر مالی و نیاز شدید، 30 درصد سهام س
عدالت خود را از طریق کافی نت به فروش گذاشــتم که پس از گذشت این مدت به تازگی 
فقط یک میلیون تومان به حسابم واریز کردند. برای مطالبه بقیه آن به بانک ملی مراجعه 
کردم که گفتند به ما ربطی ندارد و به دفتر سهام عدالت بروید.  به آن دفتر مراجعه کردم 
که متأســفانه آنجا هم گفتند به ما ربطی ندارد. حــاال مانده ام برای گرفتن باقیمانده 30 
درصدم چکار کنم. برای حل این مشکل از مسئوالن محترم مربوطه عاجزانه تقاضای کمک 

می نمایم. 09300005361
استاندار محترم، در شرایط سخت اقتصادی مردم ماسک با قیمت باال از داروخانه ها س

تهیــه می کننــد به امید اینکــه در برابر کرونا مصون شــوند! اما آن ها ماســک های 
غیراســتاندارد و معیوب به مردم می فروشــند و هیچ نظارتی نیســت! به خاطر خدا 

رسیدگی کنید. 09150001533
با سالم؛ داماد یک وزیر ۶ میلیارد اختالس کرده و مثل او یا گریختند یا در زندان  و یا س

هنوز مشغول اند. مردم بهترین ناظرند. شهید بهشتی فرمودند هرگاه پشتوانه انقالب، احزاب 
باشند باید مطمئن بود که بیمه شده. 09150001032

سالم؛ خسته نباشید. تو رو قرآن درمورد حقوق ناچیز خدمتگزاران مدارس هم از آقای س
وزیر بپرسید. چرا با حجم باال و سختی کار ما، در این چند دوره افزایش حقوق فرهنگیان 
هیچ توجهی به ما نشد؟ به خدا حقوق ما کفاف زندگی رو نمیده. در رتبه بندی های جدید 

سال 98 و 99 به قشر ضعیف خدمتگزار و سرایدار چیزی تعلق نگرفت. 09110001395
جناب دادستان کل کشور! چرا دربرابر تهمت های افراد مغرض و فرصت طلب علیه رئیس س

مجلس هیچ اقدامی نمی کنید، افراد شکست خورده سیاسی که فقط به دنبال عقده گشایی 
هستند و می خواهند اوضاع مملکت را به هم بریزند. 09150000348

احتراماً به استحضار می رساند هزاران نفر از قشر آسیب پذیر جامعه که توسط س
نیروهای مســلح بازخرید و یا اخراج شــده اند، برای انتقال سوابق سنوات بیمه 
بازنشستگی از نیروهای مسلح به صندوق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سازمان 
مذکــور بابت حق بیمه ناشــی از قانون نقل و انتقال بیمه بازنشســتگی مصوب 
۶5/3/27 مجلس شــورای اســالمی و تبصره های الحاقــی و آیین نامه اصالحی 
تبصــره 3ماده واحد قانون مذکور مصوب هیئت وزیــران مبلغ کالنی را مطالبه 
می کند که پرداخت آن از عهده ما قشــر آسیب پذیر جامعه خارج است؛ بنابراین 
عاجزانه خواهشــمند اســت درخصوص معافیت و یا پرداخت آن از  طرف دولت 

و قانون جایگزینی، اوامر مقتضی را صادر فرمایید. با سپاس. 09900008660
11 سال قبل که دولت خواست نیروهای خود را تعدیل کند، یعنی محترمانه س

عــده ای را بیرون بیندازد! طرح بازنشســتگی پیش از موعد را اجرا کرد که افراد 
باالی 25 سال ســابقه کار با ارفاق دولت با 30 سال سابقه کار بازنشسته شوند. 
اما امســال در افزایش حقــوق، خالف قانون عمل کرد، به ازای هر ســال کمتر 
از 30 ســال 2.5 درصــد افزایش حقوق ما را کم کرد! مثاًل من که با 25 ســال 
بازنشسته شدم 12.5 درصد کمتر افزایش حقوق یافتم، طوری که حداقل بگیران 
با تحصیالت سه کالس ابتدایی با من دبیر از اول با لیسانس مهندسی کشاورزی 
سر کار آمده یکسان سازی شدیم! توجه کنید بازنشستگان پیش از موعد با وعده 
30 ســال سابقه کار بازنشسته شــدند. زبان ما مو درآورد از بس این نکته ساده 

قابل فهم را تکرار کردیم! 09150000396

با حکم رهبر معظم انقالب

»حجت االسالم عباسعلی سلیمانی« امام جمعه کاشان شد©
تسنیم: حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی 
حجت االسالم حاج شیخ عباسعلی سلیمانی را 
به نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه کاشان 
منصــوب کردند. در بخشــی از حکم رهبر 
انقالب اسالمی که به این منظور صادر شده، 
آمده اســت: اکنون با پایان یافتن مسئولیت 
عالم مجاهد جناب حجت االسالم والمسلمین 
آقای نمازی دامت توفیقاته و با تشکر از فعالیت های علمی و اجتماعی ایشان در دوران 
اشتغال در کاشان، جناب عالی را به امامت جمعه  کاشان و نمایندگی خود در آن منطقه 

منصوب می کنم.
کاشان عالوه بر افتخارات تاریخی و پرورش برجستگان علمی و چهره های کم نظیر در فقه 
و حدیث و علوم عقلی و ادبیات و اخالق که حقاً مایه  مباهات اســت، در دوران کنونی و 
در حوادث مهم انقالب و نظام اســالمی نیز مجاهدت مردمی و وفاداری به آرمان ها را به 
حد نصاب کامل رسانیده است. مردم عزیز و با ایمان و انقالبی کاشان در همه  صحنه های 
خدمت و تالش حضور داشــته و به وظایف دینی و انقالبی خود جامه  عمل پوشانده اند. 
انتظار می رود جناب عالی با همه  توان در خدمات دینی و اجتماعی حضور یافته و سلوک 
مردمی با همه  قشرها به ویژه جوانان و تکریم خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران را 
ممشای همیشگی خود قرار دهید. غنی ساختن محتوای خطبه های نماز جمعه با معارف 

دینی و هدایت های سیاسی توصیه  دیگر اینجانب است.

روحانی:

»نقشه راه اقتصادی کشور« برای سال هشتم کابینه ©
اعالم می شود

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری: 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، به توفیقــات در جلوگیری از تحقق 
اهداف دشــمن در ایجــاد اختالل در تأمین 
معیشت و توقف مسیر توسعه کشور در جریان 
جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی اشاره 
کرد. رئیس جمهور تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف گذاری دقیق برای 
یک سال پیش رو، به دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی منابع مالی 
همه دستگاه ها در کنار مشارکت حداکثری مردم است تا عالوه بر ایجاد آرامش و ثبات، 
مســیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند. رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی 
»نقشه راه اقتصادی کشور« برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: 
با اجرای این سند که در هفته دولت اعالم خواهد شد، حوزه های مختلف اقتصادی برای 

رونق تولید، هم افزا می شوند.

کنایه روسیه به آمریکا

دومینیکن بازیگر مهمی در خلیج فارس است!©
فارس: در ادامه اظهارنظرهای مقام های روســی در حمایت از پایان تحریم تسلیحاتی 
ایران و مخالفت با درخواســت آمریکا برای تمدید این محدودیت ها »میخائیل اولیانوف« 
نماینده مسکو در سازمان های بین المللی مستقر در وین به بیان نکته ای در این موضوع 
پرداخت. اولیانوف بامداد روز گذشته در صفحه توییتر خود در پاسخ به ادعای توییتری 
»مایک گاالگر« نماینده ایالت ویسکانسین در مجلس نمایندگان آمریکا و اتهام زنی به چین 
و روسیه درخصوص عدم تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، گفت: »فراموش 
کرده اید که همه چیز فقط درباره چین و روسیه نیست. برای اینکه پیش نویس قطعنامه 
آمریکایی تصویب می شد، واشنگتن به حداقل 9 رأی موافق نیاز داشت«. اولیانوف ضمن 
به سخره گرفتن تنها رأی مثبتی که آمریکا برای پیش نویس قطعنامه خود بدست آورد، 
افزود: »این ]قطعنامه[  فقط یک رأی بدست آورد جمهوری دومینیکن که احتماالً یک 

بازیگر بزرگ هم در خلیج فارس است! فکر نمی کنید مشکل از آمریکاست؟«

تغییرات گسترده در عمان

»یوسف بن علوی« پس از 23 سال برکنار شد©
مهر: هیثم بن طارق، ســلطان عمان با صدور فرمان ترمیم کابینه دولت این کشور، 
وزرای خارجه و دارایی را برکنار کرد. ســلطان عمان با برکناری یوسف بن علوی، به 
جای وی بدر بن حمد البوسعیدی را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور انتخاب 
کرده است. به این ترتیب یوسف بن علوی پس از 23 برکنار شد. به دنبال برکناری 
یوسف بن علوی از سمتی که از سال 1997 داشت و انتخاب بدر بن حمد بن حمود 
البوسعیدی به جای وی، نام وزارت امور خارجه عمان به وزارت خارجه تغییر پیدا کرد.

بر اساس تغییرات جدید که بزرگ ترین تغییر از زمان روی کار آمدن هیثم بن طارق 
در 11 ژانویه 2020 محســوب می شود، فهد بن محمود آل سعید در سمت معاون 
نخســت وزیر در امور کابینه و شهاب بن طارق بن تیمور آل سعید در سمت معاون 
نخســت وزیر در امور دفاع باقی ماندند. همچنین بر اساس این تغییرات، حمود بن 
فیصل بن ســعید البوسعیدی وزیر کشور و سلطان بن سالم بن سعید الحبسی به 

عنوان وزیر دارایی عمان انتخاب شدند.

ریشه تفاوت دیدگاه ©
»فیل ها« و »االغ ها« به 

توافق نامه برجام
اختــالف و تنش های لفظی میان فیل ها و 
االغ ها در جامعه آمریکایی بر سر توافق نامه 
هسته ای با ایران، با نزدیک شدن به زمان 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور هر 
روز داغ تر می شــود. درحالی که جو بایدن، 
نامزد دموکــرات و دیگر هم حزبی های او 
وعده بازگشــت به این توافق را در صورت 
پیروزی در ماراتن نوامبر آینده می دهند، 
ترامپ و جمهوری خواهان تالش دارند در 
همین ماه های باقی مانــده کلک برجام را 
کنــده و آن را به کلی از بیــن ببرند. حال 
سؤال این است که تفاوت دیدگاه ها میان 
دو طیف سیاسی حاکم بر آمریکا در مورد 

برجام از کجا نشأت می گیرد؟
واقعیت آن است که دموکرات ها برجام را 
به عنوان یادگار باراک اوباما دانســته و از 
آنجا که رئیس جمهور گذشــته این کشور 
را فردی درخشــان و تأثیرگذار در حزب 
طی دهه هــای اخیر می داننــد به میراث 
او اظهــار وفاداری می کننــد. برجام برای 
دموکرات هــا تنها یک توافــق بین المللی 
نیســت بلکه نشانگر به ثمر رسیدن تالش 
دستگاه دیپلماســی این کشور برای حل 
اختالفات 40 ســاله با جمهوری اسالمی 
نیز هســت. بر این اســاس االغ ها اعتقاد 
دارنــد این توافــق می توانــد دروازه های 
ورود ایــران به نظام بین الملل تلقی شــده 
و در گام بعــدی زمینه ای برای حل دیگر 
پرونده هــای موجــود با تهــران از جمله 
موشــکی و منطقــه ای تلقی شــود. البته 
ایــن خوش خیالــی عجیــب دموکرات ها 
درمورد موضوع ایران، اواخر دوره ریاســت 
جمهــوری اوباما با چالــش جدی مواجه 
شــد. در این مقطع، اعــالم رهبر معظم 
انقالب اســالمی مبنی بر اینکه گفت وگو 
میان تهران با غــرب تنها باید در موضوع 
هسته ای خالصه شــود و امکان گسترش 
آن به دیگر حوزه ها وجود ندارد، آب پاکی 
را روی دســت یانکی ها ریخته و آن ها را 
از خوش خیالی خارج کــرد. این نوع نگاه 
دموکرات ها به برجام در حالی اســت که 
جمهوری خواهــان تحت رهبــری ترامپ 
این توافق نامه را درراســتای منافع آمریکا 
نمی داننــد و معتقدند با خــروج از برجام 

می توانند توافق بهتری با ایران ببندند.
ریشــه تفاوت دیگر در نگرش دموکرات ها 
و جمهوری خواهان به توافق نامه برجام را 
می توان در نوشــته های باراک اوباما یافت. 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا در مقاالت 
گوناگونی که منتشــر ساخته، تأکید دارد 
اگر آمریکا می خواهد جمهوری اســالمی 
را مهــار و به میز مذاکــره بازگرداند، تنها 
از طریق دیکته نمودن اهدافش در پشــت 
پرده و در قالــب جذابیت های دیپلماتیک 
خواهد بود. در حالی که جمهوری خواهان 
با همان روش های گذشــته یعنی اعمال 
زور، خواهان حل مشکل با تهران هستند، 
دموکرات ها همچنان با پنبه سر می برند و 
تالش دارند با روش های نرم، ایران را اقناع 

و مهار کنند.
حال این پرســش مطرح است که با وجود 
ایــن تفاوت در نگرش دو طیف سیاســی 
آمریکایــی به برجــام، امکان بازگشــت 
دموکرات هــا به ایــن توافــق در صورت 
پیروزی بایدن تا چه حد قابل تصور است؟ 
به نظر می رسد اگرچه این اتفاق قابل تصور 
است اما بازگشــت احتمالی واشنگتن به 
برجام هرگــز به این معنا نیســت که در 
صــورت ورود دموکرات ها به کاخ ســفید 
آن ها از تحریم ها و فشــار حداکثری علیه 
ایران دست برخواهند داشت. بایدن اکنون 
تنها در اندیشــه فتح کاخ ســفید است و 
برای رســیدن به این هــدف هر کاری از 
دســتش برآید انجام می دهد، ولی پس از 
روی کار آمدن وی، باز هم مســلماً همان 
نهادها و البی های پنهان قدرت که در پس 
پرده به سیاســت های ایاالت متحده جهت 
می دهند رویکرد ضد ایرانی گذشته خود را 
تداوم خواهند بخشید. باوجود این ، تغییر 
در مهره های حاکم بر کاخ سفید شاید این 
امکان را بار دیگر فراهم سازد که تهران و 
واشــنگتن پای میز مذاکره بنشینند، چرا 
کــه در صورت حذف ترامپ و بازگشــت 
آمریکا به برجام، دست کم در ظاهر شرایط 
مورد نظــر تهران برای بازگشــت به میز 

مذاکرات مهیا خواهد شد.
در نهایت این امر پوشیده ای نیست که دو 
حــزب آمریکایی در نحوه نگرش و ضدیت 
بــا ایران ماهیتــاً اختالفی با هــم ندارند. 
بنابرایــن، این نکته که تصور کنیم با روی 
کار آمــدن بایدن دموکــرات در پارادایم، 
دکترین و سیاست های کالن واشنگتن در 
قبال کشــورمان تحولی روی دهد خیالی 
بیش نیســت، اما در ســطح تکنیک ها و 
تاکتیک ها جمهوری خواهان و دموکرات ها 
را می توان از یکدیگــر متمایز کرد و این، 
فرصت هــا و چالش هــای متفاوتــی برابر 
دستگاه دیپلماسی ما در رابطه با یانکی ها 

قرار می دهد.
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 سیاست/ آرش خلیل خانه  سه هفته پس از توافق تهران و سئول 
برای ایجاد کارگروه تجارت بشردوستانه برای تسویه بدهی کالن 7 
میلیارد دالری کره ای ها به ایران، وزارت خارجه این کشور اعالم کرد 
مذاکرات دوجانبه و اجرایی برای تعیین چارچوب این سازوکار از روز 
گذشته آغاز شد. به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، این وزارتخانه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: هیئت های ایرانی و کره ای روز گذشته در نشست 
ویدئو کنفرانسی، نخستین جلسه کارگروه برای مباحثه درباره توسعه 
تجارت بشردوســتانه را برگزار کرده اند. بر این اساس، در این جلسه 
درباره اقالم دارای اولویت برای صادرات به ایران، دســتورالعمل های 
تجاری و نحوه اداره کردن بستر گفت وگوی جدید، بحث شده است.

 »محمدرضا شانه ساز« رئیس سازمان غذا و داروی ایران و مقام های 
بانک مرکزی از طرف ایران در این جلسه حضور داشتند. خبرگزاری 
دولتی کره جنوبی »یونهاپ« برای نخســتین بار اذعان کرده است 
دارایی ایران در دو بانک کره جنوبی درمجموع به ارزش 7 میلیارد 
دالر از سپتامبر 2019 به بهانه تحریم های آمریکا بر واردات نفت 
ایران، توســط سئول بلوکه شده است. این ادعا در حالی است که 
رقم کالن یاد شــده بهای خریدهای نفتی کره جنوبی در دوران 
۶ ماهه ای اســت که این کشور از معافیت آمریکا برای خرید نفت 
از ایران برخوردار بود و سئول هیچ مانع و مشکل حقوقی و قانونی 
در پرداخت این پول به ایران نداشته و ندارد. این بهانه تراشی سئول 
تا آنجا پیش رفت که برخی مقام های ارشد نظام و دولت در مورد 
امکان بازبینی در نوع روابط عمدتاً اقتصادی با کره و تأثیر این رفتار 

بر جایگاه کره در آینده روابط اقتصادی ایران هشدار دادند.

ترفند بازپرداخت قطره چکانی پول مردم ایران»
با این حال به نظر می رسد راهکار کره ای ها اگرچه در شرایط موجود 
می تواند بخشی از مشکالت و نیازهای ایران را برطرف کند اما با توجه 
به حجم باالی بدهی سئول، ترفندی برای پرداخت قطره چکانی و 
وقت کشی اســت. کره ای ها پیش از این نیز یک تراکنش مالی به 
ارزش فقط 500 هزار دالر در ازای ارسال یک محموله داروی ویژه 
درمان برخی از بیماران سرطانی در خرداد ماه انجام داده و آن را به 
ایران ارسال کردند و قرار بود دومین محموله نیز به ارزش 2 میلیون 
دالر در چند هفته به ایران ارسال شود که تا کنون خبری از آن نشده 
اســت. اما این موضوع یعنی حجم کم خریدهای دارویی که ایران 

می تواند با توجه به ظرفیت و امکانات کره از این کشور انجام دهد 
به نسبت طلب زیاد از سئول، به قول یک عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس نشان می دهد اگر ســئول بخواهد این کانال و کارگروه را 
به موضوع دارو و تجهیزات پزشــکی محدود نگه دارد، حاال حاالها 
دالرهــای ایرانی ها در بانک های کــره خواهد ماند.  محمد علیپور 
در گفت وگو با قدس با اشــاره به اینکه رفتار دولت کره و بانک های 
این کشور و موضوع طلب ایران و راه های گرفتن آن در کمیسیون 
اقتصــادی با حضور رئیس بانک مرکزی و مقامات وزارت اقتصاد و 
وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: کره 
دلیل موجهی برای نگه داشتن پول مردم ایران در بانک های خود به 

بهانه وجود تحریم های آمریکا ندارد.

توان پاسخ به رفتار کره ای ها را داریم»
وی با یادآوری اینکه تحریم های آمریکا ارتباطی به این پول ها که 
مربوط به معامالت پیش از تحریم ها هســتند ندارد، افزود: تأکید 
بانک مرکزی بر این است که سئول باید طلب ایران را به هر شکلی 
که ما مطالبه کنیم و ترجیحاً به  صورت ارز بپردازد و بر این موضوع 
پافشاری دارند. علیپور با تأکید بر اینکه محدود کردن بازپرداخت 
پول ما به دارو و اقالم بشردوســتانه پذیرفتنی نیســت، گفت: ما 
ابزارهایی داریم که اگر کره غیرمعقوالنه رفتار کند و پاسخ مناسب 
ندهد، می توانیم از آن ها هم برای پیگیری حقوقی و هم نشان دادن 

واکنش مناسب سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم.

سیاست: محمود واعظی، درباره ادعای ارسال نامه سران قوه های 
قضائیه و مقننه به رهبر معظم انقالب مبنی بر اعالم مخالفت با طرح 
فروش نفت اظهار کرد:  ممکن است سران محترم دو قوه قضائیه و 
مقننه برخی نظرات اصالحی در خصوص جزئیات اجرای طرح مورد 
نظر داشته  باشند که حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، همان طور 
که در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز نظرات 
اصالحی دو قوه دیگر با استقبال مواجه شد. به گفته ایرنا، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری با تشــکر از رئیــس قوه قضائیه به خاطر 
رعایت اخالق سیاســی و تکذیب نگارش چنین نامه ای، افزود: 
جلسات شورای عالی اقتصادی سران اقتصادی در فواصل زمانی 
نسبتاً کوتاهی برگزار می شود و در این جلسات همه حضار نظرات 

کارشناسی خود را حین طرح مباحث مختلف بیان می کنند. 
وی یادآور شــد: طرح فروش نفت با فروش اوراق سلف نفتی در 

بورس انرژی متفاوت است.
به گفته واعظی، فروش اوراق ســلف نفتــی در بورس انرژی در 
سنوات گذشته هم سابقه داشــته و اجرای آن، مستلزم مصوبه 

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی نیست. طرح جدید مورد نظر 
دولت، مبتنی بر فروش قطعی نفت به ریال در بازار داخلی است 

که موضوع متفاوتی است.
با این حال، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 
با اشاره به اینکه مجلس شــورای اسالمی با فروش هرگونه اوراق 
مخالف است، اظهار کرد: در فروش اوراق، جنسی معامله نمی شود 
و فروشی اتفاق نمی افتد و در اصل نوعی بدهی برای دولت خواهد 
شد. وی افزود: اوراق سلف نفت در حال حاضر ماهیت قانونی ندارد. 
قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفت شاید 
بتواند نقدینگی امروز را مهار کند، اما بر افزایش تورم در آینده اثر 
مستقیم دارد، بیان کرد: اگر نفت به صورت کاال در معامالت بورس 
فروخته شود، امری بسیار پسندیده است و مجلس با فروش هرگونه 
کاال در بورس موافق است؛ اما فروش اوراق را به مصلحت نمی دانیم.

سیاستسیاست
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 نخستین نشست کارگروه تجارت بشردوستانه با تهران برگزار شد

توضیحات واعظی درباره شایعه نامه رئیسی و قالیباف به رهبری

نقشه سئول برای پرداخت قطره چکانی طلب ایران

مطالب الزم به راحتی قابل انتقال بین سران قواست
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مسابقه فرهنگی »از قرآن بپرس« ویژه نوجوانان برگزار می  شود    آستان:  مسابقه فرهنگی »از قرآن بپرس« با محوریت سوره های فلق و ناس از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
طراحی شده و به صورت مجازی در بارگاه منور امام هشتم)ع( برگزار می  شود. منبع پرسش های این مسابقه سوره فلق و ناس است و عالقه  مندان می  توانند با مراجعه به سایت حرم به آدرس razavi.aqr.ir و با انتخاب 

سامانه مسابقات اینترنتی حرم مطهر رضوی و عضویت در آن، منابع را دانلود و با دیدن پرسش ها، پاسخنامه را تکمیل و به سامانه پیامکی 3000802222  ارسال کنند و یکی از برندگان باشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تشریح کرد 

 عزاداری  محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی ©
روزانه یک ساعت در حرم رضوی 

آســتان: معاون اماکن متبرکه حرم 
مطهر رضــوی اظهار کــرد: برگزاری 
عزاداری هــای دهــه اول مــاه محرم 
در حــرم مطهر رضــوی بــا رعایت 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  پروتکل های 
اجتماعی در صحن ها و فضاهای روباز 
حرم مطهــر روزانه به مدت حدود یک 

ساعت انجام خواهد گرفت.
محمد توکلی  فریمانی با اشــاره به تمهیدات آســتان قدس رضوی برای ورود 
هیئت های مذهبی به حرم مطهر در دهه اول محرم، اظهار کرد: آســتان قدس 
رضوی مراسم ها و برنامه های حرم مطهر را برابر با ابالغیه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا دنبال می کند. در همین راستا هیچ هیئتی به صورت دسته روی به حرم 

مطهر ورود پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: هیئت های عزاداری نیز که از طریق شورای هیئات مذهبی مشهد معرفی 

می شوند، در صحن های حرم و با فاصله اجتماعی به عزاداری خواهند پرداخت.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی ادامه داد: هر برنامه ای که امکان پوشش 
و خدمات آن با رعایت فاصله اجتماعی ممکن باشد در حرم برگزار می شود، در 
غیر این صورت فعالیت ها به صورت نمادین و در فضای خاص برگزار خواهد شد.

توکلی در خصوص تعداد هیئت هایی که در حرم اجازه عزاداری دارند، تشــریح 
کــرد: 18 هیئتی که قرار اســت در فضاهای باز حرم مطهر و با فاصله فیزیکی 
مناسب به عزاداری بپردازند، توسط شورای هیئات مذهبی معرفی خواهند شد و 

ما نیز در فضای حرم در خدمت عزیزان خواهیم بود.

نگاهی کوتاه به فعالیت  های بانوی اهوازی که حامی کودکان سرطانی است

خّیر خستگی ناپذیر©
مرتضــی خفتان پناه:   آســتان / 
همه چیز از آن روزی شــروع شد که 
کودکی مبتال به اتیســم از او خواست 
به دیدن گنبد طالیــی بروند. حاال او 
سال هاست که آرزومندان زیادی را به 
زیارت حرم امام خوبی ها آورده است و 
همین که لبخند شــادی را بر لب های 

این زائران می بیند، برایش از هر لحظه ای در زندگی ارزشمندتر است.
گلناز علیخانی؛ مؤســس خیریه فرشــته های زمینی، فرزند شــهید، دارای 
مدرک دکترای روان شناسی و ســاکن استان خوزستان شهر اهواز است. او 
کــه پرورش یافتن در یک خانواده مذهبی را از افتخاراتش برمی شــمارد، از 
سال 91 فعالیت  های خیرخواهانه خود را با تأسیس این خیریه شروع کرده 
و اقدام های فراوانی برای سالمندان، کودکان سرطانی و زوج  های جوان انجام 
داده است. پس از به کما رفتن به مدت 6 ماه و 21 روز در اثر سانحه تصادف 
و سپس هوشیاری، طبق گفته خودش، تصمیم به تغییر و وقف زندگی خود 
در راه اعمال انساندوســتانه می گیرد. تأســیس خیریه فرشته  های زمینی با 
هدف کمک به مســتضعفان، محرومان، بیماران ســرطانی و افراد سالمند، 
تصمیم زیبایی اســت که توسط این بانوی خیراندیش محقق شده است. در 

ادامه گفت وگوی ما با این بانوی خّیر را بخوانید.

لطفًا درباره  فعالیت های خیرخواهانه خود در خیریه فرشته  های   
زمینی توضیحاتی بفرمایید.

من کاردرمان کودکان اُتیسم و کودکان مبتال به سرطان هستم و مسئولیت 
امورات خیریه از جمله رســیدگی به ایتام، نیازمندان، سالمندان و زوج  های 

جوان را بر عهده دارم.
در دوره کاردرمانــی با یک کودک اُتیســم که ابتالی خفیف داشــت، او در 
حیــن کاردرمانی و آموزش، آرزویش را به من با این لحن که »خاله اگر من 
درس هایم را جواب بدهم شــما من را می بریــد آن گنبد طالیی را ببینم؟« 
بیان کرد و خودم تصمیم گرفتم همراه با آن کودک اُتیســم برای نخستین 
بار برای زیارت امام رضا)ع( به مشــهد سفر کنیم. الحمدهلل حضرت، توفیق 
زیــارت عنایت فرمودند و با یکدیگر به حرم مطهر رضوی مشــرف شــدیم. 
خوشــبختانه آن کودک اکنون در حال تحصیل است و همین اتفاق موجب 

انگیزه  ای مضاعف برای ادامه فعالیت  های خیرخواهانه ام شد.

تا به حال از طرف خیریه فرشته های زمینی چند نفر از کودکان سرطانی   
و... را برای زیارت حضرت شمس الشموس به مشهد مقدس آورده  اید؟

به همت این خیریه از سال 91 تا 98 بیش از 300 نفر از کودکان سرطانی، 
75 نفــر از معلوالن و 70 زوج جوان به مشــهد مقدس برای زیارت مضجع 
نورانی حضرت علی بن موســی الرضا)ع( مشــرف شده  اند و در قالب همین 
تشــرف  ها برخی از مادران کودکان سرطانی به صورت دلی معتقدند که امام 
رضا)ع( فرزند مبتال به سرطانشــان را شفا داده است. حقیقتاً نخستین نگاه 
این کودکان معصوم به گنبد طالی ســلطان توس، مملو از حس آرامش  و 
امید به زندگی اســت و همین همراهی با کودکان برای من بسیار لذتبخش 

است و انگیزه  ام را برای ادامه کار مضاعف می کند.

شروع فعالیت های خیرخواهانه در ابتدا لذتبخش است اما گاهی   
اوقات با گذشت زمان و وجود سختی  های مسیر، خستگی به سراغ 
آدم می  آید و موجب کاهش انگیزه می شــود، شما چطور برای ادامه 

کار این همه انگیزه دارید؟
زمانی که بنده با خدای خودش ارتباط قشــنگ برقرار کند هیچ موقع از کار 
کردن برای رضای خدا خســته و بی  انگیزه نمی  شود؛ چرا که هر کار خیری 
که برای رضایت خداوند انجام می دهد موجب احســاس ســبکی و آرامش 
روح، جســم و وجدانش خواهد شد. بنابراین همین احساس مثبت از ایجاد 
لبخند روی لب کودکان، هدیه شاخه گلی به سالمندان و تهیه جهیزیه برای 
زوج  های جوان موجب تداوم فعالیت هایم در این زمینه شده است. متأسفانه 
بنده ســال گذشته مبتال به سرطان خون شــدم که به محض اطالع از این 
بیماری چند روزی از حال مســاعدی برخوردار نبودم و به ناچار از اهواز به 
تهران برای شــیمی درمانی حرکت کردم و زمانی که عمل شیمی درمانی  ام 
تمام شد دوباره با حالی نزار به اهواز بازگشتم. ولی به محض دیدن بچه  های 
ســرطانی که چند روزی شرایط آن  ها را نظیر شیمی درمانی، درد استخوان 
و... در بیمارستان تهران تجربه کرده بوم تصمیمم بر آن شد که فعالیت  های 
خیرخواهانه  ام را ادامه بدهم و برای تسکین دردهایشان، شاد کردن  دل های 

کوچکشان و برآورده کردن آرزو هایشان کنار آن  ها حضور داشته باشم.

چه اتفاقی می  تواند موجب شادی دل شما و لبخند روی لبتان شود؟  
پرســش خیلی سختی اســت، من تقریباً 10 سال اســت که بر اثر سانحه 
تصادف پدر و مادرم را از دســت داده  ام و نتوانســته  ام وجودشــان را حس 
کنم. این ســانحه زمانی که من در ُکما بودم رخ داده است و تنها اتفاقی که 
می  تواند من را به آرامش برساند؛ دیدار با پدر و مادرم در عالم خواب است.

 توزیع 18هزار وعده غذا ©
 در مناطق محروم 

خراسان رضوی
آستان: معــاون امور خادمیاری خراسان 
رضــوی از توزیع 18 هــزار وعده غذای 
بیمارســتان های  در  رضــوی  متبــرک 
درگیــر ویروس کرونــا و مناطق محروم 
شهرستان ها و روستاهای تابع این استان 

خبر داد.
حجت االســالم محمد فخراکبری مقدم، 
معاون امور خادمیاری خراســان رضوی 
گفت: خدام آستان قدس رضوی با هدف 
تقویت روحیه بیمــاران از 27 مرداد ماه 
لغایت 13 شــهریور با حمل پرچم حرم 
مطهر رضــوی در بیمارســتان ها حضور 
می یابنــد و در امــر توزیع غــذا در هر 

شهرستان ما را یاری می رسانند.
وی بــا بیان اینکه به طور میانگین در هر 
شهرستان، 500 وعده غذا توزیع می شود، 
افزود: توزیع غذا در شهرســتان هایی که 
مانند سبزوار،  بیشــتری دارند  موقوفات 

چناران، تربت جام و... بیشتر خواهد بود.
مدیر امــور خادمیاری دفتــر نمایندگی 
آستان قدس با اشاره به نحوه توزیع غذای 
حضرت در شهرستان ها اظهار کرد: در هر 
شهرستان تعدادی غذا در بیمارستان هایی 
که با بیماری کرونا درگیر هستند، توزیع 
خواهد شــد و مابقی غذاهــا، در مناطق 
کم بضاعت و مستضعف پخش می شود. به 
هنگام توزیع غذا، یک نیرو به تنهایی غذای 
حضرت را به شهرستان ها منتقل می کند 
و در ادامه خادمیاران هر شهرســتان کار 

توزیع غذاها را برعهده خواهند داشت.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  وی 
طی فراینــد توزیع غــذای حضرت نیز 
گفت: طبخ غذاها در مهمانسرای حضرت 
به صــورت کاماًل بهداشــتی و با رعایت 
پروتکل هــای مربوطــه انجام می شــود. 
همچنین غذاها در ماشین های مخصوص 
حمــل و بــا درجــه دمــای مخصوص 
نگهداری می شود و تمامی شرایط ارسال 

غذا تا شهرستان کاماًل ایزوله است.
فخر اکبری مقدم اضافــه کرد: همچون 
روال گذشــته برنامه توزیع غذا ابتدا در 
بیمارســتان ها و مناطق محروم مشــهد 
انجــام می شــود و در مرحله های بعدی 
نیز در شهرســتان ها و سایر نقاط محروم 
استان، برنامه توزیع غذا صورت می پذیرد 

و تنها به این برنامه اکتفا نخواهد شد.

ویزیت رایگان بیماران ©
روستای درین میبد توسط 

خادمیاران عرصه سالمت
آستان: با هماهنگی کانون محلی خدمت 
رضوی شهید رجایی محمودآباد و به همت 
خادمیاران عرصه سالمت، دوشنبه 27 مرداد 
ویزیت رایگان خادمیاران عرصه سالمت در 

روستای درین شهرستان میبد انجام شد.
مســئول کانون سالمت شهرستان میبد با 
اشاره به خدمت مؤمنانه خادمیاران رضوی 
در امر بهداشــت و درمان اظهــار کرد: در 
این طرح 2۴ نفر از بیماران توسط پزشک 
عمومی خادمیار معاینه و ویزیت شــدند و 
19 نفر نیز از خدمات دندانپزشــکی شامل 
کشــیدن دندان، ترمیم و عصب کشی با50 

درصد تخفیف استفاده کردند.
فاطمه زارعی گفت: در این کار امام رضایی 
خادمیاران عرصه سالمت قند و فشار خون 
اهالی روستا را کنترل کردند و آب آشامیدنی 
و مصرفــی روســتای مذکور نیــز از نظر 
بهداشتی توسط کارشناسان مورد بررسی و 

تست قرار گرفت.

برگزاری جشنواره عکس ©
امام رضایی در بوشهر 

آســتان: به همت کانون خبر و رســانه 
آســتان قدس رضوی در اســتان بوشهر، 
جشــنواره عکس امام رضایی در راســتای 
چهارشنبه های امام رضایی در استان بوشهر 

برگزار می شود.
علی احمدی، مســئول کانون خبر و رسانه 
آســتان قدس رضــوی بوشــهر از اجرای 
جشنواره عکس امام رضایی در استان بوشهر 
خبــر داد و افزود: عالقه منــدان می توانند 
عکس های خاطره انگیز و یادگاری خود در 
حرم مطهر امام رضا)ع( را به صفحه آستان 
قدس رضوی استان بوشهر در فضای مجازی 
به آدرس  ارسال کرده 

تا در این صفحه به اشتراک گذاشته شود.
احمدی بیان کرد: عکس های ارسال شده 
پس از بررسی و تأیید روز های چهارشنبه 
و در قالــب ویژه برنامه  چهارشــنبه های 
امــام رضایی با طراحی ویــژه با ذکر نام 
در صفحه مجازی آســتان قدس رضوی 
بوشهر در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشته می شود.
مســئول کانون خبر و رسانه آستان قدس 
رضوی بوشــهر اضافه کرد: در پایان به قید 
قرعه بــه افرادی که تصاویر خــود را برای 
این جشنواره ارســال کرده باشند، هدایای 
متبرکی از ســوی حرم مطهر امام رضا)ع( 

تقدیم خواهد شد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

گفت وگو
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آســتان:  مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی خادمان 
بارگاه مطهر امام رضا)ع( با عنوان »تعاون و احســان« با 
هدف کمک به اقشار کم بضاعت شهر مشهد در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی آغاز شده است.  مقدمات 
اجرای دومین مرحله از رزمایش مواسات و همدلی خدام 
رضوی با عنوان »تعاون و احسان« با تهیه و تدارک 60 هزار 
بسته معیشتی برای کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر 
شهر مشهد مهیا شده است. بسته ها شامل 1۴ قلم کاالی 
اساسی از جمله برنج، ماکارونی، روغن، رب گوجه فرنگی، 
پنیر، سویا، حبوبات، سیب زمینی، نبات، مایع دستشویی، 
مایع ضدعفونی و محصوالت فرهنگی، در مجموع به ارزش 

حدود ۳00 هزار تومان است.

قاب رضوی

آستان : دانشــگاه بین المللي امام رضا)ع( موفق به کسب 
رتبــه دوم از نظر تولید علم بین مؤسســه های غیرانتفاعي 

کشور شده است.
به گزارش آســتان نیوز، بر اساس اطالعات منتشر شده توسط 
پایگاه سیویلیکا )مرجع دانش(، در رتبه بندی دانشگاه های ایران 
از بین یک هزار و 275 مرکز مختلف علمی و دانشگاهی کشور 
بر اساس تعداد مقاالت تولیدی، دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( 
بین سازمان هاي تولیدکننده علم در کشور رتبه 157 و در بین 

مؤسسه های غیرانتفاعي رتبه دوم را از آن خود کرده است.

بر اساس داده هاي علم سنجي در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران 
دانشــگاه بین المللي امام رضا)ع( تاکنون با یــک هزار و 71  
پژوهشــگر از 156 مرکز علمي تألیفات علمــي ارائه کرده اند 
که تعداد مقاالت مشــترک این دانشگاه با دانشگاه هاي دیگر 
به ترتیب 126مقاله مشــترک با دانشــگاه فردوسي مشهد، 
120 مقاله مشــترک با دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، 81 
مقاله مشترک با دانشگاه آزاد اسالمي واحد نیشابور، 51 مقاله 
مشترک با دانشگاه تهران، ۴۴ مقاله مشترک با دانشگاه پیام نور 

و 6۴9 مقاله با سایر مراکز بوده است.

همچنین پژوهشگران دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( در 951 
مقاله به عنوان نویســنده اول، 695 مقاله به عنوان نویسنده 
دوم، 367 مقاله به عنوان نویســنده سوم و 88 مقاله به عنوان 

نویسنده چهارم همکاري داشته اند.

خبر

کسب رتبه دوم تولید علم بین مؤسسه های 
jغیرانتفاعي کشور توسط دانشگاه امام رضا

 آغاز رزمایش »تعاون و احسان« با تدارک 
60 هزار بسته کمک  معیشتی برای نیازمندان

یا معین الضعفا

اداره  رئیس  کاشانی   مروج  قدس/   
پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر 
امام هشتم)ع( از اجرای طرحی مربوط 
به برنامه های کبوترانه با عنوان »همراه 
های  درصحن  رضوی«  کبوترهای  با 
)ع(  الحجج  ثامن  حضرت  مطهر  بارگاه 

خبر داد.
والمســلمین مهدی  االســالم  حجــت 
حسن زاده به خبرنگار قدس گفت: با توجه 
به شرایط خاص اماکن متبرکه  و مذهبی 
کشــور و از جمله  بارگاه مطهر رضوی و 
رعایــت شــیوه نامه هــا و پروتکل های 
بهداشــتی مربوط به جلوگیری از شیوع 
بیمــاری کرونا و با توجه به بســته بودن 
رواق ها واماکن سرپوشــیده برای حضور 
زائران ، این طرح درصحن های حرم مطهر 
امام رضا)ع( ودر فضای باز، اجرا می شود.

وی افــزود: دراین طــرح، تبلیغ چهره به 
چهره در بین کودکان ۴ تا 10 ساله توسط 
استادان واحد کبوترانه حرم مطهر )آقایان 
و بانوان( وبا همــکاری خادمیاران رضوی 
این واحد،انجام می شود و برنامه هایی که 
قرار بــود در واحد کبوترانه حرم مطهرامام 
هشــتم)ع( در طبقه دوم باب الهادی)ع( 
اجرا شود در صحن های حرم مطهرحضرت 
ثامن االئمه)ع( به اجرا در می آید.این مقام 
مسئول اظهار کرد: با توجه به فصل گرما و 
محدودیت اجرای برنامه در فضاهای بسته 
و سرپوشــیده، این طرح صبح و بعدازظهر 
در صحن های متبرکه و با مراجعه حضوری 
استادان واحد کبوترانه حرم مطهر رضوی و 
ارائه کارت شناسایی عکسدار صادره از سوی 
این واحــد به همراه بانوان خادمیار رضوی 

بخش کبوترانه ، اجرا می شود.
حجت االســالم حســن زاده ادامه داد: در 
این طرح، استادان واحد کبوترانه، به همراه 
خادمیاران رضوی، صبح ها از ساعت 7/30 
تا 10/30 و بعدازظهر از ســاعت 17/00 تا 
23/00، با حضــور در صحن های متبرکه 
حــرم مطهر امــام رضــا)ع( و مراجعه به 
خانواده های زائران، به کودکان ۴ تا 10 ساله 
)دختر و پسر(، برخی از برنامه های آموزشی 
و فرهنگی مرتبط با زیارت و مناسبت های 

دینی و مذهبی را ارائه می دهند.

 آموزش به زائران کوچک حرم »
در شرایط کرونایی

وی دربخــش دیگری از ســخنانش به 
مــوارد مربوط بــه این  طرح  اشــاره 
و خاطرنشــان کرد:در طــرح همراه با 
کبوترهای حــرم رضوی، مباحثی مانند 

حرم شناســی، آداب زیارت، قصه گویی، 
بازی با وســایل کمک آموزشی، آموزش 
مسائل بهداشتی مرتبط با جلوگیری از 
شــیوع بیماری کرونا ، بیان احادیث از 
حضرات معصومین)ع( با زبان کودکانه و 
در زمینه رعایت بهداشت جهت سالمتی 

فردی و اجتماعی و... بیان می شود.
رئیــس ایــن اداره گفــت: همچنین با 
اطالع خانواده هــا، فرزندان آنان در این 
طرح به صورت حضــوری به زیارت در 
داخل صحن ها مانند پشت پنجره فوالد، 
ایوان های طال و... برده شده تا از نزدیک 
با تاریخچه ساخت و احداث این ابنیه و 

اماکن آشنا شوند.
وی اضافــه کــرد: مثاًل درهنــگام بیان 
ســاخت ســاعت آفتابــی در صحــن 
جمهوری اســالمی،  زمان های شــرعی 
مربوط به اوقات نماز، فلســفه قبله یابی، 
اهمیت دانســتن قبله و مــوارد مرتبط 
با این ســازه و با زبــان قابل  فهم برای 
کودکان توسط استادان بازگو می شود و 
یا در بیان فلسفه نقاره زنی، صدای زنگ 
ســاعت در حرم مطهر، فلسفه وجودی 
این کارها و..... برای کودکان بیان شده و 
عالوه بر اینکه در این طرح تبلیغ چهره 
به چهره  برای کودکان انجام می شــود، 
خانــواده ها نیز در کنــار فرزندان خود 
در این طرح شــرکت کرده  و از مزایای 

آموزشی آن بهره مند می شوند.
این مقــام مســئول تصریح کــرد: در 
بهتراین   اجــرای هــر چــه  راســتای 
طــرح، از لوازم کمک آموزشــی مانند: 
بازی،  وســایل  قصه گویی،  کارت هــای 
کاغذ و قیچی و... بــا رعایت پروتکل ها 
استفاده  بهداشتی  و دســتورالعمل های 
می شــود و در انتهای اجرای این طرح، 
به رســم یادبود،  هدیــه ای متبرک از 
محصوالت فرهنگی آستان قدس رضوی 
به فرزندان و خانواده ها، تقدیم می شود.

استقبال روزانه حدود 500 کودک »
ازاجرای این طرح

حجــت االســالم حســن زاده در زمینه 
میزان اســتقبال خانواده ها از اجرای این 
طرح گفــت: این طرح ازمــاه ذی القعده  
شروع شــده و همچنان ادامه داشته و با 
استقبال خانواده ها و کودکان روبه رو شده 
اســت  ودر این طرح به طــور میانگین  
روزانــه حــدود 500 نفــر از کــودکان 
)پســران و دختران ۴ تا 10 ساله( تحت 
عنوان »همراه با کبوترهای حرم رضوی « 
شرکت کرده و از آموزش های آن بهره مند 
می شوند.وی اضافه کرد: این طرح، صبح ها 
در سه صحن آزادی، انقالب و گوهرشاد )با 
توجه به فصل گرما و میزان حضور زائران( 
و بعدازظهرهــا عالوه بر ســه صحن فوق 

در صحن های جمهوری اســالمی، جامع 
رضوی، بست شیخ طوســی، صحن امام 
حســن مجتبی)ع()صحن سابق هدایت( 

و با حضور اســتادان واحد 
کبوترانه )اســتادان برادر و 
می شود.این  برگزار  خواهر( 
مقام مسئول افزود: با توجه 
بــه محدودیت های حضور 
زائــران در رواق ها و اماکن 
نهایی  هدف  سرپوشــیده 
این طرح این است که ارائه 
ویژه  آموزشــی  برنامه های 
کودکان و نوجوانان محدود 
نشده،  کرونا  محدودیت  به 
بلکه با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و با استفاده از 
فضای باز صحن ها بتوان هر 
چه بیشتر برنامه های واحد 
کبوترانه حرم مطهر رضوی 
را به داخــل صحن ها برای 
بهره مندی کودکان، منتقل 

کرد. گفتنی اســت، از ابتدای اجرای این 
طــرح )ماه ذی القعده، مطابــق با تیرماه 
ســال جاری( تا تاریخ تهیــه این گزارش 
در نیمه مردادماه بیــش از 10 هزار نفر 
از کودکان زائر و مجاور از برنامه های این 
طرح استفاده کرده و حدود 1300 ساعت 

برنامه  آموزشی ارائه شده است.

استادان واحد 
کبوترانه، به همراه 

خادمیاران رضوی با 
حضور در صحن های 

حرم مطهر امام 
رضا)ع( و مراجعه به 
خانواده های زائران، 

به کودکان ۴ تا 10 
ساله )دختر و پسر(، 
برخی از برنامه های 

آموزشی و فرهنگی 
مرتبط با زیارت را 

ارائه می دهند

بــــــــرش

برنامه های ویژه زائران کودک دیگر در فضای مسقف برگزار نمی شود  

پرواز»کبوترانه« در  صحن های حرم

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

در ستون »صدای مردم« صفحه آستان، شنونده انتقادهای 
پیشنهادهای شما  پذیرای  و  آستان قدس رضوی  از  شما 
 هستیم. پیامک های شما ضمن درج در روزنامه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  
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فروکاست مطالعه دین به حوزه نظری در اندیشه اثبات گرایان اندیشه: محمدهادی گرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در یادداشتی با عنوان »اثبات گرایان اسالمی 
و اصالت گرایی در مطالعه دین«نوشت: پرورش یافتگان گفتمان اثبات گرایی در عمل، رویکردشان در مطالعه دین به سطح اصالت فروکاسته می شود و سطح مطالعه فرهنگیـ  اجتماعی و کارکردهای دینی را وا می نهند؛ 

حتی فراتر از آن، گاهی درکی از اینکه مطالعه دین در سطوح دیگری به جز »اصالت گرایی اثبات گرایانه« نیز قابل انجام است، ندارند.

»مجتمعنا« حلقه اصلی سه گانه آثار شهید صدر©
ایبنا: آیین رونمایــی از کتاب »جامعه ما« 
نوشته آیت اهلل سید منذر حکیم بعداز ظهر 
روز گذشــته با حضور ابراهیم شمشــیری 
مدیرعامل انتشارات سروش، مسعود فکری 
مترجم کتاب، حجت االسالم مؤذنی معاون 
پژوهشی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر، 
حجت االسالم حمید پارسانیا استاد حوزه و 

دانشگاه و جمعی از اساتید برگزار شد.
سید مهدی اعتمادی فرد، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
این کتاب حلقه مفقوده ای است برای تبیین آثار دیگر مرحوم شهید صدر، گفت: کتاب 
مجتمعنا مهم ترین کتابی است که می تواند بنیادی ترین حلقه های تبیینی در سایر آثار 
شــهید صدر را آشکار کند. این کتاب را نباید به مثابه یک کتاب که الگویی را از ابتدا 
تا انتها نشــان می دهد در نظر گرفت؛ بلکه این کتاب گردآوری است که باید از دل آن 
تالش کنیم تا به الگویی برسیم. وی ادامه داد: معتقدم اگر قرار باشد با توجه به فضا و 
اقتضائات امروزی، کتاب را مورد بازتفسیر و بازخوانی قرار دهیم نباید در مواجهه تاریخ 
اندیشه ای با این کتاب، آن را صرفاً ذیل آرای یک متفکر که در زمانی چیزی ارائه داده، 
دسته  بندی کنیم. اعتمادی فرد با بیان اینکه همه نظریات جامعه شناسی به طور مستقیم 
و غیرمستقیم جنبه شبه دینی دارند، گفت: نکته مهم در نظریه شهید صدر و تالش ما 
برای بازتفسیر، هسته اصلی نظریه شهید صدر در باب اجتماع است. به همین دلیل نباید 
شهید صدر را در طاقچه اندیشمندان مسلمان باقی نگه داشت؛ چرا که به مرگ اندیشه 

و زایایی آن منجر می شود.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با طرح این پرسش که هسته سخت الگوی 
نظری شهید صدر کجاســت، افزود: اهداف و کارکردهایی که در پاسخ به این پرسش 
می شــود به آن دست یافت در ابتدا امکانات شناختی و نظری این الگو را بیشتر برای 
ما آشــکار می کند، چون می تواند در ساحت انتزاعی به ما قدرت شناور شدن و قدرت 
فرض کردن تئوریک بدهد تا بتوان به چیزهایی که حتی مرحوم شهید صدر نگفته هم 

بیندیشیم. هر الگوی نظری باید چنین امکانی را در اختیار قرار دهد.
وی به دیگر اهداف و کارکرد این موضوع اشــاره کرد و ادامه داد: کارکرد دوم پاســخ 
به پرسش از هسته سخت نظری، کارکرد تطبیقی است. نظریه باید تطبیق پذیر باشد. 

نظریه ای که در ساحت انتزاع باقی بماند از اعتبار برخوردار نیست.
اعتمادی فرد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اساس هر نظریه اجتماعی، از نسبت 
بین خود و دیگری شروع می شود. یعنی آن نظریه چگونه می تواند نسبت بین خود و 
دیگری را تقریر کند. از اینجا باید شروع کنیم تا بفهمیم ساحت سخت نظریه خاصی 
که مورد بحث ماســت کجاست و از چه الگویی تبعیت می کند. در منطق شهید صدر 
باید حول مهم ترین مقوله اعتباربخش نظم الهی یعنی توحید، این نسبت میان خود و 

دیگری را شناخت.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران عنوان کرد: از این جهت، سؤال را این گونه 
بازتقریر می کنیم که نسبت بین خود و دیگری ذیل خداوند یکتا چگونه در نظریه شهید 
صدر تعریف می شود؟ اگر این را پاسخ دهیم می توانیم بفهمیم که امکانات نظری و تطبیق 
پذیری شهید صدر کجاست. من فکر می کنم مهم ترین میانجی برای فهم نسبت خود 
و دیگری ذیل خداوند یکتا در نظریه شهید صدر با میانجیگری مفهوم عدالت تقریرپذیر 
اســت. وی با اشــاره به تبار این بحث در میان ادیان و به خصوص تالش ادیان توحیدی 
چنین گفت: در ادیان توحیدی به خصوص در دین یهود، تحت تأثیر نگاه پیشینی انتظار 
دارند بتوان خدا را دید و او را مورد اطاعت قرار داد. به عنوان مثال، وقتی حضرت موسی)ع( 
تقاضا می کند خداوند را در آن ایامی که در کوه بیتوته کرده است ببیند، صاعقه ای می آید 
و باعث مدهوش شــدن حضرت موسی می شود. آن چیزی که در جواب دیدن خداوند 
 برای حضرت موســی)ع( باقی می ماند فرامین خداوند اســت که بر کوه نقش می بندد. 
اعتمادی فرد ادامه داد: خداوند اگر بخواهد آشــکار شود به چشم بصری دیدنی نیست. 
رعایت حقوق دیگران و توجه به حق دیگری موجب لحاظ کردن حق خداوند می شود و 
تنها از این طریق است که می توان حق خداوند را در جامعه به نحو ملموسی پاس داشت. 
در ادیان توحیدی به تدریج نوع نگاه به عدالت مطابق با موجودیت خداوند یکتا به مثابه 
وجودی سراســری و جاودان که در قالب یک چیز قابل فروکاستن نیست، اصالح شد. 
عدالت اجتماعی در دین یهود به معنی توجه داشتن به حق دیگری است؛ در دین مسیح، 

به نفی حق خود که پیامدهای رهبانیت گرایانه هم پیدا می کند، تغییر می یابد.

 اندیشه/ فاطمی نسب، افتخاری  در یک دهه 
اخیر با گسترش شبکه های اجتماعی و حضور قشر 
جوان در آن که به ارائه سبک زندگی خاص خود 
اقدام می کنند، تفاوت های نحوه زندگی این افراد با 
گذشتگان خود بیش از گذشته به چشم می آید. 
اگر این مســئله تا دیروز به عنوان یک شــکاف 
نســلی مطرح بود، امروز می توان به آن به عنوان 
یک تغییر ارزشــی و هنجاری در سطح جوانان و 
به تبع آن در کل جامعه نگاه کرد. به همین دلیل 
الزم اســت در حوزه جامعه شناسی فرهنگی بار 
دیگر به مسئله ارتباط اندیشه های مذهبی و سبک 
زندگی شبه مدرن در جامعه در حال گذار از سنت 
به مدرنیته ایرانی پرداخته شود؛ به همین منظور 
با دکتر حمید دهقانیان، پژوهشــگر حوزه سبک 
زندگی گفت وگویی انجام دادیم که متن آن را در 

ادامه می خوانید.

آقای دهقــان! در زمانه ای کــه افراد با   
مدرن  رفتارهای  دچار  مذهبی  اندیشه های 
شــده اند، آیا نباید نگران نوعی از تعارض 

شناختی باشیم؟
نخست باید دانست که در تعریف چیستی سبک 
زندگی بین اندیشــمندان حوزه ســبک زندگی 
دودســتگی وجود دارد؛ بدیــن صورت که برخی 
معتقدند سبک زندگی را باید در حوزه نگرش ها، 
باورها و ارزش های فرد جســت وجو کرد و برخی، 
آن را در مشاهده رفتار های عینی می دانند؛ حوزه 
اول بیشتر مورد تأکید روان شناسان و رویکردهای 
عامل گراست، در حالی که حوزه دوم بیشتر مورد 

تأکید جامعه شناسان است. 
اما نکته  مهمی که باید درباره این پرسش شما بدان 
پرداخت این اســت که لزوماً باورها با رفتارها جور 
درنمی آیند. این نه تنها در حوزه سبک زندگی بلکه 
در کلیت حوزه رفتاری و حتی در بین روان شناسان 
نیز مورد پذیرش است. صرف وجود باور نمی تواند 

منتج به رفتار منطبق با آن باور شود. 

چه اتفاقی می افتد که سبب می شود لزومًا   
رفتار منطبق بر نگرش ها نباشد؟ 

عوامل محیطی تأثیرگذار هستند. ما برخی عوامل 
درونــی داریم یکســری عوامل بیرونــی. عوامل 
ذهنی وقتی می آید و محیــط این نوع نگرش را 

نمی پســندد، ناهمســازی رخ می دهد. به عنوان 
مثال وقتی یک شخص مذهبی بخواهد در جمع 
غیرمذهبــی از ضرورت رعایت احــکام مذهبی 
صحبت کند، این سخت است و برعکس. خالصه 
اینکه نگرش ها و باورها لزوماً این طور نیســت که 
به صورت علت تامه بر رفتار تأثیر بگذارد و عوامل 
دیگر به شرحی که رفت نیز تأثیرگذار است. افرادی 
که سبک زندگیشان با باورهایشان نمی خواند در 
فرایند انتخاب سبک زندگی دچار تعارض شناختی 

شده اند. اگر در جامعه ای هنجارهای متضاد وجود 
داشته باشد، قاعدتاً این تعارض شناختی خودش 
را نشــان می دهد. حاال فــرض کنید فردی نظام 
باورهایش اسالمی باشــد اما جهت گیری سبک 
زندگی وی مدرن است؛ از دو حال خارج نیست؛ یا 
این فرد دچار این تعارض شناختی شده و با علم به 
این تعارض، سبک زندگی خود را اقتضایی اختیار 
نموده است، یا تعارض به وجود آمده را به گونه ای 
حل نموده و با سبک زندگی انتخابی خود کنار آمده 

است. مثالً فرد می داند این نوع 
پوشش با حکم فقیه مغایر است، 
اما با فشــار جمعی همنوایان و 
جامعه، آن را اختیار می کند. البته 
مشاهدات نشان می دهد یک فرد 
مقید مذهبی در پوشش، مدرن 
عمل نمی کند، بلکه سنتی شبه 
مدرن است. بیشــتر جامعه ما 

پوشــش چادر دارند اما کنار آن 
مانتو مدرن، روسری رنگی، شلوار 
جین و ساعت برند و.. می پوشند. 
این افراد مؤلفه های پوشش مدرن 
را با سنت همراه می کنند. از  آنجا 
که هنوز فشار هنجارهای سنتی 
در جامعــه ما زیاد اســت آن ها 
دست به تلفیق می زنند. یکی از 
ســازوکار های تحقق این امر نیز 

مشروعیت بخشی به سبک زندگی توسط یک عده 
افراد مذهبی و موجه در جامعه است که مروج این 
سبک می شوند و به واسطه آن ها بخشی از فشار 
هنجاری جامعه کاهــش پیدا می کند. پس از آن 
کنشــگر بعدی می گوید: فالن کسی که مذهبی 
اســت الگوی پوشش اینچنین دارد، پس من هم 
مثل وی رفتار می کنم. وقتی تعداد این کنشگرها 
زیاد شــود جامعه خود به خود ایــن تغییرات را 

می پذیرد.

در نگاه شــناخت گرا مطرح می شود که   
اندیشه بر سبک زندگی افراد تأثیر می گذارد، 

برعکس این امر هم ممکن است؟
این دو هم مانند تمام متغیرهای جامعه شناسی، 
دیالکتیک دوســویه با یکدیگر دارند. یعنی همان 
طــور که نظــام باورها بر رفتار تأثیــر می گذارد، 
رفتار هم می تواند در حوزه نگرشــی و شناختی 
افراد تأثیرگذار باشــد. به عبارتــی در بلندمدت 
سبک مدرن در حوزه نگرشی و ارزشی افراد تأثیر 
می گذارد. حداقلش چون می خواهد خودش را نفی 
نکند، می گوید چه کســی می گوید اشکال دارد، 

این ها مانعه الجمع نیستند. 

مهم ترین عوامل تغییرات سبک زندگی به   
نظر شما کدام اند؟

براساس تجربه دنیا به خصوص 
پس از اتمام جنگ ها یا تحوالتی 
از این قبیل، شــاهد تغییراتی 
در حوزه سبک زندگی جامعه 
بوده ایــم؛ هــم سیاســیون بر 
مبنای اقتصاد سیاســی اتخاذ 
شده خود، ایده هایی در حوزه 
ارائه می دهند  ســبک زندگی 
)دولــت رفــاه(، هم مــردم به 
ســمت نوعی ســبک زندگی با 
جهت گیــری فراغتی و مصرفی 
تمایل دارند. خیلی از اوقات هم 
برخی رفتارها از ســمت نظام، 
مشروعیت پیدا می کند، رسانه ها 
نیز در تســهیل این روند نقشی 
اصلی ایفا می کننــد. به عنوان 
مثال وقتی گفتمــان حاکم بر 
رسانه، سبک زندگی مدرن را در مؤلفه هایی مانند 
سرگرمی، مصرف موســیقیایی، الگوی پوشش، 
دکوراســیون منزل و... خالصه و به عرفی شدن 
و مشروعیت بخشــی به آن سبک زندگی کمک 
می کنند، طبیعی اســت که مقاومت فرهنگی در 
این زمینه در بین افراد جامعه کاهش پیدا می کند. 
پیش از پذیرش همگانی نوعی از سبک زندگی باید 
تمایالت جامعه نسبت به انتخاب آن به اندازه کافی 
تحریک شده باشد تا آن سبک زندگی ترویج پیدا 
کنــد؛ مانند دمیدن به تمایالت افراد جامعه برای 
تحرک اجتماعی و کسب منزلت های اجتماعی به 
واسطه سبک زندگی، یا به بیان دیگر کسب هویت 
و تشــخص فردی و اجتماعی به واسطه انتخاب 
نوعی از سبک زندگی که رایج ترینش نوع پوشش 
است. در نظریه آنومی دورکیم و مرتون به همین 
مورد اشــاره می شود؛ هم مرتون و هم دورکیم در 
ریشه شناسی آسیب های اجتماعی به نقش توسعه 
بی حد و حصر تمایالت افراد در جامعه اشاره داشته 
و مرتون به صراحت رؤیای آمریکایی زیســتن را 
منشأ آنومی می داند. نکته آخر اینکه رصد تحوالت 
ســبک زندگی در جامعه ما نشان می دهد عموم 
جامعه در حوزه ســبک زندگی همان مسیر رفته 
غرب را می پیماید اما به خاطر مؤلفه ای که من اسم 
آن را سختی فرهنگی می گذارم مسیر را به کندی 

طی می کنیم. 

گفت وگو با حمید دهقانیان درباره تأثیر رفتارها و اندیشه ها بر سبک زندگی مردم

رسانهها،مقاومتفرهنگیجامعهراکاهشمیدهند

 پیش از پذیرش 
نوعی از سبک 
زندگی باید 
تمایالت جامعه 
نسبت به انتخاب 
آن، به اندازه کافی 
تحریک شده باشد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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گزارش

آسیب های سیاست گذاری شناخت گرا در حوزه سبک زندگی
در سطح سیاست گذاری کشور هم رویکردهای 
ما به شدت شناختگراست، احساس می کنیم 
اگــر روی حوزه شــناختی کار کنیم خود به 
خود حوزه رفتار عینی هم تغییر می کند، در 
حالی که همیشه این طور نیست. برای مثال 
پیمایش های حجاب و عفاف نشــان می دهد 
همه معتقدند حجاب خوب است، اما رفتارها 
با این باور همخوانی ندارد. از فشــار اجتماعی 
و محیطی بر افراد )داغ ننگ(، اثر همنشینی 
در گروه همساالن و تغییر در رفتارهای گروه 
مرجع و... گرفته تا عدم عرضه پوشاک مناسب 
عوامل  و زنجیر ه های عللی هستند که می توانند 
در انتخاب پوشش مدرنی مؤثر شوند که فرد 
باور دارد این پوشش غیراسالمی است. اما آیا 
باورها و اندیشه ها تأثیر دارند؟ بله، تمام نظریات 

جامعه شناسی و روان شناســی در یک حوزه 
اشــتراک نظر دارند که نظام معنایی فرد که 
شامل باورها، گرایش ها، جهان بینی و... است 
در ساختن سلیقه افراد و نظام ترجیحات افراد 
مؤثر است. حاال شخصی مثل بوردیو می گوید 
هبیتوس)habitus ( افراد که نظم خاصی است 
که ناشی از تربیت شدن در طبقه خاص است، 
یکی هم مثل آدلر می گوید نظام معنایی. اما 
آیا بروز رفتار در صرف عوامل شناختی انحصار 
دارد؟ قطعاً نه! تعارض شناخت با رفتار )تعارض 
فشار محیطی و اجتماعی با نگرش و باور فرد( 
هم به خصــوص در اوایل بــروز رفتارها برای 
افراد پیش می آید، اما کم کم با مکانیسم های 
روان شــناختی مانند توجیه، دچار فرسایش 

می شود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945916(

آگهی تغییرات شرکت سیال صنعت سپهر آساک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44335 و شناسه ملی 10380604240

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای ناصر قلی پور مطلق به شماره ملی 6359895358 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- خانم سمیرا حاجی زاده به شماره 
ملی 0653209096 به سمت عضو هیئت مدیره 3- آقای رسول خیرآبادی به شماره ملی 6358737066به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء 

منفرد آقای رسول خیرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 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 )945943(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی روستره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7210 و شناسه ملی 10380230190

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای عزیزاله شریفی دارنده کدملی 
1062234030 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 2-آقای احمد اثنی عشری دارنده کد ملی 0938475274 به 
سمت عضو هیئت مدیره 3- خانم شکوفه عابدین زاده دارنده کد ملی 1062668901 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل )عزیزاله شریفی(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 )945946(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تیتکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1155 و شناسه ملی 10380120259

ملی  شماره  به  رحمانی  فرید  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,25 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
0870232304 2-آقای فرشید رحمانی به شماره ملی 0870237871 3-آقای بهزاد رحمانی به شماره ملی 0938864106 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای مجید ذره پرورمقدم به شماره ملی 0931317509 به سمت 
بازرس اصلی و خانم حکیمه باقری به شماره ملی 0945516967 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 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 )945951(

 آگهی تغییرات شرکت برنا ابزار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12684 و شناسه ملی 10380283669

شماره  بایگی  اصغرموسوی  سیدعلی  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,11,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
رئیس  نایب  به سمت  ملی0703531131  شماره  بایگی  سیدحسین موسوی  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  ملی0701667801به سمت 
هیئت مدیره و آقای سیدرضاموسوی بایگی شماره ملی0933705931 به سمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره شرکت برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوررسمی وبانکی باامضاء آقای سیدرضا موسوی بایگی ویا یکی ازاعضای 

هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945959(

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33943 و شناسه ملی 10380491265

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی 
به 1398,12,29مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی »آزمون پرداز ایران مشهود« با شناسه ملی 10861687625 و 
شماره ثبت 14187 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احد ضابط دارای کد ملی 0930643747 به عنوان بازرس 
برای  شرکت  آگهی های  درج  جهت  »قدس«  کثیراالنتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب   1399 مالی  سال  برای  علی البدل 

مدت یکسال آتی انتخاب گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946446(

آگهی افزایش سرمایه شرکت حسام صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19877 و شناسه ملی 10380353890

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,25 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99,2,25 تصمیمات ذیل 
به مبلغ 28648000000 ریال منقسم به 2864800 سهم 10000  اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1500000000 ریال 
اصالح  ذیل  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافته  افزایش  شرکت  های  دارائی  ارزیابی  تجدید  ازمحل  نام  با  ریالی 
گردید : سرمایه شرکت مبلغ 28648000000 ریال منقسم به 2864800 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده 

است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946417(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نادر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7687 و شناسه ملی 10380234838

تعیین  به قرار ذیل  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره 
ملی  کد  نیا  رادبوی  راضیه  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0931944724 ملی  کد  چی  پوستین  غالمحسن  آقای  گردیدند: 
0932907849 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه پوستین چی کد ملی 0939367394 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,5,19 انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها با امضای 

رئیس هیئت مدیره )آقای غالمحسن پوستین چی( و مهر شرکت معتبر است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946077(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی فرنود ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11864 و شناسه ملی 10380275592

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,21 ونامه شماره 4254 مورخ 1398,06,23 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر مالدار کد ملی 1062899296 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه نجم الشریعه 
گوجگی کد ملی 5749278700 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آتنا مالدار کد ملی 0945977018 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ونایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر موارد )شامل مکاتبات اداری( با ادارات 

و نهادهای دولتی با امضاء ثابت مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946050(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی وقالبسازی پیله وران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5123 و شناسه ملی 10380210548

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,4,25و صورت جلسه تنفسی مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و صورت سود وزیان عملکرد سال مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رسید . انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آویژه ارقام امین ) حسابداران رسمی ( به شناسه ملی 14004883592 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن آسائی 
بعنوان روزنامه                . روزنامه قدس  گردیدند  انتخاب  مالی 1398  برای سال  البدل  بازرس علی  عنوان  به  ملی 889332649  به شماره 

کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946000(

آگهی تغییرات شرکت بتن بسط توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41959 و شناسه ملی 10380578425

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی 0930612590 به سمت رئیس هیئت مدیره 2.آقای محمد خان قیطاقی به شماره 
ملی 0937628761 به سمت نایب رئیس 3. آقای فرهاد صمدی به شماره ملی 0047180838 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 
2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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5روزنامـه صبـح ایـران

 مؤمن، برای رفع مشکالت دیگران تالش می کند رسا: حجت االسالم والمسلمین مسعود عالی، در همایش مجازی »طالیه داران تبلیغ« گفت: در سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( مشاهده می کنیم 
که همواره بر مسئله همبستگی و همدلی آحاد مردم تأکید داشته اند؛ خداوند متعال پیوندهای مسلمانان را دوست دارد و ما باید این را حفظ کنیم. اعضای جامعه ایمانی همچون نخ تسبیح به وسیله یک روح واحد با 

همدیگر پیوند خورده اند و نمی توانند نسبت به آالم یکدیگر بی تفاوت باشند؛ محک ایمان آن است که مؤمن نسبت به مشکالت دیگران بی قرار باشد و در راستای رفع آن ها تالش کند.

ناگفته هایی از شخصیت آیت اهلل تسخیری در گفت وگو با حجت االسالم نواب

روحانی تراز انقالب اسالمی ©
معارف-مریم احمدی شیروان: روز گذشته آیت اهلل تسخیری، رئیس شورای عالی 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مشاور عالی رهبر معظم انقالب در امور جهان 
اســالم درگذشت. برای درک بیشتر شخصیت واالی او که یکی از پیشگامان وحدت 
و اتحاد مسلمانان جهان بود، با حجت االسالم ابوالحسن نواب، رئیس مرکز مطالعات 
و تحقیقات ادیان و مذاهب و رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید:
حجت االسالم نواب در ابتدا با بیان اینکه آیت اهلل تسخیری فردی مجتهد بود، می گوید: 
آیت اهلل جنتی در مورد ایشان می  گفتند که مادر گیتی خلق نکرده است کسی را که 
بتواند از ایشان امتحان به عمل بیاورد. ایشان در زمان تحصیل افکار شهید صدر را به 
خوبی درک کرده بود و عصاره فکری شــهید در ایران بود. به زبان انگلیسی و عربی 
تسلط کامل داشت و به زبان عربی اشعار بسیار وزینی می سرود. مراتب علمی واالیی 
نیز داشــت. ده ها سال در دانشــگاه های مختلف تدریس کرده و از صدها پایان نامه 
ســطح چهار و دکترای دانشگاه ها دفاع کرده و استاد راهنما بود. او زندگی پربرکت و 

پرکاری داشت.
او اضافه می کند: حدود 20 ســال نیمی از بدن ایشان بر اثر سکته فلج شده بود، اما 
این بیماری هیچ مانعی برای کارش ایجاد نکرده بود. در تمام جلســات مشترکی که 
در این ســال ها داشتیم به یاد ندارم حتی در یک جلسه با تأخیر شرکت کرده باشد. 
همیشــه حاضر، وقت شناس و منظم بودند و فعالیت هایشان همیشه مرتب و دقیق 

پیگیری می شد.
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به شخصیت بین المللی این استاد 
نیز اشاره کرده و بیان می کند: ایشان چهره بین المللی بسیار شناخته شد ه ای بودند. 
بی اغراق می توان گفت جزو دو چهره برتر نظام اســالمی بودند. آیت اهلل تسخیری از 
چهره هایی بود که در سراســر جهان اســالم و حتی غیراسالم شناخته شده بود. در 
گفت وگوی ادیان در اروپا، آمریکا، ژاپن و... شرکت می کرد. تسامح در گفت وگو، عدم 
لجبازی، خودمحور نبودن و خودفریفته نبودن تنها بخشــی از خصوصیات خاص و 
منحصر به فرد ایشان است که شاید کمتر فردی را با این خصوصیات و این حجم از 

تهذیب بشود شناخت.
حجت االسالم نواب در ادامه به بیش از 47 سال سابقه دوستی و همکاری با آیت اهلل 
تسخیری اشاره کرده و می گوید: تمام لحظات کار کردن و جلسات با ایشان همانند 
یک خاطره اســت. در این دوران بیش از 50 سفر خارجی با هم به کشورهای مصر، 
اندونزی، مالزی، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و... برای شرکت در جلسات و 
کنفرانس ها داشتیم. ایشان در گفت وگو همیشه دست برتر داشت زیرا حرفه گفت وگو 
کردن را بلد بود و از طرف مقابل رودست نمی خورد و در گفت وگوها لجاجت نمی کرد.

او یادآور می شود: مرحوم آیت اهلل تسخیری شخصیت اخالقی فوق العاده ای داشت. 20 
سال پیش که ایشان سکته کرده بود با آیت اهلل جنتی برای شرکت در کنفرانسی به 
مصر سفر کرده بودیم. تمام هیئت هایی که در آنجا حضور داشتند از سلفی، وهابی، 
معتدل، تند، کند، صوفی و... تمام گرایش هایی که در جهان اســالم بود جویای حال 
ایشان می شدند. به یاد دارم که در جلسه ای شیخ نابینای وهابی که آن زمان رئیس 
یکی از مراکز مهم عربستان بود به نزد ما آمد و حال آقای تسخیری را پرسید. اتفاقی 
که در نوع خود بســیار خاص و غیرمنتظره محسوب می شد. در خاطر دارم که پسر 
سعودالفیصل، وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانسی به من می گفت به دوستت آقای 
تسخیری بگو که این قدر به من رجعی یا همان عقب مانده نگوید. آقای تسخیری آن ها 
را تحقیر می کرد اما دست از رفاقت برنمی داشتند زیرا او قصد اهانت نداشت و سخن 

خود را با روی خوش و لبخند و ادب بیان می کرد.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان می گوید: آیت اهلل تسخیری شخصیتی استثنایی 
بود و اخالقی بسیار خوب داشت تا حدی که می توان گفت اخالق خوب و دلنشین او 
از تمام ویژگی های عالی ایشان برتر و ممتاز بود. انسان بی نظیری بود. در آیه 30 سوره 
زمر آمده است که بدون شک تو خواهی مرد و آنان نیز مردنی هستند، همه این مسیر 
را طی می کنیم. اما آقای تسخیری مصداق واقعی روایت »عاش سعیدا و مات سعیدا« 
بود. او خوب زندگی کرد و سعادتمند و خوب و موفق از این جهان فانی درگذشت و به 
نظام جمهوری اسالمی کمک بسیاری کرد. او سخاوتمندانه در راه نشر فرهنگ اسالمی 
کوشید و با همه جوشید. او روحیات و معنویات متعالی داشت که می توان ادعا کرد او 

روحانی تراز انقالب اسالمی بود.

 معارف   در پی درگذشــت آیت اهلل تسخیری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت این عالم 
مجاهد را تســلیت گفتند. در این پیام آمده است: »با تأثر و تأسف 
اطالع یافتیم که عالم مجاهد و زبان گویای اسالم و تشیع جناب 
حجت  االسالم والمســلمین آقای حاج شیخ محمدعلی تسخیری 
)رحمه اهلل  علیه( دار فانی را وداع گفته اســت. کارنامه  این ســرو 
نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانِی 
اسالمی حقاً درخشان است. عزم راسخ و دل پرانگیزه  ایشان حتی 
بر ناتوانی های جســمانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور 
مؤثر و برکت وی را در هر نقطه  الزم و مفید اســتمرار می بخشید. 
مسئولیت ها و خدمات ایشان در داخل کشور نیز فصل جداگانه و 
ارزشمندی از تالش های این روحانی فاضل و متعهد است. اینجانب 
به خاندان و بازماندگان مکرم و نیز به همه همکاران و دوســتان 
ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را 

برای وی مسألت می کنم«. 
گفتنی است آیت اهلل تسخیری، مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی 
در امور جهان اســالم و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی صبح دیروز در سن 76 سالگی بر اثر عارضه قلبی 

دار فانی را وداع گفت.

مروری بر زندگی مرحوم تسخیری»
محمدعلی تســخیری فرزند مرحوم حاج شیخ علی اکبر، متولد 
۱323 هجری شمســی مطابق با ۱364 قمری در نجف اشرف و 
پدرش اهل تنکابن، یکی از شــهرهای غرب استان مازندران بود. 
وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در نجف گذراند و دروس 
حوزوی را تا مرحله درس خارج در محضر اســتادان بزرگی نظیر 
آیات عظام شهید ســیدمحمدباقر صدر، خویی، سیدمحمدتقی 
حکیم، شــیخ جواد تبریزی، شیخ کاظم تبریزی، صدر بادکوبی و 
شیخ مجتبی لنکرانی سپری کرد و در کنار آن دروس دانشگاهی 
را نیز در رشــته ادبیات عرب و فقه و اصول در دانشکده فقه نجف 

فرا گرفت.
مرحوم تسخیری همزمان با تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف به 
تدریس دروس رایج نیز اشتغال داشت؛ وی در زمینه شعر و ادبیات 
عرب نیز از محضر استادان بزرگی مانند آیت اهلل شیخ محمدرضا 
مظفر، شیخ عبدالمهدی مطر و شیخ محمدامین زین الدین بهره 
برد. در آغاز جوانی با اشتیاق فراوان به شعر و ادبیات عرب، قصاید 
عربی سرود و سخنرانی های ادبی در مناسبت های مختلف و محافل 
گوناگون شعر و ادب ایراد کرد؛ وی در مبارزات سیاسی علیه رژیم 
بعث عراق حضوری فعال داشت و در این رابطه به زندان افتاد و به 

اعدام محکوم شد ولی به یاری خداوند متعال نجات یافت.
وی در ســال ۱350 هجری شمســی به حوزه علمیه قم رفت و 

نزدیــک به ۱0 ســال در درس  اســتادان بزرگی چــون آیت اهلل 
گلپایگانی، آیت اهلل وحید خراســانی و آیت اهلل میرزا هاشم آملی 
شرکت کرد؛ در این مدت همچنین به تدریس علوم حوزوی و ادب 
عربی در برخی مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور پرداخت و 
با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران تمامی وقت خویش را 
صرف امور فرهنگی و تبلیغات اسالمی در داخل و خارج کشور کرد.

خدمات مرحوم تسخیری در جمهوری اسالمی»
 عضو مجلس خبرگان رهبری استان گیالن از سال ۱377

 مشاور مقام معظم رهبری در امور فرهنگی جهان اسالم
 معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری از سال ۱36۹

 مشاور عالی امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در امور حج 
و معاون بین الملل آن

 رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از زمان تأسیس 
۱373 تا ۱3۸0

 مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بین الملل
 معاون بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی از ۱360 تا ۱370

 عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات اسالمی
 مسئول کمیته نظارت بر برنامه های آموزشی طالب خارجی در 

داخل و خارج کشور
 دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( به مدت ۹ ســال و عضو 

شورای عالی آن
 عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
 عضو کمیته فقهی مجمع اهل بیت)ع( مستقر در حوزه علمیه 

قم
 رئیس کمیته فرهنگی هشتمین کنفرانس سران اسالمی در 

تهران
 رئیس کمیته هماهنگی فعالیت های مشــترک اســالمی در 

سازمان کنفرانس اسالمی
 عضو افتخاری برخی مراکز علمی و دانشــگاهی در کشورهای 

سوریه و سودان
 عضو هیئت امنای سازمان مدارس دینی خارج از کشور
 عضو هیئت امنای سازمان دفاع از حقوق کودکان)کافل(

 عضو کمیته عالی امور فرهنگی مؤسسه امیرکبیر از سال ۱360 
تا ۱375

 عضو هیئت امنای دانشکده اصول دین تهران
 رئیس هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی

 نماینده جمهوری اســالمی ایران در بسیاری از کنفرانس های 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خارج از کشور

 عضو مجمع فقه اسالمی جده از زمان تأسیس )۱362( تاکنون 

و نماینده حوزه های علمیه ایران و نماینده رســمی مذهب شیعه 
اثنی عشری در آن

 استاد دانشگاه امام صادق)ع( در رشته فقه مقارن
 استاد دانشگاه تربیت مدرس در رشته اقتصاد اسالمی

 اشــراف بر مجله های التوحید، رساله  الثقلین و رساله  التقریب 
به زبان عربی

 عضو کمیته فقهی بانک جهانی توسعه اسالمی
 عضو هیئت امنای سازمان فرهنگی اکو

 عضو مجمع زبان عربی دمشق
 عضو مجلس شرعی هیئت حسابرسی مؤسسات مالی در بحرین

 عضو مؤسسه اندیشه اسالمی »آل البیت«
 نایب رئیس اتحادیه جهانی علمای اسالم

 فعالیت های علمی و آموزشی »
آیت اهلل تسخیری

 تألیف نزدیک به 50 کتــاب و جزوه در موضوع های مختلفی 
مثل تفســیر، اقتصاد  اسالمی، مسائل فقهی، فکری و تاریخی که 
برخی از آن ها به زبان های انگلیســی، اردو و برخی زبان های دیگر 

ترجمه شده است
 تألیف نزدیک به 350 مقاله در موضوع های مختلف که بسیاری 

از آن ها به زبان های مختلف ترجمه شده است
 تدریس در برخی از دانشگاه ها، دانشکده ها و حوزه های علمیه

 حضور در بیش از 650 برنامه رادیویی و تلویزیونی به زبان های 
فارسی و عربی

 بیــش از 200 مجله و روزنامه در سراســر جهان به زبان های 
مختلف مقاله ها و مصاحبه های آیت اهلل تسخیری را چاپ کرده یا 

درباره شخصیت وی مطلب نوشته  اند
 سرودن بیش از 30 قصیده به زبان عربی که این اشعار در دیوانی 

به نام »اوراق و اعماق« چاپ و منتشر شده است

 عضویت و حضور در بیش از 200 کنفرانس و سمینار جهانی به 
نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران

 ترجمه ۱3 کتاب از فارسی به عربی
 نوشــتن حدود ۱3 تقریر از درس های استادان خود در فقه و 

اصول
 راهنمایی یا مشاوره در بیش از 20 رساله دانشگاهی

 مشــارکت در تأسیس بســیاری از مؤسســه های فرهنگی و 
اجتماعی بین الملل

وی همچنین دارای تألیفاتی در موضوعات اســالم، جهان اسالم، 
وحدت مســلمین و تقریب مذاهب اسالمی به زبان های فارسی و 
عربی اســت. اقتصاد اسالمی، المختصر المفید فی تفسیر القرآن 
المجید، اقلیت های مســلمانان؛ راهکارها و مشــکالت، ایده های 
گفت وگو با دیگران، درباره وحدت و تقریب مذاهب اسالمی، تعدد 
مذاهب و مســئله تقریب و وحدت اسالمی، رسالت ما تقریب در 
اندیشه ها، انسجام در عمل، االخالق فی االحادیث المشترکه بین 
السنه و الشیعه )دوره سه جلدی( و در پرتو قانون اساسی از جمله 

آثار ایشان است.

 پیام تسلیت برخی شخصیت ها »
در پی درگذشت آیت اهلل تسخیری

همچنین درپی درگذشت آیت اهلل تسخیری، برخی شخصیت های 
سیاســی و مذهبی از جمله آیت اهلل احمد جنتی؛ رئیس مجلس 
خبرگان و دبیر شورای نگهبان، حجت االسالم والمسلمین مروی، 
تولیت آستان قدس رضوی؛ حجت االسالم والمسلمین شهریاری؛ 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی، حجت االســالم 
والمسلمین خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه،سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی،ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس ســازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی و... نیز پیام های تسلیتی صادر کردند. 

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پی درگذشت آیت اهلل تسخیری پیام تسلیتی صادر کردند  

سرو نستوه تقریب

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9323 چهارشنبه 29 مرداد 1399  29 ذی الحجه 1441 19 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

گفت و گوی کوتاه

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002005196 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001454 آقای/خانم  
علی اصغر حس��نی فرزند چراغعلی در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 134 
مترمربع پالک ش��ماره 2334 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند مشاعی ثبت دفتر555 

صفحه198  . )م الف 6986 (
2- رأی شماره 139960330002004735 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002017212 آقای/خانم  علی 
افشار فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 73/20 مترمربع پالک 
شماره فرعی از2185و2186 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابوالفضل 

حسن زاده ثبت دفتر329صفحه438  . )م الف 6987 (
3- رأی ش��ماره 139960330002004924 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001283 آقای/خانم   
فرح ناز آقازاده فرزند علی حس��ن در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره 1949 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد رضا 

شاکر ثبت دفتر61 صفحه35  . )م الف 6988 (
4- رأی ش��ماره 139960330002005614 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002005859 آقای/خانم  
یوسف مهدی فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 175 مترمربع 
پالک شماره 276فرعی از1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حمداله 

مرادی به نسبت 2دانگ و حبیب اله مرادی رفیق به نسبت یک دانگ  . )م الف 6989 (
5- رأی ش��ماره 139960330002005189 مربوط به پرونده کالس��ه 1393114430002001074 آقای/خانم  
قربانعلی کریمی فرزند حس��ین در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره 1755 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره 13394مورخ 

88/12/24دفترخانه32 قم   . )م الف 6990 (
6- رأی ش��ماره 139960330002004354 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002002150 آقای/خانم  
یاس��ر عبدالکریمی فرزند محمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 132 
مترمربع پالک ش��ماره 2382 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از عباس 

ضیغمی  . )م الف 6991 (
7- رأی ش��ماره 139960330002004601 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1391114430002007745 آقای/

خانم  مهدی پوس��تچی فرزند محمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
881/29 مترمربع پالک ش��ماره 11فرعی از 2258 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند 

شماره104431مورخ 82/11/26دفترخانه19قم . )م الف 6992 (
8- رأی ش��ماره 139960330002005510 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001336 آقای/خانم  
علی قاس��م فعلی فرزند بیرامعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 144 
مترمربع پالک شماره 1953/318 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر151صفحه451. )م الف 6993(
9- رأی ش��ماره 139960330002005169 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002089 آقای/خانم  
محمدفرکی فرزند محمدرضا در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 54/60 
مترمربع پالک شماره 1963/2/60 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد 

جعفر تقوی  . )م الف 9694(
10- رأی ش��ماره 139960330002003251 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000232 آقای/خانم  
صدیف قلی پور فرزند مرتضی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 117 
مترمربع پالک شماره 1982 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث عزیزه 

میرشجاعی که نامبرده نیز ورثه اعظم میرشجاعی میباشد . )م الف 6995 (
11- رأی ش��ماره 139960330002005511 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001532آقای/خانم  
علی فریبرزفرزند عباس در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع پالک 
شماره 2596/93 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره192712مورخ98/7/7دفتر 

خانه3قم  . )م الف 6996 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9905238
تاریخ انتشار اول: 1399/05/29
تاریخ انتشار دوم: 1399/06/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع
3744 اصلی آقای محمد حیرانی نسبت به ششدانگ ساختمان بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 

78/40مترمربع بموجب رای شماره 
139860321006002860مورخ1398/11/14واقع در ده باال تفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9905227
تاریخ انتشارنوبت اول: چهار شنبه 1399/05/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/06/13

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی
بدینوسیله به آقای محمد عظیم ارامی کد ملی 3672482056 و خانم شاپری شیخی کد ملی 3670686193 ساکن 
زابل قریه پشت اب قریه اهلل اباد ابالغ می شود که خانم پروانه شیخ جهت وصول مبلغ 1.259.579.375 ریال باستناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 12621علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 99000151 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/5/1 مامور محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده لذا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یکمرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
میشود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . م الف : 369  تاریخ انتشار:99/5/29   آ-9905161
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل- مهدی پهلوانروی و معصومه میری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( به شماره بایگانی 9800130
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق شش��دانگ یک باب منزل پالک ثبتی 1689 فرعی از یک اصلی بخش دو مه 
والت مالکیت حس��ین احتشامی )قوم( به موجب سند عادی خریداری از مالکین رسمی )آقای مهدی ابراهیم نیا و 
خانم زهرا حیدری عبدل آبادی مش��اعا و بالمناصفه( واقع در مه والت ، روس��تای عبدل آباد خیابان امام رضا )ع( 
9 – آیت اهلل بهجت 10 که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ 1588563600 ریال )یک 
میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد شصت و سه هزار و ششصد ریال ( ارزیابی شده و پالک فوق دارای 
11. 248 مترمربع عرصه و حدود 150 مترمربع اعیانی دارای انشعابات تلفن ، آب ، برق و گاز که برابر گزارش مامور 
اجرا ملک مزبور در تصرف همسر مرحوم حسین احتشامی میباشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/06/17 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان واقع در فیض اباد بلوار خرمشهر از طریق مزایده بفروش میرسد. 
مزایده ششدانگ پالک مزبور از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یانماینده 
قانونی وی در جلسه مزایده می باشد و بازدید از ملک موصوف موصوف نیز صرفا از ساعت 8 الی 12 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/06/12 و باهماهنگی با واحد اجرای این اداره میسر می باشد. م الف7/99/49  آ-9905132
علی اکبر شجاعی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت

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

   هیئت 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 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی جاویدی فرزند اس��معیل به ش��ماره شناس��نامه 8 صادره از قائنات در یک قطعه باغ 
ب��ه مس��احت 2412/67 متر مربع در قس��متی از پالک 153 اصلی بخش 3 زبرخ��ان واقع در اراضی دروبخت 
خریداری از مالک رس��می حس��ین جنگجو دانه محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 سند 
مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین 
نام��ه مذکور پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولی��ن آگهی نوبتی وتحدید حدود  به 
صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9904431
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /99/5
سید حسن پورموسوی 

رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

هیئت موضوع ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ررای ش��ماره1399603022000259هیئت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرحوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مرتضی عسگری رفس��نجانی فرزندهدایت اله بشماره شناسنامه445صادره ازمشهددریک قطعه زمین مزروعی 
بمس��احت60000مترمربع پالک4فرعی از6اصلی واقع در12مش��هد،خریداری ازمالک رسمی آقای هدایت اله 
عس��گری محرزگردیده است.ِلذابمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شود،درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز  تاریخ انتشاراولین آگهی،بمدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودراب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-9904429
تاریخ انتشارنوبت اول:99.5.14
تاریخ انتشارنوبت دوم:99.5.29

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک 

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

هیئت موضوع ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ررای ش��ماره1399603022000258هیئت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرحوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مرتضی عسگری رفس��نجانی فرزندهدایت اله بشماره شناسنامه445صادره ازمشهددریک قطعه زمین مزروعی 
بمس��احت60000مترمربع پالک4فرعی از6اصلی واقع در12مش��هد،خریداری ازمالک رسمی آقای هدایت اله 
عس��گری محرزگردیده است.ِلذابمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شود،درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز  تاریخ انتشاراولین آگهی،بمدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودراب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-9904430
تاریخ انتشارنوبت اول:99.5.14
تاریخ انتشارنوبت دوم:99.5.29

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139960322002000466 مورخ 1399/04/02 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای عبدالصمد صفرزایی فرزند علی بیک بشماره شناسنامه 97 صادره ازایرانشهر 
در شش��دانگ یکب��اب منزل به مس��احت 211/50 متر مربع پالک 662 فرع��ی از 1- اصلی  واقع در بخش دو 
سیستان شهر زابل کوچه سوم منشعبه از بلوار شهید جهانتیغ واقع در بخش دو سیستان خریداری از مالکیت 
مش��اعی متقاضی عبدالصمد صفرزایی ذیل ثبت 26831 دفتر 187 صفحه 205  محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
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:365  آ-9904503
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1399/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/5/29
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139960322002000561 مورخ 1399/04/05هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای عبداله سنچولی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2042 صادره از رامیان 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 270 متر مربع پالک 987 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان 

ش��هر زابل کوچه 13 منش��عبه از خیابان هامون خریداری از شهرداری زابل ذیل ثبت 1239 صفحه 115 دفتر 
70 طب��ق نامه 98007695 م��ورخ 1398/09/21 و 4407 مورخ 1397/02/09  محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
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: 366  آ-9904504
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1399/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/5/29
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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 ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
آقای منوچهر رسائی مقدم فرزند ذبیح اله ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1612/88 
متر مربع ، پالک 448 فرعی از سه � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری از آقای علیرضا رسائی مقدم � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � اراضی خداوندی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904501
تاریخ انتشار نوبت اول:   14/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/29

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موضوع ماده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960301046000105تاریخ1399/3/12هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی روحی فرزند روزعلی بش��ماره شناس��نامه 11973صادره ازالیگودرز 
دری��ک قطعه زمین وبنای احداثی به مس��احت 25/62مترمربع پالک 2573فرع��ی از158 اصلی واقع درحوزه 
ثبت پیش��واانتقال ملک ازمحل س��هم االرث مجتبی کارخانه ازمالکیت حس��ین کارخانه محرز گردیده اس��ت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد.129م/الف  آ-9905261
نوبت اول:99/5/14 
 نوبت دوم:99/5/29

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موضوع ماده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای ش��ماره 139960301046000162تاریخ 1399/04/02هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��لمان س��لمان زاده فرزندعلی بشماره شناسنامه 28صادره ازحوزه 
یک شهرس��تان آشتیان بخش مرکزی دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10771مترمربع پالک97 فرعی 
از162 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای مهدی تاجیک باالیی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ندمی تواننداز تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست 
خودراب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.130م/الف  آ-9905260
نوبت اول:99/5/14 

 نوبت دوم: 99/5/29
رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

بش���ماره   131SE پرای���د خودروس���واری  س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی 21- 689 س 19 ب���ه رن���گ س���فید-روغنی 
مدل1397به ش���ماره موتور M13/6077092 وشماره 
شاس���ی NAS411100J3425151 متعل���ق ب���ه آقای 
علیرضاتاجیک مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد
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برگ س���بز خودرو پژو 206مدل 1386به رنگ نقره ای 
– متالیک به ش���ماره پ���اک 98ص 258 ایران – 12 
موت���ور  وش���ماره   18918732 شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
13386004346 ب���ه نام اینجانب فاطمه صادق زاده 

مفقود واز درجه اعتبارساقط می باشد.
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پیش���تاز ب  موتورس���یكلت  م���دارك  كلی���ه 
موت���ور  ش  و   ٧٧٥-٣٦٨٨٣ پ���اك  ش 
شناس���ایی  ش  و   0124NEG436524
ازدرج���ه  NEG***125A9506000 مفق���ود و 

اعتبار ساقط می باشد
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) ش���خص پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس کار مهندس���ی  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
حقیق���ی ( پایه2 نظ���ارت عم���ران اینجانب محمد 
علی سلیمانی به ش���ماره 03530001523 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پروانه نظام مهندسی اینجانب مهدی ژیانی 
زرگ���ران به کد ملی 0934536414بش���ماره 
پروان���ه  ش���ماره  و  عضوی���ت191000957 
1910001026 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
04
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مالیات بر عایدی ســرمایه از جمله پایه های مالیاتی به شمار می رود که معموالً 
دولت ها از افرادی که به غیر از ثروتمند بودن به دالیل مختلفی ســرمایه آن ها 
بــه یکباره افزایش می یابد، اخذ می کنند. دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه از 
موضوع های تأثیرگذار اجتماعی در کاهش فاصله و شــکاف طبقاتی به شــمار 
مــی رود که عالوه بر تأمین درآمد انبــوه برای دولت می تواند فاصله بین غنی و 
فقیر را در سطح جوامع به حداقل برساند.کارشناسان معتقدند کسب مالیات بر 
عایدی سرمایه باید از درآمدها یا سودهای ناشی از سرمایه گذاری هایی اخذ شود 

که معموالً از طریق فعالیت های غیرمولد مثل داللی و رانت کسب شده است. 
متأســفانه اخذ مالیات برعایدی ســرمایه در ایران همچنان روی زمین مانده و 
زیرساخت های الزم برای اجرای آن هنوز به طور درست طراحی و عملیاتی نشده 
است. یکی از مهم ترین دالیلی که تاکنون در ایران مانع از تحقق دریافت مالیات بر 
عایدی سرمایه شده، در رأس قدرت بودن صاحبان ثروت های انبوه یا ابرثروتمندان 
است که معموالً در دستگاه های تصمیم گیرنده نفوذ باالیی دارند؛ بنابراین ورود به  
محدوده ثروت آن ها و اخذ مالیات از سودها و درآمدهای غیرمعمول کار آسانی 
نیســت. در دهه های گذشته نفوذ صاحبان ثروت و قدرت عملکرد دستگاه های 
اجرایی و نظارتی را زیرسؤال برده و ناکارآمدی آن ها را در شناسایی یا اخذ مالیات 
از این دسته، محرز کرده است.ساختارهای اقتصادی در ایران به  گونه ای طراحی 
شــده اند که دائماً در حال تولید سالطین مختلف اقتصادی و رانت خواران قهار 
هستند، هر چند بخشی از آن ها که مجرم شناخته می شوند دادگاهی می شوند، 
اما به دلیل ساختار فاسد اقتصادی دائماً شاهد بازتولید این افراد در کشور هستیم، 
سیستمی که زمینه را برای تولید ثروت های بادآورده فراهم می کند. بی تردید تا 
زمانی که افراد صاحب نفوذ خود صاحبان ثروت به شمار می روند، امکان تأمین 
زیرســاخت های مبارزه با رانت خواران و کسانی که باید در این چرخه مالیات بر 

عایدی سرمایه بپردازند، وجود ندارد.

ذخیره ۳۰۰تن طال و سکه در خانه مردم©
تسنیم: محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با برآورد اینکه ۳۰۰ 
تن طال و سکه در منازل مردم ذخیره شده است، از کاهش قطعی قیمت جهانی 
طال به یک هزارو۷۰۰ دالر پس از مهار کرونا خبر داد. وی گفت: در سال های قبل 
12۰ تن تولید مصنوعات داشتیم باید ۷5 درصد آن به بازیافت برمی گشت که 
برنگشته و این روال در سال های متمادی رخ داده و نزدیک به یقین است. مثاًل 
بانک مرکزی در یک مرحله 6۰ تن طال فروخت که هنوز هم برنگشــته اســت. 
چنانکه مسئوالن کشور اعالم کرده اند 25 تا ۳۰ میلیارد دالر ارز در خانه هاست 

که تبدیل این رقم به سکه نیز همان ۳۰۰ تن را نشان می د هد. 

2۳ هزار خانه خالی در کشور متعلق به یک نهاد حقوقی©
فارس: وزیر راه و شهرسازی از شناسایی 2۳ هزار واحد مسکونی متعلق به یک 
نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی 
توسط سامانه امالک شناسایی و مشخص شد یک نفر 6۰2 واحد مسکونی به نام 
خود داشته است.وی ضمن بیان اینکه 16 دستگاه و نهاد دولتی و غیردولتی به 
این سامانه متصل هستند، گفت: برای تک تک این دستگاه ها مجوز قانونی از دولت 
برای اتصال به ســامانه اسکان اخذ شده و در 15 روز آینده اولین لیست مالکان 

واحدهای مسکونی خالی برای سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

مسئولیت سود و زیان به عهده سهامدار است©
ایسنا: رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار با اشــاره به اینکــه در هر روز 
بیش از  یک هزارو5۰۰تا 2 هزارمیلیارد 
تومان ســرمایه و نقدینگی جدید وارد 
بازار ســرمایه می شــود، بیان کرد: این 
نگرانی کــه بازار بورس به سرنوشــت 
مؤسسات مالی دچار می شود از اساس 
اشتباه است، زیرا این مؤسسات وعده ســود قطعی می دادند، اما در بازار بورس 
همزمان ســود و زیان در اختیار سرمایه گذار است.قالیباف ادامه داد: با توجه به 
میزان ریســکی که افراد می پذیرند صندوق های با درآمد ثابت، با درآمد مختلط 
و صندوق ســهامی داریم و در کنار آن فعالیت  بازارسرمایه نیز ادامه دارد. افراد 
باید ضمن ســنجش شرایط بازار و ارزیابی سهم ها، میزان ریسک آن را بپذیرند.

 زنگنه: کشتی و محموله توقیف شده ©
از سوی آمریکا برای ایران نیست 

مشرق نیوز: وزیر نفت توضیحاتی درباره ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشتی های 
نفتکش ایرانی ارائه کرد.  بیژن نامدارزنگنه در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر 
توقیف کشتی های نفتکش ایرانی گفت:  نه کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران 
نیست بلکه این محموله ها شامل بنزین فروخته شده ایران به ونزوئال بوده است. 
آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی برای خود است، نه کشتی و نه محموله ها متعلق 
به ایران نبوده است.زنگنه تأکید کرد: این محموله ها شامل بنزین ایران بوده که به 
صورت فوب به ونزوئال فروخته شده بود. آمریکا نه اموال جمهوری اسالمی ایران 

بلکه اموال ونزوئال را توقیف کرده است.

دولت بعدی سه سال باید بدهی دولِت روحانی را بپردازد©
تسنیم: الیاس نادران، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی 
هیچ عایدی برای مردم، اقشــار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات 
نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در 
سه سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد. وی افزود: پیشنهاد دولت )22۰ 
میلیون بشکه( معادل یک سال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم موجب 
وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصالح ساختار آن می شود، همچنین 

دخل و خرج بودجه را به  هم می ریزد.

کرونا و آموزش مجازی، فروش نوشت افزاررا 7۰ درصد کاهش داده است

بازار کساد کیف،  کتاب ودفتر 
اقتصــاد/ فرزانه غالمی: اصنــاف تولیدکننده 
نوشت افزار و کیف و کوله پشتی مدارس از ضربات 
مهلک کرونا بر کسب و کارشان گالیه دارند و این 
در حالی است که در سوی دیگر این بازار، خانوارها 
باید تحت تأثیر تورم باالی اقتصاد و  افزایش شدید 
نرخ ارز، هزینه های سنگینی برای تأمین این اقالم 

متحمل شوند.
از حدود 6 ماه پیش با وجود شیوع ویروس کرونا و 
کاهش شدید تقاضا، افزایش قیمت اقالم مصرفی 
دانش آمــوزان در بازار همچنــان ادامه دارد، حال 
آنکه تولیدکنندگان در فاصله چند هفته مانده به 
شروع سال تحصیلی از نبود مشتری، تشدید رکود 
و به تعبیر خودشــان » نابودی« کسب و کارشان 
حرف می زنند و هیچ افق روشنی پیش روی کسب 
و کارشــان نمی بینند.با افزایش شدید نرخ ارز در 
یکی دو سال اخیر و به دلیل وابستگی حدوداً ۷۰ 
درصدی بازار نوشت افزار به واردات، افزایش حداقل 
5۰درصدی قیمت این اقالم پرمصرف، خانوارهای 
ایرانی را به شــدت آزرده است، به ویژه آنکه سال 
جاری با شــیوع کرونا و به دلیل مجازی شــدن 
کالس ها نه تنها این دســت هزینه ها برای خانوار 
کمتر نشده بلکه هزینه حداقل ۳ میلیون تومانی 
خرید تبلت برای دانش آموزان هم بر دوششــان 

سنگینی می کند.

 بازار کساد کیف های40 تا 300هزار »
تومانی 

خبرگزاری ایســنا در گزارشی و به نقل از رئیس 
اتحادیه سراجان تهران می نویسد: این صنف ساالنه 
بیش از 1۰۰هزار چمدان، ساک و جاکفشی برای 
حجاج و مسافران عتبات عالیات تولید می کرد که 
امسال به دلیل شــیوع کرونا این برنامه لغو شد. 
تعطیلی مدرســه ها بخش دیگری از بازار کیف را 
تعطیل کرده و  بخش عمده بــازار دچار کمبود 
تقاضاست. همچنین برخی از دانش آموزان هم که 
بخواهند به مدرسه بروند احتماالً با توجه به شرایط 
اقتصادی از کیف سال قبل خود استفاده می کنند.

براساس اظهارات خردمند ساالنه 15 تا 16میلیون 
کیف  در کشــور مصرف می شود که مجموع این 

شرایط منجر به کاهش تقاضا و در پی آن کاهش 
تعداد کارگران در برخــی از کارگاه ها و تعطیلی 
برخی از آن ها شده است؛ چرا که سرمایه در گردش 
کافی در کارگاه ها وجود ندارد و شــرایط دریافت 
وام هم مساعد نیست.خردمند می گوید: میانگین 
قیمتی کیف های مدرســه ۴۰ تا ۳۰۰هزار تومان 
است و با وجود افزایش قیمت مواداولیه، به دلیل 
کمبود تقاضا و نبود کشش در بازار این محصوالت،  
امسال مانند سایر اجناس افزایش قیمت نخواهد 
داشت.براساس گزارش میدانی ایسنا از بازار کیف 
در آستانه ســال تحصیلی گذشته، قیمت برخی 
کوله پشتی های وارداتی در بازار به 2میلیون تومان 
هم رسیده بود که با افزایش نرخ ارز، امسال قیمت 

این کیف ها بیشتر هم شده است.

 نابودی؛ اول و آخر روزگار سراجان»
نایب رئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران هم 
بــه خبرنگار ما می گوید: در وصف حال کســب و 
کار ما بنویسید: نابود شــده ایم... نابود. اول و آخر 

حال و روز سراجان در این ماه ها 
نابودی است.به گفته سیدمحمود 
موسوی، کیف های تولیدی سال 
گذشته روی دست تولیدکنندگان 
مانده و حــدود ۳۰ درصد از این 
تولیدات جذب بازار نشده است.
وی ادامه می دهد: به دلیل شیوع 
کرونا شــب عید را که از ماه دی 
تا فروردین است از دست دادیم. 
فصل مدارس هم که تکلیفمان 
معلوم است و با وجود اینکه باید 
از تیر ماه تا شهریور با تقاضاهای 
باال روبه رو می شدیم، شاهد رکود 
شدید هستیم. ما هر سال شروع 
تولید کیف مــدارس را از آذر ماه 
می زدیم و ماه اول و دوم سال بعد 
سراغ تولید کیف و چمدان برای 

حجاج و کربالیی ها می رفتیم. امســال هیچ کدام 
این تقاضاها در بازار نبود.به گفته وی، میزان تولید 

واحدهای ســراجی به یک سوم 
کاهش یافته و این در حالی است 
تولیدکنندگان  که سال گذشته 
مواد اولیه را به صورت چکی و با 
نرخ باال تهیه کرده اند و امروز موعد 
سررسید چک ها فرا رسیده است.

 افت شدید تقاضا با مجازی  »
شدن کالس ها

متأســفانه  موســوی می گوید: 
آموزش و پرورش زمان شــروع 
سال تحصیلی را از نیمه شهریور 
اعالم کرده که این کار صنف ما 
را به نابودی می کشــاند؛ چرا که 
در ســال های قبل امید داشتیم 
تا پایان شهریور مشتری داشته 
باشیم، اما امسال تحت تأثیر کرونا 
از یک طرف کالس ها مجازی است و دانش آموزان 
شــاید نیاز آنچنانی به کیف و کوله پشتی نداشته 

باشند و از طرفی دو هفته کمتر برای خرید اقالم 
مورد نیازشان وقت دارند.

وی ادامه می دهد: ســال گذشــته مواد اولیه را با 
دالر 11- 1۰ هزارتومانــی خریدیم و حاال دالر به 
حدود 2۳هزار تومان رســیده است. با وجود رشد 
دو برابری نرخ دالر حاضریم بدون افزایش قیمت 
و با نرخ دالر سال گذشته محصوالت را بفروشیم، 
اما مشــتری نداریم و ناگزیریــم هزینه انبارداری 
هم بپردازیم.به گفته وی، به دلیل شــیوع کرونا و 
نبود مشتری حدود 95 درصد واحدهای سراجی 
تعطیل شــده اند و آن هایی که فعال هستند هم 
تولیداتشان حدود یک سوم تولیدات سال گذشته 
است.موسوی با ابراز تأســف از بی مشتری ماندن 
تولیدات باکیفیت ایرانی، خاطرنشــان می ســازد: 
تولیــدات داخلی به لحاظ کیفی قابــل رقابت با 
مشــابه خارجی هســتند، اما دریــغ از حمایت، 
رونق آفرینی و جهش تولید. ما شاهد نابودی صنف 
خودمان هســتیم و در این میان کارگران زیادی 
بیکار شــده اند که به خواست خودشان فاقد بیمه 
هســتند و مورد حمایت دولت قــرار نمی گیرند، 
اما بایــد معیشــت خانوارشــان را تأمین کنند.

 کاهش 70درصدی فروش نوشت افزار»
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور هم 
به خبرنگار ما می گوید: تأثیر شــدید کرونا بر بازار 
و تولید نوشــت افزار را نمی توان انکار کرد. حدود 
6۰ تــا ۷۰ درصد از میزان فروش در کل کشــور 
کاهش یافته و با توجه به ممنوعیت صادرات دفتر، 
تولیدکنندگان ما ضربات مهلکی را متحمل شده اند.

محمودرضا صنعتکار ادامه می دهد: تولیدکنندگان با 
وجود این وضعیت اسفبار، گزینه تعطیلی را انتخاب 
نکرده و در حال تداوم تولید با همان نیروها هستند و 
از جیب خود مایه می گذارند با این امید که مدارس 
سرانجام باز شوند و بتوان فروش را ترمیم کرد.وی 
خاطرنشان می سازد: هنوز به جمع بندی در خصوص 
آمار دقیق کاهش ریالی فــروش تولیدکنندگان 
نوشت افزار نرسیده ایم، اما وضعیت بازار در روزهای 
اخیر که باید شــاهد خرید خانوارها برای شــروع 
سال تحصیلی باشیم به شدت نگران کننده است.

خبرگــزاری ملت: غنی 
هیئت رئیسه  عضو  نظری، 
اقتصــادی  کمیســیون 
مجلــس گفــت: برخی از 
اینکه  دلیل  به  جاماندگان 

تحت پوشــش هیچ مرکزی قــرار ندارند قابل 
شناسایی نیستند؛ بنابراین مقرر شد با شناسایی 
و تأیید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت 
تعلق بگیرد، همچنین در بحث روستانشینان 
هم با توجه به کد ملی افراد این شناســایی ها 

انجام خواهد شد. 
وی گفت: بسیاری از افراد مشمول دهک های 
پایین جامعه پیش از این نتوانستند سهام عدالت 
را به دالیلی همچون اطالع رســانی ناکافی و ... 
دریافت کنند؛ بنابراین سهام عدالت نباید تبدیل 
به سهام ناعدالتی شود. پیش بینی ما این است 
که حدود 2۰میلیون نفر جامانده از سهام عدالت 
هستند، اما تنها 1۰میلیون نفر از آن ها که شامل 
6 میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و 
5۰۰ هزار نفــر کمیته امدادی ها، 2۰۰هزار نفر 
بهزیستی و ... می شــوند، نتوانسته اند سهام را 
دریافت کنند که براساس سازو کار تعیین شده، 

به این افراد پرداخت خواهد شد.

تسنیم: مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: 
از ابتدای مهرماه سال جاری 
طــرح  دوم  مرحلــه 
متناسب  و  همسان سازی 

شــدن حقوق بازنشستگان کشوری با شاغالن 
همتراز عملیاتی خواهد شد. 

اکبــر افتخــاری اظهار کــرد: بودجــه طرح 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان در ابتدا 
۳هزار و 5۰۰ میلیــارد تومان مصوب مجلس 
شورای اسالمی بود که با پیگیری های صورت 
گرفته این عدد به 6هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد و یک مرحله همسان سازی در 
فروردین ماه سال جاری اتفاق افتاد.وی با اشاره 
به اینکه طرح های رفاهی صندوق بازنشستگی 
کشوری با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش 
قدرت خرید بازنشســتگان در حال اجراست، 
گفت: خرید بیمه نامه، اعطای تســهیالت برای 
خرید کاالهای ضروری، لوازم خانگی، خریدهای 
روزمره از فروشگاه های سراسری، در نظر گرفتن 
تخفیف های مناســب برای خرید محصوالت 
بازنشستگی  زیرمجموعه صندوق  شرکت های 

کشوری، از جمله این اقدامات است.

ایسنا: بابــک دین پرست، 
معاون اقتصادی وزیر کشور 
واحدهای  گفت: 22درصد 
شــهرک های  در  تولیدی 
غیرفعال  کشــور  صنعتی 

هستند.دین پرســت با اشــاره به اینکه یکی از 
برنامه های مهم دولت با محوریت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، فعال کــردن  یک هزارو5۰۰ 
واحد غیرفعال در کشــور است، افزود: ۴6هزار 
واحد تولیدی در شــهرک های صنعتی کشور 
مستقر هســتند که از این تعداد 9هزارو8۰۰ 

واحد یعنی حدود 22درصد غیرفعال هستند.
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه 
منطقــه ای وزارت کشــور با اشــاره به وجود 
۳5هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال در کشور، 
گفت:۴۰درصــد واحدهای فعــال با ظرفیت 
کمتــر از 5۰درصد، 2۳درصد با ظرفیت 5۰ تا 
۷۰درصد و ۳۴درصد با ظرفیت باالی ۷۰درصد 
مشغول به فعالیت هســتند. وی با بیان اینکه 
وزارت کشور برای توسعه شهرستان های کمتر 
توســعه  یافته برنامه ویژه ای دارد، افزود: برخی 
از این واحدها در مناطق کمتر توســعه یافته با 

مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند.

نهاوندیان،  محمــد  مهر: 
رئیس  اقتصــادی   معاون 

مبنــای  بــر  جمهــور، 
اقتصــادی  ضرورت هــای 
اقتصــادی  مشــکالت  و 

کســب وکارها در ماه های اخیر، یکی از موانع 
دریافت تسهیالت کرونایی یعنی شرط »نداشتن 
چک برگشتی« برای دریافت تسهیالت کرونایی 
را از مقررات پرداخت تسهیالت بانکی مستثنا 
کرد تا این موضوع مانع از پرداخت تسهیالت به 

کسب و کارها و گروه های ذی نفع نشود.
نهاوندیان با اشاره به راه اندازی پایگاه اطالع رسانی 
و پایش اقتصــادی کرونا، هــدف از راه اندازی 
این ســایت را که به همــت معاونت اقتصادی 
ریاســت جمهوری راه انــدازی شــده اســت، 
اطالع رسانی دقیق و به موقع و همچنین به عنوان 
مرجعی برای اطالع رســانی مسائل و مباحث 
اقتصادی بیمــاری کرونا عنوان کرد. وی گفت: 
طبق نظر کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از کرونا، مهلت زمانی تشکیل پرونده و 
پرداخت تسهیالت به کسب وکارهای بیمه نشده 
تا پایان شــهریور 99 و  کسب و کارهای بیمه 

شده تا 15 شهریورماه 99 تعیین شده است.

 فارس: کیخسرو چنگلوایی،
 رئیــس ســازمان حفظ 
نباتات کشــور اعالم کرد: 
ملخ هــای صحرایی دوباره 
از مهــر ماه 2۰ برابر حجم 

فعلی به ایران حمله می کنند و باید در ســطح 
یک میلیون هکتار با آن ها مبارزه شود که نیاز به 

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: 
سازمان خواربار جهانی )فائو( هم هجوم ملخ ها 
را پیش بینی کرده که بیشتر از سمت پاکستان 
و هند به ایران خواهند آمد و البته موج بعدی 
هم در دی ماه از ســمت شبه جزیره عربستان 
به سمت ایران ســرازیر خواهد شد. چنگلوایی 
در زمینه مقابله با این ملخ ها گفت: در بخشی 
از امکانات داخل اســتفاده می شود و در بخش 
دیگر از سازمان خواربار جهانی، فائو هم کمک 

می گیریم.
وی تأکید کرد: در سال جاری بیش از ۴۰۰هزار 
هکتار با ملخ های صحرایی مقابله و کنترل شد 
کــه در غیر این صورت می توانســتند بیش از 
1۰۰هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب 

وارد کنند.

چهره ها

میزان تولید 
واحدهای سراجی 
به یک سوم 
کاهش یافته و 
این در حالی است 
که سال گذشته 
تولیدکنندگان مواد 
اولیه را به صورت 
چکی و با نرخ 
باال تهیه کرده اند 
و امروز موعد 
سررسید چک ها 
فرا رسیده است

بــــــــرش

بانک ها ملزم به تبدیل بخشی از سپرده های خود به اوراق بدهی دولت شدند   فارس/ رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها باید درصدی از سپرده های خود را به صورت اوراق دولتی در 
ترازنامه هایشان نگهداری کنند. عبدالناصر همتی اظهار کرد: براساس سیاست های جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدام های احتیاطی اقتصاد کالن و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک ها و مؤسسات 

اعتباری موظف خواهند شد درصدی از سپرده های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه

 چهارشنبه 29 مرداد 1399  29 ذی الحجه 1441 19آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9323

کمیته امداد مسئول شناسایی و 
تأیید جاماندگان سهام عدالت شد

مرحله دوم همسان سازی حقوق 
بازنشستگان از مهر ماه

22 درصد واحدهای تولیدی در 
شهرک های صنعتی غیرفعالند

 حذف شرط »نداشتن چک   برگشتی«
 از شروط دریافت  تسهیالت کرونایی

هجوم 2۰ برابری ملخ های صحرایی 
از مهر ماه

آگهی تغییرات شرکت سپهر بام شرق مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45727 

و شناسه ملی 10380619634

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,03,12 مورخ 
شد: 1 - شعبه شرکت به نشانی استان سیستان و 
بلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی 
، شهر زاهدان ، شیرآباد ، کوچه )مسجد امام 
 ،  0 پالک   ،  25 مجدیه  کوچه   ، ابوحنیفه( 
به   9813975491  : پستی  کد  و  همکف  طبقه 
مدیریت آقای قدیر گلمکانی با شماره ملی : 

0941332403 تاسیس گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946438(

س
,  9

90
52

18

شرق  جواهر  لیدوما  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42642 

و شناسه ملی 10380584519

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,03 مورخ 
سال  عملکرد  به  مربوط  مالی  های  1-صورت 
1398 شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت . 
2- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت 
شماره  به  فیروزی  امیر  آقای   -3 گردید.  تعیین 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   1063193788 ملی 
آقای محمد برزکار به شماره ملی 0942997425 
به عنوان بازرس على البدل برای مدت یکسال 

مالی تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946418(

س
,  9

90
52

17

نگار خاوران  انگیزه  تغییرات شرکت  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16282 

و شناسه ملی 10380318902

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,04,04 مورخ  العاده  فوق  بطور 
وانیا  موسسه   .  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
10320721862به  ملی  شماره  به  تدبیر  نیک 
مهدی  سید  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان 
0941024903به  ملی  شماره  به  مقدم  علوی 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردید. 2 . روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946095(

س
,  9

90
52

15

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

فرارو: علیرضا نصیری، مدیرعامل گروه صنعتی ملی از 
امضای تفاهم نامه ای بین گروه صنعتی ملی و صندوق 
کارآفرینی امید خبــر داد که طی آن نمایندگی های 
جدید معرفی شده از سوی شرکت کفش ملی از امکان 
استفاده تسهیالت قرض الحسنه این صندوق تا سقف 
یک میلیارد ریال بهره مند شدند.  وی گفت: با مذاکرات 

و توافقات صورت گرفته، در راســتای حمایت از تولید 
ملی، ایجاد اشتغال و حمایت از شرکت های زیرمجموعه 
گروه صنعتی ملی، به نمایندگی های جدید معرفی شده 
از سوی شرکت کفش ملی تا سقف یک میلیارد ریال 
تسهیالت با کارمزد پایین و تنفس سه ماهه پرداخت 

خواهد شد.

فارس: پس از پایان ضرب االجل رئیس کل ســازمان 
مالیاتی به بانک ها بــرای ارائه اطالعات تراکنش های 
بانکــی، پیگیری هــا وارد مرحله دادســتانی مالیاتی 
شــده و در صورت عدم تمکین پرونده  بانک ها قضایی 
خواهــد شــد. از آن جایی که در اختیار نگذاشــتن 
اطالعات حســاب های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی 

نقش دارد،مدیران خاطی مشــمول ماده 2۷۴ قانون 
مالیات های مســتقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را 
بپردازند . در همین راســتا 2۳ بانک و مؤسسه مالی و 
اعتباری مرداد ماه آخرین نامه هشدارآمیز سازمان امور 
مالیاتــی را دریافت کرده اند که در صورت عدم تمکین 

وارد فاز قضایی خواهند شد.

نود اقتصادی: افشــین پروین پور، عضو سابق شورای 
عالی مسکن گفت: انتقال ســرمایه ها از بورس به بازار 
مسکن، قیمت واحدهای مســکونی را دوباره افزایش 
می دهد. وی افزود: اگر نقدینگی از بازار بورس خارج و 
وارد بازار دیگری نظیر مسکن یا بازارهای موازی شود، 

قطعاً افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.وی گفت: 
تقاضای موجود در بازار مسکن به  هیچ عنوان تقاضای 
مصرفی نیســت. از طرفی با افزایش سرمایه، قیمت یا 
میانگین قیمتی هم دیگر مطرح نخواهد بود؛ چرا که 
به امید افزایش قیمت در این بازار حضور پیدا می کنند.

طرح جدید کفش ملی برای جهش تولید©

اسامی 2۳ بانک دولتی و خصوصی که به سازمان مالیاتی اطالعات نمی دهند©

انتقال سرمایه ها از بورس به مسکن، قیمت ها را دوباره افزایش می دهد©

اخبار کوتاه
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اتصال تمام مدارس به سامانه ملی اطالعات تا ابتدای شهریور  مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت ارتباطات قبول کرده میزان نیاز ترافیک شبکه شاد را تأمین کند و 
تمام مدارس ما طبق قانون و برنامه تا ابتدای شهریور به سامانه ملی اطالعات متصل خواهند شد. وی درباره رایگان شدن اینترنت شبکه شاد گفت: یکی از نگرانی های برخی از خانواده ها وجود مشکل در اتصال 

دانش آموزان به اینترنت است. تالش اپراتورها این است که سیم کارت مخصوص دانش آموزی در اختیار آنان قرار گیرد و این موضوع را در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرده ایم.

برای مقابله با لجبازی مردم آمریکا

دستگاه ماسک پرت کن ساخته شد!©
فارس: با توجه به اینکه بسیاری از مردم 
آمریکا با لجبازی، از زدن ماســک برای 
مقابله با ویروس کرونا امتناع می کنند، 
یک شهروند این کشور دستگاه ماسک 

پرت کن ساخته است.
به گــزارش انگجت، یکــی از کاربران 
مشهور یوتیوب به نام آلن پن، دستگاهی 

را در منزل خود تولید کرده که ماسک را به سمت صورت افراد پرتاب می کند تا 
آن ها مجبور به ماسک زدن شوند.

این دســتگاه متشکل از یک شیر برقی، یک قوطی حاوی مواد تحت فشار، یک 
دستگیره تپانچه ای و پرتابه دارای آهن ربای متصل به سیستم تحت فشار است. 
این دستگاه، ماسک را به صورت باز شده به سمت صورت هر فرد پرت می کند تا 

وی مجبور شود از آن استفاده کند.
یک هدایتگر لیزری برای مسیریابی دقیق و تعدادی وزنه کوچک برای سنگین 
کردن لبه های ماسک نیز در نظر گرفته شده تا ماسک پس از شلیک شدن، روی 

صورت فرد هدف باقی بماند.
در آزمایشی که با استفاده از این دستگاه روی صورت یک مجسمه انجام شد، این 
ماسک با موفقیت روی صورت آن باقی ماند. البته بعید است این دستگاه در عمل 
مورد اســتفاده قرار گیرد، اما ایده ای است که اهمیت ماسک زدن در مکان های 

عمومی را به افراد یادآوری می کند.

سرویس سالمت همگانی انگلیس:

به تعداد زیادی داوطلب برای تزریق واکسن کرونا ©
نیازمندیم!

ایســنا: به گزارش بی بی سی، بیش 
از ۱۰۰ هــزار نفــر برای شــرکت در 
آزمایش های آینده ســرویس سالمت 
واکسن  برای   )NHS(انگلیس همگانی 
کرونا ثبت نام کرده اند، ولی دانشمندان 
معتقدند بــرای انجام این آزمایش ها به 

تعداد بیشتری از داوطلبان نیاز است.
آن ها از مردم می خواهند برای انجام این آزمایش ها داوطلب شوند تا تالش ها برای 

یافتن واکسنی ایمن و مؤثر علیه ویروس کرونا سریع تر پیش رود.
البته آن ها بیشتر به دنبال گروه های داوطلب با اولویت باال هستند.

این گروه شــامل افرادی که تحت تأثیر ویروس قــرار گرفته اند، افراد متعلق به 
اقلیت های نژادی و افراد باالی ۶۵ ســال می شود. ثبت نام نیز به صورت آنالین 
صورت می گیرد. کیت بینگهام که ریاســت کارگروه واکســن در انگلیس را بر 
عهده دارد، گفت: این آزمایش ها ایمن است، لطفاً ثبت نام کنید. هرچه سریع تر 
کارآزمایی های بالینی، عملیات واکســینه کردن و نتیجه گیری انجام شــود، ما 

سریع تر می توانیم به واکسن دست پیدا کنیم.

در یک فراتحلیل بررسی شد

خطای پزشکی در بیمارستان های ایران چقدر است؟©
ایسنا: بررسی مقاالت مرتبط با خطاهای 
پزشــکی در ایران نشان داد که از هر ۱۰ 
هزار بیماری که وارد بیمارستان می شوند، 
یک نفر دچار خطای پزشکی می شود. این 
میزان خطای پزشکی در بیمارستان های 
ایران، کم اســت ولی با توجه به محدود 
بودن بررســی ها و روش محاســبه این 

خطاها، نتایج این پژوهش ها باید با احتیاط تفسیر شوند.
خطای پزشکی، اشتباهی است که به دلیل فراموشی، قصور یا اجرای نادرست برنامه 
مراقبت سالمت رخ می دهد و موجب عدم موفقیت اقدامات درمانی برنامه ریزی شده 
می شود. این خطاها ممکن است سبب صدمه و آسیب به بیمار شود و یا ممکن است 

آسیبی به بیمار وارد نکند. 
خطای پزشــکی در بیمارســتان ها موجب کاهش رضایت بیماران، افزایش میزان 
مرگ ومیر بیمارســتانی، کاهش بهره وری بیمارســتان ها و افزایش هزینه های نظام 
سالمت می شود. به همین دلیل پژوهشگران مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل و مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشــگیری از مصدومیت های دانشگاه شهید 
بهشتی در مطالعه ای میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران را بررسی کردند. 
نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران و مدیران ارشد نظام سالمت 
برای سیاست گذاری و برنامه ریزی کاهش خطاهای پزشکی قرار گیرد و ایمنی خدمات 

سالمت ارتقا یابد. 
این پژوهش به روش مرور نظام مند و متاآنالیز انجام شده است. متاآنالیز یا فراتحلیل 
مطالعه ای است که در آن با استفاده از روش آماری نتایج چندین مطالعه مستقل را 
با هم ادغام می کنند و به یک جواب مشخص می رسند. به طور معمول این مطالعات 
از اعتبار باالیی برخوردار هستند.  این مطالعه در بازه زمانی آذر تا اسفند ۱۳۹۷ انجام 
شد و تمامی مقاالت مرتبط با موضوع مطالعه از پایگاه های داده داخلی و خارجی و 

موتورهای جست وجو استخراج شدند. 
در نهایت، پس از ارزیابی و بررســی تمامی مقاالت استخراج شده، تعداد ۹ مقاله که 
به بررسی میزان شیوع خطای پزشکی در بیمارستان های کشور در بازه زمانی سال 
۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۵ پرداخته به منظور فراتحلیل و مرور سیستماتیک، مورد بررسی 
قرار گرفتند. از بین این مقاالت دو مطالعه به زبان انگلیســی و بقیه به زبان فارسی 
بودند. بیشتر نویسندگان مقاالت در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
تخصص داشتند و مطالعات در استان های تهران، مازندران، خوزستان، شیراز، لرستان 

و آذربایجان شرقی انجام شده بودند. 
با توجه به داده های بدست آمده از این مطالعات، مشخص شد میزان خطای پزشکی در 
بیمارستان های ایران در این بازه زمانی حدود ۰.۰۱ درصد بوده است. به بیان دیگر، از 
هر ۱۰ هزار بیماری که به بیمارستان وارد می شوند، یک نفر دچار خطای بیمارستانی 
می شود. با توجه به یافته های این مطالعات، بیشترین میزان خطای پزشکی مربوط به 
بیمارستان های آموزشی شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ و میزان خطای پزشکی در مناطق 

مرکزی و غربی کشور بیشتر از سایر مناطق ایران بود. 
به گفته پژوهشگران این مطالعه، باید توجه داشت در ایران برای شناسایی خطاهای 
پزشکی و عوارض ناخواسته، از فرم گزارش داوطلبانه استفاده می شود که میزان کمی 
از خطاهای پزشکی را شناسایی می کند. بنابراین، میزان واقعی خطاهای پزشکی در 

بیمارستان های ایران بیش از عدد بدست آمده در این مطالعه است. 
بیشــترین خطاهای گزارش شــده در این مطالعات، به ترتیب »خطاهای دارویی«، 
»خطاهای مربوط به فرآیند درمان« و »ثبت مستندات« بودند. حدود ۱۵ درصد از این 
خطاها منجر به عارضه ناخواســته و ۱.۳ درصد از آن ها منجر به حوادث مرگ آفرین 

و ناگوار شده بود. 
محققــان این پژوهــش در خصوص دالیل گزارش نشــدن خطاهای پزشــکی 
می گویند: »متأسفانه کارکنان بیمارستان ها بسیاری از خطاهای پزشکی را گزارش 
نمی کنند. عدم آگاهی کارکنان در مورد انواع خطاهای پزشکی و تعریف خطاهای 
قابل گزارش، عــدم آگاهی از مزایای گزارش خطاها، اعتقاد نداشــتن به بهبود 
ایمنی با گزارش خطاها، نبود آگاهــی از فرایند گزارش دهی، ترس از پیامدهای 
گزارش دهی مانند واکنش های تنبیهی مدیران و واکنش های احتمالی همکاران 
مرتکب خطاهای پزشــکی، نداشــتن وقت برای تکمیل فرم های گزارش خطا، 
فراموشــی، حمایت نکردن مدیران و همکاران، عدم دریافت بازخورد از مدیران، 
آسیب به شــهرت فرد و ترس از شکایت بیماران از موانع مهم گزارش خطاهای 

پزشکی در بیمارستان هاست«.
حجم کاری زیاد و شیفت های طوالنی منجر به خستگی کارکنان بیمارستان می شود 
و این موضوع در کاهش کیفیت خدمات بیمارستانی و افزایش خطاهای پزشکی مؤثر 
است. به همین خاطر محققان این مطالعه توصیه می کنند مدیران باید بهبود رفاه و 

رضایت کارکنان بیمارستان را مورد توجه جدی قرار دهند. 
بررسی های این مطالعه نشان می دهد میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران 
کم است. ولی پژوهشگران این مطالعه می گویند با توجه به تعداد محدود مطالعات 
سنجش میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران و روشی که برای محاسبه 

این خطاها استفاده می شود، نتایج این پژوهش ها باید با احتیاط تفسیر شوند.

 جامعه/ ساحل عباسی   امسال در نظام آموزش 
و پرورش سال ویژه ای است؛ با اینکه مدارس شاید 
کمی زودتر از موعد همیشگی خود باز شوند، اما 
نوع آموزش در سال جاری به دلیل شیوع بیماری 
این  با  از سال های گذشته است.  کرونا متفاوت 
حال این موضوع چیزی از مسئله کمبود معلم یا 
اهمیت وجود نیروی انسانی متخصص در موضوع 
آموزش و تربیت در نظام آموزش و پرورش کشور 
کم نمی کند، چرا که خبرها حاکی از آن است 
آموزش و پرورش کشور به شکل جدی با کمبود 
نیرو در بخش آموزش مواجه و به شدت نیازمند 
جذب نیرو به عنوان معلم است. حسین خنیفر، 
رئیس دانشگاه فرهنگیان درخصوص حمایت ها و 
همراهی ها با آموزش  و پرورش در بخش تربیت 

معلم با ما گفت و گو کرده است. 

سال جاری و در شرایط حساس آموزشی   
که ممکن است بخشی از آموزش ها به صورت 
مجازی برگزار شود چه میزان نیروی آموزش 
دیده دانشــگاه فرهنگیان برای حضور در 
بدنه آموزشی کشور وارد آموزش و پرورش 

می شوند؟ 
دانشگاه فرهنگیان حدود ۲۱ هزار دانش آموخته 
دانشجو و معلم پیوسته و مهارت آموز تربیت شده و 
مهارت دیده را تا شهریور سال جاری در ۳۱ استان 
وارد نظام آموزشی کشور می کند و با ساماندهی 
وزارت آموزش و پــرورش، جذب بدنه آموزش و 
پرورش سراسر کشــور می شوند. این ساماندهی 
ظرفیت خوبی برای جبران کسری معلم در کشور 
به شمار می رود. هر چند باز هم کسری وجود دارد 
اما مطابق آنچه نیاز آموزش و پرورش بوده و به ما 
اعالم شده، معلمان تربیت شده را روانه آموزش و 

پرورش می کنیم.

آیا میزان کسری معلم آموزش و پرورش   
در سطح کشور مشخص است؟ 

آنچه آموزش و پــرورش به ما اعالم نیاز می کند 
مالک معرفی معلم توســط ما به این وزارتخانه 
اســت، اما یکی از شیوه های مشخص شدن آمار 
دقیق کســری معلم در نظام آمــوزش و پرورش 
تابع این موضوع است که امسال برای تأمین نیاز 
کالس های خود به معلمان، آیا از بازنشســتگان 

خرید خدمات استفاده می کند یا خیر؟

با توجه به اینکه در سال جاری هم مانند   
سال تحصیلی گذشته به دلیل بیماری کرونا 
ممکن اســت برخی از آموزش ها به صورت 
مجازی برگزار شود، آیا معلمان تربیت شده 

شما در این موضوع آموزش داده شده اند؟ 
در سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط بیماری 

کرونا، بحث آموزش های مجازی یا آموزش های 
ترکیبی و تلفیقی مطرح است؛ این نوع آموزش 
در بیشتر کشورهای دنیا اجرا می شود و به فرایند 
و پیشــبرد آموزش کمک می کند. در ترم دوم 
سال تحصیلی گذشته با توجه به زیرساخت هایی 
که به صورت فــوری در آموزش و پرورش با نام 
شبکه شاد ایجاد شد، شاهد بودیم که کشورمان 
جزو معدود کشورهایی بود که در مدت محدود با 
حداقل امکانات توانست آموزش های خوبی را به 
دانش آموزان ارائه و آن ها را زیر پوشش این شبکه 
آموزشی قرار دهد. شبکه شاد ۱۰.۵ میلیون نفر 
از ۱4 میلیون دانش آموز را زیر پوشش قرار داد. 
این پوشش دهی آموزشی نتیجه حضور و تالش 
معلمان بوده وگرنه شــبکه شاد خود به  خود به 
دانش آموزان آموزش ارائه نمی کند. به هر حال 
برای آموزش های  این دانشگاه  دانش آموختگان 
مجازی در ســال جدید تحصیلی آموزش داده 
شــدند، ضمن اینکه در صــورت کمبود معلم، 
خرید خدمات و استفاده از ۶ تا ۱۱ ساعت حضور 
معلمان بازنشسته هم در حال حاضر میسر است 
و مشکلی برای این موضوع وجود ندارد. با توجه 
به اینکه نیاز ۲۵ هزار معلم از سال گذشته وجود 
دارد و ایــن گروه در ســال آینده دانش آموخته 
می شــوند، تعداد قابل توجهی دانش آموخته که 
در حال حاضر مهارت آموز هستند؛ یعنی نزدیک 
به ۶۰ هزار معلم در مهرماه ســال آینده به نظام 

آموزش کشور اضافه می شوند. 

وجود    امــکان  این  آیا 
دارد که در سطح آموزش و 
پرورش کشور مشکل کمبود 

معلم وجود نداشته باشد؟ 
اگر دولت حمایت های الزم و 
زیرســاخت های مورد نیاز ما 
را تأمین کند، یعنی دو سال 
حمایت های خوبی شود، قطعاً 
کسری معلم به حداقل میزان 
خود در ســال های گذشــته 

می رسد. 
امسال شــرایط ویژه است. ما 
برای تمام دروس پشــتیبان 
به صورت  تا  کرده ایم  درست 
دهیم؛  آمــوزش  الکترونیکی 
یعنــی دروس بــه صــورت 

مجازی آمــوزش داده شــود، تنها درس های 
عملی که امکان آموزش مجازی آن کم است و 
نیاز به مهارت آموزی دارد پس از رفع خطر به 

صورت حضوری ارائه می شود.
پیش بینــی این اســت اگــر شــرایط کرونا 
این اجــازه را نداد، آموزش ها با اســتفاده از 
ســامانه های رودرروی الکترونیکی بین استاد 
و شــاگرد کارورزی کنتــرل و مهارت آموزی 
ایجــاد شــود؛ یعنــی در حال حاضــر ناچار 
هستیم معلمان را با این شرایط تربیت کرده 

و آموزش دهیم. 

برای چه    معلم ها  بیشتر 
تربیت  تحصیلــی  مقاطع 

می شوند؟
تقریبــاً نزدیک بــه ۶۰ درصد 
از معلمانــی کــه در دانشــگاه 
فرهنگیان تربیت می شوند برای ۶ 
سال اول مقطع دبستان مد نظر 
هستند، چرا که دبستان مقطع 
بسیار مهمی است و 4۰ درصد 
بقیه بــرای دو دوره متوســطه 
تربیت شده و آموزش می بینند. 

فرهنگیان    دانشــگاه 
و  معلم  بیشتر  تربیت  برای 
جبران کمبود معلم آموزش 
و پرورش کشور نیازمند چه 

حمایت هایی است؟ 
ما بارها از طریق آموزش و پرورش از دولت تقاضای 
کمک داشــته ایم، اما متأسفانه توفیق چندانی در 
این خصوص نداشته ایم. با توجه به اینکه آموزش 
یکــی از مهم ترین مباحثی اســت کــه می تواند 
مبانی توســعه های بعدی کشور به شــمار رود، 
زیرساخت های مورد نیاز دانشگاه در سراسر کشور 
باید نوسازی شود؛ چرا که دانشگاه فرهنگیانی که از 
سال ۹۰ شکل گرفت آن زمان به شکل مراکز تربیت 
معلم دوساله بود که به دوره های چهار ساله ارشد و 
دانشگاهی تبدیل شد؛ بنابراین زیرساخت های الزم 

برای این حجم از تغییر عملیاتی نشده و ۸۰ درصد 
فضای ما فرســوده است، بیشتر ساختمان های ما 
مثل شرافت تهران و باهنر، قدمت ۱۰۲ ساله دارند، 
فاطمه الزهرای اهواز یا مرکز خواهران در اصفهان که 
از زمان رضاخان دایر اســت. این فضاهای فرسوده 
باید بازسازی شوند چرا که در یک زلزله  کوچک به 
سرعت تخریب می شوند، همچنین الزم است دولت 
برای موضوع هیئت علمی به ما ردیف بدهد. ما باید 
هر سال ۲۰۰ ردیف داشته باشیم تا بتوانیم هیئت 
علمی خود را تقویت کنیم؛ دیگر اینکه ردیف ساالنه 
را باید نگه دارند که از ۲۵ تا ۳۰ هزار کمتر نشــود 
تا بتوانیم از این ردیف ها برای تربیت معلم استفاده 
کنیم. از ســوی دیگر حداقل بودجه بــه ما داده 
می شود و بودجه کنونی متناسب با نیازهای کشور 
پهناوری مثل ایران با ۹۸ پردیس مرکز تربیت معلم 
نیست. امیدواریم در طرحی که در دست بررسی 
داریم بتوانیم ۳۱ دانشگاه جامع در ۳۱ مرکز استان 
تأسیس کنیم، به شرط اینکه به ما زمین داده شود؛ 
بودجه آن نیز که توســط وزیر آموزش و پرورش 
تصویب شده در اختیار ما قرار گیرد؛ اما مسئله اول 
تخصیص زمین اســت. این موضوع هم در هیئت 
امنا تصویب شــده و موجب می شود ما تا چندین 
ســال حتی تا ۱۰۰ سال آینده هم مشکل کمبود 
معلم نداشته باشیم. اگر بودجه و فضای فیزیکی و 
کالبدی در کنار ردیف هیئت علمی و طرح جامع، 
هماهنگ شود راحت تر می توانیم در هر استان روی 
تربیت معلم و رشته های مختلف علمی تخصصی در 

مدارس تمرکز کنیم.

چه استان هایی کمبود معلم بیشتری دارند؟   
استان های محروم مثل ایالم، لرستان، سیستان 
و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، خراسان جنوبی، 
گیــالن و مازندران؛ چــرا که در این اســتان ها 
زیرســاخت های الزم ایجــاد نشــده، بنابراین با 
تخصیص زمین و تداوم فعالیت می توانیم از این 
اســتان ها شــروع کنیم. وزیر آموزش و پرورش 
اشــاره کرده اند که باید چند استان را به صورت 
پایلوت کار کنیم تا در صورت تخصیص زمین به 
دانشگاه فرهنگیان نیاز این شهرستان ها کاهش 
یابد. مسئله این است که متأسفانه بودجه ای برای 
سازمان نوسازی مدارس پیش بینی نشده، از این 
رو به دنبال این هســتیم زمین الزم برای ساخت 
دانشگاه های فرهنگیان را از منابع طبیعی استان ها 
بگیریم. خوشــبختانه در برخی اســتان ها مثل 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان 
این آمادگی اعالم شده که زمین در بهترین نقاط 
با 4۰ و ۵۰ هکتار اعطا شود، اما بحث بودجه شروع 
کار بسیار مهم اســت که باید بنیاد های خیریه 
استان ها از طریق استاندار و هیئت امنا به ما وصل 

شوند تا استارت این فعالیت مقدس زده شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با قدس مطرح  کرد

به شرط حمایت، تا 100 سال آینده هم کمبود معلم نخواهیم داشت

٢١هزار 
دانش آموخته 

دانشگاه فرهنگیان 
امسال جذب 

آموزش و پرورش 
می شوند
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خانه و خانواده

معاون سازمان ثبت احوال عنوان کرد
تأثیر یک سریال شبکه نمایش 

خانگی بر اسامی دختران ۹۹
 مهر    معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت 
احوال ۱۰ اســم پرطرفدار نوزادان دختر و پسر 
در چهار ماه نخست را امسال معرفی کرد. نکته 
جالب، پرطرفدار شدن اســامی رستا و آوا،  دو 
شخصیت اصلی سریال »دل« است که یک سالی 

است از شبکه نمایش خانگی پخش می شود.
ســیف اهلل ابوترابــی بــه ۱۰ نــام نخســت 
انتخاب شده برای دختران اشاره کرد و افزود: 
بــه ترتیب فاطمــه، زهرا، حلما، رســتا، آوا، 
مرسانا، بهار، یســنا و همتا اسامی پرطرفدار 

دختران را تشکیل می دهند.
همچنین امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، 
حســین، ابوالفضــل، آراد، ســامیار، آریــا و 
امیرعباس ۱۰ اسم پرطرفدار نوزادان پسر در 

این مدت هستند.
طی این مدت ۱۵ هــزار و ۳۷ تغییر در پایگاه 
اطالعات جمعیت به دلیل جایگزینی اســم یا 

اصالح نام انجام شده است.

محیط زیست

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:
بیشترین پرونده های قضایی 

متعلق به سازمان جنگل هاست
 ایسنا    رئیس ســازمان ثبــت اسناد و امالک 
کشور گفت: بیشترین پرونده ها در مراجع قضایی 
متعلق به ســازمان جنگل هاست و شعبه ویژه ای 
نیز برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص داده 
شده است. ذبیح اهلل خداییان اظهار کرد: سازمان 
جنگل ها متولی ۸۰ درصد از عرصه های کشــور 
اســت و این اراضی به دلیل نوع پوشش گیاهی 

مورد دست اندازی سودجویان قرار می گیرند.
معاون قوه قضائیه در ادامه خاطرنشــان کرد: اگر 
افرادی اقدام به تصرف منابع طبیعی می کنند، باید 
با آن ها برخورد کرد؛ هرچند اولویت باید پیشگیری 
باشد؛ اجرای طرح کاداستر مهم است و مانع تجاوز 

به عرصه های ملی می شود.
خداییان با بیان اینکه از ۱۳۲ میلیون هکتار اراضی 
ملی تنها در حدود یک پنجم طرح کاداستر اجرا 
شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم این طرح را در 
تمام عرصه های ملی اجرایی کنیم و سند دقیقی 

برای آن ها بگیریم.

فضای مجازی

یک مسئول پلیس فتا عنوان کرد
دروغگویی ۸١ درصد کاربران 

مجازی برای معرفی خود
 باشــگاه خبرنگاران جوان    ســرهنگ 
علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، گفت: 
افراد دروغگو و فریبکار بسیار زیادی در فضای 
مجازی وجود دارند. محققان در تحقیقی که در 
این باره انجام دادند، متوجه شدند ۸۱ درصد از 
افرادی که در شبکه های مجازی فعالیت دارند 
درباره قد، وزن، ســن و مواردی از این قبیل به 
طرف مقابل خود دروغ می گویند و تمایلی به 

بیان حقیقت در پست و پروفایل خود ندارند.
وی افزود: اینترنــت به کاربران کمک می کند 
بتوانند بهترین حالت از شرایط خود را به جامعه 
نشان دهند و به همین دلیل گاهی در بیان این 

مسئله اغراق می کنند.
سرهنگ رجبی گفت: باید پیش از آنکه ارتباط 
ما با طرف مقابل عمیق شــود بتوانیم راست و 
دروغ صحبت های او را مشــخص کنیم تا در 

ادامه دچار مشکل نشویم.

آسیب های اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی عنوان کرد
افزایش مصرف قرص های 

اعتیادآور بین جوانان
 ایرنا    آزاده اولیایی، مسئول پیشگیری از اعتیاد 
در محیط کار و فضای مجازی سازمان بهزیستی 
کشور گفت: براساس مشاهدات میدانی و نظر 
درمانگــران، مصــرف قرص های اعتیــادآور و 

خواب آور بین جوانان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: براساس آمارها در آخرین پژوهش 
انجام شــده در زمینه میزان مصــرف مواد در 
کشور، تریاک بیشــترین ماده مصرفی در کل 
جامعه است و پس از آن مصرف گل، حشیش و 

ماری جوانا بین معتادان رواج دارد.
مسئول پیشــگیری از اعتیاد در محیط کار و 
فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور همچنین 
گفت: هرچند مصرف گل در بین مواد مصرفی 
بین جامعه معتــادان، جایگاه دوم را دارد اما در 

بین دانشجویان بسیار شایع است.
بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون 
۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد مخدر 

در کشور وجود دارند.

آموزش

 رئیس آموزش و پرورش استثنایی:
هزار و 500 نیرو در آموزش و 

پرورش استثنایی استخدام شدند
 ایرنا    رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
گفت: هزار و ۵۰۰ نیرو برای سال تحصیلی جدید 

در آموزش و پرورش استثنایی استخدام شده اند.
سید جواد حسینی درباره کمبود معلم در مدارس 
استثنایی اظهار کرد: ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی نزدیک به ۱۲ هزار نفر کمبود نیرو دارد 
که در نخستین جلســه سازمان مصوب شد این 

کمبود نیرو تأمین شود.
وی ادامه داد: برای تأمین نیرو در سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنایی قــرار اســت ۱۰ درصد از 
مجموعه نیروهای استخدامی دانشگاه فرهنگیان 
و ماده ۲۸ )آزمون اســتخدامی و جذب از دانش 
آموختگان سایر دانشگاه ها( در این سازمان به کار 
گرفته شوند؛ این درحالی است که دانش آموزان 

استثنایی کمتر از ۲ درصد جمعیت دارند.
حسینی گفت: در مدارس سراسر کشور ۱۹۷ هزار 
معلم کم داریم که با روش های مختلف برای سال 

تحصیلی جدید جایگزین می شوند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

جای خالی دانشجویان در دانشگاه ها ما را اندوهگین می کند
ایســنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم با بیــان اینکه جای 
دانشــجویان در دانشــگاه ها خالی اســت، اظهار کــرد: دیدن 
صندلی های خالی و عدم حضور فیزیکی دانشجویانی که دیدار 
چهره به چهره شان ارزشمند است، ما را اندوهگین می کند و هر 
روز دعا می کنیم همچنان به عنوان معلم یا مسئول شاهد حضور 

دانشجویان در دانشگاه باشیم.

سازمانی که حقوق معلوالن را نادیده می گیرد 
ایسنا:علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن ایران می گوید: افزایش ۱۵ درصدی مستمری معلوالن، 

خانواده های آن ها را به شدت مضطرب کرده است. 
سازمان برنامه و بودجه در مقابل چشمان مجلس، ماده ۲۷ قانون 
حمایت از حقوق معلوالن مبنی بر »مستمری معادل با حداقل 

حقوق و دستمزد کارگر« را  نادیده می گیرد. 

قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه اجرا نمی شود
خانه ملت: ســید علی موســوی، رئیس فراکسیون حمایت از 
مناطــق محروم با انتقاد از اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان 
به ۹ ماه در تمامی دســتگاه ها اجرا نمی شــود، گفت: متأسفانه 
برخی شرکت ها و دســتگاه ها کارمندانی که باردار می شوند را 
اخراج می کنند و این ظلمی آشکار در حق بانوان است. اگر دنبال 

افزایش فرزندآوری هستیم باید از زنان شاغل حمایت کنیم.

ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت امور اجتماعی 
خانه ملت: احمد نادری، رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی 
مجلــس می گوید: ایجاد وزارت امور اجتماعــی را در نامه ای به 
رئیس مجلس پیشــنهاد دادیم که با این روش از موازی کاری 
۳۰ دستگاه فعال در حوزه آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم، 
همچنین نقطه ضعف های مربوط به کنترل این آسیب ها در سه 

دهه اخیر را برطرف می کنیم.

کوتاهی دولت در خصوص آسیب های اجتماعی
خانه ملت: علی اصغر عنابســتانی، ســخنگوی فراکســیون 
آسیب های اجتماعی گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت موظف شــده بود تا پایان سال، پنج آسیب طالق، اعتیاد، 
حاشیه نشینی، خشونت و کودکان کار را ۲۵ درصد کاهش دهد 
اما نه تنها به این هدف نزدیک نشــد بلکه سن افراد در معرض 

آسیب های اجتماعی کاهش یافته است. 

کمتر از ۲0 درصد مردم 1۲۳ را می شناسند
ایرنا: محمود علیگو، سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: آمارهایی که از سوی 
اورژانس اجتماعی اعالم می شــود، آمار خشونت ها را روشن 
نمی کند، زیــرا کمتر از ۲۰ درصد از مردم ســامانه ۱۲۳ را 
می شناسند؛ بنابراین پیشنهاد می دهیم تمام رسانه ها، ۱۲۳ 

را به مدت پنج سال تبلیغ کنند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 نخست وزیر عراق برای گفت و گو 
با مقامات آمریکایی عازم نیویورک شد

»الکاظمی« و تله مذاکره
  جهان/ علوی  ســرانجام موعد سفر الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق به آمریکا رســید و این چهره 
سیاسی در دومین سفر خارجی اش عازم نیویورک 
شد. الکاظمی قرار است در این سفر درباره مسائل 
مهم اقتصادی و امنیتی با آمریکایی ها صحبت کند. 
اگرچه او پیش از ســفر گفته پستچی بین ایران و 
آمریکا نیست، اما همگان می دانند یکی از مهم ترین 
محورهای گفت وگوی او در آمریکا چگونگی اخراج 
آمریکایی ها از عراق اســت. خواســته ای که ایران 
مصرانه پیگیر آن است. مروری کرده ایم بر مهم ترین 
محورهای سفر الکاظمی به ینگه دنیا که در ادامه 

می آید.
پیش از هر چیز باید گفت طرف آمریکایی، بهترین 
کارشناســان خود را که تاریخ و پیشینه ای در کار 
سیاســی و دیپلماتیک و اطالعاتی در خاورمیانه 
دارند برای این گفت وگوها تعیین کرده اســت، در 
حالی که در خالل توافق نامه امنیتی در سال 2008، 
اینچنین هیئتی با این وزن و حجم تعیین نکرده 
بود. این بدان معناســت که آمریکا با قدرت، آماده 
پیروز شدن و به موفقیت رساندن این گفت وگوها 
به ســود خود است، اما متأسفانه هیئتی که طرف 
عراقی تشکیل داده چنین تجربیات و کاردانی ندارد. 
نگران کننده تر اینکه برخی از اعضای هیئت عراقی 
در ادارات آمریکایی ها کار کرده و برای آنان نوشته و 
به آنان گزارش ها و مطالعاتی را ارائه داده اند. همین 
نکته این پرســش را برای شهروندان عراقی ایجاد 
کرده که آیا اصــالً رأس هرم وزارت خارجه یعنی 
شخص فؤاد حسین اهمیتی برای حاکمیت عراق 
قائل شده اســت و آیا برخی از اعضای این هیئت 

کــه ملیت های بیگانه دارند قادر خواهند بود برای 
تحقق حاکمیت ملی عــراق مبارزه کنند؟  از این 
مصیبت بارتر اینکه در میان هیئت مذاکره کننده، 
برخی تاکنون مواضعی ضد حشد الشعبی داشته اند.

البته یک ســؤال مهم هنوز هم بی جواب مانده که 
مرجعیت سیاســی و تخصصی این هیئت عراقی 
که مشخص کرده، تصمیم بگیرد و چگونگی این 
مذاکرات را تبیین کند، چه کســی یا چه کسانی 
هستند؟ چرا که چنین مذاکراتی نیاز به یک دیدگاه 
و چشــم انداز عمیق و دوراندیشــانه و تفاهمات و 
پایگاه هــای داده  گســترده در زمینه های نظامی، 
اقتصــادی و امنیتی و... دارد. به ویژه در شــرایطی 
که مثل روز روشــن است مذاکره کننده آمریکایی 
بــه نیرنگ زدن به طرف عراقــی اقدام می کند تا 
مشروعیت حضور خود در عراق را از او کسب کند 
و حضورش در عراق را در تمامی زمینه ها تعمیق 
ببخشد. برای آمریکا مطلوب این است که با رجوع 
به توافق نامه ســال 2008 و گسترش بند های آن 
بتواند زمینه این حضور را فراهم کند. دلیل آمریکا 
برای رجوع به این توافق نامه این است که نیازی به 
توافقات جدید و موافقت پارلمان وجود نداشته باشد. 
به این طریق آمریکا از فشار سیاسی و پارلمانی عراق 

و از مواجهه با نیروهای مقاومت فرار می کند.
تــالش دیگر آمریکا برای ادامه حضــور در عراق، 
گره زدن این حضور به محورهای گفت وگوهاست. 
آمریکایی هــا تــالش می کنند همــه 30محور 
گفت وگویی را که در نظر گرفته اند تنها در صورتی 
موفق جلوه دهند که عراقی ها قانع شوند نیروهای 
نظامی آمریکا در این کشور بمانند. آمریکا برای بقای 

نیروهای خود در عراق جدی است اما اگر عراقی ها 
حاضر به قبول این امر نشوند، آمریکایی ها تضمینی 

برای موفقیت دیگر محورها ارائه نخواهند داد.
آنچه تاکنون و پس از بررســی مقدمات اعالم شده 
مشــخص اســت اینکه، این مذاکرات به احتمال 
زیاد موجب گســترش حضور آمریکا و در نتیجه 
دخالت های این کشور در بیشتر موضوعات داخلی 
عراق خواهد شد و حتی هدف نهایی این گفت وگوها 
پایان بخشیدن به نقش ایران در عراق است، به ویژه 
اینکه مروری بر بندهای گفت وگو، این مسئله را در 
زمینه های انرژی، امنیت، سرمایه گذاری، بازرگانی و 
حتی فرهنگی و اجتماعی به وضوح نشان می دهد. 
پس از این گفت وگوها احتماالً آزادی عمل عراقی ها 
برای کار کردن با کشورهایی مانند ایران یا روسیه 
و چین کاهش خواهد یافت و آمریکا از طریق این 
مذاکرات می خواهد زمینه ای برای سرمایه گذاری 
اقتصادی و عمل نظامی و امنیتی برای خود ایجاد 
کرده و نیز درهای سرمایه گذاری در عراق را برای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس باز کند. آمریکایی ها 
امیدوارند جامعه عراقی به این باور برسند که تعمیق 
شراکت با آمریکا و بقای پادگان های این کشور در 

عراق الزم اســت. از این رو، این گفت وگوها برای 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی نخواهد بود بلکه 
برای ایجاد شراکتی گسترده در تمامی زمینه ها از 

جمله زمینه امنیتی است.
از همه این مسائل که بگذریم مهم ترین نکته این 
اســت که آمریکایی ها به هرجایی وارد شده اند در 
عمل نشــان داده اند در فراهم کردن امنیت جدی 
نیســتند. عراق هم از این قاعده مســتثنا نیست. 
آن هــا در ایجاد امنیت برای عراق هم جدی نبوده 
و نیســتند بلکه حضور نظامی آن ها در عراق فقط 
مرتبط با منافع خودشــان اســت که از مهم ترین 
آن ها حفاظت از رژیم صهیونیســتی است. شاهد 
این ادعا هم عدم ممانعــت آمریکا از ورود داعش 
است، آن هم در حالی که این کشور از سال  2008 
بــا آمریکا توافق امنیتی امضا کــرده و باید از این 
اقدام جلوگیری می کرد. پادگان عین االســد هم 
که از همان ابتــدای ورود آمریکایی ها به عراق در 
سال 2003 ایجاد شده فقط 70 کیلومتر از االنبار 
فاصله داشت، اما از این استان در مقابل ورود داعش 
دفاع نکــرد؛ در حالی که اموال فراوانی را در زمینه 
تسلیحات از عراق در سال 2007 دریافت کرده بود.

عبداهلل عبداهلل:
 مذاکرات صلح ©

در روزهای آینده برگزار می شود
با  عبداهلل  عبداهلل  جهان: 
اعالم آغاز مذاکرات دولت 
با طالبان در روزهای آینده، 
تأکیــد کرد: این کشــور 
بیش از هــر زمان دیگری 

 بــه پایان منازعه و درگیری 42 ســاله و برقراری 
صلح و ثبات نزدیک شده  است. عبداهلل گفت: در 
روزهای پیش رو شاهد نخستین نشست تاریخی 
مذاکرات بین االفغانی خواهیــم بود. انتظار داریم 
از فرصت پیش آمده اســتفاده بهینه نماییم و با 
صداقت، برای دســت یافتن به صلح دائمی تالش 
کنیم. اما از سوی دیگر، کابل گفته تاکنون تاریخ 
دقیق آغاز مذاکرات مشخص نشده است. طالبان 
هم دو روز پیش اعالم کرده بود دولت افغانستان 

را به رسمیت نمی شناسد و با آن مذاکره نمی کند.

دونالد ترامپ خطاب به همسر اوباما:
 اگر شوهرت نبود ©

من رئیس جمهور نبودم

جهان: دونالد ترامپ در پاســخ به ســخنان تند 
میشــل اوباما، همسر رئیس جمهور سابق توییت 
کرد: یک نفر لطفاً به میشل اوباما توضیح دهد اگر 
عملکرد باراک اوباما شوهرت نبود، دونالد ترامپ 
در اینجا، کاخ سفید زیبا حضور نمی داشت... دولت 
من و من بزرگ ترین اقتصاد تاریخ هر کشوری را 

ساختیم و این موجب ناراحتی او است.

صدور حکم بازداشت برای مدیر ©
بندر بیروت

جهان: فادی صــوان، بازپرس ویژه رســیدگی 
بــه بندر بیروت روز گذشــته ضمن صدور حکم 
بازداشت برای مدیر این بندر، به بازجویی خود از 
19 متهم بازداشت شده در این خصوص ادامه داد. 
حســن قریطم، مدیرکل بندر بیروت روز گذشته 
پــس از آنکه با حضور وکیلش »صخر الهاشــم« 
حدود سه ســاعت مورد بازجویی قرار گرفت، به 
دلیل مسئولیت مســتقیم در انبار کردن مواد در 
انبار شــماره 12 بندر بازداشت شد. فادی صوان 
پیش از این پس از گوش دادن به اظهارات بدری 
ضاهر، مدیرکل گمرک لبنان حکم بازداشت او را 

هم صادر کرده بود.
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آمریکا به دنبال لیبی سازی لبنان©
 سیدرضا صدرالحسینی با اشاره به دالیل تظاهرات مردمی در لبنان پس از حادثه 
بیروت گفت: اعتراض های اقتصادی در لبنان امری مسبوق به سابقه است اما آنچه 
به عنوان تظاهرات اقتصادی پس از حادثه انفجار بیروت شکل گرفته نشان دهنده وقایع پشت 
پرده ای است که با بهانه اقتصادی، اهداف سیاسی و براندازی دولت لبنان را نشانه رفته بود. 
وی دراین باره افزود: بی تردید غربی ها به دنبال آن هستند تا با بهانه های اقتصادی، مردم را 
به تقابل جدی با مسئوالن و دولتمردان لبنان دعوت کنند تا با براندازی نظام سیاسی در 

لبنان، شرایط لبنان را به شرایط لیبی که از خأل دولت و قدرت رنج می برد شبیه کنند.
این کارشناس مســائل بین الملل بیان کرد: با وجود مشــکالت اقتصادی در لبنان، اما 
اعتراض هایی که اینک در این کشور شاهد هستیم نه تنها به دنبال احقاق حق مردم در 
مسائل اقتصادی نیست و موضوع مبارزه با فساد سیستمی را که از سال های گذشته در 
سازمان ها و نهادهای مختلف رسوخ کرده، دنبال نمی کند، بلکه دشمنان از این شرایط به 
دنبال سوءاستفاده های دیگری در عرصه های سیاسی و از بین بردن استقالل و مقاومت 

ملت و دولت لبنان هستند.
ســیدرضا صدرالحســینی در این باره بیان کرد: آمریکایی ها به دنبال این هستند که با 
همکاری ارتجاع یعنی  عربستان و امارات، زمینه های سقوط نظام سیاسی در لبنان را فراهم 
کنند. بی هیچ شکی می توان گفت آتش زدن نهادهای اداری و ایجاد اغتشاش در جامعه 
و از بین بردن مدارک دولتی در وزارتخانه ها  هیچ کشوری را در مسیر توسعه و پیشرفت 

اقتصادی قرار نمی دهد.
این کارشــناس منطقه با اشاره به تأثیرگذاری و برنامه ریزی آمریکایی ها از ماه های پیش 
برای ایجاد اغتشاش در لبنان خاطرنشان کرد: نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که 
خانم دوروتی شــیا، سفیر آمریکا در لبنان ماه هاست تدارکچی و مسئول ایجاد اغتشاش 
و همکاری با گروه های اغتشاشگر در لبنان است، سفیر آمریکا در لبنان به وضوح نشان 
داده از طریق عوامل وابسته به سفارتخانه، تجهیزات و پشتیبانی های الزم این تظاهرات را 

برعهده گرفته و تأمین کرده است.
وی دراین باره تصریح کرد: روند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آمریکا در منطقه به 
وضوح این موضوع را ثابت می کند که آمریکایی ها دائم با انواع و اقسام شیوه های مختلف 
به دنبال فشار آوردن و تحریک و تهییج افکار عمومی ملت های مستقل و استقالل طلب 
هستند تا آن ها را در مقابل دولت های مستقل قرار دهند تا در نتیجه افزایش اعتراض ها  و 

آشوب ها دولت های مستقل به تدریج ضعیف و از عرصه سیاست حذف شوند. 
کارشــناس مسائل بین الملل بیان کرد: واضح است تحمیل فشار بر ملت ها و وادار کردن 
آن ها به براندازی حاکمیت های خود یکی از مهم ترین راهبردهایی اســت که در دســتور 
کار آمریکایی ها قرار دارد؛ راهبردی که اتفاقاً برای جبهه مقاومت با شدت بیشتری دنبال 
می شود. شرایط امروز لیبی تصویر خوبی از دورنمای تحقق راهبردهای آمریکا در کشورهای 
منطقه است؛ چپاول و دزدی منابع زیرزمینی لیبی الگویی است که آمریکا از استعمار خود 

ارائه داده است، بنابراین تالش می کند این الگو را در تمام منطقه اجرا کند.
سید رضا صدرالحسینی در پایان خاطرنشان کرد: نظام سلطه تالش می کند کشورهای 
منطقه را به وضعیت لیبی دچار کند تا با استفاده ازخأل قدرت و دولت در کشورها، منافع 
خود را تأمین و مقاومت را درمنطقه به شــدت تضعیف کند، امروز در صحنه سیاســی، 

اجتماعی و امنیتی لبنان شاهد راهبرد خطرناک آمریکا برای منطقه هستیم.
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و  سوریه  مستقیم  نقش  الهه  بین المللی  دادگاه  جهان    
حزب اهلل در ترور رفیق حریری را رد کرد. این دادگاه که در سال 
2009 میالدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای 
رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری،  نخست  وزیر پیشین 
لبنان در شهر الهه هلند تشکیل شده بود، سرانجام پس از 
11 سال، حکم نهایی خود را صادر کرد. رفیق حریری در سال 
2005 میالدی پس از انفجار بمب در مسیر کاروانش در بیروت، 

پایتخت لبنان جان باخت.
دادگاه در ادامه مدعی شد: باوجود این »سلیم جمیل عیاش«، 
»حســن حبیب مرعی« و »مصطفی بدرالدیــن« )از اعضای 
حزب اهلل( از یک شبکه ارتباطی به منظور هماهنگی برای ترور 

الحریری با بیش از 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده اند. این 
ادعاها در حالی مطرح می شود که حزب اهلل لبنان با رد اتهام های 
مطرح شــده علیه اعضای خود در این ترور و مردود دانســتن 
دالیــل واهی برای این اتهام ها، دالیلی ارائه داد که از دســت 
داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور حکایت دارد، اما اسناد، 
مدارک، شــواهد و ادله ارائه شده توسط حزب اهلل در خصوص 

دخالت رژیم اسرائیل هیچ زمانی بررسی نشد.
دادگاه سپس با طرح این ادعا که چه بسا حزب اهلل و سوریه از 
ترور رفیق الحریری ســود برده باشند، اذعان کرد: هیچ دلیلی 
مبنی بر دخالت مســتقیم ســوریه و دســت داشتن رهبری 
حزب اهلل در این ترور وجود ندارد و سید حسن نصراهلل )دبیرکل 

حزب اهلل( و رفیق الحریری روابط خوبی با یکدیگر داشته اند.
همزمان ولید البخاری، ســفیر عربستان سعودی در لبنان در 
واکنش به ادعاهای مطرح شــده در این دادگاه مدعی شــد: 
طیف های سیاسی در لبنان باید صدور حکم را فرصتی طالیی 

برای دور کردن حزب اهلل از صحنه سیاسی لبنان بدانند!

سوریه و حزب اهلل نقشی در ترور نداشته اند
دادگاه بین المللی قتل رفیق حریری:

گزارش

برگ س���بز خودروی س���واری پراید 111 به رنگ سفید 
روغنی مدل 92 به ش���ماره انتظامی ایران 79/ 273 
/ د 44 وش���ماره موت���ور 4946861وش���ماره شاس���ی  
NAS 431100D5760364 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و برگ سبز و س���ند محضری خودروی 
پرای���د م���دل 1389 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
282س43 ایران 74  شماره موتور 3570214 و شماره 
شاس���ی S1412289513570 به مالکیت علی ش���اکری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س�ازمان موقوف�ات یزد و کرمان )آس�تان قدس رض�وی(در نظر دارد عملیات برداش�ت 
محصول پس�ته تر س�ال99باغات مناطق رفس�نجان وحومه،راور،س�یرجان و کرمان را از طریق 
مناقص�ه عمومی ب�ه پیمانکار واجد ش�رایط واگ�ذار نماید.ل�ذا از متقاضیان دعوت می ش�ود با 
واریز مبالغ ذیل برای هر منطقه به حس�اب 2217078000نزد بانک تجارت طالقانی رفس�نجان 
و دریافت فرم ش�رایط ،پیش�نهاد کتبی خ�ود را تا یک هفته بعد از تاری�خ درج آگهی به آدرس 
رفس�نجان ،میدان قدس دفتر مرکزی س�ازمان موقوفات آس�تان قدس رضوی در یزد و کرمان 

تحویل نمایند. ضمنا سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است.

مبلغ واریزی/ریالنام منطقهردیف
100/000/000رفسنجان وحومه1
100/000/000راور2
50/000/000سیرجان3
50/000/000کرمان4

تلفن های تماس: 03434281104-9

آگهی مناقصه

/ع
99
05
24
2

سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی

ع 9
90
52
58

فراخوان  تجدید مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��كي مشهد در نظر 
دارد ام��ور تعمیر، نگهداری و راهبری 

تاسیس��ات الكتریك��ی و مكانیكی معاونت دانش��جویی 
و فرهنگ��ی  را  از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه  
بخش غیردولت��ي واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
فراخ��وان 2099000060000048،  ش��ماره  ب��ه  مناقص��ه 
از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه 
گ��ران و بازگش��ایی پاک��ت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه 
ت��دارکات الكترونیك��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی :
 www.setadiran.ir  انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است : 

* تضمین  شرکت  در مناقصه  فوق مبلغ  000 /000 /830 
ریال  ضمانتنامه بانكی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری معاونت مذکور  به نش��انی: مشهد -انتهای 

خیابان باهنر تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 29 /5 /99  

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
  99/ 6/ 3

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 13 /6 /99  
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 15 /6 /99

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

02188969737 و 02185193768 می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده      
)نوبت سوم(   تاریخ انتشار: 1399/05/29

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��رکت تعاونی  
مصرف کارکنان اداره راه و شهرس��ازی استان ایالم 
راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  11/ 99/06 
در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی ایالم واقع 
در ایالم- بلوار مهران- اداره کل راه و شهرس��ازی 
استان ایالم تشكیل میگردد. از عموم اعضاء دعوت 
بعمل م��ی آید ک��ه در روز مق��رر و در محل مذکور 
حضور به هم رسانند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء 
در جلسه ضروری و در صورت عدم حضور برابر مفاد 
اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 

متخذه در جمع مؤثر نخواهد بود.
  ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از 

اعضاء) وکالتنامه محضری( واگذار کند
دستور جلسه: 1- گزارشی  از عملكرد شرکت توسط 

هیئت مدیره
2- تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی و انتخاب 

هیئت تسویه
3- مأموری��ت ثب��ت تصمیم��ات حاصل��ه  به هیئت 

مدیره 
 اکبر هواسی- رئیس هیئت مدیره  مصرف 
کارکنان اداره راه و شهرسازی استان ایالم  9ع
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��كی مشهد در نظر 

دارد خری��د ی��ک دس��تگاه اتوآناالیزر بیوش��یمی جهت 
بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
از بخش غیردولتی خریداری نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000047 از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 350/000/000 
ریال ضمانتنامه بانكی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی مشهد-ابتدای 

خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/29

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/3
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/6/13
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/6/15

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

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

 ش��رکت )س��هامی عام ( نخریس��ی و نساجی 
خسروی خراسان در نظر دارد :

اقالم مازاد و ضایعات )تاسیسات ، ساختمان، 
ب��رق ، پارچ��ه( خ��ود را از طری��ق مزایده به 
فروش رس��اند .کلیه متقاضی��ان می توانند 
جهت بازدید و دریافت اس��ناد مزایده و ارائه 
پیشنهاد قیمت همه روزه از تاریخ 99/06/01 
لغای��ت 99/06/10 از س��اعت 8 صب��ح ال��ی 14 
به آدرس کیلومتر 17 جاده نیش��ابور مش��هد  
جنب شهرک صنعتی خیام کارخانه نخریسی و 

نساجی خسروی خراسان مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-43267300 ,ع

99
05
24
9

 آگهی مزایده 
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی مش��هد در 
بیمارس��تان  دارویی  ام��ور  نظردارد 

ول��ی عصر )ع��ج( بردس��كن را از طریق انج��ام  مزایده 
عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مزایده به شماره فراخوان 5099000060000006، 
از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 400.000.000 
ریال ضمانتنامه بانكی که در مهلت مقرر به حسابداری 
شبكه بردسكن  به نشانی :  شهرستان بردسكن تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/05/28

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/06/03

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/13
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/06/15

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار درنظ��ردارد برابربودج��ه 
مص��وب سال99نس��بت ب��ه فروش آه��ن آالت 
مس��تعمل موجود درس��ازمان ازطری��ق مزایده 
کتب��ی اقدام نماید.ل��ذا متقاضیان م��ی توانند 
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��ترودریافت ف��رم 
مربوط��ه ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان مراجع��ه وی��ا 
حاص��ل  تلفن05144229325تم��اس  باش��ماره 
فرمایند.مبلغ س��پرده شرکت در مزایده معادل 
78/000/000 ری��ال به صورت نقدیاضمانت نامه 
بانك��ی می باش��د. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت 
شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی 
به دبیرخانه س��ازمان پایان وقت اداری س��اعت 
14/10 روز دوش��نبه م��ورخ 99/6/10 می باش��د.
مزای��ده رأس س��اعت10صبح روز س��ه ش��نبه 
مورخ99/6/11در محل س��ازمان عم��ران برگزار 

می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان 

 »آگهی مزایده « نوبت دوم
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دفتر نتانیاهو:

عمراً امارات اف35 بگیرد!©
 ایســنا: دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیســتی در واکنش به انتشــار برخی اخبار 
ضد و نقیض درباره فروش جنگنده های اف 35 آمریکایی به امارات و وجود بندی محرمانه 
در توافق صلح با ابوظبی اعالم کرد موضع تل آویو در این باره تغییری نکرده است. روزنامه 
هاآرتص روز گذشته در خبری در صفحه نخست خود نوشت: اسرائیل از آمریکا خواسته 
حتی پس از عادی سازی روابط با امارات هم از فروش جنگنده های اف 35 به این کشور 
خودداری کند، چرا که می خواهد تنها طرفی در منطقه باشد که این سالح ها را در اختیار 
دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو تصریح کرد: آمریکا به اسرائیل توضیح داده می خواهد برتری 
نظامی اسرائیل در منطقه حفظ شود. در این بیانیه همچنین آمده است: توافق با امارات 

شامل بندی درباره فروش سالح نیست.
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