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 کارگروه رفع موانع تولید هرچه زودتر تشکیل شود
 اقتصاد کشور نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد
 با اصالح ساختار بودجه، نظام بانکی و مالیاتی    

یادگار خوبی برای دولت بعد باقی بگذارید

 رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با هیئت دولت توصیه های مهمی داشتند 

فرصت آخر برای خدمت به مردم
 ............ صفحه 2

مشاور عالی وزیر بهداشت 
عنوان کرد

رشد جمعیت 
با جلوگیری از 

سقط های عمدی 

اعتراض های ضدنژادپرستی 
در آمریکا ادامه دارد

شورش در 
پورتلند، سکوت 

در»سی.ان.ان«
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مسعود براتی

فعال کردن مکانیسم ماشه سبب می شــود شورای امنیت وارد یک کارزار جدی  
دیپلماتیک - حقوقی شــود و در این میان  چند بحث مهم وجود دارد که نیاز به 
شفاف سازی دارد؛ مهم ترین بحث این است که آیا آمریکا می تواند از حقی که در 
ماده 11 قطعنامه 2231 برای مشارکت کنندگان در برجام  قرار داده  شده که آن 

حق همان مکانیسم ماشه است، استفاده کند یا نه...

چه زمانی قمار آمریکا 
با مکانیسم ماشه متوقف می شود؟

 ............ صفحه 2

 

 

تولید و پخش 8 هزاردقیقه برنامه تلویزیونی از حرم رضوی در دهه اول محرم
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی عنوان کرد

»مقتل نوجوان« 
با زبان داستان

صمد نیکخواه: بودجه مادام العمر 
بسکتبال 200 میلیارد است!

خرید موشک از ایران؟! 
ایده خوبی است...

12 10 2
گفت وگو با حجت االسالم علی شعیبی  خشم کاپیتان تیم ملی بسکتبال از ماجرای ویلموتس مادورو پاسخ وقاحت کلمبیا را داد

ُدر باشی و ُحر باشی و مرد آفرین باشی مرثیه جناب حر:   فرمانده بودی آمدی سرباز دین باشی 

 ............ صفحه 3

نگاهی به محّرم های 
دیروز و امروز

چراغ را 
روشن نگه دار

گفت وگوی قدس 
با دکتر مهدی جمشیدی

هیئت  سکوالر 
نسخه تقلبی 

قیام عاشوراست

نگاهی به شماری از کتاب های 
» به نشر« با موضوع عاشورا

عزاداری البه الی 
صفحات کاغذی

حسینیه »قدس«

آگهی مزایده واگذاری زمین
سازمان موقوفات ملك

 شرح در صفحه  8

,ع
99
05
54
5

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان شهید کامیاب 

شرح در صفحه 8
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ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با موضوع : 

 خرید آب ژاول) تهیه ، حمل  و تحویل آب ژاول(به میزان 1200 تن معادل 1200000كیلوگرم 
م�ورد اس�تفاده در ش�ركت ه�ای تبصره دو )س�بزوار، نیش�ابور و ترب�ت حیدری�ه( و امورهای                 
تربت جام، تایباد، فریمان، قوچان، گناباد، بجستان،كاش�مر، خواف، رشتخوار، چناران، فیض  
آباد، طرقبه و ش�اندیز فقط از تولیدكنندگان به ش�ماره فراخ�وان 2099001446000062را از 
طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
  www.setadiran.ir عمومی، از طریق درگاه س�امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
س�ایت مذكور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�ركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتش�ار فراخ�وان در س�امانه99/06/03 می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنامه مناقصه 

عمومی موضوع فوق الذكراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ1399/06/06

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 12 روزدوشنبه مورخ1399/06/17
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وكی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است،لحظه های زندگی را هدر ندهیم . 
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال « نوبت اول
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    ش�رکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری 
مناقصه ، بشرح جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند برای 
دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 99/06/03 الی 99/06/06 به س��ایت  http://www.setadiran.ir مراجعه و 
اس��ناد مناقصه را دریافت نمایند. داوطلبان قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/06/16  بارگذاری نمایند

در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 
فرمایید.   

شماره ردیف
)ضمانتنامه شرحمناقصه تضمین  مبلغ 

بانکی یا واریز نقدی( ریال

تاریخ،روز و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

216/د/199

خرید 600 عدد کنتور 
سه فاز هوشمند 

مستقیم فهام )امکان 
قرائت از راه دور (

1/000/000/000

99/06/17
ساعت  دوشنبه 

08:00 صبح

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم،سایت 

اداری،شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، سالن 

جلسات

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 216/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

س
ک/
/ 9
90
55
74

در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق ش��هرداری کرج 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1-س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 
روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حس��اب 4081011407970301 و شماره 

شبا IR 080100040810114079703010بانك مرکزی.
 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.
4. متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به س��امانه الکتورنیک دولت )س��تاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
5. مهلت دریافت اسناد مناقصه از درگاه سامانه تا مورخ 99/6/11 می باشد.

6.متقاضی��ان باید ضمن اس��کن نمودن ضمانتنامه یا فیش واریزی در س��امانه س��تاد پاکت ال��ف )ضمانتنامه یا فیش 
واریزی( را به صورت دس��تی تا پایان وقت اداری ش��نبه مورخ 99/6/22 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل- 

دبیرخانه شهرداری کرج تحویل دهند.
7. پیشنهادات رسیده در مورخ 99/6/23 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از 

بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
  www.karaj.ir   جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 35892418-35892754-026  تماس و یا به س��ایت *

مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی  شماره 2099005265000003
)یک مرحله ای( نوبت اول

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

مبلغ سپرده به ریالشرح عملیاتردیف

خرید میلگرد جهت پروژه احداث مرکز 1
فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس

393/500/000
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هم عرض ارادت، هم حفظ سالمتهم عرض ارادت، هم حفظ سالمت
حجت االسالم محمد الهی خراسانی از سربلندی عزاداران حسینی حجت االسالم محمد الهی خراسانی از سربلندی عزاداران حسینی 
در متناسب سازی مناسک دینی با شیوه نامه های بهداشتی می گویددر متناسب سازی مناسک دینی با شیوه نامه های بهداشتی می گوید

 ............ صفحه  ............ صفحه 55
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موشک کروز »ابومهدی« در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار می گیرد  سیاست: امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در گذشته موشک های ما عاریه ای بود، اما 
توانسته ایم موشک های قادر و قدیر را با برد 300 کیلومتر و موشک کروز دریایی را به کارگیری کنیم و امروز این نوید را می دهم که دوربردترین موشک کروز ایران با نام طالییه که با عنوان شهید ابومهدی المهندس 

نام گذاری شده، با برد یک هزار کیلومتر در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار خواهد گرفت که اتفاق بزرگی خواهد بود. موشک های مافوق صوت را نیز در آینده بدست خواهیم آورد و این یک اولویت برای ماست.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اســامی به مناســبت هفته  
دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و 
اعضای دولت به دولتمردان توصیه کردند: در 
گزارش هایی جامع و صادقانه، آنچه توانستید 
و آنچه قرار بود اما نتوانســتید را برای مردم 
بیان کنید که مردم از این گونه گزارش های 
صادقانه، خرســند و امیدوار می شوند. رهبر 
انقاب، ســال آخر فعالیت دولت را فرصتی 
قابل توجه و از جهات مختلف بســیار مهم 
برشمردند و گفتند: هرچه می توانید از فرصت 
آخر برای خدمت به مردم و کشــور استفاده 
کنید. حضرت آیــت اهلل خامنه ای در همین 
زمینه با اشــاره به مشکل جدی مسکن در 
کشور گفتند: دولت قول ساخت ۶۰۰ هزار 
واحد مسکونی در آخرین سال فعالیت را داده 
اســت که تحقق این قول می تواند در زمینه  

حل مشکل مسکن مؤثر باشد.

اولویت اصالح ساختار بودجه، نظام »
بانکی و نظام مالیاتی

ایشــان افزودند: تاش کنید در یک سال 
باقیمانده کارهای اساســی و بزرگی برای 
دولت بعد به یــادگار بگذارید که »اصاح 
ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی« 
جــزو این گونه کارهاســت. 
»پیگیــری و تــاش جدی 
برای اجــرای قول هایی که 
داده شده« از جمله طرح های 
هفتگی وزارت نیرو، سیاست 
بــرای  پاالیشگاه ســازی 
جلوگیــری از صــدور نفت 
شــرکت های  تقویت  خام، 
دانش بنیــان، ادامه  کارهای 
خــوب علمی و بهداشــتی 
و درمانــی کــه در مقابله با 
کرونا انجام شــده و افزایش تولید از دیگر 
توصیه های مؤکد رهبــر انقاب به دولت 
برای ســال آخر فعالیت بود؛ ســالی که 
به هیچ وجه نباید دولت به صورت وقت اضافه 

به آن نگاه کند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان تولید 
را مادر و کلید اصلی حل مشــکاتی نظیر 
»اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول 
ملی« خواندند و تأکیــد کردند: باید هرچه 
می توانید در این زمینه ها کار و تاش کنید. 
رهبر انقاب، رفــع موانع تولید را از وظایف 
اساسی دولت برشمردند و گفتند: البته رفع 
برخی موانع از جملــه تحریم یا ندادن پول 
فروش نفت ایران، تحت اختیار دولت نیست، 
اما بســیاری از موانع درونی اســت و باید با 

جدیت آن ها را رفع کرد.
ایشان »واردات بی رویه« را که موجب شکایت 
مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکســتگی 
برخی از آن ها شــده است، بسیار خطرناک 
خواندنــد و افزودنــد: واردات لوکس نیز از 

جمله موانعی اســت که دولت باید آن ها را 
از سر راه تولید حذف کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای »جلوگیری از قاچاق« را با همکاری 
قوای مجریــه، قضائیه و نیروهای مســلح، 
تسهیل کننده  تولید دانستند و گفتند: استفاده 
از ظرفیت نهضت قطعه سازی که به خصوص 
در نیروهای مسلح ایجاد شده است، می تواند 
بخش قابل توجهی از نیازهای تولیدکنندگان 
را تأمیــن کند، به ویــژه اینکه متخصصان 
داخلی توانســته اند قطعات بسیار ظریف و 
پیچیده را نیز تولید کنند. رهبر انقاب، »رفع 
ناهماهنگی ها در سطوح پایین دستی« را برای 
افزایش و جهش تولید، مهم برشــمردند و 
گفتنــد: در گزارش های خبــری تلویزیون، 
ناهماهنگی های  از  تولیدکننــدگان  برخی 
عجیب و غریب در گرفتن مواد اولیه  مورد نیاز 
گلــه می کنند که اگر وزیر مربوط به محض 
دیدن این گزارش ها پیگیری کند، بسیاری 
از این مشــکات ظرف مدت کوتاهی قابل 
حل است. »رفع پیچ وخم های عجیب اداری 
در دادن مجــوز تولید« و نیز »حل مشــکل 
تسهیات بانکی« دو توصیه  آخر رهبر انقاب 
بــه اعضای دولت در بحــث مهم رفع موانع 

تولید بود.

کارگروه رفع موانع تولید توسط  »
سران قوا تشکیل شود

رهبر انقاب اســامی در ادامه  سخنانشان 
درباره  مســائل اقتصادی کشور، به موضوع 
»خام فروشــی و صادرات فلــه ای مواد خام« 
اشــاره کردنــد و گفتند: خام فروشــی در 
سنگ های معدنی قیمتی و فراوری آن ها در 
خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر 
قیمت، فروش خاک جزیــره  هرمز، فراوری 
نشــدن زعفران جنوب خراســان و خرمای 
مناطق گرمســیری، از جمله مواردی است 
که نشــان می دهد باید در ایــن زمینه کار 
جدی صورت گیرد. ایشــان افزودند: چندی 
پیش، پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی 
از جانب رؤســای سه قوه جهت شناسایی و 
برطــرف کردن موانع تولید مطرح کردم و با 
استقبال سه قوه هم مواجه شد که باید هرچه 

زودتر تشکیل شــود و کار خود را با جدیت 
آغاز کند. رهبر انقاب اســامی یکی دیگر 
از موضوعات بسیار مهم اقتصادی را مسئله  
»سرمایه گذاری« برشمردند و تأکید کردند: 
متأسفانه در سال های اخیر، سرمایه گذاری 
در کشور دچار اختال شده و در این زمینه 
عقب هســتیم که برای برطرف کردن این 
مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کانی 
که در کشور رها شده و یا ُکند پیش می روند، 
احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری، 

باتکلیف نماند.

تذکر مجدد در رابطه با هیئت »
متخصص شبانه روزی درباره نقدینگی

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت 
تشــویق ســرمایه گذاران بخش خصوصی، 
خاطرنشــان کردند: بخش خصوصی دارای 
امکانات فراوان و نقدینگی الزم است و باید 
از طریق برطرف کردن مشکات مالیاتی و 
مجوزها و همچنین تسهیات بانکی، بخش 
خصوصی را به ســرمایه گذاری ترغیب کرد. 
ایشان با اشــاره به اهمیت موضوع »هدایت 
نقدینگی به سمت تولید« گفتند: در سال ۹۷ 
و در دیدار با هیئت دولت پیشنهاد تشکیل 
یک هیئت متخصص شبانه روزی برای یافتن 
روش های هدایت نقدینگی به سمت تولید 
مطرح شد که اگر این هیئت تشکیل نشده 

است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
ایشــان بر ضرورت هماهنگی دستگاه های 
اجرایــی برای تصمیمــات اقتصادی تأکید 
کردند و با اشــاره به تصمیم های نسنجیده 
برخی دستگاه ها، افزودند: البته بانک مرکزی 
فعالیت هــای خوبی را آغاز کرده اســت و 
همه دســتگاه ها باید به آن کمک کنند تا 
بتواند اقدام های خود را به ســرانجام برساند. 
رهبر انقاب اســامی یکی از موارد ضروری 
برای برطرف کردن موانع و ایجاد اصاحات 
ساختاری را »راه اندازی سامانه های اطاعاتی 
و اتصال این سامانه ها« به یکدیگر برشمردند 
و با یک تذکر مهم، ســخنان خود را درباره 

مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای گفتند: اقتصاد 

کشور به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی 
پیوند بخورد؛ زیرا این یک خطای راهبردی 
است. ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی 
اقتصادی برای کشور، معطل لغو تحریم ها یا 
نتیجه انتخابات فان کشور شود. باید بنا را 
بر این گذاشــت که تحریم ها به عنوان مثال 
تا 1۰ ســال دیگر ادامه دارد؛ بنابراین باید بر 
ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته 
ممکن است آن ها تصمیمات خوب بگیرند 
که در آن صورت از آن اســتفاده می کنیم، 
اما مســائل اقتصادی کشــور نباید موکول 
به تحــوالت خارجی شــوند. رهبر انقاب 
اســامی در ادامه خطاب به همه مسئوالن 
و دســت اندرکاران کشــور یک توصیه مهم 
کردند: خدمت در نظام اسامی دارای ارزش 
مضاعف است که باید قدردان آن باشید؛ چرا 
که خدمت در جمهوری اســامی کمک به 
رونمایی از الگوی اســام برای جامعه سازی 
و مدیریــت جامعه اســت؛ بنابراین اهمیت 

مضاعف دارد.

آمریکا یک الگوی شکست خورده است»
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
ناکامی مکاتب مختلف بشــری بــرای اداره 
جامعه، از آمریــکا به عنوان یک الگوی واقعاً 
شکست خورده یاد کردند و گفتند: ارزش های 
بشری مانند سامت، عدالت و امنیت از همه 
جا بیشتر در آمریکا لگدمال می شود، فاصله 
طبقاتی در آنجا وحشــتناک است، تعداد و 
نسبت گرسنگان و بی خانمان ها در آمریکا از 
کشورهای متعارف دنیا بیشتر است، براساس 
اعام صریح رقبــا در کارزارهای انتخاباتی، 
یکی از هر پنج کودک آمریکایی، گرســنه 
اســت، ضمن اینکه ناامنی و آمار جنایت در 
آمریکا بسیار باالست. ایشان افزودند: عاوه 
بر این مشــکات داخلی و مدیریتی، قتل، 
جنگ افروزی و ایجــاد ناامنی جزو کارهای 
رایِج امروز آمریکایی ها در سوریه، فلسطین 
و یمن و قباً در عراق، افغانستان و مناطقی 
مثل ویتنام و هیروشیماســت. رهبر انقاب 
اسامی حضور افرادی در رأس آمریکا را که 
مایه تحقیر آن کشور هستند، نشانه دیگری 
از شکست الگوهای بشری و آرمانشهر رو به 
انحطاط غربزده ها برشمردند و گفتند: الگوی 
مستقل اسام برای نظام سازی و جامعه سازی 
بر سه پایه »ایمان، علم و عدل« استوار است، 
البتــه ما در هر ســه عرصه عقبیــم اما در 
جمهوری اســامی شعارها و جهت گیری ها 
بر این اساس بوده و الگوهای انسانی آن نیز 
شهدایی مانند بهشتی، مطهری، باهنر، رجایی 
و سلیمانی هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خطاب به مســئوالن تأکید کردند: عملکرد 
شما می تواند این الگوی برجسته را در چشم 
مردم جهان تبلیغ کند و علت دشــمنی و 
ترس مستکبران از جمهوری اسامی همین 

مسئله است.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با هیئت دولت توصیه های مهمی داشتند

فرصت آخر برای خدمت به مردم

با ســام و احترام. موضوع بیکاری ۳۰۰ نفــر و از کار افتادن چرخه تولید کارخانه س
پوشاک در سال جهش تولید است. بنده تولیدکننده با اشتغال زایی مستقیم برای ۳۰۰ 
کارگر در زمینه تولیدی پوشاک  هستم. متأسفانه در سال های قبل ۲۲۵ میلیون از بانک 
سپه تسهیات دریافت شد، به علت رکود بازار قادر به پرداخت نشدیم. االن ۳۰۰ کارگر 
تبدیل شده به ۳۰ نفر. االن هم بانک، ملک را به بهانه اینکه فروخته به تصرف خود در 
می آورد. به ریاست جمهوری و رهبری و قوه قضائیه هم در اردیبهشت نامه زدیم، پیگیری 
صورت نگرفته، از شما در سال جهش تولید عاجزانه تقاضای رسیدگی سریع داریم؛ بانک 

همین روزها دارد تصرف می کند. 09360007747
یک ماه پیش آقای ســاالری، مدیر عامل تأمین اجتماعی به خبرنگار سامی گفت س

حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی در مرداد همسان ســازی خواهد شد و کسانی 
که فروردین ۲ میلیون می گیرند با همسان ســازی ۲ میلیون و8۰۰ خواهند گرفت و 
دیگر حقــوق زیر ۲ میلیون و 8۰۰ نداریم. آقای ســاالری امروز حقوق ۲ میلیونی ما 
بابت همسان ســازی ۲۲۰ هزار تومان اضافه شد. کاً کابینه آقای روحانی و مدیران و 

مسئوالنش شکنجه گران ماهری هستن. 09110006820
با ســام و تشــکر فراوان از تعهد و اخاصتان. امیدواریم ستاره  زندگی و اختر س

دانشتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و هماره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد. 
روز پزشک بر شما گرامی باد. 09150005200

از خدا می خواهم به حق شب های محرم، به حق دست های قطع شده عباس من رو س
که یک کارگر ساده ام و یک دختر هفت ساله و یک پسر تو راه دارم، صاحب خانه کنه 
که بزرگ ترین آرزومه  تا در خانه خودم برای اربابم آقا حســین نذری بدم. یاحســین. 

09150004572

رهاورد امیر حاتمی از سفر به سرزمین تزارها 

 ایران و روسیه در آستانه تمدید ©
همکاری های راهبردی 20 ساله

سیاســت- مهدی خالدی: در بحبوحه 
باال گرفتن تنش ها میان جمهوری اسامی 
ایران و ایاالت متحده، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح کشورمان در سفر به مسکو 
با همتای روس خــود دیدار کرد؛ اقدامی که 
از چشــم ناظران بین المللی پنهان نمانده و 
تحلیلگران این اقدام را مهم و آغازگر فصلی نو 
از روابط دو کشور به ویژه در حوزه نظامی تعبیر کرده اند. سرتیپ امیر حاتمی  به دعوت 
رسمی ارتشبد سرگئی شایگو به روسیه سفر کرده و ضمن ماقات با مقامات این کشور 
از ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی نظامی - فنی روسیه موسوم به »ارتش۲۰« نیز 
بازدید خواهد کرد. در این نمایشــگاه که از سال ۲۰1۵ هر ساله برگزار می شود، آخرین 

دستاوردهای صنعت نظامی و دفاعی روسیه به معرض نمایش در می آید. 

دیدار وزیران دفاع دو کشور»
در همین راســتا وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان روز گذشته با همتای 
روس خــود دیدار و رایزنی کــرد. دیدار امیر حاتمی و هیئت دفاعی و نظامی جمهوری 
اسامی با سرگئی شایگو در پارک  پاتریوت در ۵۵ کیلومتری غرب مسکو انجام شد. وزیر 
دفاع در بدو ورود به مسکو گفته بود انتقال فناوری های دفاعی در سفر به روسیه بررسی 
خواهد شد. امیر سرتیپ حاتمی همچنین ضمن اشاره به همکاری های عمیق دفاعی و 
امنیتی تهران و مسکو اظهار داشت: در این سفر تاش خواهد شد به موضوعات مختلفی از 
جمله ارتقای امنیت در غرب آسیا، چگونگی مواجه شدن با بحران های احتمالی و راه های 
افزایش قدرت نظامی و دفاعی جمهوری اسامی ایران با همکاری فدراسیون روسیه، مورد 

بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت.
به نظر می رســد تقویت و تحکیم بیش از پیش همکاری های دفاعی تهران- مسکو در 
حوزه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، از مهم ترین اهداف سفر وزیر دفاع به روسیه 
خواهد بود. این مسئله ای است که سفیر ایران در مسکو هم به آن اشاره داشته. کاظم 
جالی در تفســیر سفر سرتیپ امیر حاتمی به روســیه در پیامی تلگرامی آورده است: 
همکاری ها بین تهران و مسکو در عرصه نظامی »هر روز« در حال توسعه بوده و در آستانه 
فصلی جدید از روابط نظامی و فنی قرار دارد. وی افزود: رایزنی ها درباره مسائل نظامی و 
نیز مواضع دو کشور در قبال آمریکا و تاش واشنگتن برای اعمال تحریم های فراگیر با 

وجود خارج شدن از توافق هسته ای خواهد بود.

پیام سفر امیر حاتمی به مسکو»
در نهایت اینکه سفر وزیر دفاع ایران به مسکو حاوی پیام های مهمی به ویژه برای دشمنان 
قسم خورده ایران بوده و از جنبه های مختلف سیاسی و نظامی دارای اهمیت است. یک 
تحلیلگر حوزه سیاست خارجی با اشاره به این نکته در تشریح اهداف این سفر می گوید: 
نخستین هدف و بعد اهمیت سفر امیر حاتمی به مسکو همان گونه که مقامات کشورمان 
هم به آن اشاره داشته اند، افزایش تبادالت نظامی و فنی میان دو طرف خواهد بود. احمد 
بخشایش اردستانی تصریح کرد: تحریم تسلیحاتی کشورمان بر اساس توافق نامه برجام 
۲۷ مهر ماه، یعنی کمتر از دو ماه دیگر پایان می یابد. بعد از این تاریخ تهران مجاز خواهد 
بود از هر کشوری که خواست تسلیحات بخرد. خوب در این میان مسلماً روسیه و چین به 
عنوان دو شریک راهبردی و کشورهایی که در مقابل رویکردهای ظالمانه واشنگتن همواره 
در کنار کشورمان قرار داشته اند در اولویت همکاری قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد: پس 
صحبت از همکاری فنی و نظامی میان ایران و روسیه، دربردارنده مفاهیم بسیاری است، از 

جمله اینکه این همکاری می تواند به تقویت سامانه دفاعی ایران منجر شود. 
این نماینده ســابق مجلس شورای اســامی، محور دوم این سفر در مواقعی که فشار، 
دشــمنی و خباثت واشنگتن علیه کشــورمان به اوج خود رسیده را در رایزنی دو طرف 
برای نزدیکی مواضع برای مقابله با دشمن واحد دانست. بخشایش اردستانی توضیح داد: 
ترامپ در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در اظهارات انتخاباتی و به امید کسب پیروزی 
ساختگی خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شد که تا اینجای کار ناکام مانده. خوب او 
مسلماً به این راضی نیست و در یکی دو ماه باقیمانده تا انتخابات احتماالً تقای خود را 
برای برگرداندن تمام تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان به کار خواهد برد. بنابراین، 
هیچ تردیدی وجود ندارد که این ســفر از جنبه های مختلــف چه از لحاظ زمان و چه 
موضوعات مورد بررسی و چه تحوالت فعلی دارای اهمیت است و نمونه ای از همکاری 
دوجانبه بین المللی مبتنی بر احترام به طرف مقابل و پایبندی به مقررات بین المللی به 
شمار می رود. وی در انتها تصریح کرد: در عین حال یکی دیگر از اهداف این سفر می تواند 
گســترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور باشــد. ایران و چین قرارداد همکاری 
راهبردی را در دست بررسی دارند. حال تهران امید دارد در ادامه سیاست نگاه به شرق 

خود، قرارداد ۲۰ ساله همکاری با روسیه که در حال پایان یافتن است را تمدید کند. 

 سفر مدیرکل آژانس ©
ربطی به مکانیسم ماشه و آمریکا ندارد

سیاســت: کاظــم غریب آبادی، ســفیر و 
نماینده دائــم جمهوری اســامی ایران در 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در صفحه 
اینستاگرامش درباره ســفر رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس به تهران نوشــت: همان گونه 
که قباً اعام شــد، رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس، فردا به ایران سفر می کند و در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد. وی افزود: اعتماد 
ایران به آژانس در ماه های اخیر صدمه دیده اســت. ضروری اســت که سفر مدیرکل به 
ایران، موجب اعتمادسازی شود. غریب آبادی تصریح کرد: این سفر ارتباطی با مکانیسم 
به اصطاح ماشــه ندارد و خواست  آمریکا هم نیست و در چارچوب دعوت طرف ایرانی 

صورت می پذیرد.

 آمادگی امارات برای جبران خسارت ©
تیراندازی به صیادان ایرانی

سیاست: امارات ضمن ابراز ندامت و پشیمانی از تیراندازی به صیادان ایرانی اعام کرده 
آمادگی الزم برای جبران ضرر و زیان ناشــی از انجام این کار اشــتباه را دارد. به گزارش 
فارس فایننشال تایمز با انتشار این خبر نوشته است: پس از کشته شدن دو صیاد ایرانی 
توســط نیروهای امارات متحده عربی، ایران یک کشتی این کشور را گرفته و خدمه  آن 
را دســتگیر کرده است، ایران گفته است این کشتی به صورت غیر قانونی وارد آب های 

کشور شده است.

چه زمانی قمار آمریکا با مکانیسم ©
ماشه متوقف می شود؟

فعال کردن مکانیســم ماشه سبب می شود 
شــورای امنیــت وارد یــک کارزار جــدی  
دیپلماتیک - حقوقی شود و در این میان  چند 
بحث مهم وجود دارد که نیاز به شفاف سازی 
دارد؛ مهم ترین بحث این است که آیا آمریکا 
می توانــد از حقی که در مــاده 11 قطعنامه 
۲۲۳1 برای مشارکت کنندگان در برجام  قرار 
داده  شــده که آن حق همان مکانیسم ماشه 

است، استفاده کند یا نه؟
درست است که ســایر اعضای دائم شورای 
امنیت به اضافه آلمان بــا این امر که آمریکا 
می تواند از این حق اســتفاده کند، مخالفت 
کرده اند، اما  آنچه مهم است اینکه باید ببینیم 
فراینــد آیین نامه ای شــورای امنیت به چه 
شــکلی است؟ چراکه اینجا بحث حقوقی در 

میان است.
برپایه ماده ۲۷ منشور سازمان ملل تصمیمات 
در شورای امنیت دو حالت دارد: یا تصمیمات 
آیین نامه ای است یا تصمیمات غیر آیین نامه ای 
است؛ در حالت تصمیمات آیین نامه ای هیچ 
کشوری حق وتو ندارد و ۹ کشور باید حق وتو 

بدهند تا یک مورد تصویب شود.
امــا در حالت غیر آیین نامه ای که بند ۳ ماده 
۲۷ منشور سازمان ملل در مورد آن صحبت 
می کند، قیدشده که ۹ کشور باید رأی مثبت 
بدهند و پنج کشــور عضو دائم هم باید جزو 
این کشورهای رأی مثبت داده، باشند؛ یعنی 
اگر رأی منفی بدهنــد، کاً آن قطعنامه رد 

می شود؛ حق وتو اینجا معنی پیدا می کند.
نکته این اســت؛ برای اینکــه آمریکا نتواند 
مکانیسم ماشه را فعال کند، باید یک قطعنامه 
آیین نامه ای توسط شورای امنیت تصویب شود 
که در آن به طور صریح بیان شده باشد آمریکا 
بر اســاس تفســیر قطعنامه ۲۲۳1 به دلیل 
خروجش از برجام در می ۲۰18 یا اردیبهشت 
1۳۹۷عضو مشارکت کننده در برجام نیست و 
برای اینکه این قطعنامه تصویب شود، باید یک 
یا چند عضو دائم شورای امنیت یک قطعنامه 
آیین نامه ای به شورای امنیت ارائه بدهند که 
این محتوا را داشته باشد و آن را تصویب کنند. 
اما مسئله اینجاست که آمریکا به واسطه  اینکه 
عضو دائم شورای امنیت است، می تواند جلو 
این قطعنامه آیین نامــه ای را بگیرد، به این 
شکل که نسبت به آیین نامه ای بودن یا نبودن 
این قطعنامه وارد عمل شود، وتو کرده و آن 
را رد کرده و به یک قطعنامه غیر آیین نامه ای 
تبدیل اش کنــد و در این صورت می تواند از 
حق وتو خود برای رد کردن آیین نامه استفاده 
کند ؛ این اســتفاده  دومرحله ای از حق وتو 
یــا به اصطاح همان دابل وتویی اســت که 
آمریکایی ها دارنــد از آن صحبت می کنند و 
باید دید چه اتفاقی روی خواهد داد؟ چراکه 
در منشور سازمان ملل بیشتر از این توضیحی 
داده نشــده است، اما رویه شــورای امنیت 
بر این اســاس بوده که کشورهای عضو دائم 
می توانســتند درزمانی که احساس می کنند 
یک محتوایی غیر  آیین نامه ای است، اعتراض 
کنند و از حالت آیین نامه آن را به حالت غیر 
آیین نامه ای تبدیل کنند. آمریکا هم قطعاً از 

همین نکته می خواهد استفاده کند.
بااین حال در این چند روز برخی تحلیل هایی 
در این خصوص عنوان شده که نشان از عدم 
دقت نظر کارشناسان صاحب نظر است؛ برای 
مثال  گفته شده آمریکا به واسطه اینکه دیگر 
عضو برجام نیست، کاً نمی تواند از مکانیسم 
ماشه استفاده کند؛ چراکه برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه حتماً باید در گروه مشترک از 
مکانیسم حق اختاف برجام استفاده کند؛ این 
حرف با قطعنامه ۲۲۳1 سازگار نیست! چراکه 
در ماده 1۰ این قطعنامه که به بحث مکانیسم 
حل اختاف داخل برجام اشــاره می شود، از 
کشــورهای عضو می خواهد که مسائلشان را 
از طریق آن حل وفصــل کنند  و باید توجه 
داشــت که این بند  الزام آور نیست،  بلکه در 
ابتدای بند تأکید شده ما تشویق می کنیم که  
از این مکانیسم استفاده شود و چون آمریکا از 
برجام خارج شده است و دیگر  در کمیسیون 
مشــترک وجود ندارد، نمی تواند از ماده 1۰ 

استفاده کند! اما این حرف دقیقی نیست.
حاال باید دید  این فضا به کجا خواهد انجامید؟ 
باید توجه کنیم که اینجا مسئله صرفاً حقوقی 
نیست و ازنظر حقوقی آمریکا با اندکی سختی 
می توانــد کار را جلو ببــرد، اما اینکه آمریکا 
تصمیــم بگیرد تا  انتها ایــن بحث را دنبال 
کنــد، کاماً به فهمش از معادالت بین الملل 

برمی گردد. 
بر این اساس اگر آمریکا احساس کند وقتی 
مکانیســم ماشه را فعال کند و قطعنامه های 
قبلی برگردد، ایران هیچ کاری نخواهد کرد؛ 
طبیعتاً  آن را تا انتها انجام خواهد داد! ولی اگر 
احساس کند این اتفاق بیفتد ایران ارتباطش 
را بــا آژانس انرژی اتمــی به طور کامل قطع 
می کند، به نظر می رســد  اندکی احتیاط به 

خرج داده و آن را تا انتها دنبال نمی کند.
 اما متأســفانه  اکنون در  داخل کشور صرفاً  
به جنبه حقوقی این مسئله توجه می شود و 
هیچ تهدید معتبری مبنی بر قطع همکاری 
یا خروج کامل از برجام  وجود ندارد ؛ بنابراین 
به نظر می رسد آمریکا هیچ ترسی از به نتیجه 

رساندن مکانیسم ماشه نداشته باشد.
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سیاست: سفارت جمهوری اسامی ایران در ونزوئا از نهایی شدن 
توافق نامه های تجاری با این کشور واقع در آمریکای التین خبر داد. 
رئیس جمهور ونزوئا هم خرید موشک از ایران را ایده خوبی دانست 
و از وزیر دفاع خود خواست تا در این باره با ایران گفت وگو کند. به 
نوشته خبرگزاری »پرنسا التینا« سفارت ایران در ونزوئا روز شنبه در 
توییتی از اجرای توافق نامه های تجاری با ونزوئا و ارسال مقادیری 
میوه از این کشــور به ایران خبر داد و این توافق نامه را برای هر دو 

کشور دوست برد-برد توصیف کرد.

چرا ایده خرید موشک از ایران به ذهن خودمان نرسید؟»
»نیکاس مادورو« رئیس جمهور ونزوئا در واکنش به ادعای همتای 
کلمبیایی خود مبنی بر تصمیم کاراکاس برای خرید موشــک از 
ایران، از این ایده اســتقبال کرد. به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، 
مادورو در جلسه هیئت دولت که به صورت مستقیم از تلویزیون 
ونزوئا نیز پخش شد، خطاب به »والدیمیر پادرینو« وزیر دفاع این 

کشور تلویحاً گفت چرا ایده خرید موشک از ایران به ذهن خودشان 
نرسیده بود. وی در ادامه افزود: »پادرینو، چه ایده خوبی که با ایران 
صحبت کنیم و ببینیم چه موشــک های کوتاه، میان و دوربردی 
دارنــد و با توجه به روابط عالی ما با ایــران، امکان ]خرید[ آن را 
بررســی کنیم«. رئیس جمهور ونزوئا سپس برای تحقیر همتای 

کلمبیایی خود با لحنی طنزآمیز به وزیر دفاع خود گفت سعی کند 
این نقشه را مخفی نگه دارد. مسئوالن جمهوری اسامی ایران هنوز 

به این خبر و اظهارات مادورو واکنشی نشان نداده اند. 

دهن کجی تهران و کاراکاس به تحریم های آمریکا»
روابط تجاری بین ایران و ونزوئا در ماه های گذشــته شدت بیشتری 
گرفته؛ به طوری که چندی قبل ایران با پنج فروند کشــتی مقادیری 
سوخت به این کشور تحت تحریم آمریکا ارسال کرد. این نخستین بار 
بود که ایران با نفتکش های خود به کشوری در آمریکای التین سوخت 
صادر می کرد . به نوشته این منبع خبری، ایران در هفته های گذشته 
یک فروشگاه بزرگ را در »کاراکاس« پایتخت ونزوئا افتتاح کرد. ایران و 
ونزوئا اوایل سال جاری میادی توافق نامه هایی در حوزه انرژی، علوم، 
اقتصادی و صنعتی منعقد کردند. هفته پیش نیز مراسم گرامیداشت 
هفتادمین سالگرد برقراری روابط میان ایران و ونزوئا با حضور مقامات 

ارشد این کشور و سفیر کشورمان در کاراکاس برگزار شد. 

سیاست: پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، رئیس جمهور و 
چهار نفر از اعضای کابینه به بیان گزارشی از اقدام ها و برنامه های 
دولت پرداختند. روحانی در گزارش خود گفت: سقوط قیمت نفت 
در ســال ۹۳ و تحمیل تحریم های اقتصادی در سال ۹۷ در کنار 
شــیوع ویروس کرونا در ۶ ماه گذشته، سه تکانه  شدید اقتصادی 
بود که دولت توانست با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی، آن ها 
را مدیریت کند. رئیس جمهور با بیان آماری از میزان کاهش رشد 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته به سبب شیوع کرونا، وضعیت ایران 
را نســبتاً قابل قبول خواند و افزود: اجرای طرح تحول ســامت، 
جهش در زیرساخت های ارتباطاتی و دولت الکترونیک و همچنین 
پیشرفت بزرگ در زمینه   توسعه  شرکت های دانش بنیان، سه اقدام 
پیشــگیرانه  دولت در سال های اخیر بود که موجب حفظ آمادگی 
کشور در برابر کرونا شد. رئیس جمهور  گفت: در صنایع مهم نظیر 
پتروشــیمی، از ۵۶ میلیون تن بــه 1۰۰ میلیون تن و در زنجیره 
فوالد به دو برابر میزان قبل افزایش تولید داشــته ایم، ضمن اینکه 
در دولت های یازدهم و دوازدهم ســاالنه به طور متوسط ۷۰۰ هزار 

شغل ایجاد شده اســت. رئیس جمهور با اشاره به اقدام های دولت 
در زمینه گازرســانی و آب شرب روستایی گفت: حقوق کارمندان 
حدود ۶ برابر و حقوق فرهنگیان حدود پنج برابر نسبت به ابتدای 
دولت یازدهم افزایش یافته است. افزایش مستمری بازنشستگان، 
اعطای وام به کسب وکارهای آسیب دیده، یارانه  کرونایی و اعطای 
وام ودیعه  مسکن از دیگر اقدام های دولت در گزارش آقای روحانی 
بود. رئیس جمهور، لغو ۶ قطعنامه  سازمان ملل علیه کشور و خروج 

از PMD و افزایش برداشت چشمگیر از میادین مشترک نفت و گاز 
با همسایگان را از جمله اقدام های دولت برای استیفای حقوق ملت 
نامید. همچنین آقای زنگنه وزیر نفت در گزارشــی، صنعت گاز و 
پتروشیمی را محصول جمهوری اسامی خواند و گفت: ۹۴ درصد 
کشور امروز تحت پوشــش گاز قرار دارد و در بخش پتروشیمی، 
ارزش تولیدات از 11 میلیارد دالر در سال ۹1 به ۲۵ میلیارد دالر 
در سال 1۴۰۰ خواهد رسید. آقای زنگنه با اشاره به افزایش چهار 
برابری مجموع صادرات فراورده های نفتی از سال ۹1 تا سال ۹8، 
افزود: تا اواخر ســال 1۴۰1 گاز همراه نفت در مشعل ها به صورت 
کامل وارد چرخه  فراوری خواهد شد. در ادامه، آقای اردکانیان وزیر 
نیرو گزارشی از افزایش تولید برق و کاهش تلفات شبکه  توزیع بیان 
کرد و افزود: در بخش آب، ۴۳ سد بزرگ مخزنی از اعتبارات دولتی 
ساخته شد. همچنین نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در گزارش خود، تحول ساختاری در ارائه  خدمات نظام سامت پس 
از کرونا را از جمله نقاط مهم عملکرد این وزارتخانه برشمرد و افزود: 
در جریان کرونا هیچ بیماری پشت در بیمارستان ها سرگردان نماند. 
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مادورو همزمان با دور جدید روابط تهران و کاراکاس پاسخ وقاحت کلمبیا را داد

خرید موشک از ایران؟! ایده خوبی است ...

کارنامه سال هفتم دولت از زبان دولتمردان 



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

 توزیع 10 هزار وعده غذای متبرک در میان هیئت های حاشیه شهر مشهد   آستان: جانشین مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی از توزیع 10 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( 
و 20 هزار قرص نان در میان هیئت های حاشیه شهر مشهد در دهه اول ماه محرم خبر داد. هادی غالمی گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، از شامگاه سوم شهریورماه یک هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( 

بین هیئت های حاشیه شهر مشهد توزیع شده و تا شام شهادت زین العابدین امام سجاد)ع( ادامه می یابد و در این مدت در مجموع 10 هزار وعده غذای متبرک حضرت توزیع خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مخاطبان، سایت archive.razavi.ir را از دست ندهند 

 تولید محصوالت فرهنگی محرمی©
 اداره تولیدات حرم رضوی
آستان: مدیــر فرهنگی آستان قدس 
رضوی گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه 
محرم الحرام و شهادت امام حسین)ع( 
مجموعه  ای از محصوالت فرهنگی اداره 
تولیــدات در حرم رضــوی تولید و به 

مخاطبان ارائه می شود.
آستان  فرهنگی  مدیر  جواد هاشــمی؛ 

قدس رضوی به تشــریح اقدام های ویژه اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات 
اســامی آســتان قدس رضوی ویژه دهه اول ماه محرم پرداخت و اظهار کرد: 
این مجموعه طبق روال سال های گذشته اقدام به تولید محصوالتی در راستای 
ترویج فرهنگ عاشــورا و آگاهی بخشیدن به مخاطبان درباره این واقعه بزرگ و 

عبرت آموز کرده است.
وی با اشــاره به اینکه برنامه های اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی در 
راستای بازخوانی غایت اصلی قیام امام حسین)ع( و یاران باوفایشان برای زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی در دهه اول محرم تدارک دیده شــده است، گفت: 
به مناســبت فرا رسیدن ماه محرم و سوگواری امام حسین)ع( از سوی این اداره 
یکسری محصوالت فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا تهیه شده است که 
در طول روزهای شــهادت سیدالشهدا)ع( در اختیار دوستداران مکتب حسینی 
قــرار می گیرد.وی گفت: تولید محصوالت فرهنگی با محوریت نشــر و اعتای 
فرهنگ اهل بیت)ع( و انتقال ارزش های دینی و انقابی در بین زائران از طریق 
تأمین و توزیع آثار برای ســنین مختلف در قالب های متنوع از مهم ترین اهداف 
و مأموریت  های اداره تولیدات فرهنگی است که در ماه محرم نگاه ویژه ای به این 
موضوع خواهد شد.هاشمی بازنشر کتاب ها با عناوین ویژه محرم با بهره گیری از 
ظرفیت های تبلیغی حرم مطهر امام رضا)ع( و با محوریت قیام امام حســین)ع( 
برای عموم مخاطبان در سایت و فضای مجازی این آستان مقدس را از مهم ترین 
برنامه های این اداره برشمرد و افزود: بازنشر فایل صوتی مقتل خوانی سیدحسین 
مؤمنی، تولید کلیپ معرفی کتاب با موضوع محرم و مراســم خوانش و امضای 
کتاب »سفیر آه« با حضور نویسنده کتاب از دیگر برنامه های دهه اول محرم است 
که از ســوی اداره تولیدات فرهنگی و به همت معاونت تبلیغات اسامی آستان 

قدس رضوی اجرا خواهد شد.
مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی درباره برگزاری مسابقات فرهنگی حرم مطهر 
رضوی گفت: مســابقات فرهنگی با هدف تعامل و معرفت افزایی هر چه بیشتر 
زائران ویژه گروه  های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال طراحی شده و در 
قالب های متنوعی نظیر مسابقات هفتگی، روزانه و مسابقات مناسبتی ویژه از سوی 
اداره تولیدات فرهنگی برگزار می  شــود که مسابقه محرم و قیام امام حسین)ع( 
یکی از این مســابقات اســت که در دهه اول ماه محرم و روزهای شهادت امام 

حسین)ع( برگزار می شود.
هاشــمی تولید کتاب صوتی »شــهید کربا« را از دیگر اقدام های اداره تولیدات 
فرهنگــی در دهه اول ماه محرم برشــمرد و تصریح کرد: این اثر با هدف انتقال 
مفاهیم و پیام هــای واقعه کربا و قیام امام حســین)ع( و با عنوان هایی مانند 
»حماسه خاندان«، »ثاراهلل«، »غم غروب«، »تا نینوا«، »شهادت«، »روزی برای ابد« و 
»خروش یاران« از سوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسامی آستان 

قدس رضوی تهیه و تدوین شده است.
وی با اشــاره به اینکه امسال با توجه به شــیوع ویروس منحوس کرونا بیشتر 
برنامه ها و خدمات این اداره در فضای مجازی اجرا می شود، افزود: عاقه مندان 
می توانند از طریق ســایت رسمی اداره تولیدات فرهنگی حرم مطهر رضوی به 

آدرس archive.razavi.ir از مراسم های این آستان مقدس بهره مند شوند.
یادآور می شود در طول سال و در مناسبت های ویژه محصوالت فرهنگی متنوع و 
جذاب در قالب  های مختلف از سوی معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی 

تهیه و در اختیار زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( قرار می گیرد.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی عنوان کرد

 تولید و پخش 8 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی©
 از حرم رضوی در دهه اول محرم

آســتان: رئیس مرکــز ارتباطات و 
رســانه آســتان قدس رضوی از تولید 
و پخــش حدود 8 هــزار دقیقه برنامه 
تلویزیونی از جوار بارگاه نورانی حضرت 
ثامن الحجج)ع( در دهه اول ماه محرم از 

شبکه های مختلف سیما خبر داد.
مهدی خیرجو ضمــن اعام این خبر 

اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه محرم و محدودیت  برگزاری مراسم های عزاداری 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی حدود 
8 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی را در دهه اول ماه محرم از جوار بارگاه منور رضوی 

با همکاری شبکه های مختلف سیما روی آنتن می برد.
وی افزود: برنامه های ماه محرم با پخش ویژه برنامه »اذن عزا« از شــبکه های سه، 
یک، افق، قرآن و ســیمای خراســان رضوی، شبکه شما و 15 شبکه استانی در 
نخستین شــب ماه محرم آغاز شد و با پخش ویژه برنامه شیرخوارگان حسینی 
از شبکه های استانی و شبکه یک و دو سیما در نخستین جمعه ماه محرم ادامه 
یافت.خیرجو تصریح کرد: ویژه برنامه »رضوان« نیز از جمله تولیدات این مجموعه 
است که در دهه اول ماه محرم هر شب حوالی ساعت 21:10 و تکرار آن حوالی 
ساعت 11:30 از شبکه پنج ســیما در حال پخش است.وی تولید و پخش 30 
برنامه اخاقی و تربیتی و همچنین »سخنرانی های ویژه محرم« از صحن جامع 
رضوی در قالب هشــت قسمت از شــبکه جام جم را از دیگر فعالیت های این 
مجموعه در ماه محرم برشمرد و گفت: این ویژه برنامه ساعت 6:30 صبح پخش 
و تکرار آن ساعت 12:30 از شبکه افق سیما و همچنین از شبکه های سه، پنج، 
قرآن و شبکه های استانی رسانه ملی پخش می شود.رئیس مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: مراسم روضه صبحگاهی با مداحی 
حاج احمد واعظی همه  روزه در دهه اول ماه محرم ســاعت 7 صبح از شبکه افق 
سیما پخش می شود.خیرجو اضافه کرد: ویژه برنامه عزاداری و سخنرانی در جوار 
حرم مطهر رضوی در قالب 10 قسمت تولیدی طی این مدت از شبکه های استانی 
و سراسری روی آنتن می رود.وی »هیئت نوجوانان در مسجد گوهرشاد« را از دیگر 
ویژه برنامه های این روزها عنوان کرد که در قالب 11 قسمت 50 دقیقه ای تولید 
و هر روز بین ساعت 17 تا 18 از شبکه امید به  صورت اختصاصی پخش می شود.

خیرجو ویژه برنامه عربی »ثامن الحجج علیه السام« از شبکه الکوثر و برنامه زنده 
»الحسین عند الرضا علیهماالسام« که هر شب ساعت 20 از شبکه جهانی ثقلین 
با اجرای مجری مطرح بین المللی ســیداحمد نجف پخش می شــود را از دیگر 
برنامه های تدارک دیده  شده این روزها برشمرد.وی با بیان اینکه ویژه برنامه تاسوعا 
و عاشورای حسینی نیز از شبکه سحر اردو پخش خواهد شد، گفت: 20 مستند 
گزارشی و کلیپ نیز در دهه اول محرم به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و 
غیره تولید و در شبکه های مختلف داخلی و بین المللی و همچنین فضای مجازی 
پخش خواهد شــد.خیرجو در پایان ابراز امیدواری کرد تاش خادمان رسانه ای 
حضرت رضا)ع( که در راســتای بزرگداشــت ماه محرم در روزهای شیوع کرونا 
صورت می گیرد، مورد رضای اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( و مردم شــریف و 

والیتمدار ایران اسامی و مسلمانان نقاط مختلف جهان قرار گیرد.

©jسبک زندگی امام رضا 
 در کتاب »سفر با خورشید« 

آستان: به همت اداره امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی کتاب »سفر با 
خورشید« به زبان عربی با شمارگان 8 هزار نسخه منتشر شد. هدف از انتشار این 
کتاب تشــریح سبک زندگی امام رضا)ع( برای مخاطبان است که نقشه راه را به 
عاقه مندان کمال و معرفت نشــان داده و مؤلفه های زندگی مبتنی بر عقانیت 

برگرفته از آموزه های ناب رضوی را تبیین کرده است.
بخش های اصلی این کتاب شــامل زندگی روحی، خانــواده، روابط اجتماعی، 
سامتی و تغذیه است که با بهره گیری از تعالیم و آموزه های رضوی تاش دارد 
تا به مخاطب این مفاهیم ارزشمند را آموزش دهد.مترجم کتاب سفر با خورشید 
دکتر حمید عباس زاده است که به همت اداره کل ارتباطات اسامی آستان قدس 
رضوی برای مخاطبان عرب زبان منتشر شده است. عاوه بر نسخه مکتوب که از 
طریق پست برای مخاطبان ارسال می شود، این کتاب به  صورت الکترونیکی در 

شبکه های اجتماعی بارگذاری شده و برای مشترکان این اداره ایمیل می شود.

 آستان   ماه محرم، ماه سراسر حزن، ماه 
عزای سید و ساالر شهیدان از راه رسید. هر 
به  این زمان هیئت های مذهبی  سال در 
استقبال ماه محرم می  رفتند اما امسال با 
وجود کرونا، محرمی متفاوت از محرم های 

گذشته تجربه خواهیم کرد.
محرم امســال، حال و هوای دیگری دارد 
و شــور و شعور حسینی با چهره متفاوتی 
خودنمایی می  کند. حال که باید غم و اندوه 
شهادت بزرگمردی را در سینه داشته باشیم 
و در سوگ از دست دادنش در کنج خلوت 
اشک ماتم بریزیم، چه نیکوست عزاداریمان 
با شعور حسینی همراه باشد و در میان اشک 
از ماهیت قیام ســومین امام شیعیان نیز 
آگاهی داشته باشیم و بر معرفتمان نسبت 
به امام حسین)ع(، شناخت یاران حسین بن 
علی)ع( و… بیفزاییم. این امر جز با مطالعه 
و پرسش ممکن نمی  شود. در همین راستا 
انتشارات آســتان قدس رضوی به عنوان 
نهادی بــا دغدغه های فرهنگی و ترویجی 
تاش دارد با انتشــار و معرفی کتاب های 
مفید مردم را با ماهیت و واقعیت قیام امام 
حسین)ع( آشنا کند. به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم الحرام 1۴ کتاب برای آشــنایی 
کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن با سبک 
و سیره امام حســین)ع( معرفی می شود.

بچه های عاشورا»
مجموعه هفت جلدی »بچه  های عاشورا« به 
قلم طاهره ایبــد از گروه کودک و نوجوان 
انتشارات به نشــر با نام »کتاب  های پروانه« 
برای کودکان منتشــر شــده اســت. این 
مجموعه شامل هفت عنوان کتاب »شمشیر 
و اسب زخمی«، »اســیران کوچک«، »مرد 
و میدان«، »کوچــه به کوچه«، »جنگجوی 
کوچک«، »از غریبه ها می  ترسم« و »عطش 
و آتش« اســت که داستان های کوتاهی از 
سرگذشت شهدای کودک و نوجوان کاروان 
امام حســین)ع( و دلیری  هــای آنان را در 
کربا با زبانی داســتان  وار و کودکانه بازگو 
می کند. کتاب »شمشــیر و اسب زخمی« 
داستان شــهامت عمرو، فرزند جناده بن 
حارث سلمانی در سرزمین کربا را روایت 
می کند. کتاب »اســیران کوچک« روایتگر 
حماسه و شهادت اندوهناک طفان مسلم 

بن عقیل است. 
در کتاب »مرد و میدان« شهامت های قاسم، 
فرزند نوجوان امام حســن مجتبی)ع( در 
کربا روایت می شــود و در کتاب »کوچه 
به کوچه« چگونگی شــهادت قاسم فرزند 
حبیب بن مظاهر، یار باوفای امام حسین)ع( 
در واقعه کربــا را می  خوانیم. »جنگجوی 
کوچک« داستان رشادت های عبداهلل فرزند 
امام حسن مجتبی)ع( در واقعه کربا را بیان 
می  کند و در کتاب »از غریبه ها می  ترسم« 
داســتان محمد فرزند سعید بن عقیل در 
واقعه کربا بازگو می  شود. در آخرین جلد 
این مجموعه نیز با عنوان »عطش و آتش« 
قصه شهادت علی اکبر)ع( فرزند رشید امام 
حسین)ع( در میدان نبرد روایت می  شود که 
با شجاعت تمام در واقعه کربا حضور داشت 

و به شهادت رسید.
 
دلنوشته ای از کتاب سرخ کربال»

»داســتان یک مرد: قصــه حضور حبیب 
بن مظاهر در کربــا« رمانی مذهبی برای 

نوجوانان اســت که مجید مامحمدی به 
عنوان نویســنده اثــر در آن، قصه حضور 
حبیب بن مظاهر را در کربا روایت می کند. 
از منظــر مامحمــدی قصــه حبیــب، 
دلنوشته ای از کتاب سرخ کرباست؛ قصه 
مردی شــوریده که دل بــه دریای زالل 
محبت امــام حســین)ع( داد و هر آنچه 
داشــت از جان، مال و زندگی تقدیم راه او 
کرد؛ حبیب برای شــهادت، لحظه ها را با 
شوق یکی یکی می شمرد و هر قدر که به 
زمان پرواز نزدیک تر می شد، نگاهش زالل تر 
و زیباتر بود. نویسنده این داستان را در قالب 
17 فصل روایت می کند و برای نگارش این 
کتاب از منابع متعددی مانند »ســوگنامه 
آل محمد)ص(«، »منهاج الدموع«، »ماهیت 
قیام مختار«، »بحاراالنــوار«، »زندگانی امام 
حسین)ع(«، »ترجمه تاریخ طبری«، »روضه 
الشهدا«، »منتخب التواریخ«، »مقتل الحسین 
مقّرم«، »مناقب آل ابی طالب)ع(«، »منتهی 
االمال«، »فرهنگ عاشورا«، »قصه کربا« و... 

استفاده کرده است.
 
یک دختر بی  گوشواره»

»یک دختر بی  گوشــواره« اثری از »شاهین 
رهنما« است. نویسنده در این اثر مجموعه  ای 
از اشعار مذهبی را برای نوجوانان گروه سنی 
»د« و »ه« ســروده اســت که به نوعی وقایع 
عاشورا را برای آن ها به تصویر می کشد؛ به نشر 
چاپ اول این اثر 2۴ صفحه ای مصور رنگی 

را در قطع وزیری کوتاه منتشر کرده است. 
جلد پنجم از مجموعه »یک نفر تو را دوست 
دارد«، با نام »امام حســین)ع(« به قلم علی 
باباجانی هم دیگر کتاب پیشنهادی به  نشر 
برای مخاطبان نوجوان است که داستان هایی 
برگرفتــه از احادیــث امام ســوم را روایت 
می کند. چاپ اول این اثر سال 95 در قطع 
وزیری کوتاه منتشر و روانه بازار شده است. 
»امام حســین)ع(« از مجموعــه »قصه های 
زندگانی چهارده معصوم)ع(« توســط جواد 
نعیمی نگاشته شده و در این اثر نیز 10 قصه 

از زندگی امام حسین)ع( روایت می  شود.

ادعیه و اعمال محرم و صفر»
»ادعیــه و اعمال محــرم و صفر« از جمله 
کتاب های به  نشر اســت که به گروه سنی 
بزرگساالن تعلق دارد. این کتاب نخستین 
جلــد از مجموعه هفت جلــدی »ادعیه و 

اعمال ماه های قمری« در قطع جیبی بوده 
و بتول احمدی آن را بازنگری کرده است.

قصه های روضه»
»قصه هــای روضه« عنــوان کتابی به قلم 
بیژن شهرامی دربردارنده قصه های کوتاه از 
خاطرات و روایات درباره اصحاب و مجالس 
روضه  خوانی است که در سه فصل با عناوین 
»خدای تعالی و حضرات مؤمنین«، »عالمان 
دینی« و »شــهدا، پیرغامان، هنرمندان و 
غیره« روایت می شــود. این اثر که به گفته 
مؤلــف آن بر مبنای مطالعــات و تحقیق 
میدانی نگاشــته شده است، خاطراتی را از 
بــزرگان بازگو می کند که در منابعی دیگر 
ذکر نشــده و برخی از قصه ها نیز از منابع 
دســت اول و معتبری همچــون »لهوف«، 
»کامل الزیارات«، »دانشنامه جهان اسام«، 
»ز مهر افروخته«، »قندان های همیشه پر«، 

»پارسای کویر« و غیره استخراج شده  اند.

حکمت های حسینی»
»حکمت های حســینی« ششمین کتاب 
از سلســله کتاب های »راه زندگی« اســت 
که جواد محدثی، نویســنده این مجموعه 
به ترجمه و توضیح چهــل حدیث از امام 

حسین)ع( پرداخته است.
 تبییــن ۴0 موضوع اخاقی و اجتماعی با 
ترجمه  ای روان همراه با توضیحی مختصر 
و اســتفاده از اشعاری متناسب در البه الی 
مطالــب، از ویژگی های این اثر به شــمار 
می  رود. جواد محدثــی در کتاب دیگرش 
با عنوان »سیره حســینی« که دربردارنده 
چهل حدیث است، نگاهی گذرا به سیره و 
سنت امام حسین)ع( دارد که از زبان ائمه 
اطهار)ع( بیان شده است. بررسی موضوعات 
گوناگون اعتقادی، اخاقی، اجتماعی و...، 
ترجمــه روان، توضیح مختصر هر حدیث، 
ذکر اشعار و نقل داســتان های تاریخی را 

می توان از شاخصه های این اثر دانست.

امام حسین)ع( در قریحه شاعران »
و مداحان

در میــان آثاری کــه مزین به نــام امام 
حسین)ع( شده است آثاری دیده می شود 
که شــاعران و مداحان اهــل بیت)ع( در 
رثای سومین امام شیعیان سروده اند که در 
این میان می توان به کتاب »سبوی کربا« 

سروده حســین ترکمانیان اشاره کرد که 
کتاب مؤثری برای آشــنایی با سیره امام 
حسین)ع( اســت. این اثر به نوعی تجلی 
عاشورا در شــعر معاصر پس از انقاب به 
شــمار رفته و حاصل تاش و کنکاشی در 

شعر عاشورایی پس از انقاب است. 
محمدجــواد  ســروده  »مصباح الهــدی« 
پیام هــای  از  مجموعــه  ای  غفــورزاده؛ 
روشنی  بخش سیدالشهدا)ع( و اربعینی از 
سخنان امام حسین)ع( است که شاعر آن 

را در مجموعــه  ای کوچک، 
به پیشــگاه دوســتداران و 
پیــروان آن حضرت تقدیم 
کرده است. »منظومه عشق« 
کتاب شــعری سروده  نیز 
ســیدرضا مؤید اســت که 
در هفــت فصل، عــاوه بر 
شرحی از یاران شهادت طلب 
ســاالر شــهیدان، اشعاری 
نیز در رثای آنان به نشــانه 
مهــر و محبت نســبت به 
آنان در خــود دارد. کتاب 
مجموعه  ای  »گلبرگ هــا« 

شــامل غم مویه ها و سوگ  سروده هایی در 
ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اثر 
ســیدرضا مؤید از شاعران و ذاکران آستان 
مقدس اهل بیت)ع( اســت. این مجموعه 
شامل تک  بیت ها و پاره  دم هایی است که در 
هیئت های مذهبی و مجالس عزاداری مورد 
استفاده مداحان اهل بیت)ع( قرار می گیرد.

روایت داستان های عاشورایی در »
گوشه ششم عاشقی

 کتاب »گوشه ششــم عاشقی« مجموعه 
داستان های عاشورایی به قلم سیدمحمد 
سادات اخوی است که شامل مجموعه ای 
از داستان های شــهدای جوان قیام کربا 
همچون حضرت قاســم)ع(، حضرت علی 

اکبر)ع( و... برای نوجوانان است.
 این اثر 211 صفحه  ای در سه بخش روایت 
می شود. عاقه  مندان به تهیه این کتاب ها و 
مشاهده و تهیه سایر محصوالت انتشارات 
آســتان قدس رضوی می  توانند به نشانی 
اینترنتی behnashr.com یا فروشگاه های 
کتــاب و محصوالت فرهنگی به نشــر در 
مشــهد و نمایندگی های سراســر کشور 

مراجعه کنند.

 به مناسبت 
فرارسیدن ماه 

محرم الحرام ۱۴ 
کتاب برای آشنایی 
کودکان، نوجوانان 

و بزرگساالن با 
سبک و سیره امام 
حسین)ع( معرفی 

می شود

بــــــــرش

نگاهی به شماری از کتاب های » به نشر« که با موضوع عاشورا منتشر شده است 

  عزاداری البه الی صفحات کاغذی
راه اندازی پویش »خادمان ©

کوچک حسینی« در اصفهان
آستان: مسئول کانون بانوان آستان قدس 
رضوی استان اصفهان اظهار کرد: به منظور 
برگزاری هر چه باشــکوه تر عزاداری سرور 
و ساالر شــهیدان پویش »خادمان کوچک 

حسینی« برگزار شده است.
حوریه رجالی، مسئول کانون بانوان آستان 
قدس رضوی اســتان اصفهان گفت: کانون 
بانوان به منظور برگزاری هرچه باشــکوه تر 
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( در 
شرایط شیوع ویروس کرونا برگزاری پویشی 
با عنوان خادمان کوچک حسینی را از اول 

محرم آغاز کرده است.
رجالی در خصوص نحوه برگزاری این پویش 
گفت: این پویش برای رده ســنی 9 تا 15 
سال در نظر گرفته شده است و کودکان و 
نوجوانان می توانند عکس ها و فیلم های خود 
را از مداحی، نقاشــی خاق، عکاسی، حل 
جدول، ســیاه پوش کردن منازل و معابر به 
 @SAYED_IMAM_I_RAOOF آیدی
ارسال کنند.وی افزود: مهلت شرکت در این 
پویش 16 شهریور است و به برگزیدگان به 

قید قرعه جوایزی معنوی اهدا می شود.

عزاداری سوگواران حسینی ©
در پارک قزل قلعه 

آستان: به همت خادمیاران کانون خانواده 
شــهدای آســتان قدس رضــوی و پایگاه 
بسیج شهید علی هاشمی، مراسم سخنرانی 
و عــزاداری در محــل بوســتان قزل قلعه 

منطقه 6 تهران برگزار می شود.
با توجه به شیوه نامه های اباغی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا بــرای برگزاری هیئت های 
عــزاداری و همچنین تأکیــد مقام معظم 
رهبری بر تمکین از دســتورات این ستاد، 
دوستداران اباعبداهلل الحسین)ع( در محله 
یوسف آباد مراسم سخنرانی و عزاداری خود 
را در فضای باز بوســتان قــزل قلعه برگزار 
می کنند .این برنامه از 31 مرداد ماه به مدت 
10 شب از ساعت 18:30 لغایت 20 برگزار 
خواهد شد که از همه عاشقان امام حسین)ع( 
برای حضور در مراســم دعوت می شــود.

توزیع یک هزار وعده غذای ©
متبرک در کاشمر

آســتان: مدیر کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی کاشمر از توزیع یک هزار وعده غذای 
متبرک رضوی میــان مبتایان به ویروس 
کرونا، کادر درمانی بیمارستان ها و مناطق 

محروم این شهرستان خبر داد.
احمد قادری با اشاره به اینکه توزیع غذای 
متبرک رضــوی برای دومیــن مرحله در 
بیمارستان شهید مدرس)ره( با هدف تقویت 
روحیه بیماران و کادر درمانی انجام می شود، 
افــزود: بیــش از 300 وعده غذا توســط 
خادمیــاران رضوی بین بیماران بســتری 
شــده و کادر درمانی در بیمارستان شهید 

مدرس)ره( کاشمر توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه در تمامی مراحل انتقال 
و توزیع غذای حضرت پروتکل های بهداشتی 
به صورت دقیق اجرا می شــود، افزود: برای 
خدمت رســانی و توجــه بــه محرومان و 
نیازمنــدان نیز 700 وعــده غذای متبرک 
رضوی توسط خادمیاران در روستاهای قوچ 
پلنگ، کاژغونه، فرگ و حاجی رجب از توابع 

بخش مرکزی کاشمر توزیع شد.
مدیر کانــون مرکزی خادمیــاران رضوی 
کاشمر گفت: در مرحله نخست توزیع غذای 
متبرک رضوی در فروردین ماه امسال، هزار 
وعده غذا بین بیماران کرونایی بستری شده 
و کادر درمانی بیمارستان شهید مدرس)ره( 

و مناطق محروم شهر توزیع شد.

برگزاری سنت ©
چهارپایه خوانی توسط 

خادمیاران رضوی 
آستان: مسئول کانون محله ای خادمیاران 
رضــوی نوربــاران اظهــار کرد: مراســم 
چهارپایه خوانی هر شب با همت خادمیاران 
کانون محله ای نورباران برگزار می شود.سعید 
سروری زاده از برپایی مراسم چهارپایه خوانی 
در ماه محرم خبر داد و گفت: این برنامه هر 
شب پس از نماز مغرب و عشا با حضور مردم 

و خادمیاران رضوی برگزار می شود.
وی افزود: در قدیم که هنوز خبری از بلندگو 
نبــوده، برای اینکه صــدای مداح به گوش 
مردم برسد و همه عزاداران بتوانند چهره او 
را ببینند، مداح روی چهارپایه ای می ایستاد 
و مردم دور او جمع شــده و روضه خوانی را 
آغاز می کرد.ســروری زاده تصریح کرد: این 
مراسم به  علت پیشگیری از شیوع بیماری 
کووید19 در دهه نخست محرم هر شب در 
فضای باز روبه روی مسجد نورباران با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی برگزار می شــود. وی اضافه کرد: 
کانون محله ای خادمیاران رضوی نورباران در 
این روزها عاوه بر برنامه چهارپایه خوانی، 
هر شــب به صورت پخش زنــده، هیئت 
»دلدادگان رضا)ع(« در فضای اینستاگرام را 

نیز راه اندازی کرده  است.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 دوشنبه 3 شهریور 1399  4 محرم  1442 24 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9327

  قدس/محمدحسین مروج کاشانی رئیس اداره پاسخگویی 
به ســؤاالت دینی حرم مطهر رضوی از راه اندازی کارگاه تولید 

ماسک برای مقابله با کرونا خبر داد.
حجت االسام والمسلمین مهدی حسن زاده به خبرنگار قدس 
گفت: این کارگاه از اواخر مرداد ماه سال جاری و با پایان یافتن 
کار تولید لباس برای شــیرخوارگان حسینی و با همت بخش 
خادمیاران رضوی این اداره در محل مسجد صدیقی ها )طبقه 
منهای یک( با هماهنگی مسئوالن مربوط راه اندازی شد و قرار 

است روزانه حدود 500 عدد ماسک در این کارگاه تولید شود.
وی ادامه داد: قرار اســت بانوان خادمیار رضــوی این اداره به 
همــراه خواهران، زائران و مجاوران مشــهدی که عاقه مند به 
خدمت در این زمینه هســتند، این ماسک ها را دوخته و برای 
مصــرف خادمیاران رضوی حرم مطهر امام رضا)ع( و زائران در 
مناســبت های پیش رو در ماه محرم و صفر مورد استفاده قرار 

گیرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: هم اکنون تعداد 6 دستگاه خیاطی 
مربوط به تولید ماسک در این مسجد فعال بوده و ماسک های 
مربوط با اختصاص کمک های افراد نیکوکار و خیران در دو مدل 
استاندارد »دوالیه« و »تک الیه« و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

تولید می شود.
حجت االســام حســن زاده تصریح کرد: با توجه به در اختیار 
داشتن طبقه تحتانی مسجد صدیقی ها که همه ساله برای تولید 
لباس شیرخوارگان حسینی در مراسم ماه محرم استفاده می شد 
و آمادگی خادمیاران رضوی این اداره و بسیاری از بانوان نیکوکار 
مشهدی عاقه مند به خدمت در این زمینه تصمیم بر آن شد 
که از ظرفیت این مکان برای تولید ماســک در شرایط حاضر 
برای مصرف در اماکن متبرکه رضوی و در راســتای جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا استفاده شود.رئیس این اداره اظهار کرد: 
فعاً با توجه به تهیه پارچه مخصوص تولید ماسک و دوک های 
نخ و همکاری بانوان دوزنده ماســک، قرار است حدود 10 هزار 
عدد ماسک در این کارگاه تولید شود و ادامه فعالیت این کارگاه 
بستگی به حمایت های خیران و نیکوکاران عاقه مند به خدمت 
در این زمینه دارد.وی یادآور شد: بانوان عاقه مند به خدمت در 
این زمینه و خیران نیکوکار برای هماهنگی و مشارکت در این 
امر خداپسندانه می توانند با ارسال عدد 8 به شماره تلفن همراه 
09153103883 و پــس از انجام هماهنگی های مربوط که از 

طریق همین شماره تلفن انجام می شود، اقدام کنند.

عزاداری هیئت نوجوانان در حرم مطهر رضوی»
رئیس این اداره همچنین به برگزاری عزاداری ویژه نوجوانان در 

دهه اول ماه محرم الحرام سال جاری در بارگاه مطهر رضوی اشاره 
و خاطرنشان کرد: مراســم عزاداری هیئت انصارالمهدی)عج( 
وابســته به اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزی استان 
خراسان رضوی همه روزه در دهه اول ماه محرم از ساعت 17 تا 
18 در محل صحن مسجد گوهرشاد مشهد و با حضور نوجوانان 

دانش آموز عضو این هیئت برگزار می شود.
وی اضافه کرد: در این مراســم قاریان، دکلمه خوانان و مداحان 
نوجوان به ارائه برنامه خواهند پرداخت، همچنین ســخنرانان 
مطرح کشوری همچون استاد شهاب مرادی، استاد حلوائیان، 
اســتاد حاج علی اکبری و... در زمینــه مباحث مربوط به قیام 

عاشورا برای نوجوانان به ایراد سخن می پردازند.
حجت االسام والمسلمین حسن زاده تصریح کرد: هدف از اجرای 
این برنامه ترویج و تعظیم شعائر اسامی در برپایی مجالس عزای 
حضرت امام حسین)ع( برای نوجوانان و اهمیت حضور آنان از 

لحاظ تربیتی و اخاقی در این مراسم است.
این مقام مســئول گفت: این مراسم هر روز با حضور 150 نفر 
از دانش آموزان و نوجوانان این هیئت و با هماهنگی مسئوالن 
مربوط و با رعایت شــیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی، انجام 

فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و... برگزار می شود.
وی یادآور شــد: همچنین مراســم »احلی من العســل« ویژه 
نوجوانان دانش آموز پسر در راستای بصیرت و معرفت حضرت 
قاسم بن الحسن)ع( نوجوان فداکار حاضر در قیام عاشورا در روز 
ششم ماه محرم الحرام سال جاری و با انجام هماهنگی های الزم 
و رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، در حرم مطهر امام رضا)ع( 

برگزار می شود.

خبر

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی خبر داد

راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حرم مطهر رضوی
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 تفاوت بین فلسفه اسالمی و فلسفه غرب اندیشه: غالمرضا اعوانی، رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران در گفت وگو با ایبنا گفت: تفاوت فلسفه اسالمی و غرب، مثل غذای ایرانی و چینی است، به عنوان 
غذا بودن )یعنی اینکه نام غذا دارد( یکی است، اما دو تفاوت اساسی دارد. بعضی ها می گویند چون فلسفه اسالمی یا مثالً مسیحی است، پس فلسفه نیست، اگر فلسفه است پس قید اسالمی و مسیحی و... مثل همان 

غذای ایرانی و چینی است. ما برای اینکه مشخص کنیم در کجا پدید آمده است، اسم های مختلفی از قبیل یونانی و التین و... می گذاریم، ولی اگر فلسفه را درست به کار ببریم اشتراک دارند.

 نمونه هایی از رفتارهای مذهبی کشورهای دیگر ©
در ایام کرونا 

ایکنا: هادی وکیلــی، عضو هیئت علمی 
گروه مطالعات تطبیقی عرفان و مدیر گروه 
پژوهشــی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، در نشست 
علمی »جنبش های معنوی و کووید۱۹« 
که به صورت مجازی برگزار شــد، با بیان 
اینکــه حتماً متولیــان دینی در خصوص 
امکان جمع میان عزاداری و رعایت دســتورات بهداشتی باید تدابیری بیندیشند، به 
نمونه هایی از رفتارهای مذهبی در کشــورهای دیگر اشاره و اظهار کرد: تجمعاتی در 
سال ۲۰۲۰ در مالزی، هند و پاکستان با عنوان شعائر دینی انجام و موجب شیوع این 
بیماری در کشورهایشان شد؛ هزار و6۰۰ نفر در مالزی تجمعی داشتند و آمار نشان 
داد که شــیوع کرونا بیشتر شده؛ در پاکستان هم مورد مشابه رخ داد؛ در دهلی هم 
مرکز جهانی جماعت تبلیغی، تجمعی داشتند و همین تجربه رخ داد، بنابراین امروز 

عزاداری ما هم کانون تمرکز دیگران است.
وکیلی با اشاره به رفتار برخی مکاتب و فرقه های مذهبی جدید در مسیحیت و تعامل 
آنان با کرونا، بیان کرد: یکی از جنبش هایی که خیلی پر ســر و صداست، یک گروه 
مسیحی )شین چون جی( در کره جنوبی است؛ این فرقه مذهبی و افراطی افزون بر 
۲۴۵ هزار عضو رسمی در کره جنوبی دارد و ۱۲ تشکیالت و گروه آن در سراسر این 

کشور به صورت مخفیانه به تبلیغ فرقه خود مشغول هستند.
وی اضافه کرد: لی مان هی، رهبر آیین نوظهور شین چون جی کره گفت: »ای کسانی 
که به ما اعتقاد دارید، بدانید که این بالی بزرگ )کرونا( در بخش مکاشــفات انجیل 
پیشــگویی شده اســت. این مصیبت آمده تا جلو رشد آیین جدید مسیحیت یعنی 
مسیحیت شین چون جی در کره را بگیرد. این دوره تلخ پایان خواهد یافت، تحمل 

و صبر داشته باشید«.
وکیلی تصریح کرد: این در حالی است که همین فرقه سبب شیوع کرونا شدند؛ یک 
بیمار آلوده وارد کلیسا و موجب ابتالی دیگران شد. این ها معتقدند بیماری یک گناه 
است و شرط پاک شدن هم، حضور در جمع دینداران و نمازگزاران است، ازاین رو این 

فرد وارد این تجمع شد و دیگران را مبتال کرد.
مدیر گروه پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان 
کرد: نرخ کرونا در مناطق ارتدوکس نشــین اسرائیل بیشتر از سایر مناطق است؛ این 
گروه در ۹ مارس ۲۰۲۰ معابد را باز کردند و سبب گسترش بیماری شدند؛ در هند هم 
یک واعظ ۷۰ ساله از خود قرنطینه سازی اجتناب و در چند نشست مذهبی شرکت 

کرد؛ خود این فرد در نهایت تسلیم بیماری و آزمایش نزدیکانش هم مثبت شد.
وی افزود: سفر به اماکن مقدس هندو، در مدت شیوع موج اول کرونا به صورت روزانه 
در حال انجام بود و جماعت چند ده میلیونی در سواحل رودخانه گنگ مراسم داشتند 
و موجب باال رفتن ابتال به کرونا شــدند؛ از این رو دولت این کشور همه مراسم ها را 

تعطیل و مراکز را بست تا جلو شیوع را بگیرد.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات تطبیقی عرفان با بیان اینکه یکی دیگر از فرقه ها، 
انجمن بین الملل آگاهی کریشنا)اباک( است که هزار نفر در مراسم یک خاکسپاری در 
سال ۲۰۲۰ شرکت کردند؛ ۲۰ نفر از آنان مبتال بودند و سبب شیوع بیماری شدند، 
اظهار کرد: قاعده مشــترک همه این تجمعات آن بوده که هر وقت تعلیق زودهنگام 
تجمعات مذهبی اتفاق افتاده، ابتال به کووید۱۹ کمتر گزارش شده و کشورهایی که به 

سرعت اقدام پیشگیرانه کرده اند، نرخ شیوع را کنترل کردند.
وکیلی با اشــاره به یک نمونه دیگر در میان مکاتب پر سر و صدا به نام ساینتولوژی، 
اضافه کرد: جنبش ساینتولوژی نزدیک به ۸۰ سال پیش تأسیس شد، طرفداران آن  
بعضاً از هنرپیشه های معروف هستند؛ کلیسای در باز مسیحی متعلق به این فرقه در 
فوریه ۲۰۲۰ اقدام به تجمعی با حضور 3 هزار نفر کرد و پس از آن اعضای این کلیسا 
در خیابان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زیرا موجب گسترش این ویروس شده 
بودند و کلیسا هم قصورش را پذیرفت، ولی توجیه کرد که اقدامش غیرقانونی نبوده 
است. مدیر گروه پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
بیان کرد: البته این کلیســا، پس از این مســئله اقدام به توزیع ماسک و جزوه های 
پیشــگیرانه کرد که به نظر انسان دوستانه و از روی ایمان مذهبی بوده است، گرچه 

برخی به این رفتار سوءظن داشته و آن را تبلیغی می دانستند.

 اندیشه/ افتخاری  »این محرم و صفر است که 
اسالم را زنده نگه داشته است«؛ این جمله معروف 
امام خمینی)ره( آن قدر در بنرها و پرچم های مختلف 
سطح شــهر تکرار شده که بیشتر مردم با آن آشنا 
هســتند. اما آیا تا به حال بــه محتوای این پیام به 
طور دقیــق فکر کرده اید؟ آیا منظــور امام از زنده 
نگه داشتن اســالم صرفاً وجود مسلمان در دنیای 
امروز اســت؟ چرا امام)ره( در جمله معروف خود از 
واژه محــرم و صفر اســتفاده می کنند نه مثالً قیام 
یا شــهادت امام حسین)ع(؟ در مصاحبه ای با دکتر 
مهدی جمشــیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی به بررسی ابعاد پنهان این 
جمله پرداخته ایم که متن آن را در ادامه می خوانید.

آقای جمشیدی! به نظر شما اساساً مالک   
مرگ و پیروزی یک مکتب چیست؟

مکتب را می توان واجد شخصیت دانست، آن را مثل 
یک انســان تصور کرد و بر این اساس به آن صفت 
زندگی و مردگی را نسبت داد. مالک آن برمی گردد 
به اینکه آیا مکتب بدنه اجتماعی دارد یا نه؟ مکتبی 
که در جامعه تحقق و خواهان دارد، یک مکتب زنده 
اســت و مکتبی که حاشیه نشین و منزوی است و 
جز البه الی کتاب ها صحبتی از آن به میان نیست 
را می توان مکتب مرده دانست. مثالً استاد مطهری 
در بحثی که از اقبال الهوری اقتباس کرده؛ با عنوان 
احیای تمدن اسالمی، معتقد نبود تفکر اسالمی در 
ذات خود مرده است یا می میرد، چون حقیقت که 
نمی میرد، بلکه معتقد بود تفکر اســالمی در دل و 
جان مســلمین جایی ندارد یا وارونه شده است و از 
این جهت مرده و ما نیازمندیم تفکر اسالمی را احیا 
کنیم. منظور از این موضوع، زنده کردِن اســالم در 
ذهن و زندگی مســلمانان بود، هر مکتب که اثر و 

فاعلیتی در جامعه داشته باشد، زنده است. 

چه زمانی یک مکتب فاعلیت و اثرگذاری   
خــود را در جامعه از دســت می دهد و ما 

به اصطالح می گوییم آن مکتب مرده است؟
در دو حالــت مرگ یک مکتب اتفاق می افتد؛ یکی 
در حالتی که مکتب توان کارکردی خود را از دست 
می دهد، یعنی در تحقق فلسفه وجودی خود دچار 
ناتوانی می شــود. هر مکتب آماده است به سؤاالتی 
پاســخ دهد و خألهایی را پر کنــد. اما اگر در مقام 

عمل نتوانســت این کارکرد هــا را ایفا کند مردم از 
او روی گردان می شــوند و مکتب در زندگی مردم 
می میــرد. حالت دوم این اســت که مکتب، حالت 
رقابتِی کارکردی خود را از دست بدهد، به این معنی 
که مکتب همچنان کارکردهایی که وعده داده است 
را ایفا می کند اما مردم توانســته اند رقیبی برای آن 
پیدا کنند که بهتر از مکتب فعلی می تواند حوائج و 
احتیاجات آن ها را برطرف کند. در این حالت مردم 
طی یک محاســبه عقالنی از مکتبی که در ابتدا به 
آن گرایش داشتند عبور می کنند و سراغ مکتب و 

مکاتب دیگری می روند. 

خصوصیِت    خمینــی)ره(  امــام  اینکه 
حیات بخشی را به ماه های محرم و صفر نسبت 

می دهند به خاطر چیست؟ 
خصوصیــت احیاکنندگی محــرم و صفر عرضی 
اســت، چون محرم و صفر پاره ای از زمان اســت و 
زمان هم که در ذات خودش فضیلتی ندارد، همیشه 
چیزی بیرون از زمان به آن در مقایسه با زمان های 
دیگر اعتبار و ارزش می دهد. در نتیجه خصوصیت 
زنده کنندگی که امام به محرم و صفر نسبت می دهد 
را باید به اتفاقی که در این ماه افتاده اســت نسبت 
داد و آن عبارت اســت از قیام امام حســین)ع( که 
قیامی اصالحی بــود. اگر مکتب در ذهن و زندگی 
مردم دچار فساد شود، نیازمند برخاستن و شوریدن 
یک مصلح اســت که پرچم اصالح را بلند و نگاه و 

 برداشــت مردم از مکتب را اصــالح کند. چنان که 
امام حســین)ع( هم می فرمایند: من هدفی از قیام 
نــدارم به جز اصالح امت جــدم. اصالح امت جدم 
یعنی اصالح دینداری و ســبک زندگی مردمی که 
پیرو رســول اکرم)ص( بودند. در این صورت نتیجه 
می گیریم که تعظیم امام حســین)ع( تعظیم قیام 
امام حسین)ع( است و تعظیم این قیام تعظیم پرچم 
اصالحی است که ایشــان برافراشته اند و کسی که 
تعظیم می کند منتظر آن اســت که این تکریم، در 
عمل او هم نشــانه ای داشته باشد؛ این طور نیست 
که این یک امر باطنی یا تشریفاتی باشد. ما با تعظیم 
قیام امام حسین)ع( به هر نوع حرکت اصالحی درون 
جامعه اسالمی اعتبار و مشروعیت می بخشیم و اینکه 
امام)ره( می گویند این محرم و صفر است که اسالم 
را زنده نگه داشته است، یعنی دربرابر هر نوع مفسده 
و هر نوع امر نامبارکی که در دل جامعه اسالمی به 
وجود آمده که می خواسته اسالم را دچار بی اعتباری 
و بدعت کند، این نــوع حرکت های اصالحی ورق 
را به نفع اســالم و حقایــق آن برگردانده و از مرگ 
اسالم جلوگیری کرده اســت. تکریم و بزرگداشت 
ماه قیام امام حســین)ع( خود به خود حرکت هایی 
از جنس حسین بن علی)ع( را بازتولید و بازسازی 
می کند، چون به آن مشــروعیت می بخشد. یکی از 
نتایجی که از این بحث می توان گرفت این است که 
هیئت های سکوالر خصوصیت حیات بخشی ندارند، 
چرا؟ چون این ها متمایل هستند به نوعی سوگواری 

شخصی شده و باطنی شده که 
هیچ مخالفتی ندارد و تغییری 
را در جامعــه رقــم نمی زنــد. 
در حقیقت کاری بــا آنچه در 
بستر جامعه رخ می دهد ندارد. 
قیــام امام حســین)ع( به این 
دلیل حیات بخش بــود که در 
برابر عوامل مرگ آفرین اســالم 
ایســتاد و آن هــا را برانداخت. 
آنچه مورد تعظیم ماســت اگر 
این خصوصیت را نداشته باشد 
نه چنیــن محرمی و نه چنین 
سوگواری منجر به احیای اسالم 
خصوصیت  چون  شد،  نخواهد 
حماسی و فاعلیت بخشی ندارد. 
هیئت های سکوالر از این جهت 
تحریف عاشــورا هستند یعنی 
هســته مرکزی قیام عاشورا را 
می گیرند و صورتی تحریف شده 
و تقلبی از آن ارائه می دهند که 

هیچ کارکرد و ثمری ندارد.

آیا رویدادها و حوادث تاریخی وجود دارد   
که تأیید این سخن امام خمینی)ره( باشد؟

گذشــته از قیام حســین بن علی)ع( که واقع شد و 
در عمل نشــان داد چه میزان موجبات احیای اسالم 
را فراهــم کرد، در دوره معاصــر و در جامعه خود ما 
می توانیم به حرکت های تاریخی بزرگی اشاره کنیم 
از جمله انقالب اســالمی. انقالب اســالمی ریشه در 
گفتمان عاشورایی داشت. از اساس شکل گیری که از 
هیئت های مؤتلفه و نیروهای مذهبی برآمد و بعد هم 
به تدریج از طریق همین شبکه های اجتماعی که در 
دل مناسبات و مراسم محرم و صفر شکل می گرفت 
تا ســال آخر که عظیم ترین تظاهرات در عاشــورا و 
تاسوعا برگزار شد. این ها بیانگر این است که حرکت 
انقالبی ســال۵۷ وابستگی جدی به گفتمان عاشورا 
داشــت و این گفتمان در آن نقــش مولد و محرک 
را ایفا کرده اســت. پس از انقالب هم در هشت سال 
دفاع مقدس عظیم ترین انگیزه ای که توانست مردم 
را در خط مقدم نگه دارد و مردم را بســیج اجتماعی 
کند؛ بی شک حماسه عاشــورا بود. من در پژوهشی 
با موضوع وصیت نامه شــهدا دیدم پرتکرار ترین واژه 

در ایــن وصیت نامه هــا نــام مبارک 
حســین بن علی)ع( است؛ این نشان 
می دهد چقــدر تأثیرپذیری فکری و 
روحی از قیام عاشــورا باال بوده است. 
حتی اگر جلوتر هم بیایم آنچه فتنه 
۸۸ را برانداخــت چیزی نبود به جز 
راهپیمایــی ۹ دی که آن راهپیمایی 
هم ریشه در عاشورا داشت. یعنی وقایع 
تاریخی پی در پی که همه از آبشخور 
عاشورا تغذیه می کنند و در بزنگاه های 
تاریخی به سراغ جامعه می آیند و آن 
را از ورطه سقوط نجات می دهند. پس 
ما متوجه می شــویم بخش محرک و 
مولد فرهنگ ما همین محرم و صفر 
است، یعنی اگر قرار باشد انقالبی رخ 
بدهد از این مایه استفاده می کنیم، اگر 
درگیر جنگ و فتنه ای شویم دستاویز 
ما همین ارزش های عاشورایی است نه 
ارزش های دیگر. بنابراین کسانی که 
تصویرســازی های دیگری از فرهنگ 
عمومی ما می کنند حقیقت را بازگو 
نمی کننــد. در این واقعیت های تاریخی نشــانی از 
فرهنگ ایران باستان؛ رســتم و سهراب و اسفندیار 
و.... محل رجوع مردم نبودند. در هشــت سال دفاع 
مقدس اغلب رزمندگان ایرانی بودند اما هیچ کســی 
 پیشانی بند یا رستم به پیشانی اش نبسته بود. چنان که 
آیت اهلل جوادی می فرمایند: جوانان ایرانی در شــب 
عاشــورا ســرود  ای ایران ای مرز پر گوهر نخواندند، 
زیارت عاشــورا خواندند. پس مِن حقیقی فرهنگ ما 
این است، مِن فانتزی تشریفاتی، آن مِن حقیقی که 
در بحران ها به کار می آید نیست. جامعه همیشه نیاز 
به پاالیش دارد چون جامعه انسانی بر اساس اراده های 
انســانی ساخته و بازساخته می شود، همواره در حال 
شدن اســت و جهت حرکت مشخص و یکنواختی 
ندارد؛ بنابراین هم احتمال پیشــروی وجود دارد، هم 
احتمال پســروی؛ بنابراین همیشــه به حرکت های 
اصالحی نیاز داریم. تجدید ســالیانه عاشورا این روح 
حماسی و جنبشی بودن جامعه را برطرف می کند. اگر 
قرار است پرچم عدالت خواهی، ضدیت با اشرافیت گری 
و دفاع از ارزش های اســالمی بلند شود، قیام عاشورا 
ظرفیت الزِم و کافی پشتیبانی تئوریک و حماسی از 

تمام این جنبش ها را دارد.

گفت وگوی قدس با دکتر مهدی جمشیدی

هیئت  سکوالر، نسخه تقلبی قیام عاشوراست

هیئت های سکوالر 
تحریف عاشورا 
هستند، یعنی 
هسته مرکزی قیام 
عاشورا را می گیرند 
و صورتی تحریف 
شده و تقلبی از 
آن ارائه می دهند 
که هیچ کارکرد و 
ثمری ندارد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 3 شهریور 1399  4 محرم 1442 24 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9327

دیدگاه

 آگهی ثبت انتقال شرکت داروسازی و فرآورده 
سهامی  شرکت  شرق  پردیس  ناب  غذایی  های 
ملی  شناسه  و   64166 ثبت  شماره  به  خاص 

14007503308
عمومی                        مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
فوق العاده مورخ 1399,04,01 تصمیمات ذیل 
از  اصلی شرکت  مرکز  نشانی   -  1  : اتخاذ شد 
واحد ثبتی مشهد به شهرستان چناران ، بخش 
شهرک  روستا   ، چناران  دهستان   ، مرکزی 
صنعتی چناران، محله شهرک صنعتی چناران 
، بلوار صنعت )فاز2( ، پالک 0 ، طبقه همکف 
و  یافت  انتقال   9361143996 پستی  کد  به 
گردید.  ثبت   932 ثبت  شماره  ذیل  مراتب 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )955304(
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شرق  افروز  اطلس  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20463 

و شناسه ملی 10380359711

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,03,20 مورخ  العاده  فوق 
تاریخ  تا  مدیره  هیئت  اعضاء   -  1  : شد  اتخاذ 
1400,11,14 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان 
 ، به شماره ملی 0652936946  پور  کاظم حاجی 
به شماره ملی 0062697331 ، علی  امیر مرصعی 
ابریشمی به شماره ملی 0937779229 ، ناصر روح 
بخش فعالی به شماره ملی 0941490610 و خانم 
مژگان نوعی خبازان به شماره ملی 0941520315 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955334(
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مهندسی  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  طوس  شمس  بازرگانی  و 
ملی  شناسه  و   5397 ثبت  شماره  به  خاص 

10380213272
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,04,01 مورخ  سالیانه 
ایرانیان  پژوهان  آئین  موسسه   -  : شد  اتخاذ 
عنوان  به   14006282050 ملی  شماره  به 
نژاد  مافی  خباز  احمد  آقای  و  اصلی  بازرس 
بازرس  عنوان  به   0930502965 ملی  شماره  به 
انتخاب  مالی1399  سال  برای  البدل  علی 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. -ترازنامه وصورتهای 
 . گرفت  قرار  تصویب  مورد   1398 سال  مالی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955569(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957806(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نور کهن ترابر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58230 و شناسه ملی 14005832600

العاده مورخ 1397,05,14 ونامه شماره 97,1883 مورخ 1397,05,27 انجمن  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عفت عباسی به شماره ملی 5239138631 
به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین حسن بیگی به شماره ملی 0794120644 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. آقای احمدنور به شماره ملی 0939404990 و آقای نیما نور به شماره ملی 0942936418 و آقای علیرضا غالمی به 

شماره ملی 0943929776 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )957157(

آگهی تغییرات شرکت بهین رشد آساک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1070 و شناسه ملی 10861827162

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,25 
1399,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 2500000000 ریال به مبلغ 11000000000 ریال منقسم 
به 100 سهم 110000000 ریالی بانام از محل مطالبات شرکت افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل 
اصالح گردید : ماده اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 11000000000 ریال منقسم به 100 سهم 110000000 ریالی با نام  

می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )955823(

آگهی تغییرات شرکت توسعه ایده پردازی دابا زرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12293 و شناسه ملی 14005987642

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم شقایق رفیعیان به کد ملی 
4610682834 ، آقای مهدی عبدالهی اسدآبادی به کد ملی4622205173 و آقای پژمان مختاری فرد جونقانی به کد ملی 4670186493 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. خانم شقایق رفیعیان به کد ملی 4610682834 به سمت رئیس هیئت 
مدیره آقای مهدی عبدالهی اسدآبادی به کد ملی 4622205173 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پژمان مختاری فرد جونقانی به 
کد ملی 4670186493 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 

بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء آقای پژمان مختاری فرد جونقانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )955782(

آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی الماس دیمه سهامی خاص به شماره ثبت 5927 و شناسه ملی 10861073819

ملی  شماره  به  فارسانی  اسالمی  هوشنگ  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,05,05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
4679361859 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهره سلیمانی فارسانی به شماره ملی 4679357932 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره خانم نرگس اسالمی فارسانی به شماره ملی 4670173571 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی اسالمی فارسانی به 
شماره ملی 4679426586 )خارج از سهامداران( به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت مأموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 

مهر شرکت معتبر است.
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7494 

و شناسه ملی 10380232900

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,03,13 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
 0703505718 کدملی  به  توکلی  احمد 
کدملی  به  توکلی  محمود  آقای  و 
به  بیضایی  مژگان  خانم  و   0701998849
کدملی 1062725840 برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957799(
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کارگران  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سیمرغ شرکت تعاونی به شماره ثبت 

88 و شناسه ملی 10380017430

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  و   1397,02,18 مورخ  سالیانه 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره   97,3,28 مورخ   2341
ذیل  تصمیمات  قوچان  شهرستان  اجتماعی 
اتخاذ شد : - آقای مصطفی آهنچیان به شماره 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0870390678 ملی 
به کدملی 288113575  اربابی یدکی  غالمرضا 
به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال 
مالی 1397 انتخاب شدند. -- صورتهای مالی 

سال96-95 مورد تصویب قرار گرفت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )957161(
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آگهی تغییرات شرکت رفاه سازان تردد ایمن 
ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 59655 و شناسه ملی 14006240993

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,02,14
ملی  شماره  به  باوجدان  قاسم  سید  آقای 
مدیره  هیئت  رئیس  بسمت   0941675459
ومدیرعامل آقای سید کاظم با وجدان به شماره 
مدیره  عضوهیئت  بسمت   0920422527 ملی 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند . کلیه اوراق 
با  بانکی  و  ورسمی  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و 
امضای آقایان سیدقاسم با وجدان یا سید کاظم 
با وجدان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957159(
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مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت  خراسان  ثامن  راهسازی  و  راهداری 
ملی  شناسه  و   15934 ثبت  شماره  به  تعاونی 

10380315480
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ   57414 شماره  ونامه   1398,03,23 مورخ 
اجتماعی  کارورفاه  تعاون  اداره   1398,05,09
-غالمرضا   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد 
محمدی  پور  رضا   - آبادی2851258915  علی 
 0901102547 مسعودی  محسن   0901863262
عبدالعظیم  و  شرکت  اصلی  بازرسان  سمت  به 
بازرس  سمت  به   0931885884 دوست  شرافت 
 1398 مالی  سال  برای  شرکت  البدل  علی 
به   97 سال  مالی  صورتهای   2-  . شدند  انتخاب 

تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957158(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن و ماشین 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 12069 و شناسه ملی 10380277634

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,12,14 مورخ 
اختیارات   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح 

صورتجلسه تفویض گردید.
خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )957156(
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یگانه  تخمگذار  مرغ  تغییرات شرکت  آگهی 
نیرو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 845 و شناسه ملی 10380591242

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,04,12 مورخ  سالیانه 
اتخاذ شد : 1 - آقای محسن عصارنیا بشماره 
برلیانی  محسن  آقای  و   0942680634  : ملی 
به  ترتیب  به   0934009108  : ملی  بشماره 
شرکت  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  سمت 
. گردیدند  تعیین  مالی  یکسال  مدت  برای 
 2- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
قرارگرفت.  تصویب  مورد   98 مالی  سال  به 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )957139(
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات 
نگین راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2062 

و شناسه ملی 10340057477

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس 
استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد 
، بخش فرخ شهر ، شهر فرخ شهر، محله شهدا 
، خیابان شهدا ، میدان انقالب ، پالک 225- ، 
تغییر   8831835651 پستی  کد  همکف  طبقه 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )955792(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی میزدج کار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2058 و 

شناسه ملی 10861347438

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,05,22 مورخ  العاده 
قم  استان  از شرکت در  : شعبه ای  اتخاذ شد 
دهستان   ، سلفچگان  بخش   ، قم  شهرستان   ،
جاده   ، قدیمی  محله  طایقان،  روستا   ، نیزار 
پالک   ،  2  ) مسکن  بنیاد   ( خیابان   ،  ) اصلی   (
، طبقه همکف، کدپستی 3736133675   127

افتتاح گردید.
چهارمحال  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرکرد )955790(
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آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی الماس 
دیمه سهامی خاص به شماره ثبت 5927 و 

شناسه ملی 10861073819

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1397,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای هوشنگ اسالمی فارسانی به شماره ملی 
4679361859 و خانم زهره سلیمانی فارسانی 
نرگس  خانم  و   4679357932 ملی  شماره  به 
اسالمی فارسانی به شماره ملی 4670173571 
شرکت  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  سمت  به 
برای باقیمانده مدت مأموریت هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 

)955780(
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شرکت در مجالس عزاداری انسان را از دل مردگی حفظ می کند  رسا: حجت االسالم محمد میرزامحمدی، استاد حوزه علمیه قم در سومین شب عزاداری ماه محرم هیئت رزمندگان اسالم که در جوار گلزار 
شهدای قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه مجالس عزاداری به نشر و ترویج معارف الهی منجر می شود، عنوان کرد: بر اساس روایت ها، مجالس عزای اباعبداهلل)ع( عامل عاقبت به خیری انسان هاست. وی با اشاره به اینکه 
فتنه های آخرالزمان سبب دل مردگی انسان ها می شود، خاطرنشان کرد: امام رضا)ع( می فرمایند: »اگر کسی در مجلسی حاضر شود که در آن جلسه امر ما اهل بیت)ع( زنده نگه داشته می شود، دچار دل مردگی نخواهد شد«.

محرم امسال و احیای روضه های خانگی©

به نظر می  رسد احیای روضه های خانگی در محرم امسال یکی از الطاف 
خفیه خداوند در روزهای گسترش ویروس کروناست. روضه هایی که به 
وســیله آن می توان با نفوذ در فرهنگ جامعه مردم را بیشــتر با اسالم 
ناب محمدی آشــنا کرد. در کتاب کامل الزیارت مرحوم ابن قولویه قمی 
به روایت مســتندی اشاره شده است که بر مبنای آن اگر نمی توانیم در 
روز عاشورا کربال باشــیم، روضه خانگی برگزار کنیم. در این روایت در 
ثواب زیارت امام حســین)ع( در روز عاشورا از راه دور برای افرادی که 
به هر دلیل، توان حضور در کنار مرقد و مضجع مبارک امام حسین)ع( 
در کربال را ندارند، بیان شده است که امام باقر)ع( در آداب روز عاشورا، 
حضور در شهر کربال و در کنار قبر مطهر امام حسین)ع( را به شیعیان، 
توصیه فرموده و ثواب بسیار بسیار فراوان آن را متذکر می شود. حضرت 
می فرماید: هر که در روز عاشــورا، حســین بن علــی)ع( را زیارت کند 
و در کنار قبرش ِگریان باشــد، خداوند عزوجــل را در قیامت با 2هزار 
هــزار ثواب حج، 2هزار هزار ثواب عمره و 2هزار هزار ثواب جهاد دیدار 
می کند که ثواب هر حج، عمره و جهاد همانند ثواب حج  گزار، عمره  گزار 
و جهادگر همراه با پیامبر)ص( و امامان  معصوم)ع( است. از حضرت)ع( 
سؤال می شود که افراد و شیعیان بی شماری هستند که توفیق حضور و 
درک قبر مطهر امام حسین)ع( در روز عاشورا را ندارند، تکلیف چیست؟ 
امام باقر)ع( ثواب بســیار عجیبی را برای ســوگواری در خانه و منزل، 
بــرای چنین افراد ذکر کرده و بیــان می کند: فردی که توان حضور در 
کنار مرقد امام حســین)ع( را ندارد وقتی روز عاشورا می شود به بیابان 
برود یا روی بلندِی خانه اش، با اشــاره به امام حســین)ع( سالم کند و 
بــا جدیت بر قاتلش نفرین کند و پس از آن دو رکعت نماز بگزارد. این 
کار را نزدیــک ظهر پیش از اذان انجام دهد. آن گاه بر حســین)ع( در 
منزلش، مرثیه بســراید و گریه کند و سفارش کند کسانی که در خانه  
هســتند، بر حسین)ع( گریه کنند و با ناله کردن بر امام حسین)ع( در 
خانه  هایشــان ماتم بر پا کنند و با هم برای گریستن همصدا شوند. امام 
باقر)ع( در ادامه تأکید می کند: من این را برایشــان تضمین می کنم و 
چنان ثواب هایی را برای هر کســی که این کارها را انجام دهد بر عهده 

می گیرم.
باید در نظر داشــته باشــیم که برگزاری روضه حتی به ســاده ترین و 
کوتاه ترین شــکل ممکن نیز بســیار ارزشمند اســت. در گذشته ای نه 
چندان دور این مراســم به صورت هفتگی یا ماهیانه با ســادگی بسیار 
و با حضور تعداد اندکی از اعضای خانواده و همســایه ها بر پا می شــد و 
یاد امام حسین)ع( همیشه در خانه ها و خاطره ها وجود داشت؛ اما حاال 
به دلیل آپارتمانی شــدن منازل، دور شدن راه ها و دغدغه های زندگی 
شــهری این مجالس به فراموشی سپرده شده و مساجد رونق بیشتری 
گرفته اســت. در مساجد نیز به دلیل محدودیت زمان همه افراد فرصت 
و امکان حضور ندارند؛ به دلیل ســبک زندگی اشــتباهی که در پیش 
گرفته ایم یاد امام حسین)ع( در زندگی های امروزی کم  شده است. باید 
تالش کنیم همان نقشه و راه قبلی را در زندگی های خود جاری کنیم و 

با ساده ترین امکانات مجالس روضه خانگی را احیا کنیم.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  آزمون عزاداران 
در دوران جوالن کرونا؛ اقامه شــعائر حســینی در 
چارچوب ضوابط بهداشتی و دفاع توأمان از حیثیت 
عزای حسینی و ســالمت عزاداران حسینی است. 
ســربلندی در این آزمون آگاهی هایی می طلبد که 
در کتاب »آزمون عزاداران« درباره آن بحث شــده 
است. برای تبیین بیشتر این موارد با مؤلف این کتاب 
حجت االسالم محمد الهی خراسانی، عضو کارگروه 
اخالق کمیسیون فرهنگ و اخالق و مدرس حوزه 
علمیه مشــهد به گفت وگو پرداختیم که در ادامه 

می خوانید.

کرونا نظام مدرن غرب را به چالش کشید»
حجت االسالم الهی خراسانی در ابتدا با بیان اینکه 
برخی افراد با انتشار و فراگیر شدن ویروس کرونا 
می خواستند وانمود کنند که این بیماری اعتقادات 
دینی را به چالش کشیده است، می گوید: به نظر 
می رسد این بیماری سبب شد نظام مدرن غرب 
به چالش کشــیده شــود. بر این اساس، وقتی 
انسان دید نمی تواند به تجارب بشری تکیه کند 
و از ســوی دیگر، مواجهه نزدیک با مرگ و پایان 
زندگی دنیــوی را تجربه کرد، نیاز به معنویت و 
تکیه گاهی فراتر از عالم مادی را بیشتر احساس 
کرد. نیاز به معبود به عنوان موجود متعالی و فراتر 
از همه عالم، اصل و بن مایه دین و گرایش دینی 
اســت. پس از این بیماری، احساس نیاز به خدا، 
معنویت، توسل، مرگ آگاهی و درک موقت بودن 
زندگی دنیوی تقویت شد. این ها شالوده اعتقادات 

دینی را شکل می دهد.
این پژوهشــگر دینی عنوان می کنــد: البته این 
بیماری موجب شد که مناسک دینی مانند گذشته 
نتواند اجرا شود. اما باز هم اصل مناسک به چالش 
کشیده نشده و شعائر به طور کلی زیر سؤال نرفته 
اســت. متدینان باید در مواجهه با این بیماری به 
فکر شکل ها و قالب های متفاوتی از گذشته باشند 
بدون اینکه بخواهند این مناسک را به طور کلی 
کنــار بگذارند. آن ها نیز ســعی کردند به تدریج 
مناسک دینی را متناسب سازی کنند. به طور نمونه 
در مساجد با رعایت فاصله اجتماعی حضور پیدا 
کنند یا روضه ها را با رعایت توصیه های بهداشتی 
برگزار کنند. پس تنها شکل و قالب اجرای مناسک 

تغییر کرد؛ نه اصل اعتقادات و مناسک دینی.

در شرایط کرونا مردم می توانند اعتقادات »
خود را عمق دهند

این مدرس حوزه علمیه مشــهد در پاســخ به این 
پرســش که اگر مجالس و حرم هــای مطهر اهل 
بیت)ع( را دارالشفا می دانیم، پس چرا باید در آنجا 
نیز اصول بهداشتی را رعایت کنیم توضیح می دهد: 
شــاید برخی افراد تصور می کردند دارالشــفا بودن 
حرم های مطهر به این معنی اســت که هر بیماری 
باید به حرم رفته و در همان جا هم شفا پیدا کند، 
در حالی که این اعتقاد نادرست است. حرم در درجه 
نخست از نظر شفای روح و جان، دارالشفاست؛ یعنی 
ما در حرم مطهر به معنای واقعی روح و جان خود را 
پاک کرده، از آلودگی ها پیراسته و زنگارهای دلمان 
را برطرف می کنیم. ضمن اینکه اگر به لحاظ جسمی 
هم شفا بگیریم، از مسیر طبیعی علل و عوامل مادی 
مورد عنایت قرار می گیریم. قرار نیســت شفای ما 
حتماً از راه غیرطبیعی و به شکل معجزه اتفاق بیفتد. 
همان طور که در روایت داریم یکی از پیامبران الهی 
بیمار شد و گفت همان خدایی که بیماری از اوست، 
درمان هم از اوســت و مداوا نمی کنم تا خود او، مرا 
درمان کند. اما خطاب آمد که اگر مداوا کردی، تو را 

شفا می دهیم.
او می افزاید: البته ممکن اســت شخص بیماری به 
اذن الهی و عنایت امام)ع(، خارج از اسباب طبیعی 
و عوامل مادی، به لحاظ جسمانی شفا بگیرد که این 
استثنا است. به همین خاطر می بینیم که معجزات و 
کرامات به ندرت اتفاق می افتد. یکی از برکات بیماری 

کرونا همین است که سبب می شود ما اعتقادات خود 
را در زمینه شئون امامت، والیت، زیارت، تبرک و شفا 

عمق بیشتری دهیم.
حجت االسالم الهی خراسانی تأکید می کند: فواید 
بیماری کرونا برای جریان دینداری در سطح کالن 
بسیار بیشــتر از چالش های آن است. مردم متدین 
ما می توانند با مطالعه و گفت وگوی بیشتر، اعتقادات 
خود را عمق بیشتری ببخشند. همچنان که در زمینه 
مناسک دینی هم دیدیم متدینان توانستند مناسک 

دینی خود را با شرایط فعلی متناسب سازی کنند.

برخی حساسیت ها برای سکوالر کردن »
جامعه است

این اســتاد حوزه و دانشــگاه در پاســخ به دالیل 
حساســیت نســبت به مجالس عزاداری با وجود 
سهل انگاری های دیگر در جامعه نیز بیان می کند: 
نباید تمام هشــدارها و نگرانی ها نسبت به مجالس 
عزاداری را در یک دســته قرار دهیم. برخی از این 
هشدارها و نگرانی ها از سر دغدغه و دلسوزی است. 
اینکه این حجم از اجتماعات تا پیش از عزاداری های 
محرم به صورت گسترده و همزمان وجود نداشته، 
یک واقعیت است. برخی این مراســم را با بازارها، 
وسایل حمل و نقل عمومی و... مقایسه می کنند که 
به نظر می رسد مقایسه درستی نیست؛ زیرا تعطیل 
کــردن بازارها و فضای خرید مــردم یا محدودیت  
ایجاد کردن در حمل و نقل عمومی عمالً امکان پذیر 
نیست؛ اما می توانیم نســبت به برگزاری مجالس 

عزاداری به شکل متفاوت تدبیری 
بیندیشیم.

او در بیــان دســته دوم از اظهار 
بخشــی  می دهد:  ادامه  نگرانی ها 
دیگر از نگرانی هایی که ابراز می شود 
را نمی شود صادقانه دانست. چون 
احساس می شــود هیچ دغدغه ای 
نســبت به اقامه شعائر حسینی و 
این فرصت بی بدیل معنوی نیست 
و صرفاً تالش برای محدود و حتی 
تعطیل کردن مجالــس عزاداری 
اســت که در نهایت به ســکوالر 
کردن جامعــه و برچیــدن دین 
و شــعائر دینــی از صحنه زندگی 
اجتماعی منجر می شــود. جریانی 
دیرینه  نمی پسندد سنت های  که 
مذهبی همچنان رواج داشته باشد 

و ترجیح می دهد سبک زندگی مدرن غربی دنبال 
شود و از شرایط فعلی هم به عنوان یک فرصت برای 

کمرنگ کردن آیین های مذهبی استفاده می کند.
عضو کارگروه اخالق حوزه علمیه مشهد خاطرنشان 
می کند: پاسخ مناسب به هر دو جریان، دنبال کردن 
الگوی عزاداری  در چارچوب ضوابط بهداشتی است؛ 
یعنی هم اقامه عزای حسینی و هم حفظ سالمت 
عزاداران حســینی و این همان چیزی اســت که 
مراجع معظم تقلیــد و رهبر معظم انقالب توصیه 
کرده اند. شکل اقامه عزا همان طور که مراجع معظم 
فرموده اند می تواند متفاوت باشد؛ به طور نمونه در 
بندهایی از بیانیه آیت اهلل سیستانی،  پیشنهادهایی 
نســبت به قالب های اقامه عزای حســینی مطرح 
شده است. ایشان تأکید کرده است حتماً روضه های 
خانگی احیا شود و خانواده ها از برکات برگزاری روضه 
در محیط خانه  بهره مند شوند. ایشان توصیه می کنند 
از فضای رســانه ها بیشتر استفاده کنیم و مجالس 
حســینی را برای افرادی که امکان حضور فیزیکی 
ندارند، پوشش رسانه ای گسترده  دهیم. همچنین 
از سیاه پوش کردن فضای زندگی، محله و شهرمان 
غافل نشویم و با نصب بیرق های عزا، فضای عزا را به 

نمایش بگذاریم. 

مبنا دستور العمل ستاد مبارزه با کروناست»
این کارشــناس دینــی درباره برگزاری مراســم 

عزاداری توسط هیئت ها تأکید 
مبنا دســتورالعمل  می کند: 
ابالغی ســتاد ملی مبارزه با 
کروناســت. این ســتاد مانع 
برگزاری مراسم عزاداری نشده 
اما برای مراسم قیود و ضوابطی 
را مطرح کرده است. از جمله 
اینکه اگر این مراسم بیش از 
باید  یک ساعت باشد، حتماً 
در فضای باز برگزار شــود و 
هیئت ها  بیشتر  خوشبختانه 
از آغاز مجالس عزای محرم به 
بهترین شکل، این فضا را ایجاد 
و مسائل بهداشتی را رعایت 
کرده اند. برگزاری مراســم در 
فضای بــاز، ضدعفونی کردن  
دست ها، اســتفاده از ماسک 
توسط شرکت کنندگان در مراسم و رعایت فاصله 
اجتماعی در طول برگزاری مراسم، نشان از اهتمام 
مســئوالن هیئت های مذهبی به رعایت ضوابط 
بهداشتی دارد.  او عنوان می کند: اگر مبنا همچنان 
که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، دستورالعمل 
ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد جای نگرانی نیست. 
بســیاری از هیئت ها نشان دادند که می توانند به 
بهترین شکل، این ضوابط را رعایت کنند و همان 
گونه که مشــاهده می کنیم و تصاویر آن نیز در 
فضای مجازی منتشر شده است، مجالس عزاداری، 
با شکوه هر چه تمام تر و با رعایت ضوابط بهداشتی 

در حال برگزاری است.
حجت االسالم الهی خراسانی در پایان بیان می کند: 
ماه محرم، فرصت بســیار مناســبی برای نمایش 
عقالنیت دینی و اثبات ســازگاری علم و دین و نیز 
حفظ شعائر و سالمت است؛ و عزاداری در چارچوب 
ضوابط بهداشــتی، پاسخی اســت به دوگانه کاذب 
ســالمت و عزاداری؛ و تحقق این شعار زیبا که هم 
عرض ارادت، هم حفظ ســالمت. اگر همه فعاالن و 
دست اندرکاران مراســم عزاداری در سراسر کشور 
بــه توصیه های مراجع معظم تقلید عمل کنند و از 
نگاه های ذوقی و رفتارهای نســنجیده پرهیز کنند، 
بدون تردید می توانیم عزاداری های امسال را به عنوان 
الگوی مناسبی از عقالنیت دینی در اجرای مناسک 

مذهبی توسط شیعیان در جهان مطرح کنیم.

حجت االسالم محمد الهی خراسانی از سربلندی عزاداران حسینی در متناسب سازی مناسک دینی با شیوه نامه های بهداشتی می گوید

هم عرض ارادت، هم حفظ سالمت

ماه محرم، فرصت 
بسیار مناسبی برای 

نمایش عقالنیت 
دینی و اثبات 

سازگاری علم و دین 
و نیز حفظ شعائر و 

سالمت است

بــــــرش
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم سیدجعفر طباطبایی

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 تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002005204 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002000453 آقای/خانم  
کاظم عبداله ئی فرزند عباسعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96 مترمربع 
پالک شماره 2323 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدهندیانی ورثه 

محمد رضا هندیانی . )م الف 12873 (
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. آ-9905555
تاریخ انتشار اول: 1399/06/03
تاریخ انتشار دوم: 1399/06/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

رای اصالحی
رأی شماره 139860330002019479 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000661 مربوط به تقاضای 
آقای بهرام باقریان ضمیر فرزند محرممبنی بر صدور س��ند مالکیت در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در ان 
احداث بنا شده بمساحت 72/00مترمربع پالک شماره 1فرعی از 2305اصلی واقع در بخش دوثبت قم تحت بررسی 
است که در روزنامه )چاپ نوبت اول و دوم( نام بهرام باقری ضمیر به اشتباه چاپ شده است که بهرام باقریان ضمیر 

صحیح می باشد. )م الف 4500(آ-9905556
� رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مجید جهانی فر با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت به مقدار یک دانگ و نیم 
مش��اع از ش��ش دانگ به استثناء بهای ثمنیه  عرصه و اعیان مریوط به پالک ثبتی 3فرعی از 1 مفروزی از 10822 
اصلی  واقع در بخش یک ثبت قم  به شماره سند 992349سری ب سال 95  به علت سهل انگاری مفقودگردیده 
است   و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا به استناد تبصره1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهدشد .م الف:12927  آ-9905557
سرپرست اداره ثبت  اسناد و  امالک منطقه یک قم   -  داود فهیمی نیک  

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عطاءاله بهادری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای تمامی 0/17 یک 
سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پالک1857/0اصلی واقع در بخش 2ثبت قم در صفحه 13 دفتر 287 ذیل  ثبت 
51258 بشماره سریال 517673 بنام عطاءاله بهادری صادره و تسلیم  شده  که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت  
در اثر سهل انگاری مفقودگردیده لذا مراتب به استناد تبصره1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را 
همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهدشد .م الف:12925  آ-9905558
عباس پور حسنی حجت آبادی  -  رئیس ثبت  اسناد منطقه دو قم 

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقای ابراهیم برزگار با ارائه یک  برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت به مقدار 20000 سهم  
مش��اع از 2429478 س��هم ش��ش دانگ مربوط به پالک ثبتی 690 فرعی  از یک اصلی واقع در بخش چهار ثبت 
قم  به ش��ماره س��ند 444433 سری الف سال 95 به علت سهل انگاری مفقودگردیده است  و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده اند. لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام 

خواهدشد . م الف:12914 آ-9905559
سرپرست اداره ثبت اسناد  و امالک منطقه یک قم   -  داود فهیمی نیک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی -  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308308000058  � 1399/04/14 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم میرزائی بهلولی احمدی   فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از  بیرجند در 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 295/83 متر مربع پالک 1071 فرعی از 28 � اصلی واقع در بخش 6 
سربیش��ه خریداری از وارث مالک رسمی آقای ابراهیم اردونی حسین آباد  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905546
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/03                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/06/18                          

محمد حسین مصلحی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای غالمرضا پور جمال فرزند غالمحس��ین ، به صورت ششدانگ یکقطعه بزمین مزروعی ، به مساحت 1627/53 
متر مربع ، پالک 1258 و 1258اصلی بخش یک فردوس � انتقال مع الواسطه از خانم فاطمه نعمانی و آقای احمد 

نعمانی � مکان وقوع ملک: شهرستان فردوس � خیابان رسالت � محله سردشت 
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 داشته باشند باید از تاریخ انتشار 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 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9905550
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/18

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9901619
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9901619 خانم زهرا شهریاری راد نام پدر: علی تاریخ تولد: 1360/8/12 شماره ملی: 
2991689374 شماره شناسنامه: 761 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 469 تاریخ سند: 1388/02/07 دفترخانه 
ازدواج شماره 2 شهر سرخس استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه به تعداد 114 سکه طالی کامل 
بهار آزادی علیه: آقای محمدرضا شبان برقی نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1360/04/20 شماره ملی: 0749386576 
شماره شناسنامه: 218 که پس از ابالغ اجرائیه و گواهی صحت ابالغ آن توسط متصدیان اداره اجرای اسناد رسمی 
س��رخس و حس��ب درخواست بستانکار به ش��ماره وارده 16244- 1399/03/21 مبنی بر توقیف خودرو متعلق به 
مدیون در قبال 14 عدد سکه تمام بهار آزادی خودرو سواری سایپا 131 مدل 1392 به شماره انتظامی 939 س 75 
ایران 36 متعلق به مدیون بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی 

بشماره وارده 21534- 1399/04/09 به شرح ذیل اعالم گردید:
نسبت به ارزیابی خودروی سواری به شماره انتظامی 939 س 75 ایران 36 سایپا SE 131 مدل 1392 نوک مدادی 
متالیک دو محور شماره موتور 4983166 و شماره شاسی 1303827 توقیفی در پارکینگ بهار واقع در جاده کالت 
مراجعه و از خودرو مذکور بازدید بعمل آمد خودرو مذکور دارای معایب و امکاناتی بشرح ذیل است: کلیه شیشه ها 
و صندلی های عقب و جلو و آینه ها س��الم و مس��تعمل می باشد. سپر عقب و گلگیر عقب و درب عقب سمت راننده 
آسیب جزئی دارد. سپر جلو شکستگی مختصر و جلو پنجره و چراغ جلو سمت راننده شکستگی دارد نیز درب موتور 
قسمت جلو صافکاری شده و دور تا دور بدنه خط و خش و درب عقب سمت راست و دور گلگیر آن مقداری زدگی 
دارد. دارای 4 حلقه رینگ و الستیک اسپرت با 5 درصد عمر مفید می باشد وضعیت فنی موتوری و سیستم انتقال 
نیرو و جلوبندی در حد مدل می باشد بیمه نامه شخص ثالث در دسترس نبوده با توجه به توضیحات فوق و در صورت 
صحت اس��ناد و مالکیت آن قیمت روز پایه کارشناسی خودرو سواری مذکور به میزان 280/000/000 ریال معادل 

بیست و هشت میلیون تومان برآورد می گردد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه شنبه مورخه 1399/6/18 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 280/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 14/000/000 
ریال و مبلغ حق مزایده 16/800/000 ریال مازاد بر مبلغ مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های 
قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی 
در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ مزایده به صندوق 

ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905539 م.الف193 
تاریخ انتشار: 1399/6/3

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده کالسه 9804098
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق خانم رؤیا آزادی پورقهستانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1352/05/14 شماره 
ملی: 0940750538 ش��ماره شناسنامه: 1898 باستناد سند ازدواج شماره 17815 مورخ 1372/03/27 دفترخانه 
ازدواج شماره 46 شهر مشهد جهت وصول تعداد یکصد سکه یک بهار آزادی اجراییه ای علیه ورثه مرحوم علی اکبر 
عامری )صدیقه خانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1322/12/24 شماره ملی: 0701141190 و محمدرضا عامری نام 
پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1378/06/16 شماره ملی: 0924976020 شماره شناسنامه: 0924976020 و امیرحسین 
عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1382/02/10 شماره ملی: 0926544977 شماره شناسنامه: 0926544977 
و با قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی و نیلوفر عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1384/02/13 شماره ملی: 
0927541173 ش��ماره شناس��نامه: 0927541173 و با قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی( صادر و پس از 
ابالغ اجراییه مورخ 98/7/8 که صحت آن مورد تأیید قرار گرفته است حسب درخواست بستانکار شش دانگ پالک 
ثبتی 20885 )بیست هزار و هشتصد و هشتاد و پنج( فرعی از 176 )یکصد و هفتاد و شش( اصلی بخش ده مشهد 
به مالکیت مرحوم علی اکبر عامری واقع در جاهدشهر خیابان بوستانی حدفاصل 20 و 22 پ 120 مغازه ام دی اف 
ب در قبال تعداد یکصد عدد سکه طالی بهار آزادی بازداشت که عرصه و عیان آن به شماره چاپی 161136 سری 
الف سال 97 با شماره دفتر الکترونیک 139720306267025506 ثبت گردیده است و طبق اعالم واحد ثبتی به 
شماره 98/11/5- 139885606267010143 و 27837- 99/4/29 یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
139805806092006537- 98/6/25 صادره از ش��عبه 2 اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد به میزان ششدانگ 
عرصه و اعیان در قبال 57 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت می باشد. و طی نامه 
27837- 99/4/29 از اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 4 مشهد حدود ملک: شماالً درب و دیوار بطول 5/62 به معبر 
شرقاً دیواریست بطول 4/60 به راه پله و راهرو جنوباً دیواریست مشترک بطول 5/44 به آپارتمان مسکونی قطعه دو 

غرباً دیواریست بطول 3/20 به ملک مجاور
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 57585- 98/10/18 مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد:

مشخصات ملک: ملک مذکور با پالک ثبتی و آدرس فوق یک واحد تجاری دارای 21/23 مترمربع مساحت و نمای 
مغازه دارای درب شیشه سکوریت و دارای امتیازات برق و گاز مستقل و انشعابات مشترک آب با واحد مسکونی می باشد.

مشخصات داخلی مغازه: کف و بدنه مغازه سرامیک و در حال حاضر فعالیت ساخت کابینت در آن دایر است و ملک 
در تصرف مستأجر آقای یاوری به مبلغ 5/000/000 ریال اجاره و 80/000/000 ریال رهن می باشد.

با توجه به توضیحات فوق و معاینه فنی متراژ موقعیت کاربری ملک و مشخصات فنی بنا و تحقیقات محلی و با در 
نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر درامر کارشناسی ارزش مغازه تجاری فوق بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی جمعاً 

به مبلغ 3/150/000/000 ریال معادل سیصد و پانزده میلیون تومان ارزیابی می گردد.
حسب گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 55469- 98/10/10 مغازه در تصرف مستأجر )آقای یاوری( می باشد و از 

تاریخ 97/7 لغایت 98/7 در اختیاری وی و تا چند ماه دیگر جهت تخلیه اعالم می نماید.
لذا با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1399/6/18 در شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خ امام خمینی کوچه ثبت از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه مزایده به مبلغ 3/150/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

آ-9905540 م.الف 143 تاریخ انتشار: 1399/6/3

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

امالک واقع در بخش14 یزد- اسالمیه و توابع
812فرعی یک اصلی – آقای خلیل جعفری نعیمی شش��دانگ باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت 513/70مترمربع 

بموجب رای شماره 
139960321006000540مورخ1399/03/21واقع درروستای اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه ازحسن 

وسکینه سلطان دهقانپورفراشاه مالکین رسمی 
813 فرع��ی ی��ک -  اصل��ی – آقای خلیل جعفری نعیمی شش��دانگ باغ مش��جر پالک ثبتی برابر به مس��احت 

603/30مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000618مورخ1399/03/31واقع درروستای اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه ازحسن 

دهقانپورفراشاه مالکین رسمی 
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 سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9905541
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/06/03

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/06/18
امیرحسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش7 یزد- طزرجان و توابع
 2 فرعی 839- اصلی – خانم تاجی خانم کرها  طزرجانی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ خانه باغچه 

بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت کل  286/30مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000878مورخ1399/04/26واقع در طزرجان تفت خریداری عادی  مع الواسطه از زهرا دهقانی 

طزرجانی مالک رسمی 
2 فرعی 839- اصلی – آقای حس��ین دهقان طزرجانی نس��بت به سه دانگ مش��اع ازششدانگ خانه  باغچه بطور 

مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت کل 286/30مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000880مورخ1399/04/26واقع در طزرجان تفت خریداری عادی  مع الواسطه از زهرا دهقانی 

طزرجانی مالک رسمی 
2926 اصلی آقای عباس کرها طزرجانی نس��بت به شش��دانگ خانه باغ بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 

مساحت 731مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000504مورخ1399/03/20واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه ازغالمحسین کرها 

طزرجانی مالک رسمی
1 فرعی از 2940- اصلی – آقای عباس کرها طزرجانی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ زمین مشجرپالک ثبتی 

برابر به مساحت کل 1843متر مربع بموجب رای شماره 
139960321006000506مورخ1399/03/20واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه از غالمحسین کرها 

طزرجانی مالک رسمی
1 فرعی از 2940- اصلی – خانم زهرا کری طزرجانی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ زمین مشجرپالک ثبتی 

برابر به مساحت 1843متر مربع  بموجب رای شماره 
139960321006000508 مورخ1399/03/20واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه از غالمحسین کرها 

طزرجانی مالک رسمی
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 ازتاریخ 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 شد.آ-

9905542
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/06/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/06/18 
امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318015001222 مورخ 1399/05/09 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای س��ید برنا برهانی فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 5373 صادره ازرشت  در یک قطعه زمین 
مشتمل  بر انباری به مساحت 135/47 مترمربع بشماره پالک 2229 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده  از پالک 
124 فرعی از 22 اصلی واقع در خواچکین  خریداری از مالک رسمی آقای ورثه گان قاونی قربانعلی فرسوده محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1168//9904674
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/03 
محمد رجب پور دموچالی

رییس ثبت اسناد و امالک 

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

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

برابر رای ش��ماره 139960318603003450م��ورخ 1399/03/27 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای ناصر میرزائی کوزه گرانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 7 صادره ازفومن  در قریه سیاه اسطلخ  
در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 217 متر مربع پالک فرعی 7642 از اصلی 41 
مفروز مجزی از پالک 3 از اصلی 41 واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای وارث حسن غیور 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1081//9904645
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/03 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8009126 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی علیرضا 
غفاری با کد ملی 2219359131 فرزند محمد شش دانگ یک قطعه باغ مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1577 
متر مربع قسمتی از پالک 40 اصلی بخش 3 واقع در قریه سنگر مال خریداری شده از محمد غفاری مالک رسمی 
محرزگردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر 
ثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9904658..م الف 19903716
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,03

شهریار شکوری 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8059703 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی سید قاسم 
موس��وی فرزند س��ید رضی دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان و مغازه به مساحت 
645,21 مربع قسمتی از پالک 3 اصلی به کالسه 96,95 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سید رضی 
موس��وی مالک رس��می محرزگردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9904659..م الف 19903712
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,03

شهریار شکوری 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

آیا اقتصاد ایران فقط 3درصد  از کرونا آسیب دید؟©
آقای حســن روحانی در دیدار تصویری هیئت دولــت با مقام معظم رهبری به 
مناســبت هفته دولت براین موضوع تأکید کرد: اقتصاد کشــورهای بزرگ دنیا 
در شــرایط کرونایی 20 درصد کوچک شده در حالی که اقتصاد ایران به دلیل 

مدیریت خوب دولت تنها 3درصد آسیب دیده است. 
قطعاً آمار ارائه شده توسط دولت در جلسه تصویری با مقام معظم رهبری خالف 
واقع است، به طور قطع چنین آماری از دولت به خصوص شخص رئیس جمهور 
قابل پذیرش نیست؛ چرا که از زمان شیوع بحران بیماری کرونا تاکنون  صادرات 
نفتی جمهوری اسالمی ایران به چین با کاهش 80 درصدی مواجه شده و صادرات 
غیرنفتی به این کشور که بخش اعظمی از صادرات و واردات ما را تشکیل می دهد 
به میزان 11 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین فقط درباره تجارت با کشور چین 

می توان گفت ما در چند ماهه اخیر 46 درصد تجارت خود را از دست داده ایم.
کاهش تجارت با ترکیه به دلیل وضعیت کرونایی که یکی از کشورهای همسایه 
طرف تبادالت تجاری ما به شــمار می رود نیز بیانگــر کاهش تجارت، واردات و 
صادرات است، بنابراین آمارهای رئیس دولت مبنی بر کوچک شدن 3 درصدی 

اقتصاد پس از شیوع بیماری کرونا زیر سؤال می رود و جای تردید بسیاری دارد.
 بررسی منطقی آمارها نشان می دهد کشور پس از بحران کرونا سیر نزولی تری 
را در اقتصاد تجربه کرد؛ چرا که تحریم ها زمینه های افت شــدید اقتصادی را در 
ایران کلید زده بود؛بنابراین آمارهای آقای روحانی رد می شود به این دلیل که در 
شرایط کرونایی که پس از فشارهای تحریمی بر اقتصاد تحمیل شد، اقتصاد کشور 

با تکانه ها و آسیب های بیشتری مواجه شد.
یکی از موضوعاتی که دولت آقای روحانی در ارائه آمار و بررسی دقیق نرخ خسارت 
وارده به اقتصاد از آن تعمداً غفلت می کند این موضوع مهم است که دولت به دلیل 
مسائل مالی که از تحریم ها به وجود آمده قادر به تأمین خسارت دیدگان کرونایی 
نبود. چون دولت به درستی نتوانست از خسارت دیدگان کرونایی حمایت های الزم 
را به عمل بیاورد یا بعضاً از گروه های مختلفی که نام آن ها ذیل فعاالن اقتصادی 
ثبت نشده حمایت مالی به عمل نیاورد، بر این باور است که مدیریت دولت موجب 
کاهش خســارت به اقتصاد کشور شده اســت در حالی که اگر دولت موجودی 
مالی قابل توجهی برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا می داشت و برای شناسایی 
آن ها وقت می گذاشت، متوجه میزان باالی خسارت ها به اقتصاد و معیشت مردم 
می شــد؛بنابراین چنین آماری را به محضر مقام معظم رهبری ارائه نمی کرد و بر 
توانمندی خود در مدیریت درست اقتصادی به شکلی که امروز بر آن تأکید کرد، 

اصرار نمی ورزید!

قدس علت تداوم افت شاخص بورس را بررسی می کند

هیجان های مردمی یا تناقض های دولتی؟
اقتصاد/ زهراطوسی: بورس اوراق بهادار تهران 
کــه  روزگاری حدود 100هــزار معامله گر فعال 
داشت و تعداد کدهای سهامداری او به 4 میلیون 
مورد می رسید، امسال به دلیل عرضه شرکت های 
ارزنده مانند شستا و نیز رشدهایی که در شاخص 
بورس اتفاق می افتاد موجب تشویق عامه مردم به 
سرمایه گذاری در بورس شد. اما دیروز شاخص کل 
بورس که از ابتدای امسال به قله تاریخی خود در 
عدد 2میلیون و 100هزار واحد رسیده بود با وجود 
خوشبینی معامله گران به روند مثبت بازارسرمایه 
با افت 65هــزار واحدی، به ارتفــاع  1.6میلیون 
واحد ســقوط کرد تا به گفته عضو هیئت رئیسه 
مجلس»1/5 تریلیون تومان برابر با 25درصد کل 

ارزش بورس« پودر شده و از دست برود.
براساس مطالعات سازمان بورس، هر روز یک هزار 
و 500 تا 2هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار 
می شود و به این معناست که از ابتدای سال حدود 
100 تا 110هزار میلیارد تومان پول جدید توسط 
تازه واردها وارد بازارسرمایه شده است. سال گذشته 
نیز در مجموع 35هزار میلیارد تومان پول توسط 
مردم وارد بازار بورس شــده بود و ورود این حجم 
نقدینگی توسط صاحبان سرمایه خرد سبب شد تا 

بازارسرمایه عمق بیشتری پیدا کند.

عدم هماهنگی بین سازمان های دولتی»
شاخص کل بازار در بورس اوراق بهادار که از مرز 
2میلیون واحد هم گذشــته بود، طی دو هفته با 
طوالنی شــدن صف فروش ســهام در سراشیبی 
اصالح قــرار گرفت، اگرچه برخی کارشناســان 
رفتار هیجانی سهامداران را عامل اصلی در ریزش 
شاخص کل بورس می دانند، اما رفتار غیرحرفه ای 
برخــی دولتمردان مانند تأییــد و تکذیب عرضه 
سهام چهار پاالیشــگاه در قالب صندوق دارا دوم 
و همچنین اظهارنظرهای افــرادی در دولت که 
سیگنال می دهند شاخص کل بورس تا فالن رقم 
قابلیــت کاهش دارد نیز در ریزش بورس بی تأثیر 

نبوده است.
عدم هماهنگــی بین ســازمان های دولتی مانند 
وزارت نفت، اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در 
عرضه دارا دوم و همچنین عملکرد نامناســب در 
مورد ســهام عدالت نیز از عواملی است که موجب 

سقوط شاخص بازار شده است. برخی می گویند 
شرکت های حقیقی و به ویژه بانک ها آماده شده اند 
تا در شــرایط هیجانی و ریزش قیمت ها، سهام با 
ارزش مــردم را از بازار جمــع کرده و در آینده به 

سود برسند. 

 ناظران بورس در منفی ها نمادها »
را متوقف نمی کنند

در این میــان نگاهی به فعالیت بــورس طی دو 
هفته گذشــته نشــان می دهد نحــوه نظارت بر 
نوسان های بورسی سلیقه ای انجام شده است. در 
روزهای اخیر بسیاری از نمادها در بورس بیش از 
20 درصد کاهش را تجربه کرده اند که باید طبق 
قانون متوقف می شدند، اما چنین اتفاقی رخ نداده 
اســت.  طبق ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی 
نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران، 
اگر قیمت پایانی یک نماد طی پنج روز معامالتی 
پی در پی، با نوسان 20 درصد مواجه شود  )چه 5 
درصد مثبت و چه 5 درصد منفی(، نهاد نظارتی 
در سازمان بورس و در بورس ها  موظف هستند در 
اولین زمان ممکن، نماد معامالتی را متوقف کرده 
تا اطالعیه شفاف ســازی توسط ناشر منتشر شود 
و در ایــن مدت نماد در وضعیت ســفارش گیری 
نگه داشــته می شــود. اما در حالی که بین 70 تا 
100 نماد بورسی طی دو هفته گذشته با کاهش 
بیش از 20 درصد قیمت مواجه شده اند، سازمان 
بورس وفق قانون عمل نکرده است. این در حالی 
است که در روزهایی که بازار با صف خرید مواجه 
بوده، سازمان بورس هر نمادی که 20 درصد رشد 
می کرده را به ســرعت متوقف می کرده است. این 
تفاوت در نحوه نظارت بر نوسان در بورس اعتماد 
به تصمیم ها در بورس را بــا چالش مواجه کرده 

است.

 ضرورت مسئولیت پذیری دولت»
 در مقابل آب شدن سرمایه مردم

ســیدناصر موســوی الرگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس، با انتقاد از افت نســبتاً قابل توجه بورس 
در روزهــای اخیر  و ضرورت مســئولیت پذیری 
دولت در مقابل آب شــدن ســرمایه مردم، اعالم 
کرده اســت: تمام وعده ها و اقدام های دولت برای 

بازگردانــدن بازار به ریل عادی ثمر نداده اســت، 
پودر  تومان  1/5تریلیون  حدود 
شده و از دست رفته است. واقعاً 
دولت مقابل آب شــدن سرمایه 

مردم احساس مسئولیت دارد؟
عضــو  آزاد،  متفکــر  روح اهلل 
نیــز  مجلــس  هیئت رئیســه 
را  بــورس  مهم ترین ســرمایه 
اعتمــاد مردم دانســته و گفته 
است: امیدواریم برخی از مدیران 
برای اهداف مقطعی چند روزه 
این اعتماد را بازیچه قرار ندهند.

کارشــناس  دارابی،  همایــون 
بورس، درباره نقش ناظر بازار و 
سیاست گذار بورس در جلوگیری 

از ریزش های سنگین در اصالح قیمت ها، معتقد 
اســت: اگرچه باید منتظر بمانیم تــا بازار جریان 
طبیعــی خود را پیدا کند، اما ناظــر بازار و مدیر 
فعالیت های بازار نیز باید نقش رگوالتوری خود را 
در شرایط مختلف رشد و صعود و سقوط شاخص 

ایفا کنند.

تغییر 24 ساعته تصمیم سازمان بورس»
به گفته این کارشناس سرمایه، اگرچه بازار سرمایه 

یک بازار دینامیک اســت و نمی تــوان با قوانین 
ثابت آن را اداره کرد و در نتیجه 
تغییر تصمیم های ناظــر بازار و 
تعدد قوانین فی نفسه اقدام بدی 
نیست، اما تعدد تصمیم گیری های 
روزهای اخیر و غیرکارشناسی و 
بدون مطالعه بودن آن ها از دیگر 
عوامــل طوالنی شــدن اصالح 
قیمت سهام در بازارسرمایه بود. 
به عنوان نمونه تغییر 24ساعته 
تصمیــم ســازمان بــورس در 
خصوص دو زمانه شدن معامالت 
نشان می دهد این تصمیم بدون 
کارشناســی بوده و تــداوم روند 
کاهشی بازارسرمایه در حالی که 
روز قبل از آن بازار توانسته بود دوره اصالح را پشت 
سر بگذارد، از نتایج این تصمیم گیری بوده است، 
هر چند که اختالل در هســته معامالت از دالیل 

دوزمانه شدن معامالت بورس عنوان شد. 

  همراهی نکردن حقوقی های»
 وابسته به دولت

وی دربــاره علــت عدم حمایــت حقوقی ها از 
سهامداران حقیقی در زمان اصالح قیمت سهام، 

نیز می گوید: این اتفاق می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشــد. نخست اینکه حقوقی ها نیز مانند 
حقیقی ها به دنبال شناسایی سود و نوسان گیری 
بازار هستند. همچنین بخشــی از حقوقی های 
فعال در بازار، صندوق های با درآمد ثابت بودند 
که آن ها نیز ملزم به کاهش سطح سهام موجود 
در ســبد صندوق های خود به 5 درصد شدند و 
نمی توانســتند از حقیقی ها حمایت کنند. دلیل 
دیگــر می توان بــه عدم همراهــی حقوقی های 
وابســته به دولت اشــاره کرد که با وجود آنکه 
 باید نقش حمایتی داشــته باشند آن ها نیز پی 
کسب ســود از بازار بوده و از حمایت حقیقی ها 

خودداری کردند.

سنگینی وزنه حقوقی ها در بازار »
امیرعلی امیرباقری ، کارشناس بازارسرمایه با بیان 
اینکه در دو هفته اخیر برخی  از عوامل در کلیت 
بازار، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و موجب ورود 
شــاخص بورس به فاز اصالحی عمیق شــدند، 
گفت: حقوقی های بازار قدری نســبت به عرضه 
در بــازار کوتاهی کردند، آن ها می توانســتند با 
برخــی از اقدام های خود از شــدت عرضه ها و 
هیجــان موجود در بازار بکاهنــد. به گفته وی، 
حقوقی ها به عنوان وزنه ســنگین و تعادلی در 
بازار تلقی می شــوند که بهتر اســت گاهی در 
بازار با فروش های به موقــع، عقالنیت را به بازار 
بازگرداننــد، اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع 
موجب شد شــاهد یک روند نزولی پرقدرت بر 

بدنه بازار سهام باشیم.
امیرباقری، نوســان های خبری اخیر به خصوص 
در حوزه صندوق های سرمایه گذاری دارا دوم  را 
مهم تریــن دلیل اصالح بازار عنوان کرد و افزود: 
برخی از گروه ها مانند پاالیشی ها به دلیل نقش 
آن هــا در صندوق دارا دوم بــه عنوان لیدر بازار 
شناخته شده بودند که خبر منتفی شدن عرضه 
این صندوق ها موجب ایجاد فشار فروش سنگین 
در بازار شــد. امیرباقری دربــاره روند معامالت 
بورس بــرای هفته جــاری  پیش بینی می کند 
در کلیــت بازار تا حدودی فشــار فروش وجود 
داشته باشــد و نباید انتظار داشت روند بازار در 

کوتاه ترین زمان به شتاب روند قبل بازگردد.

تعدد 
تصمیم گیری های 
روزهای اخیر و 
غیرکارشناسی 
و بدون مطالعه 
بودن آن ها از دیگر 
عوامل طوالنی 
شدن اصالح 
قیمت سهام در 
بازارسرمایه بود

بــــــــرش

2/5 میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تأمین شد   مهر: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی،  با بیان اینکه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده، گفت: 
در فرصتی که مقرر کردیم حدود 2/5 میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تأمین شد و واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تأمین ارز از بانک مرکزی بودند، توانستند ارزشان را تأمین کنند. 
همتی افزود: اکنون با توجه به اینکه صادرکننده ها باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز بسیار بهتر شده و به تدریج به سمتی می رویم که میان عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسین محمودی اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 دوشنبه 3 شهریور 1399  4 محرم  1442 24 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9327

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955295(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسی ران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10484 و شناسه ملی 10380262050

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,06 و نامه شماره 8347 مورخ 98,12,6 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم زهره تنهایی نوقابی با کد ملی 2991414103 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 2- آقای 
مرتضی تنهایی نوقابی با کد ملی 0051364387 به سمت رئیس هیئت مدیره 3- خانم مهنازخردمند با کد ملی 1290765804 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ 99,7,19 انتخاب گردیدند. ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با 2 امضا از 3 امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 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 )955296(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسی ران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10484 و شناسه ملی 10380262050

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,06 و نامه شماره 8347 مورخ 98,12,6 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم پور احمدی با کد ملی 0944961630به سمت بازرس اصلی و 
آقای احمد پاکروان نوقابی با کد ملی 0910019185به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3- اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهناز خردمند به شماره ملی 1290765804 و آقای مرتضی تنهائی نوقابی به شماره ملی 0051364387 و خانم 
زهره تنهائی نوقابی به شماره ملی 2991414103 برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 99,7,19 انتخاب گردیدند 3- روزنامه کثیراالنتشار 

قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955302(

آگهی تغییرات شرکت کاریز سیستم نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28522 و شناسه ملی 10380438931

ملی  باکد  سال  کهن  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,06,20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0848614690 به عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل وآقای سید محمدرضا فکور خالقی با کد ملی0934120961 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم وجیهه کهن سال با کد ملی0933992963 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور رسمی وبانکی با امضاء مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره 

آقای محمد کهن سال به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955332(

 آگهی تغییرات خیریه منتظرین ولیعصر عج توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2167 و شناسه ملی 10380169994

نامه شماره 3853,2,3417 مورخ 1399,05,21 فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,04,07 و  به   
سلیمانی  سیدمرتضی  آقای  باکدملی0702314188و  یزدی  انتظار  محمد  علی  آقای  0931468371و  باکدملی  گوهری  محبوبه  خانم   : شد  اتخاذ 
باکدملی 0702314188 و آقای حیدرعلی بهاری فر باکدملی 0871037084 و آقای غالمحسن خدایی باکدملی 0872579281بعنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقای سید هاشم حسینی باکدملی 0703530011 و آقای عباسعلی نبوی باکدملی 0703115235بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
با کدملی  بازرس اصلی وآقای سیدمحمد علی حسینی  بعنوان  باکدملی 0056149190  انتخاب گردیدند. آقای حمیدغالمی  برای مدت دو سال 

0700640487 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955335(

 آگهی تغییرات خیریه منتظرین ولیعصر عج توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2167 و شناسه ملی 10380169994

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,07 و نامه شماره 3853,2,3417 مورخ 1399,05,21 فرمانداری مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 12 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضاء هیئت امنا که به 
تعداد 12 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود . ماده 25 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید : مجمع عمومی عادی امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 

سال انتخاب خواهد نمود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955336(

آگهی تغییرات شرکت اطلس افروز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20463 و شناسه ملی 10380359711

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: کاظم حاجی پور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 0652936946 - امیر مرصعی رئیس هیئت مدیره 0062697331 - مژگان 
نوعی خبازان نایب رئیس هیئت مدیره 0941520315 - علی ابریشمی عضو هیئت مدیره 0937779229 - ناصر روح بخش فعالی 
عضو هیئت مدیره 0941490610 2 - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور و بانکی با امضاء منفرد مدیر عامل و یا منفرد 

رئیس هیئت مدیره و یا منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955342(

آگهی تغییرات خیریه منتظرین ولیعصر عج توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2167 و شناسه ملی 10380169994

محبوبه  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  فرمانداری   1399,05,21 مورخ   3853,2,3417 شماره  نامه  و   1399,04,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
گوهری باکدملی 0931468371 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسن خدایی باکدملی 0872579281 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمرتضی 
سلیمانی باکدملی 0920058906 به عنوان خزانه دار و آقای علی محمد انتظار یزدی باکدملی 0702314188 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حیدرعلی 
بهاری فر باکدملی 0871037084 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی محمد انتظار یزدی با کدملی 0702314188 به عنوان مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل آقای علی محمد انتظار یزدی و خزانه دارآقای سیدمرتضی سلیمانی ودرغیاب خزانه 

دار رئیس هیئت مدیره خانم محبوبه گوهری یا نائب رئیس هیئت مدیره آقای غالمحسن خدایی ومهر موسسه معتبر خواهد بود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )955344(

 آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی آلومینیوم غدیر گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21495 و شناسه ملی 10380369851

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای داود شربتداران به شماره 
ملی2090201754 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای محمود شربتداران به شماره ملی2063172307 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای رضا تیموری گرجی به شماره ملی2063224986 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 

عقوداسالمی با امضاء داود شربتداران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )956220(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مهرشید گشت آریائی سهامی خاص به شماره ثبت 5498 و شناسه ملی 10861002719

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,16 ومجوز شماره 4744 مورخ 99,02,10 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای امیرعباس اسماعیلی به شماره ملی 0386456615 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم ها فریبا اسماعیلی به 
شماره ملی 0381921190 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، الهه آقامیری به شماره ملی 0370014928 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 

امضاء امیر عباس اسماعیلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )956227(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مهرشید گشت آریائی سهامی خاص به شماره ثبت 5498 و شناسه ملی 10861002719

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,16 ومجوز شماره 4744 مورخ 99,02,10 سازمان هواپیمائی کشوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای کاظم میرصوفیان به شماره ملی 0383648769 به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمدرضا خرم رو به شماره 
ملی 0381826971 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. 3- خانم ها فریبا اسماعیلی به شماره ملی 0381921190 ، الهه آقامیری به شماره ملی 0370014928 و امیرعباس اسماعیلی به شماره ملی 

0386456615 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4- صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید . 
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گرانی ۲۰درصدی نوشت افزار در سال جاری©
ایسنا : رئیــس انجمن تولیدکنندگان 
نوشــت افزار کشــور از افزایش قیمت 
20درصدی نوشت افزار نسبت به سال 
گذشــته به دلیل افزایــش هزینه های 
تولیــد و کاهش 60 تــا 70 درصدی 
تقاضای این محصوالت در پی شــیوع 

ویروس کرونا خبر داد. 
محمودرضا صنعتکار در پاسخ به اینکه آیا امکان صادرات کاالهای دپو شده وجود 
دارد، گفــت: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما صادرات این 
محصول ممنوع است، چرا که مداد سال13۹7 در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار 
جزئی ارز 4هزارو200تومانی دریافت کرد و واردات کاغذ هم پیشتر با ارز دولتی 
انجام می شــد، اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شــده دیگر ارز دولتی دریافت 

نمی کنند، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند.
 به طور کلی صادرات نوشــت افزار حجم زیادی ندارد و شیوع ویروس کرونا هم 

منجر به افت بیشتر آن شده است.
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آخرین وضعیت ساماندهی معلمان برای ورود به سال تحصیلی جدید  ایسنا: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: نیاز به نیروی انسانی برای سال 
تحصیلی پیش رو، پیش بینی و محاسبه شده است. وی افزود: با همان مدل و بسته ای که سال گذشته دنبال می کردیم، اعم از حق التدریس نیروی رسمی و پیمانی، حق التدریس آزاد، خرید خدمت، حق التدریس 

شاغالن و سرباز معلم، نیازها را برطرف می کنیم. در برخی موارد نیز مجوز داریم که از نیروهای در آستانه بازنشستگی در قالب استمرار خدمت استفاده کنیم.

کنترل ماسک زدن استرالیایی ها با پهپاد©
فارس: با شیوع مجدد کرونا در کشورهای 
غربی، پلیس در برخی از این کشــورها 
مانند استرالیا به کنترل ماسک زدن افراد 

با پهپاد روی آورده است.
بــه گــزارش زد دی نت، پلیــس ایالت 
ویکتوریا در اســترالیا اعــام کرده برای 
کسب اطمینان از ماسک زدن مردم، آن ها 

را با پهپاد کنترل می کند تا مشخص شود آیا آن ها ماسک به صورت می زنند یا خیر. 
پهپادها با گشت زدن در اماکن شلوغ ، افرادی را که ماسک نزده اند شناسایی می کنند 
و با دریافت عکس آن ها توسط پلیس و شناسایی هویت آن ها، برای این اشخاص پیام 
هشدار ارسال می شود. از سوی دیگر پهپادها با شناسایی خودروهای متخلف، آدرس 
مالک آن ها را از روی پاک خودرو شناسایی می کنند و در صورتی که هر خودرو بیش 

از 5 کیلومتر از منزل فاصله گرفته باشد برای مالک آن پیام هشدار ارسال می شود.

بدون عوارض جانبی

دومین واکسن روسی کرونا در راه است©
مهر: به گزارش دیلی میل، روســیه اعام کرده دومین واکسن کووید ۱۹ آن در راه 

است. این واکسن عوارض جانبی واکسن اولیه را نیز ندارد.
اکنون روسیه مشغول توسعه واکسن EpiVacCorona در یکی از واحدهای تحقیقاتی 
خود در سیبری است. آزمایش های بالینی دومین واکسن ویروس کرونای روسیه در 
سپتامبر تکمیل می شود اما تاکنون 5۷ داوطلب شرکت کننده در این فرایند از هیچ 
عوارض جانبی خبر نداده اند. سازمان »روسپوتبرنادور« روسیه اعام کرد: تمام داوطلبان 
واکسینه شده در وضعیت خوبی هستند. تاکنون این واکسن به 5۷ نفر تزریق شده و 

۴۳ نفر نیز دارویی بی اثر دریافت کرده اند.
روسیه امیدوار است این واکسن را تا ماه اکتبر ثبت و تولید آن را از ماه نوامبر آغاز کند.

ادعای یک مشاور علمی در انگلیس

ویروس کرونا احتماالً تا همیشه همراه انسان بماند©
مهر: به گفته یکی از مشاوران ارشد علمی 
دولــت انگلیس، ویــروس کرونا احتماالً 
تا همیشــه همراه انســان باقی بماند و 
واکسیناســیون آن باید در فواصل معین 
تکرار شــود. به گزارش پرس اسوسیشن، 
پروفســور ســر مارک والپورت، یکی از 
اعضای »گروه مشــاوره علمــی دولت در 

مواقع اضطراری«)Sage( معتقد است برای جلوگیری از ابتا به ویروس کرونا نیز مانند 
آنفلوانزا باید واکسیناسیون تکرار شود. او در مصاحبه ای در این باره گفت: همه گیری 
کووید۱۹ با واکسیناسیون جهانی کنترل می شود اما این بیماری مانند آبله با واکسن 
ریشه کن نمی شود. این ویروسی است که تا همیشه به اشکال مختلف همراه ما می ماند 
و به طور حتم باید واکسیناسیون تکرار شود. بنابراین شباهت هایی به آنفلوانزا دارد و 
مردم باید در فواصل زمانی معین واکسیناســیون را انجام دهند. همچنین والپورت 
هشدار داد: شیوع این ویروس ممکن است دوباره از کنترل خارج شود، اما می توان به 

جای قرنطینه های کلی با اقدام های هدفمند، آن را محدود کرد.

مشاور عالی وزیر بهداشت عنوان کرد

رشد جمعیت با جلوگیری از سقط های عمدی©
جامعه: مشــاور عالی وزیر بهداشــت در 
گفت وگویی با میزان با اشــاره به پشــت 
پرده برخی سیاســت های ضدجمعیتی، 
از مسئله ای صحبت کرده است که نسل 

آینده کشور را تهدید می کند.
محمداسماعیل اکبری با اشاره به بحران 
کاهش جمعیــت جوان در ۲۰ ســال 

آینده و هشدارهای رهبر معظم انقاب در این خصوص گفت: اگر این نگرانی های 
جمعیتی غیرعلمی بود، رسانه های غربی حتماً در رد آن گزارش منتشر می کردند، 
درحالی که حتی یک گزارش علمی و مستند در این مورد منتشر نکردند. اما پشت 
پرده و در داخل کشور عده ای به شدت علیه این تفکر مشغول به فعالیت هستند. 
حتماً بارها انتقادهایی درباره اقتصاد مبتنی بر نفت شنیده اید؛ می گویند اگر نفت ها 
را بفروشید آینده کشور به خطر می افتد و ممکن است کشور باقی نماند. افرادی که 
مخالف فروش نفت هستند، می خواهند ایران باقی بماند. اما مهم ترین سرمایه  برای 
بقای ایران نفت است یا جمعیت؟ اگر جمعیت نباشد، نفت هم داشته باشید چه 
فایده ای دارد؟ کدام کشور با جمعیت زیر ۳۰۰-۲۰۰ میلیون توانسته در معادالت 
سیاسی جهان با استقال سخن بگوید؟ اکبری از مؤلفه جمعیت به عنوان شرط 
مهم بقای ایران یاد کرد و گفت: دنیا، قدرتمندانه ما را هدف گرفته است. کتابی 
به تازگی توسط یکی از نویسندگان معتبر در آمریکا چاپ شد که در آن آمده غرب 
به دو دلیل محکوم به فناست؛ نخست به خاطر انحطاط اخاقی که منظور او بیشتر 
اقتصاد نامشروع بود و نکته دوم جمعیت. براساس آنچه در این کتاب عنوان شده 
جمعیت، پیر می شــود و مهاجرت پذیری جواب نمی دهد و بنابراین این کشورها 

محکوم به نابودی هستند.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه در خصوص کاهش جمعیت در ایران کامًا 
برنامه ریزی شده است، به اباغ سیاست های جمعیتی در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: 
همان زمان برای وزارتخانه ها تعیین تکلیف شد، اما عمل نشد. نکته مهم این است که 
قانونی اجرا نشــد که از نظر علمی، اجرا نشدن آن مهم ترین دلیل نابودی این کشور 
است و چون هم اکنون نیروهای جوان و تحصیلکرده و نیروی نظامی داریم، اهمیت 
این موضوع دیده نمی شود؛ اگر این قانون اجرایی نشود در کمتر از ۱۶-۱5 سال دیگر 

در کشور اتفاقات عجیبی رخ می دهد.
وی اجرا نشدن این قانون را حماقت برخی مسئوالن و اتفاقات پشت پرده دانست و 
اظهار کرد: در بحث های جمعیتی گاهی اعداد ناصحیحی مطرح می شود. از سال ۹5 با 
وجود اینکه تخصص دیگری دارم، احساس تکلیف کردم و وارد این ماجرا شدم؛ مقاله 

نوشتم و اثبات کردم برخی سخنان جمعیتی مطرح شده، دروغ است.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به آمار باالی سقط جنین در کشور، افزود: سه 
نوع سقط داریم؛ اول سقط عمدی، یعنی دلیلی برای آن وجود ندارد؛ دوم سقط 
پزشکی، یعنی اگر بچه سقط نشود مادر فوت می کند و سوم هم سقط خود به 
خودی اســت، یعنی مادر می خواهد بچه را داشته باشد و بچه می میرد. بیشتر 
سقط های جنین  کشور عمدی است و درصد کمی از آن به سقط خود به خودی 
و یا ســقط پزشکی مربوط می شــود. وی با بیان اینکه جلوگیری از سقط های 
عمدی به تنهایی رشد جمعیت کشور را تغییر می دهد، اظهار کرد: باید مسئوالن 
دقت بیشتری در بررسی این موضوع داشته باشند و دستگاه های مربوط نیز برای 

این تعداد سقط عمدی مؤاخذه شوند.
اکبری افزود: این میزان سقط جنین در رشد جمعیت تغییر ایجاد می کند. TFR ما که 
االن زیر سطح جانشینی است به تنهایی با پیشگیری از سقط عمدی جمعیت درست 

می شود و فقط اگر جلو این کار غلط گرفته شود می توانیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه 5۳ درصد این سقط ها در منزل اتفاق می افتد و علت 5۴ درصد آن ها 
قرص است، عنوان کرد: در بیشتر این سقط ها نه دکتر دخالت دارد و نه ماما؛ به راحتی 

سفارش یک پیتزا، قرص را سفارش می دهند و در منزل تحویل می گیرند.
اکبری ادامه داد: یک ســال است به دنبال رجیستری این قرص در وزارت بهداشت 
هستیم، چرا که این قرص مانند تریاک باید با مجوز به فروش برسد. در همه دنیا همین 

گونه است؛ باید بدانیم این قرص را چه کسی تجویز و چه کسی مصرف کرده است.
اکبری با بیان اینکه در ایران نه تنها کسی در خصوص سیاست های جمعیتی کاری 
نمی کند بلکه سنگ اندازی هایی نیز انجام می شود، افزود: اگر به ایران عاقه مند هستید 
باید بدانید نوه هایمان در وضعیت بد اقتصادی خواهند مرد، چون کسی نیست برای 

آن ها کار کند. کمتر از ۳۰ سال آینده افتادن این اتفاق بدیهی است.
وی افزود: باید روشن کنیم چه کسانی وظیفه خود را انجام نمی دهند و باید پرسید چرا 
هنوز سیاست هایی که دولت اباغ می کند سیاست های ضدجمعیتی است. چرا باید 
یک فرد نگرانی از بارداری و فرزندآوری داشته باشد؟ بیشترین عامل سقط، نخواستن 
فرزند بیشــتر است و برخاف آنچه برخی عنوان می کنند تنها 5 درصد این آمار به 

مجردان باردار مربوط می شود.
اکبری اظهار کرد: امسال یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد داشتیم. ۱۷۰ هزار تولد کمتر 
از ســال پیش بود. سال پیش هم ۱۲۰ هزار تولد کمتر از سال قبل تر خود بود. همه 

پذیرفتند فرزندزایی ضعیف است و از سطح جانشینی پایین آمده ایم.

 جامعه /  ساحل عباسی    کنکور سراسری 
امسال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز 
حاشیه های  و  مختلف  خیزهای  و  افت  از  پس 
باز هم  و  پایان رسید  به  آن، سرانجام  کرونایی 
داوطلبان  برنامه ریزی  و  تاش  از  تازه ای  فصل 
سال آینده برای رقابت بر سر کرسی های مراکز 
دانشگاهی آغاز شد. اینکه چرا بسیاری از والدین 
از همین ابتدا، آینده بهتر خود را در قبولی در 
آزمون سراسری و گذشتن از هفت خوان کنکور 
یا دکتر یا مهندس شدن فرزندان خود جست وجو 
می کنند پرسشی است که پاسخ های متفاوتی را 

می توان برای آن ارائه داد. 
دکتــر رضا منصوری، فیزیکدان، معاون اســبق 
پژوهشی وزارت علوم و استاد بازنشسته دانشگاه 
صنعتی شریف در گفت وگو با ما به نکاتی در این 
خصوص اشاره کرده است که شاید پاسخی باشد 

برای این پرسش ها.

آیا مســائلی که در این ســال ها دیده   
شــده و عالقه صرف به اخذ مدرک باالی 
دانشگاهی در میان خانواده ها و از آن مهم تر 
بی رغبتی آن ها به فراگیری آموزش های فنی 

و حرفه ای موضوع تازه ای است؟
مســئله توجه والدین به اینکه فرزنــدان آن ها 
مدارج دانشــگاهی و تحصیات عالی را تا دکترا 
ادامه دهند، موضوع تازه ای نیســت و مسبوق به 
سابقه است، بنابراین کاهش تمایل دانش آموزان 
و والدیــن آن ها به ادامه تحصیل در رشــته های 
فنی و حرفه ای را نمی توان به چند ســال اخیر 
نسبت داد. با بررسی تاریخ ایران می توان دریافت 
این دیدگاه حتی از زمان تأســیس دارالفنون در 
ایران دیده شده که پس از آن به تدریج با تأسیس 
دانشگاه ها و افزایش مهاجرت ها به سوی تهران و 
شــهرهای بزرگ، پیش و پس از پیروزی انقاب 
اسامی شاهد هستیم که به دلیل توسعه نیافتگی 
در ایران، مردم هدفی به غیر از دکتر یا مهندس 
شدن نداشتند، موضوعی که متأسفانه همچنان 
در باور مردم جایگاه مهمی دارد. به این معنا که از 
ابتدا این مفهوم در ذهن ما ایرانیان بوده است که 
فرزند ما باید دکتر یا مهندس شود، گویی الزامات 
زندگی حرفه ای در یک جامعه به درس آموختن 
در دانشگاه ها یا اخذ مدارک کارشناسی به باال یا 

دکتر و مهندس شدن ختم می شود. 

با توجه به اینکــه دلیل مدرک گرایی   
را توسعه نیافتگی عنوان کردید، وضعیت 
کشــورهای توسعه یافته نســبت به ما 

چگونه است؟
در مقایســه ایران و ذهنیتی که بر کشور ما سایه 
افکنده بــا جوامع صنعتی مثل آمریــکا، اروپا و 

حتی کشورهای شــرق آسیا شاهد اهمیت قابل 
توجه رشــته های فنی و حرفه ای و رشــته های 
علوم انسانی در این کشورها مثل حقوق، اقتصاد، 
مدیریت، منابع طبیعی و رشته هایی هستیم که 
اتفاقاً در جوامع صنعتی بسیار پرطرفدار و کشورها 
هم به شدت نیازمند دانش آموختگان این رشته ها 
هستند. به عبارتی می توان گفت اگر مدیریت کان 
کشوری در راستای افزایش رفاه جامعه تاش کند 
و به دنبال رشــد جامعه مبتنی بر الزامات دنیای 
مدرن باشد، متوجه وجود رشته های بسیار متنوع 
در این کشورها می شویم و مسئوالن به شدت به 
مســائل فنی، آموزش آن و دانش آموختگان این 
رشــته ها بها می دهند. با توجه به اینکه مسئله 
ارتقای ســطح تحصیلی تا مدارج باالی آموزش 
عالــی در ایران یک موضوع رایج بوده اما در چند 
دهه اخیر، یک موضوع دیگر به آن اضافه شد که 
وضعیت هدایت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان 
را به ســمت فراگیری رشته های فنی و حرفه ای 
بسیار کاهش داد و کمرنگ کرد و آن چیزی به جز 
توجه جدی و پررنگ مسئوالن آموزش و پرورش 
و خانواده ها به راهی کردن دانش آموزان و فرزندان 
به مسابقات المپیاد های دانش آموزی نیست. این 
موضوع با افزایش رغبت به گرفتن مدرک دکترا 
پس از انقاب در کشــور حاکم شده است، یعنی 
می توان از آن به عنوان یک پدیده بسیار پیچیده 
اجتماعــی یاد کرد که متأســفانه به نظر می آید 
جامعه شناسان روی این موضوع و عوامل تأثیرگذار 

بر آن تحقیقات جدی میدانی 
صورت نداده باشند، بنابراین با 
حدس و گمان هایی می توان این 

موضوع را تشریح کرد.

عمده دالیل این مسئله   
موضوعاتــی  چــه  در  را 

می دانید؟
متأســفانه در ایــن ســال ها 
افــرادی در الیه های مدیریتی 
و مســئولیت قــرار گرفتنــد 
دانشــگاهی  تحصیــات  که 
نداشتند، بنابراین هنگامی که 
در کنــار افــراد تحصیلکرده و 
دارای مدرک دانشــگاهی قرار 
گرفتنــد دچار ســرخوردگی 
شــدند، این عامل در تمایل به 
گرفتن مدرک و بی توجهی به 
مهارت آموزی فنی وحرفه ای در 

کشور به شدت تأثیرگذار است. این خیزش برای 
گرفتن مدرک تحصیلی باالتــر به تدریج از دهه 
۶۰ و ۷۰ شــروع و تبدیل به یک روند اجتماعی 
قوی شد. از اواخر دهه ۶۰ مقاطع دکترا ابتدا در 
رشته های علوم پایه و مهندسی و سپس در همه 
رشته ها ایجاد شد؛ پس از آن، همه افراد به نوعی 
تمایل داشــتند عنوان آقا یا خانم دکتر بر آن ها 
اطاق شود؛ این مسئله به قدری در ذهن جامعه 

نهادینه شد که همچنان شاهد 
هستیم برخی از سیاستمداران 
کشــور به هر قیمتی به دنبال 
آن هســتند که مدرک دکترا 
داشته باشند. گاه با مواردی از 
عالی  سیاستمداران در سطوح 
برخــورد کرده ایــم که صحت 
مــدرک آن ها زیرســؤال رفته 
است. متأســفانه این پدیده در 
کشور رایج بوده و پس از انقاب 
تشدید شده است. از سوی دیگر 
نظام آموزشی و خانواده های ما 
به این ســمت و ســو حرکت 
کردند تا با فشار بر دانش آموزان، 
تعدادی از دانش آموزانی را که 
نخبه تلقی می کنیم به گونه ای 
برای حضور در مسابقات جهانی 
و المپیاد آماده کنیم به گونه ای 
کــه بخش عمــده ای از توجه 
بچه ها در زندگی معطوف به این موضوع شــود؛ 
درنتیجــه دانش آموزان به صورت ناخواســته به 
سمتی هدایت می شوند که از ۱۲ سالگی و پس از 
آن در المپیادهای بین المللی شرکت کنند و مقام 
بیاورند. روشی که متأسفانه به دلیل غرور کاذبی 
اســت که در ایرانیان وجود دارد. ما عزم خود را 
برای مدال آوری جزم کرده ایم تا نشــان دهیم از 
کشورهای صنعتی مهم دنیا جلوتر هستیم و تصور 

می کنیم اگر همه جوانان ما در المپیادهای علمی 
مدال بیاورند به معنای توســعه یافتگی ماست؛ 
اشــتباهی که دانش آموزان را در یک رقابتی قرار 
داده است و بخشی از استعدادهایی که می توانست 
در رشــته های فنی و حرفه ای سرآمد و پولساز 
شود را از دور خارج کردیم. متأسفانه این اشتباه 
همچنان انجام می شود و خانواده ها برای المپیادی 
کردن فرزندان، به آن ها در گام اول فشار می آورند 
و آن ها را مجبور به نمره گرفتن و سپس تشویق به 
مدرک گرایی می کنند. هیچ کدام از سیاستمداران 
ما از سال 58 تا کنون در زمینه هایی که به معنای 
عام مسئول توسعه علمی و پیشرفت کشور بودند 
مانع این انحراف بــزرگ در تربیت دانش آموزان 
نشدند و نه به طور مستقیم بلکه به صورت ضمنی 
از این دو پدیده و روش حمایت کردند و جوانان 
را برای خدمت به کشور، رفاه و توانایی در توسعه 

کشور تربیت نکردند.

چه نقدی بر سیاســت های آموزشی و   
پرورشی سیستم آموزشی کشور دارید؟

متأسفانه هیچ کدام از سیاست های آموزشی پیش 
و پس از دانشگاه در این جهت نبوده که جوانان 
برای یک زندگی خوب تربیت شوند. در حالی که 
در محیط آموزشی دانش آموزان باید به گونه ای 
تربیت شــوند که استعداد آن ها شــکوفا شود. 
شــکوفایی استعداد از دید من وظیفه الهی است 
که باید در تک تک ما باشد،اما متأسفانه در کشور 

ما از آن غفلت شده است. 
تداوم چنین وضعیتی منجر به ســقوط اخاقی 
و افزایش فقر می شــود. ما بچه هــا را به گونه ای 
تربیت کرده ایم که بیمار شــده اند و نتوانسته اند 
اســتعدادهای خود را شــکوفا کنند؛ انسانی که 
نمی توانــد خود را شــکوفا و به دنبــال عاقه و 
ایده آل واهی به نام نمره و مدرک اســت، درواقع 
باعث بیچارگی آن انســان شــدیم. ما در حال 
تربیت بچه هایی هســتیم که از ســامت نفس 
برخوردار نیستند. متأســفانه سال هاست دایره 
ذهن و خاقیت جوانان را سقط می کنیم. پیش 
از دبیرســتان هر آنچــه از خاقیت ها هر چند 
کمرنگ باقی مانده اســت را از بین می بریم، ما 
بچه ها را برای خاق شــدن تربیت نمی کنیم. به 
تعداد 8۰ میلیون ایرانی و یک میلیون نفری که 
در سال متولد می شوند این بشر این مخلوق خدا 
دارای اختاف سلیقه و توانایی متفاوت هستند؛ 
ما می خواهیم همه این تعداد انســان که دارای 
تفاوت های مختلفی با هم هستند را در یک قالب 
مشترک بریزیم. از سوی دیگر اولیا به خاطر تصور 
غلطی که از خوشبختی فرزندان خود دارند آن ها 
را به سمت مدرک گرایی و بی توجهی به شناخت 

استعدادهای خود سوق می دهند.

معاون اسبق وزارت علوم در گفت وگو با قدس:

فرزندانمانرابرایزندگیخوبتربیتنمیکنیم

متأسفانه هیچ کدام 
از سیاست های 

آموزشی پیش و 
پس از دانشگاه در 

این جهت نبوده 
که جوانان برای 

یک زندگی خوب 
تربیت شوند

بــــــرش
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زیارت

رئیس سازمان حج تشریح کرد
 شرط راه اندازی 

سفر عمره مفرده
 ایرنا   رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
حدود ۶ میلیون نفر در انتظار عمره هســتند، 
گفت: در حال حاضر هیچ گونه ثبت نام جدیدی 
برای قرار گرفتن در نوبت اعزام به عربستان در 
بخش حج و عمره صورت نخواهد پذیرفت. اگر 
بخواهیم ســاالنه حدود ۹۰ هزار نفر را به سفر 
حج اعزام کنیم حدود ۱۴ سال زمان برای اعزام 

همه منتظران در صف اعزام نیاز است.
علیرضا رشــیدیان، همچنیــن در خصوص 
راه انــدازی حج عمره گفت: راه اندازی ســفر 
عمره مفرده منوط به راه اندازی کنســولگری 
ایران در عربستان یا ایجاد دفتر حافظ منافع 

خواهد بود.
رشــیدیان گفت: طبق گزارش های منتشره 
هــم اینک عربســتان برای راه انــدازی حج 
عمره به ۱۶5شرکت، سهمیه ۱۰ هزار نفری 
داده تا هر چه ســریع تر بــرای راه اندازی آن 

برنامه ریزی کرده و آن را فعال کنند.

بهداشت و درمان

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو اعالم کرد
 قیمت اکتمرا ایرانی 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
 باشــگاه خبرنگاران جوان    مدیرکل دارو 
سازمان غذا و دارو گفت: قیمت اکتمرا ایرانی یک 

میلیون و 8۰۰ هزار تومان تعیین شد.
حیدر محمــدی گفــت: ارزان تریــن اکتمرا یا 

توسیلیزومب در دنیا 5۴۰ یورو قیمت دارد.
محمدی در ادامه با اشــاره به توزیع اکتمرا ایرانی 
در بیمارســتان ها افزود: توزیع اکتمرای ایرانی از 
پنجشنبه هفته پیش در بیمارستان ها آغاز شده 

و ادامه دارد.
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو درباره صادرات اکتمرا گفت: ظرفیت تولید 
در حال افزایش است و ما تا زمانی که نیاز داخل 

کشور تأمین نشود اجازه صادرات نمی دهیم.
وی همچنین با اشاره به توزیع محموله های بعدی 
رمدســیویر ایرانی در بیمارستان ها گفت: قیمت 
داروی رمدســیویر وارداتی بیــن یک میلیون و 
۱۰۰ تــا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت 

رمدسیویر ایرانی ۶۰۰ هزار تومان است.

آموزش

وزیر علوم:
الیحه اصالح سهمیه های کنکور 

دوباره به مجلس می رود
 مهر   وزیر علوم گفت: با توجه به استقرار مجلس 
جدید، الیحه پیشــنهادی دولــت درباره اصاح 
سهمیه های کنکور دوباره به مجلس ارائه می شود.

دکتر منصور غامی افزود: ســهمیه های آموزش 
عالی مصوبه مجلس شــورای اسامی هستند و 
با توجه به اینکه این نهــاد، آن ها را در زمان های 
پیشین تصویب کرده برای تغییر هم باید آن نهاد 

نظر دهد.
وی گفت: تنها موضوعی که در حوزه وزارت علوم 
قرار داشت، مصوبه تســهیات فرزندان اعضای 
هیئــت علمی بود که آن نیز بــر مبنای یکی از 
مصوبات شــورای عالی انقــاب فرهنگی و برای 
انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی و تغییر رشته 
آن ها در نظر گرفته شده بود. از امسال تغییر رشته 

این تسهیات منتفی شد.
غامی همچنین تأکید کرد: بنابراین سهمیه های 
آموزش عالی هیچ مصوبــه ای در دولت و وزارت 

علوم نداشته است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

یک مسئول شرکت زیرساخت اعالم کرد
ارائه ۲ هزار مودم و سیم کارت 
رایگان به هیئت های عزاداری 

 مهــر    نایب رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
زیرساخت از ارائه ۲ هزار مودم و سیم کارت رایگان 
به هیئت های عزاداری محرم برای برگزاری آناین 

این مراسم خبر داد.
سجاد بنابی گفت: در موضوع پخش مراسم  مذهبی 
با توجه به آنکه ترافیک این مراسم داخل کشور و 
روی شــبکه ملی اطاعات است، مشکل پهنای 
باند نداریم و کاماً آماده ارائه خدمات در این ایام 
هســتیم. وی افزود: تقریباً چیزی در حدود سه 
برابر پیک مصرف فعلی، در شبکه ملی اطاعات 
ظرفیــت خالی پهنای باند وجود دارد و امکان در 
اختیار قرار دادن این ظرفیت به متقاضیان را داریم. 
بنابــی در خصوص رایگان شــدن پهنــای باند 
مربوط به هیئت های عــزاداری محرم ۹۹ گفت: 
در بحث مصرف کننده، ما پهنای باند مصرفی را 
در سیستم هایی مانند »هیئت آناین« و سیستم 
»تکیه« متعلق به مجموعه سازمان تبلیغات اسامی 

رایگان کردیم.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون وزارت بهداشت:
همه اتباع خارجی مبتال به کرونا 
در ایران رایگان درمان می شوند

 ایرنا    معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: همه اتباع خارجی مبتا 
به کرونا در ایران رایگان درمان شده و می شوند.

شهنام عرشی افزود: شایعه هایی که در فضای 
مجازی درباره درمان نشدن اتباع خارجی مبتا 
بــه کرونا در ایران مطرح شــده، به هیچ وجه 
صحت نــدارد و از هیچ یــک از اتباع خارجی 
برای تســت یا درمان کرونا هزینه ای دریافت 
نشده است. این خدمتی است که در بسیاری از 

کشورها به صورت رایگان انجام نمی شود.
وی گفت: تاکنون دست کم ۴۰۰ میلیارد تومان 
بــرای درمان کرونای اتباع مجاز خارجی مقیم 
ایران هزینه شده است و البته با در نظر گرفتن 
خدمات بهداشتی و درمانی به اتباع غیرمجاز، 
این رقم بسیار بیشتر است، به خصوص اینکه 
مثاً جمعیت اتباع افغانستانی غیرمجاز مقیم 
ایران حدود ســه تا چهار برابر اتباع مجاز این 

کشور است.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

رشد۳درصدیآمارداوطلبانغایبکنکور۹۹
ایسنا: ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش با تأکید بر اینکه 
آمار غایبان کنکور امســال غیرطبیعی نیست، گفت: برخاف 
آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا ۹۹ که تعداد غایبان حدود 
۱۰ درصد افزایش داشت، حداکثر تعداد داوطلبان غایب کنکور 
امسال در مقایســه با سال گذشته حدود ۲ یا ۳ درصد افزایش 

داشته است. بنابراین موضوع غیرعادی نداشتیم.

مجازاتیبرای»گل«پیشبینینشدهاست!
خانه ملت: علی اصغر عنابستانی، سخنگوی فراکسیون مقابله 
با آسیب های اجتماعی مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
مجازاتی برای ماده مخدر گل پیش بینی نشــده اســت، گفت: 
حتی قاچاق این ماده جرم نیست و برای مبارزه با قاچاق به ویژه 
مــواد مخدر جدید خأل قانونی جدی داریم و باید در این زمینه 

تجدیدنظر جدی شود.

تصمیممتزلزلدولتدرکنکور
آنا: رمضانعلی ســنگدوینی، نماینده مــردم گرگان در مجلس 
بــا انتقاد از تصمیم متزلزل دولت در کنکور، گفت: متأســفانه 
عــدم رعایت پروتکل  های بهداشــتی در برگــزاری آزمون ها و 
تصمیم گیری های متناقض، استرس زیادی را به جامعه وارد کرد. 
وی گفــت: به طور حتم آمار مبتایان به کرونا پس از برگزاری 

آزمون  کنکور چند برابر خواهد شد. 

صفانتظار۱۰میلیونیبرایدریافتکارتملی
آنا: ســیف اهلل ابوترابی، سخنگوی ثبت احوال گفت: بیش از 
۱.5 میلیون نفر کارت هوشــمند ملی تولید داخل دارند. او 
به این نکته اشــاره کرد که مواد اولیه و تراشــه کارت ملی، 
وارداتی است. ابوترابی همچنین گفت: اگر مواد اولیه تأمین 
شــود، در ۶ ماه برای ۱۰ میلیون نفری که در نوبت هستند 

کارت صادر می کنیم.

مافیایپیمانکاریاجازهمدیریتپسماندرانمیدهد
خانه ملت: اقبال شــاکری، عضو مجمــع نمایندگان تهران با 
انتقاد از اینکه مافیای پیمانکاری بازیافت پسماند، اجازه مدیریت 
پســماند در پایتخــت را نمی دهد، گفت: صنعت زباله بســیار 
درآمدزاست اما متأسفانه درگیر رانت بوده و حمایت الزم از آن 
نمی شود. شهرداری باید فضا را برای ورود تیم های دانش بنیان 

فراهم و مشکل پسماند را برای همیشه حل کند.

اقدامهایهیجانیمدیرانمیراثفرهنگی
میزان: ولی تیموری، معاون گردشــگری کشــور با بیان اینکه 
پیش از تشکیل وزارتخانه میراث شاهد اقدام های هیجانی بسیار 
از ســوی مدیران بودیم، گفت: مدیران به این علت که فرصت 
انجام برنامه های بنیادی را نداشتند، به سمت اقدام های هیجانی 
گرایش پیدا می کردند. انتخاب و بررسی مدیران از سوی مجلس 

شورای اسامی سبب ایجاد ثبات می شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

اعتراض های ضدنژادپرستی در آمریکا ادامه دارد

شورش در پورتلند، سکوت در»سی.ان.ان«
  جهان   اگرچه تظاهرات های مسالمت آمیز در همه ایالت های 
آمریکا همچنان در جریان اســت اما اوضاع در پورتلند در ایالت 
اورگان آمریکا بار دیگر بحرانی شــده و پلیس این شــهر دوباره 
وضعیت شــورش اعالم کرده اســت. حدود 80 روز اســت که 
معترضــان آمریکایی در پورتلند در خیابان ها به ســر می برند و 
پلیس هر آخر هفته را وضعیت شورش اعالم می کند. این هفته 
هم پلیس پس از آنکه نتوانست معترضان را از خیابان خارج کند، 
وضعیت شورش و تجمع غیرقانونی اعالم کرد. طبق یک بیانیه 
پلیس پورتلند، پس از آنکه جمعیت معترضان به سمت یک مقر 
پلیس در شــمال این شهر راهپیمایی کرده و آسیب شدیدی به 
خودروهــای پلیس وارد و چندین افســر را مجروح کردند، این 
تصمیم گرفته شــده است. در این میان پلیس بار دیگر چند ده 
نفر را دســتگیر کرد. طبق گزارش پلیس پورتلند، اوضاع در این 
شهر شبیه وضعیت جنگی است، چرا که تعداد زیادی از این افراد 
مجهز به تجهیزات محافظتی شامل کاله های محافظ، ماسک های 
مخصوص گاز، محافظ چشم و زره ضدگلوله بوده و برخی از آن ها 
سپرهای چوبی دست ساز حمل می کردند. در ادامه بیانیه پلیس 
عنوان شده است: افسران پلیس هدف پرتاب بطری و تخم مرغ، 
توپ گلف، بلبرینگ، میخ های بزرگ و تخم مرغ های پالستیکی 
حاوی رنگ و همچنین تاباندن لیزر ســبز به چشمانشــان قرار 
گرفته اند؛ لیزری که آن قدر قدرت داشت تا به بینایی آن ها آسیب 

دائمی وارد کند.
تظاهرات ها در این شهر معموالً تا بعد از نیمه شب ادامه دارد. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به سرعت در توییتر به این 
تحوالت در پورتلند واکنش نشان داده و از شورای این شهر که 
تحت کنترل دموکرات هاست خواست برای مقابله با شورش ها 
گارد ملی را فرابخواند. گارد ملی پیش از این در پورتلند مستقر 
بود اما با تبلیغات رسانه ای دموکرات ها ناگزیر به ترک این شهر 
شــد. با وجود این، حاال که اعتراض ها ادامه پیدا کرده اســت و 
تظاهرات کنندگان همچنان شــعارهای ضدنژادپرســتی ســر 
می دهند، خبری از آن ها در رســانه های دموکرات که سی ان ان 
شاخص ترینشان است دیده نمی شود. همزمان با پورتلند، روزهای 
گذشته اوضاع لوئیزیانا هم شلوغ گزارش شده است. دو روز پیش 
پلیس در این شهر یک سیاه پوست را کشت. همین ماجرا دوباره 
مردم را به خیابان های این ایالت سیاه پوســت کشانده است. در 
جریــان این اعتراض ها پلیس این ایالــت از نارنجک های دودزا 
استفاده و معترضان را تهدید کرد در صورتی که متفرق نشوند 
دستگیر خواهند شــد. منابع خبری گزارش داده اند معترضان 
تــالش کرده اند چهارراهــی در نزدیکی محل قتــل این مرد 
سیاه پوست را ببندند. معترضان شعار »نه عدالت و نه صلح ]وجود 
دارد[« ســر دادند. در پایان این اعتراض ها نیز پلیس به منظور 

کنترل بیشتر معترضان از نیروهای ضدشورش استفاده کرد.

بنی گانتز:
 انتخابات بعدی ©

شروع جنگ داخلی است
ارم نیــوز:  در پــی ادامه 
اختــالف بر ســر تصویب 
رژیــم  دولــت  بودجــه 
مانده  روز  دو  صهیونیستی 
به موعد تعیین شــده برای 

تصویب آن، وزیر جنگ این رژیم به شدت از نتانیاهو 
انتقاد کرد. بنی گانتز در سخنانی اظهار کرد: اسرائیل 
در آستانه اعالم برگزاری دور تازه انتخابات تا دو روز 
دیگر اســت، چراکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل خواستار این مسئله به دالیل شخصی است.
وی افزود: درصورتی که این اتفاق رخ دهد خسارتی 
بــزرگ خواهد بود، اما همه رهبران اســرائیل باید 
عاقالنه عمــل کنند؛ چراکه در صــورت برگزاری 
انتخابــات جدیــد در معرض جنــگ داخلی قرار 

خواهیم گرفت.

 شکار پهپاد صهیونیست ها ©
توسط حزب اهلل

ایسنا: حزب اهلل لبنان شنبه شب در بیانیه ای اعالم 
کرد یک فروند پهپاد رژیم صهیونیســتی را پس از 
آنکه وارد حریم هوایی لبنان شد، در نزدیکی شهرک 
عیتا الشعب در جنوب لبنان هدف گرفته و ساقط 
کرده اســت. از طرفی آویخای ادرعی، ســخنگوی 
ارتش اسرائیل نیز با تأیید این خبر اعالم کرد: این 
پهپاد در جریان فعالیت هــای نیروهای نظامی در 
مرزهای لبنان، داخل خاک لبنان افتاد. در ماه های 
اخیر مرزهای لبنان و اراضی اشــغالی ناآرام بوده و 
رژیم صهیونیستی از ترس انتقام جویی حزب اهلل به 
خاطر شهادت یک عضو این گروه در حمله اسرائیل، 
به حالت آماده باش در مرزها درآمده و بارها حریم 

هوایی و زمینی لبنان را نقض کرده است.

اوضاع عربستان در شرق یمن هم خوب نیست
»نَه« قبایل »المهره« به آل سعود©

فارس: افراد مســلح قبایل اســتان »المهره« در 
شــرق یمن که مخالف حضور نظامی سعودی در 
این استان هستند اجازه رفتن نیروهای مذکور به 
گذرگاه »شحن« را ندادند. ساختار سیاسی در یمن 
بر پایه قدرت قبایل تعریف شده و نظامات قبیله ای 
حتی از چارچوب های رســمی قدرت بیشــتری 
دارند. به طور ســنتی مناطق شــرق یمن تحت 
نفوذ عربستان سعودی اســت. باوجود این، منابع 
آگاه اعالم کردند: افراد مســلح قبایل که مخالف 
حضور نظامی ســعودی در المهره هستند سد راه 
نیروهای سعودی پیش از رسیدن آن ها به گذرگاه 
مذکور شدند و این نیروها را مجبور به بازگشت به 

اردوگاهشان در شهر »حات« کردند.
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ترکیه نمی تواند به این روش ادامه دهد©
دیپلماسی ایرانی: پاتریک ساهاکیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشته 
است: ترکیه روزگاری به واسطه موقعیت جغرافیایی و دروازه دو قاره آسیا و اروپا 
بودن و نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی، از اهمیت ژئوپلتیکی خاصی برخوردار 
بود. با پایان جنگ سرد، اهمیت و توجه اعضای ناتو به این پهنه سرزمینی کاهش 
یافت. ترکیه ای که روزگاری در انتظار پذیرش اتحادیه اروپا بود و چراغ سبز را به 
واسطه جنگ سرد، از طرف اروپایی ها دریافت کرده بود، امروز با وجود تحول در 

عرصه نظام بین الملل، دیگر جایگاهی برای پیوستن به اروپا ندارد. 
اقدام روزهای گذشته ترکیه و ورود به مرزهای دریایی همسایگان )یونان و قبرس( 
به بهانه واهی، اقدامی برای دسترســی به منابع انرژی در منطقه است. تهاجم و 
عدم به رسمیت شناختن حاکمیت دولت ها بر عرصه های سرزمینی و عدم رعایت 
تمامیت ارضی دولت ها، نه تنها با رؤیای احیای امپراتوری عثمانی بلکه نیاز مبرم به 
منابع انرژی است. اقتصاد رو به شکست و کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای دیگر، 
نمودی از شرایط اقتصادی است که نقش کووید 19 بر درآمد توریستی این کشور 

را نمی توان در نظر نداشت. 
درنهایت، در نگاه لیبرالیســم نهادگرا، همکاری دولت ها به عنوان بازیگران عرصه 
نظــام بین الملل، با وجود حاکم بودن نظامی آنارشــیک، همکاری و عضویت در 
رژیم هــای بین المللــی را به عنوان قدرت تلقی می کننــد. پیمان ها و رژیم های 
بین المللی در رفتار خود، تعدی از سیاست ها و قوانین را پذیرا نیستند و معتقدند 
بازیگر خاطی باید تنبیه شود. زمانی که این عضو ناتو، اقدام به خرید تسلیحاتی از 
روسیه و سامانه اس 400 را دریافت کرد، باید انتظار می داشت که دیگر پاتریوت 
را نمی تواند داشته و منتظر انزوای بیشتر از ناحیه ایاالت متحده و ناتو باید باشد. 

در سوی دیگر، آذربایجان، متحد راهبردی ترکیه، با هماهنگی ترکیه روابط امنیتی 
و نظامی با رژیم صهیونیســتی برقرار کرده است. این اقدام آذربایجان خوشایند 
همســایگان و دولت های منطقه نیســت. از طرفی ماجراجویی های منطقه ای 
اردوغان، انزوای ترکیه را در بین دولت های منطقه ای درپی دارد. عدم حمایت ناتو 
و ایاالت متحده به واسطه تعدی از خط مشی رژیم بین المللی ناتو امری طبیعی 
و دور از انتظار نیست. درنهایت ترکیه نمی تواند با ادامه این شرایط و رفتار، بحران 

پیش رو را مدیریت کند، مگر اینکه متحدان جدیدی را در صحنه سیاسی بیابد!

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                                     66431144  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

کمک های پزشکی  با کشتی های نظامیکمک های پزشکی  با کشتی های نظامی
یک کشتی نظامی دیگر که از سوی کشورهای اروپایی به بهانه کمک، روانه 
 »San Giusto« بیروت شده در ساحل این کشور پهلو گرفت. کشتی نظامی
متعلق به نیروی دریایی ایتالیاســت که پنج روز پیش این کشور را به مقصد 
لبنان ترک کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان »ان ان ای«، 
ایتالیا می گوید این کشتی را به منظور کمک به لبنان در پی انفجار بندر بیروت 
فرســتاده و یک بیمارستان میدانی در این کشتی وجود دارد. حاال اینکه این 
بیمارستان 20روز پس از انفجار کدام مجروحان را قرار است مداوا کند ما هم 
 »ETNA« دوست داریم بدانیم. قرار است یک کشتی نظامی دیگر ایتالیا به نام

نیز فردا وارد سواحل بیروت شود.

تحلیل

خبر

چهره

اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه 3 شهریور 1399  4 محرم 1442 24 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9327

 فارس  توفیق صالح، پسر علی عبداهلل صالح، 
رئیس جمهور اسبق یمن، در صفحه فیس بوک 
خود نوشت: در مناطق درگیری در یمن چیزی 
به نام ارتش یا عناصــر حزب اخوانی االصالح 
حضور ندارد و کســانی که بــا نیروهای دولت 
صنعا می جنگند، صرفاً افراد قبایل اجیر شده در 
مأرب، شبوه، ابین، الضالع و حضرموت هستند 
و نیروهای رســمی دولت مســتعفی مناطق 

درگیری را تخلیه کرده اند.
عبداهلل االشرف، از فرماندهان دولت هادی نیز 
روز شنبه نوشت: مناطق نظامی و ارتشی وجود 
ندارد و کسانی که امروز در مناطق درگیری در 

مأرب می جنگند، صرفاً اعضای قبایل هستند. 
او تأکید کرد: »چیزی که به اســم ارتش ملی 

خوانده می شود، یک ارتش خیالی است«.
درگیری های شــدیدی از هفته گذشــته در 
چندین محور در اطراف شــهر مأرب واقع در 
مرکز یمن به وقوع پیوســته است و نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی از چندین جهت به 
سمت شهر پیشروی و آن را محاصره کرده اند. 
استان مأرب هم اکنون مرکز ثقل درگیری های 
سرنوشت سازی اســت که در صورت پیروزی 
نهایی ارتش و انصاراهلل یمــن، باید کار دولت 

مستعفی یمن را تمام شده تلقی کرد. 

نیروهای »هادی« مناطق درگیری را تخلیه کرده اند
فرزند علی عبداهلل صالح فاش کرد

 ایسنا  سفیر روسیه در لبنان که دوره سفارتش 
به پایان رســیده، ضمن تأکید بر اهمیت نقش 
حزب اهلل در ثبات این کشــور اعالم کرد: تالش 
برای حذف این حــزب به نابودی لبنان منجر 
خواهد شد و طرف های داخلی و بین المللی از 
جمله آمریکا باید خطوط قرمز را رعایت کنند تا 
مسائل به نابودی کشور منتهی نشود. الکساندر 
زاسپکین، سفیر روسیه در لبنان پیش از ترک 
ســمت خود و ترک این کشور در گفت وگو با 
دعوت المیادین گفت: حل بحران سیاسی لبنان 
مســتلزم توافق میان طرف های بانفوذ و دادن 

امتیازات است. 

این دیپلمــات روس درباره مقاصد آمریکا در 
قبال لبنان گفت: این مقاصد بدون تشــکیل 
دولتی با بیشــترین گروه های سیاسی لبنان 
محقق نمی شود. وی ادامه داد: با حذف نقش 
حزب اهلل، امنیت و ثبات در لبنان غیرممکن 
است. جنگ حزب اهلل در کنار ارتش سوریه و 
نیروهای روس در تغییر دیدگاه مسکو درمورد 
حزب اهلل نقش مهمی داشــت و زمینه های 
بیشــتری برای گفت وگو و همکاری سیاسی 
فراهم کرد. حضور روسیه و حزب اهلل در یک 
سنگر در ســوریه و نیز گفت وگوی سیاسی، 

روابط دو طرف را مستحکم کرد.

حزب اهلل حذف شود، لبنان نابود می شود
سفیر روسیه در بیروت با تأکید بر تغییر دیدگاه کشورش:

 جهان  ائتالف آمریکایی موسوم به »ضدداعش« روز گذشته طی 
بیانیه ای به طوررسمی اعالم کرد روند خروج نیروهای این ائتالف از 
پایگاه التاجی آغاز شده و یکی از مقرهای خود در این پایگاه را به 
نیروهای امنیتی عراق تحویل داده است. هر چند فشارها در عراق 

برای خروج نظامی آمریکا از این کشور افزایش یافته، اما ائتالف 
آمریکایی مدعی شد این خروج در نتیجه برنامه ریزی از پیش تعیین 
شده است. در بیانیه ائتالف آمریکایی آمده است: این مقر ویژه 

نیروهای ائتالف به لطف موفقیت هایی که نیروهای امنیتی عراق 
طی حمالت مستمر برای شکست داعش حاصل کردند، به طرف 

عراقی تحویل داده شد. 
در هفته های اخیر عملیات های فراوانــی به فرماندهی یگان های 
حشد الشعبی علیه داعش انجام شده که با موفقیت همراه بوده است.

به نوشته پایگاه خبری السومریه، »تحسین الخفاجی« فرماندهی 
عملیات مشترک عراق هم در جمع خبرنگاران گفت: طرف عراقی 
موقعیت شــماره هشت در این پایگاه نظامی را از نیروهای ائتالف 
تحویل گرفته است. این مقر برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی 
از سوی نیروهای استرالیایی، نیوزیلندی و آمریکایی استفاده می شد.

 آغاز رسمی 
خروج آمریکا از »التاجی«

روز گذشته رقم خورد

      صفحه 8خبر

س�ازمان موقوفات ملك وابس�ته به آس�تان قدس رضوی درنظ�ردارد تعداد                  
5 ) پنج ( قطعه زمین با  کاربری تجاری واقع درشهرچناران را ازطریق مزایده 
واگ�ذار نماید . متقاضی�ان میتوانند از تاری�خ 99/06/03 لغای�ت 99/06/13 
جهت کس�ب اطالعات دقیق تر از محل قطعات و نقش�ه های مربوطه و شرایط 
ش�رکت وهمچنی�ن دریاف�ت فرم پیش�نهاد قیم�ت ب�ه مح�ل اداره موقوفات 
مل�ك در چناران، خیابان مطه�ری جنوبی جنب بیمارس�تان ثامن االئمه )ع( 
تلف�ن46125122 و  46126625 مراجع�ه نماین�د ،  آخری�ن مهل�ت تحوی�ل 
پیش�نهادات پایان وقت اداری روز پنجش�نبه م�ورخ 99/6/13 به آدرس فوق 

می باشد
به پیش�نهادات مبهم ، مش�روط ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهدشد .
 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد . سازمان موقوفات ملك در 

رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

) آگهی مزایده  واگذاری زمین سازمان موقوفات ملك ( 
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 سازمان موقوفات ملك

 شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد مجوز 
شورای محترم اسللامی شهربه شماره 1643 و 
بند)د( تبصره 4 بودجه مصوب سال99نسللبت 
بلله واگللذاری 4غرفه واقللع در میللدان میوه و           
تره بار)ورودی2(به صورت سرقفلی از طریق 
مزایده کتبی اقللدام نماید.لذا متقاضیان می 
تواننللد جهت کسللب اطاعات بیشللترودریافت 
فرم مربوطه بلله واحدقراردادهای شللهرداری 
مراجعلله و یا با شللماره تلفللن 05144241781 
تمللاس حاصللل فرمایند.مبلغ سللپرده شللرکت 
در مزایللده بابللت هریللک ازغرفلله هامعللادل 
1.000.000.000 ریللال بصورت نقدیاضمانت نامه 
بانکللی می باشللد. ضمنللًا شللهرداری در رد یللا 
قبللول هریللک از پیشللنهادها مختللار اسللت. 
تحویللل  و  مزایللده  در  شللرکت  آخرین مهلللت 
پاکت های پیشللنهادی به دبیرخانه شللهرداری 
پایان وقت اداری راس سللاعت14:10روز شنبه 
مورخ 99/6/22 می باشللد. مزایده رأس ساعت 
10 صبح روز یکشللنبه مورخ 99/6/23در محل 

سالن جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار 

 آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت اول(
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ش�رکت قند ترب�ت حیدریه در نظر دارد از طریق برگ�زاری مزایده عمومی ، 
انواع آهن آالت اسقاط خود را به وزن تقریبی حدود 60 تن بفروش برساند . 
کلیه متقاضیان محترم می توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 با مراجعه 
به امور بازرگانی ش�رکت فرمهای مربوط به مزایده را دریافت و پس از بازدید 
و بررسی، پیش�نهادات کتبی خود را درپاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه مورخ 1399/6/13 به امور بازرگانی کارخانه تحویل نمایند .
جلسه مزایده و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/6/15 

در محل کارخانه انجام خواهد گرفت .
هر متقاضی مبلغ 150.000.000 ریال را به حس�اب شماره 0209182357007 
سیبا بانک ملی باجه کارخانه قند بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت 

شرکت در مزایده واریز نماید .
شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مزایده
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شرکت قند تربت حیدریه 

/ع
99
05
57
1

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانشللگاه علللوم پزشللکی مشللهد در 
نظللردارد امللور تهیلله و طبللخ و توزیع 

غذای شللبکه بهداشللت و درمان شهرسللتان چناران را 
از طریللق مناقصلله عمومی به بخش غیللر دولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000052، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشللنهاد مناقصه  گران و بازگشللایی پاکت ها، از طریق 
درگاه سللامانه تللدارکات الکترونیکی دولت )سللتاد( به 
نشللانی: www.setadiran.ir انجللام خواهللد شللد و الزم 
اسللت مناقصه  گللران در صللورت عدم عضویللت قبلی، 
مراحللل ثبت نام در سللایت مذکللور و دریافللت گواهی 
امضللای الکترونیکی را جهت شللرکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شللرکت در مناقصه فوق مبلغ 1.420.000.000 
ریللال ضمانتنامه بانکی می باشللد که در مهلت مقرر به 
حسللابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/02

* مهلت دریافت اسللناد مناقصه از سللامانه: پایان روز 
99/06/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/22

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس سللامانه سللتاد جهت انجام مراحل عضویت 
نللام:  ثبللت   در سللامانه مذکللور: 02141934 و دفتللر 

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

سند کمپانی خودروی 206 مدل 1382 رنگ پژ متالیک 
به شماره انتظامی 93ج435 ایران 42  شماره موتور 
10FSJ54426038 و ش���ماره شاسی 82618983 به 
مالکیت مریم نژاد سلیمانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د SA 111 م���دل 
ط 23     378  - ای���ران 79  انتظام���ی  وش���ماره   95
شاس���ی  وش���ماره  موت���ور5548566  ش���ماره  وب���ه 
NAS431100G5856191 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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سند کمپانی موتورسیکلت پرند 125 مدل 1388 رنگ 
مشکی به شماره موتور 32625995 و شماره شاسی 
125P8896384 به ش���ماره انتظامی 37597 ایران 
761 ب���ه مالکیت مس���عود جنتی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی،کارت س���وخت و کارت 
خ���ودروی پراید مدل 1389 رن���گ نقره ای متالیک به 
ش���ماره انتظامی 717ب33 ایران 74  ش���ماره موتور 
3686046 و ش���ماره شاس���ی 1412289560837 ب���ه 
مالکی���ت کس���ری الیق ق���دردان مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز خ���ودروی ه���اچ بک لیف���ان م���دل 1392 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 185ج86 ایران 86  
ش���ماره موتور LFB479Q121100691 و شماره شاسی 
NAKSG4319DB102211 ب���ه مالکی���ت س���ید مهی���ار 
هاشمی هزاوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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برگ سبز خودرو ریو مدل 85 رنگ زرشکی به شماره 
انتظام���ی 12س717  ای���ران 28 به نام ناصر حس���ن 
خانی  فرزندقنبرعلی ش���ماره موتور:1012264 شماره 
شاس���ی:   NAS61002261114059 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز خودرو س���واری س���ایپا 131SE مدل 1396  
رنگ س���فید روغنی ش���ماره موتور M13/5918101 و 
شماره شاس���ی NAS411100H1027688 به شماره 
انتظام���ی 786 ص 45 ایران 36 به مالکیت س���کینه 
حق دوس���ت ابجهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
05
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4

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودرو س���واری 
س���مند LX م���دل 1388 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   12488086932 موت���ور  ش���ماره 
NAAC91CC29F804188 به شماره انتظامی 434 و 76 
ایران 12 به مالکیت حسن خالقی  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز )شناس���نامه (خ���ودرو س���واری پراید تیپ 
132SE م���دل 1397 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه 
ش���ماره موت���ور M13/6120685  به ش���ماره شاس���ی 
NAS421100J1241752  به ش���ماره پالک 126م21-
ایران95 بنام حمزه ناروئی فرزند کریم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
05
56
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���ایپا131 م���دل 1394 رن���گ 
س���فید روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 464ج24 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 5389452 و ش���ماره شاس���ی 
ملیح���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAS412100F3376224
کوک���ب زاده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
05
56
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ سبز ( خودرو سواری پژو تیپ پارس 
ره  شما به رنگ خاکستری – متالیک مدل 1390 به 
ره  ش���ما ب���ه   9 5 ن ی���را ا -5 9 4ج 7 3 ک  پ���ال
س���ی  ره شا ب���ه ش���ما  1 24 9 0 12 9 6 1 7 ر  ت���و مو
NAAN01CA4BK106750 بنام س���میرا هاشمزهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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مف
ی 

گه
آ
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برگ س���بز خودرو پیکان وانت مدل 1378 به شماره 
موتور 11517803929 و ش���ماره شاسی 78923745 
به ش���ماره انتظامی 373 م 52 ایران 12 به مالکیت 
صنوبر اس���ماعیل زاده حس���ینی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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99
05
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7

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشللگاه علللوم پزشللکی مشللهد در 
نظللردارد انجللام امللور ایللاب و ذهاب 

طریللق  از  را  کامیللاب   شللهید  بیمارسللتان  پرسللنل 
مناقصلله عمومی بلله بخش غیللر دولتی واگللذار نماید. 
کلیلله مراحللل برگللزاری مناقصه بلله شللماره فراخوان 
2099000060000046، از دریافللت اسللناد مناقصلله تللا 
ارائه پیشللنهاد مناقصه  گران و بازگشللایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشللانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اسللت مناقصه  گللران در صللورت عدم عضویللت قبلی، 
مراحللل ثبت نام در سللایت مذکللور و دریافللت گواهی 
امضللای الکترونیکی را جهت شللرکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمیللن شللرکت در مناقصه فوق مبلللغ 620.000.000 
ریللال ضمانتناملله بانکی می باشللد کلله در مهلت مقرر 
به حسللابداری بیمارستان مذکور به نشللانی : مشهد-             

چهار راه نخریسی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/02

* مهلت دریافت اسللناد مناقصه از سللامانه: پایان روز 
99/06/06

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/17

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس سللامانه سللتاد جهت انجام مراحل عضویت 
نللام:  ثبللت   در سللامانه مذکللور: 02141934 و دفتللر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خواهر رئیس جمهور آمریکا هم به منتقدان او پیوست

»دونالد« هیچ اصولی به جز منافعش ندارد©
جهان: این روزها خانــواده دونالد ترامپ 
دارند برای او سنگ تمام می گذارند و از هر 
موقعیتی برای تخریبش استفاده می کنند. 
پس از بــرادرزاده رئیس جمهور آمریکا که 
کتابی درباره اخالقیات ترامپ منتشر کرد 
حاال نوبت خواهر او رســیده تا حسابی از 
خجالتش در بیایــد. ماریان ترامپ در یک 
فایل صوتی که به صورت مخفیانه ضبط شــده و به دست روزنامه واشنگتن پست 
رسیده، تأکید کرده برادرش هیچ اصولی ندارد. ماریان ترامپ بری که در حال حاضر 
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر است، از اقدام های ترامپ در کاخ سفید انتقاد کرد. 

هفته گذشته برادر دونالد ترامپ ُمرد، اما او به جای سوگواری به زمین گلفش رفت.
ظاهراً بری در این فایل صوتی گفته اســت: همه خواسته دونالد ترامپ تأمین منافع 
جمهوری خواهان اســت. او هیچ اصولی ندارد؛ هیچی. دونالد ظالم است. بری در این 
فایل صوتی، دونالد ترامــپ را به عنوان یک »بچه بداخالق و لوس« توصیف کرد و 
گفت:  من تکالیف و مشق های دونالد را انجام می دادم و او را به نیویورک بردم و تالش 
کردم او را در کالج ثبت نام کنم. وی افزوده اســت: او دو ســال به دانشگاه فوردهام 
رفت و ســپس وارد دانشگاه پنسیلوانیا شد، چرا که کســی را داشت که به جای او 

امتحان می داد.
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