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یـــادداشــت  روز
حسین حاجیلو

پــس از خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپا در اجرای تعهدات خود، عمالً تنها امتیاز 
ایران از برجام، تعلیِق نه چندان موثِر قطعنامه های شورای امنیت بود. قطعنامه 2231 
)قطعنامه  تأییدکننده  برجام(، صرفاً بخش هسته ای تحریم های شورای امنیت را تعلیق 
کرد و قرار بر این بود که پنج ســال پس از پذیرش برجام)27مهر99(، تحریم های 

تسلیحاتی این شورا نیز رفع شود. اما آمریکا...

چرا برای خروج از برجام
 فرصت کمی داریم؟

روایت فرمانده نیروی دریایی ارتش از بازتاب رزمایش ذوالفقار 99

آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم

 اقتصاد   ایران ســاالنه به طور متوسط 
1۴میلیون تــن گندم تولید می کند، اما 
دولت تاکنون توانســته ۸ میلیون تن از 
این محصول را خریــداری کند تا مثل 
هر سال پایین بودن نرخ خرید تضمینی 
سبب شود کشــاورزان از فروش حدود 
نیمی از  گندم تولیدی کشــور به دولت 

امتناع کنند. در طول چند سال گذشته با 
وجود مشکالت عدیده ناشی از تأخیر در 
اعالم قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت 
پایین نــرخ خرید، افزایش سرســام آور 
قیمــت نهاده های کشــاورزی و افزایش 
هزینه های تولید، کشاورزان همچنان به 
تولید محصول استراتژیک گندم مشغول 

هستند، به طوری که حدود ۶سال است 
به خودکفایی در این محصول رسیده ایم. 
برای حمایت از کشــاورزان طبق قانون 
دولت موظف شــده نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی را پیــش از آغاز 
فصل کشت اعالم کند، اما  دولت هر سال 
هم در اعالم نرخ تعلل می کند و هم نرخ 

خرید را پایین در نظر می گیرد، این آش 
و کاسه ای است که هر سال برپا می شود 
تا در نهایت کشاورزان ترجیح دهند گندم 
خود را به جای ســیلوهای دولت راهی 
انبارهــای دالالن کنند. از ســوی دیگر 
چنان که سال جاری هم شاهد آن بودیم 

به دلیل...

 ............ صفحه 2

نماینده چناران و بینالود 
در مجلس به قدس خبر داد

پاییز
گلبهار 

شهرستان 
می شود

یک متخصص بیماری های 
عفونی در گفت وگو با قدس:

تشخیص 
آنفلوانزا از کرونا 
کابوس پزشکان 

شده است!

 مجلس با تصویب یک طرح دو فوریتی برای  اصالح قیمت خرید 
به کمک کشاورزان آمد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 7

 

دعبالنه در بهشت
 آســتان  انجمن ادبی رضوی از دیرباز محفل عرض استاد محمد نیک، فعالیت های انجمن ادبی رضوی  را تشریح کرد

ارادت ادیبان و شاعران والیی خطه خراسان به پیشگاه 
حضرت امام رضا)ع( بوده اســت. این انجمن با برگزاری 
جلسات هفتگی شعرخوانی در جوار بارگاه مطهر رضوی 

میزبان گلواژه های شــعر شاعران و دلدادگان حضرتش 
بوده است. انجمن ادبی رضوی با سابقه ای 35 ساله عالوه 
بر آنکه وجود شاعرانی برجسته را در سبقه خود محفوظ 

 ............ صفحه 3داشته،  تالش دارد تا استعدادهای...

 ............ صفحه ۶
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گفت وگو با محمد طلوعی درباره مجموعه داستان »هفت گنبد«  اسپانیولی زبان ها او را با عنوان »شیخ قمی« می شناسند رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها:

:jامام صادق
اصالح میان مردم 

هنگام پیدایش 
اختالف، و نزدیک 
کردن آنان به هم در 
هنگام دور شدن از 
یکدیگر، صدقه ای 
است که خداوند 

آن را دوست دارد. 
کافی- ج2- ص209
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شهادت زین العابدین، امام سجاد علیه السالم را به همه مسلمانان تسلیت می گوییم

»جنگ و صلح«  
در خاورمیانه  خیالی

تبلیغ بین الملل 
مثل کاشتن درخت گردو است

باید باهم اعتماد ملی و امید را 
حفظ کنیم

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
امورتاسیسات الکتریکی و 

مکانیکی  مجتمع آموزشی  
پژوهشی و فرهنگی سپید 

شرح در صفحه 8

,ع
99
06
50
1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کاشمر 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
امور نگهبانی مجتمع آموزشی، 

 پژوهشی و فرهنگی سپید 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده )نوبت دوم (
دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 شرح در صفحه 6
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مبل�غ تضمین ش�رکت در مزای�ده جهت فروش الش�ه های 
سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو وتلیسه حذف مدیریتی، 
جوانه پرواری زنده ،گوساله های نر سبک وزن  و تلیسه آبستن واحدهای 
مشهد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال، بصورت 
واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد به 

نام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد. 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید.
 تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، گاو و تلیسه حذف 
مدیریتی ، جوانه پرواری زنده گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن،

 ))تاریخ مزایده  مورخ 1399/06/29 ساعت 14:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( 
بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی  و خدمات مشترکین بخش گرمخان  

3650/725/441/941 ماهشهرستان بجنورد  -تجدید

2
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین بخش مرکزی 

3676/837/890/625 ماهشهرستان بجنورد -تجدید 

3
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات مشترکین بخش های 

3650/479/057/805 ماه شهرستان جاجرم  -تجدید

4
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات مشترکین بخش های 

3623/837/870/228 ماه شهرستان گرمه- تجدید

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اسناد اعالم شده اس�ت که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه 
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
64
36

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
تجدیدآگهی ارزیابی کیفی ) نوبت دوم ( 

ش��رکت توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه ش��ماره 28-99 با موضوع خرید انواع مقره سلیکونی را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1399/06/25 می باشد. مناقصه گذار : شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای 
موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع مقره سلیکونی بشرح جدول ذیل

تعدادواحدشرح کاالردیف

10.000عددمقره انتهایی سلیکونی مناطق غیر آلوده1

16.000عددمقره سوزنی سیلیکونی ویژه مناطق غیر آلوده2

8.000عددمقره سوزنی سلیکونی ویژه مناطق آلوده3

4.000عددمقره انتهایی سیلیکونی ویژه مناطق آلوده4

مهلت دریافت اسناد مناقصه :
  www.setadiran.ir متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/06/25 لغایت 99/06/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 0
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ2.034.000.000ریال به حساب جاری103403815002 بانک 
صادرات  شعبه برق زاهدان به نام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

مهلت تحویل و بارگذاری پیش��نهادات : پیش��نهاددهندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( 
در س��امانه الکترونیکی دولت تا س��اعت15  روزدو ش��نبه مورخ  99/07/21 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده 
در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه 
حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگش��ایی  پاکات :  پیش��نهادات ارائه ش��ده در س��امانه تدارکات دولت در س��اعت 10:30: روز س��ه ش��نبه مورخ 

1399/07/22 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه تدارکات دولت , می بایس��ت به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
ب��ه ثب��ت نام و دریاف��ت امضاء الکترونیک��ی اقدام نمایند جهت اطالعات بیش��تر در ای��ن خصوص می توانید با ش��ماره تلفن 

41934 - 021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت 
 www.iets.mporg.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان به نش��انی
مراجعه فرمایند. بدیهی اس��ت این ش��رکت در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .» س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 

مناقصه مندرج است «.  
ب��ه پیش��نهاداتی ک��ه فاقد س��پرده یا امضاء ، مش��روط ومخدوش و س��پرده های کمتراز می��زان مقرر ، چك ش��خصی و نظایرآن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
در ضمن ارائه گواهینامه صالحیت از شرکت مادر تخصصی توانیر بابت کاالهای موضوع مناقصه الزامی است.
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اصالحیه آگهی مناقصه شماره 28-99 - نوبت دوم

خاکستر نشین هاخاکستر نشین ها
آتش سوزی ها سه ایالت غربی آمریکا را سوزانده استآتش سوزی ها سه ایالت غربی آمریکا را سوزانده است

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اقتدار پدافند هوایی در رزمایش ذوالفقار ۹۹ به رخ دشمنان کشیده شد  مهر: امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در رزمایش ذوالفقار ۹۹ اقتدار نیروی 
پدافند هوایی را به رخ دشمنان کشیدیم و با پرواز پهپاد کرار هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین بیگانه که گهگاه به فضای رزمایش نزدیک می شدند را فراری دادیم. این مقام عالی نظامی یادآور شد: در این 

رزمایش برای نخستین بار، نقطه شلیک مقتدرانه موشکی، تنها با یک شلیک و یک هدف به صورت واقعی انجام شد.

 سیاســت  حســن روحانــی، رئیس 
 جمهور در مراســم آغاز ســال تحصیلی 
1399-1400 دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی بــه صورت مجازی گفت: ســرآغاز 
فعالیت تحصیلی سال 1400-1399 را به 
همه استادان و دانشجویان تبریک می گویم 
و ای کاش پروتکل های بهداشــتی به من 
اجازه می داد که مثل سال های گذشته از 
نزدیک در میان جمع شما باشم. وی ادامه 
داد: چه کنیم که اجرای دستورالعمل های 
ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه ما الزم 
االجراســت و من از روز اول 
مواجهــه با کرونــا خودم را 
موظف می دیدم در مجامع و 
برنامه ها پروتکل ها را رعایت 
کنــم و معتقــدم پروتکل 
شــکنی در ذهن مــا نباید 
باشــد ولو اینکــه در برخی 
از موارد اجــرای پروتکل با 
عواطف انســان ســازگاری 
نــدارد. روحانــی تصریــح 
کرد: معتقدیم جامعه ما به 
نیازهای ضــروری از جمله 
اکســیژن، هوا، آب و غذا نیازمند اســت، 
به علم و دانــش و فعالیت های تحقیقی 
نیــاز دارد و این نیاز نباید به زمین بماند. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تخت های 
بیمارستانی جوابگوی نیاز بیماران است، 
تأکید کرد: این ویــروس زندگی مردم و 
اقتصاد جوامع را دگرگون کرده است. مهم 
این است که برای هر کار و فعالیتی، بتوانیم 
در چارچوب پروتکل  فعالیت را ادامه دهیم. 

چرا نمی توانستیم فعالیت ها را »
متوقف کنیم؟

وی اضافــه کرد: اگر قــرار بود فعالیت ما 
متوقف شود، نیازمندی های مردم با مشکل 
مواجه می شــد و مردم از نیازهای معنوی 

و نشــاط روحی فاصله می گرفتند. همه 
دانشــگاه های کشور برای فعالیت آموزش 
ترکیبــی را انجام می دهنــد، البته هیچ 
چیزی جای آموزش حضوری را نمی گیرد. 
دانشــگاه مرکز علم، تحقیقات و نوآوری 

است و مدیران آینده ما را تربیت می کند.
روحانی تصریح کرد: دانشــگاه ها مکان 
نقادی به حکومت، دولت و جوامع است. 
این نقد وقتی با انصاف باشــد، بهترین 
هدیه برای مســئوالن و جامعه اســت. 
امروز با دو مشکل مواجه هستیم. تحریم 
بی نظیر از سال 9۷ آغاز شده است، اما 
نگذاشتیم دشمنان ما به هدف اصلی که 

تسلیم کشور و نظام بود برسند.

نباید چشممان به بیرون باشد»
وی تأکید کرد: ما در شــرایطی هستیم 
کــه درآمد نفتی ما در یک ســال 1۲0 
میلیارد دالر و در سال 9۸ کمی بیش از 
۲0 میلیارد دالر بوده اســت و این نشان 
می دهد ما باید روی پای خود بایستیم و 
نباید چشــممان به بیرون باشد، اما این 
موضوع هم است که بدون تعامل با جهان 
زندگی سخت و گاهی غیر ممکن است. 

رئیس جمهور گفــت: آنچه برای کاالی 
اساســی ما نیاز بوده، توانســتیم مانند 
پارسال تأمین کنیم و نیازمندی ها را در 
حد توانمان مرتفع کنیم. در سه ماه اول 
به خاطر کرونا مشکالت ما مضاعف شد و 
در سه ماه اول با رشد منفی 3.۵ روبه رو 
بودیم، اما در تیر و مردادماه نسبت به تیر 
و مردادماه پارسال با رشد همراه هستیم.

روحانی با تأکید بر اینکه دشمن در هدف 
راهبردی خود و در همه اهداف سیاسی 
و حقوقی خود ناموفق بوده است، اظهار 
کرد: اگر دشــمن در زمینــه اقتصادی 
توانســته موانعی برای ما ایجاد کند، در 
زمینه مسائل سیاسی و حقوقی شکست 
خورده است. حداقل سه شکست بزرگ 
تاریخــی در طول  ماه هــای اخیر با آن 
مواجه بوده است. رئیس جمهور گفت: در 
طرح مکانیسم ماشه آمریکا، هیچ عضوی 
از شورای امنیت با او همراه نبوده است. 
آمریکا اصاًل نتوانســته تا امروز مکانیسم 
ماشــه را اســتارت بزند و پایان شهریور 
پایان زمانی است که در قطعنامه ۲۲31 
پیش بینی شده و آمریکا اساساً عضویتی 

در برجام ندارد.

 ما سال جهش تولید را »
فراموش نکرده ایم

وی با اشــاره به شکست های آمریکا در 
مسائل حقوقی در دادگاه های بین المللی 
اظهــار کــرد: در زمینه اقتصــادی با 
وجود مشکالت کشــور هر هفته شاهد 
افتتاح هــای بــزرگ بوده ایــم و این به 
معنای آن است که ما سال جهش تولید 

را هم فراموش نکرده ایم.
روحانی اظهار کرد:  ما در تمام معیارها 
توانسته ایم قدمی ایجاد کنیم. اگر هفت 
ســال پیش یک دانشــگاه مــا در بین 
دانشــگاه های مطرح جهان بود، اکنون 
40 دانشــگاه ما در این بین اســت. در 
شــرکت های دانش بنیان دارای توفیق 
شرکت های  درآمد  هستیم.  باورنکردنی 
دانــش بنیان در این هفت ســال 600 
برابر شده اســت. دانشــگاه  های ما در 
مسیری هســتند که می توانند خودکفا 
شــوند.  رئیس قوه مجریه بیان داشت: 
امــروز روز تاب آوری مضاعف برای ملت 
بزرگ ایران اســت، تاب آوری در برابر 
تحریم بــی نظیر و ویــروس خطرناک 
کرونا؛ این تاب آوری مضاعف در ســایه 
اعتمــاد و امید ممکن اســت. اگر ملتی 
به خود اعتماد نکنــد آن ملت در برابر 
اهداف ملــی خود موفــق نخواهد بود. 
علت اینکه توانسته ایم در این 4۲ سال 
مقاومت کنیم اعتماد مردم بوده اســت. 
دانشگاه نقش  روحانی خاطرنشان کرد: 
بســیار مهمی در اعتماد آفرینی و امید 
آفرینــی دارد. اعتماد مردم بر اســاس 
کارکرد دولت و نظام است. ما باید دست 
به دست هم دهیم اعتماد ملی و امید را 
حفظ کنیــم. رئیس جمهور تأکید کرد: 
امیدوارم پروتکل های بهداشــتی به من 
کمک کند در ماه های آتی بتوانم نظرات 

دانشجویان و استادان را بشنوم.

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها:

باید باهم اعتماد ملی و امید را حفظ کنیم

در میزگرد ســیما با اجرای قالیباف و کارشناسان بورس مرتب می گویند که مردم س
صبرکنند یا باید آموزش ببینند انگار باید اتم را بشــکافند و یا سیارات را کشف کنند. 
آقایان محترم یک ماهه بنده می خواهم ۵ میلیون برای هزینه دوماه زندگی بردارم، نمیشه 
و قرمزه. در حالی که بیش از یک میلیارد تومان سهام خریدم وهر روزهم ضررمی کنم، آیا 
شماهمین قدر عدالت ندارید که برای رقم های دو یا سه میلیونی سریعاً اقدام کنید؟ مردم 

را به صبر ایوب و کشف کهکشان ها وعده می دهید. 09150000348
من از دشمنانمان مانند نشریه فرانسوی گالیه ای ندارم، چون خصلت و خویشان س

همین است، بلکه می خواهم ببینم ایرانیان مقیم فرانسه که در دامان پر مهر و محبت 
فراوان مادرانی که همیشه نام پیامبر گرامی بر لبانشان جاری بوده و بزرگ شده اند، 
چه کاری انجام داده اند؟ تالش این بزرگواران مهم اســت. لعنت خداوند بر دشمنان 
اسالم و همه سردمداران بعضی از کشورها که دست دوستی به آن ها داده اند. با تشکر 

از جامعه ایثارگر پزشکی، اجرشان با خدا. 09350006659
مرگ ونفرت برســران وحشی غرب روزوشب/ کرده اند بدنام آزادی را! این هوس س

بازان بی اصل ونسب/ باکمال بی شرمی، به مردی که نجات داد غرب را! از وحشیگری 
هتک حرمت می کنند/ لیک انکار هولوکاس دروغین جرم نابخشودنی ماست و سوء 
ادب/ ای سران جیره خوارصهیونیست تا به کی این قدر هستید ذلیل/ ماه گردونند 
پیغمبر اعظم و قرآن کریم / کی نهان گردند به ادعای ســگان درتیره شــب/ چه 
بخواهید، چه نخواهید؛ ای تبهکاران روزنمای شــب پرست/ نور قرآن و محمد)ص( 

عالم تاریک از ظلم را منور می کند چون خورشید تابان بعد شب. 09150006196
مردم ایران حق دارند از حکومتیان بخواهند که قیمت ها ثابت باشد. مردم ایران س

حق دارند از حکومتیان بخواهند دالر ارزان باشد. مردم ایران حق دارند از حکومتیان 
رفاه بخواهند. 09150003660

می دونید فرق تاج با بقیه چیه؟ طفلکی فقط بدشانس بود. وگرنه توی قراردادها زد س
و بند خیلی زیاده! 09350008433

کشــوری که 100 سال استعمارگربوده و هست !دور کردن نیرویش از دسترس س
هشدار است نه خوشدار. 09390003589

گرحکم شود که مست گیرند/ درشهر هرآنکه هست گیرند 09350008433س
بانک صادرات، هنوز فروش و آزادسازی 30 درصد دوم سهام عدالت را آغاز نکرده س

است. 09150009169
از مدیریت سازمان صداوسیما تقاضا می شود برنامه های شبکه های4 و سالمت به س

خصوص در برنامه های زنده وگفت وگوهای تخصصی رابازیرنویس فارسی پخش کند! 
چون ایرانیان فارسی زبان! هستند وشاید به زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط نباشند! 

امیدوارم این قضیه توطئه ای علیه زبان فارسی نباشد. 09360006158

روایت رضایی از هدیه انتخاباتی برخی کشورهای عربی ©
به ترامپ

سیاست: محسن رضایی، دبیر تشخیص 
مصلحت نظام در حساب شخصی توییترش 
در واکنــش بــه توافــق بحریــن و رژیم 
صهیونیستی نوشت: شکست در مهار کرونا، 
اعتراضات ضد نژادپرستی و رکود اقتصادی 
موجــب عقب افتــادن ترامــپ از رقیب 
دموکراتش شد و برای جبران آن، به دنبال 
دســتاورد جعلی و دستوری در سیاست خارجی از طریق اعمال فشار بر کشورهای 
ضعیف عربی منطقه برای سازش با رژیم صهیونیستی است. وی افزود: برقراری روابط 
با صهیونیست ها، هدیه انتخاباتی برخی کشورهای عربی به ترامپ، از خون و جیب 
فلسطینی ها و خنجر از پشت به یکپارچگی و آرمان های امت اسالمی است که رژیم 
صهیونیســتی را به ادامه طرح های اشغالگری )فرایند الحاق و یهودی سازی قدس 
شریف( تشــویق می کند. رضایی ادامه داد: امروزه رژیم فاقد مشروعیت مردمی در 
بحرین نیز به دنبال کسب مشروعیت اجاره ای و وارداتی، آن هم از جانب خبیث ترین 
دشمنان امت اسالمی یعنی صهیونیسم است. این نه توافق ملت شریف بحرین، بلکه 
توافق رژیم آن با صهیونیست هاست. رژیم هایی که روابط را علنی می کنند از پیش 
نیز با رژیم صهیونیســتی ارتباط داشتند، اما منافقانه آن را انکار و پنهان می کردند. 
تاریخ ثابت کرده تخت سلطنتشان با خیانت به اسالم و امت اسالمی حفظ نخواهد 

شد. این سنت خداوند است.

سخنگوی شورای نگهبان: 

 با توسعه اختیارات شورای نگهبان ©
برخالف قانون اساسی قطعاً مخالفیم

تسنیم: کدخدایــی، ســخنگوی شورای 
نگهبان در پاســخ به پرسشی درباره بحث 
اختیارات شورای نگهبان در اصالح قانون 
انتخابات، گفت: همان شــفافیتی که شما 
در رســانه ها دنبال می کنید و مردم آن را 
مطالبه می کنند درباره قانون انتخابات هم 
باید وجود داشته باشــد. این جز از طریق 
اصالح قانون بدست نمی آید. اگر قانون اصالح نشود، من کدخدایی در شورای نگهبان 
چطــور می توانم تصمیم بگیرم؟ اجازه دهیم مجلس در یک فضای توأم با تبادل آرا 
کار خود را انجام دهد. اگر اشکالی وجود دارد، اشکاالت را بیان کند و شورای نگهبان 
هم اگر خالف قانون اساســی باشــد، آن را رد خواهد کرد. مثالً در بحث نظارت بر 
نامزدهای شوراهای شــهر و روستا، مجلس سه بار در قوانین مختلف برای شورای 
نگهبان اختیاراتی را در نظر گرفت تا نظارت را به شورای نگهبان واگذار کند. خوب 
این مصداق توسعه اختیارات اســت، اما ما خودمان مخالفت کردیم. یعنی شورای 

نگهبان با توسعه اختیارات خود مخالفت کرد.

پیش بینی روسیه از جلسه آینده شورای حکام©
ایسنا: نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در پیامی توییتری به برخی 
جزئیات برگزاری جلسه بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد. 
میخائیل اولیانوف در پیامی توییتری با اشاره به برگزاری جلسه بعدی شورای حکام 
نوشت:  جلسه ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 
آغاز می شــود. انتظار می رود که به نسبت جلسه آرامی باشد.  بحث برانگیز ترین 
مسئله )دسترسی به دو محل اعالم نشده در ایران( در سفر مدیر کل آژانس به تهران 
در اواخر ماه اوت حل و فصل شد. جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، در پایان سفر اخیر »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات 

با مقامات کشورمان، بیانیه مشترکی صادر کردند.

 آغاز جلسه استماع صالحیت دادگاه الهه ©
در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا

سیاســت: دیوان بین المللی دادگستری 
)ICJ( در صفحه رســمی خود در توییتر 
اعــالم کرد جلســات اســتماع مربوط به 
صالحیــت این دادگاه در بررســی پرونده 
شکایت حقوقی ایران علیه آمریکا با موضوع 
نقض پیمان مودت مربوط به سال 19۵۵ 
)1334( و روابــط اقتصــادی و حقوقــی 
کنسولی میان دو کشور از 14 سپتامبر )۲4 شهریور( تا ۲1 سپتامبر )31 شهریور( 
برگزار خواهد شد. جلسات این دادگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو 
کنفرانســی خواهد بود؛ هرچند اعضای دادگاه در طول این جلسات در دیوان الهه 
حضور خواهند داشــت و نمایندگان طرف های پرونده به صورت آنالین آن را دنبال 
خواهند کرد. بر اساس این توییت، موضوع اصلی در این جلسات استماع، و رسیدگی 
به اعتراضاتی است که از ســوی آمریکا مطرح شده است. ماجرای شکایت ایران از 
آمریکا به ســال 139۷ بازمی گردد که در تیر ماه آن ســال ایران شکایتی را علیه 
واشنگتن با استناد به پیمان مودت که در سال 199۵ )1334( میان دو کشور منعقد 
شده بود، تنظیم کرد. شکایت ایران در واکنش به اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه تهران بود که ایران از دادگاه الهه خواست با صدور قرار موقت مانع از آن شود که 
آمریکا بتواند با اجرای تصمیمات غیرقانونی خود خسارات جبران ناپذیری را به ایران 
وارد کند. از این رو، با توجه به برگزاری جلسات دادگاه، با صدور حکم علیه تحریم های 
یکجانبــه و قرار موقت، دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد که 

البته این حکم با اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان از سوی آمریکا نقض شد.

چرا برای خروج از برجام، فرصت ©
کمی داریم؟

پس از خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپا در اجرای 
تعهدات خود، عمالً تنها امتیــاز ایران از برجام، 
تعلیِق نه چندان موثِر قطعنامه های شورای امنیت 
بود. قطعنامه ۲۲31 )قطعنامه  تأییدکننده  برجام(، 
صرفاً بخش هسته ای تحریم های شورای امنیت را 
تعلیق کرد و قرار بر این بود که پنج سال پس از 
پذیرش برجام)۲۷مهر99(، تحریم های تسلیحاتی 
این شورا نیز رفع شود. اما آمریکا برای جلوگیری 
از رفــع تحریم هــای تســلیحاتی، در 30مرداد 
اعالنیه ای را به شــورای امنیت ارائه کرد تا30روز 
بعد، تحریم های شــورای امنیت به طور خودکار 
بازگردد، روندی که از آن با عنوان مکانیسم ماشه 
یاد می شود. به واسطه این اقدام، تنها امتیاز برجام 
برای ایران )یعنی تعلیق تحریم های هســته ای 
شــورای امنیت و رفع تحریم های تسلیحاتی در 

آینده( نیز از بین خواهد رفت.
از نظر حقوقی آمریکا در بازگرداندن این تحریم ها، 
دست بسته نیست و احتمال موفقیت این کشور 
وجــود دارد. آمریکا ادعا می کند نامش به عنوان 
عضو هیئت مؤســس در قطعنامه ۲۲31 آمده 
اســت و خروج از برجــام، این مقــام آمریکا را 
محدود نمی کند. به همین دلیل برای خود حق 
بازگردانــدن تحریم های شــورای امنیت را قائل 
اســت. آنچه تحت عنوان بیانیه یــا اظهارنظر از 
سوی مقامات ایران، روسیه، چین و اروپا مبنی بر 
مخالفت با اقدام آمریکا انجام می پذیرد، اثر حقوقی 
ندارد و تنها تصمیمات شورای امنیت در این زمینه 
نافذ خواهد بود که خودکار بودن مکانیسم ماشه و 
حق وتو آمریکا در این شورا، از هرگونه مخالفت با 

اقدام آمریکا جلوگیری می کند.
برجام تبدیــل به تهدید جــدی در عرصه های 
»سیاســی«، »اقتصادی« و »امنیتی« شــده و در 
عرصه »سیاســی« نیز موجب امید بستن جریان 
طرفدار تعامل با آمریــکا به پیروزی دموکرات ها 
)جو بایدن( در انتخابات آبان آمریکا شــده است. 
با فرض اینکه دموکرات هــا در آمریکا دوباره به 
قدرت برسند )در نظرسنجی ها بایدن با اختالف 
از ترامپ جلوتر است(، در فاصله  چهارماهه  ورود 
بایدن به کاخ سفید تا انتخابات 1400 ایران، برجام 
به ابزاری برای دستکاری در سیاست داخلی ایران 
تبدیل می شود. در عرصه  اقتصادی برجام تبدیل 
به ابزار شرطی سازی، انتظار برای روزهای خوب 
در آینده و غفلت از هرگونه ظرفیت داخلی شده 
است. در عرصه  امنیتی نیز موجب دسترسی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز حســاس 
ایران گشــته، به طوری که دکتر ظریف به تازگی 
در ادعایی عجیب، گفته اســت 9۲درصد از کل 
بازرســی های آژانس متوجه ایران اســت)و باقی 
کشــورهای دنیا ۸درصد(! با این وجود اشتهای 
سیری ناپذیر آژانس موجب صدور یک قطعنامه 
در شورای حکام علیه ایران و دسترسی جدید به 
دو نقطه حســاس امنیتی ایران شده است. ادامه 
این روند می تواند به لو رفتن تک تک مراکز امنیتی 

کشور منجر شود.
این تصور به طور عمومی وجــود دارد که پس از 
بازگشت تحریم های شورای امنیت، برجام به طور 
خودکار از بین می رود، اما برپایه بند 1۲ قطعنامه  
۲۲31، پس از بازگشت تحریم ها، همچنان ایران 
ملزم به اجرای برجام خواهد بود و برجام به طور 
خودکار از بین نمی رود! و شواهدی وجود دارد که 
دولت به امیــد »جوبایدن«، به اجرای تحریم های 

شورای امنیت واکنشی نشان ندهد.
خروج آمریکا از برجام فرصتی برای جلوگیری از 
خسارت های برجام بود که از این فرصت استفاده 
نشــد. 30شهریور فرصتی دیگر برای پایان دادن 
به تعهدات هســته ای و نقطه  حساسی در حیات 
جمهوری اســالمی اســت. درصورت عدم اقدام 
متقابل، اجرای تعهدات برجامی )که ۵1 تعهد از 
۸1 تعهد به طور کامل در حال اجراست(، یکجانبه 
ادامه پیدا می کند. از سوی دیگر این انفعال، پیام 
ضعف به دوســتان و دشــمنان ارسال می کند. 
دشمنان )آمریکا و اروپا( در دشمنی خود جری تر 
شده و دوستان )روسیه و چین( حمایت خود را از 

ایران کمرنگ تر خواهند کرد.
تنها امید در حال حاضر به مجلس است. مجلس 
باید طرحــی را برای توقف اجرای کامل تعهدات 
هســته ای )به خصوص نظارت و بازرسی آژانس( 
درصورت بازگشــت تحریم های شورای امنیت 
تصویب کند تا از خســارت های بیشــتر برجام 

جلوگیری به عمل آید.

تشییع پیکر آیت اهلل صانعی ©
در قم

فارس: مراسم تشــییع پیکر آیت اهلل یوسف 
صانعی یکشنبه ۲3 شهریور ماه در مسجد امام 
حسن عسکری)ع( شهر مقدس قم برگزار شد.

پیش از مراسم تشــییع، پیکر این مرحوم در 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( طواف داده 
شــد و پس از مراسم تشییع و اقامه نماز میت 
به امامت آیت اهلل شبیری زنجانی، در قبرستان 

شیخان قم به خاک سپرده شد.
آیت اهلل صانعی ســه شــب گذشــته به دلیل 
شکستگی اســتخوان لگن و دست در منزل به 
بیمارســتان نکوئی قم منتقل شد تا تحت نظر 
پزشکان مداوای الزم روی ایشان صورت گیرد اما 
اذان صبح شنبه به دلیل بیماری های زمینه ای از 

جمله بیماری کبد و کلیه، به دیار باقی شتافت.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

اگر دشمن در 
زمینه اقتصادی 
توانسته موانعی 
برای ما ایجاد کند، 
در زمینه مسائل 
سیاسی و حقوقی 
شکست خورده 
است

بــــــــرش

 سیاست   سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی در دیدار 
با جمعی از مسئوالن بسیج های دانشجویی دانشگاه های تهران 
با بیان این نکته که جنبش دانشــجویی باید پیش از دیگران 
نســبت به موضوعات مهم کشور به تحلیل صحیح دست یابد، 
خاطرنشان کرد: حرکت دانشجویی باید بتواند در بزنگاه ها تحلیل 
صحیح داشــته باشد و مبتنی بر آن تحلیل، وظیفه خودش را 
انجام دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست 
پرســش و پاسخ که بیش از دو ساعت به طول انجامید، درباره 
سؤاالت دانشجویان درباره مسائل بین المللی به بیان مقدمه ای 
درباره  جایگاه تعامالت کشور با حدود ۲00 واحد سیاسی دیگر 
در دنیا پرداخت. جلیلی تعامل گسترده و سازنده را جزو اصول 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران خواند و تأکید کرد رژیم 
صهیونیستی و آمریکا از جمله استثنائاتی هستند که بر مبنای یک 
منطق صحیح از این دایره خارج شدند. وی با بیان اینکه سیاست 
خارجی تمامی کشورهای دنیا بر مبنای اهداف، اصول، ارزش ها 
و حقوق آن ها شکل می گیرد، گفت: نقاط اشتراک و افتراق میان 
سیاست خارجی کشورها، زمینه  تعامل و تقابل را ایجاد می کند و 
در نهایت منجر به ایجاد فرصت یا تهدید خواهد شد. عضو شورای 
راهبردی روابط خارجی کشــورمان عنوان کــرد: کارویژه مهم 
سیاست خارجی، صیانت از حقوق، ارزش ها و منافع یک کشور در 
استفاده صحیح و به موقع از فرصت های  بدست آمده در تعامالت 

بین المللی و همچنین اقدام به موقع در مقابله با تهدیدهاست.

تحریم های ثانویه، جنگ تمام عیار است»
جلیلی پــس از ارائه مقدمه درباره عرصه تعامالت و تقابل های 
بین المللی ضمن اشــاره به درخواست مذاکره از سوی مقامات 
آمریکا، آن را تاکتیکی برای کسب منافع ناشی از راهبرد فشار 

حداکثری علیه ایران، خواند. 
وی با اشــاره به تحریم های ثانویه علیه ایران، آن را نمونه یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی دانســت که برای شکســت آن باید 
دشمن را ناامید کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناامید 
کردن دشمن را منوط به تقویت اقتصاد داخلی و جهش تولید 
خواند و تأکید کرد: از لوازم جهش تولید، جهش در صادرات است 
و یکی از وظایف مهم دســتگاه سیاست خارجی در این حوزه، 

یافتن بازارهای صادراتی برای تقویت تولید داخلی کشور است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به پرسشی 
درباره  قرارداد راهبردی ایران و چین، ضمن اشــاره به ســفر 
رئیس جمهور این کشــور به ایران در سال 94 و اعالم آمادگی 
چین برای همکاری های راهبردی با کشــورمان ، اظهار کرد: به 
دلیل برخی تعلل ها و عدم تشــخیص درســت اولویت ها، این 
طرح پس از گذشــت چند ســال هنوز در مرحله پیش نویس 
بوده و مخالفت های صریح مقامات آمریکایی درباره آن حاکی از 
نگرانی و احساس خطر آن ها از شکست راهبرد فشار حداکثری 
است. جلیلی تأکید کرد: این قرارداد نیز همانند سایر قراردادها، 

چارچوب های قانونی خود را طی خواهد کرد.
عضو شورای عالی امنیت ملی با توصیه دانشجویان به رصد کردن 
مواضع دشمنان نسبت به موضوعات مختلف، تصریح کرد: درباره 
دلیل عصبانیت آمریــکا و اظهارات خصمانه مقامات این رژیم 

نسبت به چنین همکاری هایی تحلیل داشته باشید.
جلیلی در این باره تشــریح کرد: آمریکا بر مبنای راهبرد فشار 
حداکثری علیه ایران و اعمال تحریم های ثانویه علیه کشورهایی 
که به تحریم های او پایبند نیســتند، می خواهد از کم و کیف 
روابط اقتصادی سایر کشورها با ایران اطالع داشته باشد تا ضمن 
تحریم آن کشــورها، فشارها بر ایران را به نتیجه برساند. وی با 
بیان اینکه گسترش همکاری های اقتصادی ایران یعنی شکست 
راهبرد فشار حداکثری آمریکا، گفت: تدبیر صحیح این است که 
به لحاظ مختلف از این همکاری ها در برابر دشمن صیانت شود.

 سیاست  دریادار حســین خانــزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با حضور در برنامه نگاه یک در خصوص بازتاب رزمایش 
ذوالفقار 99 گفت: همان طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم 
در رســانه ها به ویژه رســانه های غربی هیاهوی زیادی درباره 
رزمایش به پا شد و در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است؛ 
یکی اینکه چرا این قدر با دقت به این موضوع پرداختند؟ به خاطر 
اینکه با وجود همه تحریم هایی که از ابتدای انقالب بر جمهوری 
اسالمی تحمیل شده، به ویژه در بخش دفاع، شاهد این هستیم 
که نه تنها تحریم ها اثر نکرده، بلکه شــاهد دستاوردهای قابل 
توجهی در بخش دفاع در ایران بوده ایم. وی با بیان اینکه اکثر 
عملیات های بزرگ تا پیش از این در زمســتان برگزار می شد، 
اما این رزمایش در تابســتان و شرایط وزش شدید باد و امواج 
دریا برگزار شد، گفت: اکثر رزمایش های ما در زمستان برگزار 
می شد. اما این رزمایش در شرایط سخت فصلی برگزار شد، در 
این رزمایش هیچ گونه سانحه ای نداشتیم و همه تاکتیک ها به 

دقت اجرا شد.

همکاری نیروهای سه گانه ارتش»
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: این موفقیت ها توسط جوانانی 
که در عرشه کشتی ها و در موقعیت های مختلف در پرنده ها و حوزه 
پدافند پای کار بودند بدســت آمد، این همه از عزم و اراده که در 
فرزنــدان و جوانان این مملکت دیدیم غرور آفرین اســت. دریادار 
خانزادی تمرینات مشــترکی که با همکاری نیروی هوایی ارتش، 
نیروی پدافند و نیروی زمینی انجام شد را نشانه عزم و اراده نیروهای 
سه گانه ارتش دانست و گفت: تمرینات بسیار خوب و مقتدرانه ای 

در این رزمایش انجام شد.

توصیه رهبری به نیروی دریایی»
وی ادامه داد: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشــتم، 
گفت وگویی در خصوص یکی از تجهیزات پیشرفته که ما در 
اختیار داریم شد، ایشان فرمودند که خودتان قطعات مورد 
نیاز آن را بسازید، ایشان نام چند شرکت دانش بنیان را به 
ما اعالم کردند که ما به ســراغ آن ها برویم و پس از جلسه 
من از آن ها خواستم که با هم دیداری داشته باشیم و دیدم 

که آن ها دنیایی از دانش و توانمندی در اختیار دارند.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش افزود: دانش این شــرکت ها 
پیچیده اســت و این جوانان پــای کار آمدند و بیش از 90 
درصــد از تجهیزاتی که گلوگاه بود، امروز در نیروی دریایی 
تولید شــده اســت. بیش از 400 قطعه را جهاد خودکفایی 
نیــروی دریایی تولید کرده و شــرکت های دانش بنیان نیز 
تجهیــزات بســیار پیچیده ای را برای مــا تولید کردند که 

این ها موجب احساس غرور برای ماست.

 پهپادهای پیشرفته ای در آینده نزدیک »
وارد نیروهای مسلح می شود

امیر خانزادی گفت: امروز از یک مجموعه بازدید داشتیم و اتفاقات 
خوبی در حال رخ دادن است و پهپادها و تجهیزات بسیار خوبی 
در حال تولید اســت؛ البته امکان مطرح کردن آن ها نیست، اما 
به مردم این نوید را می دهیم که پهپادهایی با قابلیت های بسیار 

پیشرفته در آینده نزدیک به نیروهای مسلح وارد می شود.
وی با اشــاره به رونمایی از موشــک کروز دریایــی ابومهدی 
المهندس، گفت: این موشک توسط وزارت دفاع تولید شده که 
از آن رونمایی شــد، زمانی که ما اعالم نیــاز کرده بودیم فکر 

می کردیم شــاید زمان زیادی برای دستیابی به آن طول بکشد 
امــا کاری که همکاران ما در بخــش وزارت دفاع انجام دادند، 
یک شــگفتی قابل تحسین است. این موشک عالوه بر برد بلند 
قابلیت برنامه ریزی را دارد. من تصور می کنم اگر موشــکی را 
در اختیار داشته باشید که برخالف تصور دشمنان از طرفی به 
سمت هدف حرکت کند که او توقع ندارد، بسیار تأثیرگذار است. 
موشــک کروز دریایی ابومهدی این قابلیت ها را به ما می دهد و 
دست خیلی بلندی برای نیروی دریایی است. اگر امروز نیروهای 
آمریکایی با فاصله ۸00 کیلومتری ایســتاده اند، با این موشک 
قطعاً باید بیم بیشتری داشته باشند و این هیاهوی رسانه ای که 

درباره رزمایش داشتند، به همین دلیل بود.
فرمانده نیروی دریایی در خصوص پیام این رزمایش، گفت: دریا 
یک عرصه پیوســته است و دشمنانی که اهداف ایران را تهدید 
می کنند، کشورهایی هســتند که در اقیانوس ها گسترش پیدا 
کرده اند و با قلدری وارد آب های جهان شــده اند، اما تنها آبی 
که مستثنا از این اســت، موضوع آب های سرزمینی جمهوری 
اســالمی ایران اســت که آنها جرئت نمی کنند به آن ها نزدیک 
شوند. امیر خانزادی گفت: ما دریا را به عنوان یک فضای پیوسته 
در نظر می گیریم و آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم؛ البته در 
همه صحنه ها احترام کاملی به تمامیت ارضی کشور همسایه و 

دوست می گذاریم.
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آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم
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جزئیات عزاداری دهه سوم ماه محرم در ورزشگاه امام رضا)ع( آستان:  مدیرعامل تربیت  بدنی آستان قدس رضوی  گفت: مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم در ورزشگاه امام رضا)ع( از 19 شهریور 
ماه آغاز شده و به مدت 10 شب ادامه دارد. تاج فیروز افزود: اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، قرائت زیارت عاشورا، ایراد سخنرانی توسط حجت االسالم یوسفی، مدیحه سرایی توسط سعید قانع و شبیه خوانی از جمله 

برنامه های این مراسم عزاداری در ورزشگاه امام رضا)ع( با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی ©
در پی درگذشت آیت اهلل صانعی

جناب آیت اهلل حاج شیخ حسن صانعی 
دامت برکاته، نماینده محترم ولی فقیه و 

سرپرست بنیاد پانزده خرداد
درگذشــت مرحوم آیــت اهلل آقای حاج 
شیخ یوســف صانعی)قدس ســره(را به 
حضرت عالی،بیت شریف و به ویژه فرزندان 
محترم و جناب حجت االسالم آقای حاج 

شیخ عبداهلل امید و همه ارادتمندان و شاگردان آن فقیه اهل بیت )ع(تسلیت عرض 
می کنم. تلمذ در حوزه درس حضرت امام راحل و آشــنایی با مبانی اصولی و فقهی 
بنیان گذار فقید جمهوری اسالمی،فعالیت های انقالبی و مسئولیت های مختلف ایشان 
در نظام جمهوری اسالمی گوشه ای از تالش های علمی،فرهنگی و اجتماعی ایشان 
می باشد. در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا 
ســالم اهلل علیه رضــوان و مغفرت الهی برای آن مرحوم و صبــر و اجر جزیل برای 

بازماندگان محترم مسئلت می نمایم.

در پیامی از سوی سازمان علمی و فرهنگی 

 آستان قدس رضوی اهانت به ساحت مقدس©
 پیامبر اعظم)ص( را محکوم کرد

قدس: سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی در پیامی، اهانت به ساحت 
مقدس پیامبر اعظم)ص( را محکوم کرد. 

ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی و مراکــز مذهبی، علمی و هنری 
تابعه آن شامل بنیاد پژوهش های اسالمی، 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی، دانشگاه 

بین المللی امام رضا)ع(، ســازمان کتابخانه ها،  موزه ها و مرکز اســناد، بنیاد فرهنگی 
رضوی، شرکت به نشر، مؤسسه آفرینش های هنری، مرکز قرآن کریم، مؤسسه بقاع 
متبرکه و اماکن مذهبی و مؤسســه کتابخانه و موزه ملک بــا صدور پیامی، اهانت 
ســخیف نشریه فرانسوی به ســاحت قدســی پیامبر اعظم)ص( را محکوم کردند.

متن این پیام به این شرح است: 
باسمه تعالی / یُِریُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اهللِ بِأَْفَواِهِهْم َواهللُ ُمِتمُّ نُورِهِ َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن

اقدام تبهکارانه و سخیف نشریه فرانسوی در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم و 
رحمه للعالمین، حضرت محمد بن عبداهلل)ص( حلقه ای دیگر از زنجیره توطئه های 
استکبار جهانی است که در ادامه فتنه عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با حکام 
خائن، منحط و مرتجع برخی کشورهای عربی و عمال و طراحان معامله شکست خورده 

قرن و به منظور احیای آن به وقوع پیوسته است.
اسالم ستیزی سیاست پیشگان استکباری و ایادی مزدور رسانه ای ایشان،  نشان هراس 
آشکار آنان از روند رو به تزاید گسترش اسالم و عمق ارادت و عالقه به نام و یاد پیامبر 

عظیم الشأن اسالم در سرتاسر عالم است.
مدعیان دروغین حقوق بشــر که شعارهای آنان در کرامت انسان، گوش فلک را کر 
کرده است؛ در حالی جسارت به مقام نورانی اشرف مخلوقات و خاتم انبیای الهی را روا 
می دانند که عشق و آرمان یک و نیم میلیارد انسان، نام و یاد آن حضرت است و درود 

و سالم خویش را تقدیم ایشان می کنند.
کاریکاتور موهن نشریه ضداخالق شارلی ابدو، نه تنها دل مسلمانان جهان، بلکه 
دل تمامــی متدینان و ارادتمندان به ادیان الهــی و آزادگان جهان را جریحه دار 
کرده اســت. زهی نادانی کــه توهین به ادیان و پیامبران الهی،  نشــانه آزادی و 
روشنفکری است. مقدسات میلیاردها مسلمان و غیرمسلمان از تورات و انجیل، که 
بخش قابل توجهی از فرهنگ عقالنی و اخالقی بشــریت موجود، رهین معارف و 
توصیه های کتب آسمانی آنان است، این رفتار را محکوم کرده و با عشق و ارادت، 

سخن دلشان آن است که:
َِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْیِه َوَسلُِّموا تَْسلِیًما إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِکَتُه یَُصلُّوَن َعلَی النَِّبيِّ یَا أَیَُّها ال

سوگمندانه باید اعالم کرد در دنیای معاصر، فرهنگ و اخالق با فناوری همراه نشده 
و امروزه بیش از هر زمان،  نیاز به حقایق آسمانی و معنویت همراه با عقالنیت در کنار 

تمدن ماشینی،  احساس می شود.
عامل اصلی این مصیبت ها، نظام ســلطه و خوی استکباری است که سردمدار آن، 

نژادپرستان آمریکا و صهیونیسم کودک کش است.
سازمان علمی و فرهنگی و مؤسسات علمی، پژوهشی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 
با الهام از معارف بلند امام رأفت و عقالنیت، حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 
)علیه افضل التحیه و الثناء( این نقشه شیطانی را محکوم کرده و خواهان برخورد فعال 
نهادهای حقوقی و دیپلماسی کشور و جهان علیه عامالن این توطئه است و  راه نجات 
ُه  بشریت از چنگال استکبار جهانی را در تحقق تمدن نوین اسالمی می داند. َوهلِلِ الِْعَزّ

َولَِرُسولِِه َولِلُْمْؤِمِنیَن َولِکَنّ الُْمَنافِِقیَن اَلیَْعلَُموَن

به همت دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار می شود

دوره آموزش »محتوا و مهارت های منبر« ©
آستان: به همت دانشگاه علوم اســالمی رضــوی، نخستین دوره آموزش »محتوا و 
مهارت های منبر« به همراه کارگاه آموزشی ویژه طالب مدارس علمیه مشهد مقدس 

برگزار می شود.
این دوره آموزشی برای نخستین بار به همت دانشگاه علوم اسالمی رضوی با ظرفیت 
پذیرش محدود به منظور تربیت خطبا و مبلغان ســخنور و توانمند با بهره گیری از 

استادان متخصص و مجرب کشوری در این دانشگاه برگزار می شود.
سرفصل های این دوره ی آموزشی شامل مهارت های روش بیان تفسیر، علوم حدیث 
و روش روایت خوانی، روش تحلیل و بیان تاریخ، شیوه پاسخگویی به سواالت دینی، 
روش بیان نهج البالغه و صحیفه ســجادیه، جریان شناســی تاریخ معاصر و انقالب 
اسالمی، مقتل شناسی، شیعه شناسی، روش بیان احکام، امامت، مهارت های مشاوره 

و فن سخنوری می شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی    
انجمن ادبی رضوی از دیرباز محفل عرض 
ارادت ادیبان و شاعران والیی خطه خراسان 
به پیشگاه حضرت امام رضا)ع( بوده است. 
هفتگی  جلسات  برگزاری  با  انجمن  این 
رضوی  مطهر  بارگاه  جوار  در  شعرخوانی 
میزبان گلواژه های شعر شاعران و دلدادگان 
حضرتش بوده است. انجمن ادبی رضوی 
با سابقه ای 35 ساله عالوه بر آنکه وجود 
شاعرانی برجسته را در سبقه خود محفوظ 
داشته،  تالش دارد تا استعدادهای بالقوه و 
جوان را در این راستا شناسایی،  شکوفا و 

بارور کند. 
از دیگر فعالیت هــای انجمن ادبی رضوی 
می توان بــه برگزاری شــب های شــعر 
مناسبتی، شب های داستان خوانی،  جلسات 
نقد و بررسی کتاب و نیز پژوهش،  گردآوری 
و تألیــف کتــاب در حوزه شــعر،  ادبیات 
داستانی، نمایش نامه و فیلم نامه اشاره کرد. 
این انجمن می کوشد با ارتباط گسترده با 
شاعران و نویسندگان فارسی زبان،  حیطه 
فعالیت خود را در انتقال مفاهیم رضوی در 
قالب دلنشــین ادبیات وسعت بخشد. این 
انجمن در شرایط فعلی به صورت شورایی 
اداره و برگزار می شود و متشکل از آقایان: 
محمدجواد غفورزاده )شفق(؛ دبیر شورای 
شعر انجمن ادبی رضوی و آقایان: سیدرضا 
مؤید، محمد نیک، محمدعلی ساالری ثانی، 
دکتر هادی منــوری، محمدکاظم کاظمی 
و محمدرضا سرســاالری از اعضای فعلی 

شورای شعر انجمن ادبی رضوی هستند.
در ســالروز درگذشت مرحوم استاد احمد 
کمال، یکی از نام آوران شــعر خراسان و از 
اعضای فقید این انجمن، در فضایی صمیمی 
به گفت وگو با استاد محمد نیک نشستیم. 

آنچه در ادامه می خوانید برش هایی از این 
گفت و شنود است. 

 ابتــدا تمایل دارم درباره اســتاد احمد 
کمال صحبت کنم. مرحوم اســتاد احمد 
کمال متولد 1279 در مشهد است. ایشان 
نخســت به شغل کفاشــی در بازار بزرگ 
روبه روی مســجد آذربایجانی ها که امامت 
آن مســجد را پدر رهبر معظم انقالب به 
عهده داشتند، اشتغال داشت. سپس توسط 
استاد فرخ به آقای علی باقرزاده)بقاء( معرفی 
شــدند. مرحوم کمال تا پایان عمرشــان 
انباردار کارخانه قند فریمان بودند و از همین 

کارخانه هم بازنشسته شدند.
اســتاد کمال بــه درســتکاری در کار و 
خوش رفتاری با مردم زبانزد بودند. ایشان در 
رشته ورزش باستانی صاحب عنوان بودند و 
در هر باشگاه باستانی که حضور می یافتند، 
صدای زنگ باشــگاه به صدا درمی آمد؛ که 
این حالت فقط برای افراد بسیار سرشناس 
و پهلوانــان دارای عنوان و مقام اســت که 
اتفاق می افتد.ایشان در حدود 40 سالگی به 
خاطر عشق و عالقه ای که به شعر و ادبیات 
داشــتند، سرودن شعر و حضور در محافل 
ادبی را شــروع کردند و در نهایت یکی از 
قصیده  سرایان ســبک خراسانی و مشهور 

کشور شدند.
مرحوم کمال در سال 1379 فوت کردند و 
در مقبره الشعرای شهر توس در جوار آرامگاه 

فردوسی مدفون شدند.

 از ویژگی های خاص ایشان، جوانمردی 

و مردمی بودن اســت و استاد کمال یکی 
از یاران خراســانی مقــام معظم رهبری و 
مصــداق بارز آن غزل معروف رهبر انقالب 
که فرمودند: »دل بســته یاران خراســانی 
خویشــم« بوده اند و وقتی کــه در یکی از 
ســفرهای نوروزی مقام معظم رهبری که 
ابتدای دوره ریاســت جمهوری ایشان بود 
به مشهد مشــرف شدند، به اتفاق گروهی 
از شاعران در تاالر تشریفات آستان قدس 
خدمت ایشان رســیدیم و ایشان از احوال 
انجمن ها و شاعران ســؤال کردند و اشاره 
شــد که تعدادی از شاعران آیینی ابتدا در 
محل دفن مرحوم جودی خراسانی در حرم 
مطهر در صحن آزادی نزدیک مقبره شیخ 
بهایی)ره( گردهمایی در ماه مبارک رمضان 
دارند و شعرای آیینی، یکی دو شب در آنجا 
گرد هم می آمدند و شعرخوانی می کردند و 
بعداً به دعوت آستان قدس محلی به این کار 
اختصاص داده شد که در طبقه فوقانی موزه 

قرآن قرار داشت.

  یادم هســت که مقام معظم رهبری 
همیشــه جویای احوال استاد کمال بودند 
و فرمودنــد: چرا از اســتاد کمال برای این 
انجمن اســتفاده نمی کنیــد؟ همین جا 
باید یادآوری کنم که بــه خاطر برخی از 
مشکالت و همچنین چند طبقه ای بودن 
محل انجمــن و درد پای مرحوم اســتاد 
کمال، جلسات بعدی انجمن با مساعدت 
تولیت وقت آســتان قدس رضوی مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی)ره( و قائم مقام ایشان 
آقای کریمی و به مدیریت استاد کمال در 
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 
19 در اتاق 154 صحن جمهوری اسالمی 
حرم مطهر تشکیل می شد که همچنان این 
سبک و ســیاق ادامه دارد. یادم هست که 
در مجلسی برای بزرگداشت استاد کمال، 
رهبر معظم انقالب پیامی صادر کردند که 
توســط اســتاد قهرمان قرائت شد و مقام 
معظم رهبری استاد کمال را »کمال ما« و 
منتسب به خود دانستند و در همان جا هم 
هدیه ای از طرف تولیت آستان قدس رضوی 
یعنی توفیق خادمی حرم مطهر رضوی به 

ایشان اهدا شد.

  باید اشاره کنم تعدادی از قصیده های 
مرحوم استاد کمال روی در های حرم مطهر 

از جمله در ورودی صحن جمهوری اسالمی 
منبت کاری شده است. که عبارت است از: 
ای خراسان، ای زمینت جنت الماوای من... .

  تــا زمان حیات مرحوم اســتاد کمال 
مدیریت انجمن با ایشــان بــود و پس از 
درگذشت ایشان، استاد مرحوم صاحب کار، 
ســپس مرحوم استاد ســرویها، سپس به 
طور شــورایی به دبیری استاد محمدجواد 
غفورزاده )شــفق( اداره می شــود و حدود 
35 ســال است این جلســات ادبی ادامه 
دارد. انجمن ادبی رضوی پس از تأســیس 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

زیر پوشش این مؤسسه قرار گرفت.

  در یکی دو ســال گذشته با مدیریت 
جدید مؤسسه آفرینش های هنری و ابتکار 
مدیرعامل این مجموعه، انجمن ادبی رضوی 
در سراسر کشور گسترش یافت و در بیشتر 
شهرهایی که آستان قدس نمایندگی دارد، 
انجمن ادبی رضوی هم در آن شهرها تأسیس 
شــده و تا این تاریخ، بیــش از 40 انجمن 
شــعر رضوی در سراسر کشــور دایر است 
که بیشتر ویژه اشعار و ادبیات آیینی است.

انجمن ادبی رضــوی ویژگی هایی دارد که 
منحصر به خود بوده و کمتر در انجمن ها 
و تشــکیالت مربوط به شعر و شاعری در 
کشور چنین ویژگی هایی مشاهده می شود 
مانند مکان انجمن کــه در داخل صحن 
جمهوری اســالمی است و حدود 35 سال 
است که روزهای دوشنبه هر هفته در جوار 
مضجع شریف رضوی جلسات این انجمن 

دایر است.
ویژگی دیگر این انجمن، اختصاص آن به 
اشــعار آیینی است ضمن اینکه ورود برای 
عموم عالقه مندان آزاد است و شمار زیادی 
از جوانان شاعر عالقه مند با حضور در این 
انجمن و درک فیض از حضور اســتادان و 
نقد اشعارشــان و دریافت راهنمایی های 
الزم، هم اکنون از بزرگان شــعر آیینی در 
مشهد و کشور به شمار می آیند. این انجمن 
فقط ویژه آقایان است ولی بعدها و با تالش 
دوســتان، انجمن ویژه بانــوان رضوی هم 
تأسیس شد و جلسه ای جداگانه برای بانوان 

در نزدیکی حرم مطهر برگزار می شود.

  از دیگر ویژگی های انجمن این است 

مناســبت ها  تمام  در  که 
بــه خصــوص روزهــای 
والدت و شهادت حضرت 
امام رضا)ع(، همه ســاله 
ایــن انجمــن برنامه های 
مخصــوص و شــب های 
شــعر ویژه دارد که پیش 
جشــنواره  تشــکیل  از 
رضوی در دهــه کرامت، 

با ســفر به شهر قم و حرم 
فاطمه  حضــرت  مطهــر 
معصومه)س( و شهر شیراز 
حضرت  مطهــر  حــرم  و 
شاهچراغ)ع( در برنامه های 
جشــن های میالد حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( 
مراسم شــعرخوانی داشته 
و پس از تشکیل جشنواره 
شــعر رضوی نیز همکاری 
این جشــنواره  بــا  مداوم 

داشته است.
از دیگــر ویژگی های ایــن انجمن باید به 
انتخاب اشــعار شاعران انجمن اشاره کنم 
که ساالنه اشعار منتخب شعرای انجمن در 
کتابی به نام »شمیم بهشت« جمع آوری، 
چاپ و منتشر می شود که تاکنون 6 سال 
اشــعار انجمن ادبی رضوی مشهد چاپ 
شده و شماره هفتم شمیم بهشت مربوط 
به اشعار منتخب انجمن های ادبی رضوی 
سراسر کشور نیز چاپ و منتشر شده است.

  من مهم ترین دســتاورد انجمن ادبی 
رضوی را توجه خاص به شعر آیینی، والیی 
و عاشورایی در جوار بارگاه مطهر رضوی و 
نقد، اصالح و استفاده از راهنمایی استادان 
می دانم. به نظــر من در همه انجمن های 
ادبی، ســه عنصر در مورد جوانان شامل 
»حمایت«، »هدایت« و »تشویق« باید وجود 
داشته باشد و در این میان بزرگان، استادان 
و پیشکســوتان هم به جز حرمت گذاری، 
توقع دیگری ندارند. اســتادان بزرگواری 
چون مرحوم استاد کمال بدون هیچ گونه 
چشمداشتی با دلسوزی، ساعت ها در این 
انجمن برای کمک به جوانان وقت صرف 
می کردند و این جوانان امروز خودشان از 
استادان بزرگ شعر آیینی شهر مشهد به 

شمار می آیند. 

مهم ترین دستاورد 
انجمن ادبی رضوی 

را توجه خاص به 
شعر آیینی، والیی 

و عاشورایی در 
جوار بارگاه مطهر 

رضوی و نقد، 
 اصالح و استفاده

 از راهنمایی 
استادان می دانم

بــــــــرش

استاد محمد نیک، فعالیت های انجمن ادبی رضوی  را تشریح کرد  

چتر مهربانی بر سر ©دعبالنه  در بهشت
دانش آموزان منوجانی 

آستان: در آســتانه بازگشــایی مــدارس 
خادمیاران رضوی شهرستان منوجان تعداد 
100 دســت مانتو و شــلوار و کفش میان 

دانش آموزان بی بضاعت توزیع کردند.
ابراهیم ساالریان، مســئول کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان منوجان استان 
کرمان در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز 
گفت: در راستای همدلی و خدمت رسانی هر 
چه بیشتر به دانش آموزان نیازمند، در آستانه 
بهــار تعلیم و تربیت با همــت خادمیاران 
رضوی تعداد 60 دســت لباس و 40 جفت 

کفش بین دانش آموزان توزیع شد.
وی افزود: این خدمت رسانی به ارزش بیش 
از 100 میلیون ریال با مساعدت خادمیاران 
رضوی و خیران تهیــه و بین دانش آموزان 

نیازمند منوجانی توزیع شد.
ساالریان تصریح کرد: پس از تهیه پارچه فرم 
مدارس و راه اندازی کارگاه کوچک خیاطی، 
مانتــو و شــلوارها در پنج ســایز مختلف 
دوخته و پس از شناسایی بین دانش آموزان 

بی بضاعت مدارس روستایی توزیع شد.
مســئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرســتان منوجان اضافه کرد: خادمیاران 
رضوی برای افزایش انگیــزه دانش آموزان 
و جلوگیــری از ترک تحصیل آنان به دلیل 
مشــکالت مالی درصدد تهیه نوشــت افزار 
و ســایر وســایل ضــروری دانش آموزان 
خانواده های بی بضاعت هستند تا در طول 
ســال تحصیلی آنان را مورد حمایت قرار 

دهند.

توزیع 12هزار وعده غذای گرم ©
میان نیازمندان لرستانی 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان لرستان از توزیع 12 هزار وعده غذای 
گرم میان محرومان و اقشار آسیب دیده در 
مناطق لرســتان همزمان با ماه محرم خبر 
داد.حجت االســالم قاسم متقی نیا گفت: با 
توسل به ائمه اطهار)ع( و به همت خادمیاران 
رضوی روزانه 500 وعده غذای گرم در قالب 
طرح »اطعام حســینی« بیــن نیازمندان و 
خانواده  های کم برخوردار این استان در این 

روزها توزیع شده است.
وی با بیان اینکه در آشپزخانه ها روزانه غذای 
گرم برای نیازمندان طبخ می شــود، اظهار 
کــرد: خادمیاران رضــوی از ابتدای محرم 
تاکنون 12 هزار وعده غذای گرم را با رعایت 

موازین بهداشتی آماده و توزیع کردند.
دبیر کانون های خدمت رضوی در اســتان 
لرستان با اشاره به جزئیات این طرح افزود: 
ایــن طرح با هدف همدلی و کمک به افراد 
کم برخوردار و آســیب پذیر جامعه توسط 
خادمیاران رضــوی در مناطق محروم این 

استان انجام گرفته است.
حجت االســالم متقی نیــا بیــان کــرد: 
خادمیاران رضوی در اســتان لرســتان با 
تأسی به ســرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در ماه محرم با طبخ 
غذا و توزیع آن بین نیازمندان در مناطق 
استان مشغول خدمت رسانی  این  محروم 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه این کمک ها در سایه 
الطاف الهی و کرامات حضرت امام رضا)ع( 
انجام گرفته است، تصریح کرد: کمک های 
مؤمنانــه خادمیاران رضوی بــه نیازمندان 
جلوه ای  از همدلی و نوعدوستی را در سایه 

الطاف امام رضا)ع( نشان می دهد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

  دوشنبه 24شهریور 1399  25محرم 1442 14سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9343

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

 خرید آب ژاول) تهیه ، حمل  و تحویل آب ژاول(به میزان 1200 تن معادل 1200000کیلوگرم 
مورد اس�تفاده در ش�رکت های تبصره دو )س�بزوار، نیش�ابور و تربت حیدریه( و امورهای تربت 
ج�ام، تایباد، فریمان، قوچان، گناباد، بجستان،کاش�مر، خواف، رش�تخوار، چناران، فیض  آباد، 
طرقب�ه و ش�اندیز فقط از تولیدکنندگان به ش�ماره فراخ�وان 2099001446000079را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، 
از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد ش�د والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذک�ور ودریاف�ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ 
انتش�ار فراخوان در س�امانه99/06/24 می باش�د.اطالعات و اس�ناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکر از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/06/29

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 12 روزچهارشنبه مورخ 1399/07/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان 

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

/ع
99
06
49
0

آب سرچشمه حیات و زیبایی است . 
» فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال «نوبت اول

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از 
طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1

بازرسی )به روش cctv ، پایش و تحلیل 
نتایج شبکه جمع آوری فاضالب مشهد به 
همراه شستشو و الیروبی شبکه فاضالب در 

اقطار 200 تا 1000 میلیمتر
 )مدیریت آب و فاضالب منطقه 4(

12
ماه
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2
اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصالح و 
توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز 1

18

ماه
گواهی صالحیت 26/801/546/863895/000/000

حداقل پایه 5 آب 
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 3
اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصالح و 
توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز 2

18
ماه

26/801/546/863895/000/000

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1399/6/23 لغایت 1399/6/26 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد 
یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری )ساعت14:30( مورخ 1399/7/5 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 
، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آب راهدر ندهید، هرچند کنار نهر جاری باشید پیامبر گرامی اسالم )ص( . 

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
م��ورخ سه ش��نبه   : مزای��ده  تاری��خ 
صب������ح  10 س����اعت   99/07/01

آخری��ن مهل��ت ارائ��ه پیش��نهادات : 
ساعت 9 صبح روز سه شنبه 99/07/01

جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت 
تلف��ن  ب��ا  مزای��ده  در  ش��رکت  ف��رم 
05138421523 تم��اس حاص��ل و ی��ا 
ب��ه آدرس: بل��وار بعث��ت احمدآب��اد، 
بی��ن رضا و طالقانی، پ��الک 50 مراجعه 
 - مبه��م  پیش��نهادات  فرمایید.ب��ه 
مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
س��ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
سازمان موقوفات ملک

  آگهی مزایده فروش گاو ذبح 
شده و حذف زنده اضطراری
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 همایش علمی »چالش های سند۲۰۳۰ برای ایران« برگزار می شود  اندیشه: همایش علمی »چالش های سند ۲۰۳۰ برای ایران؛ نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش« برگزار می شود. در این 
همایش از دو کتاب »مداخله در بافت مجتمع های زیستی؛ تحلیلی انتقادی بر سند ۲۰۳۰« به قلم محمود مهام، مدیر مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه و کتاب »بررسی سند ۲۰۳۰ توسعه پایدار« به قلم حسین رمضانی، 

رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه رونمایی خواهد شد. عالقه مندان می توانند به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام و آپارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پیگیر این همایش باشند.

آیت اهلل سید محمدمهدی میرباقری: 

 انقالب اسالمي یک حرکت عدالت خواهانه ©
در مقابل نظام جائرانه مدرن است

اندیشــه: اگر بخواهیم عدالــت را در 
مقیــاس اجتماعــي در نظــر بگیريم، 
مقیاس اجتماعی آن انقاب اســامي 
اســت. انقاب اســامي يــک حرکت 
عدالت خواهانه، در مقیاس جامعۀ جهاني 
و در مقابــل نظام جائرانۀ مدرن اســت 
که به  اصطاِح خودشــان پس از دورۀ 
روشــنگري، شکل گرفته است. بزرگ ترين جور در دورۀ روشنگري اين است که 
رابطۀ انسان را با غیب عالم بريدند و او را زمینی و محبوس کردند؛ به  جای اينکه 
انســان مبتني بر ارادۀ حق و تعالیم قدســی در عالم زندگي کند، به او گفتند 
مبتني بر نفسانیت خودت زندگي کن و به عقانیت خودبنیاد خودت تکیه کن. 
اين بزرگ ترين جوری اســت که اتفاق افتاده اســت؛ يعني ايدئولوژي مدرن که 

زيرساختي ترين اليۀ تمدن مدرن است، بنیان جور جديد در عالم است. 
البتــه اين جور، به اســم عدل در عالم واقع می شــود. مکتب مارکسیســم و 
ســرمايه داری، هر دو مدعي عدالت هســتند، يعنی عدالت مکتب رفاه و عدالت 
مارکسیستي. گرچه اين دو مکتب، وقتي با هم مي جنگیدند، يکي از آن ها شعار 
آزادي مي داد و ديگری شعار عدالت؛ ولي هر دو، هم مدعي آزادي هستند و هم 
مدعي عدالت؛ اما هر دو می خواهند عدالت و آزادي را در بستر انانیت انسان محقق 
کنند؛ در حالی که اين بستر، از بنیان، خاف عدالت و آزادي است؛ يعنی مبتني بر 

پرستش نفس، نه عدالت محقق مي شود و نه آزادي. 
تمدن مدرن از اين ايده ها شــروع و در ادامه به يک انقاب فلسفي تبديل شد و 
حول آن، انديشه هاي فلسفي شکل گرفت و فیلسوفان مدرِن دوران روشنگري، 
يکي پس از ديگري آمدند و بعد، انديشه هاي اجتماعي و دانش و انقاب علمي و 
انقاب صنعتي و بعد هم ساختارهاي جهاني و سبک  زندگي جهاني شکل گرفت. 
اين تمدن، جور است؛ نه به  معناي اينکه تماماً ظلم است، جور يعني ظلِم آمیخته 
با عدل. اتفاقاً همین آمیختگی کار را دشوار ساخته است؛ استیای شیطان همان 
جاست که حق و باطل و عدل و ظلم با هم آمیخته مي شوند؛ »َفُهَنالَِک يَْسَتْولِي  

ْیَطانُ  َعلَی أَْولَِیائِِه«. الشَّ
عدالت خواهان بايد به اين نکته توجه کنند که نظام جائرانه اي بر جهان حکومت 
مي کند که ايدئولوژي و فلسفه دارد و دانش و فناوری های متناسب با ايدئولوژی و 
فلسفه اش را ايجاد کرده و ساختارهاي اجتماعي و نظام جهاني متناسب با خودش 

را شکل داده و هر روز هم می خواهد سیطره اش را بر جهان گسترش دهد. 
پس از يک سو، آنچه در اين تمدن محقق مي شود، در همه زوايايش جور است 
و از سوی ديگر، اين جور مبتني بر انديشه هاي فلسفي و علمي است؛ يعني يک 

نظام علمي مبتني بر دانش هاي اجتماعي ايجاد کرده است.
با اين جور، که چنین وســعت و پیچیدگی ای دارد، چگونه بايد مقابله کرد؟ 
طبیعتــاً بايد در مقابل عصر مدرنیته، دوران و عصر ديگری ايجاد می شــد تا 
انسان دوباره با عالم غیب و عالم الهي مرتبط شود و از بستر ارتباط با حضرت 
حق، مفاهیمی مثل ســعادت، آزادي، عدالت و کرامت اجتماعي محقق شود. 
اين اتفاق، نیاز به يک انقاب بزرگ جهاني داشت که حضرت امام)ره(، چنین 
انقابــی را ايجاد کردند. اين انقاب، به  تعبیر رهبر بزرگوار انقاب اســامي 
بايد پنج مرحله را طي کند؛ مرحلۀ اول و دوم، يعنی انقاب اســامی و نظام 
اســامی محقق شده و در مرحلۀ سوم، بايد دولت اسامیـ  يعني حکمراني 
اســامي- محقق شــود. اين مرحله بندی به  معنای تئوريــزه کردِن حرکت 
انقاب اســامي اســت و تحقق عدالت، با کمک به تحقق حکمراني اسامي 
ممکن است. عدالت خواهي اگر در اين مسیر قرار نگیرد و به اين وسعت نرسد، 
يک عدالت خواهي کور اســت و به نتیجه هم نخواهد رسید. در مراحل بعدی 
هم بايد جامعه اســامي و تمدن اسامي ايجاد شود. اما آيا اين تمام عدالت 
اســت؟ قطعاً اين  گونه نیست. تمدن اسامی، تنها بخشي از آن طرح بزرگي 
اســت که نبي  اکرم)ص( براي عالــم دارند و ذيل طرح نبي  اکرم)ص( و ذيل 

پرچمداري امام زمان)عج( محقق خواهد شد.

 اندیشه/  محســن فاطمی نژاد  کمتر از يک 
هفته از شــروع رسمی ســال تحصیلی حوزه های 
علمیه بــا دســتورالعمل های ويــژه دوران کرونا 
می گــذرد. اين فرصت را بهانه خوبی دانســتیم تا 
با حجت االسام محســن مجتهدزاده که با عنوان 
»شیخ قمی« شناخته می شود از چالش های عرصه 
تبلیغ بین الملل و پیچیدگی های تخاطب با مخاطب 

غیرايرانی گفت و گو کنیم که در ادامه می خوانید.

در مصاحبه بــا برخی خبرگزاری ها یکی   
از چالش های تبلیــغ در عرصه بین الملل را 
عقیم سازی انقالب با محدود شدن به مرزها 
معرفی کرده بودید. چالش روبنایی و زیربنایی 

معطوف به همین یک مورد است؟ 
من چالــش را تعارض میــان واقعیت های عرصه 
بین الملل و رفتار برخی مسئوالن می دانم. يعنی ما 
يک عرصه انقاب اسامی داريم که شامل يک امام 
امتی است که ولی فقیه ماست که انديشه جهانی 
دارد و مبلغین و طاب جوان حاضرند انديشه های 
اين مرد بزرگ را به عالم برسانند ولی در اين میان 
برخی مسئوالن فکر می کنند از لحاظ انديشه بیشتر 
از مردم و بعضاً ولــی می فهمند و به همین دلیل 
به صاحديد خود دچار خودسانســوری می شوند 
و به تعبیر بهتر دچار انقاب سانســوری می شوند. 
به عبارتی طوری می شود که فردی که يک پست 
رسمی دارد تمام تاشش اين است که اصرار داشته 
باشد که انقاب هیچ تعارضی با فرهنگ غرب ندارد.  
اصرار می کند که اگر قرار باشــد عناصر فرهنگی از 
ايران منتقل شود محدود صرف به موسیقی ايرانی و 
چیزهايی در اين ادبیات باشد. اصرار دارد که اگر قرار 
است ما چیزی را از اسام منتقل کنیم، آمريکايی ها 
را ناراحــت نکند و اســم آن را حساســیت زايی 
می گذارند. برخی مسئوالن تاش می کنند تا طاب 
جوانی که اين انديشه ها را ترويج می کنند، کنترل 
کنند به حساب اينکه اين ها خیلی جوان اند و زيادی 
انقابی کار می کنند. اين نگرانی اول ما به خصوص 
در عرصه بین الملل است. همین چند سال گذشته 
رهبری چند نقطه از جهان و زبان ها را بیان کردند 
و فرمودنــد که ما در اين مناطــق عمق راهبردی 
داريم و اصرار داريم که روی اين زبان ها کار بشود. 
جالب اســت يکی از مسئوالنی که در عرصه تبلیغ 

بین الملل مسئولیت خیلی مهمی داشت، در همان 
روزها به بنده اصرار می کرد که شــما سعی کنید 
فعالیت هايتان در حوزه زبان اسپانیايی و تربیت مبلغ 
در اين حوزه را کاهش دهید. انگار نگاه برای اين بود 
که ما هر چقدر طلبه زبان بلد داشــته باشیم، موی 
دماغ می شوند و به قول خودشان ايجاد حساسیت 
می کنند. شــما فکر کنید اگــر 100هزار طلبه در 
زبان های مختلف داشته باشیم، آنجا ديگر معطل نظر 
فان مسئول نمی مانند و همچون جريان جهادی و 
راهیان نور آتش به اختیار در عرصه بین الملل هم 
فعال می شوند. در همین روزهای کرونا به خصوص 
در فضای مجازی ما تأثیر چندبرابری اين فعالیت ها 
را ديديــم که خروجی خوبی هم داشــته اند؛ يک 
نمونه اش کار ارزشمند مجموعه آقای پناهیان است 
که کانالی به زبان انگلیســی در يوتیوب باال آورده 
بود که حتی مورد اســتقبال مخاطبان اسپانیولی 
زبان قرار گرفت. انتظار اين است که بقیه نخبگان 
انقابی هم تیم هايی را فعال کنند و اين انديشه ها 
را به اندازه فهم و نیازهای مردم جهان ترجمه و در 
اختیار آن ها قرار دهند. همین جريان جرج فلويدی 
که در آمريکا اتفاق افتاد يک زخم کهنه نژادپرستی 
است که سال ها در آمريکا بوده و ما برای اين مرض 
و زخم کهنه در انديشه حضرت امام)ره(، آقا، آيات، 
روايت ها و مطالب فراوانی داشتیم که بايد بافاصله 
به ســرعت اين ها را تولید و ترجمه و در اين فضا 

پمپاژ می کرديم. نبايد بگذاريم که اين انديشــه ها 
بیات شود و روی زمین بماند. به نظرم با نیازی که 
مخاطب در غرب دارد هنوز اين فاصله پر نشده است 
و اين خأل هنوز وجود دارد. آن ها به شدت نیازمندند 
و ما به شــدت در اين زمینه ها غنی هستیم و اين 
حجم باالی نیروی انســانی می خواهد که اگر من 
بخواهم عدد و رقم بگويم به چیزی حدود 100هزار 
آدم زبان بلد به زبان های گوناگون نیاز داريم تا دست 

به تولید و پمپاژ بزنند.

حرف آیت اهلل جوادی آملی پارســال این   
بود که مــا باید طلبه هگل و هایدیگرخوانده 
تربیت کنیم و برای تخاطب با جهان باید زبان 
آن ها را بلد باشیم. چگونه دستگاه تبلیغات و 
سیاست گذار آن باید این روند را شروع کند؟

صهیونیست ها و استکبار برای مديريت فعلی جهان 
مراکز پژوهشی تخصصی راه می اندازند و از نخبگان 
هر منطقه مثاً از هند يا همین ايران جذب می کنند. 
اکنون انديشکده چتم هاوس در انگلستان يا شورای 
سیاســت گذاری روابط خارجی آمريکا و خیلی از 
دانشــگاه هايی را می توانید پیدا کنید که به اســم 
پروژه های علمی مشغول کارهای امنیتی هستند 
و بــا رويکردهای تخصصی مطالعاتــی به صورت 
فرهنگ شناســی با جزئیات مشغول هستند. برای 
نمونه پايان نامه ای با عنوان »گونه شناسی عزاداری 

در مناطق جنوب تهران« داشتند 
که بعدها ما نتايجــش را ديديم 
که ســعی در تأثیرگذاری در نوع 
عزاداری ها داشت. شما ببینید که 
اين ها برای عزاداری ها و منابر که 
نقاط ثقل ما هستند برنامه ريزی 
می کنند يــا فرقه هايی را در متن 
کانون تشیع درست می کنند. ما 
اگر بخواهیم در عرصه بین المللی 
تأثیرگذاری کنیم بايد عیناً همین 
الگو را بومی سازی کنیم. نخبگان 
همسو با انقاب اسامی را از نقاط 
مختلف جهــان جذب کنیم و در 
کنار آن نخبگان خودمان را در اين 
حوزه ها به صورت تخصصی آماده 
کنیم. پیشنهاد خود ما شکل گیری 

مراکز تخصصی منطقه ای  در حوزه بود. در هر زبانی 
بايد افرادی داشــته باشیم که مثل کف دست آن 
منطقه را بشناسند که اين نیز جز با کار تخصصی، 

ممکن نیست. 

شما خودتان »مرکز تربیت مبلغ آمریکای   
التین« را در فضایی خارج از ســاختارهای 
رسمی حوزه بنا کردید. این تحول در ساختار 

چطور باید صورت بگیرد؟
علمــدار بزرگ ما حاج قاســم که توســط جريان 
صهیونیستی به شــهادت می رسد، نشان می دهد 
که هر که در فضــای بین الملل بخواهد تأثیرگذار 
باشد با سه مانع مهم روبه رو خواهد شد که اين سه 
مانع درصدد حذف يا محافظه کار شدن او هستند. 
بنا به تجربه نخســتین مانع را بحث زهد می دانم. 
خیلــی از اوقات طلبه های جوان يا دانشــجوهای 
انقابی با انگیزه های جهادی ورود می کنند ولی در 
دهه چهارم يا پنجم زندگی شان هزينه های زندگی  
آن ها جدی می شود و برايشان دغدغه هايی را پیش 
می آورد که ممکن اســت آن ها را از اين دور خارج 
کند. وقتی آن نگاه مخلصانه و زاهدانه کمرنگ شود 
و فرد به سمت منافع مادی برود اين منافع همراه با 
محافظه کاری است. آسیب بعدی بعضی مسئوالنی 
هســتند که عمدتاً در نوع نگاهشــان هم دنبال 
خروجی های زودبازده هستند. انتظار دارند کار تبلیغ 

بین الملل بوتــه خربزه و هندوانه 
باشد ولی عرصه تبلیغ بین الملل 
مثل کاشتن درخت گردو است. 
اين عرصه، عرصه تمدنی است که 
بعضاً شايد 100 سال بعد جواب 
اينکه خروجی  بدهد. اصرار بــر 
کار در دوران مسئولیت يک فرد 
به نتیجه برســد، سبب شده که 
کارهای بــزرگ عرصه بین الملل 
آســیب ببیننــد. نکتــه بعدی 
حسادت است و دست آخر بحث 

نفوذ مطرح است. 

برخی    تبلیغی  نــگاه  در 
معتقدند کــه عنصر تبلیغی 
باید در یک نقطه پس از مدتی 

استقرار یابد. مدل مطلوب چیست؟
جمع بندی من از بهترين مدل پس از 15 سال کار 
در عرصه بین الملل و مسئول اعزام طلبه بین الملل 
اين است که ما بايد به دو مدل فکر کنیم؛ نخست 
نخبگان ايرانی اســت که بروند و در خارج از کشور 
تشکیل خانواده بدهند و عضو آن خانواده و عنصری 
از آن قوم شــوند. مثل آن کشیش 70 ساله دربار 
اســپانیا که وقتی به او خبر دادند که شهر پوئبا 
در مکزيک فتح شده اســت و نیاز به فردی داريم 
که برود و آنجا کلیســای مرکزی و به قول ما حوزه 
تربیت کشــیش بزند، به آنجا رفــت و در بازه 20 
ساله تا 90 سالگی مؤسس کلیسا و مسیحیت در 
آن منطقه شد. اگر با همین مدل مسیحیان، فرد با 
اين نگاه که قرار اســت با خانواده آنجا برود و بومی 
آنجا بشود و اين اتفاق بیفتد، بهترين مدل مهاجرت 
مؤمنین به اقصی نقاط عالم است. مدل دوم نیز اين 
اســت که ما مؤمنین عالم را به مهاجرت به ايران 
فرابخوانیم و البته بسترسازی فرهنگی را برای آن 
انجام دهیم. به نظرم هنوز در کشور ما چنین بستر 
فرهنگی وجود ندارد که ما در کشــورمان مؤمنین 
عالم را داشــته باشیم. اگر اين دو محور با همديگر 
در کنار آن مراکز تخصصی منطقه ای و مســئوالن 
انقابی قرار بگیرد نهضت ما همان گونه که قابلیت 
جهانی شــدن داشته اســت، در وسعت بیشتری 

گسترش خواهد يافت.

چالش های تبلیغ بین الملل در گفت و گو با مبلغی که اسپانیولی زبان ها او را با عنوان »شیخ قمی« می شناسند  

تبلیغ بین الملل مثل کاشتن درخت گردو است
 بعضی مسئوالن در 
نوع نگاهشان هم 
دنبال خروجی های 
زودبازده هستند. 
انتظار دارند کار 
تبلیغ بین الملل بوته 
خربزه و هندوانه 
باشد ولی عرصه 
تبلیغ بین الملل مثل 
 کاشتن درخت 
گردو است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   دوشنبه ۲4شهریور 1۳99  ۲5محرم 144۲ 14سپتامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۳4۳

دیدگاه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )982800(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10431 و شناسه ملی 10380261522

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,18 و نامه شماره 3732 مورخ 97,6,19 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمود امتی با کد ملی 0749356367 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2 - آقای کیومرث تیموری با کد ملی 0769778496 به سمت عضو هیئت مدیره 3 - آقای احمد فاضلی با کد 
ملی 0748663401 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورو رسمی 

و بانکی شرکت با امضای منفرد هر یک از آقایان محمود امتی ، احمد فاضلی و کیومرث تیموری همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )982845(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10431 و شناسه ملی 10380261522

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,06,18 و نامه شماره 3732 مورخ 97,6,19 انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. 2- آقای حنیف امتی با کد ملی 0740394878 بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید فامیلی نیا با کد ملی 
0939574543 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای محمود امتی به شماره ملی 0749356367 و آقای کیومرث تیموری به شماره ملی 0769778496 و آقای احمد 

فاضلی به شماره ملی 0748663401 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983084(

 آگهی تغییرات شرکت پیشرو صنعت طیوران سهامی خاص به شماره ثبت 250754 و شناسه ملی 10102912393

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- اعضای هیأت مدیره 
برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای اسمعیل تحصیلی به کد ملی 0043122361 - آقای هومن تحصیلی به کد 
ملی 0452827541 - خانم اشرف السادات میر شمسی به کد ملی 0045283354 ب- خانم سپیده رفائیان به کد ملی 0058107886 
به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا زندی کریمخانی به کد ملی 0480195501 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983085(

 آگهی تغییرات شرکت پیشرو صنعت طیوران سهامی خاص به شماره ثبت 250754 و شناسه ملی 10102912393

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- سمت اعضای هیأت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردید: آقای اسمعیل تحصیلی به کد ملی 0043122361 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای هومن تحصیلی به کد ملی 0452827541 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم اشرف السادات میر 
شمسی به کد ملی 0045283354 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983086(

آگهی تغییرات شرکت همیاران آویژه سهامی خاص به شماره ثبت 350231 و شناسه ملی 10103971055

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - 
منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله استادمعین ، خیابان دامپزشکی ، کوچه شهید حمید حیدری ، پالک 19 ، طبقه چهارم ، واحد 7  
کد پستی 1341698962 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت در نتیجه 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ارایه امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی 
و مهندسی ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت ، خدمات عمومی ، امور بهره برداری از تأسیسات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 

اخذ مجوزهای الزم
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983087(

آگهی تغییرات شرکت همیاران آویژه سهامی خاص به شماره ثبت 350231 و شناسه ملی 10103971055

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پریسا شیری ) ش م 0068473850 ( به سمت بازرس 
اصلی و صبورا مهدوی ) ش م 2229491210 ( به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امیر قدیمی ) ش م 0532483170( به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غالمعلی عبدالوند ) ش م 4848691648 ( به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی حسنی ) ش م 2229903861 ( به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زیبا رحیمی اندانی ) ش م 1130097196 ( به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردًا همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983090(

آگهی تغییرات شرکت اوج گستران ارتباط میهن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 526658 و شناسه ملی 14006471705

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یوسف یحیی پوراحمدی نژاد به 
شماره ملی 1552814262 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد یحیی پوراحمدی نژاد به شماره ملی 1540143740 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983091(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه دو تهران به شماره ثبت 37853 و شناسه ملی 10100832741

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,06 و مجوز به شماره 982,15,265473 مورخ 98,11,01 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مازیار صفایی به شماره ملی 0053632427 و حمیدرضا 
اسکندریون به شماره ملی 0039393445 و قربانعلی خانمحمدی به شماره ملی 5899739665 به عنوان بازرسان اصلی و مهریدخت 
دفتری وطن پرست به شماره ملی 0040894517 و معصومه فقیهی به شماره ملی 0043617174 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.صورتهای مالی سالهای 96 و 97 به تصویب رسید . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983094(

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سرما سازان جام جم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 240785 و شناسه ملی 10102815385

ملی 0063299178  با شماره  کلهرودی  مظاهری  مهدی   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مورخ 1398,04,31  العاده  فوق  عمومی  صورتجلسه مجمع  استناد  به   
به  ریال  از 12650000000  شرکت  سرمایه   . گردید  خارج  شرکا  زمره  از  شرکت  صندوق  از  ریال  معادل 1150000000  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت  با 
11500000000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید لیست شرکا پس از کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان به قرار 
زیر است: عاطفه امیر جمشیدی با شماره ملی 0421005378 دارای 5520000000 ریال سهم الشرکه سیدمصطفی مهرجو با شماره ملی 3620981647 دارای 

5520000000 ریال سهم الشرکه سمیرا بکلی با شماره ملی 0072290031 دارای 460000000 ریال سهم الشرکه 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983095(

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سرما سازان جام جم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 240785 و شناسه ملی 10102815385

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عاطفه امیر جمشیدی با شماره ملی 0421005378 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سیدمصطفی مهرجو با شماره ملی 3620981647 به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا بکلی 
با شماره ملی 0072290031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای دونفر از سه نفر) مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره  و نائب رئیس هیئت مدیره( متفقا 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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5روزنامـه صبـح ایـران

مفهوم محوری قیام عاشورا »عزت« بود  آستان نیوز: حجت االسالم  والمسلمین علیرضا پناهیان در حرم مطهر رضوی، با بیان اینکه مفهوم اصلی و محور شکل گیری قیام عاشورا »عزت« بود، ابراز کرد: حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( برای برگرداندن عزت به جامعه اسالمی قیام کرد؛ چراکه جامعه ای که عزت نداشته باشد توسط ستمگران و چپاولگران تاریخ لگدمال خواهد شد. وی افزود: یکی از علت های تبلیغات سوء علیه برگزاری 
مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( این است که این مراسم برای جامعه مسلمین عزت آفرین است. عزت؛ منافع یک جامعه را تأمین می کند و جامعه ای که به دنبال عزت باشد می تواند در برابر زیاده خواهی های دشمنان بایستد.

معرفی کتاب »گفتاری در باب صبر« اثر رهبر معظم انقالب اسالمی

صبر یعنی مقاومت در راه تکامل©
Khamenei.ir: حضرت آیت اهلل خامنه ای ســال ۱۳۵۲ شمسی در مسجد کرامت 
مشــهد، به اقامه  نماز و برگزاری جلسات مختلف معارفی اشتغال داشتند. شب ها 
پس از نماز عشا، روی تخته سیاه، آیاتی از قرآن کریم یا احادیثی از معصومان )ع( را 
می نوشتند و به شرح آن می پرداختند. بهمن آن سال که با محرم ۱۳۹۴ه .ق مصادف 
بود به شرح حدیثی ناب که در آن به ۱0 ویژگی اخالقی پیامبران اشاره شده است، 
پرداختند. بر اساس اسناد، آن جلسات شنبه تا سه شنبه برگزار می شده است. یکی از 
ویژگی های انبیا)ع( در آن روایت، صبر شمرده شده است؛ بنابراین پنج شب به شرح 
این ویژگی مهم اخالقی اختصاص می یابد. بر اســاس اسناد ساواک، ۱۳۵۲/۱۱/۲ 
نخستین جلسه از این پنج شب و ۱۳۵۲/۱۲/7 آخرین جلسه سخنرانی ایشان است 
و پس از آن به دستور ساواک از سخنرانی در مسجد، منع می شوند. پس از سخنرانی 
ایشــان، متن بیانات از نوار پیاده شده و در اختیار معظمٌ له قرار می گیرد و ایشان با 

ویرایش آن، کتابی با عنوان »گفتاری در باب صبر« آماده می کنند. 
به  طور کلی با نگاه به اقدام های معظمٌ له در دوران منحوس طاغوت پهلوی درمی یابیم 
که انتخاب مباحث علمی و معارفی- چه به  صورت سخنرانی، چه به  صورت تألیف 
کتاب، چه ترجمه و چه تدریس- همه بر اساس نگرش ایشان به مبارزه انجام می شده 
است. انتخاب »حدیث مکارم اخالق« نیز در همین راستا قابل ارزیابی است، تشریح 
موضوعاتی همچون غیرت، شجاعت، یقین، حلم و جز آن که در این حدیث شریف 
آمده اســت، یا به نقصان موجود در جامعه  مذهبی و غیرمذهبی آن روزگار ایران 
تعریض دارد و یا فهم غلط عموم مردم به ویژه قشر مذهبِی کناره  گرفته از مبارزه 
را به چالش می کشــد. مفهوم صبر نیز از مفاهیمی بود که مورد برداشت های غلط 
قرار گرفته بود. معظمٌ له در ابتدای این بحث شجاعانه و البته با اشاره و کنایه، بیان 
می کنند که جامعه  امروز ما زیر ســلطه  ستمگران است و فهم غلط از مفهوم صبر 
موجب شده است با بی تحرکی نسبت به ستم های آنان، مجال بیشتری برای ظالمان 

فراهم آید.
»وقتی به ملتی فقیر و عقب مانده که دستخوش هر گونه نابسامانی و پریشانی است یا 
به مردمی مظلوم که دچار هزاران ستم و نامردمی اند یا به جامعه ای که با فساد اخالق 
و فقر سجایای انسانی روبه رو است و یا هر فرد یا جمعی که به صورتی در منجالب 
بدبختی ها و سیه روزی ها غوطه ور است، گفته شود صبر کنید، اولین نتیجه ای که از 
این موعظه گرفته می شود آن است که شربت تلخ و مهلک شرایط رویاروی، برای 
آنان قابل تحمل گشته؛ نه فقط درصدد دگرگون کردن وضع و تدارک نجات خویش 
برنمی آیند بلکه با یادآوری پاداش موهومی که بر این بی تفاوتی و خونسردی مقرر 
شده است از وضع خود خرسند و خشنود نیز بوده، آن را فوزی عظیم می پندارند. 
پیداســت که رواج چنین روحیه ای در چنان جامعه ای تا چه اندازه به سود طبقات 

سودجو و ظالم و به زیان طبقات جورکش و مظلوم است.
ایشــان این امر را دقیقاً مخالف معارف قرآنی و روایی در این زمینه می دانند که بر 
اســاس آن، »صبر، به اهرمی تبدیل می شود که سنگین ترین موانع و بزرگ ترین 
مشــکالت را با سهولت و توأم با نتیجه گیری ۱00درصد مثبت برطرف می سازد و 
در یک جامعه  بدبخت، کلید همه  خوشبختی ها و سپیدبختی ها به  شمار می آید«. 
از ایــن  رو صبر- به  مثابه  یکی از فضائل اخالقی- در نظر ایشــان این  گونه تعریف 
می شود: »مقاومت آدمی در راه تکامل، در برابر انگیزه های شرآفرین، فسادآفرین و 
انحطاط آفرین« و با بهره گیری از مثال کوهنوردی که با هدف فتح قله، قدم در راه 

کمال می گذارد، شرح می شود.
معظمٌ له با شرح سه قسم صبر- یعنی صبر بر انجام واجبات، صبر در برابر انجام معصیت 
و صبر هنگام مصیبت- با استفاده از معارف دینی و شواهد تاریخی بر اهمیت بیشتر 
قسم دوم تأکید می کنند. ایشان قسم سوم- یعنی صبر هنگام مصیبت- را به دو نوع 
تقسیم می کنند: صبر در برابر مصیبت های غیراختیاری و صبر در برابر مصیبت های 
اختیاری. مصیبت های اختیاری، مشکالتی است که با انتخاب شخص و به خاطر قرار 
گرفتن در مسیر مبارزه و حرکت در مسیر انبیا)ع( پیشامد می کند. ایشان با تعریض به 
افراد عافیت طلب که به گوشه ای خزیده و مبارزه را کنار گذاشته اند و بیان روش تقویت 
این نوع از صبر در برابر مصیبت، این بخش را به پایان می برند. بخش پایانی کتاب نیز 
به آثار و فواید دنیوی صبر اختصاص دارد که با مثال های تاریخی، مخاطب را به انگیزه  

الزم برای تحمل مشکالت و سختی ها می رساند.

احمدی شــیروان  مریــم  معــارف/   
صحیفه ســجادیه، مجموعه ای از دعاهایی است 
که از امام ســجاد)ع( به ما رســیده اســت؛ اما 
فلسفه این دعاها چیست؟ آیا صرفاً کارکرد دعا و 
درخواست از خداوند را دارند یا علی بن الحسین 
زین العابدین)ع( به دنبال آن بوده اند تا پیام های 
دیگری را از این طریق منتقل کنند. در گفت  وگو 
با حجت االســالم والمسلمین ســیدمحمدباقر 
هاشمی شاهرودی، رئیس بنیاد فقه و معارف اهل 
بیت)ع( به تبییــن این موضوع پرداختیم که در 

ادامه می خوانید.

 بنی امیه می خواست »
از اسالم هیچ نشانی نماند

حجت االسالم والمسلمین هاشمی شاهرودی با 
تأکید بر اینکه در دوران امام ســجاد)ع( شرایط 
خاصی بر جامعه حاکم بود، می گوید: با توجه به 
اینکه امام ســجاد)ع( زیر نظر و تحت فشار بود، 
روش متفاوتی را برای انتقال معارف الهی در پیش 
گرفت و به این دلیل به دعــا روی آورد. به طور 
نمونه، در آن زمان حدیث خوانی کامالً ممنوع بود؛ 
ممنوعیت نگارش حدیث پیامبر که پس از رحلت 
رســول اهلل)ص( پدید آمد و تا یک قرن بعد ادامه 
یافت و در زمان امام سجاد)ع( شدیدتر شد. خأل 
حاصل از نگارش حدیث و نشر آن، زمینه مناسبی 
را بــرای بدعت ها به  ویژه از ســوی یهود و نصارا 
پدید آورد تا اینان احادیث فراوانی را جعل کنند 
و آن را به پیامبران الهی از جمله پیامبر اســالم 

نسبت دهند.
او اضافــه می کند: طبق آنچه در تاریخ و اســناد 
موجود اســت در آن زمان ظاهر اسالم نیز حفظ 
نمی شــد و بنی امیه درصدد بودند با از بین بردن 
ظواهر اسالم، حرمت مکه و مدینه را از بین ببرند. 
فشار و تهدید بر بنی هاشم بیشتر از گذشته شده 
بود تا جایی  که مجبور شدند مکه و مدینه را خالی 

کنند و اثری از اهل بیت)ع( در آنجا باقی نماند.
این کارشــناس دینــی توضیح می دهــد: این 
حرمت شــکنی ها تا جایی بود که رقاصه ها را به 
مدینه آوردند و در مأل عام برنامه های پایکوبی اجرا 
کردند. مردم مدینه را به گونه ای به فساد کشیدند 
که فحشا علنی و شرابخواری نیز مرسوم شده بود. 

حکومت بنی امیه، قصه خوانی را در 
شهر و مســاجد به راه انداختند و 
بدین ترتیب اســرائیلیات را وارد 
دین کردنــد. بدین صــورت که 
حکومت، راویانی را از مســیحیان 
اســتخدام می کــرد تا بــه بیان 
اسرائیلیات برای مردم بپردازند و 
خرافاتــی را وارد اعتقادات مردم 
کنند. دکتر احمد امین در توصیف 
گوشــه ای از وضعیت عصر اموی 
نوشته اســت که دولت بنی امیه 
فــن قصه گویی رســمی را رواج 
می داد. دربار خود را به روی شعرا 
و خطبا باز کــرده و قصه گویان را 
در مسجد معین و موظف می کرد. 
را تورات  منبع اصلی قصه خوانان 
و نقل های شــفاهی رایج در میان 
عالمان یهودی و نصرانی تشکیل 
مــی داد. قصه خوانــان معموالً در 

هنگام اقامه  نماز برای عموم مردم به ایراد سخن و 
داستان سرایی می پرداختند.

 دعاهای امام سجاد)ع( »
راهی برای احیای جامعه

رئیس بنیاد فقه و معارف اهل بیت)ع( تشــریح 
می کند: بنی امیه به دنبال کوچک ترین بهانه ای 
بود تا امام سجاد)ع( را به قتل برساند. در نتیجه 
آن حضرت زمینه صحبــت و خطابه را به هیچ 
عنوان نداشــت و اقبال مردم به دین نیز بســیار 
پایین بود، بنابراین مطالب را در قالب دعا مطرح 
کرد؛ بدین ترتیب که حضرت شرایط زمانش را با 
پروردگار در میان گذاشته و نظام اسالمی مطلوب 

را از پروردگارش تقاضا می کرد.
او یادآور می شــود: امام ســجاد)ع( می خواست 
جامعه ای را که هیچ  گونه معارفی به آن نرسیده 
و مرده، احیا کند؛ در نتیجه نظام های اســالمی 
از قبیل نظام خانوادگی، اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاسی و... را در مناجات ها و دعاهای خود مطرح 
و در قالــب دعا از روابط بین آن ها  گفت وگو کرد. 
این دعاها یعنی این نوع نظام باید در جامعه حاکم 
باشــد نه نظام فعلی. دعاهایی که سبب می شد 

دقت مردم بیشتر شده و بفهمند 
نظام اسالمی واقعی همین است 
که امام سجاد)ع( از خدای خود 
می خواهد نه  آنچــه وجود دارد. 
حضرت)ع( تمام دعاها را در مأل 
عام انجام می داد و حکومت هم 
نمی توانست متعرض ایشان شود 
زیرا مشــغول دعا و مناجات بود. 
امام سجاد)ع( حتی برای مرزبانان 
حکومت بنی امیه نیز دعا می کرد. 
در واقع آن حضرت از نظام دفاعی 
و مرزبانی اصیل اسالم  گفت وگو 
می کرد. به این صورت که طرح 
نظامات اسالمی از مأموریت های 
امام ســجاد)ع( و بــاز کردن و 
تشریح آن ها از مأموریت های امام 
باقر)ع( و نشــر آن ها از مأموریت 

امام صادق)ع( است.

دعاهایی سرشار از مفاهیم عقیدتی وتوحیدی»
این پژوهشــگر دینی تأکید می کند: بر محققان 
الزم اســت که بــا این دید به تبیین و تفســیر 
صحیفه سجادیه بپردازند و این نظامات اسالمی را 
از صحیفه سجادیه استخراج کنند. به  عنوان نمونه 
در دعاهــای ماه رمضان، امام ســجاد)ع( ارتباط 
شــخص با روزه و پروردگار را مشخص می کند و 
آموزش می دهد، زیرا جامعه آن  روز این نظامات 
را نداشــته و آن ها را از دست داده بود. باید این 
موارد را بیرون آورد و تحلیل کرد. امام)ع( احیای 
ایــن نظامات را از خدای خود تقاضا می کند و به 
مسلمانان می فهماند که اصل ما چه بوده و جامعه 

به چه روزی افتاده است.
رئیس بنیاد فقــه و معارف اهل بیــت)ع( عنوان 
می کند: در مرحله بعد این نظامات نیازمند آداب و 
احکامی است که حضرت)ع( این احکام را در رساله 
حقوق مطرح کرده و آداب این نظامات را نیز تبیین 
می کنــد. پس هم نظامات را بــه ما گفته اند و هم 
آداب و احکام و ارتباطات میان این نظام ها را مطرح 
کرده اند. بر فرض اگر نظام خانوادگی ما تنظیم نباشد 
چه تأثیری در نظام اقتصادی ما خواهد گذاشت؟ اثر 
آن بر نظام سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ اگر 

امروز جوان ما نماز نخوانــد و ارتباطش با خداوند 
متعال قطع باشــد چه تأثیری در دیگر نظام های 
زندگی او خواهد گذاشــت؟ اگر ایــن روابط برای 
مردم روشن شود، بیشــتر استقبال خواهند کرد؛ 
زیرا می فهمند که چه تأثیــری در زندگی دنیوی 
و اخروی آن ها خواهد داشــت و خسارت از دست 
دادن این نظام هــا را درک خواهند کرد. باید فقها 
عالوه بر بیان حکم مسائل از تأثیر حالل و حرام ها 
در نظام هــای زندگانی مردم  نیز گفت وگو کنند تا 
مردم بدانند که چه خسارتی در پس اعمال نادرست 
وجود دارد و چه لطمه هایی بر دیگر نظامات زندگی 
او خواهد زد. دعاهای حضرت سرشــار از مفاهیم 

عقیدتی و توحیدی اســت. حضرت به وسیله دعا، 
معارف را انتقال می دهد که این جریان و نظام سازی 

در تمامی دعا های حضرت مشهود است.
حجت االسالم والمســلمین هاشمی شاهرودی در 
پایان خاطرنشــان می کند: طرح این نظامات است 
که شهر مدینه که به مرکز فواحش تبدیل شده بود 
را دوباره به شهر علم و فقه تبدیل می کند. مدینه ای 
که دشــمن درصدد بود تا از اهل بیت)ع( و دانش 
آنان خالی کند را به جایی می رســاند که از سراسر 
نقاط برای کسب علم به سمت آن سرازیر مي شوند 
و پایه گذار آن امام سجاد)ع( و وسیله آن نیز همین 

دعاهای آن حضرت بود.

    j گفت  وگو با حجت االسالم والمسلمین هاشمی شاهرودی درباره فلسفه دعاهای  امام سجاد

مدیریت فکری و فرهنگی با زبان دعا

طرح نظامات 
اسالمی و مفاهیم 

عقیدتی در دعاهای 
امام سجاد)ع( است 
که شهر مدینه که به 
مرکز فواحش تبدیل 

شده بود را دوباره 
به شهر علم و فقه 

تبدیل می کند
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 حجت االسالم والمسلمین سعید صلح  میرزایی

آگهی اعالن زمان افراز و معاینه محل 
نظربه اینکه آقای نصراله اس��د س��رور برابردرخواست وارده 1068 مورخ 1399/3/12 وسند شماره 
118878 مورخ 1398/7/14 دفتر 21 همدان تقاضای افرازس��همی خویش به میزان هش��ت هزار 
)8000( مترمربع از ششدانگ اراضی قریه بهارپالک 139 اصلی واقع دربخش چهارهمدان را ازاین 
اداره نموده اند ، لذا دراجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء از کلیه 
مالکین مش��اعی وافرادحقیقی و حقوقی که خود را ازآن ذیحق می دانند دعوت می ش��ود چنانچه 
اعتراض��ی به تصرفات نامب��ردگان دارنددرمورخ 1399/7/8 راس س��اعت 8 صبح که عملیات افراز 
انجام می شود در محل حضور یافته مراتب را اعالم نمایند.بدیهی است عدم حضورمالکین مشاعی 

مانع ازعملیات افراز نخواهد شد . )م الف 332( آ-9906488
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار - هادی یونسی عطوف 

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

براب��ر رای ش��ماره   139960322002001012-1399/05/25هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم محبوبه میر فرزند علم بش��ماره شناس��نامه 
6023 صادره اززاهدان در شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 204 متر مربع در قسمتی ازپالک 
16 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل انتهای کوچه 11 منش��عبه از بولوار 
میرحس��ینی خریداری از مالک رس��می خانم گلی بوالقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

. آ-9906351 م الف: 556
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/6/24

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/07/08
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا  حیدری  دارای شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کالسه   230  
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا حیدری    
به شناسنامه    5740082218  در تاریخ 1393/9/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد رضا حیدری    فرزند قاسمعلی  کد ملی 5749718662  ت.ت  46/1/6  نسبت پدر  مرحوم 
2.  مریم قدمیاری  فرزند غالمحسین  کد ملی 5749747093  ت.ت  54/3/3  نسبت مادر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9906352                                                                                                           

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی اصالحی
پیرو آگه��ی 9072- 1398/7/4 و 9059- 1398/6/20 روزنامه قدس موضوع آگهی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی شهرس��تان تایباد در مورد ملکی 
خان��م فائضه کریمدادی مس��احت ملک برابر رأی اصالحی ش��ماره 139960306015001780- 
1399/4/23 از 152/19 مترمرب��ع ب��ه 164/25 مترمربع اصالح گردید. تاریخ انتش��ار: 99/6/24 

آ-9906482
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن ک��ه در آن اح��داث بنا ش��ده ب��ه پالک 
ش��ماره1925/53/126اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم )آدرس:امامزاده ابراهیم،24متری کاشانی 
کوچه 39 بن بس��ت اول س��مت چپ پالک 26( که بنام آقای حسن خس��روبیگی فرزند اسمعیل 
میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم مراجعه مالک تحدید حدود به عمل نیامده از طرفی 
مطاب��ق م��اده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده
م��ورخ  دوش��نبه  روز  در  مذک��ور  پ��الک  اختصاص��ی  ح��دود  2/5201-1399/6/10تحدی��د 
1399/08/27س��اعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدین وس��یله به 
اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی 
در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعت��راض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بم��دت یک ماه خواهد ب��ود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق م��اده 20قانون ثبت پذیرفته و 
رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه 
پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایس��ت گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

را نیز به این اداره ارائه نمایند./ 
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه1399/06/24  م الف:12977   آ-9906396

عباس پور حسنی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

س���ند س���واری پژو glx  405 مدل 86 رن���گ نقره ای 
متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 74 ای���ران 241 ج 27 
به ش���ماره موتور 12486032721 و ش���ماره شاس���ی 
40413574CNG مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد .
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی 405 م���دل 1397 رن���گ نق���ره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 349ل96 ای���ران 
ش���ماره  و   124K1194373 موت���ور  ش���ماره    32
مالکی���ت                                         ب���ه   NAAM11VE3JK030164 شاس���ی 
عبدا...فرج پور سرخ آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
06
47
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت - برگ سبز خودروی هیوندا مدل 2012 
رنگ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 567ق44 ایران 
74  ش���ماره موت���ور G4KEBU509736 و ش���ماره 
شاسی KMHEC41CBCA355382 به مالکیت آتنا 
بهرامی مومنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
06
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آ
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م���دل   620 لیف���ان  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  ب���ه  متالی���ک   م���دادی  ن���وک  رن���گ   1392
شاس���ی  ش���ماره  و   LFB479Q120900529 موت���ور 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   NAKNF4223DB112152

 538 د 76 ای���ران 36 ب���ه مالکیت حمید س���لیمانی 
شلنگرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی وان���ت م���زدا م���دل 1396 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 249ق33 ای���ران 42  
شاس���ی  ش���ماره  و   E2G6A0807 موت���ور  ش���ماره 
س���حر  مالکی���ت  ب���ه   NAGP2PC31HA250049
پیرایش شیرازی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
06
48
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دی
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آ

پروانه اشتغال به شماره 11950000140 دررشته 
ن���ام اق���ای  ب���ه  تاسیس���ات برق���ی س���اختمان  
محمدرضا آموزگار کالتی به ش���ماره شناسنامه 
س���اقط              اعتب���ار  درج���ه  واز  295مفقودگردی���ده 

می باش���د .
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مف
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آگهی دعوت  شرکت باغداری کشاورزی و دامداران دشت شقایق طوس
 )درحال تصفیه ( سهامی خاص بشماره ثبت 9977 به شناسه ملی 10380257084

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی محترم شرکت باغداری کشاورزی 
و دامداران دش��ت شقایق طوس) در حال تصفیه ( س��هامی خاص  بشماره ثبت 9977 
به شناسه ملی 10380257084 دعوت می شود تا درجلسات مجامع عمومی فوق العاده 
و عادی بطور فوق العاده  صاحبان س��هام  که در روز پنجش��نبه مورخ 1399/07/10 به 
ترتیب در ساعت 16 و 18 به نشانی مشهد-  بعد از پیچ ساغروان - دست چپ - باالتر 
از پمپ بنزین - آخر اراضی دش��ت ش��قایق طوس - ساختمان اداری برگزار می گردد 

اصالتا"و یا وکالتا" حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تغییر مرکز تصفیه
2- بحث و تصمیم گیری در سایرمواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  :
1 -  انتخاب مدیر/ مدیران / هیئت تصفیه

2- تعیین مدت تصفیه
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی تصفیه

4- بحث و تصمیم گیری در سایرمواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
/ع مدیر تصفیه 

99
06
49
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار: 99/6/24
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی حمل و نقل س��واری رانی داران احس��ان سیر 
بابل- بندپی )به شماره ثبت 1672 و شناسه ملی 10760208476( روز پنجشنبه مورخ 99/8/1 رأس ساعت 11 صبح 
در محل دفتر ش��رکت به آدرس: استان مازندران- شهرستان بابل- ترمینال جنوب برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانند. ضمنًا 
داوطلبان تصدی بازرسی و هیئت مدیره موظفند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت 7 روز پس از انتشار 

آگهی به دفتر تعاونی مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل نمایند.
ضمن��ًا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی تع��داد آراء وکالتی هر عضو 
تعاونی، حداکثر 3 رأی و هر ش��خص غیرعضو تعاونی، تنها یک رأی خواهد بود ضمنًا وکالت دهنده و وکالت گیرنده 
حداکثر تا تاریخ 99/7/29 در محل دفتر تعاونی از س��اعت 8 لغایت 12 حاضر، تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت 

برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:1- گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی  2- طرح و تصویب صورت های مالی سالهای 94 لغایت 98

3- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال مالی 99   4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 
سال   5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل تعاونی برای یکسال مالی

6- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه جهت انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی
7- تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی

/ع رئیس هیئت مدیره تعاونی احسان سیر بابل- بندپی- علیرضا باقریان 
99
06
48
3

پیشرفته  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی   
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

628 و شناسه ملی 10380079861

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
مورخ 1399,01,11 تصمیمات ذیل 
منتهی  مالی  : صورتهای  اتخاذ شد 

به 1398,04,31 به تصویب رسید . 
امالک استان  و  اداره کل ثبت اسناد 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )982760(

,ع
99
06
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 آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بیمه نیکان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  حامی 

30214 و شناسه ملی 10380454557

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  نامه  و   1398,09,21 مورخ  العاده 
98,403,182753 مورخ 98,12,26 بیمه مرکزی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
از آدرس قبلی به آدرس جدید: مشهد ، محله 
 ، جنوبی  دانشسرای  خیابان   ، سناباد  پنجراه 
خیابان سناباد ، پالک 332 ، طبقه اول ، واحد 
. یافت  تغییر   9183663576  : پستی  کد   2
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)982857(

,ع
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     دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب 
، الیروب�ی کان�ال ه�ا ، یخ زدایی معابر و آبیاری فضای س�بز روس�تا را از طریق مناقصه 
عموم�ی به پیمانکاران و ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت 
ام�ور خدمات�ی از اداره تع�اون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال واگ�ذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/06/30 
ب�ه آدرس مش�هد ، بلوار توس ،نبش ت�وس 120 ،پالک 2 ، تعاون�ی دهیاری  های غرب 
بخ�ش مرکزی مش�هد ، طبقه دوم مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش 
واریز وج�ه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689455002 نزد 
بان�ک مل�ی بنام دهی�اری کال زرکش ارائه گ�ردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای - نوبت دوم

دهیاری کال زرکش

/ع
99
06
13
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دهی�اری روس�تای زرک�ش از تواب�ع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اس�اس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب 
، الیروب�ی کانال ها و یخ زدایی معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/06/30 به آدرس مشهد ، بلوار توس 
،نبش توس 120 ،پالک 2 ، تعاونی دهیاری  های غرب بخش مرکزی مش�هد ، طبقه دوم 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حس�اب ج�اری ش�ماره 0107689435003 نزد بانک ملی بنام دهی�اری زرکش ارائه 
گ�ردد .دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای - نوبت دوم

دهیاری زرکش

/ع
99
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دهی�اری روس�تای کن�ه بیس�ت از توابع بخش مرک�زی شهرس�تان مش�هد در نظر دارد 
مجموع�ه ورزش�ی روس�تا را به مس�احت عرصه 9975 مترمربع ش�امل س�الن ورزش�ی 
سرپوش�یده به مس�احت 1536 مترمربع ، زمین خاکی فوتب�ال و محوطه بازی کودکان 
ب�ه همراه 77 مترمربع س�رایداری از طری�ق مزایده عمومی به مدت یکس�ال به قیمت 
کارشناس�ی 10،000،000 ریال برای هر ماه جهت اج�اره واگذار نماید . لذا متقاضیان 
م�ی توانند جهت خرید اس�ناد تا تاری�خ 1399/06/30 به آدرس مش�هد ، انتهای بلوار 
میامی ، روس�تای ش�هرآباد کارشناس مالی دهس�تان کنه بیس�ت مراجعه نمایند . جهت 
خرید اس�ناد می بایس�ت فی�ش واریز وجه به مبل�غ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری 
ش�ماره 0107689544002 ن�زد بانک ملی بنام دهیاری کنه بیس�ت ارائ�ه گردد . هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای - نوبت دوم

دهیاری کنه بیست
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قالیباف خبر داد

 تکلیف بهارستان به شرکت های دولتی©
 برای بازگرداندن سودهای بورسی

خانه ملت: دکتر محمدباقر قالیباف در 
تشریح نشست غیرعلنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی، گفت: در روزهای اخیر 
به طور ویژه کمیسیون های تخصصی به 
ویژه کمیســیون  های اقتصادی مجلس 
پیگیر حل مسائل و مشکالت اقتصادی 
بودند و جمع بندی نمایندگان در مجلس 
به برگزاری نشســت غیرعلنی با حضور وزیــر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
منتهی شد و در این نشست رؤسای کمیسیون ها و نمایندگان، مطالبی را بیان 
کردند که جمع بندی آن را برای اطالع مردم فشرده و خالصه ارائه می کنیم.وی 
ادامه داد: در دو هفته قبل بحث افزایش ســرمایه و صرف سهام بدون حق تقدم 
یکی از موضوع های جدی بود که الیحه دوفوریتی آن در مجلس مورد بررســی 
قرار گرفت. این مســئله جزو کارهایی بود که در کمتر از 23 روز مورد بررسی، 

تصویب و ابالغ قرارگرفت. 
عزیزانی که در بورس هستند می دانند این اقدام چقدر می تواند به عمق بخشی، 
تثبیت و هدایت نقدینگی و حفظ نقدینگی و اموال مردم در بورس کمک کند.

قالیبــاف افزود: مجلس در این بخش نه تنها هیچ گونه کوتاهی ندارد بلکه توجه 
جدی به این حوزه خواهد داشت و جزو اولویت های مجلس یازدهم است.

درباره بورس، مجلس باید به تصمیم های جدید می رسید که رسید»
رئیــس قوه مقننه اظهارکــرد: در حوزه بورس باید به یــک تصمیم های جدید 
می رســیدیم که این تصمیم ها در مجلس اتخاذ شــد و با کمک وزیر اقتصاد و 
دارایی و رئیس سازمان بورس و مجموعه شورای عالی بورس که در روز پنجشنبه 
جلسه ای را داشتند و من در جریان مصوبات آن نشست هستم، مصمم به پیشبرد 
این کارها و مسائل هستیم.قالیباف تصریح کرد: یکی از تصمیماتی که اتخاذ شد 
بحث بازارگردانی در بورس بود، این مسئله یکی از نکات بسیار مهم و جدی است 

که ما باید به دو طریق به این مسئله توجه کنیم.
 نخســت اینکه باید به متغیرهای موجود در بــورس مانند حجم مبنا، حداقل 
سفارش، ضریب اعتباری سهام در حساب کارگزاران، سقف استفاده از اعتبار در 
بازارسرمایه و... توجه کنیم و قطعاً مجلس مصمم به انجام کارهای کارشناسی و 

نظارتی در این حوزه است.

تکلیف مجلس به شرکت های دولتی بورسی»
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: بحث بازارگردانی در بورس یک موضوع 
جدی و اساسی است، یکی دیگر از مسائلی که از همین امروز باید دنبال شده و 
ان شــاء اهلل اجرایی خواهد شد، این است که بخشی از شرکت هایی که در بورس 
هستند، شرکت های دولتی و حقوقی بوده که در زمان اوج بازار این شرکت ها به 
درآمدهایی رسیدند که بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد 
و در واقع از ظرفیت بورس کم شد. ما در مجلس مصمم هستیم آن شرکت هایی 
که اغلب دولتی هســتند و مدیریت دولتی دارند، مکلفند که این وجوه را مجدد 
به بازار بورس بازگردانند و بازار را تقویت کنند که این بازارگردانی باید به درستی 
پیش برود و کسی در این بازار خارج از این موضوع، لیدری بورس را انجام ندهد.

بررسی استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام»
قالیباف بیان کرد: یکی دیگر از مســائل و تصمیم ها، استفاده از ابزارهای پوشش 
ریســک و بیمه سهام بود، یعنی اختیارات فروش تبعی را با رعایت زیان ناموجه 
بــه منابع بیت المال وارد نکنیم، ولی این تصمیم را برای حفظ بورس انجام داده 
و پیش خواهیم برد. یکی دیگر از نکاتــی که مورد توجه قرار گرفت این بود که 
از ســازوکارهایی برای ســهام خزانه و کاهش مزیت های کاهش ســهام خزانه 
غیرمستقیم جهت تقویت ســازوکارهای رسمی سهام خزانه در بورس استفاده 
شود. البته موارد و تصمیم های دیگری نیز اتخاذ شد که در شرایط کنونی شاید 

فرصت نباشد آن ها را بیان کنم.

مجلس با تصویب یک طرح دو فوریتی برای  
اصالح قیمت خرید به کمک کشاورزان آمد

  تضمین گندم
اقتصاد/زهرا طوسی: ایران ساالنه به طور 
متوسط ۱۴میلیون تن گندم تولید می کند، 
اما دولت تاکنون توانسته ۸ میلیون تن از 
این محصــول را خریداری کند تا مثل هر 
سال پایین بودن نرخ خرید تضمینی سبب 
شود کشــاورزان از فروش حدود نیمی از  
گندم تولیدی کشور به دولت امتناع کنند.

در طول چند سال گذشته با وجود مشکالت 
عدیــده ناشــی از تأخیــر در اعالم قیمت 
خرید تضمینی گنــدم، قیمت پایین نرخ 
خرید، افزایش سرسام آور قیمت نهاده های 
کشاورزی و افزایش هزینه های 
تولید، کشــاورزان همچنان به 
تولیــد محصول اســتراتژیک 
گندم مشــغول هســتند، به 
طوری که حدود ۶ســال است 
به خودکفایی در این محصول 
رســیده ایم. بــرای حمایت از 
کشــاورزان طبق قانون دولت 
موظف شده نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی را پیش از 
آغاز فصل کشت اعالم کند، اما  
دولت هر سال هم در اعالم نرخ تعلل می کند 
و هــم نرخ خرید را پایین در نظر می گیرد، 
این آش و کاســه ای است که هر سال برپا 
می شــود تا در نهایت کشــاورزان ترجیح 
دهند گندم خود را به جای سیلوهای دولت 
راهی انبارهای دالالن کنند. از سوی دیگر 
چنان که سال جاری هم شاهد آن بودیم به 
دلیل عدم اعالم نرخ واقعی گندم، کشاورزان 
به ســمت تولید محصوالت دیگری مانند 
هندوانه، گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی و 
سایر صیفی جات رفتند که این تولید بیشتر 
از اندازه در زمان پیک برداشــت مشکالت 
جدی برای بازاررســانی داشت و سبب شد 
تا محصوالت کشاورزان روی دستشان باقی 
بماند که این امر منجر به هدررفت منابع آب 
و خاک شده و یک بازی دو سر باخت را برای 

طرفین رقم زد.

 تشکیل شورای قیمت گذاری»
 توسط مجلس

نگرانی مجلس نســبت به احتمال کاهش 
میزان تولید محصول استراتژیک گندم و 
در نهایت زیرسؤال رفتن دستاورد شگرف 
خودکفایی گندم و واردات آن سبب شد تا 
نمایندگان با تصویب یک طرح دوفوریتی 
بــرای اصالح قیمت خرید تضمینی گندم 
وارد گود شــوند. براســاس ایــن طرح، از 
این پس شــورای قیمت گــذاری حمایت 
محصوالت اساسی کشاورزی قیمت نهایی 
و واقعی خرید تضمینی را مشخص خواهند 
کرد. این شــورا متشکل از رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه، وزیر جهاد کشــاورزی، 
رئیس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره 

و نمایندگان مجلس است.
آن طور که احد آزادیخواه، دبیر کمیسیون 
کشــاورزی می گویــد بــرای واردات ۱2 
میلیون تن گندم به یک میلیارد دالر معادل 
۱۶هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم، در 
حالی که با حمایت از کشاورزان می توانیم 
ایــن میزان از محصول را با هزینه ۱2هزار 
میلیــارد تومانی در داخــل تولید کنیم و 
مابه التفاوت آن از کشــور خارج نشود،اما 
صحبت از خرید 3هزارو200تومانی است 
که با منطق جور درنمی آید و مابه التفاوت 
آن دست در جیب کشاورزان کردن است.

نرخ پایین و کاهش رغبت کشاورزان »
ملک زاده رئیس نظام صنفی کشــاورزی 
می گوید: در صورتی که هزینه های تولید 
براساس روال فعلی افزایش پیدا کند باید 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی حتی 
از این نرخ اعالم شده نیز تجدیدنظر کرد و 
نرخ جدیدی در شورای اقتصاد تعیین کرد.

عطــاء اهلل هاشــمی، رئیس بنیــاد ملی 
گندمــکاران کشــور  نیــز   از دو نگرانی 
می گوید نخســت اینکه با این نرخ پایین 
برای کاشت گندم  کشاورزان رغبتشــان 

کاهش یابد و این موضوع خودکفایی کشور 
 را در تولید این محصول زیرســؤال ببرد .

نگرانی بعدی این است که اگر کاشت گندم 
سودآور نباشد کشاورز به کاشت محصوالت 
دیگر همچون سبزی و صیفی روی می آورد 
که این موضوع الگوی کشت کشاورزی را با 
چالش مواجه می کند، چرا که تولید سبزی 
و صیفی بیش از نیاز کشور افزایش می یابد 
و همچون سال های گذشته مشکل فروش 

این محصوالت ایجاد می شود.

۱۰درصد پایین تر از قیمت  گندم »
وارداتی می فروشیم 

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی 
حاضرند گندم خود را ۱0درصد پایین تر از 
قیمت جهانی به دولت بفروشند، می افزاید: 
براســاس قانون کشاورز می تواند محصول 
خود را در بازار آزاد بفروشد و اگر نتوانست 
محصول خود را در بازار با قیمت مناســب 
بفروشد دولت باید به قیمت تضمینی آن را 

از کشاورز خریداری کند.
به گفته هاشــمی، قیمت گنــدم وارداتی 
در تیرماه امســال ۵هزار و ۷۴ تومان بوده 
وهمان طور که اعالم شد کشاورزان داخلی 
۱0درصد پایین تــر از این قیمت حاضرند 

گندم خود را به دولت بفروشند.
وی در پاسخ به مباحث مطرح شده مبنی 
بر به صرفه بودن واردات گندم  نیز می گوید: 
اگر دولت می خواهد گندم وارد کند ایرادی 
نــدارد، ما از دولــت می خواهیم به همان 
قیمت واردات در ســر مزرعه به گندمکار 
داخلی پرداخت کند  یا اینکه به کشاورزان 
اجــازه بدهد آن ها نیز گندم خود را چه به 

صورت محصول اولیه یا به صورت فراورده 
نهایی به کشــورهای دیگر صــادر کنند.
هاشــمی می گوید: قانون خرید تضمینی 
اجباری برای کشاورزان برای فروش گندم 
در سیســتم دولتی تعیین نکرده و گفته 
اســت اگر کشاورز نتوانست محصول خود 
را به قیمت دلخواه بفروشــد دولت موظف 
است براساس نرخ های اعالم شده در خرید 
تضمینی به عالوه تورم محصول را بخرد و 
ما از دولت می خواهیم این قانون را رعایت 

کند. 
همچنین اگر منافع ملی ایجاب می کند که 
وارداتی صورت پذیرد، انحصار فروش گندم 
به بازار های جهانی برداشته شود و کشاورز 
بتواند محصول خود را در بازار های جهانی 

عرضه کند.

باالخره چند؟»
با توجه به افزایش هزینه های افسارگسیخته 
و تــورم موجود در جامعــه تفاوت قیمت 
معناداری میــان قیمت های مدنظر دولت 
و شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و 
حتی میان تشکلهای تولیدی از جمله نظام 
صنفی کشــاورزی و مجمع ملی خبرگان 

کشاورزی وجود دارد.
نظام صنفی کشــاورزی قیمت تمام شده 
هرکیلوگرم گندم را بیش از ۷ هزار تومان 
و مجمع ملی خبرگان کشــاورزی قیمت 
تمام شــده گندم را ۵ هــزار و 200 تومان 
می داند که به نظر وزارت جهاد کشاورزی 
نزدیک است اما بر اساس اطالعات واصله 
دولــت به دنبال تصویب قیمــت 3 هزار و 

۵00تومانی است.

 مجمع ملی خبرگان 
کشاورزی قیمت 
تمام شده گندم را 
۵ هزار و ۲۰۰ تومان 
می داند که به نظر 
وزارت جهاد کشاورزی 
نزدیک است

بــــــــرش

تعرفه های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت   تسنیم:محمدباقر نوبخت گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه سیاست های مالی کشور در سال آینده به صورت 
انبساطی تدوین خواهد شد، اما تالش می کنیم برای نظم بخشی بیشتر به سیاست های اقتصادی بخش پولی کشور، الیحه بودجه این بخش انقباضی باشد تا جلو افزایش تورم گرفته شود. برای اینکه این منابع به 

افزایش تعهدات آینده دولت منجر نشود، روی سیاست های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولیدکننده کمتر می شود .

گزارش خبری

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی 

 فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه 
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دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع(

ب��ه افزای��ش  در نظ��ر دارد نس��بت 
حافظه جانبی سرورهای خود از طریق 
مناقص��ه عمومی اق��دام نماید. از 
دع��وت  ش��رایط  واج��د  ش��ركتهای 
می ش��ود جهت كسب اطالعات بیشتر 
به س��ایت دانش��گاه ب��ه آدرس زیر 

مراجعه نمایند. 
www.imamreza.ac.ir 
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 دانش�کده علوم پزش�کی تربت جام  در نظر دارد فضای فیزیکی به مس�احت تقریبی 60 متر مربع 
واقع در بیمارس�تان س�جادیه جهت ارائه خدمات عرضه و فروش مواد غذایی س�الم بهداش�تی و 
بسته بندی شده ) غذای گرم و سرد (  خود را از طریق انجام مزایده عمومی به صورت اجاره محل 
واگذار نماید. اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج 
آگهی با مراجعه به  سایت www.setadiran.ir اسناد و شرایط مزایده شماره 5099091219000002  
را دریافت و حداکثر 11 روز پس از پایان مهلت دریافت اس�ناد مناقصه نس�بت به بارگزاری اسناد 

مناقصه اقدام نمایند . قابل ذکر است :  
* تضمین  شرکت  در مزایده پرداخت مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادی شرکت کننده در مزایده می باشد.  

* کلیه پیش�نهادات رس�یده حداکثر 1 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارك در محل  دفتر ریاست 
دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.    
* تلفن پاسخگویی به سواالت :     52523123-52521811 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

فراخوان مزایده ) نوبت دوم (

شرکت  تینا  توس  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی خاص به شماره ثبت 9275 و شناسه 

ملی 10380250282

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
نشانی   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,19
آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  اصلی  مرکز 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا کاظم آبادپنج 
شنبه، محله کالت ، خیابان شهیدیزدان پناه 10 ، 
، پالک 0 ، طبقه همکف  خیابان شهیدجابری 3 
ماده  و  یافت  تغییر   9199167128 کدپستی 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد)982744(
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صنعتی  گاوداران  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  تعاونی  شرکت  گناباد  کویر  میعاد 

ثبت 411 و شناسه ملی 10380061120

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1396,11,20 ونامه 
تعاون  اداره  شماره1527مورخ97,4,13 
تصمیمات ذیل  گناباد  اجتماعی  رفاه  و  کار 
به  شرکت  سرمایه  افزایش   -1  : شد  اتخاذ 
معادل 30000  ریال  مبلغ 30000000000 

سهم 1000000 ریالی به تصویب رسید 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری گناباد )982853(
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مکانیزه  شماره  پیروآگهی  اصالحی  آگهی 
خ  ر 1مو 3 9 9 3 0 4 0 6 1 8 5 0 1 1 2 9 9

1399,05,30

و  مسافرتی  خدمات  شرکت  درخصوص   
شرکت  آرمان  گشت  یار  هشت  گردشگری 
و   51460 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
شناسه ملی 14004112386 در سطر پنجم 
عبارت " آقای حمیدرضا نورانی به شماره 
که  باشد  می  صحیح   "  3719590534 ملی 

بدین وسیله اصالح می گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )982856(
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با  سامه  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی   
مسئولیت محدود به شماره ثبت 124483 

و شناسه ملی 10101679354

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1398,05,19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
کلیه  امضای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق 
و  عادی  اوراق  و  برات  و  سفته  و  چک 
مدیره  هیئت  اعضای  امضای  با  اداری 
هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

میباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )983083(
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سیمگون  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   53599 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100987287

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بطور فوق العاده مورخ 1399,05,02 ) نوبت 
دوم ( تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم بتول 
خانم ماهرخ مقدم به کد ملی 0037866850 
ملی  کد  به  شیرازی  ابوالقاسم  حمید  آقای 
0031795560 خانم مریم تحصیلی به کد ملی 
0043362664 به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)983088( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شركت 
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سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983089(

 آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمگون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53599 و شناسه ملی 10100987287

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم بتول خانم ماهرخ مقدم به کد ملی 0037866850 بسمت رئیس هیئت 
مدیره آقای حمید ابوالقاسم شیرازی به کد ملی 0031795560 بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم تحصیلی به کد ملی 0043362664 بسمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای مرتضی محمودی به کد ملی 0064298507 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران ( تعیین گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وهمچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سرما سازان 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  جم  جام 

240785 و شناسه ملی 10102815385

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,04,31 مورخ  العاده  فوق  بطور 
به  ذیل  افراد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  سمت 
نا محدود انتخاب شدند: عاطفه امیر جمشیدی 
سیدمصطفی   0421005378 ملی  شماره  با 
سمیرا   3620981647 ملی  شماره  با  مهرجو 

بکلی با شماره ملی 0072290031 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)983093( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شركت 
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )982337(

آگهی تغییر محل شرکت آریا سیر اندیشه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3966 و شناسه ملی 10195009045

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,11,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت از آدرس 
قبلی به آدرس جدید: شهرستان شهریار - فاز 3 اندیشه خیابان ولیعصر - کوچه مجتمع تجاری نگین - ساختمان بازار نگین 
پالک 100- طبقه اول- واحد 59- کد پستی 3354692424 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
ثبت  تهران سازمان  استان  غیرتجاری شهرستانهای  ثبت شرکتها وموسسات  اداره  تبار سرپرست  قلی  اله  گردید. حجت 

اسناد وامالک کشور .
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سند مالکیت - برگ سبز خودروی هیوندا مدل 2012 
رنگ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 567ق44 ایران 
74  ش���ماره موت���ور G4KEBU509736 و ش���ماره 
شاسی KMHEC41CBCA355382 به مالکیت آتنا 
بهرامی مومنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
06
49
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م���دل   620 لیف���ان  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  ب���ه  متالی���ک   م���دادی  ن���وک  رن���گ   1392
شاس���ی  ش���ماره  و   LFB479Q120900529 موت���ور 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   NAKNF4223DB112152

 538 د 76 ای���ران 36 ب���ه مالکیت حمید س���لیمانی 
شلنگرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

 11950000140 ش���ماره  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
دررش���ته تاسیس���ات برق���ی س���اختمان  به نام 
اق���ای محمدرض���ا آم���وزگار کالت���ی ب���ه ش���ماره 
شناس���نامه 295مفقودگردیده واز درجه اعتبار 

س���اقط می باش���د 
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1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موض�وع مناقصه: احداث خ�ط انتقال گاز 30 
اینچ ورودی خلج جنوب مش�هد )به طول تقریبی 
4750 متر و احداث ایس�تگاه C.G.S دویس�ت هزار 200000متر 
مکعب بر س�اعت در مدت 300 روز تقویمی و با حداقل 2 گروه 

کاری مستقل 
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن حداقل رتبه 3 در رش�ته تاسیسات و تجهیزات و 
یا رتبه 4 در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا ب�ودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمن�ی از اداره کار و 

امور اجتماعی
د- ثبت ن�ام در س�ایت www.setadiran.ir و دریاف�ت گواه�ی 

امضای الکترونیکی
4- دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از

 ساعت 8:00 مورخ 99/06/24 تا ساعت 14:30 مورخ 99/6/30 
اعالم شده در سامانه ستاد 

5-بارگذاری اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی به همراه مس�تندات 
مربوطه مطابق مندرجات آن : در سایت مذکور تا ساعت 14:30 

مورخ 99/7/13 اعالم شده در سامانه 
6- ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مطابق 
مصوب�ه ش�ماره 123402/ت50659 ه هیئ�ت محت�رم وزیران و 

اصالحیه های بعدی آن می باشد .
ی�ادآور می گ�ردد کلیه مراح�ل مناقص�ه از طریق درگاه س�امانه 
www.                                         تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد.

ش�ایان ذک�ر اس�ت دسترس�ی ب�ه مت�ن ای�ن آگه�ی، در س�ایت 
ص�ورت  در  و  ب�وده  امکان پذی�ر   WWW.nigc-khrz.ir

  051-37072532 تلف�ن:  ب�ا  بیش�تر  اطالع�ات  کس�ب  ب�ه  نی�از 
فاکس 37640036-051 تماس حاصل شود .

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی - شماره مجوز: 1399/3210
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان خراسان رضوی
 )سهامی خاص(

صرف منابع برای اصالح قیمت ها   ©
به بازارسرمایه آسیب می رساند

بورس و ریزش هایــش در هفته های اخیر 
تبدیل به یک مسئله در اقتصاد ایران شده 
است. با وجود افزایش شاخص ها در ماه های 
گذشــته و اوایل ســال جاری که سودهای 
چند صددرصدی به ســهامداران داده شد، 
به نظر می رســد کســی انتظار ریزش بازار 
در این حد را نداشــت. مسائل مختلف در 
ریزش های بازارســرمایه عنوان شده است 
از تأثیر حقوقی ها بر بازار و ســایر عوامل، با 
اینکه ریزش ها و اصــالح جزئی از ذات بازار 
بوده و خواهــد بود، اما تالش هایی مضاعف 
بر آنچه بایــد صورت بگیرد برای حمایت از 
بازار دیده می شود. همه مسئوالن اقتصادی 
در همه دنیا اعــم از دولتی یا حاکمیت در 
برابــر تالطم های نابهنجار و ناخواســته ای 
که بی دلیل در بازارســرمایه ایجاد می شود، 
وظیفه حمایتــی دارند. مســئله ای که در 
ریزش های اخیر باید در نظر گرفت و درباره 
آن تحلیل های کارشناسی شده ارائه داد این 
است که آیا روند اصالحی که در حال حاضر 
در بازارسرمایه و بورس دیده می شود بی دلیل 
حادث شده اســت یا در راستای چارچوب 

ذات بازار صورت گرفته است؟ 
دولت در ریزش های اخیر با دستورالعمل ها 
و مصوبه هایی که با مسئوالن سازمان بورس 
مرتــب ابالغ می کنند بر آن هســتند تا به 
هــر طریق از بازار حمایــت و از ریزش بازار 

جلوگیری کنند. 
به نظر می رســد در حال حاضر در معدود 
مواردی به ســر می بریم که بایــد از روند 
اصالحی بازار تمکین به عمل بیاوریم، به این 
دلیل که حداقل در قالب عدد و رقم می توان 
به وضوح گفت این سطح حمایت از بورس 
توجیه ندارد؛بنابرایــن انتظار می رود دولت 
از تمام ظرفیت ها برای رهاســازی بورس و 
رسیدن به جایگاه واقعی بورس حمایت کند، 
به این معنا که فضای عمومی بازار باید مورد 
حمایت قرار بگیرد، چرا که صرف منابع برای 
نگهداری و اصالح قیمت ها در کوتاه مدت به 

بازارسرمایه آسیب می رساند.
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امســال 200هزار اشــتغال توسط کمیته امداد ایجاد می شود   تســنیم: مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: کمیته امداد وظیفه دارد همیشه از دو قشر سالمندان و بیماران 
صعب العالج تحت پوشش حمایت کند، ولی برای بقیه افراد تحت پوشش توانمندسازی را مبنای کار قرار داده است. کمیته امداد به  جای ماهی دادن به خانواده های تحت پوشش تور ماهیگیری می دهد که یاد بگیرند با 

مهارت خودشان ماهی بگیرند. وی گفت: امسال در کشور 200هزار اشتغال توسط کمیته امداد ایجاد می شود تا گام بزرگی در خودکفایی خانواده های زیرپوشش کمیته امداد برداشته شود.

رئیس سازمان پژوهش با اعالم اصالح جلد ریاضی سوم دبستان در سال آینده:

مجموعه کتاب های درسی را با هم ببینیم©
ایســنا: حســن ملکی، رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در پاسخ 
به پرسشــی درباره حذف کتاب قرآن از 
روی جلد کتاب درسی اول ابتدایی گفت: 
دو کتاب درسی ما در یکی دو هفته اخیر 
واکنش هایی در فضای مجازی داشــت و 
گاهی انتقادهای زیاد و تندی از ســوی 

منتقدان دلسوز داشتیم.
وی افزود: چاپ سپاری کتاب های درسی هفت، هشت ماه زودتر آماده سازی می شوند. به 
عنوان مثال برای سال ۱۴۰۰ از حاال فرایند آماده سازی را شروع کرده ایم و اگر این گونه 

عمل نکنیم با تأخیر در چاپ کتاب ها مواجه خواهیم شد.
ملکی با بیان اینکه مسئولیت بنده از اردیبهشت ۹۹ شروع شده و چهارماه است عهده دار 
ســازمان شده ام و این تغییرات در ماه های قبل انجام شده است، گفت: در فارسی اول 
ابتدایــی محتوای کتاب چه در قالب متن، تصویــر و قصه به گونه ای بوده که قرآن در 

موقعیت های مختلف آموزش داده شده است. 
وی ادامه داد: در یکی از نگاره ها تصویر قرآن پایین تلویزیون بود و برخی کارشناســان 
بحث داشته اند که جای قرآن مناسب نیست و با قداست کتاب مقدس سازگار نیست و 
به جمع بندی رسیده اند به طرق مختلف به محتوای قرآنی توجه شده و تصمیم می گیرند 
قرآن را از آن تصویر بردارند، مبادا تصور شــود قرآن وسیله زینتی است و برای صیانت 
از قرآن این کار را کرده اند. بنده توجیه نمی کنم؛ می توانستند نگاره دیگری هم طراحی 
کنند و طور دیگر عمل کنند، اما می توان آن را به حساب سهل انگاری گذاشت که ممکن 

است در حجم باالی کار رخ دهد.
وی با بیان اینکه وزیر هم تأکید داشت و ما حتماً این اصالح را انجام خواهیم داد، اظهار 

کرد: سال آینده با نگاره بهتری کار را اصالح می کنیم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، درباره حذف دختران از جلد کتاب 
ریاضی هم گفت: معتقد نیستیم که به نقش زنان و دختران کم بها بدهیم. در نگاه 
دینی مان هم چنین چیزی نیســت و زن و مرد هر دو انسان اند. فراموش نمی کنیم 
آموزه های امام راحل و رهبر معظم انقالب درباره زنان را؛ مطلقاً چنین چیزی مبنی 
بــر کم توجهی به زنان وجود ندارد. وی ادامه داد: دانش آموزانی که ریاضی ســوم را 
می خوانند، علوم پایه سوم را هم می خوانند. روی جلد علوم تجربی همه دختر هستند 
چرا مدافعان مردان نگفته اند روی این جلد تصویر پسران نیست؟ اگر موضع منفی 
درباره دختران وجود داشته باشد باید همه کتاب ها را دربرگیرد در حالی که این گونه 
نیست. ملکی با بیان اینکه چنین رویدادی رویداد خوبی نبود و مذموم است و نباید 
صــورت می گرفت، گفت: اما حاال چنین اتفاقی افتاده اما باید این تصویر را در کنار 
دیگر کتاب ها قرار داده و مجموعه کتاب ها را مشاهده کنند. البته معتقدم نباید تصویر 
دختران از روی جلد کتاب ریاضی برداشته می شد. خوب است که منتقدان کل نگر 
باشــند. وی افزود: اصل کار را نمی پسندیم و از اینکه این کار موجب تأثر بخشی از 
جامعه ما شــده، متأثرم و امیدوارم با اصالح  این تصویر در سال آینده از شرمندگی 
این قشر عزیز بیرون بیاییم، اما در مجموع نه موضع فکری ما این گونه است و نه آن را 
تأیید می کنیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عوامل پنهانی و فشارهای 
دیگر  روی مؤلفان علت بروز چنین حواشی برای کتاب های درسی هر چند وقت یک 
بار نمی شود، گفت:عوامل پنهانی که کارشناسان برای کار معینی ناچار باشند اقدامی 
انجام دهند، وجود ندارد. کارشناسانی که حضور دارند ممکن است سبک و سلیقه ای 

داشته باشند که اگر نظارت ضعیف باشد بخواهند سلیقه خود را اعمال کنند. 
ملکی ادامه داد: کارشناســانی که تولید کتاب های درسی می کنند از چند بینش باید 
برخوردار باشند. باید کارشناسان بینش ارزشی و اعتقادی داشته باشند و بدانند کدام 
تصاویر و محتوا از لحاظ ابعاد فرهنگی و... مناسب است. کارشناس کتاب درسی باید بداند 
تصمیماتش چه آثاری در جامعه خواهد داشت. در عین حال که نظارت ها مهم هست و 

باید نظارت ها را تقویت کنیم.

سقوط آمارهای فرزندآوری

زنگ خطر بیخ گوش جمعیت جوان کشور©
باشگاه خبرنگاران: موضوع فرزندآوری در 
تمامی کشور ها از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت و اغلب کشور ها برای تحقق هر چه 
بیشتر این مهم بسته های تشویقی متفاوتی 
را برای زوجین در نظر گرفته اند، اما بیشتر 
مسئوالن کشور همچنان از این موضوع مهم 

مغفول مانده اند. 

غفلت عمومی در خصوص سیاست های کلی جمعیت »
صالح قاســمی، پژوهشــگر تحوالت جمعیت ایران و جهان در خصوص معضل کاهش 
جمعیت در کشور اظهار می دارد: چند سالی است که مقام معظم رهبری و کارشناسان 
حوزه جمعیت، در خصوص تحوالت جمعیتی هشدارهای جدی داده اند و بیش از پنج سال 
است که به طور رسمی سیاست های کلی جمعیت به قوای سه گانه و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ابالغ شده است، اما با قاطعیت می گویم هنوز هیچ اتفاقی برای اجرای این 
سیاست ها نیفتاده است، چرا که مسئوالن مربوط نه تنها هیچ گونه اراده ای برای این منظور 
ندارند بلکه مجلس هم در دوره های نهم و دهم، کوتاهی های غیرقابل توجیهی برای این 
منظور داشته است که از آن جمله می توان به برخی از طراحی ها در الگوی پرداخت یارانه 

بنزین و اعطای وام ازدواج و... اشاره کرد که این ها کامالً ضد جمعیتی است.
وی ادامه می دهد: مجلس یازدهم هم که به تازگی شروع به فعالیت کرده  قول هایی به 
منظور افزایش نرخ رشد جمعیت داده که آن هم هنوز در این مدت کوتاه منجر به نتیجه 
محسوسی نشده است و این نشان می دهد در کشور ما یک غفلت عمومی در خصوص 

سیاست های کلی جمعیت وجود دارد.
قاسمی با اشاره به پیامد های منفی کاهش نرخ فرزندآوری در ساختار جمعیتی جامعه، 
می افزاید: کاهش گروه سنی جوانان در ساختار جمعیتی جامعه می تواند آسیب زا باشد، 
چرا که در ساختار جامعه، یک گروه سنی با عنوان 6۴ -۱5 ساله داریم که به گروه کار 
و فعالیت مشهور هستند و دنیا هم این گروه سنی را به این عنوان می شناسد. وقتی این 
گروه از دو سوم جامعه کمتر شود، سبب می شود که نیروی کار و فعالیت کاهش پیدا کند 

و پیامد های منفی گریبان گیر جامعه شود که مهم ترین آن ها، مشکالت اقتصادی است.
وی با اشاره به دیگر پیامدهای منفی کاهش نرخ جمعیت در کشور بیان می کند: با کاهش 
فرزندآوری در کشــور نهادهای تأمین و حمایت اجتماعی نیز تحت فشار بیشتری قرار 
می گیرند، چرا که با افزایش میانگین سنی بازنشستگان، میزان بیمه و مالیات پرداختی 
افراد نیز بیشتر می شود تا نهادهای مربوط بتوانند بازنشستگان را تأمین کنند که به دنبال 
آن فشار اقتصادی بیش از پیش شده و نهاد خانواده دچار یک دگرگونی جدی می شود و 
از طرف دیگر ضریب امنیت ملی و قدرت دفاعی کشور به خاطر سالخورده شدن جامعه 
به شدت کاهش پیدا می کند و تراکم جمعیت در روستاها و شهرها محسوس می شود، به 

طوری که روستاها خالی از سکنه  و افراد طالب حاشیه نشینی می شوند.
قاســمی با بیان دو راهکار اصلی برای عبور از بحران همه جانبه کاهش جمعیت، اظهار 
می دارد: راهبرد نخســت این اســت که بحران کاهش جمعیت باید برای تمامی مردم 
کشــور تبیین و ابعاد آن به درستی تعریف شود و راهبرد دوم این است که باید  از تمام 
نهادهای مسئول، یک مطالبه گری جدی در خصوص معضل کاهش جمعیت شود و یک 
گفتمان عمومی نیز با عنوان اینکه »چرا موضوع تحوالت جمعیت و حمایت خانواده برای 

فرزندآوری در دستور کار این نهادها نیست«، شکل گیرد. 

سلبریتی ها یکی از عوامل کاهش فرزندآوری »
ســیدامیرعباس عبداللهی،جامعه شــناس نیز در خصوص معضل فرزندآوری در کشور 
اظهار می دارد: با توجه به بافت فرهنگی جامعه و مسائل پیچیده آن، سلبریتی ها یکی از 
عوامل تأثیرگذار در کاهش فرزندآوری در کشور هستند، چرا که با افزایش فعالیت اغلب 
ســلبریتی ها در فضای مجازی و نمایش تصاویر خود با حیوانات، سبب دورشدن نگرش 
فرزندآوری مردم شده اند تا جایی که پیشتر یکی از این سلبریتی ها اعالم کرده بود حاضر 
است به جای داشتن فرزند با گربه خود زندگی کند و تمام این ها الگوگیری از غرب است که 
به دنبال آن موضوعات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم مطرح می شوند که تأثیرات زیادی دارند.

عبداللهی می گوید: بحران کاهش جمعیت تأثیرهای بسزایی در تمامی ابعاد جامعه دارد 
که از آن جمله می توان به کمبود نیروهای امنیتی و کار اشاره کرد، زیرا جامعه ای که برای 
دفاع از کشور و فعالیت های اقتصادی خود با کمبود نیروهای جوان روبه رو باشد، می تواند 

متحمل آسیب های غیرقابل جبرانی شود.
وی با اشــاره به نقش کلیدی دولت و مجلس برای حل معضل کاهش جمعیت در کشور، 
تأکید می کند: دولت و مجلس، به عنوان دو اهرم کلیدی می توانند در موضوع مهم فرزندآوری 
نقش آفرینی کنند، اما متأســفانه با اهمال کاری های خود، این موضوع مهم را به فراموشی 

سپرده اند که با گذشت زمان، کمبود نیروهای جوان بیشتر در کشور احساس می شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی    کم کم سرو کله پاییز 
از راه می رسد و با وجود اینکه پاییز دنیا را زیباتر 
از همه فصل ها می کند و طبیعت به یک فضای 
دل انگیز تبدیل می شود، اما برای برخی از مادران 
زمین  که  امسال  به ویژه  است  نگران کننده  کمی 
میزبان میهمان ناخوانده کروناست، این نگرانی را 
در مقایسه با سال های قبل دوچندان کرده است 
و مادران همان طور که لباس های گرم را از کمدها 
بیرون می آورند، به این فکر می کنند که چه کنیم 

فرزند عزیزمان از سرماخوردگی در امان باشد.
 بــه طور حتم، یکی از رایج ترین روش هایی که این 
روزها به ذهن همه می رسد، تزریق واکسن آنفلوانزا 
برای پیشــگیری از ابتال به ایــن بیماری و احتماالً 
کاهش خطر ابتال به کروناســت، اما این راهکار به 
این ســادگی ها عملی نیست؛ چرا که همان قدر که 
از مزایای تزریق واکسن آنفلوانزا شنیده ایم، اخباری 
هم درباره مضر بودن آن به گوشــمان خورده است. 
در بعضی از متن های شبکه های مجازی هشدارهایی 
درباره اســتفاده از این واکسن مطرح می شود، یک 
نفر اعالم می کند تزریق »واکســن آنفلوانزا بی فایده 
است و بهتر است زحمت زیادی به خودتان ندهید«، 
دیگری می گوید »این واکسن را تنها عده معدودی 
از کــودکان باید تزریق کنند نــه همه آن ها«،خبر 
دیگری هم می رسد از اینکه» تزریق واکسن آنفلوانزا 
نه تنها مفید نیست بلکه خطرناک است؛ مثل پیام 
مادری در گروه های تلگرامــی که گفته بود فرزند 
سالم و سرحالش، پس از تزریق این واکسن، دچار 
بیماری های زیادی شده، اندامش به فلج مبتال شده 
و کارش به بیمارستان و مراقبت های ویژه کشیده، 
او از پزشــکان خواسته بود به مردم این اطالعات را 
بدهند که تزریق این واکسن، به جای مفید بودن، 
ممکن است موجب تجمع عفونت ویروسی شده و 
گلبول های سفید به رشته های عصبی حمله کرده و 

عواقب زیادی به همراه داشته باشند و...«.
در میان این همه خبر و اطالعات متناقض، باالخره 
باید چه کار کرد؟ به ســراغ واکســن آنفلوانزا برای 
پیشــگیری از ابتال به این بیماری فصلی برویم یا 
خطراتــش را به جان نخریــم و از راه های دیگری 

مراقب سرما نخوردن فرزندانمان باشیم؟
 
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا »

شروین شکوهی، متخصص بیماری های عفونی 

و فلوشــیپ فوق تخصصی عفونت در بیماران 
پیوندی و ســرطانی در پاســخ به این پرسش 
که تزریق واکســن آنفلوانزا بــرای چه افرادی 
توصیه می شــود، می گوید: تزریق واکســن به 
منظور پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا برای همه 
گروه ها به جز نوزادان پیــش از 6 ماه توصیه 
شــده، اما تأکید بر افراد پرخطر است که بهتر 
است دو بار در سال و با فاصله یک ماه تزریق 
شود و بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا از 
اوایل تا اواســط مهرماه است، به این دلیل که 
اگر واکسیناسیون زودتر صورت بگیرد، ممکن 
است اواخر فصل ایمنی بدن آن ها کاهش یابد و 
اگر واکسیناسیون دیرتر از زمان مذکور صورت 
گیرد به ایــن دلیل که دو هفته پس از تزریق 
آنتی بادی در بدن ایجاد می شود، ممکن است 
با شــروع همه گیری، آنتی بــادی در بدن فرد 
ایجاد نشده باشــد و فرد مبتال شود؛ بنابراین 
با توجه به اینکه حــدس می زنیم همه گیری 
آنفلوانزا اواخر مهر و اوایل آبان شروع می شود، 
بهترین زمان تزریق واکسن اواسط مهر است، 
اما اگر خانواده ای برای تزریق این واکســن در 
مدت اشاره شده اقدام نکرد، تزریق آن تا پایان 

زمستان مانعی ندارد. 

شروع همه گیری »
بیماری های تنفسی از مدارس 

و مهدهای کودک 
دکتر شــکوهی ادامه می دهد: با 
توجــه به اینکه این واکســن به 
تعداد همه افــراد جامعه وجود 
نــدارد بهتر اســت افــرادی که 
بیشــترین احتمــال مواجهه و 
یا ایجــاد عــوارض خطرناک و 
سنگین بیماری آنفلوانزا را دارند، 
نســبت به تزریق آن اقدام کنند 
که گروه نخست شامل کارکنان 
حوزه بهداشت و درمان که بیش 
از ســایر افراد جامعه در معرض 
خطر هستند می شود و گروه های 

بعدی شامل همه افراد دارای سن بیش از 65 سال، 
کودکان زیر پنج ســال، مبتالیــان به بیماری های 
قلبی و ریوی مزمــن، خانم های باردار، مبتالیان به 
سرطان که تحت درمان هستند، بیماران پیوند عضو، 
مبتالیان به بیماری دیابت و نارســایی کلیه، افراد 
دارای اضافه وزن و کســانی که به هر دلیلی دچار 
نقص سیستم ایمنی هستند و بیماری آنفلوانزا در 
این افراد عارضه شدیدتری دارد، برای پیشگیری از 

ابتال به این بیماری ویروسی باید 
عالوه بر رعایت نکات بهداشتی 
و دوری از افراد مبتال، نسبت به 
تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.
فوق تخصصی  فلوشــیپ  ایــن 
عفونــت در بیمــاران پیوندی و 
سرطانی تصریح می کند: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در جهان 
بهتر اســت امســال همه افراد 
جامعه نسبت به تزریق واکسن 
آنفلوانزا اقدام کننــد، اما افرادی 
که جزو گروه های پرخطر هستند 
در اولویــت قرار دارند، همچنین 
در صورتی که بازگشایی مدارس 
ادامه داشته باشد، ضرورت دارد 
همه کادر مدرسه، دانش آموزان و اولیای آن ها نسبت 
به تزریق این واکســن اقدام کنند؛ چرا که هر ساله 
بخش عمده ای از همه گیری بیماری های تنفسی از 

مدارس و مهدهای کودک  شروع می شود. 

فقط واکسن آنفلوانزای سال جاری تزریق شود»
ایــن متخصــص بیماری های عفونــی همچنین 
می افزاید: نکته بعدی که باید در خصوص واکســن 

آنفلوانزا عنوان شــود این است که با توجه به اینکه 
ویروس آنفلوانزا انواع مختلفی دارد و هر سال نسبت 
به سال قبل تغییر ماهیت و ژنتیک می دهد، ضرورت 
دارد واکسن آنفلوانزای سال جاری تزریق شود، زیرا 
در واقع واکسن آنفلوانزای سال های قبل تأثیری در 
پیشــگیری از ابتال به آنفلوانزایی که در سال جاری 
شیوع دارد، نخواهد داشت. بر همین اساس واکسن 
آنفلوانزایی که در حال حاضر در ســطح بازار داروی 
کشور موجود است نیز انواع مختلفی )سه ظرفیتی و 
چهار ظرفیتی( دارد که بهتر است برای کودکان زیر 
ســه سال نصف دز تعیین شده از نوع سه ظرفیتی 
این واکسن تزریق شود و برای افراد باالی سه سال 
به ویژه افراد مبتال بــه بیماری های زمینه ای از نوع 
چهار ظرفیتی تزریق شــود، با این حال با توجه به 
شرایط تحریم و همزمانی شیوع بیماری کووید ۱۹ با 
آنفلوانزا در سال جاری نباید به این مسئله تأکید کرد 
و آنچه حائز اهمیت است تاریخ تولید واکسن) تولید 

سال جاری( است. 
دکتر شکوهی با بیان اینکه در سال های گذشته بیشتر 
مردم بدون مشکل جدی از این بیماری بهبود یافته اند، 
می گوید: این بیماری تنها برای تعدادی از افراد جامعه 
پرعارضه تر است و وزارت بهداشت هرگز واکسیناسیون 
همگانــی را برای آنفلوانزا توصیــه نمی کند؛ چرا که 
رعایت نکات بهداشت فردی مهم ترین راه پیشگیری 
از بیماری است به ویژه در شــرایط فعلی استفاده از 
ماسک، شست و شوی مرتب دست ها با آب و صابون، 
خودداری از حضور غیرضروری در مکان های شــلوغ 
برای پیشــگیری از انواع بیماری های ویروسی به ویژه 
کرونا و آنفلوانزا ضروری است و همواره رعایت فاصله 

فیزیکی توصیه می شود.

کابوس پزشکان»
وی در خصــوص تفــاوت عالئم آنفلوانــزا و کرونا 
می گوید: متأسفانه این موضوع از روی عالئم بالینی 
قابل تشخیص نیست و با وجود اینکه درمان هر یک 
از دیگری متفاوت است، تشخیص این دو بیماری از 
یکدیگر برای پزشکان بسیار دشوار است و از هم اکنون 
برای همکاران ما به یک کابوس تبدیل شده است؛ 
بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از 
ماسک، شست و شوی مکرر دست ها با آب و صابون 
و همچنین حفظ فاصله فیزیکی، اهمیت فوق العاده 

زیادی در پیشگیری از ابتال به این دو بیماری دارد.

یک متخصص بیماری های عفونی در گفت وگو با قدس:

تشخیص آنفلوانزا از کرونا؛ کابوس پزشکان شده است!

همه دانش آموزان، 
اولیا و مربیان آن ها 

نسبت به تزریق 
واکسن آنفلوانزا 

اقدام کنند

بــــــرش

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

دستچین

فیلترینگ، کاربران را در مقابل پلتفرم های داخلی قرار می دهد
خانه ملت: مجتبی رضاخواه، طراح طرح کاربردی شــبکه ملی 
اطالعات می گوید: تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم های پرکاربرد 
خارجی با نمونه های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آن ها 
الزم است و با فیلترینگ خارجی ها بومی ها نه تنها رشد نمی کنند 

بلکه کاربران هم در مقابل پلتفرم های داخلی قرار می گیرند.

رعایت نکردن عدالت در رسیدگی به تخلف وکال 
خانه ملت: حســن نوروزی، نماینده مردم در مجلس یازدهم، 
با اشاره به عدم رعایت عدالت در زمان رسیدگی به تخلف وکال 
در کانون وکالی دادگستری، ادامه داد: تخلف های گزارش شده 
به کانون وکال یا مورد رســیدگی قرار نمی گیرند یا رأی به نفع 
وکال داده می شود که می طلبد قوه قضائیه به این موضوع ورود 

پیدا کند.

انتقاد از بیمارستان های خصوصی در روزهای کرونایی
خانه ملت: سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون 
بهداشــت مجلس بــا انتقاد از اینکــه تعداد محــدودی از 
بیمارســتان های خصوصی در دوران شــیوع کرونا، اقدام به 
بســتری بیماران کووید ۱۹ کردند، گفت: وزارت بهداشــت 
باید در سیاســت گذاری های خود توجه داشــته باشــد که 
بیمارستان های خصوصی در درمان بیماران حادی که جنبه 

سودآوری کمی برای آن ها دارد، ورود پیدا نکردند.

نظامی و انتظامی

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی:
۶۵درصد سربازان ارتش باید 

آموزش های مهارتی ببینند
 مهر    فرمانده قــرارگاه مهارت آموزی گفت: 
امسال 65درصد ســربازان ارتش باید آموزش 
مهارتی را طی کنند. سردار سیدمهدی فرحی 
افزود: خوشــبختانه حدود ۱۰ تــا ۱5درصد 
سربازان ورودی نیروهای مسلح دارای مهارت 
هستند که از آن ها آزمون گرفته شده و مدرک 
به آن ها اعطا می شــود و همچنیــن با مجوز 
صــادره، کارگاه های واجد شــرایط نیروهای 
مســلح به عنوان محیط کار واقعی به رسمیت 
شناخته شــده و افراد شاغل در آن ها می توانند 
گواهی مهارت آموزی بگیرند. وی خاطرنشــان 
کرد: در سال ۱۴۰۱ همه سربازان باید دست کم 
یــک تخصص را آمــوزش ببیننــد و حداقل 
۳۰درصد از ســربازان منقضی خدمت باید به 
اشتغال برسند و در این راستا سامانه ماهرسان 
طراحی شــده است که سرباز در پایان خدمت 
وارد این سامانه شده و با رصد، هدایت، حمایت 

و تسهیلگری ان شاء اهلل به اشتغال برسد.

خانه و خانواده

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
ضرورت افزایش ۶۰درصدی 

حمایت از زنان سرپرست خانوار 
 خانه ملت    نایب رئیس کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت در اجرای 
طرح توانمندسازی زنان حدود ۴۴درصد از زنان 
سرپرســت خانوار را در مناطق حاشیه نشــین و 
سکونتگاه های غیررسمی تحت حمایت قرار داده، 
اما این عدد باید در پایان برنامه ششم به حداقل 
6۰درصد برسد. ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
گفت: دولــت الیحه ای دربــاره عدم تصویب این 
طرح ها در مجلس ارائه کرده بود که مورد مخالفت 
اعضای این کمیسیون قرار گرفت، زیرا دولت در 
چهار سالی که از عمر برنامه ششم می گذرد، باید 
طرح توانمندسازی را در قالب الیحه ارائه می کرد.

وی بیان کرد: دولت همچنین براساس ماده )8۰( 
برنامه ششــم توسعه در بحث مقابله، پیشگیری و 
کاهش آســیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طالق، 
حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اجتماعی باید 
به گونه ای عمل کند که در پایان پنج سال این برنامه 
آسیب های اجتماعی 25درصد کاهش داشته باشد.

آموزش

رئیس دانشگاه تهران:
 کاهش داوطلبان گروه ریاضی 

نگران کننده است
 فــارس    محمود نیلی احمدآبــادی، رئیس 
دانشــگاه تهران، در مراسم آغاز سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و 
فناوری کشور بر ضرورت توجه به علوم پایه در 
دانشگاه ها تأکید و اظهار کرد: در کنکور امسال 
شــاهد کاهش تعداد داوطلبان گروه ریاضی و  
فیزیــک بوده ایم به طوری که ۱5۰هزار نفر در 
گروه ریاضــی و فیزیک، 5۹۴هزار نفر در گروه 
تجربی و ۳۴۱هزار نفر در گروه انسانی شرکت 
کردند. وی گفــت: در کنار توجــه داوطلبان 
به علوم انســانی که مورد نیاز جامعه و موجب 
خوشحالی اســت، کاهش داوطلبان در گروه 
ریاضی و فیزیک به شــدت نگران کننده است، 
زیرا علوم پایه مبنای توســعه و رشد کشور را 

فراهم می کند.
نیلی احمد آبــادی گفت: باید فکــری به حال 
کاهش تمایل داوطلبان به رشته های علوم پایه 

و ریاضی و فیزیک کرد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:
 تالش برای بازگشت کودکان 
بازمانده از تحصیل به مدرسه 

 ایسنا    حبیــب اهلل مسعودی فرید، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به طرح انسداد 
مبادی بی سوادی گفت: در این راستا وزارت رفاه 
کد ملی کودکانی که زمان تحصیل آن ها فرارسیده 
است، اما نامشــان در مدرسه نیست را شناسایی 
کرده و از طریق ســمن های همکار با وزارت رفاه، 
با خانــواده کودک تماس می گیرند. برخی از این 
کودکان که مددجوی سازمان بهزیستی هستند 
به ســازمان بهزیســتی ارجاع داده می شــوند و 
بهزیستی آن ها را بررســی می کند که در حوزه 
اجتماعی پیگیری هایی از طریق سازمان بهزیستی 
انجام شده است و تعداد زیادی از این کودکان به 
مدرسه برگشــته اند. همچنین وضعیت کودکان 
معلول بازمانده از تحصیل نیز مورد به مورد بررسی 
می شود. سازمان برنامه و بودجه نیز جلسات خوبی 
با وزارت رفاه داشته است که اگر کودکی به دلیل 
مشکالت اقتصادی و معیشتی از تحصیل بازمانده 

است، به آن ها کمک کند.

سالمت

یک  فوق تخصص تغذیه:
 ایرانیان 

گیاه خواری نکنند
 برنا    محمدرضا وفا، فوق تخصص رژیم درمانی 
و تغذیه گفت: دانشگاه های معتبر دنیا مهم ترین 
پیامشان این است که تمامی افراد برای دستیابی 
به تغذیه ســالم بایــد خوراکی هایی که مصرف 

می کنند به شکل طبیعی باشد.
وی افــزود: ســبزی و صیفی جــات براســاس 
توصیه های دانشگاه هاروارد به طور روزانه باید5 تا  
۹ نوبت سبزی، میوه و صیفی  همراه با وعده های 
غذایی و میان وعده ها مصرف شود. در کشورهای 
غربی الگوهــای گیاه خواری وجــود دارد، چون 
براساس اقدام های انجام شده در روند گیاه خواری 
فرد ویتامین های آهن، روی و... را دریافت می کند، 
اما در کشور ما چنین قابلیت هایی در روند تغذیه 

وجود ندارد و توصیه ای به گیاه خواری نیست.
وفا تأکید کرد: با وجود تبلیغات در فضای مجازی 
رژیم کیتو از لحاظ علمی چندان تأیید شده نیست 
و یک مرجع پژوهش محور دانشگاهی آن را تأیید 

نکرده است.

خبر

برداشت آزاد
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مدرسه های تخته سیاه محور، معلم محور و نمره محور
ایسنا: جمال الدین اکرمی، شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان 
دربــاره کیفیت روش تدریس کتاب های درســی ادبیات می گوید: 
مدرســه های ما همچنان تخته سیاه محور، معلم محور و نمره محور 
هستند. عواملی که موجب می شود همان جنبه های اندک کاربردی 
هم که در کتاب های درسی وجود دارد، از کارکرد اصلی خارج شود، 
این است که معلمان ما با ادبیات امروز کودک و نوجوان آشنا نیستند.

دانشگاه آزاد این نگاه را برنمی تابد
مهر: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد می گوید: اینکه 
بگوییم کرونا آمد، غذای دانشــجویی توزیــع نمی کنیم، اردو هم 
نمی فرســتیم، پوستری هم نباید چاپ کنیم و مسجد هم تعطیل 
شد و در این شرایط صرفه جویی اقتصادی کرده ایم، خیر، این نگاه 
را برنمی تابیم و به جد روی مســائل فرهنگی در فضای مجازی کار 

می کنیم و برنامه های خود را پیش می بریم.

صف ۱۰۰هزار نفری متقاضیان پذیرش بدون کنکور
فارس: فاطمه زرین آمیزی، ســخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشور، درباره وضعیت ثبت نام داوطلبان در دوره های پذیرش بدون 
کنکور دانشگاه ها اظهار کرد: ۱۰۴هزار و 2۱۳ نفر در دوره های بدون 

آزمون سراسری ۹۹ ثبت نام کرده اند.
به گفته وی، با تمدید مهلت ثبت نام، امکان ویرایش انتخاب ها هم 

برای داوطلبان فراهم شده است.

دوست دارم در تأمین اجتماعی بمانم
خبرگزاری صدا و سیما: مصطفی ساالری، مدیر عامل سازمان 
تأمین اجتماعی در پاســخ به پرسشــی مبنی براینکه آیا به شما 
پیشــنهادی برای وزارت صمت داده شــده اســت یا خیر، گفت: 
بحث های کلی مطرح شــده، اما من خدمــت به جامعه مخاطب 
سازمان تأمین اجتماعی را بسیار می پسندم و دوست دارم در تأمین 

اجتماعی بمانم.

کمبود نظارت بر مراکز، عامل افزایش سقط غیرقانونی جنین
برنا: زهره ســادات الجوردی، نماینده مجلــس گفت: در کمیته 
جمعیت کمیســیون فرهنگی در حال تهیه طرحی در مورد سقط 
غیرقانونی جنین هستیم تا ان شاءاهلل در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی مورد تصویب قرار گیرد.
به گفته وی، با وجود اینکه در این زمینه قانون وجود دارد، اما چون 
نظارت ها کافی نیست همچنان شاهد سقط های غیرقانونی جنین 

در کشور هستیم.

جلوگیری از باندبازی و استخدام های بی ضابطه در هالل احمر
ایسنا: محمدحسن قوســیان مقدم، دبیرکل جمعیت هالل احمر 
می گوید: یکی از دغدغه های اصلی مســئوالن ارشد این جمعیت 
از زمــان حضور مجدد در جمعیت هالل احمر، ایجاد شــفافیت و 
جلوگیری از باندبازی و اســتخدام های بی ضابطه بوده و هالل احمر 
برای احقاق حقوق نجاتگران، تمام تالش خود را به کار گرفته است.
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اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

آتش سوزی ها سه ایالت غربی آمریکا را سوزانده است

خاکستر نشین ها
  جهان/ علی نیک پنــدار  اول ویروس، بعد 
گرمــا، حاال هم آتش و پــس از این هم گرما، این 
همه آن چیزی اســت کــه ســال 2020 برایمان 
داشته است. این متن یکی از توییت هایی است که 
فعاالن اجتماعی در غــرب ایاالت متحده آن را به 
اشتراک گذاشته اند. 40کشته، صدها مفقود، بیش از 
نیم میلیون آواره و شهرهایی که دیگر وجود ندارند، 
ارمغانی است که آتش تاکنون برای سه ایالت غربی 
آمریکا یعنی کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن به همراه 
داشته اســت. در همین حال یک مقام مسئول در 
بخش امداد گفته است که ایالت اورگان باید خودش 

را برای »تعداد باالی مرگ و میر« آماده کند.
آتش ســوزی های شــدید چهار هفته است که 
در این ســه ایالت جریان داشته است. در کنار 
میلیون هــا هکتار جنگلی کــه از بین رفته اند، 
تاکنون دو شــهر »فونیکس« و »تالنت« در ایالت 
اورگان هم از روی نقشه محو شده اند. شهرهای 
زیاد دیگری هم هســتند که بخش اعظم آن ها 
از بین رفته اســت. بیش از 500هزار نفر هم از 

خانه های خود فرار کرده اند.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا هم در گفت وگویی 
با خبرنگاران خطاب به مسئوالن و نخبگان جهان 
گفت: »فقط کافی اســت به کالیفرنیا بیایید و با 
چشم خود ببینید که تغییر اقلیم چه بر سر ما 
آورده اســت«. کالیفرنیا، پرجمعیت ترین ایالت 
آمریکا، هم اکنون در حــال گذراندن گرم ترین 
تابســتان تاریخ هواشناســی خود اســت. لس 

آنجلس، بزرگ ترین شــهر این ایالت به تازگی 
رکورد 4۹.4 درجه سلســیوس را ثبت کرد که 
گرم ترین دما از زمان ثبت منظم دما در این شهر 

محسوب می شود.
به گفته مرکز آتش ســوزی ملی آمریکا فقط در 
آتش ســوزی هفته های اخیر در این ســه ایالت 
ناحیه ای به وســعت بیش از 4.5 میلیون جریب 
)بیش از ۱.۸ میلیون هکتار( را سوزانده است و هنوز 

هم ادامه دارد.
IQAir.بــه گــزارش مؤسســه »ای کیــو ایــر

com« دود ناشــی از آتش ســوزی ها سبب شده 
پورتلند، بزرگ ترین شــهر اورگان، اکنون بدترین 
کیفیت هوای جهان را داشــته باشــد و بعد از آن 

سانفرانسیسکو و سیاتل قرار می گیرند.

آتش سوزی های عمدی؟»
همه این ها در حالی اســت که گفته می شود این 
آتش سوزی ها عمدی بوده است. طبق این ادعاها، 
گروه موسوم به »آنتی فا« این آتش سوزی ها را به راه 
انداخته است. در حال حاضر در ایالت اورگان حدود 
20آتش ســوزی مختلف فعال است. این تعداد در 
ایالت واشنگتن بیش از ۱5مورد است. به گزارش 
بی بی سی، حداقل یک آتش سوزی در اورگان )آتش 
سوزی آلمیدا که از ویرانگرترین ها در تاریخ ایالت 
اســت( ممکن است به صورت عمدی شروع شده 
باشــد. حتی عکس ها و تصاویری هم از چگونگی 
شکل گیری آتش سوزی ها در فضای مجازی منتشر 

شده است. پیش از این هم مقام های ایالت کالیفرنیا 
گفتــه بودند کــه ترقه بازی در یــک پارتی علت 
شکل گیری یکی از چندین آتش سوزی بوده است.

باوجــود این پلیــس و اف بی آی اصــرار دارند که 
این آتش ســوزی ها کامالً طبیعی اســت. شرکت 
فیس بوک هم گفته اســت، همه پست هایی را که 
ادعای عمدی بودن آتش در آن ها مطرح شده باشد، 
از روی شبکه های اجتماعی حذف می کند. مدیران 
فیس بوک اعالم کرده اند این پست ها ممکن است 

اذهان را منحرف کنند!

سفر ترامپ به ایالت دموکرات»
از طرفــی ترامــپ که این روزها حســابی درگیر 
انتخابات است قرار شده امروز به کالیفرنیا سفر کند. 
رئیس جمهور آمریکا پیش از این هرگونه اثرگذاری 
تغییرات اقلیمی بر آتش ســوزی های غرب آمریکا 
را منتفی دانســته و بی تدبیری مدیران ایاالت در 
کنترل آتش سوزی را علت اصلی این شرایط معرفی 

کرده است.
ترامپ ماه پیش در تجمعی، خطاب به فرمانداران 

ایالت ها گفته بود: باید جنگل هایتان را تمیز کنید. 
سال های سال اســت برگ و شاخه های شکسته 
جمع شده که خیلی قابل اشــتعال است«. اشاره 
ترامپ به یک دوره کم آبــی طوالنی در کالیفرنیا 
است که میلیون ها درخت را از بین برده و سوخت 

مساعدی برای آتش سوزی ها فراهم می کند.
باوجود این، گوین نیوســام، فرمانــدار دموکرات 
کالیفرنیا روز جمعه ضمن اشــاره به ناکامی ها در 
مدیریت جنگل داری در دهه های اخیر اضافه کرد: 
»این یک دیدگاه است، اما مسئله ما این نیست. این 
لعنتی بحران اقلیمی است. با واقعیت روبه رو شده ایم 

و در برابر چشمان ما اتفاق می افتد«.
اگرچه دعواهــای جمهوری خواهان و دموکرات ها 
و الپوشــانی های اف بی آی همچنــان ادامه دارد 
اما آنچه واضح اســت اینکه به احتمال زیاد تعداد 
تلفات مردمی در آتش سوزی ها بیشتر خواهد شد 
و بسیاری از آمریکایی ها وقتی متوجه می شوند باید 
فرار کنند که آتش به دیوارهای خانه شان رسیده 
است و این در حالی است که هنوز آتش سوزی های 

نوامبر و اکتبر از راه نرسیده اند.

وزیر دفاع چین:
آمریکا بزرگ ترین تهدید ©

صلح جهانی است
جهان: وزیر دفاع چین 
گزارش  گذشــته  روز 
درباره  آمریکا  انتقادی 
فعالیت های نظامی این 
کشور را محکوم کرد و 

گفت: این ایاالت متحده است که بزرگ ترین 
تهدید برای نظــم بین الملل و صلح جهانی 
اســت. وی ادامه داد: چندین سال شواهد و 
مدارک نشان می دهد که این آمریکاست که 
بر ناآرامی منطقه ای دامن می زند. تحریم های 
آمریــکا علیه عراق، ســوریه، لیبی و ســایر 
کشــورها در دو دهه گذشــته موجب مرگ 
بیش از ۸00 هزار تن و بی خانمانی میلیون ها 

تن دیگر شده است.

العراق: جنین هانس پالســخارت، نماینده 
ســازمان ملــل در امــور عراق بــا آیت اهلل 
سیستانی، مرجع شیعیان عراق دیدار و درباره 
برگزاری انتخابات زودهنگام، مبارزه با فساد، 
افزایش کارایی دولت و ممانعت از دخالت های 

خارجی در امور داخلی عراق گفت وگو کرد.
رویترز: به دنبال بازگشت کشتی تحقیقاتی 
ترکیــه به پایگاه خــود در آنتالیا، کریاکاس 
میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان این اقدام را 

گامی مثبت از سوی آنکارا خطاب کرد.
اســپوتنیک: وزارت دفاع روسیه اعالم کرد 
نیروهای هوابرد این کشور در تمرین های نظامی 
مشــترک در بالروس که قرار است از امروز به 
مدت ۱2روز برگزار شود، شرکت خواهند کرد.

هیل: در حمله ناگهانی یک فرد ناشناس به 
سمت خودرو گشتی پلیس لس آنجلس که 
حامل دو معاون اداره پلیس این شــهر بود، 
هر دو از چند ناحیه هدف اصابت گلوله قرار 
گرفتند و حال آن ها وخیم اســت. عامل این 
حمله همچنان فراری است و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.
فارس: آیت اهلل شــیخ عیســی قاسم، رهبر 
نهضت اسالمی بحرین اقدام رژیم این کشور 
در برقــراری و عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیســتی را محکوم کرد و آن را اقدامی 

شوم دانست.
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مذاکرات صلح بین االفغانی؛ راهی دشوار اما ممکن©
پس از مدت ها کش و قوس درنهایت ابتدای هفته جاری مذاکرات صلح بین االفغانی 
میان طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت به رهبری عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی در دوحه قطر برگزار شد. واقعیت این است که دیدگاه های طرفین 
مذاکرات فاصله زیادی از هم دارد و اولویت ها و نگاهشان نسبت به آینده افغانستان 
و مسئله صلح کامالً متفاوت است. هدف اصلی طالبان احیای امارت اسالمی مد نظر 
خود است که آن را آشکارا مطرح کرده اند. یعنی آن ها چندان روی سیستم حاکم 
کنونی فکر نمی کنند. این در حالی اســت که از دید دولت، حفظ قانون اساسی و 
دستاوردهای این ۱۹سال در سطح سیاسی، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، آزادی 
بیان و... از طریق همین قانون اساســی بدســت آمده است. اشرف غنی اعالم کرد 
قانون اساسی خط قرمز است؛ این در حالی است که طالبان اصالً به این موارد فکر 
نمی کند و به دنبال حاکمیت امارت اسالمی است. این تفاوت دیدگاه، مذاکره را هم 
سخت و هم طوالنی می کند. در کوتاه مدت امید کمی وجود دارد که دو طرف به 

تفاهم برسند.
موانع متعددی هم در این میان برای رسیدن به دستاورد ملموس به چشم می خورد. 
دولت به دنبال حفظ آتش بس است، در حالی که طالبان خیلی به آن فکر نمی کند. 
بحث دیگر، چگونگی ساختار قدرت است. دولت اشرف غنی حاضر است 50درصد 
قدرت را به طالبان بدهد، اما به نظر نمی آید طالبان به این مقدار رضایت بدهد، مگر 
اینکه دوباره آمریکایی ها با محوریت فعالیت های زلمای خلیل زاد که در دوحه حضور 
دارد، دخالت کرده و طالبان را قانع کند که در این مرحله به این ســهم از قدرت 
رضایت داده تا اینکه در انتخابات بعدی که شرایط بهتری هم دارد، قدرت بیشتری 
کسب کند. بحث دیگر این است ممکن است طالبان بگوید که نمی تواند با این دولت 
کار کند و بایستی دولت موقت روی کار بیاید و در آن فرایند اصالح قانون اساسی و 
حل و فصل مسائل دیگر طی شود. بنابراین، به نظر اختالف ها زیاد است و اگر بحث 
دولت موقت پیش کشیده شود، به معنای انتهای کار دولت اشرف غنی است  که به 
این ســادگی ها نخواهد بود. دولت کنونی ارتش، نیروهای امنیتی و هوادار از جبهه 
شمالی ها، جهادی ها و لیبرال دموکرات ها دارد و به این سادگی نیست که از قدرت 
دست بکشد. حتی شمالی ها هم این آمادگی را دارند که اگر شرایط حساس شود، 
ســالح به دست گیرند. بنابراین شرایط به گونه ای نیست که طالبان انتظار داشته 
باشــد که بیاید و قدرت کامل را در اختیار بگیرد. از طرف دیگر، به نظر می رســد 
حمایت سابق عربستان و پاکستان از طالبان به دلیل فشارهای ایاالت متحده دیگر 
وجود ندارد. احتماالً خط اصلی آن اســت که اشــرف غنی کنار برود، اما عبداهلل و 
محقق به عنوان نیروهای شمالی و هزاره بتوانند در یک جریان با طالبان قرار گرفته 
و همکاری کنند. اگر این اتفاق بیفتد، اشرف غنی و تیمش در مرحله اول قربانی شده 

و یا اینکه ممکن است به نوعی در قدرت بعدی شریک شوند.

این تازه ابتدای راه است»
کمی بعید به نظر می رسد که تیم مذاکره کننده کنونی دولت افغانستان حاضر باشد 
در این مرحله تا حدود زیادی جلو رفته و قدرت را دو دســتی به طالبان بدهد. اما 
عبداهلل عبداهلل در مذاکرات صلح به مطلبی اشــاره کرد که بسیار مهم است. او در 
سخنرانی خود گفت که قانون اساسی افغانستان قابل اصالح است. این در حالی است 
که اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور می گوید که خط قرمز است. معلوم است 
دست هایی پشــت پرده است تا بتواند دو طرف را به هم نزدیک کند. آمریکایی ها 
نیز سخت مشغول فعالیت اند که طالبان در شکل متعادل تری از گذشته روی کار 
بیاید و در قدرت شریک شود؛ اما دیگر این طالبان قبلی نیست. طالبانی است که 
احزاب سیاســی، جریان های قومی، شیعیان و... را می پذیرد. اگر این اتفاق بیفتد، 
در آن صورت ممکن اســت واقعاً تحولی در افغانستان پیش بیاید که البته به این 

سادگی ها نخواهد بود.
از ســوی دیگر، در هیئت حاکم افغانستان هم ناهماهنگی هایی از گذشته تا کنون 
وجود داشته و اختالف نظر هست، اما به نظر می رسد در مقابل طالبان به وحدت 
نظر رسیده اند. امروز سه جریان عمده، داوطلب قدرت در افغانستان هستند. جریان 
جهادی ها و شمالی ها به رهبری عبداهلل عبداهلل، جریان لیبرال دموکرات ها به رهبری 
اشــرف غنی و جریان طالبان. دو طرف اول روی تقسیم قدرت 50درصدی توافق 
کردند که در نهایت توانســتند دولت تشکیل بدهند. حال بحث این است که اگر 
طالبان حاضر به مشــارکت در قدرت شود، چند درصد قدرت را باید به آن ها اعطا 
کرد و چگونگی آن به چه صورت است؟! این مسئله مشکلی اساسی است که به نظر 

می رسد به راحتی و به زودی حل و فصل نخواهد شد.
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 دوشنبه 24 شهریور 1399  25 محرم 1442 14 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9343

 ایســنا   درحالی که نتانیاهو، در مستی 
ارتباط با امــارات و بحرین به ســر می برد، 
هزاران اسرائیلی با تجمع مقابل محل استقرار 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در قدس 
اشــغالی برکناری وی از قدرت را خواستار 
شــدند. تظاهرات کنندگان اعــالم کردند 
بنیامین نتانیاهو باید به خاطر اتهامات فساد 
و همچنین شکست در نحوه مدیریت بحران 
کرونا استعفا دهد. شرکت کنندگان در این 
تظاهرات پالکاردهــا را با محتوای مخالفت 
با سیاســت های نتانیاهو در دست داشتند. 

همچنین گزارش شده در شهرهای کوچک تر 
اراضی اشغالی نیز تظاهرات های مشابه برگزار 
شد. رســانه های صهیونیستی شمار شرکت 
کننــدگان در این تظاهرات را که به صورت 
هفتگی در قدس برگزار می شود بیش از ۱0 
هزار نفر برآورد کردند، اما تصاویر منتشــره 
نشــان می دهد تعداد تظاهــرات کنندگان 
خیلی بیشــتر از ایــن عدد اســت. دادگاه 
رسیدگی به اتهامات نتانیاهو در پرونده های 
فساد ماه می گذشته آغاز شد و قرار است در 

ژانویه سال آینده از سر گرفته شود.

نخست وزیر مجرم نمی خواهیم
تظاهرات هزاران اسرائیلی در قدس

 جهان  رهبــری یکپارچه مقاومت مردمی 
فلسطین خواهان تعیین روز سه شنبه به عنوان 
روز مخالفت مردمی انتفاضه علیه عادی سازی 
بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی شد که 
طی آن، پرچم فلسطین در مناطق مختلف 
برافراشته می شود. رهبری مقاومت فلسطین 
تأکید کرد: این اقدام، برای بیان مخالفت قاطع 
ما با برافراشــتن پرچم اشغالگر در ابوظبی و 
منامه اســت. در این بیانیه همچنین رهبری 
مقاومت فلسطین خواهان تعیین روز جمعه 
به عنوان روز عزاداری شد که در آن پرچم های 

ســیاه در تمامی میدان ها و ســاختمان ها و 
خانه ها برافراشته شود و کلیساها زنگ عزاداری 
را بنوازند و خطبه جمعه در عزای نظام هایی 
باشد که دســت به عادی سازی روابط زدند. 
پیشــتر دبیران کل گروه های فلسطینی در 
نشســت خود در رام اهلل و بیروت در چهارم 
سپتامبر بر فعال سازی مقاومت مردمی فراگیر 
علیه اسرائیل به همراه تشکیل کمیته ای برای 
رهبری این مقاومت و تشکیل کمیته دیگری 
جهت ارائه دیدگاهی به منظور پایان دادن به 

دودستگی ها تأکید کردند.

سه شنبه، روز انتفاضه ملی علیه عادی سازی 
از سوی مقاومت فلسطین اعالم شد  

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه ( 
بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

مقدار نام و مشخصات  کاالردیف
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه  ) ریال (

1 )HDPE-PE80-pn 20,25 bar ( 2501300385.000.000 مترخرید لوله پلی اتیلن سایز

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در س�امانه فوق الذکر اعالم ش�ده اس�ت که الزم اس�ت مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی
 از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

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

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  مجتمع آموزشی،  پژوهشی 
و فرهنگی سپید  را از طریق انجام مناقصه عمومی به بخش 
غی��ر دولتی واگ��ذار نماید . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
به ش��ماره فراخوان 2099000060000065، از دریافت اسناد 
مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل 

ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 210.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
مجتم��ع مذکور به نش��انی : مش��هد -بلوار پی��روزی- بین 

خاقانی 10 و 13 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/6/24

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/29
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/08
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/09

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

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
امور نگهبانی مجتمع آموزشی ، پژوهشی 

و فرهنگی سپید  را از طریق انجام مناقصه عمومی به بخش 
غی��ر دولتی واگ��ذار نماید . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
به ش��ماره فراخوان 2099000060000066، از دریافت اسناد 
مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل 

ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 300.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
مجتم��ع مذکور به نش��انی : مش��هد -بلوار پی��روزی- بین 

خاقانی 10 و 13 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/6/24

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/29
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/08
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/09

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

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
06
44
8

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

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

تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان کاش��مر   را از طری��ق مناقص��ه عمومی به بخش 
غی��ر دولتی واگ��ذار نماید . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
به ش��ماره فراخوان 2099000060000064، از دریافت اسناد 
مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل 

ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 600.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
شبکه مذکور به نشانی : مشهد -شهرستان  کاشمر تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/6/24

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/06
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/07

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

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )983092(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحاد صمر به شماره ثبت 398000 و شناسه ملی 10320487657

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,15 ومجوز992,117,47098 مورخ 1399,3,25اداره کل 
تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند : اکرم محمدی غریبدوستی به شماره ملی 0066076242 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره -ملیحه شمیرانی به شماره ملی 
2121289577 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره -سیامک صابری به شماره ملی 2802434314 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره -علی 
محمدی به شماره ملی 0013215094به سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره -حمید صابری به شماره ملی 2802475959به سمت 

عضو علی البدل دوم هیئت مدیره. 
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دریچه

اعتراض های جهانی در 48 ساعت گذشته

ادامه درگیری ها بین پلیس و معترضان در کلمبیا

برخورد پلیس با معترضان به سیاست های کرونایی استرالیا مقابله پلیس با معترضان به ادامه نخست وزیری نتانیاهو برخورد با تظاهرات کنندگان در بالروس سرکوب معترضان به نژادپرستی سیستمی در پورتلند آمریکا

هزینه نظامی آمریکا بیش از مجموع 11 کشور بعد خود©
فارس: ســناتور ایالت ورمونت آمریکا طی پیامی در توییتر به هزینه های نظامی 
سرسام آور آمریکا و ادعای دولت این کشور درباره عدم توانایی تأمین بیمه درمانی 
برای تمام مردم آمریکا پرداخت. برنی ســندرز در این پیام نوشــت: »جنگ های 
بی پایان 6.4 تریلیون دالر برای آمریکا هزینه داشــته است. معافیت های مالیاتی 
یک درصد از شرکت ها نیز یک تریلیون دالر هزینه داشته است«. سندرز در ادامه 
نوشت: »ما در حال حاضر ساالنه 740 میلیارد دالر صرف ارتش می کنیم که بیش 
از مجموع ۱۱ کشــور بعد از آمریکاست. لطفاً به من نگویید که ما توانایی بیمه 

درمانی برای همه آمریکایی ها را نداریم«.
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