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مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ: بررسی فضای ذهنی نویسندگان مهاجرت در گفت وگو با 

سیداحمد مدقق؛ به انگیزه انتشار رمان »آتشگاه« 
رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد

  :jامام جواد
با فضيلت ترين 

و ارزشمندترين 
عبادت ها آن 

است كه خالص 
و بدون ريا باشد. 

بحاراالنوار، ج۶۸، 
ص۲۴۵
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ستاره های استقالل طبق قرارداد 
باید درآسیا بازی کنند درد ما سانسور نیست...

ساخت تأسیسات مدرن تر 
در کوه های اطراف نطنز

 واکنش رهبر انقالب اسالمی به تکرار توهین نشریه فرانسوی 

اهانت به پیامبر برای منصرف کردن اذهان از نقشه  آمریکاست
 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی، اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت 
نورانی پیامبر اعظم )ص( را محکوم کردند. متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر 
است: بسمه تعالی. گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریّه فرانسوی در اهانت به چهره  نورانی 
و قدسی حضرت رسول اعظم )ص( بار دیگر عناد و کینه  شرارت بار دستگاه های سیاسی 
و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و جامعه  مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه  آزادی بیان برای 
محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده، کاماًل 
مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست های عمیقاً ضّد اسالمی صهیونیست ها و دولت های 

 ............ صفحه 2استکباری عامل این گونه حرکت های دشمنانه است...

واکسن بزنید 
اما گول سودجویان 

فضای مجازی را نخورید!

همه  چیز 
درباره واکسن 

آنفلوانزا

تاکنون بیش از 4 میلیون 
هکتار جنگل در ایالت شرقی 

آمریکا سوخته است

نامزدهای 
کاخ سفید بی خبر 

از کالیفرنیا
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یـــادداشــت  روز
رضا عابدی گناباد

ایران و ترکیه دو همســایه با روابط دیرین بــوده که نوع ارتباط آن ها می تواند در 
دنیای امروز به عنوان الگویی از همکاری ســازنده دوجانبه شــناخته شود. به طور 
مشخص نوع جدید رابطه میان تهران و آنکارا به پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی 
و شــکل گیری جمهوری ترکیه نوین )1923 میالدی(، کشوری که از خرابه های 

جنگ جهانی اول سر برآورد برمی گردد...

 روابط تهران - آنکارا؛ 
غلبه اشتراکات بر اختالفات
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وعده بورسی سخنگوی دولتوعده بورسی سخنگوی دولت
یک درصد صندوق توسعه ملی به بازار بورس می رودیک درصد صندوق توسعه ملی به بازار بورس می رود
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کارشناسان، غفلت  از 
ظرفیت های بورس را 
نابخشودنی می دانند

پروژه های 
وطنی در عطش 

سرمایه های 
وطنی

 اقتصاد  با تداوم سقوط شاخص، بورس 
دیروز بــه کانال یک و نیم میلیون واحد 
هم چراغ سبز نشــان داد و حاال از یک 
سو ســهامداران خشــمگین و ناامید از 
بهبود اوضاع بــازار، هیجان باالیی برای 
خروج دارند و از دیگر ســو کارشناسان، 
بهره گیری منطقی از ظرفیت های بورس 
برای توســعه و رشد اقتصادی را به  ویژه 
با صعود احتمالی شــاخص در آینده به 
دولتمردان گوشــزد می کنند. به سرخی 
کشاندن و افت شدید شاخص بورس آن 
هم پس از هجوم سرمایه های سرگردان و 
رشدهای خیره کننده، در پی ناهماهنگی 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ساخت تأسیسات مدرن تر در کوه های اطراف نطنز ایرنا: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، در خصوص جبران 
خرابکاری نطنز گفت: ما در فاز نخست نسبت به تامین تجهیزات و راه اندازی مقدماتی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کردیم و در فاز بعدی قدم بلند مدتی را برخواهیم داشت لذا با توجه به اقدام 

خرابکارانه و خبیثانه تصمیم گرفته شد تا سالن مدرن تر، وسیع تر و فراگیرتری را از نظر همه ابعاد در نزدیکی نطنز برای این امر احداث کنیم.

ســخنگوی دولت با اشــاره به 
تحوالت و دیدارهای پر شــمار 
دیپلماتیک مقامات کشورهای مختلف و 
نهادهای بین المللی با مقامات کشــورمان 
اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد مرحله 
جدیدی درتوسعه تعامالت بین المللی بودیم 
و در ســفر مقامــات بلند پایــه آژانس و 
کشــورهای مختلف به تهــران آثارخوبی 
دیدیم. از جملــه اینکه شــفافیت ایران 
مشخص شــد. وی با بیان 
اینکه این تحریک نشــان از 
ناکامــی ایــاالت متحده در 
ویران کردن برجام و تهاجم 
بــه قانون گــذاری و نظــام 
بین المللی بود، گفت: به نظر 
می آید ملت ها و دولت ها در 
ماه های اخیر نظاره گر یورش 
آمریکا به مبنایی ترین اصول 
بین المللی بودنــد و آمریکا 
دوست و دشمنش را به یک 
اندازه تحقیر کــرد که این 

موضوع باعث انزوایش شد.
ربیعــی با یــادآوری اینکه 
آمریــکا  خارجــه  وزیــر 
گفته قصد اعمــال یکجانبه تحریم های 
ســازمان ملل را در 20ســپتامبر دارد، 
افزود: بررسی ها نشــان می دهد چیزی 
بر فشــار تحریم های آمریــکا که امروز 
کرد.  نخواهد  اضافــه  اعمال می شــود، 
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس 
مرتبط  تحریم های  کرد:  تصریح  جمهور 
بــا قطعنامه های ملغی شــده پیشــین 
شورای امنیت، در ذات خود تحریم های 
چندجانبــه و بین المللی بودند و تالش 
برای اعمال یکجانبه آن کاماًل بی معنا و 
مضحک بوده و فاقــد هرگونه اثرگذاری 
است. وی تأکید کرد: ما سیاست تعامل 
را با کشــورهای جهان و توســعه روابط 
تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه 
را ادامــه خواهیم داد. با برنامه ریزی های 
دولت و وزارت خارجه که ســبب انزوای 
آمریــکا خواهد شــد، از ایــن پس هم 
خبرهای خوب دیگری در برابر شرارت ها 

و فشارهای آمریکا خواهیم داشت.

ارتباط بچه ها با مدارس نباید قطع شود»
ســخنگوی دولت درباره دو انتقاد مطرح 
یکی نســبت به ســکوت و اعالم موضع 
نکردن ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد 
بازگشایی مدارس و دوم به کار بردن واژه 
نظــم پادگانی در مورد مدارس توســط 
رئیس جمهور، گفت: شــاید در بازنمایی 
اخبار، نظام اطالع رســانی ما به درستی 
عمل نکرد. ما باید روشن تر اطالع رسانی 
می کردیم. وی با اشــاره به اینکه رئیس 
جمهور به وضوح گفتنــد اجباری برای 
رفتن به مدرسه نیست، خاطرنشان کرد: 
تمام کارشناســان آموزشــی و پرورشی 
معتقدند مدرسه باید باز باشد؛ زیرا عده ای 
نمی توانند از فضای مجازی استفاده کنند 
و این عدالت نیســت و ماندن دراز مدت 
بچه هــا در خانــه هم موجــب چاقی و 
عوارضی می شــود و کودکان را در خطر 
قرار می دهد، همان گونه که وزیر بهداشت 
گزارش داده است، آسیب کرونایی بچه ها 
بیشــتر در مورد کســانی بوده که دچار 
چاقی ماندن در خانه شدند. ربیعی اظهار 
کرد: باز کردن مدارس تصمیم درســتی 
بود و به نگرانی خانواده ها در مورد رفتن 
بچه ها به مدارس هم توجه شد. می توان 
از شبکه شاد و آموزش مجازی یا رادیو و 
تلویزیون برای آموزش استفاده کرد، اما 
ارتباط با مدارس نباید قطع شود، هرچند 
اجباری برای حضور در مدارس نیســت. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 

اضافه کرد: در مورد تعبیری که گفته شد 
یعنی انضبــاط پادگانی، دو مفهوم وجود 
دارد. یکی اداره جامعه به صورت پادگانی 
که مــا با این مفهوم مخالف هســتیم و 
نظام جمهوری اسالمی ایران هم موافق 
آن نیست.  مفهوم دیگر واژه پادگانی نظم 
و انضباط است و به عنوان مثال استفاده 
می شود. از این مفهوم هم برجسته سازی 
و هم بازنمایی مناسبی صورت نمی گیرد. 
ما هم عادت کرده ایم هر وقت یک مقام 
یا رئیس جمهور واژه ای را به کار می برد، 

برجسته سازی و بازنمایی می کنیم.

دوگانه نان و کرونا کمک کرد توازن »
ایجاد کنیم

ربیعی درباره ایجاد دوگانه هایی همچون 
»نان و جان«، »دین و جان« و در روزهای 
اخیر »آموزش و جان« در سخنان رئیس 
جمهور هم گفــت: به کار بردن واژه های 
دوگانــه به مــا کمک می کنــد، تعادل 
به وجــود آوریم و این رمــز موفقیت ما 
اســت. کمــک می کند کــه از افراط و 
تفریط جلوگیــری کنیم. یک عده ای ما 
را تا مرز تعطیلی تولید بردند. کشــوری 
که با فشــار اقتصادی روبه رو اســت به 
مصلحت اســت تعطیل شــود؟ با این 
دوگانه هــا به نقطه تعادل می رســیم و 
سیاســت گذاری می کنیم که هم جان 
حفظ شــود و هــم تولیــد و آموزش و 

عزاداری و ... انجام شود.

یک درصد صندوق توسعه ملی به »
بازار بورس می  رود

بخشی از نشست خبری سخنگوی دولت 
به موضوع بورس اختصاص داده شده بود، 
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام های 
دولت برای حمایت بورس گفت: از ســال 
۹۴ صندوق توســعه قرار بود یک درصد 
از دارایی خــود را در صندوق تثبیت بازار 
سپرده گذاری کند، که ابهاماتی داشت اما به 
تازگی این ابهامات رفع شده و از اول هفته 
آینده این سپرده گذاری انجام خواهد شد. 
وی افزود: کارشناسان معتقدند این اقدام 

موجب پایداری بازار بورس می شود.
ربیعی شامگاه دوشنبه نیز در گفت وگویی 
با رادیو تهران در پاســخ به این پرسش که 
آیا رابطه ای میان سخنان رئیس  جمهوری 
درباره وضعیت بورس و ریزش بازار سرمایه 
در هفته های اخیر وجود دارد یا خیر؟ اظهار 
کرد: رابطه معنادار و مستقیمی وجود ندارد، 
اما اشــتباهی به وجود آمد؛ کسانی که از 
قدیم در بــورس بودند می دانند که وقتی 
بورس جهش می کند، ممکن است خیلی ها 
دارایــی خود را به این بازار بیاورند، اما باید 

بدانند که بورس فرازونشیب  هم دارد. 
وی افزود: مطالعــات تاریخی اقتصاد ایران 
نشان می دهد که روند بورس هیچ وقت پایین 
نیامده است. حتی در زمانی که دوران رونق 
بورس هم نبوده، ارزش دارایی های بورس باال 

رفته و هیچ وقت پایین نیامده است.
ربیعی بــا بیان اینکه مــردم بدانند دولت 
نه اینکه در بورس دخالــت کند، اما قطعاً 
از آن حمایت خواهد کــرد، گفت: یکی از 
نمایندگان مجلس ســخنانی گفته بود که 
گویی دولت یک ناظر بی طرف اســت، در 
حالی که دولت بایــد از مردم و دارایی های 
آنان حمایت کند. ولی دســت کاری کردن 
شاخص ها یا باالوپایین بردن آن با حمایت از 
بازار سرمایه متفاوت است. ربیعی تأکید کرد: 
اگر ما می گفتیم سرمایه مردم به بورس برود، 
به خاطر این بود که سهام خریداری می شد 
و در پی آن امکان ســرمایه گذاری به وجود 
می آمد و نقدینگی بازار هم جمع می شــد، 
ولی به هرحال بورس مورد توجه دولت است 

و حمایت از این بازار راهبرد ماست.

یک درصد صندوق توسعه ملی به بازار بورس می رود

وعده بورسی سخنگوی دولت

ایــن قدر امثال آقایان و خانم های مختلس را قضاوت نکنید. چون ما هم اگر س
آب ببینیم، احتماالً بد شناگرهایی نباشیم! چون هیچ کجای دنیا مثل ایران هرج 
و مرج و بی قانونی نیســت و جون میده برای دزدی و گرگی! پراید شــده 100 
میلیون، این هم نمونه شهر هرت! امثال خاوری و شیخ االسالمی هم واقعاً آدمای 
قانعی بودند، چون میتونستن حاال حاالها  دولتمردای ما رو بدوشن، و هیچ کس 

هم نخواد که بفهمه! 09350008433
خیلی جالبه، رئیس جمهورحاضرنبودمراسم شروع سال تحصیلی راحضوری انجام بده، س

امابچه های ماباید برن مدرسه. 09150003614
چند وقت است از جناب گانگستر معروف اکبر طبری خبری نیست. شاید به دلیل س

جلوگیری از خطر کرونا فعالً در لواســون حصر ویالیی اســت! کرونا اگر برای عزیزان 
جگرگوشــه کادر درمانی و مردم خطرزا و مرگ آور بود، برای دزدای بی شرف بیت المال 
نجات بخش و زندگی آور بود . احساسم میگه این تاج سر فوتبال و کفاشیان خوش خنده 
فوتبال ایران با طبری هم دوره دانشــگاه در رشته پدر سوخته بازی در تخصص دزدی 
بوده اند، باور کنید تاج هیچ کم و کسری در دروغ و مکر و حیله از طبری ندارد. خدا ریشه 

این خائنان به مملکت و ملت را بسوزاند . 09150002831
این سایت ها که نرخ طال ودالر را محکم پیش بینی می کنند و می خواهند مردم طالی س

بازار را جمع و ذخیره کنند، دنبال چه هستند؟ 09150009278
وقتی برخی اظهارات مســئوالن کشور را راجع به بعضی از نارسایی ها و نابسامانی ها س

می بینم یاداین لطیفه بســیارتلخ )تلخند( می افتم که شخصی را تعقیب می کردند و 
می گفتند بگیرید و طرف برای آنکه از مهلکه جان به دربرد، خودش هم داد زد بگیرید و 

مردم درمانده و متحیر نفهمیدند چه کسی را باید بگیرند؟؟!09150008863
آقای مدیرعامل بانک دی.آن همه وعده برای بهبود ومثبت نمودن سهام بانک چه شد س

سایربانک ها وبعضی ازشرکت های بزرگ باورود حقوقی هایشان امروز مثبت شدند، ولی 
هیئت مدیره ومدیرعامل این بانک هیچ کاری نمی کنند.مابایک میلیارد اگرزمین خریده 

بودیم حاالشده بود 2میلیارد نه چندصدمیلیون ضرر. 09380002461
چرا سهام عدالت با اقساط ماهی 50 هزارتومان خریداری میشه؟! مگر سهام عدالت با س

سهام های دیگه چه فرقی داره؟!، چرا مردم را اذیت می کنید؟ 09150007752

واکنش رهبر انقالب اسالمی به تکرار توهین نشریه فرانسوی

 اهانت به پیامبرa  برای منصرف کردن اذهان ©
از نقشه  آمریکاست

سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی، 
اهانت اخیر یک نشــریه فرانسوی به ساحت 
نورانی پیامبر اعظــم )ص( را محکوم کردند. 
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح 
زیر است: بسمه تعالی. گناه بزرگ و نابخشودنی 
یک نشریّه فرانسوی در اهانت به چهره  نورانی 
و قدسی حضرت رسول اعظم )ص( بار دیگر 
عناد و کینه  شــرارت بار دستگاه های سیاســی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و جامعه  
مســلمانان را آشکار ساخت. بهانه  آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از 
سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده، کامالً مردود و غلط و عوام فریبانه است. 
سیاســت های عمیقاً ضّد اسالمی صهیونیست ها و دولت های استکباری عامل این گونه 
حرکت های دشــمنانه اســت که هر چند وقت یک بار بُروز می یابد. این حرکت در این 
برهه  زمانی می تواند، نیز به انگیزه  منصرف کردن ذهن ملّت ها و دولت های غرب آســیا 
از نقشــه های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. 
ملّت های مســلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این 
منطقه  حّساس، باید هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسالم 

و مسلمین را فراموش نکنند. واهلل غالب علی امره. سّیدعلی خامنه ای

در دیدار مجازی روحانی و اردوغان مطرح شد

راهی جز تقویت روابط دوستانه برای غلبه بر توطئه ها نیست©
سیاست: حســن روحانــی، رئیس جمهور 
در ششمین اجالس شــورای عالی همکاری 
راهبردی ایران و ترکیــه خطاب به همتای 
ترکیه ای خود با آرزوی بهبودی برای مبتالیان 
به کرونا در ترکیه خاطرنشان کرد: این ویروس 
سبب شد که امروز نتوانیم در تهران خدمت 
شــما و همکارانتان باشــیم و برای پیشبرد 
روابط، در فضای مجازی باهم گفت و گو داشته باشیم. وی اظهار کرد: مرزهای دو کشور 
خوشبختانه همواره مرزهای صلح و دوستی بوده و به ویژه در هفت سال گذشته تالش 
دو دولت بر مبنای توسعه روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و بین المللی بوده است. 
روحانی با بیان اینکه هر دو کشور در یک منطقه بسیار حساس قرار گرفته اند، گفت: دو 
کشور دو قدرت بزرگ در منطقه هستند و همواره دشمنی ها و کینه توزی هایی نسبت به 
آن ها وجود داشته و امروز هم وجود دارد. راهی جز تقویت روابط دوستانه دو کشور برای 

غلبه بر این توطئه ها وجود ندارد.

اردوغان: برای تشدید همکاری ها تالش می کنیم»
اردوغان نیز در این نشست مجازی تصریح کرد: گفت وگوهای بین ایران و ترکیه در حل و 
فصل بسیاری از مسائل منطقه از نقش تعیین کننده برخوردار است.همراه با کاهش شدت 
شیوع ویروس کرونا من مطمئن هستم که سطح همکاری های دو کشور به سطح قبل باز 
خواهد گشت. رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد: خداوند در قرآن به ما فرموده اند در 
پایان هر سختی حتماً یک فرجی به شما داده می شود و من مطمئن هستم در پایان شیوع 
کرونا ایران و ترکیه قوی تر از گذشته روند خود را ادامه دهند. رئیس جمهور ترکیه گفت: 
امروز نیز همراه با دوستان خود در چارچوب نشست برای توسعه بیشتر همکاری های خود 
تالش خواهیم کرد. امروز توافقات و همکاری هایی که داشتیم مورد بررسی قرار می دهیم 

و برای تشدید این همکاری ها تالش خواهیم کرد.

نامه نمکی به مدیر کل سازمان بهداشت جهانی درباره تحریم های آمریکا

جهان برای رفع تحریم های نامشروع و یکجانبه اقدامی کند©
سیاست: وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در نامه ای به دکتر »تدروس آدهانوم« 
مدیر کل ســازمان بهداشت جهانی خواستار 
فراخوانی جهانی برای پایان دادن تحریم های 

نامشروع و یکجانبه ایاالت متحده شد.
ســعید نمکی در این نامه خطــاب به دکتر 
تــدروس آدهانوم تأکید کرده اســت: زمان 
فراخوان جهانی فرا رسیده که همه تحریم ها برداشته شود و سالمت افراد تحت تأثیر به 
خطر نیفتد. از جناب عالی درخواست دارم اقدام های الزم برای پایان دادن تحریم های 
نامشروع و یکجانبه ایاالت متحده که موجب رنج و درد و مرگ مردم ایران و سایر ملت ها 

شده و عواقب منفی برای سالمت جهانی و امنیت بهداشت به بار می آورد، انجام شود.
نمکی خطاب به وی تأکید کرد: تمایل دارم نظر شــما را به موضوعات ذیل جلب کنم 
که براساس سوگندنامه بقراط اصل تساوی و برقراری مساوات در برخورداری از امکانات 
و خدمات سالمت برای همه ابنای بشر است. جامعه پزشکی به حکم سوگند خود، برای 

کمک به رفع تحریم های دارویی و غذایی در ایران وظیفه انسانی دارد.

در کمیسیون شوراهای مجلس

معیارهای رجال سیاسی و مذهبی تصویب شد©
فارس: معیارهای رجال سیاســی و مذهبی در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس تصویب شــد. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراهای مجلس در تشریح جزئیات نشست کمیســیون متبوعش اظهار کرد:  در 
این نشســت تعریف رجال سیاســی و مذهبی و نحوه احراز آن بررسی شد. وی در باره 
شرط احراز رجال مذهبی اظهار کرد: این احراز ناظر بر سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری است و بر همین اساس تعریف آن بر اساس چند بند گنجانده شده است. حدادی 
همچنین با بیان اینکه چند مورد دیگر برای رجال سیاسی در کمیسیون بررسی خواهد 
شد، گفت:  تعاریف رجال سیاسی و مذهبی و نحوه احراز شرایط آن به تصویب کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها رسیده است و چند مورد مذکور هم پس از نهایی شدن در 

نشست کمیسیون اطالع رسانی خواهد شد. 
الزم به ذکر است که حداقل سن ۴5 و حداکثر ۷0 سال، کارشناسی ارشد یا معادل آن، 
عدم محکومیت به جرایم، دارای هشــت سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی،  رجال 

مذهبی و سیاسی، ایرانی االصل و تابع ایران از جمله شرایط تصویب شده است.

 روابط تهران - آنکارا؛ ©
غلبه اشتراکات بر اختالفات

ایران و ترکیه دو همسایه با روابط دیرین 
بوده کــه نوع ارتباط آن هــا می تواند در 
دنیای امــروز به عنوان الگویی از همکاری 
ســازنده دوجانبه شناخته شــود. به طور 
مشــخص نوع جدید رابطــه میان تهران 
و آنــکارا به پس از فروپاشــی امپراتوری 
عثمانــی و شــکل گیری جمهوری ترکیه 
نویــن )1۹23 میالدی(، کشــوری که از 
خرابه های جنگ جهانی اول ســر برآورد 
برمی گردد. اگرچه در سده های پیشین و 
به ویژه در دوره صفویه و افشــاریه شاهد 
نزاع های گاه و بی گاه بین طرفین بودیم، 
امــا در دوره اخیر مرزهای دو کشــور به 
مرز صلح و دوســتی تبدیل شــده است. 
در دوره پــس از انقالب اســالمی نیز با 
وجود برخــی اختالفات و مباحث، عمدتاً 
روابط مثبت و روبه جلو بوده اســت. این 
روند به ویژه پس از روی کار آمدن حزب 
اسالم گرای عدالت و توسعه )سال 2002( 
و نوع نگاه به شــرق در حوزه سیاســت 
خارجــی، مطرح شــدن راهبــرد تنــش 
صفر با همســایگان و همراهــی ترکیه با 
اسالمی  جمهوری  هسته ای  سیاست های 

بیش ازپیش تقویت شده است.
البته در همه این ســال ها اختالفاتی نیز 
وجود داشته که طرفین تالش داشتند با 
تعامالت بیشتر در راستای حل آن ها گام 
برخاست های  و  نشســت  مسلماً  بردارند. 
بیشــتر و برگــزاری نشســت هایی مانند 
جلســه  شــورای عالی روابــط راهبردی 
 ایــران و  ترکیه که روز گذشــته با حضور 
روحانی و اردوغان که به واســطه شرایط 
موجود به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار 
شــد، می تواند در نزدیکی هرچه بیشــتر 

دیدگاه ها راهگشا باشد.
اگر بخواهیم در مــورد زمینه های موجود 
بــرای همکاری میــان تهــران و آنکارا و 
همچنیــن موازنه موجــود در این زمینه 
در شــرایط کنونی نیم نگاهــی بیندازیم، 
به طورکلــی آن ها را می توانیم در دو حوزه 
سیاســی و اقتصادی دســته بندی کنیم. 
مهم ترین مسئله سیاســی که در سالیان 
اخیــر بین طرفیــن اختــالف انگیز بوده 
موضوع ســوریه و نوع نگرش متفاوت دو 
کشــور در مدیریت این بحران بوده است. 
در طول سالیان گذشــته بحث نارضایتی 
تهران در حمایت آنکارا از گروه های سلفی 
مخالف دمشق غیرقابل انکار است. دیدگاه 
متفاوت سبب شد در ابتدای بحران سوریه 
ایران و ترکیه راه خــود را در پیش گرفته 
و در دو جبهــه مقابل قــرار گرفتند؛ اما 
به مرورزمــان بــا درک منافع مشــترکی 
کــه وجود داشــت و چرخش آنــکارا در 
اکنون  بیشتر شد.  نزدیکی  سیاست هایش 
نیز بحث درباره روندهای جاری در سوریه 
از تــداوم آتش بس در ادلب گرفته تا ادامه 
روند آشــتی ملی و قانون اساسی می تواند 
از مباحــث موردعالقه برای گفت وگو بین 
دو طرف باشــد. همچنین بحث تحرکات 
تجزیه طلبانه برخــی گروه های کردی در 
ســوریه و عراق کــه در نهایت جمهوری 
اســالمی و ترکیه را هدف قــرار می دهد، 
یکی دیگر از حوزه هایی اســت که نیازمند 
همکاری مشترک است. فارغ از موضوعات 
سیاســی در حوزه اقتصادی هم مســئله 
همکاری هــای بیشــتر موردتوجه طرفین 
اســت. در ماه هــای اخیر ظهــور ویروس 
عالم گیــر کرونا روابط اقتصــادی بین دو 
کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این 
میان تهران به واسطه قرار داشتن زیر فشار 
تحریم هــای آمریکایــی و ترکیه به دلیل 
کاهش درآمد بخش گردشگری و توریسم 
که بخش بزرگی از آن به حضور شهروندان 
ایرانی متکی اســت به همکاری اقتصادی 
تعامل دارند. در این شرایط باز شدن مرزها 
اقتصادی مسلماً  توســعه همکاری های  و 

مورد پسند دو طرف خواهد بود.
با وجود این هنوز موضوعات چالشــی و 
برخی مشــکالت نیز بر ســر روابط ایران 
و ترکیــه خودنمایــی می کنــد. بحــث 
پان ترکیســم و حمایــت برخی در درون 
دولــت ترکیه از این جریان هــا در ایران 
یکــی از موارد اعتراضی تهران اســت. از 
برخــی جریان های  دیگر حضور  ســوی 
اپوزیســیون و برانداز جمهوری اســالمی 
در ترکیه یکی از مســائلی است که آنکارا 
در رابطــه با تهــران باید به آن پاســخ 
دهــد. البته از حق نباید گذشــت که در 
چند ســال اخیر همکاری های خوبی در 
بین طرفین  زندانی هــا  اســترداد  زمینه 
صــورت گرفته، اما ایــن چالش همچنان 
وجــود دارد. ولی در نهایــت نباید از این 
حقیقــت غافــل ماند که بــا وجود همه 
موانع نیاز دو کشــور به همکاری بیشــتر 
بر ایــن موانع غالب اســت. پس با وجود 
بروز برخی اختالفــات و تفاوت نظرهای 
جزئی گاه وبی گاه، در نهایت بحران سوریه 
نشان داد همکاری تنها راهکاری است که 
می تواند منافع دو کشور را تأمین کرده و 

برای دو طرف سودآور باشد.
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 سیاســت   در پی تکمیل و تحویل فازهای دوم و ســوم پروژه 
آبرسانی به روستاهای غیزانیه اهواز در استان خوزستان و سرعت 
در رفع مشــکل مردم این منطقه، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با قدردانی از 
اهتمام جهادی و انقالبی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در این 
عرصه گفت: خدای بزرگ را شــاکریم به فرزنــدان ملت ایران در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه حضرت خاتم االنبیا)ص( 
توفیق داد در لبیک به مطالبه رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی 
)مدظله العالی( با سرعتی مثال زدنی کاری که باید در چندین ماه 
صورت می پذیرفــت، در یک مدت کوتاه و 25 روزه، دغدغه مردم 
خونگرم، مؤمن، مقاوم، مجاهد و فهیم خوزســتان با اجرای پروژه 
آبرسانی به روستاهای غیزانیه اهواز مرتفع و یک رکورد کم نظیر در 

اجرای طرح های آبرسانی رقم زده شود.
به گزارش ســپاه نیوز، سرلشکر سالمی رفع مشکل آب در برخی 

مناطق کشور را در زمره اولویت های ســپاه و قرارگاه خاتم )ص( 
قلمداد و تأکید کرد: به توفیق الهی نقش آفرینی های نیروهای انقالب 
و ملت در نهاد مردمی و انقالبی سپاه با پیشتازی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و با همراهی 
دولت محترم و مردم شریف ایران در آینده ای نه چندان دور شاهد 

حل مشــکل آب و دغدغه های ناشــی از آن به ویژه در استان های 
جنوبی کشور خواهیم بود. فرمانده کل سپاه همچنین با تشکر از 
همکاری بنیاد مستضعفان و سایر مجموعه های استانی در اجرای 
فازهای دوم و ســوم این پروژه که شامل 30 کیلومتر خط انتقال 
لوله پلی اتیلن بود، بر ضرورت توسعه و تعمیق خدمت رسانی های 
مشترک و دلسوزانه توسط دستگاه های اجرایی و نهادی کشور تأکید 
کــرد و گفت: ما در مکتب امام و رهبری معظم انقالب آموخته ایم 
که بزرگ ترین راه مبارزه با آمریکا و دشمنان انقالب و نظام خدمت 
به مردم است. سرلشکر سالمی در پایان با اشاره به طرح ساماندهی 
حاشیه شــهر اهواز خاطرنشــان کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و 
توافقات خوب به عمل آمده بین قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، استانداری 
خوزستان و فرمانداری اهواز امیدواریم در اجرای طرح ساماندهی 
حاشیه شهر اهواز که می تواند شرایط بهتری برای زندگی مردم عزیز 

فراهم  کند، تسریع به عمل آید.

سیاست داخلی

قدردانی سالمی از رکوردزنی قرارگاه خاتم االنبیاء در آبرسانی به غیزانیه

با همراهی دولت و مردم مشکل آب حل خواهد شد

 توقــف و حضــور دو وزیــر مهم 
کابینه هند بــه فاصله دو روز در 
تهران، پیش از شرکت در اجالسیه سازمان 
همکاری های شانگهای در نوع خود هم یک 
اتفاق کم ســابقه و هم معنادار اســت. این 
روزها حضور وزرای دفاع و خارجه هند در 
تهــران را با دو موضوع می توان ارتباط داد. 
موضــوع نخســت، همکاری هــای نظامی 
معمول اســت که از گذشــته ادامه داشته 
است، اما موضوع دوم به شمارش معکوس 
برای لغو تحریم های تســلیحاتی ســازمان 
ملل علیه ایران بر مبنای برجام و قطعنامه 
2231 برمی گردد. ایــران از پایان مهرماه 
می تواند تولیدات پرشــمار دفاعی و نظامی 
خود را صــادر و یا نیازهایــش را از خارج 

تأمین کند.
هند یکی از واردکنندگان بزرگ تسلیحات 
از آمریکا و روســیه به شــمار می رود، اما 
واقعیت های دیگری هم هست، اینکه گاهی 
شاید کشــورهای منطقه و همسایه منابع 

بهتری برای تأمین برخی نیازها باشند.
هند بر اساس طرح »ساخت هند« قصد دارد 
وابســتگی این کشــور را به واردات نظامی 
کاهش دهد و به مرکز تولید سالح در جهان 
تبدیل شــود. در این راســتا دولــت هند از 
شرکت های خارجی نظامی خواسته است با 

انتقال فّناوری کارخانه های نظامی خود را در 
هند احداث کنند. این موضوع بدان معناست 
که هند هم می تواند تأمین کننده برخی اقالم 
دفاعــی برای ایران باشــد و هم محلی برای 
صادرات یا حتی انتقال فناوری و مشارکت. در 
این شرایط نزدیکی ایران به هند می تواند یک 
دهن کجی بزرگ به آمریکا و به معنی شکست 

سیاست های ضد ایرانی آن ها باشد.

ایران در مسیر شانگهای»
اما بستر دوم که با حضور وزیر خارجه هند 
در تهران تقویت می شــود، موضوع سازمان 
همکاری های شــانگهای اســت. جمهوری 
اســالمی ایران سال هاســت که عضو ناظر 
این ســازمان و پیمان مهم منطقه ای است 
و البتــه خواهــان عضویت دائــم. موضوع 
عضویت کامل ایران در ســازمان شانگهای 
سال هاســت که به جریــان افتاده و مطرح 
بوده امــا موانعــی از جمله فشــار برخی 
کشــورها یا تحریم های ســازمان ملل در 
گذشته و تحریم های آمریکا تاکنون مانع از 
تحقق این مهم شده اند. ازاین رو نقش هند 
به عنــوان عضو اصلی در موافقت با عضویت 
ایران بســیار مهم است؛ بنابراین دیدارهای 
هفته جاری مقامات ارشــد دهلی در تهران 

را باید بسیار مهم ارزیابی کرد.

سیاست خارجی

هدف سفر دو وزیر هندی طی یک هفته به تهران  چیست؟

ایران در مسیر شانگهای

ظریف با همتای هندی اش دیدار کرد

تعامل فعال با همسایگان، اصلی ترین اولویت ایران
سیاست: »سوبرامانیام جایشانکار« وزیر خارجه هندوستان روز گذشته با محمدجواد ظریف 
همتــای ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، طرفین درخصوص آخرین تحوالت 
روابط دوجانبه، مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو کردند. این در حالی است که 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این دیدار در پیامی نوشت: در طول 
گفت وگوها، دو طرف بر اراده خود برای گســترش بیش از پیش روابط دوجانبه در همه ابعاد 
تأکید کردند. این دومین سفر وزیر خارجه هند به ایران پس از تصدی این سمت است. او دی ماه 
سال گذشته به تهران آمد و با مقامات ایرانی دیدار و گفت وگو کرد. پیش از این سخنگوی وزارت 
امور خارجه در نشســت خود با اصحاب رسانه، اعالم کرده بود: هند از اول ژانویه سال جدید 
میالدی عهده دار عضویت غیر دائم شورای امنیت خواهد شد. در همین خصوص نیز سید رسول 
موسوی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه در توییتی با اشاره به این سفر 
عنوان کرد  وزرای خارجه دو کشور همواره مباحث زیادی را برای گفت وگو دارند، به خصوص 
در آســتانه عضویت غیر دائم هند در شورای امنیت. »ظریف« پس از دیدار همتای هندی در 
توییتی نوشت:  درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم 

منطقه به تبادل نظر پرداختیم. وی افزود: تعامل فعال با همسایگان، اصلی ترین اولویت ماست.



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

 تولید ۱۲ عنوان کتاب صوتی امام رضایی توسط به نشر  آستان:  مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: این مجموعه ۱۲ عنوان کتاب صوتی را با موضوع سیره و زندگانی امام رضا)ع( 
در دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال تولید کرده است. حسین سعیدی افزود: به نشر تالش دارد با بهره گیری از نشر الکترونیک، تولید کتاب های صوتی، فروش مجازی و ترویج کتاب خوانی از بسترهای مختلف 

غیرحضوری به عنوان ناشری فعال در فضای مجازی شناخته شود. برنامه ریزی های به نشر برای ورود به نشر الکترونیک از سال قبل شروع  شده بود که کرونا به فعالیت های مجازی به نشر سرعت بخشید.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی ©
به مدیرکل ارشاد اسالمی خراسان رضوی

جناب آقای دکتر جعفر مروارید، مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سالم علیکم؛ درگذشت همســر مکرمه  را خدمت جناب عالی و بازماندگان محترم 
تسلیت عرض می نمایم. در جوار مضجع نورانی حضرت رضا )علیه آالف التحّیة والثناء( 
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان محترم 

صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال خواهانم. 
تولیت آستان قدس رضوی - احمد مروی

مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی:

 حضور آستان قدس در سرخس، ظرفیتی©
 برای کشاورزی است

آستان: مدیر پیشرفت منطقه  ای و عضو هیئت  مدیره مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
گفت: حضور آســتان قدس رضوی و کشت و صنعت سرخس در این شهر، ظرفیت 

مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی ایجاد کرده است.
حجت  االســالم محمد مهدی زردوزنیا بیان کرد: با توجه به وجود اراضی مستعد و 
حقابه سد دوستی، امکان افزایش بهره برداری از اراضی کشاورزی وقفی »دق چهلتو« 
شهرستان ســرخس وجود دارد. وی ادامه داد: در همین راستا، باید عالوه بر تهیه و 
ارائه مدل های مناسب تعامل با مردم، پشتیبانی تخصصی نیز از پروژه های کشاورزی 
منطقه انجام شود که همین امر حکایت از اهمیت حضور کشت و صنعت سرخس 

برای پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی این منطقه دارد.
مدیر پیشــرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توســعه رضوی درباره اهداف این پروژه 
خاطرنشان کرد: در طرح مذکور این مؤسسه به دنبال اخذ حقابه سد دوستی پس از 

حدود 6 سال و عقد قراردادهای مزارعه کاری و اشتغال زایی است.
وی افزایــش بهره وری موقوفات را یکی دیگر از اهداف پشــتیبانی از فعالیت های 
کشاورزی سرخس عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه امکان درآمدزایی مجموعه 

های آستان قدس رضوی در شهرستان نیز فراهم خواهد شد.
زردوزنیا با اشاره به وضعیت پروژه تصریح کرد: تا کنون امکان سنجی و تعریف مدل 
اجرایی پروژه اراضی کشاورزی وقفی »دق چهلتو« انجام شده است و در حال حاضر به 
دنبال عقد قرارداد با اداره امالک و اراضی با کشت و صنعت رضوی به عنوان مستأجر 
هستیم.وی از اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای 400 نفر در قالب این پروژه 
سخن گفت و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، برای 200 نفر در طرح کشت 
محصوالت جالیزی، 150 نفر در کشت محصول پنبه و 50 نفر در کشت ذرت علوفه 
ای اشتغال ایجاد خواهد شد. مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
ادامه داد: مجموع هزینه برآورد شده برای کشت این محصوالت نیز 54 میلیارد و 500 

میلیون ریال پیش بینی شده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک با رعایت تمهیدات بهداشتی ©
بازگشایی می شود

آستان: کتابخانه و موزه ملی ملک با رعایت تمهیدات بهداشتی دوران مقابله با بیماری 
کرونا بازگشایی و در روزهای زوج پذیرای مخاطبان می شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران با 
بازگشایی تاالرهای کتابخانه ای و موزه ای خود از شنبه 22 شهریور 99، ارائه خدمات 
فرهنگی حضوری اش را در روزهای زوج هفته از ساعت 8:30 تا 14:30 از سر خواهد 
گرفت.پژوهشگران و گردشگران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های 
بهداشــتی در زمان حضور می توانند از خدمات متنوع فرهنگی این کتابخانه و موزه 
بهره مند شــوند. مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک از اسفند 98 با توجه به توقف 
خدمات  رسانی فرهنگی به دلیل شیوع بیماری کرونا،  بخش گسترده ای از خدمات 
 رســانی فیزیکی و حضوری خود را در زمینه  های گوناگون در قالب غیر حضوری به 
مخاطبان ارائه کرد. صفحه های مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در فضای مجازی 
در حدود هفت ماهه اخیر به گونه پیوســته در ارتباط و پاسخگوی مخاطبان بوده و 
توانســته زمینه بهره  مندی آنان را از خدمات متنوع فرهنگی این مؤسسه در بخش 

 هایی همچون کتابخانه، موزه، پژوهش، آموزش، نشر و تبلیغ فراهم کند. 

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر 
اولویت قرآن بر امر زیارت، گفت: این اعتقاد ماست 
که باید از طریق قرآن به زیارت امام رضا)ع( برسیم 
و حرم مطهر رضوی باید کانون تربیت قراء، حافظان 
و مفســران قرآن باشــد. به گزارش آستان نیوز، 
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار 
جامعه قاریان حرم مطهر رضوی که در تاالر والیت 
بارگاه امام رضا)ع( برگزار شد، با تأکید بر اینکه حرم 
مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( باید کانون تربیت 
قاریان، حافظان و مفسران قرآن کریم باشد، گفت: 
در حرم مطهر رضوی در وهله نخست قرآن کریم 
اولویت دارد و سپس تبیین و اشاعه معارف اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( موردتوجه و تأکید ماست.

قرآن باید در رأس امور باشد»
وی تصریح کرد: قرآن و معارف آن به شقوق مختلف 
در آســتان های مقدس اهل بیت)ع( باید در رأس 
برنامه ها قرار داشته باشد و اگر این گونه باشد، قطعاً 
حضرت رضا)ع( بیشتر از ما راضی خواهند بود، زیرا 
ائمه اطهار تمام تالشی که کردند و همه رنجی که 
متحمل شدند و درنهایت در این مسیر به شهادت 

رسیدند، برای احیای قرآن بود.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه کار 
برای قرآن از برنامه های محوری و اصلی آســتان 
قدس در حوزه فرهنگ اســت، افزود: به ســبب 
اهمیــت قرآن کریم در معارف دینی و مذهبی، ما 
نمی توانیم قرآن را از برنامه های آستان قدس حذف 
و یا کمرنگ و تشریفاتی کنیم؛ چراکه اگر غیر از این 
باشد در روز قیامت نزد خداوند متعال پاسخی در 
برابر ادای حق این امانت بزرگ الهی که بر عهده ما 

نهاده شده است، نخواهیم داشت.

اولویت دادن به گسترش امور قرآنی»
حجت االسالم والمســلمین مــروی یادآور شــد: 
فعالیت های مختلف قرآنی ازجمله قرائت، حفظ، 
تفســیر و بیان معارف قرآن کریم پس از پیروزی 
انقالب اسالمی رشد قابل مالحظه ای داشته است؛ 
با این وجود ما باید با تشــویق و تربیت فعاالن این 
حوزه ها، به رشــد و گسترش امور قرآنی به ویژه در 

میان نسل جوان کمک کنیم.
وی، گســترش روزافزون علوم و معارف قرآنی را از 
برکات اهتمام و عنایت ویژه رهبر معظم انقالب به 

قرآن کریم و جامعه قاریان دانســت و با اشاره به 
تأکیدات معظم له در خصوص ضرورت حضور قرآن 
در زندگی اجتماعی و لــزوم تدبّر در قرآن و انس 
بیشتر جامعه با قرآن، گفت: رهبری نسبت به برپایی 
جلسات و محافل قرآنی چه قبل و چه بعد از انقالب 
اهتمام ویژه داشــتند و هر آنچه امروز از پیشرفت 
در حوزه هــای مختلــف تربیت نســل قرآنی در 
اختیار داریم، از برکات توجه ایشان به قرآن است.

تالش برای احیای دوره های سنتی قرآن»
تولیت آستان قدس رضوی از فعاالن قرآنی کشور 
خواست با ارائه طرح ها، برنامه ها و پیشنهاد های خود 
به اعتالی فعالیت های قرآنی آستان قدس رضوی 
کمک کنند و ادامه داد: هر آنچه از آستان قدس به 
میزان توان و امکانات ساخته باشد، انجام خواهد داد 

و این امر را وظیفه خود می دانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر تالش 
در جهت عدم کمرنگ شدن دوره های سنتی قرآن 
کریم در میان مردم، بیان کرد: احیا و برپا داشتن 
دوره های خانگی و محلی به تقویت قرآن در جامعه 
کمک می کند؛ خوب است که در جهت رونق دوباره 

این محافل در منازل و مساجد برنامه ریزی 
و تالش شود. وی، دوره های سنتی قرآن 
را مانند منبر دارای اثرات بسیار ارزیابی و 
عنوان کرد: تأثیرگذاری قرآن در دیدارها و 
مواجهه های چهره به چهره اهالی قرآن از 
طریق این محافل قرآنی، بیشتر از دیدن 
آن از طریق رســانه های گروهی است. ما 
باید این دور ه های سنتی قرآن و منبرها را 

باقوت حفظ کنیم.

استفاده زائران از قرائت قاریان »
برجسته مصری درحرم مطهر

تولیت آســتان قدس رضوی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به پخش صوت تالوت قاریان 
برجسته مصری در حرم حضرت رضا)ع(، توضیح 
داد: برخی از اوقات اقامه نماز جماعت در حرم مطهر 
با اســتفاده از صوت قاریان برجسته مصری همراه 
شــده است؛ اما این امر به هیچ عنوان به این معنا 
نیست که به قاریان ایرانی و قرائت زنده بی اعتنایی 
و بی توجهی می شود. برخی از زائران از صوت قرای 
مصری بهره مندی خاصی دارند و اشکالی هم ندارد. 

حجت االسالم والمسلمین 
مروی، برخــی از قاریان 
برخــوردار  را  مصــری 
از اســتعداد خاصــی در 
صــوت و تــالوت قرآن 
کریم عنوان کرد و گفت: 
برخــی قاریــان مصری 
مانند مصطفی اسماعیل، 
منشــاوی، عبدالباسط و 
غیره در تالوت شــماری 
از سوره های قرآنی، حس 
خاصــی را به شــنونده 
منتقل می کنند. بســیاری از این قاریان در سنین 
طفولیت حافظ قرآن بوده اند و افراد بسیاری با صوت 

و تالوت آن ها مسلمان شده اند.

 اولویت حرم رضوی، قاریان ایرانی»
 و قرائت زنده است

وی در ادامه تأکید کرد: ما به دســت اندرکاران امور 
فرهنگی و قرآنی حرم مطهر رضوی توصیه کرده ایم 
که بعضی از روزها، از صوت بعضی از قاریان مصری 

استفاده کنند؛ اما این به معنای تعطیل شدن قرائت 
زنده قرآن نیســت و پخش صوت قرای مصری در 
البه الی تالوت قاریان ایرانی، ضمن تنوع بخشی به 
فضای قرآنی حرم مطهر، موجب تقویت روابط با طیف 
مختلف زائران با سالیق و عقاید گوناگون می شود.

تولیت آســتان قدس رضوی با توصیه به بیشــتر 
شــدن اوقات قرائت زنده در حرم رضوی ابراز کرد: 
به نظرم باید مســجد گوهرشاد قرائت زنده داشته 
باشد. مسجد جای قرائت قرآن است. خوب است که 
زمان تالوت هم از حدود پنج دقیقه تا نیم ساعت 

افزایش پیدا کند. 
حجت االسالم والمســلمین مروی، با بیان اینکه؛ 
زمان کوتاه قرائت زنده قرآن کریم در اماکنی چون 
حرم منور رضوی پذیرفتنی نیســت، افزود: قرائت 
قــرآن در حرم مطهر موضوعیــت دارد، باید برای 
این امر جایگاهی مناســب و در شأن قرآن کریم 
در نظر گرفت.وی همچنیــن از معاونت تبلیغات 
حرم مطهر رضوی خواست که دوره های قرآن در 
مســجد گوهرشاد حرم رضوی دایر شود و تصریح 
کرد: تشــکیل این محافل نباید بــه ماه رمضان و 
ترتیل خوانی محدود شود، قرآن فقط به ماه رمضان 
تعلــق ندارد. معتقدم که باید قرائت زنده در بارگاه 

مطهر رضوی بیشتر شود.
تولیت آســتان قــدس رضوی گفت: این شــعار، 
هدف و اعتقاد ماســت که بایــد از طریق قرآن به 
زیــارت امام رضا)ع( برســیم و فضای حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( باید فضایی قرآنی شــود و از همه 
دلســوزان و دغدغه مندان امور فرهنگی و قرآنی 
درخواست می کنیم که برای رسیدن به این هدف 
ما را یاری کنند. حجت االسالم والمســلمین مروی 
پرداختن به معنا و مفاهیم آیــات قرآن کریم در 
جهت تأثیرپذیری جامعــه را از دیگر نکات حائز 
اهمیت برشمرد و از قاریان و حافظان ممتاز ایراني 
شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن به سبب 
ارائه محصول پربرکت انقالب اســالمي به جهان 

قدردانی و تشکر کرد.
گفتنی است، در این مراسم که بیش از دو ساعت به 
طول انجامید، چند تن از حافظان و قاریان، ضمن 
بیان نقطه نظرات خود به تالوت آیاتی از قرآن کریم 
پرداختند و حجت االسالم حجت گنابادی نژاد معاون 
تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی گزارش کاری 
از فعالیت های قرآنی حــرم امام رضا)ع( ارائه کرد.

ائمه اطهار تمام 
تالشی که کردند 
و همه رنجی که 
متحمل شدند و 
درنهایت در این 

مسیر به شهادت 
رسیدند، برای 

احیای قرآن بود

بــــــــرش

: jحجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار جامعه قاریان بارگاه نورانی حضرت رضا

 حرم رضوی باید کانون تربیت قراء ، حافظان و مفسران قرآن باشد

خـــبر

  چهارشنبه ۱9شهریور ۱399  ۲0محرم ۱44۲ 9 سپتامبر ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9339
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اص���ل ب���رگ س���بز و س���ند خ���ودروی س���واری پ���ژو 
405GLX م���دل 1393 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52 
  124K0399574 ای���ران 912 ب 84 ش���ماره موت���ور
  NAAM11CA1ER925798 شاس���ی  ش���ماره  و 
مفق���ود  اس���ماعیلی  س���ینا  آق���ای  ب���ه  متعل���ق 
باش���د  م���ی  س���اقط  اعتب���ار  وازدرج���ه  گردی���ده  99

06
28

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
برگ سبز، کارت و سند مالکیت موتورسیکلت هندا 
سیس���تم ش���یرکوه تیپ CC  200  م���دل 1395 به 
 0200ND2011258 رنگ خاکستری به شماره موتور
وش���ماره تنه ND2 *** 200G9508306  به ش���ماره 
پ���اک 641- 87487 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبارساقط می گردد. 99
06

28
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو پ���ارس م���دل 1386 
رن���گ خاکس���تری متالیک ب���ه ش���ماره انتظامی 
626س36 ایران 36  شماره موتور 12486085189 
و ش���ماره شاسی 50397673 به مالکیت حسین 
زارع دلبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
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ی 
گه

آ

اصل سند کمپانی خودروی سواری ماکسیما مدل 
1384 ب���ه ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 675 ج 71 و 
ش���ماره موتور VQ30593551B  و ش���ماره شاسی 
PKLHA33CD309131  متعل���ق ب���ه آقای محمد 
میری مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.  

99
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کلیه م���دارک خودرو پی���کان وانت م���دل 1385 به 
ش���ماره انتظامی 16 ج 151 ایران 95 و شماره موتور 
 N22109469  11285043938 و ش���ماره شاس���ی
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط اس���ت.
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برگ س��بز خ��ودرو س��واری پژو پارس رنگ س��فید 
مدل 1397 شماره موتور 124K1296341و شماره 
شاس��ی NAAN01CE7JH162299 ب��ه ش��ماره 
انتظام��ی 324 ب 42 ایران 74 ب��ه مالکیت علیرضا 
باق��ری مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ س���بز و سند خودرو س���واری سایپا 111SE مدل 
1393 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 5141885 
و شماره شاسی NAS431100E5785801 به شماره 
انتظام���ی 763 ه 67 ای���ران 36 ب���ه مالکیت ایمان 
پورمنافی سرابی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت RVP تیپ 125 س���ی 
س���ی رنگ س���فید م���دل 87 ب���ه ش���ماره انتظامی 
62249/764 به ش���ماره موتور 81001537 و شماره 
تن���ه NEK *** 125A8702019  مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز و س���ند مالکیت خ���ودروی س���واری پژو 
تی���پ آر. دی 1600 م���دل 1383 ب���ه ش���ماره موتور 
11783013679 و ش���ماره شاسی 83113811 شماره 
انتظامی ایران36- 416 ل 72 به نام  حس���ن درودی 

مفقود شده و اعتبار ندارد.
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کارت مل���ی، گواهینام���ه رانندگی وکارت 
معافی خدمت اینجانب رضا درودی فرزند 
محمد قاسم به شماره ملی 5740110696 

مفقود شده واعتبار ندارد.
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کارت ملی به ش���ماره 0945828365 وشناسنامه 
به شماره 9649 وگذرنامه به شماره 105382888 
اینجانب حسین کهال فرزند علی صادره ازمشهد  
در تاری���خ 8 / 5 / 99مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد. 99
06

28
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آگهی مناقصه 
نظ��ر دارد  اس��تانداری خراس��ان رض��وی در 
ش��هری  ب��رون  و  درون  ای  نقلی��ه  خدم��ات 
س��تاد خ��ود را از طری��ق برگ��زاری مناقص��ه 
عموم��ی ب��ه ش��رکتهای دارای صالحی��ت طبق 
. نمای��د  واگ��ذار  مناقص��ه  خدم��ات  ش��رح 
 لذا ش��رکت های واجد ش��رایط م��ی توانند از 
تاریخ 1399/6/17 لغایت 1399/6/20 از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
www.setadiran.ir نس��بت به دانلود اس��ناد 
مناقصه ش��ماره 2099000215000008 اقدام و 
تا تاریخ 1399/6/30 نس��بت به ارسال اسناد 
صرفا از طریق س��امانه س��تاد برابر با ش��رایط 

مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند . ع  
99

06
25

5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت ماشین افزار خراسان 

به شماره ثبت 3863
شرکت   محترم  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت  فوق 
 10 ساعت  راس  که  العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی 
بعد   – صبح  مورخ  1399/07/03   به نشانی مشهد 
کوچه   – شیرپگاه  به  نرسیده   – فردوسی  راه  سه  از 
کاشی فیروزه – شرکت ماشین افزار خراسان  برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرسین شرکت 

3- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 98
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
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 ش��رکت برق منطقه ای فارس ) به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه عملیات س��اختمانی توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه 
400 کیلو ولت چغادک به ش��ماره 2099001046000046 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت 

پیمانکاری ) حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه( و گواهی صالحیت ایمنی معتبر باشد واگذار نماید .
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و به پیش��نهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده 
نخواهد شد . لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل 
به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ، همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت ش��رکت در مناقصه را محقق س��ازند . به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد 

امضاء مشروط  و مخدوش ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
1- اولین تاریخ انتشار اسناد در سامانه:  از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 99/06/22

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 99/06/27
3-آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه : تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 99/07/12

4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/07/13
5- تاریخ بازدید از محل : ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 99/7/8
6- نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود .

7- نحوه برگزاری مناقصه:  عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی) به صورت فشرده(
8- مدت انجام کار: 9 ماه هجری شمسی 

9- مبل��غ ب��رآوردی مناقصه: چهارده میلیارد و دویس��ت و بیس��ت و س��ه  میلی��ون و نهصد و بیس��ت و هفت هزار و چهارص��د و هفتاد و یک 
)14.223.927.471 ( ریال 

10- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف ، ب ، پ ، ج ، چ، ح  ماده 4 آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ94/9/22 مصوب هیئت وزیران به مبلغ هفتصد و یازده میلیون و یکصد و نود 
و شش هزار و سیصد و هفتاد و چهار )711.196.374( ریال می باشد . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر 

از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن،  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11- مدت اعتبار پیشنهاد ها:  پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت نود )90( روز بعد از آخرین تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد ها 

معتبر باشند و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد .
12- نش��انی این ش��رکت جهت ارس��ال پاکت های الف و ب و ج :  شیراز - خیابان زند-  نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - 

دبیرخانه مرکزی ) تذکر مهم، ارسال یک نسخه از اصل پاکت های الف و ب و ج به صورت الک و مهر شده الزامی است (
13- محل برگزاری مناقصه : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین ، شرکت برق منطقه ای فارس ، امور تدارکات و قراردادها 

14- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت . ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قس��متی از اسناد مناقصه سوالی وجود 
داشته باشد می توانند با شماره فکس32359047-071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس ) امور تدارکات و قراردادها ( مکاتبه نمایند.

15- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 16- نام و نشانی مشاور: شرکت مهندسی مشانیر به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان شهید خدامی کوچه شادی 2 پالک 1 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه41934-021 و تلفن دفتر ثبت نام 
88969737 و 85193768-021می باشد .                                                                                                                               شناسه آگهی978855

شرکت برق منطقه ای فارس
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 عملیات ساختمانی توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه ۴۰۰ کیلو ولت چغادک 
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله 
از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه این ش��رکت که در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1399/6/30 در محل 

ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می شود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح 
قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت 
مل��ی و در صورتیک��ه به وکالت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از 
س��اعت 9:00  لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام 

شرکت واقع در :
1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق م��اده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلس��ه 

مجمع حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دستور جلسه: 

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 و 1398/12/29 و تصویب آنان .

2 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 وتعیین حق الزحمه آن.

3 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار .
4 - تصمی��م گیری در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قس��متی از 

قانون تجارت.
5 - تعیین و جبران خدمات هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.

6 - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت .
7 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد . 

نکته : با توجه با اینکه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دس��تور جلس��ه قرار دارد 

، ل��ذا افرادیکه مش��مول م��اده 111 قانون تجارت نمی باش��ند م��ی توانند بعنوان 
داوطلب عضویت در هیئت مدیره ثبت نام نمایند.

یادآوری می گردد :
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ش��رایط مندرج در نامه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداش��تی 
و پیش��گیری از ابتال و انتش��ار بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری 

مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد اعالم می دارد:
 1 - حس��ب دستور مقامات بهداشتی جلس��ه مجمع حتی االمکان در فضای مناسب 

برگزار خواهد شد.
2 - مالحظ��ه فاصل��ه ایمن��ی حداقل یک مترونیم برای ش��رکت کنن��دگان در طول 

برگزاری مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - ش��رعا و عرفا مس��ئولیت رعایت نکات بهداش��تی بر عهده تک تک حاضرین در 
جلسه بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن 
اس��ت حضورشان برای خود و س��ایر افراد ایجاد مش��کل نماید تقاضا می کنیم از 

طریق وکالت به دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- ب��ا توج��ه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گون��ه پذیرایی معمول 

معذور خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های
 اعالم ش��ده توسط مقامات مسئول  و بهداش��تی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
توضی��ح اینکه : درصورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی با کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دس��ترس س��هامداران 

عزیز قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز )سهامی خاص(
به شماره ثبت :  36527  و شناسه ملی : 10380520580

هیئت مدیره شرکت

ش��هرداری پیش��وا با اس��تناد ب��ه مجوز 
 99/2/14  - ص  99/ش   /64 ش��ماره 
ش��ورای اس��المی شهردرنظرداردنسبت 
ب��ه تهیه واجرای پیاده روس��ازی س��طح 
ش��هرازطریق مناقص��ه عموم��ی اق��دام 
واش��خاص  ازمتقاضی��ان  ل��ذا  نمای��د. 
حقوقی دعوت ب��ه عمل می آید به مدت 
ده روزپ��س ازانتش��ارآگهی نوبت دوم 
جهت کس��ب اطالع بیش��ترودریافت فرم 
شرایط ش��رکت درمناقصه وارائه قیمت 
به معاونت اداری ومالی وامورقراردادها ی 

شهرداری مراجعه نمایند 
تلفن تماس : 

021-36734420 - 36721802 
غالمرضاحبیبی-شهردارپیشوا

 

 آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت دوم( 
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 چشم انداز سند 2030 همگرایی جهانی ذیل افق معرفتی آنگلوآمریکنی است اندیشه: حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشتی درباره چشم انداز 
ســند 2030 نوشــت: تحقق واقعی اهداف مندرج در دســتورکار سند برای تهیه کنندگان آن دارای اهمیت ثانوی است. آنچه برای آن ها اهمیت دارد شکل دهی به یک همگرایی جهانی ذیل افق معرفتی، معنایی و 

فرهنگی تفکر مدرنیستِی آنگلوآمریکنی، حول برخی موضوعات محدود است. زیرا مدیریت شناختی، عاطفی و رفتارِی فضای نهادی بین الملل را در مسیر جهان معرفتی، ارزشی و فرهنگی مغرب زمین قرار می دهد. 

 جنون پول خطرناک است ©
و انسان امروز به این جنون دچار شده است

مهر: امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در 
برنامه »در جست وجوی معنا« با موضوع 
»عشــق، تنهایی و معنای زندگی« رادیو 
فرهنــگ گفت: واژه تنهایــی مدرن قابل 
تأمل است. دنیای مدرن اقتضائاتی دارد و 
تنهایی مدرن یکی از این اقتضائات است. 
شاید بتوان گفت حال و روز انسان ماقبل مدرن مقداری بهتر است. در کالنشهرها؛ 
آســمان، طبیعت، دریا، کوه و ... را نمی توانیم ببینیم. در کالنشــهرها همه با هم 
غریبه اند... مفهوم همسایه و محله از بین رفته است. در قدیم هر محلی شناسنامه ای 
داشت اما امروز همه چیز طبقاتی شده و پول، جایگاه و معیار همه چیز را تعیین 
می کند. مفهوم خانواده بزرگ که در یک جا و در غم و شــادی هم شــریک بودند 
امروز دیگر وجود ندارد. وی ادامه داد: وبر می گفت بنیاد تمام این مســائل از روح 
مدرنیته که همان عقالنیت ابزاری و عقالنیت معطوف به هدف اســت سرچشمه 
می گیرد. ارزش ها در گذشته بسیار وسیع بود. نگاه انسان مدرن در مقاله »پرسش 
از تکنولوژی« هایدگر وجود دارد که به همه چیز به عنوان ذخیره انرژی نگاه می کند 
و می خواهد آن را تبدیل به پول کند. پول روابط وسیعی بین افراد ایجاد و خیلی از 
غریبه ها را با هم آشنا و خیلی از دشمن ها را با هم دوست می کند، اما ارتباط خشک 
و بی روح ایجاد می کند. یک نوع اتحاد ایجاد می کند اما نه اتحاد جان ها و دل ها، بلکه 

اتحاد در اهداف و سود و به تعبیر ارسطو، دوستی مبتنی بر منفعت.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران اضافه کرد: اگر کسی پول را خوب بشناسد دنیای 
مدرن را شناخته است. پول یک اعتبار است که اگر مفهوم اعتبار را خوب بفهمیم خیلی 
از مفاهیم زندگی را خوب فهمیده ایم. مرحوم عالمه طباطبایی خیلی خوب روی این 
مفهوم کار کردند. به کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« مراجعه و بخش اعتباریات 
را حتماً مطالعه کنید. اقتصاد سرمایه داری دقیقاً یک اقتصاد معطوف به هدف و سود 
اســت. در این بین اگر درآمد افراد منجر به تولید شود، می توانند اشخاص بیشتری را 
اســتخدام کنند و سود بیشتری کســب کنند. برخی معتقدند خوشبختی و رفاه در 
افزایش ســود است.وی سپس گفت: البته نمی توانیم پول را ابلیس بدانیم و نگاه هایی 
که همه چیز را سیاه می بیند در بحث ما جایی ندارد. زیمل معتقد بود پول دنیای ما را 
زیرورو کرده است. مارکس می گفت رابطه انسان با ابزار تولید، رابطه ابژه و سوژه نیست 
و رابطه دوســویه ای وجود دارد. وقتی طبقه آدم ها عوض می شود فکر آن ها هم عوض 
می شــود. اصل بهره وری نمایانگر اقتصاد سرمایه داری است. این اصل نسبت به بیکار 
شدن و له شدن آدم هایی که بیکار می شوند ساکت است. امیرعباس علی زمانی در ادامه 
عنوان کرد: پول دستگاه تبدیل کننده عجیبی است. آدم ها و قدرت را عوض می کند. 
مثالً آدم ها را به ماشین های محاسبه تبدیل می کند. محور و نقطه مرکزی دنیای جدید 
پول است. زیمل، پول را ماشین ابژه سازی عنوان می کند. پول، ابژه کننده و ابزارکننده 
است. قدرت هم برای پول است. ارسطو می گفت سه چیز برای مردم مهم است: قدرت، 
ثروت و لذت. بعدها اسپینوزا قدرت را به پرستیژ تبدیل کرد. در دنیای ما قدرت برآمده 

از ثروت و محصول آن است. یک نمونه واضح این مسئله ترامپ در آمریکاست. 
وی افــزود: پول کارکرد دارد اما ارزش اقتصادی باید یکی از ارزش های ما باشــد. 
امروز ســیطره و انحصار پول بر همه چیز شــکل گرفته و این خیلی وحشتناک و 
خطرناک است. جنون پول خطرناک است و انسان امروز به این جنون دچار شده 
اســت و این مسئله رابطه ها را بی روح می کند و این گونه رابطه ها هیچ گاه انسان را 
ســیراب نمی کند. ما نیاز به ارتباطات اصیل و دوستی های اصیل داریم؛ به تعبیر 
ارسطو دوستی مبتنی بر فضیلت. وی خاطرنشان کرد: اگر این نیاز به شکل اصیل 
برآورده شود و دستان سرد انسان در دستان گرم خداوند قرار بگیرد، انسان کمتر 
احســاس تنهایی خواهد کرد. پول، قدرت و شهرت در کوتاه مدت حال خوش به 
انسان می دهد. پول شرط الزم است اما منطقی که پشت پول است، محاسبه سود و 
زیان است و تمام کیفیت ها را به کمیت بدل می کند. وقتی پول آلوده شدید و دنیای 
شما پول شد به طوری که با پول نفس بکشید، همه چیز برای شما ابزار می شود و 
اینجا در واقع آدم جدیدی متولد می شود. رابطه ها ابزاری می شود و با اولین خطر، 
دوست به دشمن تبدیل می شود. دوست شما کسی می شود که سود بیشتری برای 

شما بیاورد و دشمن شما کسی است که سود شما را کم کند.

 اندیشه  همایش ملی »معنویت های نوظهور؛ 
شاخصه ها و نقدها« در پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســالمی آغاز به کار کرد. در این همایش که با 
اهدافــی از جملــه گونه شناســی معنویت های 
نوظهور، بررسی علل گسترش آن، آسیب شناسی 
شــیوه های مواجهه بــا آن و عناوین جدیدتری 
همچون مــرز بدعت و نوآوری در معنویت گرایی 
و تأثیر معنویت های نوظهور بر ســبک زندگی 
دینــی برگزار می شــود، حجت االســالم احمد 
واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اســالمی حوزه با 
بیان اینکه حوزه و روشنفکران دینی نقش مهمی 
در جهت دهی اقشار مختلف به معنویت درست 
دارنــد، تأکید کرد: اگر قرائتی از دین برای جوان 
امروز عرضه شود که متون مقدس آن آورده نبوی 
با محدودیت بشری، فقه و شریعت آن معطوف به 
زمانه نبوی و اخالقیات دینی تفسیر آنان در زمانه 
خودشان از اراده خدا باشد، در این صورت جایی 

برای شریعت و اخالقیات دینی وجود ندارد.

وجه فراملی معنویت های نوظهور نباید ما »
را در سطح انتزاعی متوقف کند

حجت االســالم احمد واعظی با بیان اینکه بیش 
از ۴ هــزار نحله مختلف در سراســر دنیا درباره 
معنویت هــای نوظهور احصا شــده، عنوان کرد: 
کسانی که در این عرصه تحقیق می کنند باید به 
این نکته دقت کنند که وجه فراملی قضیه نباید 
ما را در ســطح انتزاعی این مباحث متوقف کند. 
همچنین اولویت را باید به معنویت های رخ داده 
در جامعه خودمان بدهیم. از این نظر الزم است 
تصویر روشنی از وضع کنونی جامعه در این زمینه 
با مطالعات توصیفی، آسیب شناســانه و تبیینی 

داشته باشیم.
وی اضافــه کــرد: مســئله دیگر داشــتن نگاه 
درمان گرایانه و ایجابی به این مقوله اســت؛ زیرا 
بخشی از این فعالیت ها به عرضه مطلوب، مؤثر، 
جذاب و مناســب معنویت اسالمی بازمی گردد. 
بشر به شــکل فطری به امور معنوی و اخالقی 
گرایش دارد و اگر معنویت دینی جذاب به او ارائه 
شود، ســراغ معنویت های موازی نخواهد رفت. 
همچنین بخشی از افراد مبتال به این معنویت ها 
واقعاً نیازمند درمانگری هســتند و متخصصانی 

باید وجود داشته باشــند تا بتوانند این افراد را 
درمان کنند.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه با بیان 
اینکه علل و عوامل متعددی موجب پیدایش این 
معنویت هاســت، تصریح کرد: سرخوردگی های 
سیاســی و اجتماعی، عرضه نامناسب معنویت 
دینــی و خألهای وجــودی از مهم ترین عوامل 
پیدایش این نوع معنویت هاست. اگر نگاه بومی به 
معنویت ها داشته باشیم جای دو نوع بحث خالی 
اســت؛ یکی تأثیر نهاد دین، حوزه و روحانیت و 
دیگری تأثیر و نقش نواندیشی دینی. ما دو قشر 
فرهیخته داریم که مشتغل به امر تفسیر و ارائه 
تصویر از دین هســتند؛ روحانیت و روشنفکران 
دینــی. تحصیل کردگان جامعه و دانشــجویان 
مهم ترین مخاطب روشنفکران دینی هستند، ولی 
روحانیت، مخاطب عمومی تر و از تمامی اقشــار 
دارند؛ تفاوت دیگر این دو گروه آن اســت که در 
قشر روشــنفکران دینی، قالب مراجعه، تئوریک 
و معرفتی اســت ولی در حوزه و روحانیت صرفاً 
فــراورده فکری و نظری پژواک ندارد، بلکه رفتار 

آنان هم پژواک زیادی دارد.
وی با بیان اینکه این دو گروه می توانند از یکسو 
نقش تسهیل کننده در گریز از معنویت اسالمی و 
سوق دادن جامعه به سمت معنویت های نوظهور 
داشته باشند و یا ظرفیت خوبی برای رشد اخالق 

و معنویت صحیح در جامعه ایفا کنند، اظهار کرد: 
عرضه جدید و نو همگام بــا تحوالت اجتماعی 
و سیاســی یک ضرورت اســت که نیازسنجی و 
مخاطب ســنجی می خواهد. دین باید متناسب 
با مقتضیات زمان ارائه شــود؛ زیرا فهم دین یک 
چیز و تفسیر آن چیز دیگری است؛ باید مضامین 
دینی را برای اقشار مختلف با روش های متفاوتی 
بگوییــم؛ این به معنای آن نیســت که مضمون 
دچار تحول محتوایی شود، بلکه روش ارائه تفاوت 

می یابد.

بشری دانستن دین، رویکرد روشنفکران »
دینی

واعظی تصریح کرد: در 100 سال گذشته، شاهد 
یک رویکرد در نواندیشــی دینی هستیم که به 
دنبال ارائه قرائتی از دین است که الهیات جدید 
و نظام معرفتی کامالً متفاوتی با شــاکله مقبول 
دین در میان علمای شــیعه و سنی دارد؛ گونه 
متفاوتی از دین عرضه می شود که بسیار متأثر از 
الهیات لیبرال قرن نوزدهم است و ثقل آن، بشری 
دانســتن متون مقدس است؛ یعنی آنچه وحی و 
الهی تلقی می شد، در واقع نگارش انسان هایی گاه 
ناشناخته را داشته است. شاهدیم وحی شناسی 
و قرآن شناسی عرضه می شود که بسیار متفاوت 
از رویه گذشــته است؛ از وحی تالوتی و رسالتی 

فاصله گرفتــه و قرآن را قرائــت نبوی از جهان 
می داننــد؛ این جریان از نصرحامد شــروع و در 
بین نواندیشــان متأخر دینــی در ایران و جهان 
عرب دنبال می شــود.وی اضافه کرد: اگر نگاه به 
قرآن اینچنین و تاریخ مند باشد، در واقع شریعت 
اسالمی معطوف به جامعه خاص عصر نبوی است 
و در ایــن صورت فراتاریخی و فراعصری نخواهد 
بود؛ یعنی پیامبر)ص( می خواســت جامعه عصر 
خود را اصالح کند و جوامع دیگر در بستر تاریخ، 
مخاطب او نبود. تأکید بر قرائت انسانی از دین از 
دیگر مسائلی اســت که در ده های اخیر در زبان 
روشنفکران دینی شــاهد آن هستیم که دین را 
از خاصیت جهت دهی به بشر تهی می کند؛ یعنی 
می گوینــد محتوای دین مومی اســت که ما به 
آن شــکل می دهیم. در این صورت دین پیکان 
جهت دهنده زندگی نیست، بلکه ریسمان است؛ 
گاهی گفته می شود دین پیامی از چشم خداوند 
به انسان اســت و گاهی گفته می شود محتوایی 
اســت که از فیلتر عینک بشر عبور می کند و ما 

محتوا را شکل می دهیم.

قرائت لیبرالی از اخالق»
واعظی تصریح کرد: در لســان برخی نواندیشان 
دینی روی این نکته تأکید می شــود که آنچه در 
متون دینی، قرآن و روایــت در مورد اخالقیات 
بیان شــده قرائت پیامبر اسالم)ص( از اقتضائات 
اخالقی زمانه خود است یا تعبیر می شود تفسیر 
اخالقی پیامبر از اراده خداوند اســت. بعد گفته 
می شــود انسان امروز باید تفسیر اخالقی خود را 
از اراده خدا داشته باشد، نه تفسیر اخالقی پیامبر 
و معصومین. این ها دعوت می کنند انسان امروز با 
واقعیات اخالقی جدید لیبرالیستی روبه رو است. 
بنابراین باید تفسیر اخالقی از خدا را وفق درک 
انسان امروز ارائه دهد. یعنی حتی چیزی که در 
متون دینی واجب باشــد، ولی در درک اخالقی 
انســان امروز جایگاهی نداشــته باشد باید کنار 

گذاشته شود.
استاد حوزه علمیه گفت: اگر چنین قرائت هایی 
از دین برای جوان امروز عرضه شــود که متون 
مقــدس آن آورده نبوی با محدودیت بشــری 
باشد و پیام الهی نداشــته باشد؛ فقه و شریعت 

آن معطوف به آن عصر و زمانه باشد و اخالقیات 
دینی تفسیر آنان در زمانه خودشان از اراده خدا 
و مرجع تفسیر امروزی از اخالق خواست انسان 
امروز باشد، در این صورت جایی برای شریعت و 
اخالقیات دینی وجود ندارد و میان انسان امروز 
و آورده دینی انقطاع حاصل می شود. در مسئله 
بهســازی و سالم سازی جوامع اسالمی دو نهاد و 
طایفه یعنی حوزه و روحانیت و روشنفکران دینی 
خیلی مؤثر هستند؛ حوزه نباید کار سلبی کند تا 
جوانان را به سمت عرفان های نادرست هل بدهد 
و باید کار ایجابی کند تا معنویت آنان به شــکل 
سالمی اشباع شود و چنین نقشی عیناً بر دوش 

روشنفکران دینی هم هست.

خألهای معنوی انسان مدرن اجتماعی؛ »
عامل رویش معنویت های انحرافی

والمسلمین محمدتقی سبحانی،  حجت االسالم 
رئیس همایــش ملی »معنویت هــای نوظهور؛ 
شــاخصه ها و نقدهــا« در این مراســم گفت: 
ســازمان ها معموالً نگاه محصول محوری دارند. 
اگر فعالیت های علمی معطوف به رفع یک نیاز و 
مسئله ای از مسائل مرتبط با جامعه و مردم نباشد، 

در انجام وظایف خود به هدف اصلی نرسیده ا  یم.
رئیس همایــش ملی »معنویت هــای نوظهور؛ 
شاخصه ها و نقدها« با بیان اینکه توجه به ریشه ها 
و بنیادهای شــکل گیری این جریان ها در دوره 
معاصر مهم است، اظهار کرد: سؤالی که معموالً 
در اذهان شــکل می گیرد این است که در دنیای 
امروز چرا در گوشه و کنار جهان فرقه هایی ایجاد 
می شوند که قاعدتاً در دنیای مدرن انتظار منسوخ 
شــدن آنان وجود دارد و جالب اینکه طرفداران 

قابل توجهی هم پیدا می کنند؟

حذف معنویت در مدرنیته»
ســبحانی اضافه کرد: یکی از دالیل پیدایش این 
تفکرات آن اســت که مدرنیزم در عصر جدید با 
شــعار پایان یافتن انواع باطن گرایی و رمزگرایی 
و خاتمــه حرکت هــای متعالی و غیرحســی و 
تجربی به میدان آمد و معنویت را به محاق برد؛ 
بنابراین شاهد دین نماهایی هستیم که به ظاهر با 

شعارهای دوره مدرنیته در تقابل است.

در همایش ملی »معنویت های نوظهور؛ شاخصه ها و نقدها« مطرح شد

انقطاع انسان امروز از آورده دینی، محصول بشری دانستن متون مقدس
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت، بدینوسیله از 
کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده این 
ش��رکت که در ساعت 15:00 روز یکش��نبه مورخ 1399/6/30 در محل ساختمان اداری 

پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
همچنین از س��هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به ش��رکت در 
مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می ش��ود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح قانون 
تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت ملی و در 
صورتیکه به وکالت اقدام می نمایند به انضمام وکالتنامه معتبر از ساعت 9:00  لغایت 

13:00 روزهای 26 و 27 شهریورماه 99  به دفاتر امور سهام شرکت واقع در :
1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشکر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق ماده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلسه مجمع 

حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دس��تور جلس��ه:   1 -  اتخاذ تصمیم درخصوص تبدیل ش��خصیت حقوقی شرکت از 

سهامی خاص به سهامی عام و تفویض انجام اقدامات آن به هیئت مدیره شرکت.
2 - تصویب اساس��نامه ش��رکت طبق فرمت نمونه س��ازمان بورس اوراق بهادار برای 

شرکت های سهامی عام.   3 - سایر مواردیکه در صالحیت این مجمع می باشد.
یادآوری می گردد :

ب��ا توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و ش��رایط من��درج در نام��ه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد مل��ی مبارزه با کرون��ا و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداش��تی و 

پیش��گیری از ابتال و انتشار بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع 
شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد اعالم می دارد:

1 - حسب دستور مقامات بهداشتی جلسه مجمع حتی االمکان در فضای مناسب برگزار 
خواهد شد.

2 - مالحظه فاصله ایمنی حداقل یک مترونیم برای شرکت کنندگان در طول برگزاری 
مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.
4 -  همراه داشن ماسک و دستکش الزامی می باشد.

5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.
6 - شرعا و عرفا مسئولیت رعایت نکات بهداشتی بر عهده تک تک حاضرین در جلسه 

بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.
7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن است 
حضورشان برای خود و سایر افراد ایجاد مشکل نماید تقاضا می کنیم از طریق وکالت به 

دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- با توجه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گونه پذیرایی معمول معذور 

خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های

 اعالم شده توسط مقامات مسئول و بهداشتی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
توضی��ح اینکه : درص��ورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی ب��ا کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دسترس سهامداران عزیز 

قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز )سهامی خاص(
به شماره ثبت :  36527  و شناسه ملی : 10380520580

هیئت مدیره شرکت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )976495(

آگهی تغییرات شرکت توان پی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10861226689

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال عبارتنداز: آقای روح اله بیات به شماره ملی 0791657159 - آقای وحید اکبرنیا به شماره ملی0872418715

3- آقای علی مولوی به شماره ملی 6359904039 -آقای جواد تقدیسی خبوشان به شماره ملی 0872477061 - آقای مصطفی   
آقای   - اصلی  بازرس  عنوان  0872440443به  ملی  شماره  به  آزاد  مختاری  محمد  آقای   2-  0872486745 ملی  شماره  به  ضیائی 

ابوالفضل سعیدی روانبخش به شماره ملی 0872397777 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976492(

آگهی تغییرات شرکت حالل سازان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14897 و شناسه ملی 10380305280

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین مستشاری به شماره ملی 3256541984 
به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای امیرعباس مستشاری به شماره ملی 0930688260 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- آقای امیر 
احد مستشاری به شماره ملی 0937768456 به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای رضا علیانی به شماره ملی 0870363719 
) خارج از هیئت مدیره (به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهد آورشرکت با دو امضاء از سه امضاء 

اعضای اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976483(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن آزاد پیام اسکان مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 33980 و شناسه ملی 10380491187

تعاون  مدیریت   1399,05,22 مورخ   2,26545 شماره  نامه  و   1399,04,30 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مرتضی   - گرفت.  قرار  تصویب  مورد   98 سال  مالی  صورتهای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
ملی  شماره  با  شریفیان  علیرضا  و   0943086965 ملی  شماره  با  شاهرخی  رضا  سید   0073884839 ملی  شماره  با  شیرزورمزرجی 
0937831761 به سمت اعضاء هیئت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - محمد قندهاری با شماره ملی 0859220532 به سمت 

ناظر تصفیه بمدت 2 سال انتخاب شد. 
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تأسیس شرکت سهامی خاص نواندیشان ارغوان پارس درتاریخ 1399,06,15 به شماره ثبت 73517 به شناسه ملی 14009407080

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، فرآوری، 
بسته بندی، توزیع، صادرات، واردات و سایر فعالیت های مرتبط با گیاهان دارویی و معطر و فرآوری های مرتبط با آن درصورت 
خراسان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  مجوزهای الزم  اخذ  از  لزوم پس 
رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله جنت ، خیابان جنت شرقی]شهیدچمران4,1[ ، بن بست جنت 8 ، پالک 
178 ، طبقه اول کدپستی 9137763795 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30,000,000 ریال نقدی منقسم به 30000 
بانکی شماره 8530113  گواهی  توسط موسسین طی  ریال  مبلغ 10500000  عادی  نام  با  تعداد 30000 سهم آن  ریالی  سهم 1000 
مورخ 1399,06,04 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران با کد 8530 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان 
سهام      می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا نظری به شماره ملی 0720674247 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمد نظری به شماره ملی 0730072517 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سیدهادی نظری به شماره ملی 0748404880 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  با مهر شرکت معتبر می  باامضاء سیدعلیرضا نظری و سیدمحمد نظری همراه  و اداری 
بازرسان خانم سیده آال موسوی حسینی زاده به شماره ملی 0923823093 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ریحانه 
خوش اندام به شماره ملی 0924079517 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

99
06
23
8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976498(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976561(

آگهی تغییرات شرکت پایور پالستیک توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13378 و شناسه ملی 10380290301

به  منتهی  مالی  سال  ترازنامه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,24 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398,12,29 به تصویب رسید . - شرکت بایا توس ) ش ملی 10380241110 ( و شرکت پرکوک توس ) ش ملی 10380270832 ( و 
خانم سوزان بهگام ) ش ملی 0039431770 ( بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای حسن 
آسائی شماره ملی 0889332649 به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مهدوی جاوید به شماره ملی 0934328390 به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 1399 برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)976548(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8189 و شناسه ملی 10380239598

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی رضا قدس طینت به شماره ملی 0937458465 نماینده 
گروه تولیدی آریا ملل زرین با کد شناسه ملی 10103995286 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای حسن حجاریان برق با کدملی 0031792979 
نماینده شرکت مجتمع کشت وصنعت چین چین به شناسه ملی 10380128505به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم لیلی جعفری نژاد بجستانی 
به  باشناسه ملی 10102386960 به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم ساراجعفریان  با شماره ملی 0942378008 نماینده شرکت زرین لبن پارس 
شماره ملی 093751566 )خارج از هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت ودرغیاب مدیر عامل با 

امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976542(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن آزاد پیام اسکان مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 33980 و شناسه ملی 10380491187

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1399,04,31 و نامه شماره 2,26545 مورخ 1399,05,22 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا شریفیان کورکچی با کد ملی 0937831761 به سمت هیئت رئیس تصفیه و مدیر اجرایی ، آقای مرتضـی 
شیـرزورمزرجی با کد ملی 0073884839 به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه ، آقای سیـدرضا شاهـرخی با کد ملی 0943086965 به سمت منشی 
هیئت تصفیه بمدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد واسناد بهادار و تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت تصفیه عالوه بر مهر شرکت با 
امضاء ثابت آقای علیرضا شریفیان کورکچی )مدیر اجرا( و آقای مرتضی شیرزور مزرجی )نائب رئیس تصفیه( معتبر می باشد. نامه های عادی با امضاء 

آقای علیرضا شریفیان )مدیر اجرا( و در صورت لزوم با امضاء آقای مرتضی شیرزورمزرجی )نائب رئیس تصفیه( و مهر شرکت معتبر می باشد.
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اگر شجاعت بود، کربال اتفاق نمی افتاد  رسا: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه، دوشنبه شب و در ادامه جلسات دهه دوم ماه محرم در دانشگاه هنر، با تأکید بر اینکه 
حق را نباید در عرصه سیاست تنها گذاشت، عنوان کرد: شهید سردار سلیمانی صریحاً به علمای حوزه های علمیه تأکید کرد والیت فقیه را تنها نگذارید؛ بارها شده این دولت خالف خواسته ولی فقیه عمل کرده و حوزه 

حرفی نزده است؛ این، شجاعت می خواهد؛ اگر شجاعت بود هرگز کربال اتفاق نمی افتاد.

 اصل عزاداری ایجاد رابطه فکری، قلبی و رفتاری ©
با اهل بیت b است

برخی  گمان می کنند عزاداری فقط یک رابطه عاطفی با اهل بیت)ع( است؛ اما 
این گونه نیست، چراکه عزاداری یک رابطه سه بعدی با ائمه معصومین)ع( است. 
عزاداری ما برای اهل بیت)ع( با عزاداری برای پدر و مادرمان تفاوت دارد و هیچ 
انســانی را  ندیده ایم که برای پدرش پنجاهمین و یا صدمین سالگرد بگیرد یا 
حتی کمتر دیده شده که دهمین مراسم سالگرد را برگزار کنند. امروز اگر پدری 
فوت کند درنهایت تا چهلم، خانواده داغدار و عزادار است و برای مرحوم تا چند 
روز اشک می ریزند و در سال های بعد تنها کاری که می کنند قرائت فاتحه  است 
یا بر سر مزارش می روند؛ اما برای وجود نازنین حضرات معصومین)ع( بیش از 
هزار و 400 ســال است که مراسم باشــکوه برگزار می شود و هر سال نیز این 
اتفاق پرشورتر از سال پیش رخ می دهد. عزاداری با چنین کیفیتی مخصوص 
اهل بیت)ع( است و در میان اهل بیت)ع( نیز به شکل ویژه تر به امام حسین)ع( 

تعلق دارد.
عزاداری به معنی ســه ارتباط است؛ نخستین ارتباط فکری است؛ این ارتباط را 
امام هادی)ع( در زیارت جامعه کبیره فرمودند: »َوَقلِْبي لَُکْم ُمَسلٌِّم َوَرأْیِي لَُکْم تََبٌع 
ٌه«؛ دوم، رابطه قلبی و ســوم، رابطه جوارحی و رفتاری است.  َو نُْصَرتِي لَُکْم ُمَعَدّ
در عزاداری به دنبال تحکیم و تثبیت این سه رابطه با هم هستیم. وقتی شما در 
لَّه« می گویید، یعنی با فکر امام رابطه  ا الِذّ عزاداری امام حســین)ع(، »َهیَهاَت ِمَنّ
برقرار می کنید؛ فکر این بود که ما حاضریم کشته شویم، ولی زیر بار ذلت نرویم. 
امروز این مسئله ادامه پیدا کرده است و آمریکا و اسرائیل قصد دارند ما را ذلیل و 
سپس هر کاری که خواستند کنند. ما این زندگی همراه با ذلت را نمی خواهیم، 
چراکه می خواهیم عزیز باشیم و زیر پرچم »ل اله اّل اهلل« زندگی کنیم؛ بنابراین 
حتی اگر آمریکا و اسرائیل ما را تحریم کنند، زیر بار ذلت آن ها نخواهیم رفت؛ این 

همان فکر امام حسین)ع( است.
 مــا بارهــا گفته ایم عــزاداران، نوحه خوانــان، مداحان و هیئتی هــا اگر از فکر 
امام حســین)ع( نگویند، یک جای کارمان می لنگد. گاهی اوقات می بینیم چند 
روز و چند هفته برای امام حسین)ع( عزاداری می کنیم، اما یک فکر از حضرت را 
تبیین و تبلیغ نمی کنیم؛ فریاد می زنیم لبیک یا حسین، اما عزاداری را به همین 
لبیک گفتن لسانی محدود کرده ایم. لبیک یا حسین)ع(، یعنی زیر بار ظلم نرو، 
ظالم نباش، با مردم مهربانی کن و عفت و حیا را مورد توجه و احترام بگذار؛ این 
همان فکر اســت، فکری که در خط امام است و عزاداری یعنی ارتباط فکری با 
امام حســین)ع( و هر چیزی که امام به آن فکر کرده اســت ما نیز به آن فکر و 
عمــل کنیم، در حالی که فکر ما در قصه های مختلف مانند فرزندآوری، ازدواج، 
مسائل خانوادگی و موارد مختلف با اهل بیت)ع( یکی نیست. فکر، اساس وجودی 
انسان و شخصیت است؛ اگر فکر ما با اهل بیت)ع( یکی نباشد در زندگی گرفتار 
مشکالت می شویم. بنابراین باید در مسائل فکری به اهل بیت)ع( بیشتر نزدیک 

شویم. متأسفانه برخی  از ما از این فکر خیلی دور شده ایم.
دومین مورد در تعامل با امام حســین)ع( ارتباط قلبی است؛ ارتباط قلبی یعنی 
حب و بغض یا همان که همه می گوییم »إِنِّي ِســلٌْم لَِمْن َسالََمُکْم َو َحْرٌب لَِمْن 
 َحاَربَُکــْم َو َولٌِيّ لَِمْن َوالَُکــْم َو َعُدٌوّ لَِمْن َعاَداُکــْم...«؛ این یعنی هر چیزی که 
امام حســین)ع( دوست دارند، ما دوست داشــته باشیم و هر چیزی که ایشان 
دوست ندارند، ما نیز دوســت نداشته باشیم. اگر امام حسین)ع( عفت و حیا را 
دوســت دارند، ما هم باید آن را دوست داشته باشیم، اگر حضرت نماز را دوست 
داشتند و فرمودند به آن عشق می ورزم، ما نیز باید آن را دوست داشته باشیم و 
به نماز عشق بورزیم؛ اگر امام حسین)ع( غیرت را دوست دارند ما نیز باید غیرت 

را دوست داشته باشیم.
خیلی از اوقات فقط در مقام دوست داشتن زبانی امام حسین)ع( را دوست داریم و 
آن چیزهایی که ایشان دوست ندارند را انجام می دهیم؛ نذری می دهیم، به هیئت 
می رویم و حتی برای ایشان اشک هم می ریزیم، در حالی که مشاهده می کنیم 
آمار گناه، آسیب های اجتماعی و مشکالت مردم بیشتر می شود. عزاداری یعنی 
ارتباط قلبی و هر چیزی را که اهل بیت)ع( دوســت دارند ما نیز دوست داشته 

باشیم و آنچه را آن ها عالقه ندارند ما نیز دوست نداشته باشیم.

احمــدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
بیســت و یکم تیرماه و بیست و ششــم مرداد ماه 
گذشــته، بخش های اول و دوم از یک یادداشــت 
شفاهی بلند در همین صفحه منتشر شد؛ مطالبی از 
حجت السالم والمسلمین محمدجواد نظافت یزدی، 
مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( مشهد که 
به تبیین »دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی درباره 
شــیوه امام راحل برای ایجاد تحول در ملت ایران« 
می پرداخــت. در ادامــه، بخش ســوم و پایانی این 

یادداشت شفاهی از نظرتان می گذرد.

 در اوج بندگی»
قرآن، پیامبر)ص( را به خواندن نماز شــب سفارش 
َُّها الُْمزَّمُِّل« ای جامه به  می کند و می فرمایــد: »یا أَی
خویشــتن فرو پیچیده؛ »ُقِم اللَّْیــَل إِلَّ َقلِیاًل« به پا 
خیز شب را مگر اندکی؛ »نِْصَفُه أَوِ انُْقْص ِمْنُه َقلِیاًل« 
نیمی از شــب یا اندکی از آن را بــکاه؛ »أَْو زِْد َعلَْیِه 
َوَرتِِّل الُْقــْرآَن تَْرتِیاًل« یا بر آن نصف بیفزای و قرآن 
را شمرده شمرده بخوان و در ادامه برای دلیل نماز 
شب می فرماید: »إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْیَک َقْوًل ثَِقیاًل« یعنی 
ما کالم بســیار سنگین و گرانمایه قرآن را بر تو القا 
می کنیم. بعد ادامه می دهد: »إَِنّ لََک فِي الَنّهارِ َسْبحاً 
َطِویــاًل« تو صبح در اجتماع و میان مردم  و افرادی 
هستی که فرهنگ زنده به گور کردن، بت پرستی و... 
دارند؛ باید نماز شــب بخوانی تا بتوانی آن را تحمل 

کنی.
امام)ره( عالوه بر اینکه مردی سیاستمدار بود، اهل 
عبادت نیز بود. افرادی داریم که اهل عبادت هستند، 
اهل سیاست نیستند و افرادی داریم که اهل سیاست 
هستند اما اهل عبادت نیستند؛ اگر این دو با هم جمع 

شود، موفقیت به همراه دارد.
مشــکل بســیاری از سیاســتمداران این است که 
آن قدر اهل کار و فعالیت سیاسی می شوند که گاهی 
نماز های اول وقت آن ها عقب می افتد؛ نماز شــب و 
سایر عبادات که دیگر هیچ. امام)ره( اهل نماز شب 
بود. حتی در تخت بیمارســتان و پیش از عمل نیز 
نماز شــب خود را ترک نکرد؛ امام)ره( اهل تالوت 
قرآن و توسل بود. بیشتر آشنایان امام این طور نقل 
می کنند که ایشان از سن جوانی نماز شب و تهجد 
جزو برنامه هایشان بود و چنان اشک می ریخت  که 
دستمال کفاف گریه های شبانه ایشان را نمی داد و 

کنار دستشان حوله می گذاشتند.

 امام خمینی)ره( طرفدار مستضعفان بود»
امام)ره( خودســاخته بود و بعد از قدرت تغییر نکرد 
و شــهرت، ثروت و قــدرت او را تغییر نداد. در یک 
کالم، امــام)ره( خود را مهذب کرده بــود. امام)ره( 
طرفدار مستضعفان و دشمن ظالمان و مستکبران 
بود؛ همان گونه که پیامبر)ص( مستضعف دوست و 

مستضعف نواز بود و هوای مستضعفان را داشت.
امام)ره( عقب نشــینی تاکتیکی هم داشــت؛ مانند 
پیامبــر)ص(؛ زیرا آدم عاقل تعصب بیجــا ندارد و 
انعطافی واقع بینانه دارد. وادادگی همیشــگی ندارد 
اما جایی که می بیند چاره ای نیســت، عقب نشینی 
تاکتیکی می کنــد. امام)ره( زمان جنگ تحمیلی تا 
آخریــن لحظه مقاومت کرد، بعد کــه دید چاره ای 
نیســت قطعنامــه را پذیرفت و بیان کــرد آبروی 
 خــود را با خدا معامله کــردم. پیامبر اکرم)ص( نیز 
صلح حدیبیه را پذیرفت. وقتی سیره پیامبر)ص( را 
مطالعه می کنیم، می بینیم مرحوم امام)ره( دقیقاً این 
سیره را مطالعه و پیاده کرده است. امام)ره( در سن 
بال نشاط درونی و معنوی داشت. پیامبر)ص( انسانی 
زنده دل بود و چهره بشاش و شادابی داشت. پیامبر 
اکرم)ص( چنین شخصیت استواری داشت که همه 
با نگاه به او آرامش پیدا کرده و تکیه گاه همه بود. در 
زمانه اکنون نیز مقام معظم رهبری این گونه هستند.

توجه به جایگاه واالی زن و خانواده»
بیشتر مواقع سیاســتمداران و آن ها که اهل تحول 
در اجتماع هستند از خانواده خود غافل می شوند و 
لطافت خود را از دست می دهند. پیامبر اکرم)ص( در 

جنگ با مستکبران عالم خشن بود و با مستضعفان 
سرشار از رحمت و مهربانی. فرزنددوست بود و روح 
لطیفی داشــت. از امام صــادق)ع( روایت داریم که 
فرمود شخصی به حضور پیامبر)ص( رسید و گفت: 
من تاکنون هرگز هیچ بچه ای را نبوسیده ام. وقتی او 
رفت پیامبر به اصحاب فرمود: »این مرد که الن نزد 

من بود، اهل آتش است«.
پیامبر)ص( به دختران نیز احترام بسیار می گذاشت 
آن هم در آن شــرایطی که دختر برای اعراب مایه 
ننگ بود. در آیه 58 ســوره نحل آمده اســت: »َوإَِذا 
ا َوُهَو َکِظیٌم«  َر أََحُدُهْم بِاْلُنْثی َظَلّ َوْجُهُه ُمْسَوًدّ بُِشّ
یعنی وقتی یکــی از آن ها را به فرزند دختری مژده 
آید از شــدت غم و حسرت رخســارش سیاه شده 
و ســخت دلتنگ و خشمگین می شــود. روایتی از 
سیره رسول خدا)ص( در محبت کردن به کودکان 
وجــود دارد که بیان می کند در یکــی از روزها که 
رسول خدا)ص( به منظور خواندن نماز جماعت عازم 
مسجد بود، در راه به گروهی از کودکان برخورد که 
در حال بازی کردن بودند. بچه ها با دیدن پیامبر)ص( 
دست از بازی کشیدند و به سوی ایشان رفتند و به 
پیامبر)ص( گفتند با ما بازی کن. رســول خدا)ص( 
درخواست کودکان را اجابت کرد و مشغول بازی با 
آن ها شــد. این درحالی بود که مردم در مسجد در 
انتظار ایشان بودند. بالل که در مسجد همراه مردم 
منتظر ورود رســول خدا)ص( بود، با مشاهده تأخیر 
پیامبر)ص( به سمت خانه ایشان حرکت کرد. او در 
راه به رســول خدا)ص( رسید و با دیدن صحنه بازی 
کردن ایشــان با کودکان خواست بچه ها را از اطراف 

ایشان دور کند، اما رسول خدا)ص( 
مانع شــد و فرمود: برای من دیر 
شدن زمان اقامه نماز از ناراحتی 
کودکان بهتر است. سپس از بالل 
خواست به خانه ایشان رفته و برای 
کودکان چیزی تهیه کند تا به این 
ترتیب بچه ها حضرت را رها کنند. 
بالل رفت و از منزل پیامبر)ص( 
تعدادی گردو پیدا کرد و به محضر 
ایشان بازگشــت. رسول خدا)ص( 
گردوهــا را از بــالل گرفت و به 
بچه ها داد تا آن ها مشغول شوند 
و به مسجد شتافت. امام)ره( نیز 
فرزنددوست و کودک دوست بود. 
نقل داریم که امام)ره( فرمود: وقتی 
در جماران صــدای گریه بچه ای 

می آید حواسم پرت می شود.
پیامبر)ص( بــه زنان خود احترام 
بسیار می گذاشــت و برخی زنان 
که او را اذیــت می کردند تحمل 

می کرد. امام)ره( نیز از خانواده و فرزندان خود غافل 
نمی شد و در اوج ســختی ها هوای خانواده خود را 
داشت. نقل است تا وقتی همسر ایشان بر سر سفره 
نمی نشست دست بر سفره نمی برد یا در نامه ای که از 
امام)ره( خطاب به همسر خود بر جای مانده عبارات 
لطیف و بسیار زیبایی به چشم می خورد. تعابیری که 
معمولً افراد وقتی معنوی و سیاسی می شوند حوصله 
آن را ندارنــد. جامعیت امــام)ره( به گونه ای بود که 

توانست این تحول را ایجاد کند.

تحول، تدریجی است»
نکته آخر اینکه امام)ره( می دانست تحول، تدریجی 
اســت و انقالب شدن به معنای این نیست که افکار 
مردم به یکباره عوض شــده اســت. مردم پای کار 
آمده اند اما همه آن ها ســاخته نشــده اند؛ بنابراین 
امام)ره( بر تحول تربیتی و فرهنگی و نقش دانشگاه و 
حوزه ها تأکید داشت و عنوان می کرد باید تربیت را از 
دوران کودکی شروع کنند. مدل تربیتی پیامبر)ص( 
نیز اینچنین بــود و با توهین ها و بی ادبی های آن ها 
مدارا می کرد و در تربیت عجله نداشت. برخی تربیت 
را رها کرده و برخی در آن شــتاب دارند که هر دو 
کار را خراب می کنند. تربیت ذره ذره اتفاق می افتد 

و کاش مردم و مسئولن این روحیه 
تربیتــی را فراموش نمی کردند. ما در 
کشور بیشتر به علم بها می دهیم و باور 
داریم هر که نمره بهتری داشته باشد و 
درس بخواند، بهتر است. در درس های 
بعد از انقالب هم دروس دینی و اخالق 
و... اضافه شــده اما می بینیم با حفظ 
کردن و خواندن برای کســب نمره، 
فردی با اخالق و متدین نمی شــود. 
تربیــت و فرهنگ باید در جان و روح 
افــراد برود. امام)ره( نیز همین اعتقاد 
را داشت و نســبت به خود و دیگران 
اینچنین بود. حال که قرار است افراد 
از درون متحول شوند باید آن ها را قانع 
کرد، کار دلی شود و با صبر باید کاری 
کرد تا افراد از درون عاشــق حجاب، 

نماز و سایر اخالقیات شوند.
امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغه فرموده 
است: »َفإَِنّ الَْقلَْب إَِذا أُْکِرَه َعِمَی«؛ خدا 
انسان را طوری آفریده است که اگر او 
را مجبور کنی، لج می کند و کور شــده و مصلحت 
خود را نمی فهمد. البته این عبارت به این معنا نیست 
که به طور نمونه در بحث حجاب، آن را الزامی نکنیم. 
امــا الزام هایی که اســالم می فرماید باید آمیخته با 
روشــنگری و محبوب سازی انسان باشد. باید کاری 
کرد که خانم ها ارزش حجاب را فهمیده و عاشق آن 
شوند و ضدارزش بودن گناه برای آن ها روشن شود و 
از بی حجابی نفرت پیدا کنند. در همین مورد افراط و 
تفریط داریم. عده ای معتقد به سخت گرفتن و عده ای 
معتقد به عدم الزام هستند. راه میانه ای وجود دارد که 
الزام شود اما الزام دلی شود و افراد با اشتیاق سراغ این 
کار بروند. اسالم دینی پر از ظرافت و لطافت است و 
از هر که به اندازه قابلیت های وجود خود انتظار عمل 

دارد؛ امام)ره( به ظرافت ها توجه داشت.
در نهایت باید گفت امام راحل، پیامبرگونه در دل های 
مردم تحول ایجاد کردنــد و آن ها را از گذرگاه های 
بسیار سختی مانند جنگ، ترور و تحریم عبور دادند 
و در ادامــه این راه نیز مقام معظم رهبری از همان 
راه و روش پیروی کردند. اکنون در گام دوم انقالب 
اسالمی، امید است که ســایر مسئولن نیز به این 
روش، اقتدا و صادقانه همراه با مردم به سمت تمدن 

نوین اسالمی حرکت کنند.

یادداشتی شفاهی از حجت االسالم نظافت یزدی در تبیین روش پیامبرگونه امام راحل برای ایجاد تحول در ملت ایران )بخش پایانی(

تربیت و فرهنگ، به تدریج نهادینه می شود

تربیت و فرهنگ 
باید در جان و روح 

افراد برود؛ وقتی 
قرار است افراد از 

درون متحول شوند 
باید آن ها را قانع 

کرد؛ باید کاری کرد 
تا افراد از درون 

عاشق حجاب، نماز 
و... شوند

بــــــرش
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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 .                                                                                                       
اداره اوقاف و امور خیریه فردوس جهت شش��دانگ یکباب س��اختمان تحت عنوان حوض انبار قلعه به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس ، به مساحت 572/51 متر مربع ، پالک 3 فرعی از 234 � اصلی بخش یک 
فردوس ، انتقال مع الواسطه از اقای سید عبدالحسین نجفی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت 

� حوض انبار قلعه 
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-9905594
تاریخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/06       تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/19

محمود جهانی مهر  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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 رس��می            برابر رای ش��ماره139960308001000846   مورخ 1399/03/26  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا بهشتی پور فرزند موال بشماره شناسنامه 11 صادره از بیرجند 
وکدملی 0652762611  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت140/58متر مربع قسمتی از پالک1396-اصلی واقع 
در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دستیگردی  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 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9906229
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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 رس��می            برابر رای ش��ماره139960308001001239   مورخ 1399/04/27  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا لبافی اس��فهرود فرزند محمد اس��معیل بشماره شناسنامه 1 
وکدملی 0652412051  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت114/7متر مربع قسمتی از پالکهای 46و 48 فرعی 
از 16 فرعی از250-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی  
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
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-9906230
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/06   تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/07                          

علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 .                                                                                                       
اقای حسین صغیر فرزند محمود به صورت ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 2801/11 متر مربع ، باقیمانده پالک 
93 فرعی از 9 � اصلی روستای برون بخش یک فردوس � انتقال مع الواسطه از آقای ذبیح اله رستم زاده � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � اراضی روستای برون 
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-9906231
تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1399/06             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/03

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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 رس��می            برابر رای شماره  139960308001001652  مورخ 1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هاش��م ارجمند فرد  فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 66 صادره از 
بیرجند  وکدملی 0651779847  در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 434/225 متر مربع قسمتی از پالک 203 
فرعی از 124 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت  علی اعتباریان  
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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-9906278
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/07                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم مهناز تخم کار دارای شناسنامه شماره 0749929911 به شرح دادخواست به کالسه 9900204 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برات تخم کار به شناسنامه 5 در 

تاریخ 1398/3/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- بی بی نساء حق پرست استادی- 0748374884- 1330/11/10- تایباد- همسر
2- عبداله تخم کار- 0740025694- 1368/6/3- تایباد- فرزند
3- زینب تخم کار- 0740199439- 1372/5/4- تایباد- فرزند

4- ماه پری تخم کار- 0749071834- 1349/6/10- تایباد- فرزند
5- نعمت اهلل تخم کار- 0749071842- 1351/1/3- تایباد- فرزند

6- زریماه تخم کار- 0749071850- 1352/1/3- تایباد- فرزند
7- فرشید تخم کار- 0749073284- 1357/9/20- تایباد- فرزند

8- عاطفه تخم کار- 0749071411- 1359/12/20- تایباد- فرزند
9- فاطمه تخم کار- 0749074280- 1362/3/26 تایباد- فرزند
10- مهناز تخم کار- 0749929911- 1365/5/1- تایباد فرزند

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906273
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

اگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقایان امیرمحمدسلیمی فرزند کوروش و کوروش سلیمی فرزند خورشید فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود که اقای بهرام نی نواز دادخواستی ب خواسته الزام ب تنظیم سند رسمی سواری پراید به طرفیت شما به شعبه 
اول ش��ورای حل اختالف باخرز ارائه و ب کالس��ه 99,261ثبت و برای تاریخ 99,7,16س��اعت 5,30وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اس��ت لذا به اس��تناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما 
می توانید قبل از رسیدگی ب دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز به نشانی بلوار امام خمینی 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.آ-9906242
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

حصروراثت
خانم زهرا رضوانی ارزنه ئی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم غالمرضا رضوانی بخواس��ته حصروراثت نموده 
وچنی��ن اعالم میدارد که آن مرحوم در مورخه 1348,6,1 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش 

عبارتنداز 1.محمدرضوانی ارزنه ئی متولد38,1,5ب شماره ملی 0748862455
2.احمدرضوانی ارزنه ئی 40,1,6به ش ملی 0748862463

3.امین رضوانی ارزنه ئی متولد 23,9,1ب ش ملی 0749624949
4.زهرا رضوانی ارزنه ئی متولد42,1,9ب ش ملی 0748862471

5.جمیله رضوانی ارزنه ئی متولد 21,6,5ب ش ملی 0749612363
6.فاطمه عامری متولد21,10,1ب ش ملی 0749612444همس��رمتوفی می باشد وبجزاینهاوارثی ندارد لذا مراتب 
فوق طی یک مرحله دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج آگهی نموده تاهرکس نس��بت به ان مرحوم ادعایی 
داشته ویاوصیت نامه ئی داردظرف مدت یک ماه پس از نشراین اگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه 

برابر مقررات قانونی و قضایی گواهی صادر خواهد شد.آ-9906243
دبیر ح دو شورای  حل اختالف باخرز - خدادای

حصروراثت
خانم نجمه غیبی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم غالمعلی غیبی بخواسته حصروراثت نموده و چنین اعالم 
میدارد ک ان مرحوم در مورخه99,6,5دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتنداز1.محمدغیبی 

شهرنوی متولد75,11,22ب ش ملی 0740322508
2.جوادغیبی متولد 58,6,30 ب ش ملی 0749546670

3.نرگس غیبی شهرنوی متولد62,8,10ب ش ملی 0749738081
4.نجمه غیبی شهرنوی متولد 62,8,10ب ش ملی 0749738073
5.مهدیه غیبی شهرنوی متولد65,2,1ب ش ملی 0749939346
6.بنفشه غیبی شهرنوی متولد 57,1,1ب ش ملی 0749545690

6.شکوفه غیبی شهرنوی متولد 53,6,20ب ش ملی 0749699787
8.عذری خداداد مه آبادی متولد36,4,10ب ش ملی 0749123419همسر متوفی می باشد و بجز اینها وارثی ندارد 
لذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج آگهی نموده تاهرکس نسبت ب آن مرحوم 
ادعایی و یا وصیت نامه ئی دارد ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر این آگهی ب ش��ورای حل اختالف باخرز مراجعه 

وگرنه گواهی برابر مقررات قانونی و قضایی صادر خواهد شد.آ-9906262
 دبیر ح یک شورای حل اختالف باخرز فتح آبادی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ دو باب منزل پالکات 1321 فرعی از 36- اصلی و پالک 1362 فرعی 
از 36- اصلی بخش 4 سیستان ثبت و صادر مع الواسطه به آقای ابراهیم مردقلی منتقل شده است طبق سند رهنی 
شماره 6760 مورخه 90/9/8 و 826 مورخه 88/6/10 دفترخانه 50 زهک در قبال مبلغ 400.000.000 )چهارصد 
میلیون ریال( و 410.000.000 ریال )چهارصدو ده میلیون ریال( در رهن بانک کشاورزی زهک قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 920.000.000 ریال )نهصد و بیست میلیون ریال( و 680.000.000 ریال )ششصد و 
هشتاد میلیون ریال( ارزیابی شده و پالک های فوق دارای 413،16 متر مربع عرصه مقدار 150 مترمربع و همچنین 
194 متر مربع عرصه و 120 متر اعیانی با قدمت 30 س��ال هر پالک در یک طبقه با قدمت حدودا 19 س��ال و 30 
سال دارای انشعابات آب و برق می باشد که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد و هر دو پالک ثبتی 
به موجب نامه ش��ماره 9610115512103226 قاضی محترم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
زاهدان در قبال مبلغ 164.915.000 ریال )یکصد و شصت و چهار میلیون ریال( در بازداشت می باشد پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخه 99/7/6 در اداره ثبت اسناد زابل واقع در خیابان فردوسی از طریق مزایده به 
فروش می رسد.  مزایده جمعا به مبلغ 1.600.000.000 ریال ) یک میلیاردو ششصد میلیون( شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته میش��ود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز 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 نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 490   آ-9906233
تاریخ انتشار: 99/6/19

مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
3354- اصلی -  آقای فتحعلی مورکی علی آباد ششدانگ خانه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی    

برابر به مساحت 106مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000580مورخ1399/03/29واقع درتفت درازای سند مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906256
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  -   از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
3146- اصلی -  آقای سید علیرضا عاصی علوی نسبت به ششدانگ خانه پالک ثبتی    

برابر به مساحت 590 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000965مورخ1399/05/08واقع درش��وده سفلی تفت موروثی و انتقال عادی از وراث سیدعلی 

محمدعاصی علوی 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 از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906257
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

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 بخش6 یزد- تفت  و توابع
2فرعی 188- اصلی -  خانم محبوبه فالح تفتی  نسبت به  ششدانگ  زمین مشتمل بر اتاق پالک ثبتی    

برابر به مساحت 525 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000963مورخ1399/05/08واق��ع درراح��ت اب��اد تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازمخمل 

جوانمردی راحت اباد 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 از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906258
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

امیرحسین جعفری ندوشن   -   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9603618
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9603618 شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم رقیه پاکدل فرزند محمدعلی ک.م 
6359551322 به اس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 9600- 82/3/10 تنظیمی دفتر ازدواج 68 قوچان جهت وصول 
مهریه خود به تعداد 400 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر علیه: ورثه مرحوم محمد 
اسماعیل واجدی )ورثه مرحوم محمد اسماعیل واجدی )آقای عباس واجدی فرزند محمد اسمعیل ش ش 15 کدملی 
0872783200 و معصومه واجدی فرزند محمد اسمعیل کدملی 0920036635 و خورشید واجدی فرزند محمد 
اس��معیل کدملی 0860375625 و زهرا واجدی فرزند محمد اس��معیل ش ش 11 کدملی 0872761169 و زهره 
واجدی فرزند محمد اس��معیل ش ش 384 کدملی 0873084756 و فاطمه واجدی فرزند محمد اس��معیل ش ش 
1065 کدملی 0871456028 و گلثوم صادو قوچان عتیق فرزند علی اصغر ش ش 4812 کدملی 0871119481 
و ابوالفضل واجدی فرزند محمد اس��ماعیل ش ش 1387/10/18 کدملی 0860935809 ش ش 0860935809 و 
علی واجدی فرزند محمد اسماعیل ش ش 1385/6/24 کدملی 0860838323 ش ش 0860838323 با قیومیت 
بی بی نساء پاکدل( صادر، حسب درخواست بستانکار مالکیت مرحوم در ششدانگ اعیان پالک ثبتی 613 فرعی از 
6 باقیمانده اصلی بخش نه مشهد واقع در مشهد قرنی 27 پالک 24 بازداشت گردید و سند مالکیت شش دانگ آن 
ذیل صفحه 82 دفتر 354 شماره ثبت 66292 بنام محمد اسماعیل واجدی صادر گردیده است با مشخصات: حدود 
اجمالی ملک شماالً بطول 34 متر پی دیواریست و اشتراکی به زمین 612 شرقاً بطول 8 متر دیواریست به خیابان 
جنوباً بطول 34 متر پی دیواریس��ت اش��تراکی به زمین 614 غرباً بطول 8 متر به دیوار باغ 28 و برابر گزارش مأمور 
اجرا وارده بشماره 23506- 97/7/2 بصورت چهار طبقه دو واحدی و طبقه پنجم بصورت تک واحدی جمعاً نه واحد 
که جز واحد شماره 8 واقع در طبقه چهارم که در اختیار همسر مرحوم قرار دارد مابقی طبقات و واحدها در اختیار 
مالکین خود یا مستأجر قرار داشته و به گفته حاضرین مشارکتی ساخته شده است و طبق نظریه کارشناس وارده به 

شماره 35163- 97/9/5 مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد:
در عرصه ای به مس��احت 272 مترمربع، اعیانی در پنج طبقه در چهار طبقه هر طبقه دو واحد و طبقه پنجم یک 
واحد جمعاً نه واحد احداث ش��ده اس��ت چون انتقال رس��می در واحدها انجام نش��ده لذا فقط شش دانگ عرصه و 
اعیان قدیمی قبل از ساخت و ساز طبق نامه بازداشتی ثبت ارزیابی می گردد طبق اظهارات وکیل بستانکار قرارداد 
مش��ارکت در ساخت بین آقای اسماعیل واجدی و علی شناس��ایی کلوخی منعقد شده و شرح واگذاری واحدها به 
قرار ذیل است طبقه اول بین اسماعیل واجدی و سازنده مشترک طبقه سوم و پنجم متعلق به اسماعیل واجدی و 
طبقه دوم و چهارم مربوط به سازنده میباشد طبقه چهارم واحد 8 که در یوم بازدید در اختیار همسر اول اسماعیل 
واجدی دارای کف سرامیک دو خواب آشپزخانه ام دی اف دیوارها کاغذ دیواری دارای کولر گازی و پکیج و رادیاتور 
میباشد امکان بازدید از طبقه اول و دوم به دلیل عدم حضور مالکین فعلی فراهم نشد زمین شمالی دارای آسانسور 
و کف حیاط موزاییک می باشد طبق اظهارات وکیل بستانکار برابر قرارداد مشارکت نامه طبقه سوم و پنجم و نصف 
طبقه اول مربوط به اس��ماعیل واجدی اس��ت ولی چون همسر اول مرحوم اس��ماعیل واجدی ساکن طبقه چهارم 
واحد 8 می باش��د و طبق اظهارات بس��تانکار طبقه چهارم و دوم مربوط به مرحوم می باشد لذا طبقه چهارم و دوم و 
نصف طبقه اول ارزیابی شده است ارزش شش دانگ کل ملک با توجه به موقعیت مکانی نوع کاربری قیمت عرصه 
تحقیق میدانی نحوه بهره برداری در حال حاضر من حیث المجموع بدون بدهی به شهرداری و مراکز دولتی به مبلغ 
10/880/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون تومان برآورد گردید، و طبق گزارش نماینده 
دادستان وارده به شماره 23506- 97/7/2 پالک فوق بصورت چهار طبقه دو واحدی و طبقه پنجم به صورت تک 
واحد که جزو واحد هشت واقع در طبقه چهارم که در اختیار همسر مرحوم است مابقی طبقات و واحد 5 در اختیار 
مالکین خود یا مستأجر قرار داشت و به گفته حاضرین مشارکتی ساخته شده است لذا با توجه به قطعیت ارزیابی در 
روز سه شنبه مورخ 99/7/1 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده و برابر با گزارش مأمور اجرا مقدار 202 سهم 
از 600 سهم از شش دانگ پالک ثبتی مذکور در قبال مبلغ 3/662/933/326 ریال شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً نیم عشر دولتی 183/146/666 ریال و حق مزایده 146/517/333 
ریال که طبق ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه فوق و همچنین بدهی های آب و برق و گاز حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در 
صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت و محل تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس 
خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره ثبت اسناد و امالک اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم مهریه اجرای 
ثبت برگزار میگردد. )ضمناً برابر نامه 98/11/14- 139885606003014203 دفتر بازداشتی ناحیه یک دارای یک 
مورد بازداشت دائم در خصوص همین پرونده اجرایی می باشد( ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط 

خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905340 م.الف 214
تاریخ انتشار: 1399/6/19

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 305 فرعی از 146- اصلی بخش 6 مش��هد مبنی بر 
درخواس��ت آقای احمد س��لطانی فرزند محمود و غیره متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1399/08/25 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله 
با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور 
به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و 
چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و 

گواهی آن را به ا ین اداره تسلیم نمایند. آ-9906228 م.الف 252
تاریخ انتشار شنبه 1399/07/19

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز
حسن ابوترابی
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 الزام وزارت جهاد به تعیین سهمیه نهاده©
 براساس محصول نهایی

تســنیم: محمدرضا کالمی، دبیر ستاد 
تنظیم بــازار، از الزام وزارت جهاد بر اعالم 
سهمیه نهاده دام و طیور براساس محصول 
نهایی خبر داد و گفت: جلسه هفته آینده 
به دلیل مشــکالت بازار در سطح دولت 
برگزار می شــود.  وی گفت: در جلســه 
تنظیم بازار مقرر شد وزارت جهاد نسبت 
به شفاف سازی نحوه تخصیص سهمیه های دام و طیور متناسب با میزان جوجه ریزی و 
مقادیر تحویل گوشت مرغ یا مرغ زنده از سوی مرغداران در انتهای زنجیره تولید اقدام 
نماید تا از فروش خارج از شبکه و جابه جایی این کاال در بازار نهاده جلوگیری شود. 

کانون سهامداران حقیقی بورس تشکیل می شود ©
صدای بورس: مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
قرار شده قانون بازارسرمایه مصوب سال 84 و اصالح شده سال 88 مجدداً بررسی 
و مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: نگاه کمیسیون اقتصادی حمایت از بازارسرمایه به 
وسیله ظرفیت تقنین و ابزارهای نظارتی است و گزارش نظارتی ما در حوزه بورس  

نیز در حال جمع بندی است. 
وی ادامه داد: ما همچنین بحث تأسیس کانون سهامداران حقیقی را دنبال می کنیم، 
زیرا مطالبه اشخاص حقیقی باید در جلسات و محافل پیگیری شود و در کنار آن 

نهادهای منجر به تثبیت بازار باید تقویت شوند.

قیمت مرغ روی ۱۹هزار تومان ثابت ماند©
مهر: اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه 
قیمت مرغ طی هفته های اخیر روی ۱۹هزار تومان ثابت مانده است، گفت:  قیمت 
مصوب دولت برای مرغ با توجه به هزینه ها و شرایط تولید هیچ گونه توجیه اقتصادی 
ندارد و قابل اجرا نیست، چرا که این قیمت براساس نرخ مصوب نهاده ها تعیین شده، 
اما هم اکنون کمتر از ۳۰درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب به دست تولیدکننده 
می رسد  و برای حفظ و بقای تولید الزم است برخی با تالش برای اجرای این قیمت 

غیرکارشناسی و غیرمنطقی، مرغداران را دچار چالش و زیان نکنند.

خریدهای هیجانی در بازار نداریم©
فصــل بانک: محمــد کشــتی آرای، 
نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر اظهار 
کرد:  با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، 
قیمت طال و ســکه نیز افزایش یافته به 
طوری که قیمت ســکه در روز سه شنبه 
نســبت به دیروز 2۰۰ هزار تومان و هر 
گرم طالی ۱8 عیــار نیز 22 هزار تومان 
افزایش یافته، ولی خرید و فروش ها در بازار تغییر چندانی نکرده است. وی تصریح 
کرد: معموالً در سال های قبل در ماه شهریور بازار طال و سکه با رکود همراه می شد و 
امسال شهریور همزمان شده با محرم و صفر و با این رکود توأمان شده؛ بنابراین در 

بازار افزایشی در خرید و فروش ها نداشتیم.

تمام خانه های خالی تا یک ماه آینده شناسایی می شوند©
نود اقتصادی: محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با 
شناسایی خانه های خالی از سکنه تاکنون مشخص شده که حدود 2میلیون و ۵۰۰ 

هزار واحد جزو خانه های دوم یا بیشتر مالکان محسوب می شوند. 
در شــرایط کنونی اطالعات ارائه شده از سوی مالکان در مرحله راستی آزمایی قرار 
دارد و امیدواریم با حمایت ســایر وزارتخانه ها و دســتگاه ها تا یک ماه آینده تمام 

واحدهای مسکونی خالی از سکنه شناسایی شوند.

کارشناسان، غفلت  از ظرفیت های بورس را نابخشودنی می دانند

پروژه های وطنی در عطش سرمایه های  وطنی
ســقوط  تداوم  با  فرزانــه غالمی:  اقتصاد/ 
شــاخص، بورس دیــروز به کانال یــک و نیم 
میلیون واحد هم چراغ ســبز نشان داد و حاال از 
یک سو سهامداران خشمگین و ناامید از بهبود 
اوضاع بازار، هیجــان باالیی برای خروج دارند و 
از دیگر سو کارشناســان، بهره گیری منطقی از 
ظرفیت های بورس برای توسعه و رشد اقتصادی 
را به  ویژه با صعود احتمالی شاخص در آینده به 

دولتمردان گوشزد می کنند.     
به سرخی کشاندن و افت شدید شاخص بورس 
آن هم پس از هجوم ســرمایه های سرگردان و 
رشدهای خیره کننده، در پی ناهماهنگی وزارت 
اقتصاد و وزارت نفــت در عرضه دارا دوم، اعالم 
بدموقع طرح گشــایش اقتصادی دولت )فروش 
اوراق ســلف نفتی(، تصمیم های غیرکارشناسی 
مســئوالن ســازمان بورس در خصوص ضریب 
اعتبــاری کارگزاری ها و درصد مجاز ســهام در 
سبد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، 
مقاومت چندباره دولت در مقابل اصالح بازار به 
امید جذب بیشتر سرمایه ها و متراکم شدن فشار 
اصالح شاخص، اشباع شــدن شاخص و قیمت 
سهام و آمادگی بازار برای اصالح جدی رخ داد.

در این شــرایط کارشناسان معتقدند با توجه به 
خروج ســهامداران تازه وارد و هیجان زده، تخلیه 
بخــش زیادی از حباب بازار و اصالح شــاخص، 
بورس اندک اندک به دوران رشد منطقی و ثبات 
وارد خواهد شــد و بر همین اساس دولت باید با 
هدایت این سیل نقدینگی به سمت بخش های 
مولّد اقتصاد، از فرصت طالیی بازارسرمایه برای 
رونق بخشی به تولید ، اشــتغال و کاستن از بار 

سوداگری در بازار سهام، بهره گیرد.

  تأمین مالی 81 هزار پروژه نیمه تمام»
 از محل بورس

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند از 
آن جایی که عوامل بنیادین در رشــد بازارهای 
ســرمایه ای از قبیل تــورم، افزایش نــرخ ارز و 
متغیرهای نقدینگی همچنان وجود دارند، بورس 
باز هم احتماالً به دوران رشــد  و رونق، ســالم 
خواهــد کرد؛ دورانی که در آن هم بازار با وجود 

تقاضای باال، عرضه سهام بیشتری را می طلبد و 
هم دولت می تواند با وارد کردن پروژه های بزرگ 
عمرانی به بورس، زمینه تأمین مالی این پروژه ها 

را محقق کند. 
از نگاه صاحبنظران اقتصادی، اســتفاده منطقی 
از فرصت بازار سهام برای توسعه و رشد اقتصاد 
با سالم ســازی جبران کســری بودجه دولت از 
محل بازارســرمایه، کاهش سهم کارگزاری ها از 
معامالت و افزایش ســهم مالیات دولت و تأمین 
مالی بخشی از پروژه های عمرانی و  زیرساختی 
نیمه تمام نفت و گاز از بورس امکان پذیر خواهد 
بود.این دیدگاه های کارشناسی در حالی مطرح 
می شود که مطابق آمار سال ۹7 سازمان برنامه 
و بودجه 8۱ هزار پروژه نیمه تمام اســتانی و ۳ 
هزار پروژه ملی در کشــور وجود دارد که اتمام 
آن نیازمند منابع مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی 
است، حال آن که بودجه عمرانی دولت 7۰هزار 
میلیارد تومان اســت که کســری بودجه شدید، 

اجازه تحقق این رقم را نمی دهد.

  تشکیل صندوق های پروژه»
 بازی دوسربرد

یک کارشــناس بازارســرمایه بــه خبرنگار ما 
می گوید: بیش از یک سال است برای بهره گیری 
از ظرفیــت باالی بورس، پیشــنهاد تشــکیل 
صندوق های پروژه را مطرح کرده ایم تا از طریق 
این صندوق ها پروژه های کلیدی کشــور تأمین 
مالی و اشتغال قابل توجهی هم ایجاد شود. این 
کار رونــق را به صنایع کشــور بازمی گرداند، اما 
دولت به این پیشــنهاد بی توجه اســت  که این 

غفلتی نابخشودنی برای دولت است.
احمد جانجان ادامه می دهد: صرف نظر از جبران 
کســری بودجه به عنوان ســاده ترین راه، دولت 
تاکنون برای استفاده از ظرفیت های بورس عماًل 
کاری انجام نداده، اما اگر از زمســتان گذشــته 
صندوق های پروژه تشــکیل می شد سفته بازی 
و رشــد غیرمعقول در بورس تــا این حد دیده 

نمی شد.
وی می گوید: دولت می توانست با انتشار اوراقی با 
نرخ های ســود جذاب که قابلیت تبدیل به سهام 

داشته باشند، اعتماد عمومی 
را تا این حد خدشه دار نکند 
و منابع حاصل از فروش این 
اوراق هــم در صنایع پایه و 
زیرساخت ها استفاده می شد. 
در این صــورت هزینه تمام 
شــده ســرمایه گذاری برای 
دولــت به شــدت کاهش  و 
ریسک بین ســرمایه گذاران، 
این  شد.جانجان  می  تقسیم 
عملکرد را نوعی نکول بدهی 
دولت و »پارک پول« می داند 
که امکان ســهامدار شــدن 
مــردم در پروژه هــای بزرگ 
عمرانی و زیرســاختی کشور 
را ممکن می ســازد و تقویت 
ســرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی را هــم در پی دارد، 
ضمن اینکه به تعمیق بورس 

منجر می شود.

  بورس قرمز هم می تواند »
به اقتصاد کمک کند

یک تحلیلگر اقتصادی دیگر هم به 
خبرنگار ما می گوید: شرایط امروز 
بورس نامتعادل اســت و با توجه 
بــه اینکه حجم باالیی از نقدینگی 
کشور به ســمت این بازار رفته و 
سیاست مناسبی برای مدیریت آن 
اتخاذ نشده، درصد باالیی از سهام 
اور ولیــو )Over Value ( شــده و 
از ارزش ذاتــی به شــدت فاصله 

گرفته اند. 
محمدهــادی ســبحانیان ادامــه 
می دهد: حتی اگر بازار در راستای 
اصالح شاخص، بیش از پیش افت 
داشــته باشــد باز هم می توان از 
ظرفیت آن برای رشــد و توســعه 
اقتصادی بهره برد، اگرچه از چند 
مــاه پیش باید از این ظرفیت هــا بهره گیری  و 

تأمیــن مالی بنگاه ها از بازارســرمایه تســهیل 
می شد.

معاون اقتصــادی مرکــز پژوهش های مجلس 
معتقد است: گالیه های زیادی برای وجود قوانین 
و مقررات دست و پاگیر در تأمین مالی بنگاه ها از 
بورس وجود دارد که باید مرتفع شود و نهادهای 
مالی مختلفی می توانند به بازار وارد شــوند تا با 
بازارگردانی، سهام خرد را حمایت و سرمایه های 
مردم را حفظ کنند که متأســفانه تاکنون این 

اقدام ها صورت نگرفته است.
سبحانیان تصویب استفاده بنگاه ها از صرف سهام 
در مجلس را اقدامی قابل دفاع برای بهره مندی از 
ظرفیت بورس در خدمت رشد و توسعه اقتصاد 
می داند که ســرمایه های جدید به این بازار وارد 

خواهد کرد.

  مداخالت در بورس»
 را کنار بگذارید

اضافه می شــود چهار اقتصاددان  هم در نامه ای 
سرگشاده، ضمن بررســی وضعیت بازارسرمایه 
نوشــتند: تنها راهکار واقعــی حمایت از بورس، 
کم کردن و کنار گذاشــتن مداخالت در قیمت 
محصول نهایی و در نتیجه افزایش ســوددهی 
شرکت هاست. اگر تعزیرات و قیمت گذاری های 
تصنعی، فسادآمیز و خالف مسلمات علم اقتصاد 
کنار گذاشته شود، سود بسیاری از شرکت های 
بورســی افزایش یافتــه و در قیمت های فعلی 

ارزنده خواهند شد.
این چهــار اقتصــاددان اضافــه کردند:کاهش 
محدودیت ها بر رشد صندوق های سبدگردان )و 
نه درآمد ثابت( و در مقابل منوط شدن هر گونه 
رشــد صندوق های درآمد ثابــت به خرید اوراق 
قرضه  دولتی،  این امــر منجر به ایجاد پرتفوی 
متنوع برای سرمایه گذاران می شود و در نتیجه 
از رفتارهــای هیجانی در بــازار می کاهد. ضمن 
اینکــه جلوگیری از رانت های فنی ایجاد شــده 
نظیر ســرخطی زدن  ســبب می شود عده ای با 
دسترسی های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار 
منفی خارج شــده و فرصت های برابر بازار را از 

بین ببرند.

شرایط امروز 
بورس نامتعادل 
است و با توجه 
به اینکه حجم 
باالیی از نقدینگی 
کشور به سمت 
این بازار رفته و 
سیاست مناسبی 
برای مدیریت آن 
اتخاذ نشده، درصد 
باالیی از سهام 
 ) Over Value( اور ولیو
شده و از ارزش 
ذاتی به شدت 
فاصله گرفته اند

بــــــــرش

قیمت این روزهای خودرو کاذب است و قطعاً شکسته می شود   عصر خودرو: مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: قیمت خودرو در این دو هفته کاذب بوده است، یک عده 
سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت ها شکسته خواهد شد. افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد. 

قرعه کشی خودرو ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه خواهد داشت.ناچاریم در فرایند عادالنه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی و خودرو های تولیدی را به آن ها اختصاص دهیم.

خـــبر
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976639(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره های الماسه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10935 و شناسه ملی 10380266468

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود وزیان سال 
1398 تصویب شد. - آقای محمد پورنیا کد ملی 0938343742 آقای رسول اسدی مرصع کد ملی 0931321476 و آقای سعید اسدی 
مرصع کد ملی 0931378869 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - آقای خسرورضازاده متقی 
باشماره ملی 0938458485 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه جودی با شماره ملی 0872428117 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند . - روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوت نامه 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 )976586(

آگهی تغییرات شرکت آب لوله خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39933 و شناسه ملی 10380054970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا درویشی به شماره ملی 
0930649710 و آقای محمد ابراهیم درویشی فورگ به شماره ملی 0730098982 و خانم فاطمه بیگم حیدری به شماره ملی 5239551758 به سمت 
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی کیوان شکوه به شماره ملی 0849864331 به سمت بازرس اصلی و خانم طیبه 
عبدالهی به شماره ملی 0049623516 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976582(

آگهی تغییرات شرکت همیار سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22154 و شناسه ملی 10380376342

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله سبحانی به شماره ملی 0938040944 به عنوان نماینده شرکت همیار 
گوشت خراسان به شماره ثبت 51554 و شناسه ملی 14004141638 در هیئت مدیره تعیین گردید. آقای سید حسن موسوی نژاد به شماره ملی 0901617636 نماینده 
سازمان همیاری شهرداری ها خراسان رضوی به شماره ثبت 22673 و شناسه ملی 14000224617 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله سبحانی به شماره ملی 
0938040944 نماینده شرکت همیار گوشت خراسان به شماره ثبت 51554 و شناسه ملی 14004141638 به سمت نائب رئیس و مدیرعامل آقای رحمان خواجه نائینی 
به شماره ملی 0938062948 نماینده شرکت تجارت سازان آویژه به شماره ثبت 38522 و شناسه ملی 10380541560 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت 
تصدی تا تاریخ 1400,04,27 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای رحمان خواجه نائینی ) مدیرمالی و عضو هیئت مدیره( 

همراه با امضاء آقای عبداله سبحانی ) مدیرعامل( یا آقای سیدحسن موسوی نژاد ) رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976510(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8189 و شناسه ملی 10380239598

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98,4,31 و پیرو جلسه تنفسی مورخ 1398,05,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2- موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران حسابداران رسمی به شماره ثبت 1735 و شناسه ملی 10380152313 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان حسابداران رسمی به شماره ثبت 5235 و شناسه ملی 14006282050 به عنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 98,12,29 انتخاب گردیدند 3 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی آریا 
ملل زرین به شماره ثبت 350644 سهامی خاص و شناسه ملی 101039952 - شرکت زرین لبن پارس به شماره ثبت 196835 سهامی خاص وشناسه ملی 10102386960 

- شرکت مجتمع کشت وصنعت چین چین سهامی عام به شماره ثبت 1296 و شناسه ملی 10380128505 4 - صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976469(

آگهی تغییرات شرکت حالل سازان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14897 و شناسه ملی 10380305280

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و تراز نامه 1398 
بتصویب رسید. آقایان حسین مستشاری به شماره ملی3256541984 و امیر عباس مستشاری به شماره ملی0930688260 و امیر احد 
مستشاری به شماره ملی0937768456 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -موسسه حسابرسی 
آویژه ارقام امین بسمت بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی به شماره ملی0940559676 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند . 4- روزنامه قدس برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
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شرق  آسانرو  ایمن  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19697 

و شناسه ملی 10380352238

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,06,10 مورخ 
آدرس  به  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ 
 ،11 دالوران  دالوران،  بلوار  مشهد، 
دالوران 11,2، پالک 4، طبقه اول، کد 
پستی 9177153350 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976624(
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الها  برین  فردوس  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

57086 و شناسه ملی 10320389462

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,04,27 مورخ  سالیانه  عادی 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   -  1  
شرکت  های  آگهی  درج  جهت 
مالی  صورتهای   -  2 شد.  تعیین 
منتهی به اسفند 97 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976609(
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غرب  تجارت  رهاب  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  آسیا 

42405 و شناسه ملی 10380583332

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1397,02,15 مورخ  سالیانه 
درج  جهت  قدس  روزنامه   -1  : شد  اتخاذ 
آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب 
کد  به  نژاد  مرتضوی  فرهاد  آقای   -2 شد. 
بازرس اصلی و  به سمت  ملی 0937953989 
 4323034628 ملی  کد  به  کاشیها  اعظم  خانم 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976576(
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله 
از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه این شرکت که در ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1399/6/30 در محل 

ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می شود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح 
قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت 
مل��ی و در صورتیک��ه به وکالت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از 
س��اعت 9:00  لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام 

شرکت واقع در :
1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق م��اده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلس��ه 

مجمع حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دستور جلسه: 

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص 
عملکرد سال مالي منتهي به 1398/12/29 و تصویب آن .

2 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 و تعیین حق الزحمه آن .

3 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار .
4 - تصمی��م گیري در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قس��متی از 

قانون تجارت.
5 - تعیین و جبران خدمات هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.

6 - سایر مواردي که در صالحیت مجمع باشد .
یادآوری می گردد :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 104/31 

م��ورخ 1398/12/20 س��تاد ملی مب��ارزه با کرون��ا و نام��ه 440/50/ب/98 مورخ 
1398/12/26 س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مبنی بر برگ��زاری مجامع با حضور 
حداقل س��هامداران و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداش��تی و پیشگیری از ابتال 
و انتش��ار بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع ش��رکت موارد 

ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد اعالم می دارد:
 1 - حس��ب دستور مقامات بهداشتی جلس��ه مجمع حتی االمکان در فضای مناسب 

برگزار خواهد شد.
2 - مالحظ��ه فاصل��ه ایمن��ی حداقل یک مترونیم برای ش��رکت کنن��دگان در طول 

برگزاری مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به ش��رایط بهداش��تی برگزاری مجمع در کوتاهتری��ن زمان ممکن مدنظر 

می باشد.
4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.

5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.
6 - ش��رعا و عرفا مس��ئولیت رعایت نکات بهداش��تی بر عهده تک تک حاضرین در 

جلسه بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.
7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن 
اس��ت حضورشان برای خود و س��ایر افراد ایجاد مش��کل نماید تقاضا می کنیم از 

طریق وکالت به دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- ب��ا توج��ه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گون��ه پذیرایی معمول 

معذور خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های

 اعالم شده توسط مقامات مسئول  و بهداشتی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
توضی��ح اینکه : درصورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی با کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دس��ترس س��هامداران 

عزیز قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز )سهامی عام(
به شماره ثبت :  22829  و شناسه ملی : 10380382990 

هیئت مدیره شرکت

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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بهره برداری از بی سابقه ترین پروژه های حوزه سالمت در کشور  فارس: سعید نمکی، وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از پروژه های سالمت گفت: ما با کرونا مبارزه و آن را مهار و کنترل می کنیم و 
با توجه به چنین شرایطی، امسال طالیی ترین سال توسعه زیرساخت ها در کشور است. نمکی بیان کرد: برای نخستین بار در تاریخ ایران، امسال 10 هزار و 600 تخت بیمارستانی و 2 هزار تخت آی سی یو به مجموعه 

مراکز درمانی اضافه خواهیم کرد. وی اضافه کرد: تا 12 فروردین سال آینده هزار و 400 پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح خواهد شد.

محققان برای درمان کووید۱۹ به اسب ها رو آوردند©
ایسنا: دانشمندان دانشگاه کاستاریکا 
قرار است آزمایش های یک درمان ارزان 
کرونا را که بر اســاس آنتی بادی های 
گرفته شده از اسب های مبتال به کرونا 
ســندرم حاد تنفسی ۲) ویروس عامل 
کووید۱۹( اســت، آغاز کننــد. رومان 
ماکایا، رئیس صندوق تأمین اجتماعی 

که مراکز بهداشــت عمومی را مدیریت می کند به خبرگزاری رویترز گفت: این 
درمان توسط مؤسسه کلودومیرو پیکادو )ICP( دانشگاه کاستاریکا ساخته شده 
و داروی آنتی بادی اســب از اواسط سپتامبر روی ۲۶ بیمار آزمایش خواهد شد. 
مقامات کاستاریکا امیدوارند اگر نتایج حاصل از مطالعه مرحله دو دلگرم کننده 

باشد، بتوانند به طور گسترده تری درمان را در بیمارستان ها آغاز کنند. 

واکسن کرونای چین در حد انتظار »ایمن« نیست©
فارس: بــه گــزارش رویتــرز، نتایج 
بررسی ها نشــان می دهد نامزد واکسن 
ویروس کرونای چین که توسط شرکت 
دارویی »Sinovac« توسعه یافته در افراد 
مســن کمی ضعیف تــر عمل می کند 
و نمی توانــد ایمنــی الزم را در ایــن 
افراد ایجــاد کند. لیو پیچنگ، نماینده 

سینوواک به رویترز گفت: واکسن کرونای این شرکت در آزمایش های فاز ۱ و ۲ 
که در ماه می با حضور ۴۲۱ شــرکت کننده حداقل ۶۰ ساله انجام شد، عوارض 

جانبی جدی ایجاد نکرده اما نتوانسته ایمنی الزم را فراهم کند.
چهار مورد از هشت واکسن جهان برای مبارزه با ویروس کرونا که در مرحله سوم 

آزمایش ها هستند، مربوط به چین است.

تازه ترین نشانه ابتال به کرونا را بشناسید©
فارس: محققان دانشگاه کینگز لندن در 
بررسی های خود متوجه یک نشانه تازه 

ابتال به کرونا در کودکان شده اند.
به گزارش دیلی میل، به گفته محققان از 
دست دادن اشتها می تواند نشانه ابتال به 

کرونا در کودکان باشد.
دانشمندان دریافتند بیش از یک سوم 

افراد زیر ۱۸ سال که به این بیماری مبتال می شوند، از وعده های غذایی صرف نظر 
می کنند و تمایل به مصرف غذا را از دست می دهند. 

 براســاس آنچه تحقیقات نشــان داده، ۵۲ درصد کودکان مبتال به کرونا عالئم 
ابتالیی که در بزرگساالن بسیار شایع است را از خود نشان نمی دهند. 

 پژوهش ها حکایت از آن دارد عالئم کرونا در کودکان ممکن است با از دست دادن 
اشتها، سردرد و خستگی بروز کند؛ عالوه بر این، از هر ۶ کودک مدرسه ای، حدود 

یک نفر دچار بثورات پوستی می شود.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه انتقاد کرد

پشت کردن دولت به ازدواج و فرزند آوری©
تسنیم: مجلــس یازدهم با اعالم وصول 
طــرح جمعیت و تعالی خانــواده آغاز به 
کار کرد. این در حالــی بود که طرح یاد 
شده در دو دوره گذشته مجلس مسکوت 
مانده بود! پس از آن هم پیشنهاد تشکیل 
»کمیســیون ویژه جمعیت« مطرح شد و 
نماینده  ها با آب و تاب به تبیین و حمایت 

از آن پرداختند؛ اما رفته رفته و با گذر زمان احساسات مجلس جدید نیز فروکش کرد 
و کمیسیون ویژه نیز از اولویت خارج شد! 

خبرگزاری تسنیم به مناسبت سالروز ابالغ »سیاست های کلی خانواده« با سینا کلهر، 
عضو هیئت علمی و مدیر کل اســبق مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی گفت وگو کرده است که بخش هایی از آن را تقدیمتان می کنیم.

11 میلیون و 700 هزار جوان ازدواج نکرده»
کلهر با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون و 7۰۰ هزار جوان پسر ۲۰ تا ۴۹ ساله و دختر ۱۵ 
تا ۴۹ ساله داریم که در سن ازدواج اند و هنوز ازدواج نکرده اند، می گوید: متأسفانه در 
این سال ها به واسطه تحریم و همچنین کم کاری و سیاست های غلط اقتصادی عماًل 
هراس از قبول مسئولیت ازدواج و فرزندآوری به وجود آمده است؛ کاهش ارزش پول 
ملی به معنی از بین رفتن قدرت خرید مردم و کاهش دارایی های آن ها اثر جدی در 

این موضوع داشته است و ترس از تشکیل خانواده را تشدید کرده است.
وی ادامه می دهد: موضوع ازدواج و فرزند آوری هنوز در دســتور کار و اولویت نظام 
اجرایی قرار نگرفته است! هر چند وقت یک بار به دلیل پیگیری ها و توصیه های مقام 
معظم رهبری، به صورت نمایشــی گزارش کارهایی ارائه  و دوباره موضوع فراموش 
می شود! اساساً بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اجرایی ما در همه قوا به خصوص قوه 

مجریه این موضوع را به عنوان اولویت و دغدغه خود پیگیری نکردند.

تشکیل وزارتی دیگر»
کلهر تأکید می کند: این طور نیســت که راه حل مــا ایجاد یک وزارتخانه هم عرض 
با دیگر وزارتخانه ها باشــد! مگر دیگر وزارتخانه ها چه اقدام درخوری انجام داده  اند؟ 
تعجب می کنم کســانی که این موضوع را مطرح می کنند چرا به سرنوشت سازمان 
ملی جوانان بی توجه اند! جوانان هم یک موضوع فرابخشی است با این حال از سازمان 
به شورای عالی، معاونت و در انتها در یک وزارتخانه دیگر ادغام و در نهایت پرونده آن 
بسته شد! معلوم است که ساختار یک جزء حداقلی است. وی معتقد است: مسئولیت 
راهبردی موضوع ازدواج و جمعیت برعهده شخص رئیس جمهور و متولی اصلی آن 
نهاد ریاست جمهوری است که باید این مسئله راهبردی را پیگیری کند؛ زیرا به امنیت 
ملی کشــور مربوط است؛ حاال اگر ما نهادی هم عرض با نهادهای دیگر ایجاد کنیم، 
دوباره در ساختار فشل و کارنابلد جدیدی گرفتار می شویم که گزارش عملکردهای 

چند صدصفحه ای ارائه می دهد اما در  عمل هیچ اتفاقی صورت نمی گیرد! 

تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت چطور؟»
وی در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت می گوید: تشکیل کمیسیون ویژه 
جمعیت نیز مثل همان تشکیل وزارتخانه جوانان است! بحث تشکیل کمیسیون ویژه 
جمعیت در میان نمایندگان مجلس نمادین و نمایشی است! ممکن است برای ارتقای 
امید در جامعه یا جلب نظر راهگشا باشد اما من واقعاً نمی فهمم چنین چیزی چگونه 

می تواند مسائل جمعیتی کشور را حل کند؟
مگر در حال حاضر کمیسیون فرهنگی نداریم؟ مگر جمعیت و خانواده در این کمیسیون 
صاحب کمیته نیســت؟ چرا هنوز آن کمیته فعال نشده است؟ این کمیسیون یک 
کمیسیون خاص نیست و ویژه است، تاریخ مجلس نیز نشان داده کمیسیون های ویژه 
پس از مدتی به خصوص در زمان انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری عمالً کارکرد 
خود را از دست داده، تعطیل شده و در نهایت به صورت یک کمیته باقی می مانند! مگر 
ساختار موجود چه مشکلی دارد که الزم باشد ساختار جدیدی ایجاد کنیم؟ کمیسیون 
ویژه جمعیت غیر از وجه نمادین و نمایشــی آن، هیچ کارکردی نخواهد داشت! آیا 
تشکیل کمیسیون ویژه موجب می شود جوان ها ازدواج کنند؟! کمیسیون ویژه موجب 
می شود شرایط زندگی تسهیل پیدا کند؟! از طرفی کمیسیون ویژه از نظر آیین نامه 

داخلی محدودیت های زیادی در بررسی طرح ها و لوایح دارد!
به نظر من گاهی تشــکیل چنین کمیسیون هایی، اندک مطالبه گری که در جامعه 
وجــود دارد را نیز کور می کند! و افراد مطالبه گر این تصور را پیدا می کنند که وجود 
کمیسیون نیاز به پیگیری را از بین می برد! تجربه نشان داده پس از تشکیل چنین 
کمیسیون هایی مشاهده می کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است! البته اگر از رئیس یک 
کمیسیون سؤال کنیم، فهرست طوالنی از اقدامات متعدد را ارائه می دهد در حالی که 

در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است!
مسئله این است که در حال حاضر باید در دستگاه های تخصصی مختلف در موضوع 
جمعیت اقداماتی انجام گیرد؛ یک کمیته چابک و جمع و جور در یکی از کمیسیون ها 
می تواند آن را پیگیری کند، اتفاقاً کمیته های عریض و طویل سرعت الزم را در پیگیری 

موضوعات نخواهند داشت!

 گروه جامعه/ محمود مصدق   تألیف، انتشار و 
استفاده از کتاب های کمک آموزشی در ایران بحث 
تازه ای نیست. این موضوع با تاریخ آموزش و پرورش 
نوین در کشور و از زمانی که کتاب های درسی پا به 

عرصه وجود گذاشتند، برابری می کند. 
به محض اینکه یک کتاب درســی منتشر می شود 
طولی نمی کشد که ناشران، ده ها کتاب کمک درسی 
آن را به بازار عرضه می کنند. در مواردی حتی ناشران 
و مؤسســات کنکور پیش از آنکه یک کتاب درسی 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش تألیف شود و به 
دســت دانش آموزان برسد کتاب مکمل آن را روانه 
بــازار مصرف می کنند. این یعنی بــازار کتاب های 
کمک آموزشی ساالنه هزاران میلیارد تومان گردش 
مالی دارد که سود بخش قابل توجهی از آن به جیب 
ناشران سرازیر می شــود. دلیلی که به خوبی رشد 
تصاعدی تولید و انتشــار این نوع کتاب ها را توجیه 
می کند؛ رشدی که به باور بعضی از کارشناسان حوزه 
آموزش و پرورش عالوه بر رســانه ها به ویژه صدا و 
سیما، بدنه وزارت آموزش و پرورش نیز در آن نقش 
داشته است، چون این وزارتخانه از همه داشته هایش 
بــرای تولید محتوا و کتاب های درســی با کیفیت 
استفاده نکرده به گونه ای که دانش آموزان نیازی به 
مراجعه و استفاده از کتاب های کمک درسی نداشته 
باشــند، ضمن اینکه برخی از مدارس و معلمان با 
ناشران بده بستان هایی پیدا کرده و عامل معرفی و 
فروش کتاب های مکمل شده اند و یا بعضی از مؤلفان 
کتاب های درسی، خودشان کتاب های کمک درسی 
تألیف می کنند. موضوعی که نشان از شکل گیری 
تعارض منافع یا همان تضاد منافع دارد؛ موقعیتی که 
شخص یا سازمانی را در دوراهی انتخاب میان منافع 
شخصی خود و منافع عمومی قرار می دهد و چه بسا 
انتخاب میان دو گزینه، او را به بیراهه فساد بکشاند.

مجبور شدم کتاب کمک آموزشی معرفی کنم»
مهدی بهلولی، کارشــناس 
آموزشی با تأیید موضوع یاد 
شده به قدس می گوید: یکی 
از مؤلفان کتــاب ریاضیات 
چند سال پیش را می شناسم 

که نویســنده کتاب کمک آموزشی »......« هم بود و 
این شخص پیش از اینکه کتاب ریاضی درسی توزیع 
شــود، کتاب کمک درســی اش را منتشر می کرد. 
بنابراین بحث همکاری بعضی از مؤلفان کتاب های 
درسی با مؤسسات و ناشران بخش خصوصی واقعیت 
دارد. البته االن که موضوع کمی حســاس و بحث 
تعارض منافع مطــرح و وزیر آموزش و پرورش هم 
کمی نسبت به موضوع حساس شده و قول مدیریت 
تعارض منافع را در این وزارتخانه داده است احتمال 
دارد این گونه افراد با اســامی مســتعار با ناشران 
همکاری کننــد. ضمن اینکه بعضی از معلمان هم 
جزواتشان را به کتاب تبدیل و بعد به دانش آموزان 

توصیه می کنند این کتاب ها را خریداری کنند. 
وی می افزاید: بعضی از ناشران هم با مدارس قرارداد 
می بندند و کتاب هایشــان را از این طریق به بچه ها 
می فروشــند. مثالً خودم دو سه سال پیش در یک 
مدرسه نمونه دولتی در منطقه ۵ تدریس می کردم 
که هرچند معتقد بودم اگر بچه ها همین کتاب های 
درســی را یاد بگیرند نیازی به کتاب کمک درسی 
ندارند اما زیر فشار مدیر مدرسه مجبور شدم کتاب 
کمک آموزشــی به دانش آموزان معرفی و در هفته 

یک زنگ هم آن کتاب را تدریس کنم. 
وی از بهتر شدن کیفیت کتاب های درسی ریاضی 
و فیزیک در ســال های اخیر به خاطر فعالیت محور 
شــدن این کتاب ها خبر می دهــد و می گوید: اما 
معلمان دروس علوم انسانی یا اجتماعی از کیفیت 
کتاب های درسی شــان ناراضی هستند و معتقدند 
این کتاب ها با ســوگیری خاصی تألیف شده اند؛ با 
وجود این، مشکل بیش از آنکه به کیفیت کتاب های 
درسی برگردد به سودجویی ها مربوط است. ضمن 
اینکه استفاده از کتاب های کمک آموزشی در بین 
مردم ما به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ به طوری 
که همان سالی که از من خواسته شده بود کتاب های 
کمک آموزشی را به دانش آموزان معرفی کنم اما یک 
مــاه مقاومت کردم نه تنها از طرف مدیر مدرســه 
بلکه از سوی خانواده ها هم زیر فشار بودم. بنابراین 
عوامل متعددی سبب شده در کالس، کتاب درسی 
کنار برود و معلــم جزوه خودش را به عنوان کتاب 
به دانش آموزان بفروشد و یا یکی از ناشران با مدیر 

مدرسه قرار ببندد و کتابش را بفروش برساند. 
بهلولی در خصوص راهکار حل مشکل هم می گوید: 
تا زمانی که آموزش بر محور آزمون باشــد همین 
وضعیت حاکم خواهد بود و نمی شود کار خاصی در 
این زمینه انجام داد، بنابراین راهکار حل مشکل این 

است که تا جای ممکن آزمون را 
از آمــوزش، دور و عالوه بر این، 
کنکور را حذف کــرد. تا کنکور 
وجــود دارد کتاب های کنکوری 
هم هســتند حتی اگر انتشــار 
کتاب های کمک آموزشی ممنوع 
شود به صورت غیر قانونی چاپ و 

منتشر می شوند. 

کم توجهی آموزش و پرورش به داشته های خود»
محمودرضا توحیدی پور، کارشــناس آموزشی هم 
چنین نگاهی دارد و به خبرگزاری تسنیم می گوید: 
ناشــران خصوصی و مؤسســات کنکوری نه تنها 
بیشــترین حضور در مدارس را از طریق اســتفاده 
از فضای مدارس به عنوان حــوزه برگزاری آزمون 
آزمایشــی و تبلیغات رسانه ای دارند، بلکه برخی از 
آن ها مدرســه غیرانتفاعی و آموزشگاه هم تأسیس 
کرده اند. حتی به صورت اتفاقی یک مورد را در میان 
کتب متوسطه دوم مشاهده کردم که نام مؤلف کتاب 
درسی و نویسنده کتاب کمک آموزشی یکسان بود 
و نویســنده در مقدمه این کتاب کمک آموزشی، 
خودش را با عنوان مؤلف کتاب دبیرســتان معرفی 

کرده است. 
وی کیفیت کتب درســی و امکانــات محدود 
مدارس عادی را زیرســؤال می بــرد و می گوید: 
این موضوع سبب شده اقشار ضعیف و متوسط 
برای جبران شکاف کیفیت آموزشی، مجبور به 
خرید کتاب های کمک آموزشــی و کنکور برای 
فرزندانشان چه برای تقویت یادگیری و چه برای 

کسب نتیجه در کنکور باشند. 
توحیدی پور خواهان تدوین مقررات رسمی برای 
منع تألیف کتاب های کمک آموزشــی توســط 

مؤلفان کتاب درســی می شود 
و می گوید: ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی باید پیگیر 
این موضوع باشد تا بر اساس آن 
از مؤلفان تعهد رسمی مکتوب 
گرفته شده و سالیانه مشخصات 
مؤلفان کتاب های درسی برای 
کتابخانه ملی ارسال و وضعیت 

استعالم شود. 

چون اطالعی ندارم قضاوت نمی کنم»
دکتر علی محبــی، معاون 
و  درســی  برنامه ریــزی 
تولید بســته های تربیت و 
یادگیری ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی اما 

نظر دیگری دارد و درباره کســانی که ادعا می کنند 
برخی مدارس و اشــخاص در بدنه وزارت آموزش 
و پرورش در تألیف، ترویج و اســتفاده از کتاب های 
کمک آموزشی با ناشران بخش خصوصی همکاری 
دارند که این موضوع تعارض منافع ایجاد می کند و 
موجب زیان و تضییع حقوق دانش آموزان می شود، 
می گوید: بنــده اطالع دقیقی در این زمینه ندارم و 

نمی توانم قضاوت کنم. 
به هرحال شخصاً مورد خاصی در این زمینه ندیدم 
اما اگر موردی باشد که مثالً نشان دهد مؤلف یک 
کتاب کمک آموزشــی با یک مؤسسه کار می کند 
آن وقت مشکل تعارض منافع پیش می آید و قطعاً 
با مورد برخورد می شود. به هرحال نباید این اتفاق 
بیفتد؛ بر این اســاس مثالً اگر می خواهیم مسئول 
گروه تعیین کنیم یکی از مالک های اصلی ما همین 
است، اما از طرف دیگر واقعیت این است که نه بانک 

اطالعاتی قوی وجود دارد تا ببینیم آیا کســی بوده 
که همزمان که کتب درسی تألیف کرده در تألیف 
کتب کمک آموزشــی هم دست داشته و نه اینکه 
تا به حال گزارشی در این زمینه داشته ایم؛ بنابراین 
وقتی اطالعاتی در این زمینه نداریم اصل بر این است 

که بگوییم چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیــا مراجعه 
دانش آموزان به کتاب های کمک آموزشــی و اینکه 
وزارت آمــوزش و پرورش برای تولید محتوا در ایام 
کرونا به ســراغ ناشــران خصوصی می رود نشان از 
کیفیت پایین کتب درســی ندارد، می گوید: خیر؛ 
دوران کرونا یک شــرایط ویژه است. کتاب هایی که 
تألیف شده برای دوره کرونا تألیف نشده؛ بلکه برای 
آموزش در شرایط عادی هستند و طبیعی است که 
در شرایط جدید، کتاب های الکترونیک باید تألیف 
شود و تا این لحظه هم ما از محتواهای تولید شده 
خود استفاده کرده ایم. یعنی با هیچ بخش خصوصی 
این کار را انجام ندادیم که شائبه ای ایجاد کرده باشد. 
اما اینکه دانش آموزان به ســراغ کتاب های کمک 
آموزشــی می روند ناشی از دو مسئله است؛ مسئله 
اصلی آن کنکور است؛ گاهی بعضی از سؤال ها خارج 
از کتاب های درسی مطرح می شود که این موضوع 
دانش آموزان را به سمت استفاده از کتاب های کمک 
آموزشی می برد و مهم تر از این، تبلیغات بسیار زیادی 
است که مؤسسات کنکوری می کنند. اما قطعاً این 
موضوع ناشــی از ضعف کتاب های درسی نیست. 
کتاب های درسی تألیف شده و اگر کنکور بر اساس 
استاندارد این کتاب ها باشد دانش آموزان هیچ نیازی 

به کتاب های کمک آموزشی ندارند. 
محبی با اشاره به اینکه برای عدم همکاری مؤلفان 
کتاب های درســی با ناشــران بخش خصوصی، 
قانون داریم، می افزاید: حتی آیین نامه اجرایی آن 
هم ابالغ شده اســت. در واقع آیین نامه تعارض 
منافع به این موضــوع پرداخته و در زمان وزارت 
آقای بطحایی هم رسماً ابالغ شده که مؤلف کتاب 
درسی نباید کتاب کمک درسی تألیف کند؛ اگر 
موردی گزارش شــود یا ما به آن پی ببریم با آن 

برخورد می کنیم. 
وی درباره اســتفاده سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
درسی از داشته های خود برای تولید محتوا می گوید: 
تا االن هرچه هست توسط داشته های سازمان بوده و 
در میان مؤلفان کتاب های درسی تعداد خیلی کمی 
را پیدا می کنید که خارج از محیط سازمان و آموزش 
و پرورش فعالیت کننــد. یعنی تمام این ها حاصل 
داشــته های سازمان سنجش است، اما این سازمان 
در عین اینکــه از همه داشــته هایش برای تولید 
محتوا استفاده می کند مطابق مصوبه ۸۲۸ و سند 
تحول بنیادین آموزش مکلف است از ظرفیت های 
برون سازمانی هم با حفظ اصول، استانداردها، شأن، 
جایگاه و عدالت آموزشــی استفاده کند که به نظر 

نمی رسد این موضوع اشکالی داشته باشد.

کارشناسان در گفت وگو با قدس بیان کردند

رد پای آموزش و پرورش در انتشار کتاب های کمک آموزشی 

حتی اگر انتشار 
کتاب های کمک 
آموزشی ممنوع 
شود به صورت 

غیرقانونی چاپ و 
منتشر می شوند

بــــــرش
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خانه و خانواده

یک مسئول ستادکل نیروهای مسلح:
 نظارت بر معافیت مربوط 

به ازدواج با دختران معلول
 ایسنا   امیر غالمرضا رحیمی پور، رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح 
درباره معافیت مشموالن سربازی درپی ازدواج 
با افراد دارای معلولیت گفت: این طور نیست که 
برخی تصور کنند شــرایط آسانی داشته و فرد 

مشمول از سربازی معاف خواهد شد. 
نخست دختر معلول باید زیر پوشش بهزیستی 
باشــد، دوم اینکه معافیت به این فرد برای پنج 
ســال موقت بوده و در طول این مدت، سازمان 
وظیفه عمومی ناجا و ســازمان بهزیســتی بر 
موضوع نظارت داشته و اگر خدایی نکرده موارد 
نادرست و غلطی وجود داشته باشد حتماً با آن 

برخورد می شود. 
وی درپاســخ به این انتقاد که آیا ممکن است 
چنین تصمیمی منجر به سوءاستفاده از بانوان 
مجرد شود، گفت: اگر موردی گزارش شود حتماً 
به آن ورود کرده و بررســی خواهیم کرد. اجازه 
نخواهیم داد سوءاستفاده ای از قانون انجام شود.

محیط زیست

مدیر کارگروه دیده بان کوهستان:
ساخت پناهگاه در کوهستان ها 

خالف اصول زیست محیطی است
 ایسنا   عباس محمدی، مدیر کارگروه دیده بان 
کوهستان می گوید: در محیط کوهستان ها همانند 
محیط های شهری ساخت هرگونه سازه ای نیاز به 
دریافت مجوزهای الزم دارد و نباید کسی به خود 
اجازه دهد در ارتفاعات اقدام به ساخت  محیط هایی 
ماننــد پناهگاه کنــد. مدیر کارگــروه دیده بان 
کوهســتان ادامه داد: ساخت  محیط هایی مانند 
پناهگاه ها در کوهستان نه تنها معضالت زیست 
محیطی به دنبال دارد بلکه جان کوهنوردان را نیز 
به خطر می اندازد.  این فعال محیط زیست در ادامه 
با بیان اینکه اطراف پناهگاه ها در کوهستان عموماً 
تبدیل به محیط هایی پر از زباله می شــود، گفت: 
استفاده تعداد زیادی کوهنورد از پناهگاه ها سبب 
می شود به تدریج در آن منطقه زباله زیادی جمع 
شود، همچنین برخی از پناهگاه ها مانند شیرپال، 
کلکچال، پناهگاه جنوبی دماوند و... به رستوران 
یا کافه تبدیل شده اند که این خود سبب افزایش 

تولید پسماند در محیط های کوهستانی می شود.

رفاه و تأمین اجتماعی

نایب رئیس هیئت مدیره این سازمان:
 قوانین تأمین اجتماعی 

نیاز به تغییر دارد
مدیــره  هیئــت  رئیــس  نایــب  مهــر     
ضــرورت  از  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
تغییــر قوانیــن تأمیــن اجتماعی خبــر داد.
علی حیدری افــزود: ســازمان تأمین اجتماعی 
تقریباً در ۶-۵ سال گذشته پیشنهادهای زیادی 
برای اعمال اصالحات پارامتریک، سیستماتیک، 
فنی و مهندسی که درمجموع اصالحات بیمه ای 
می گویند ارائه داده اســت. ما در این حوزه دچار 
قدمت قوانین هســتیم که عدم اصالح برخی از 
آن ها سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکل کرده 
است. قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴ به تصویب 
رسیده و متناسب با شرایط آن زمان بوده است به 
همین دلیل پس از گذشت ۴۵ سال برخی از این 
قوانین نیاز به تغییر دارند. وی همچنین خاطرنشان 
کرد: آیین نامه اصالحات بیمه ای در دســتور کار 
دولت اســت که اگر در مــورد آن تصمیم گیری 
و اجرایی شــود می تواند مانع ایجاد بســیاری از 

مشکالت برای سازمان تأمین اجتماعی شود.

بهداشت و درمان

توسط یک متخصص بیان شد
 واکنش به آگهی 

فروش مغز استخوان!
 میزان    مرتضی خیرآبادی، متخصص خون در 
خصوص اینکه عده ای با قیمت های گزاف اقدام 
به خرید و فروش مغز استخوان می کنند، گفت: 
مغز اســتخوان معموالً از وابستگان درجه یک 
بیمار گرفته می شود و اگر امکان گرفتن آن از 
اقوام درجه یک وجود نداشته باشد از وابستگان 

درجه دو می گیرند.
وی ادامه داد: برای پیوند مغز اســتخوان باید 
۲۰ خصوصیت با بیمار همخوانی داشته باشد 
و عمالً امکان اهدای آن توســط افرادی غیر از 
اقوام درجه یک و دو بیمار وجود ندارد، مگر در 

موارد بسیار نادر.
این متخصص خون در پاســخ به اینکه آیا نوع 
گــروه خونی در میزان و شــدت ابتال به کرونا 
مؤثر اســت یا نه گفت: تا به حال هیچ مدرک 
مستندی در این خصوص وجود نداشته است و 
ابتال به کرونا در گروه های خونی مختلف هیچ 

تفاوتی با هم ندارد.

آموزش

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد 
 افزایش چند برابری 
وام های دانشجویی

 مهــر    ناصر مطیعی، رئیــس صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم از افزایش چند برابری 
وام های دانشــجویی خبــر داد و گفــت: وام 
تحصیلــی از ۵۰۰ تا ۶۰۰هــزار تومان به ۱.۵ 
میلیون تا ۲ میلیون تومان و وام ضروری از یک 
میلیون تومان به ۲ تا ۵ میلیون تومان در موارد 

خاص افزایش یافته است.
به گفته مطیعــی، وام شــهریه از حدود یک 
میلیون تا ۵ میلیون تومان افزایش داشته است.

وی گفت: وام مسکن متأهالن نیز سال گذشته 
در تهران ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شــد 
که امسال به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته؛ 
در کالنشــهرها تا ۲۰ میلیون تومان و در سایر 

شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
رئیس صندوق رفاه دانشــجویان تصریح کرد: 
امســال حدود ۱۹۱ میلیارد تومان وام شهریه 
پیش بینی کرده ایم که نسبت به سال گذشته 
که ۱۲۶ میلیارد تومان بود، افزایش داشته است.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

عذر بدتر از گناه وزیر
ایلنا: مهدی اســماعیلی،عضو کمیســیون آموزش مجلس در 
واکنش به اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه حضور 
دانش آموزان در مدارس الزامی نیســت، در حالی که قبالً گفته 
بود دانش آموزان باید روز بازگشایی به مدرسه بروند، گفت: این 
حرف عذر بدتر از گناه اســت؛ آمــوزش و پرورش نیازمند یک 

تصمیم گیری قاطع است نه اینکه مدیریت دائم متزلزل باشد.

تکذیب شایعه های مطرح شده درباره مدرک تحصیلی ساالری
ایسنا: مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در 
خصوص حواشی مربوط به مدارک تحصیلی اش گفت: تحصیالتم 
را در حوزه حقوق عمومی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 
در دانشگاه تهران به پایان رساندم که البته پردیس دانشگاه تهران 
هم نبوده و دانشــکده حقوق بوده است. این ها مشخص است و 

می توان از دانشگاه تهران استعالم کرد.

دولت باید غرامت بدهد
ایلنا: هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر در 
اثر تصمیم دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی 
مدارس، دانش آموزی در فضای آموزشی به بیماری کرونا مبتال 
شــود و خدایی نکرده حق سالمت و حق حیات او ضایع شود، 
دولت براســاس ماده ۱۱ قانون مســئولیت مدنی مصوب سال 

۱۳۳۹ موظف است غرامت و خسارت پرداخت کند.

معتادان سه برابر بیشتر از دیگران از کرونا فوت می کنند
ایرنا: محمد مهدی اسماعیلی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر از افــرادی که صدایی در جامعه 
دارند خواســت اطالعات خود را به روز کنند تا تصور نشــود 
ترک اعتیاد راحت اســت و یا معتــادان کرونا نمی گیرند، در 
حالی که در واقعیت معتادان ســه برابر بیشتر از مردم عادی 

از کرونا فوت می کنند.

در خصوص مهدهای کودک  کم کاری کرده اند
مهر: محمد مهدی زاهدی، عضو کمیســیون آموزش مجلس 
گفت: متأسفانه بهزیســتی و آموزش و پرورش مسئولیت خود 
را در خصــوص مهدهای کودک  به خوبی انجام نداده اند. همین 
موضوع موجب شده در برخی مهدهای کودک  برخالف محتوای 
مورد نظر آموزش و پرورش به کودکان آموزش داده شود و حتی 

گاهی انحرافات جدی در آموزش ایجاد شود.

امنیت شغلی مربیان مهدهای کودک از میان رفته است
ایسنا: دکتر حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی گفت: مهدهای کودک خصوصی و خودگردان 
هستند و کمک های دولتی نیز دریافت نمی کنند و باید مصوبه های 
تأمین اجتماعی را نیز رعایت کنند )پرداخت حداقل حقوق، بیمه 
و...( که این چندگانگی موجب سردرگمی و همچنین از بین رفتن 

امنیت شغلی مربیان مهدهای کودک 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 حی یا قیوم

تاکنون بیش از 4 میلیون هکتار جنگل در ایالت شرقی آمریکا سوخته است

نامزدهای کاخ سفید بی خبر از کالیفرنیا
  جهان/ نیک پندار  احتماالً تا کنون اســم کالیفرنیا را زیاد 
شــنیده اید؛ ثروتمندترین ایالت آمریکا کــه 900 مایل خط 
ســاحلی دارد. این ایالت در شرق و در کناره اقیانوس آرام قرار 
گرفته؛ شهرک هالیوود در این ایالت ساخته شده؛ در نزدیکی 
لس آنجلس. قطعاً اســامی هالیوود و لس آنجلــس را هم زیاد 
شــنیده اید. همان جایی که صنعت فیلم ســازی جهان را اداره 
می کند. اسم سان فرانسیســکو با آن پل طالیی معروفش هم 
بارها به گوشــتان خورده است؛ همان پلی که پس از مجسمه 
آزادی در بیشــتر فیلم های هالیوودی دیده می شــود و تقریباً 
نماد آمریکاست. سواحل شلوغ و مختلط، جنگل های سرسبز، 
کوه های زیبا، آســمان آبی و صدها تصویر دیگری که برایمان 
ایاالت متحــده را تداعی می کند همــه در این ایالت ضبط و 
فیلم برداری شــده اند. اما همه این تصاویر را بگذارید کنار. اگر 
 California همین االن در جســت وجوگر گوشــی تان عبارت
را وارد کنید به جای آن همه تصاویر زیبا، تصویر آتش ســوزی 
گسترده این ایالت باال می آید. حتی در توییتر هم همین داستان 
جاری است. حاال دیگر کلمه کالیفرنیا با کلمه آتش سوزی عجین 
شده است. این آتش سوزی با عناوین مختلفی از جمله »آتش 
بلوط«، »آتش کریک« و »آتش دره« در رســانه های اجتماعی 

شناخته شده است.
آتش ســوزی جنگل ها در کالیفرنیا در طول سال جاری بیش 

از 4میلیون و 500هزار هکتار از اراضی این ایالت را خاکســتر 
کرده اســت. این در حالی است که تنها ۳ درصد از شعله های 
آتش عصر روز دوشنبه مهار شدند و مقام های محلی از استقرار 
هواپیما های نظامی برای مهار شــعله های آتــش خبر دادند. 
آتش سوزی های جنوب شرقی لس آنجلس نیز که بر اثر استفاده 
از وسایل آتش بازی بر افروخته شده اند تنها ۷ درصدشان مهار 
شده است. به گزارش سی ان ان، اطفای این حریق دیگر از عهده 
هیچ کسی ساخته نیست و امید مقام های این ایالت به تغییرات 

آب وهوایی است. 
سی. ان .ان در همین گزارش تعداد آتش سوزی های سال جاری 
میالدی در این ایالت را 40هزار و 88۳ مورد اعالم کرده و گفته 
اســت: این تعداد تاکنون 4میلیون و 645هزار و 58  هکتار از 
اراضی و جنگل های کالیفرنیا را خاکستر کرده است. این مقدار 
بیش از 45برابر مســاحت شــهری مثل پاریس است. این در 
حالی است که به قول یکی از مقامات محلی کالیفرنیا، این ایالت 
هنوز به آتش سوزی های اکتبر و نوامبر وارد نشده است. باوجود 
این حجم از خرابی در ایالت ثروتمند کالیفرنیا و دامنه دار بودن 
آن، دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا که مدعی ورود به کاخ سفید 
هستند، همچنان به دعوای سیاسی خود مشغول اند و هنوز حتی 
یک توییت هم درباره آتش سوزی نزده اند، چه برسد به تصمیمی 

برای اطفای حریق.

نخست وزیر ایتالیا در لبنان:
 در خط مقدم ©

بازسازی بیروت هستیم
النشــره: پس از 
روزهای  در  آنکــه 
کشتی  دو  گذشته 
نظامی ایتالیایی در 
بندر بیــروت پهلو 
گرفتند، ســرانجام 

نخست وزیر این کشور هم با هدف اعالم حمایت 
از لبنان پس از وقوع انفجار مهیب بندر بیروت 
به این کشور سفر کرد. جورژه کونته خاطرنشان 
کرد سفرش به لبنان برای اعالم همبستگی با 

لبنان و ملت آن در عمل است. 
وی تأکید کرد لبنان به دولتی که از اعتماد ملت 
برخوردار باشد، نیاز مبرم دارد و گفت: ایتالیا در 
خطوط مقدم به خصوص برای پاسخگویی در 
مرحله فوق العاده و بازسازی حضور دارد و برای 
تشکیل دولت در اسرع وقت کنار لبنانی ها باقی 

خواهد ماند.

یک کشته در درگیری نظامی ©
بین حریری ها

المیادین: درگیری میان طرفداران ســعد و بهاء 
حریری در لبنان یک کشــته بر جای گذاشت. 
براســاس اطالعــات خبرنــگار المیادیــن، این 
درگیری ها در منطقه »طریق الجدیده« در بیروت 
اتفاق افتاد و با مداخله ارتش آرامش نســبی در 
منطقه حاکم شــده است. از چندین ماه گذشته 
درگیری میان ســعد حریری و برادرش یکی از 
سوژه های رسانه ای بوده و طرفداران دو طرف بارها 

با یکدیگر درگیر شده اند.

حمله دوباره انصاراهلل به ابهاء©

ایسنا: سخنگوی نیروهــای مســلح یمن اعالم 
کرد ارتش و کمیته های مردمی این کشور بامداد 
روز گذشته بار دیگر فرودگاه بین المللی ابهاء در 
جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سریع، 
سخنگوی نیروی مسلح یمن اعالم کرد: این حمله 
توسط پهپادهای صماد ۳ صورت گرفت. وی گفت: 
حملــه به این فرودگاه با دقــت تمام و در جواب 
حمالت ائتالف عربی به یمن و محاصره مردم آن 
صورت گرفت. سریع تصریح کرد: نیروهای مسلح 
یمن تا زمان توقف جنگ و محاصره علیه یمن به 
این حمله ها ادامه می دهند. پیش از این و در روز 
یکشنبه هم ارتش یمن، فرودگاه ابهاء را پهپادباران 

کرده بود.

12/2913/02

23/4600/19 4/445/18

18/4819/20

6/106/43

19/0619/38

 رئیس جمهور چین:
پکن در زمینه همه گیری 

کرونا شفاف عمل کرده است
دیروز  رئیس جمهور چیــن  رویتــرز: 
اعالم کــرد پکن در زمینــه همه گیری 
»کووید۱9« به طور شــفاف عمل کرده 
و تالش های ملموســی انجام داده که به 
نجات جان ده ها میلیون نفر در سراســر 
جهان منتهی شــده اســت. »شی جین 
پینگ« کــه در مراســمی در قدردانی 
از الگوهــا در دوره مبارزه با این بیماری 
صحبت می کرد، افزود: چین نخســتین 
اقتصاد بزرگ است که در دوران کرونا به 
روند رشد بازگشته است. به گفته وی، این 
واقعیتی است که توانایی ها و سرزندگی 

زیاد این کشور را نشان می دهد.

چرخش به لبنان در گروه های مقاومت فلسطینی©
پس از برگزاری نشســت دبیران کل گروه های فلسطینی در لبنان، محور عمده 
تحلیل ها در منطقه به سمت و سوی محورهای آن، به خصوص دیدار اسماعیل 
هنیه و سیدحســن نصراهلل سوق پیدا کرده است. در این میان، برخی از احتمال 
انتقــال دفتر حماس از دوحه قطر به بیروت خبر دادند. در حالی که این جنبش 
اکنــون در لبنان دفتر فعالی هم دارد، اما مشــخصاً بر کمیت و کیفیت فعالیت 
این نمایندگی جنبش حماس در بیروت افزوده خواهد شد و لبنان مرکز رفت و 

آمدهای اعضای آن می شود.
مدتی بود که مثلت شوم غربی-عربی-عبری توطئه ای برای شعله ور کردن جنگ 
و درگیری داخلی در کشورهای همجوار با رژیم صهیونیستی طراحی کرده بود که 
اوج آن، بازپروری گروه های تروریستی با عنوان داعش و دیگر گروه های تکفیری 
و به تبع آن، نابودی تأسیسات زیربنایی این کشورها قرار داشت. محوریت پروژه 
تجزیه منطقه هم این بود که اســرائیل در حاشــیه امن بماند و نگاه ها از جانب 
مقاومت، معطوف به درگیری های داخلی شود. امروز این پروژه خطرناک تجزیه 
منطقه شکســت خورده و الزم است که بار دیگر، گروه های محور مقاومت، جمع 
شوند، راهبرد واحدی را برای هماهنگی بهتر علیه رژیم صهیونیستی تدوین کنند، 
یک ارزیابی و بازبینی از تحوالت اخیر منطقه انجام و نسبت به هماهنگی و انسجام 
در مبارزه علیه رژیم صهیونیســتی هم اندیشی مجددی صورت گیرد که این امر 
تا حد زیادی در نشســت بیروت محقق شــد. دلیل اینکه این نشست در لبنان 
برگزار شد، بیشتر به خاطر همبستگی با حزب اهلل به عنوان محور اصلی مقاومت 
علیه رژیم صهیونیســتی است. در یک سال گذشته دشمنان این جنبش اعم از 
رژیم صهیونیســتی، ایاالت متحده و عربستان سعودی سعی داشتند حزب اهلل را 
در لبنان زیر فشــار قرار دهند. عالوه بر تحریم مالی، جنگ روانی گسترده ای را 
هم شــروع کردند و به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و حزب اهلل بودند. در راستای 
اعالم همبســتگی و وفاداری به آرمان مقاومت، نشست اول دبیران کل گروه های 
فلسطینی در لبنان برگزار شد که معنایی هم در آن مستتر باشد. الحمدهلل مالقات 
خوبی هم بین اســماعیل هنیه و سایر گروه های فلسطینی با سیدحسن نصراهلل 
برگزار شد و جلسه طوالنی و پرباری هم بود که اثرات آن در هماهنگی های بعدی 

در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی نمایان می شود.

همگرایی؛ راهبرد جدید مقاومت یا خراب کردن بازی دشمن؟»
اقدام های جدید در جبهه مقاومت علیه دشمن اشغالگر، از یک سو هم پایه ریزی 
یک بازی جدید در منطقه و از سوی دیگر، هم خراب کردن بازی شوم محور عبری 
عربی است. از آنجا که این بازی خناسانه تأثیرات زیادی بر بعضی از عملکردهای 
مقاومت گذاشته بود، الزم شد این تحوالت مورد ارزیابی دقیق و عمیق قرار گیرد 
و یک دیدگاه جدید و واحدی برای گروه های مقاومت ایجاد شود. مورد بعدی آن 
است که با این اقدام، محور مقاومت یک گام دیگر در صحنه سیاسی و نظامی در 
منطقه و به خصوص محیط امنیتی رژیم صهیونیستی به جلو پیشروی کرده است.
از مدت ها قبل، هماهنگی های مختلفی بین حمــاس و جهاد با حزب اهلل وجود 
داشته اســت. حماس مدت مدیدی است که در لبنان دفتر دارد و این دفتر هم 
مشخصاً برای ارتباط با حزب اهلل است. اما اخیراً به خاطر رفع وقفه ای که به دلیل 
تحوالت سوریه ایجاد شده و حماس از سوریه رفته بود و همچنین برخی مواضع 
سلبی اعضای این جنبش، ناخواسته تشتتی بر پیکره محور مقاومت وارد شده بود 
که متعاقب آن، الزم بود همان وحدتی که قبل از تحوالت ســوریه وجود داشت، 
مجدد احیا شود و امروز این کار صورت گرفته است. در لبنان، امکانات زیادی برای 
فعالیت گروه های فلسطینی به خصوص حماس وجود دارد. امید می رود حماس 
تفاهم بیشتری از خود نشان دهد و وحدت رویه در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی 

ایجاد شود.
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عکس نوشت

بزن بزن در پورتلندبزن بزن در پورتلند
هواداران مسلح ترامپ در ایالت اورگان با پلیس و مخالفان نژادپرستی درگیر 
شدند و باز هم هرج ومرج ایجاد کردند. آن ها سوار بر وانت های پرتعداد با پرچم 
آمریکا و تصاویر ترامپ از حومه پورتلند به رژه پرداختند و در نهایت با پلیس 
و مخالفان تبعیض نژادی درگیر شــدند. تجمع معترضان به بهانه روز کارگر 
در آمریکا برگزار شــده بود. هواداران ترامپ در این رژه تحریک آمیز به سوی 
مخالفان نژادپرستی و خشونت علیه سیاه پوستان گلوله های پینت بال شلیک 
کردند. هفته گذشته نیز طرفداران ترامپ کاروان مشابهی را در پورتلند به راه 

انداختند که در نهایت به تیراندازی و مرگ یک نفر منجر شد.

 الوروف: تنش میان انگلیس و اتحادیه حقوق بشر در اسرائیل معنا ندارد
کرونا؛ ابزار رژیم صهیونیستی 

برای سرکوب 
 تهدید به خروج بدون 

انعقاد توافق برگزیت
آماده میانجیگری بین 
ترکیه و قبرس هستیم

روســیاالیوم: انجمــن »نادی االســیر« 
فلســطین به دنبال اعالم خبر ابتالی هفت 
اسیر فلســطینی دیگر در زندان عوفر رژیم 
صهیونیستی به کرونا به نهادهای بین المللی 
درباره خطر سوءاستفاده از کرونا برای سرکوب 
اسرای فلسطینی هشــدار داد. این انجمن 
با ابراز نگرانی درباره جان اسرای فلسطینی 
با شیوع بیشتر کرونا در زندان های اسرائیل 
گفت: »مســئله خطرناک تر، آمار و روایتی 
است که اداره زندان های رژیم صهیونیستی 
درباره اســرای مبتال به کرونا ارائه می دهد و 
آن ها همه گیری کرونا را ابزاری برای سرکوب 

و شکنجه اسرای فلسطینی قرار داده اند«.

اسکای نیوز: وزیر مسکن انگلیس گفته 
در صورتی که اتحادیه اروپا در خصوص 
انعطاف پذیر  برگزیــت  تجــاری  توافق 
نباشد، کشورش بدون انعقاد این توافق 
از این بلوک خارج خواهد شــد. رابرت 
ِجنریک در پاســخ به این پرســش که 
آیا کشــور او به دنبال خروج از اتحادیه 
اروپا بــدون منعقد کردن توافق تجاری 
اســت، گفت: »ما می خواهیم با استقرار 
یک توافق تجاری آزاد به ســبک کانادا، 
اتحادیه اروپا را ترک کنیم، ترجیح ما بر 
این مســئله بوده و بر این عقیده ایم که 

این کار ممکن است«. 

الجزیره: وزیر خارجه روسیه با ابراز نگرانی 
از تنش های اخیر در شرق دریای مدیترانه، 
گفت: این واشنگتن است که تالش می کند 
با تحریک کردن کشــورهای منطقه علیه 
یکدیگر، از این تنش ها نفع ببرد. ســرگئی 
الوروف که روز گذشته به قبرس سفر کرده، 
از آمادگی مســکو بــرای میانجیگری بین 
ترکیه و کشــورهای درگیر تنش در حوزه 
شرق دریای مدیترانه خبر داد. الوروف ادامه 
داد: »مسکو آماده است از روابط متمایز خود 
با ترکیه و کشورهای منطقه استفاده کند تا 
گفت وگوهایی را آغاز نماید که منافع همه 

طرف ها در نظر گرفته شود«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت
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عالی  شورای  رئیس  علوی   جهان/   
مصالحه ملی افغانستان اعالم کرد: مذاکرات 
و هیئت  آغاز می شود  به زودی  بین االفغانی 
به  نزدیک  آینده  در  دولت  مذاکره کننده 
»عبداهلل  فارس،   گزارش  به  می رود.  قطر 
شهید«  »هفته  یادبود  مراسم  در  عبداهلل« 
هیچ  با  گفت:  مسعود  احمدشاه  ترور  و 
و  نداریم  دشمنی  کشور  داخل  در  فردی 
به همین دلیل، خواهان بسته شدن صفحه 
دشمنی با طالبان هستیم. وی اما افزود تنها 
را  افغانستان  بقای  و  دشمن سالمت، عزت 
که بخواهد کشور را محکوم و محقور کند، 
عالی  شورای  رئیس  می داند.  خود  دشمن 

و  دولت  هیئت  کرد:  تأکید  ملی  مصالحه 
طالبان در »روزهای نزدیک« با هم روبه رو 
صحبت  یکدیگر  با  است  قرار  و  می شوند 

بسته  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی  کنند. 
شدن صفحه دشمنی با طالبان، راه صلح و 

گفت وگو پیدا شود. 

در همین حال، دفتر سیاسی طالبان در قطر 
این  زندانیان  آزادی  روند  تاکنون  می گوید 
گروه نهایی نشده و به همین دلیل مذاکرات 
صلح با دولت آغاز نشده است. اما در اظهار 
نظری دیگر، صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ 
ریاست جمهوری افغانستان در نشستی در 
زندانی  هفت  آزادی  روند  بود  گفته  کابل 
باقی مانده طالبان که استرالیا و فرانسه در 
مورد آزادی آنان مالحظه دارند نیز تکمیل 
شده است. سخنگوی ارگ تأکید کرد: عدم 
آمادگی هیئت مذاکره کننده طالبان سبب 
باید  گروه  این  و  شده  مذاکرات  در  تأخیر 

هرچه زودتر آماده مذاکره شود.

عبداهلل عبداهلل: دشمنی با طالبان باید تمام شود
اختالف نظر طالبان و ریاست جمهوری افغانستان بر سر زندانیان

      صفحه 8گزارش
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فراخوان مناقصه

نوبت  اول
 

دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری 
و راهب��ری تاسیس��ات الکتریک��ی و 

مکانیک��ی  بیمارس��تان منتصری��ه  را از طریق انجام 
مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید .

 کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000061، از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه  گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 350.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد 

-خیابان امام خمینی  25 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/6/19

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/6/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/04
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/05

مناقص��ه  برن��ده  عه��ده  ب��ه  آگه��ی  درج  هزین��ه   *
می باشد.

تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  
نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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»مناقصه عمومی خرید تجهیزات امنیت شبکه«
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ارتقای امنیت شبکه از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به 
نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه مورخ 
1399/06/27 نس�بت به تحویل مدارک و پیشنهادات تکمیل شده مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه 
چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001166-051 و 051-32001039 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

/ع
99
06
04
8

 اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درسامانه 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا
سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت ارزیابی 
کیفی و پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/7
تجدید مناقصه عملیات خاكی و ابنیه 
فنی باند دوم محور طبس-بشرویه 

هم زمان با ارزیابی كیفی
24 ماه102/000/000/000

تجمیع شده راه،باند 
فرودگاه و زیرسازی           

راه آهن سال99
4/740/000/000

 ساعت12 روز یكشنبه 
مورخ 99/06/16 الی  ساعت 14 

روز پنجشنبه  مورخ 99/06/20

ساعت 14 روز
شنبه 

مورخ 99/07/05

ساعت 9صبح روز
یكشنبه

مورخ 99/07/06

299/9

احداث باقیمانده قطعه چهارم 
محور دیهوك-راور)محدوده 

كیلومتر145الی 172(  هم زمان با 
ارزیابی كیفی

18ماه532/814/000/000
تجمیع شده راه،باند 

فرودگاه و زیرسازی           
راه آهن سال99

13/400/000/000
ساعت12 روز یكشنبه

مورخ 99/06/16 الی  ساعت 14 
روز پنجشنبه مورخ 99/06/20

ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 99/07/05

ساعت 9:30صبح روز
یكشنبه

مورخ 99/07/06

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی  - نوبت دوم 

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

دعوت ریاض از رئیس ستاد مشترک عراق©
فارس: وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد »عبداالمیر رشید یاراهلل« رئیس ستاد 
مشترک ارتش این کشور از جانب همتای 
سعودی اش دعوتی رســمی برای سفر به 
ریاض دریافت کرده اســت. بر اســاس این 
بیانیه، رئیس ســتاد ارتش عراق وابســته 
نظامی ســعودی را در دفتــرش به حضور 
پذیرفت. دو طرف در این دیدار »راه های تضمین کننده توسعه همکاری مشترِک همسو 
با منافع دو کشور در ابعاد نظامی و همچنین مسائل فیمابین را مورد بحث و بررسی قرار 
دادند«. در این بیانیه علت ارسال این دعوت، بحث و بررسی »راه های توسعه همکاری 

امنیتی و اطالعاتی میان ارتش عراق و سعودی« عنوان شده است.
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