
 

قدردانی پاکستان از مواضع رهبر انقالب
 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب به دنبال محکوم کردن کشتار مسلمانان در هند صورت گرفت

اسالمی کشتار مسلمانان مظلوم هند را محکوم کردند. 
رهبر انقالب اسالمی ضمن اعالم اینکه قلب مسلمانان 
جهان از کشتار اخیر جریحه دار است، خواستار توقف 

این فجایع شدند و دولت هند را موظف دانستند تا در 
مقابل هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آن ها بایستد. 
متن کامل موضع گیری حضرت آیت اهلل خامنه ای که 
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:jامام صادق
هر مؤمنی که 

گرفتاری مؤمنی 
را برطرف کند، 

خداوند هفتاد 
گرفتاری دنیا و 

آخرت را از وی 
دور می سازد.

مستدرک الوسایل، 
ج12، ص413
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کرونا،تهدیدیکهمیتوان
بهفرصتتبدیلکرد

عطوان:»رجب«فعاًل
ازمعرکهگریخت

شرطموفقیتدرکنترلکرونا
همکاریهمهجانبهمردماست
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 کارشناسان از ضرورت ثبت حق الوکاله ها در سامانه ای ویژه می گویند 

بستنراهفرارمالیاتیوکیالن
 دیدار دبیر شورای عالی امنیت 

ملی با مقام های عالی عراق

رایزنی های 
مهم 

شمخانی 
در بغداد

 اقتصاد  از آن جایی که در کشور ما پرداخت مالیات یک هزینه محسوب می شود، وکال 
نیز مانند برخی صنوف دیگر، با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین کم اظهاری درآمد، 
تالش می کنند تا از فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال اســتفاده را ببرند. تمام همت 
سازمان امور مالیاتی در این حوزه به دریافت مالیات از 15درصد این قشر ختم شده است.

در قانون بودجه امسال، بندی وجود دارد که وکال را ملزم به ثبت الکترونیک قراردادهای 
مالی خود می کند و این موضوع موجب شفافیت بیشتر درآمد وکال و کاهش فرار مالیاتی 
آن ها می شود. در حالی که این مصوبه فرایندهای قانونی را برای تصویب طی می کند، وکال 
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 سیاست  علی شــمخانی، دبیــر شورای عالی 
امنیت ملی ایــران در رأس یک هیئت عالی رتبه 
سیاسی و امنیتی دیروز وارد بغداد شد و با مقامات 
عالی عراق دیدار و گفت وگو کرد. وی در بدو ورود 
به بغداد در توییتی نوشــت: » با ورود به فرودگاه 
بغداد، داغ برادرانم حاج قاسم سلیمانی   و  ابومهدی 
المهندس   سوزان تر شــد و اشک امانم را برید. 
جوشــش مدام خون پاک این دو شهید عزیز و 
گرانقدر ضامن پیوند ناگسستنی دو ملت است«.   
دریابان »علی شمخانی« در نخستین برنامه با »فالح 
فیاض« مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق دیدار 
و گفت وگو و برای کمک به عراق در مبارزه با کرونا 
اعالم آمادگی کرد. شــمخانی در این  مالقات با 

اشاره به تجربه موفق...

پروژه حمله به 
مدافعان سالمت 

از کجا آب می خورد؟

خط مقدم 
زیر آتش

گفت وگو با 
بهزاد عمران زاده، پژوهشگر 

شهرسازی اسالمی

شهرها محصول 
اندیشه ها هستند
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وقتی فدراسیون و باشگاه ها 
افتضاح مالی را الپوشانی کردند

ورشکسته ها 
زیر گیوتین فیفا
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میثم ظهوریان

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از تأخیر 
در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی یا آن که ایشان آن را حذف ربح 
مرکب نامیده است، انتقاد کرد. این قانون که در شورای نگهبان به واسطه مخالفت 
همزمان با شــرع و قانون اساسی رد شــده و مرکز پژوهش های مجلس نیز در 

گزارشی ضمن ایراد نقدهای مختلف آن را...

طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی 
حمایت از تولید یا تشویق بدحسابی 
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فراخوان مناقصه )نوبت اول( 
اورژانس بیمارستان طالقانی
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
احداث ساختمان اداری نیشابور )نوبت اول(

اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی 
  شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(

شرح در صفحه 8
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت یک فقره مناقصه عمومی 
دو مرحله ای با موضوع : 

1-  خری�د 5 دس�تگاه تابل�و س�افت اس�تارت KW 110  جه�ت اس�تفاده در پ�روژه آبرس�انی ش�هر فوش�نجان )نیش�ابور( ب�ه ش�ماره فراخوان 
2098001446000092 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه 
تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم است 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 س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه 98/12/17 می باشد. 
اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/12/24
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
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 فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
www.abfakhorasan.ir : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی    -   سایت اینترنتی

ت اول
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مدیریت شعب بانک سپه منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود )به شرح جدول زیر ( را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند ، متقاضیان می توانند از تاریخ98/12/17لغایت 98/12/26 
به منظور دریافت اسناد و از تاریخ 98/12/19 لغایت 98/12/28  جهت تحویل اوراق مزایده به آدرس : شهرکرد - میدان دوازده محرم - فلکه آبی - ساختمان مدیریت بانک سپه - طبقه اول واحد پشتیبانی و 

ساختمان مراجعه و یا جهت اطالعات بیشتر با تلفن 32222171-038 تماس حاصل نمائید.               

آگهی مزایده عمومی بانک سپه شماره 683/98/14 
نوبت دوم/ مرحله اول

 مدیریت شعب بانك سپه استان چهارمحال وبختیاری 

ف
مساحت عرصه نوع كاربری پالک ثبتیآدرس ملکردی

-مترمربع
مساعت اعیانی- 

مترمربع
قیمت 

توضیحاتنحوه فروش وضعیت ملك پایه كارشناسی )ریال(

1
بروجن -  شهرک فاطمیه 
)فاز 3(- بلوار شهداء - 

کوچه شهداء 40- پالک 21
149/62127/021/426/360/000مسکونی544/546

فروش ملک براساس وضع موجود می باشد و ارزش نقدیعدم تخلیه
گذاری ملک براساس سهم بانک که 26 سهم مشاع از 

72 سهم عرصه و اعیان ملک می باشد .

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنس��بت به خرید  قطعات عیب یاب 
کاب��ل  )به صورت نقدی(  ، بش��رح ج��دول ذیل ازطریق مناقص��ه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه 
 http://iets.mporg.irیاhttp://www.tavanir.org.ir میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/12/15 به س��ایتهای
یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراس��ناد مناقصه حداکثر تا ساعت 
13 روز شنبه مورخ 98/12/24 به دبیرخانه شرکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم_سایت اداری_شرکت توزیع 

نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین )ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و 
ساعت  افتتاح 

پاکات الف و ب  
محل افتتاح پاکات

235/د/598

خرید قطعات عیب یاب کابل شامل :
1- دستگاه تخلیه پالس 24 کیلو ولت 

2-گوشی گیرنده پالس
3-مسیر یاب

600/000/000

  98/12/25
یکشنبه

ساعت 8:00

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم، سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی، سالن جلسات

/ع   روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
98

15
60

8

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره  235/د/98 -  نوبت دوم  

صدای پای آب ، صدای زندگی است

/ع
00
00
00
0

روابط عمومی شرکت گردشگری نمونه چالیدره 

دارد  نظر  در  چالیدره  نمونه  گردشگری  شرکت 
آسفالت ورودی مجموعه به همراه زیر سازی آن 
 3/000 حدودًا  تقریبی  مساحت  به  کامل  طور  به 
یا  با قیمت مقطوع به اشخاص حقوقی  متر مربع 
واگذار  مناقصه  طریق  از  شرایط  واجد  حقیقی 
نماید. لذا خواهشمند است افراد یا شرکت های 
دوشنبه  روز  از  تمایل  صورت  در  شرایط  واجد 
مدت  به   98/12/21 لغایت   98/12/19 مورخ 
الی 13 جهت دریافت   8 : از ساعت 30  سه روز 
 2 کیلومتر  طرقبه،  آدرس:  به  مناقصه  اسناد 
 ( چالیدره  نمونه  نغندر، شرکت گردشگری  جاده 

دبیرخانه( مراجعه نمایند .
با شماره  توانید  بیشتر می  اطالعات  جهت کسب 

تلفن 31424204 تماس حاصل نمایند .

)آگهی مناقصه (

بازیتاجوتخت
دور جدید قلع و قمع مخالفان بن سلمان با چه هدفی آغاز شده است؟

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران

توضیح کدخدایی درباره بازشماری تعدادی از صندوق های رأی  ایسنا: سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعدادی از صندوق های رأی زاهدان با موافقت شورای نگهبان بازشماری شد و تغییری در نتایج 
حاصل نشد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خودش نوشت: »هفته پیش اعالم شد که برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان در صحت انتخابات حوزه زاهدان تردید کرده و 

اصرار بر بازشماری صندوق ها دارند. همکاران وزارت کشور نیز برای ایجاد اطمینان بیشتر پیشنهاد نمودند در صورت موافقت شورای نگهبان برخی از صندوق ها بازشماری شوند«.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
انقاب اســامی کشتار مسلمانان مظلوم 
هند را محکوم کردند. رهبر انقاب اسامی 
ضمن اعام اینکه قلب مســلمانان جهان 
از کشــتار اخیر جریحه دار است، خواستار 
توقــف این فجایع شــدند و دولت هند را 
موظف دانســتند تا در مقابل هندوهای 
افراطــی و احــزاب طرفدار 
کامل  متن  بایســتد.  آن ها 
موضع گیری حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای که در حســاب 
توییتر پایگاه اطاع رســانی 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقاب اسامی منتشر شد به 

شرح زیر است:
از  مســلمانان جهان  »قلب 
کشتار مســلمانان در هند 
جریحــه دار اســت. دولت 
هند باید در مقابل هندوهای 
افراطی و احزاب طرفدار آن ها 
بایستد و با توقف کشتار مسلمانان، از انزوای 

خود در جهان اسام جلوگیری کند«.

 قدردانی نخست وزیر پاکستان از رهبر 
انقالب به خاطر حمایت از مسلمانان هند

عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز از 
موضع رهبر انقاب درباره مسلمانان هند 
قدردانی کرد. وی در حساب توییتری خود 
نوشــت: »می خواهم از آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اسامی ایران و رجب 

طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قدردانی 
کنم که درباره مخالفت و قتل عام مسلمانان 
در هند و مردم کشمیر توسط هندوهای 
مورد حمایت دولت مودی صحبت کردند«. 
عمران خان افزود: متأسفانه صدای کمی 
از جهــان اســام در محکومیت این قتل 
عام بلند شده و بیشــتر جهان غرب این 
نسل کشی توسط هندوهای مورد حمایت 
دولت هند و همچنین مردم کشمیر و جامو 

را محکوم کرده اند. 

 قدردانی رئیس جمهور پاکستان 
از ایران

بــه گــزارش فارس، پیــش از ایــن نیز 
از مواضع رهبر  رئیس جمهور پاکســتان 
انقاب اســامی ایران در قبال مسلمانان 

هنــد قدردانی کــرد. عارف علــوی در 
حساب توییتری خود نوشت: پاکستان از 
موضع امام خامنــه ای قدردانی می کند و 
مــا موافق وجود یک همدلی در مورد این 
مسئله خطرناک هستیم. با نگاهی به تاریخ 
افراط گرایی نازی ها و اتفاقات میانمار، این 
نسل کشی در هند هم محتمل است. کاری 
کنیم که دنیا این شباهت ها را به فراموشی 
نسپرد. »شاه محمود قریشــی« وزیر امور 
خارجه پاکستان نیز در حساب توییتر خود 
اعام کرد از نگرانی بــرادرم محمد جواد 
ظریــف وزیر امور خارجــه ایران مبنی بر 
اعتراض علیه خشونت سازمان یافته علیه 
مســلمانان هند و اینکه مقامات هند باید 
رفاه برای همه هندی هــا را فراهم کنند، 

کاماً حمایت می کنم.

ظریف هفته گذشته همزمان با اوج گرفتن 
خشونت ها در هند در توییتی در واکنش 
به اقدام های خشونت آمیز علیه مسلمانان 
در هند نوشت: ایران موج خشونت سازمان 
یافته علیه مســلمانان هنــد را محکوم 
می کند. ایران برای قرن ها دوســت هند 
بوده است. از مقامات هندی می خواهیم که 
رفاه همه هندی ها را تضمین کنند و اجازه 
ندهند این آدمکشی بی معنا ادامه یابد. وزیر 
خارجه ایران در ایــن توییت تأکید کرد: 
مســیر پیش رو باید براساس گفت وگوی 

مسالمت آمیز و حاکمیت قانون باشد.
بافاصله پس از این اظهار نظر خبرگزاری 
اسپوتنیک گزارش داده که وزارت خارجه 
هند ســفیر تهران در دهلی نو را به خاطر 
اظهــارات ظریف وزیر خارجــه ایران که 
خشــونت ها علیه مســلمانان در هند را 
محکوم کرده و آن را سازمان یافته خوانده 

بود، احضار کرده است.

 اعتراض به قانون جنجالی شهروندی
به دنبال اعتراضات گسترده اخیر در هند 
در اعتراض به قانون جنجالی شهروندی که 
علیه مسلمانان به شمار می رود، خشونت 
هندوها علیه مســلمانان در این کشــور 
به شــدت افزایش یافته اســت. براساس 
گزارش شبکه ان دی تی وی هند، 47 نفر 
در درگیری هــای بین 23 تا 26 فوریه در 
پایتخت هند کشته شده اند که اغلب آن ها 

از مسلمانان هستند.

به دنبال محکوم کردن کشتار مسلمانان در هند صورت گرفت

قدردانی پاکستان از مواضع رهبر انقالب

  لطفا وزارتخانه های نیرو، مخابرات و نفت به مردم برای پرداخت زمان دهند و 
فعًا اخطار قطع انشعاب ندهند. به روزمزدها رحم کنند. 09150005293

  زیر بار زور نمی رویم! مگر زور پُر زور باشد! حکایت فدراسیون خودکامه فوتبال 
ما است که باالخره تسلیم شد و فوتبال را تعطیل اعام کرد!  باید برای این آقایان 

که برای سامت مردم هیچ ارزشی قائل نیستند، تأسف خورد. 09150002088
 از تصمیم و حمایت آقای انصاری فرد مدیر عامل باشــگاه پرسپولیس از ادامه 
بازی های لیگ برتر در این شرایط حاّد؛ خیلی جا خوردم انتظار چنین طرز فکری را 
از ایشان نداشتم! یعنی برای کسب مقام این قدر جان انسان ها بی ارزش می شود؟! 

09020009961
  برای پیشگیری از مبتا شدن زباله گردها و بعضی از مشاغل آلوده به ویروس 

کرونا چه فکری کرده اید؟ 09150007109
 ما بازنشستگان کشوری چه تقصیری داریم که براثر فقر اقتصادی و بی توجهی 
و بی عدالتی دولت مردان زیر پای فقر و تنگدستی نابود شویم در حالی که حقوق 

شاغلین در 6 ماه اخیر دو بار افزایش یافته است. 09370000453
 با ســام. اگر  قرار  بود  دولت  از  کادر  درمان  قدردانی  کند  با  افزایش  حقوق چرا 
 پس  نیروها را دستچین کرد؟ چرا  شامل  یک  عده  خاصی  شد  مگر  ما ها  تبصره 4 

 آدم  نبودیم. 09150009746
  از نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسامی تعجب و گایه است که 
چرا با تدابیر بهداشــتی ماسک و دستکش و آزمون، برگزاری جلسات خودشان را 
کنسل کردند و یا تعویق خواهند نمود؟ شما از مردم خود را برتر که نمی دانید و 

ترس و احتیاط غیرموجه هم که برای تعطیلی ندارید؟ 09130003858
 خاک بر ســر آمریکا که با آمدن کرونا ماسک را با پنج برابر قیمت می فروشند. 
بیایند از بعضی کاسب های ما یاد بگیرند که از وقتی کرونا آمده، هست و نیستشان 
را در طبق بی دینی و خدا نترسی گذارده و جگر مردم را آتش زدند. خدا عوضش 

را بدهد. 09150002831
 ما صنف  خدماتی  سال ها تمام  درآمد خود را بابت  سود  اقساط و جریمه  سود به 
پای  بانک ها ریختیم  و در واقع  برای  آن ها کار می کردیم  و حاال که  در این  تعطیلی  
وسیع  اصل  قسط  را هم  نمی توانیم  بدهیم، انتظار منطقی  داریم  تا بانک ها چند ماه 

 به  ما برای  پرداخت  فرصت  دهند. 09150002986
 نه به تبعیض آشــکار تمام  نیروهای  شاغل  شرکتی  بهداشت و درمان،  خواهان 

افزایش  حقوق 50 درصدی هستیم، لطفاً ما را یاری کنید. 09210002576
  کرونا یک بیماری معمولی نیست یک باست بیایید از همین حاال دیانت مان را 
به یکدیگر صاف کنیم و با خواندن دعای توسل، زیارت عاشورا، با دادن نذری این 

با را از خود و دیگران دور نماییم با تشکر. 09150002356
 به جای عکس سلفی و لبخند محموله ها و تیم ها را قرنطینه کنید که برای حفظ 

سامتی امری حیاتی است. 09150009278
 با تشــکر از وزارت کشور برای اعام آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس 
شــورای اسامی دوره یازدهم در 31 استان کشور،  لطفاً آمار شرکت کنندگان و 
آمار آرای باطله در مرکز این 31 استان به تفکیک ارائه گردد. مثل مشهد و تهران 

و سایر مراکز استان ها. 09150000934

رئیسجمهور:
 شرط موفقیت در کنترل کرونا

 همکاری همه جانبه مردم است
سیاست: در جلسه روز شنبه ستاد ملــی 
مبارزه با کرونا بر ضرورت و اهمیت اعتماد و 
همدلی میان مردم و دولت در مسیر مبارزه 
با این ویروس تأکید شد و رئیس جمهور از 
عــدم مراعات و همراهی برخی افراد اظهار 
تأسف کرد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت 
اعتماد و همدلی میان مردم و دولت، گفت: 
در مقابله با ویروس کرونا ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و در جریان گذاشتن 
مردم در خصوص روندها، احتماالت، سیاست ها و برنامه ریزی ها بسیار حائز اهمیت 
اســت؛ بنابراین باید اصل بر شفافیت و اعام به موقع اطاعات و گزارش ها گذاشته 
شــود. روحانی با اظهار تأسف از عدم مراعات و همراهی برخی از افراد با توصیه های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: شرط موفقیت در کنترل ویروس کرونا در برنامه کوتاه 
مدت همکاری همه جانبه مردم و دســتگاه های اجرایی با ستاد ملی مقابله با کرونا 
است و در این راستا از عموم مردم می خواهم که همگان باید مراقب بوده و از رفت و 

آمد و مسافرت های غیرضروری پرهیز کنیم.

 بهترین کمک مردم حضور در منزل 
و اجتناب از هر گونه تردد است

سیاست: وزیر کشور گفت: بهترین کمک 
مردم در این شرایط، رعایت کامل توصیه های 
بهداشتی و اجتناب از هر گونه تردد غیرضرور 
در سطح شهرها و جاده هاست. نشست ویدئو 
کنفرانس عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر 
کشور با استانداران سراسر کشور، روز شنبه 
برگزار شد. وزیر کشور گفت: مهم ترین عامل 
تسریع کننده در ارتقای مدیریت شرایط موجود کشور، استمرار و تقویت نقش آفرینی 
مؤثر عموم مردم است و بهترین کمک مردم در این شرایط، رعایت کامل توصیه های 
بهداشــتی و اجتناب از هرگونه تردد غیر ضرروی در ســطح شهرها و جاده هاست. 
رحمانی فضلی در این نشست ضمن تشریح سناریوهای متفاوت مدنظر که بر اساس 
مطالعات علمی تدوین شــده است و الزامات و اقتضائات هر یک از این سناریوها، بر 
حمایت حداکثری استانداران از روند تقویت آمادگی ها در عرصه خدمات بهداشتی و 
درمانی تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت های استانی استفاده کنیم و همزمان 
با رعایت سیاست ها و راهبردهای ستاد ملی، همه خاقیت ها و ابتکارات استانی را در 
چارچوب ترتیبات قانونی و موازین علمی برای بهبود شرایط به کار بگیریم و در این 

مسیر از حداکثر همکاری بخش خصوصی و مردم استفاده کنیم.

 رأی الیوم: آمریکا علیه ایران 
جنگ بیولوژیک راه انداخته است

باشگاه خبرنگاران جوان: رای الیوم نوشــت: بــه نظر می رسد آمریکا پس از 
جنگ هدفمند اقتصــادی، جنگی بیولوژیک را علیه ایران یعنی کشــوری که 
هیچ گاه تســلیم نمی شود، به راه انداخته اســت، اما طولی نمی کشد تهران به 
فضل تاش کادر پزشــکی خود در این جنگ پیروز می شود و ویروس کرونا را 
کنترل می کند. پایگاه اینترنتی »رأی الیوم« در مقاله ای با عنوان »کرونا و جنگ 
بیولوژیک علیه ایران« به قلم حســین مرهج نوشت: به دور از برخی نظریه ها و 
شــبهاتی که ایران را صادرکننده ویروس کرونا به بیشتر مناطق جهان دانسته، 
اما هیچ یک از این نظریه ها و تحلیل ها مبتنی بر یک واقعیت علمی نیست، بلکه 
از باب خصومت و دشــمنی با ایران اســت و کسانی که پیشتر به شیطنت های 
سیاسی و نظامی علیه ایران می پرداختند امروز شیطنت پزشکی و بهداشتی را 

علیه این کشور در دستور کار قرار داده اند.

حذف سه ماهه ویزای عراق لغو شد
سیاست: قــرار بود از 6 اسفندماه همزمان با اول ماه رجب ویزای عراق برای زائران 
ایرانی به مدت سه ماه لغو شود. به طوری که زائران بدون داشتن ویزا و تنها با همراه 
داشــتن گذرنامه معتبر از اول ماه رجب تا پایان ماه مبارک رمضان می توانستند به 

عراق سفر کنند، اما با شیوع ویروس کرونا در منطقه، این تصمیم لغو شد.

نماز جماعت تا اطالع ثانوی در مساجد استان تهران 
اقامه نمی شود

سیاست: مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در بیانیه جدیدی وضعیت فعالیت 
مساجد را با توجه به گسترش و شیوع ویروس کرونا ترسیم  و برگزاری نماز جماعت را تا 
اطاع ثانوی لغو کرد. این بیانیه تأکید می کند: نماز جماعت تا اطاع ثانوی تعطیل است. 
حتی االمکان ائمه محترم جماعات از برگزاری اجتماعات اعم از مجالس ختم و جشن و 
کلیه برنامه های جمعی خودداری فرمایند. رعایت همه دستورعمل های بهداشتی وزارت 
بهداشت و توصیه نامه بهداشتی مرکز رسیدگی به امور مساجد الزامی است. حتی االمکان 

درب مساجد در اول وقت شرعی )به مدت 30 دقیقه( باز باشد.

 چرا مردم هشدارها را 
جدی نمی گیرند؟

بــه مردم می گویند به ســفر نرویــد. کمتر در 
محیط های شــلوغ تــردد کنید. حتــی برای 
ضروری ترین کارها از خانه خارج نشوید. یک نفر 
در هفته با ماحظات بهداشتی خریدهای مهم را 
انجــام دهد و بقیه خانواده از منازل بیرون نروند 
و... عــده اندکی چنین می کنند و اما اکثریت در 
حالی که ادارات و محل های کارشان تعطیل شده 
تا آن ها در خانه باشــند، از فرصت بهره برده و با 
تنقات و جوجه زعفرانی راهی سواحل می شوند. 
تا حدی که پلیس مجبور می شــود متوسل به 
قوای قهریه شده و جاده های مسیر را ببندد، ولی 
باز هم بســیاری از راه و بی راه خود را به مقصد 
رسانده و تو گویی خرمشهر را دوباره آزاد کرده اند؛ 
زیرا از این گریز خود چنان پست هایی در فضای 
مجازی نشر می کنند که بیا و ببین. حیرتا این ها 
که با پلیس که به خاطر ســامت مردم جاده را 
بسته درگیر می شوند و یا بر خاف التماس های 
متخصصان بهداشــتی جاده چالوس را با هجوم 
خود بند می آورند، اغلب با ماشین های مدل باال و 
ویاهای میلیاردی از طبقه تحصیلکرده و ثروتمند 
و به اصطاح »برخوردار« جامعه اند. اگر نه قشــر 
به اصطاح آسیب پذیر یا همان »مستضعف« اوایل 
انقــاب، اگر هم خانه را برخاف توصیه ها ترک 
می کند از آن رو است که اگر چند روز کار نکند، 
در تأمین معاش خویش می مانــد و اگر بیرون 

می آید از سر شکم سیری نیست.
البته انــکار نمی کنم که عموم مــردم ما از هر 
طبقه ای، عمدتاً توصیه های رســانه ای در مورد 
شــیوع کرونا را جدی نگرفته اند. یکی به دنبال 
ســفارش میهمانی و کیک تولدش اســت، آن 
دیگری پــی خرید سیســمونی، آن یکی همه 
فامیل را به کیش دعوت کــرده و... چرا؟ وقتی 
همه چیز جلو چشم آن ها دارد اتفاق می افتد و 
آمار روزانه به سمع و نظرشان می رسد، چطوری 
می توانند تا این حد نســبت به این مسئله که 
شــاید جدی ترین ماجرای زندگی آن ها باشد، 
بی تفاوت باشند؟ اگر پاسخ این پرسش را بیابیم 
شاید بتوان یکی از راه های اصلی شیوع را مسدود 
کرده و مردم را قانع کرد تا زمانی که مســئوالن 
بهداشتی و پزشکی از آن ها می خواهند در خانه 
بماننــد و توصیه های دیگر آن هــا را نیز جدی 
بگیرند. روشن است که سؤال چنین بزرگ، مهم، 
عمیق و فراگیر به قدر چند جلد کتاب جواب های 
مختلف از چشم اندازهای مختلف داشته باشد. از 
منظر جامعه شناسی و روان شناسی جامعه ایرانی، 
بحث مشــکات اقتصادی برای قشــری و رفاه 
زیادی برای قشــری دیگر و... و... اما با تمام این 
جوانب مهم ترین نقش را باید به رسانه ها و مهم تر 
از آن عملکرد رسانه ای مسئوالن در این روزهای 
خطیر داد. ستاد انتخاباتی یک نامزد مجلس در 
یک حوزه انتخابیه با 20- 10 هزار رأی هم یک 
تیم رسانه ای دارد، اما حیرت آور است که در این 
وضعیت که به اذعان بسیاری از دلسوزان کشور ما 
در جنگی تمام عیار )خواسته یا ناخواسته( درگیر 
شــده ایم، از هر حنجره ای صدایــی در می آید. 
شخص اول دولت می گوید از اول فان هفته همه 
چیز به روال عادی برمی گردد. وزیر مربوط ایشان 
همان هفته را می گوید بدترین هفته خواهد بود 
و اوج اپیدمی اســت. فان مقام ساعات کاری را 
از هشــت صبح تا یک ظهر اعام می کند، به دو 
ساعت نکشیده مقام مهم دیگری این را تکذیب 
کرده و می گوید ســاعات کار مثل سابق خواهد 
بود. هــر لحظه حرف و خبری از مســئوالن و 
دستگاه های معتبر منتشر می شود که ساعتی بعد 
یا به روز نکشیده تکذیب می شود. بدبختانه این 

اتفاق عجیب در تمام حوزه هاست.
مسئوالن محترم! لطفاً حرف نزنید. با این وصف 
معلوم اســت مردم حرف و توصیه های شــما را 
جدی نگیرند و کار خودشــان را بکنند. شــما 
نیازمند یک ســتاد خبری و رسانه ای هستید. 
این آشفتگی مردم را به شما بی اعتماد می کند. 
به خاطر خدا رسانه ها و رفتار رسانه ای خود را در 

این روزها جدی بگیرید.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

دولت هند باید در 
مقابل هندوهای 
افراطی و احزاب 
طرفدار آن ها 
بایستد و با توقف 
کشتار مسلمانان، 
از انزوای خود 
در جهان اسالم 
جلوگیری کند

بــــــــرش

 سیاست  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در 
رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و امنیتی دیروز وارد بغداد شد و 
با مقامات عالی عراق دیدار و گفت وگو کرد. وی در بدو ورود به بغداد 
در توییتی نوشت: » با ورود به فرودگاه بغداد، داغ برادرانم حاج قاسم 
سلیمانی   و  ابومهدی المهندس   سوزان تر شد و اشک امانم را برید. 
جوشش مدام خون پاک این دو شهید عزیز و گرانقدر ضامن پیوند 
ناگسســتنی دو ملت است«.   دریابان »علی شمخانی« در نخستین 
برنامه با »فالح فیاض« مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق دیدار و 
گفت وگو و برای کمک به عراق در مبارزه با کرونا اعام آمادگی کرد. 

 جنگ هیبریدی، جایگزین فتنه تروریسم
شــمخانی در این  ماقات با اشاره به تجربه موفق همکاری دو 
کشور در مبارزه با تروریسم تکفیری اظهار داشت: امروز جنگ 
ادراکی به عنوان یکی از ابعاد جنگ هیبریدی، جایگزین فتنه 
تروریسم شده و پدید آورندگان و پشتیبانان داعش تاش می 
کنند تا از این طریق به اهداف محقق نشــده و با هزینه کمتر 
دســت یابند. وی از اقدام مجلس و دولت عراق در تصویب و 
پیگیری قانون خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق تشــکر 
و خاطرنشان کرد: دولت، نیروهای مسلح و مردم شجاع عراق 
در مبارزه موفق و قهرمانانه با تروریست های داعش و گروه های 
تکفیری نشان دادند که برای تأمین امنیت خود نیازی به حضور 
نیروهای نظامی خارجی ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بزرگنمایی تهدیدات موهــوم، کاهش تاب آوری اجتماعی در 
برابر مشکات و قلب واقعیت ها را از شگرد های جنگ ادراکی 
بر شــمرد و خاطرنشان کرد: باید برای حفاظت از منافع ایران 
و عراق در برابر هجمه ناجوانمردانه »تروریســم ادراکی« همه 
ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و مردمی با شناخت کامل از 

اهداف دشمن به میدان بیایند.

 ضرورت اخراج نیروهای آمریکایی 
بر اســاس گزارش »شفق نیوز«، وی پس از این دیدار در کنفرانس 
خبری مشــترک با الفیاض، موضع پارلمان عراق درباره ضرورت 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور را »قابل تقدیر ویژه« خواند. 
شمخانی گفت: صهیونیست ها ضد امنیت و ثبات منطقه هستند و 
امیدواریم روزی برسد که اثری از صهیونیست ها در منطقه ای که 

زندگی می کنیم، نباشد. 
وی ادامــه داد: ایران برای عراق امنیت و ثبات همیشــگی را 
آرزو دارد و بدون شــک عراق این امــکان را دارد که در آینده 
نزدیک در مسائل منطقه ای و جهانی نقش ایفا کند. شمخانی 
سپس تصریح کرد: از سال 2003 روز به روز همکاری، رایزنی، 
مشــارکت و حمایت میان دو ملت و دو دولــت عراق و ایران 
در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و 

درمانی بیشتر و بیشتر شد.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در ادامه ســفر خود به عــراق، در بغداد با »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر پیشبرد امور و مصطفی کاظمی رئیس 

سرویس اطاعاتی این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

 استقبال ایران از تشکیل دولت مبتنی بر رأی مردم عراق
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار  رئیس سرویس 
اطاعاتی عراق با اشــاره به تحوالت ماه های اخیر عراق گفت: »با 
توجه به شرایط سیاسی و امنیتی عراق، نقش دستگاه های اطاعاتی 
و امنیتی برای مدیریت شرایط جدید بسیار مهم وپیچیده است«. 
شمخانی با تبیین تأثیرگذاری تحوالت سیاسی و امنیتی عراق بر 
ثبات و آرامش منطقه، ضمن اعام آمادگی برای انتقال تجربیات 
اطاعاتی و امنیتی کشورمان به دستگاه های ذی ربط عراقی اظهار 
داشت: »تشکیل دولت مقتدر و کارآمد مبتنی بر رأی و اراده عموم 
مردم خواســت همیشگی جمهوری اسامی ایران است«. نماینده 
مقــام معظم رهبری ترور ناجوانمردانه ســرداران جبهه مقاومت، 
شــهیدان حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس را خطای 
راهبردی ترامپ و تیم شرور حاکم بر کاخ سفید عنوان کرد و افزود: 
این اقدام جنایتکارانه، شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه را از 

بامداد جمعه 13 دی ماه آغاز کرده است. 
وی افزود: برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت با اشغالگری 
آمریکا و حمایت از اســتقال و حاکمیت ملی عراق، نشــانه ای از 
پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در مسیر اخراج آمریکا 
از منطقه اســت.  وی با تبیین ظرفیت های گسترده همکاری در 
ابعاد اقتصادی، سیاســی، امنیتی و فرهنگی بیــن ایران و عراق، 
تداوم رایزنی مستمر بین مقامات عالی دو کشور را در ایجاد نقش 
مکمل منطقه ای و مقابله با طراحی دشمنان برای تجزیه و تضعیف 

کشورهای اسامی مهم و تاثیرگذار عنوان کرد.  
رئیس سرویس اطاعاتی عراق نیز در این ماقات از نقش مؤثر ایران 
در مقابله با تروریسم و افزایش ثبات و امنیت در منطقه تجلیل کرد 
و اظهار داشت: »موفقیت ایران در مقابله با تروریسم و برقراری امنیت 
در داخل و پیرامون مرزهای خود دلیل روشنی بر کارکرد کم نظیر 

الگوی امنیتی جمهوری اسامی است«.

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

سیاست
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سیاست خارجی

 دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقام های عالی عراق

رایزنیهایمهمشمخانیدربغداد

 سیاست  نخستین جلسه دادگاه متهمان به اخال کان در امر 
توزیع مایحتاج عمومی به صورت فوق العاده در شعبه 4 دادگاه ویژه 
رسیدگی به پرونده اخالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی 
صلواتی روز شنبه به صورت علنی آغاز شد. متهمان این پرونده به 
نام های »رضا ستوده«، »ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان«، »یونس 
احراروو تابعیت تاجیکستان«،»کریم ستوده«، »ناظم میزایف تابعیت 
تاجیکستان«، »سعید عباسی قلعه جوق« و »مهرداد حاذقی کلوانق« 

به اخال کان در امر توزیع مایحتاج عمومی متهم هستند.
»بهروز رسولی اصل«، »حمید غفاری« و »سهیل حاتمی پور« دیگر 
متهمان این پرونده هســتند که محاکمه خواهند شد؛ بنابراین 
گزارش، در شرایط نیاز مبرم به اقام بهداشتی در کشور، متهمان 
این پرونده با احتکار2میلیون و 600 هزار ماسک قصد خروج این 

اقام را به کشور چین داشتند.
شاه محمدی نماینده دادســتان ضمن حضور در جایگاه با اشاره 
به تأکیدات معصومین و بزرگان در خصوص دو نعمت سامت و 
امنیت گفت: ابتای تعدادی از هموطنان به ویروس کرونا سبب شد 
تا در جهت حفاظت خود و پیشگیری از ابتا به داروخانه ها و مراکز 
بهداشتی جهت خرید وسایل بهداشتی مراجعه کنند؛ اما به واسطه 
اقدام های گروه های داخلی و خارجی که درصدد سوءاســتفاده از 
این نیاز مردم و ارضای نیاز های مالی خود بودند، اتفاقاتی رخ داد و 
این افراد نیاز مردم را به دستاویزی جهت تشنه نگه داشتن بازار و 
کسب سود بیشتر قرار دادند و از این جهت نظام سامت همگانی را 
مورد خطر قرار داده اند. وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به منظور 
مرتفع نمودن نیاز های مردم در این حوزه قصد داشت این اقام را 
به صورت رایگان عرضه نماید تا از ایجاد تقاضای القایی پیشگیری 
کند. در رصد های انجام شده توسط ضابطان مشخص شد که بخش 
عمده ای از این اقام در حال خرید و فروش در بازار های غیررسمی 

همچون ناصر خسرو و جمهوری است و تا رقم های میلیونی نیز 
سفارش داده شده است. در پرونده حاضر تعدادی از اخالگران در 
مایحتاج عمومی حضور دارند که در ادامه به شرح مشخصات آن ها 

اشاره خواهد شد.

 ممانعت متهمان از تحویل ماسک به وزارت بهداشت
نماینده دادســتان بیان کرد: در این برهه حساس که کشور در 
شرایط شــیوع فراگیر بیماری کرونا قرار دارد و عموم مردم با 
نگرانی از ابتا با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه ها به دنبال 
تهیه وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتا به این بیماری 
بودند، با افزایش قیمت و کمبود این اقام مواجه شدند. برخی از 
افراد سودجو نسبت به خرید عمده کاال های مزبور اقدام نمودند و 
از توزیع و تحویل این کاال ها به مردم و سازمان های متبوع امتناع 
کردند و موجب به خطر انداختن ســامت مردم، افزایش این 

بیماری و نگرانی مردم شدند.
وی افزود: متهم ردیف اول با وجود داشتن شغل پزشکی و مطلع 

بودن از شــیوع ویروس کرونا در کشور و ضرورت توزیع این اقام 
بهداشتی در میان شهروندان و سازمان های مربوط به دنبال انتقال 
این اقام به خارج از کشــور بود. وی اظهار کرد: حسب تحقیقات 
انجام شــده خریدار اعام می نماید که رضا ستوده به او گفته این 
کاال ها کاماً قانونی بوده و رضا ستوده نیز اعام می نماید که هنگام 
درخواست خریدار با مشکل قانونی مواجه نبود. پس از آن با تهدید 
خریدار خارجی مواجه می شــود و اعام می نماید که وجهی بابت 
داللی خرید از خریدار دریافت ننموده اســت. نماینده دادســتان 
گفت: نامبردگان در حالی که از وجود بیماری کرونا در کشور مطلع 
شدند، باید این اقام را به وزارت بهداشت تحویل می دادند، اما دنبال 

مشتریانی برای کسب سود بیشتر بودند.

 بازداشت۹۲ نفر از سودجویان و محتکران اقالم بهداشتی
از سوی دیگر دادستانی تهران اعام کرد: طی چند روز گذشته 92 
نفر از افراد سودجو که با سوءاستفاده از شرایط و وضعیت موجود 
اقدام به احتکار اقام بهداشــتی کرده بودند، بازداشــت شدند. به 
گفته وی برای 21 نفر آن ها کیفرخواست به جرم اخال در نظام 
اقتصادی کشور از طریق احتکار مایحتاج عمومی از قبیل دستکش 

و ماسک صادر و دادگاه آن ها در حال برگزاری است .
الزم به ذکر است از متهمان دستگیر شده حدود 55میلیون عدد 
دســتکش، بیش از 50 میلیون عدد ماســک و هزاران لیتر انواع 
مختلــف از محلول های الکلی ضدعفونی کننده کشــف و جهت 
اســتفاده در مراکز درمانی به وزارت بهداشت تحویل شده است. 
یادآوری می شــود این دادســرا در برخورد با افراد فرصت طلبی 
که برای سودجویی بیشــتر اقدام به احتکار اقام مورد نیاز برای 
پیشــگیری از انواع بیماری و ایجاد شرایط سخت برای هموطنان 

عزیز نمایند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

تفهیماتهاماخاللکالندرنظاماقتصادیبهمتهمانکرونایی
در نخستین جلسه دادگاه انجام شد

گزارش خبری
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»عامل شهادت پرسنل سپاه« 
به درک واصل شد

ایســنا: مدیرکل اطاعات استان سیستان و 
بلوچســتان از ضربه به تیم تروریستی وابسته 
به گروهک تروریســتی جیش الظلم )جیش 
العدل( خبر داد. با اقدام های پیچیده و گسترده 
اطاعاتی در آن سوی مرز یک تیم تروریستی 
وابسته به گروهک جیش الظلم )جیش العدل( 
شناســایی و به محض ورود به کشور در چتر 
اطاعاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( قرار 
گرفت و در روز یکشنبه 18 اسفند 98 توسط 
تیم های عملیاتی اداره کل اطاعات سیستان 
و بلوچســتان مورد ضربه واقع شــد و سرتیم 
عملیاتی آن به نام الیاس نارویی با نام مســتعار 
)زبیر( به درک واصل شد. معدوم الیاس نارویی 
از عناصر عملیاتی گروهک محسوب می شد که 
در عملیات های تروریســتی متعددی از جمله 
فرماندهی حمله به ســپاه نیکشهر و شهادت 
دو تن از پرســنل سپاه پاسداران، مشارکت در 
انفجار اتوبوس محور خاش به زاهدان و شهادت 
27 تن از پرســنل سپاه و کاشت بمب صوتی 
مقابل کانتری 12 زاهدان نقش کلیدی را ایفا 

نموده است.

خبر



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

راه اندازی سامانه تلفنی مشاوره رایگان کاهش اضطراب کرونا  آستان: مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی از راه اندازی سامانه تلفنی ارائه مشاوره رایگان »ارتقای 
سالمت روان و کاهش اضطراب کرونا« خبر داد.سید محسن اصغری نکاح با اعالم این خبر افزود: 38008، 32280544 و 32280545 شماره تلفن های این سامانه است که خانواده ها می توانند در زمینه مبارزه با 

کرونا و مدیریت استرس آن از مشاوره این مرکز بهره مند شوند. این سامانه به مدت دو هفته از ساعت 8 صبح الی 8 شب فعال است و در صورت نیاز این مدت تمدید خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی در پیامی خطاب به مسلمانان هند:
 امت اسالمی از حقوق انسانی مسلمانان هند 

حمایت کند
آستان: تولیت آستان قدس رضوی در 
پیامی بر ضرورت حمایت امت اسالمی از 
حقوق انسانی مسلمانان هند تأکید کرد.
متن پیام حجت االســالم والمسلمین 

احمد مروی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»َونُریُد أَن نَُمَنّ َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا فِي 
ه َونَجَعلَُهُم الوارِثیَن«؛ ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت  األَرِض َونَجَعلَُهم أَئَِمّ
نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. )قرآن کریم سوره قصص آیه5(

برادران و خواهران آزاده و مسلمانان کشور عظیم هندوستان؛
کشور هند در جهان، به همزیستی مسالمت آمیز ادیان و اقوام و نژادها شهره است 

و الگوی مدارای بین دینی و قومی است.
اتفاقات اخیر هر انسان دغدغه مندی را به تفكر وامی دارد که ریشه این جریانات 

چیست و چه کسانی از این اتفاقات نفع می برند؟
آنچه مسلم است اتفاقات اخیر در کشور هند و بروز خشونت ها و اعمال محدودیت 
علیه مســلمانان به نام هر دین و آیین و قومی انجام بشود، محكوم است و یک 
دسیسه بر علیه همه ادیان و آیین هاست و باید منافع قدرتمندان و مستكبران را 

در پشت آن جست وجو نمود.
ضمن همدردی با آســیب دیدگان و خانواده های داغدار در حوادث اخیر انتظار 
می رود تمام ُدَول و امت اســالمی و همه انسان های عدالت خواه جهان از حقوق 

انسانی مسلمانان حمایت کنند و دولت هند حقوق شهروندی را رعایت نماید.
در کنار مرقد امام علی بن موسی الرضا )ع( دعاگوی شما عزیزان هستم.

تولیت آستان قدس رضوی
احمد مروی

تا پایان سال 98 انجام می شود
 توزیع 30 هزار پرس غذای متبرک 
در روستاهای محروم حاشیه مشهد

آستان: مدیــر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان خراسان رضوی 
از توزیــع 30 هزار پرس غذای متبرک 
حضرت رضا)ع( در روســتاهای محروم 
حاشیه شهر مشــهد تا پایان سال 98 

خبر داد.
امیــن بهنام، با بیان اینكه در قالب این 

طرح روزانه بیش از یک هزار پرس غذای متبرک حضرت رضا)ع( در روستا های 
حاشیه شهر مشهد توزیع می شود، اظهار کرد: این طرح با هدف توجه و رسیدگی 
به محرومان و متنعم شدن از خوان با برکت امام رئوف)ع( و با رعایت کامل موازین 

بهداشتی و دستورات پزشكی توسط خادمیاران رضوی در دست انجام است.
وی با بیان اینكه این طرح از سوم اسفندماه آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد 
داشت، تصریح کرد: خادمیاران رضوی پس از شناسایی روستاهای محروم، غذاهای 

متبرک را بر حسب تعداد اعضای هر خانواده در میان آن ها توزیع می کنند.
بهنام گفت: این طرح تا پایان سال جاری به صورت روزانه در روستاهای حاشیه 

شهر مشهد در قالب غذای گرم و وعده ناهار ادامه خواهد داشت.

به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 نسخه تلفن همراه کتابخانه دیجیتال 

در بستر اندروید راه اندازی شد
آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در راستای 
روزآمدسازی خدمات و تكریم کاربران، نسخه تلفن همراه کتابخانه دیجیتال را بر 

بستر اندروید راه اندازی کرد.
علی ضرابی، مدیر فضای مجازی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در خصوص کاربردهای نسخه تلفن همراه کتابخانه دیجیتال این 
ســازمان، گفت: این نرم افزار با هدف روزآمدسازی خدمات کتابخانه دیجیتال و 
تكریم مراجعان، در بستر تلفن همراه طراحی شده و در اختیار مخاطبان کتابخانه 

دیجیتال قرار گرفته است.
وی نســخه اول این نرم افزار را در بستر اندروید قابل نصب و استفاده عنوان کرد 
و گفت: کاربران با استفاده از این برنامه می توانند از خدمات دیجیتالی متعددی 
همچون جست وجوی منابع دیجیتالی شــامل انواع نسخ خطی، چاپ سنگی، 
پایان نامه و...، مطالعۀ آنالین کتاب ها و منابع دیجیتالی، درخواست منبع و استفاده 
از خدمات تحویل مدرک، خدمات پرسش از کتابدار، کتابخانۀ شخصی و خدماتی 

از این دست بهره مند شوند.
رئیس اداره ســازماندهی منابع دیجیتال کتابخانه آســتان قدس رضوی پایگاه 
سه شنبه های فرهنگی، پایگاه نشریات دیجیتال، پایگاه پوسترها، کتاب های چاپی 
فارسی و عربی با حدود 50هزار فراداده، پایگاه ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس 
رضوی، انتشارات سازمان، اسناد فارسی با بیش از 112هزار فراداده، پایگاه فیلم ها، 
پایگاه نقشه ها، کتاب های چاپی التین با بیش از 47 هزار فراداده و کتاب های قبل 
از 1320 را از دیگر بخش های این برنامه عنوان کرد که در دسترس کاربران آن 

قرار می گیرد.
ضرابی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت کتابخانه دیجیتال 
رضوی به آدرس digital.aqr.ir برای بارگیری این نرم افزار کاربردی اقدام کرده 
و یا با مراجعه حضوری به این مرکز واقع در بســت شیخ طوسی، آن را دریافت 

کنند.

با رویکرد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شد 
 راه اندازی دوباره کارخانه سنگ بست 

شرکت معادن قدس رضوی
آســتان: رئیــس هیئت مدیــره و 
مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی 
از راه انــدازی دوباره کارخانه ســنگ 
بســت این شــرکت با رویكرد تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
موســی مهــدوی گفــت: کارخانــه 
گرانیت بری ســنگ بســت، از جمله 

کارخانه های زیرمجموعه شــرکت معادن قدس رضوی اســت که در کیلومتر 
35 جاده مشهد به فریمان واقع اســت.مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی 
با اشاره به انواع محصوالت تولیدی در کارخانه سنگ بست خاطرنشان کرد: در 
این کارخانه، انواع ســنگ گرانیت شامل پالک تا عرض 80 سانتی متر، جدول تا 
ضخامت 10 ســانتی متر و کوبیک برای سنگفرش معابر و پارک تولید و برش 
داده می شــود.وی ادامه داد: تمامی ســنگ های استخراج شده مذکور در بخش 

ساختمان، فضای سبز و معابر عمومی مورد مصرف قرار می گیرد.
مهدوی درباره رویكرد شــرکت معادن قدس رضوی از راه اندازی دوباره کارخانه 
گرانیت  بری ســنگ بست تصریح کرد: این شرکت با توجه به نیاز آستان قدس 
رضوی به ســنگ پالک نهبندان و همچنین افزایش درآمد مجموعه، کارخانه 
مذکور را دوباره راه اندازی کرده است.وی با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای 
راه اندازی این کارخانه گفت: انجام تعمیرات و به روزرســانی تجهیزات دستگاه 
برش سنگ با صرف هزینه های باال، تعمیر دستگاه پولیش، برقراری آب کارخانه و 

تأسیسات مورد نیاز و... از مهم ترین اقدام های انجام شده به شمار می رود.
مهدوی، راه اندازی دوباره کارخانه سنگ بست را از جمله فعالیت های این شرکت 
در راستای رونق تولید دانست و بیان کرد: خوشبختانه با راه اندازی این کارخانه 
در حال حاضر برای 10 تا 15 نفر از بومی های منطقه فریمان اشتغال ایجاد شده 
است. مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی افزود: با توجه به اهمیت تولید سنگ 
پالک در تأمین نیاز بازار ساختمان در داخل کشور، در صدد هستیم ضمن تأمین 
نیاز کشــور، صادرات سنگ گرانیت به سایر کشورها نیز در ادامه کار در دستور 

کار قرار بگیرد.

به  دلدادگان  و  عاشقان  تمام  قدس    
ساحت قدسی امام علی بن موسی الرضا 
از  جهان،  نقاط  اقصی   از  می توانند  )ع( 
زیارت  سامانه های  در  نام نویسی  طریق 
به خادمان  آستان قدس رضوی  نیابتی 
این بارگاه قدسی نیابت زیارت و به جا 
حرم  در  زیارت  نماز  رکعت  دو  آوردن 

مطهر حضرت رضا )ع( را دهند.
آســتان قدس رضوی با هدف تســهیل 
زیارت حرم مطهر امــام رضا )ع( از راه 
دور بــرای تمامی محبان و مشــتاقان 
زیارت اهل بیت )ع(از اقصی نقاط  ایران 
اســالمی و سراسر جهان، سامانه زیارت 
نیابتی را راه اندازی کرده است که افراد 
با ثبت نام در این طرح، به خادمان این 
بــارگاه ملكوتی نیابــت داده تا از جانب 
خود و یا بستگانشــان )چه آنان که در 
قیــد حیاتند و چه آنان کــه به رحمت 
ایزدی پیوســته اند( زیارت نموده و دو 

رکعت نماز زیارت به جا آورند.
عالقه منــدان می تواننــد بــا مراجعــه 
یــا   »razavi.ir« تارنماهــای   بــه 
»tv.razavi.ir« و نام نویسی در بخش 
زیارت نیابتی این درگاه  ها یا مراجعه به 
صفحه رسمی حرم مطهر امام رضا )ع( 
در شبكه اجتماعی اینستاگرام به آدرس 
درخواســت   »@razavi_aqr_ir«
زیــارت نیابتی خــود را ثبــت کنند تا 
خادمــان حرم مطهر رضــوی به نیابت 

آن ها زیارت به جا آورند.
فــارغ از طرح های زیارت نیابتی مذکور، 
عاشــقان و دلدادگان به حریم قدســی 
حضــرت رضــا )ع( در هــر لحظــه و 
با شماره 05148888  می توانند  زمانی 
تمــاس گرفته و مســتقیم بــه روضه 
منوره حضــرت ثامن االئمــه)ع( وصل 
 شــوند و از راه دور زیــارت حضرت را 

به جا آورند.

 پخش زنده زیارت امین اهلل هر شب 
در بستر فضای مجازی

زیارت امین اهلل هم هر شب به صورت زنده 
با مشارکت باشگاه خبرنگاران جوان از حرم 
مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( بر بستر 

فضای مجازی پخش می شود.
این برنامه از 14 اســفند ماه آغاز شــده و 
تا پایان ســال جاری رأس ســاعت 20 به 
طور مستقیم از حرم مطهر رضوی پخش 
می شود و عالقه مندان و شیفتگان حضرت 
امام علی بن موســی الرضا)ع( می توانند 
از طریــق پایگاه اطالع رســانی باشــگاه 
 WWW. خبرنــگاران جوان بــه آدرس
YJC. IR  یــا کانال اینســتاگرامی این 
YJC_NEWS_ بــه آدرس باشــگاه 

CHANNEL  از راه دور زائر بارگاه منور 
رضوی شــوند.این برنامه مبتنی بر زیارت 
نیابتی و با هدف ایجاد فضایی معنوی برای 
عالقه مندان زیارت بارگاه منور رضوی که 

به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت برگزاری برنامه های حرم مطهر 
مایل به بهره مندی از فیوضات ماه رجب و 
زیارت حضرت رضا)ع( هستند، پیش بینی 

شده است.

 پخش ویژه برنامه های حرم مطهر
 از رسانه ملی 

ویژه برنامه های حرم مطهر از رســانه ملی 
پخش می  شود. این ویژه برنامه ها به صورت 
زنده و مستقیم از محل استودیوی صحن 
انقالب اســالمی حرم منور امام هشتم)ع( 
و با حضور ســخنرانان، مداحان، ذاکران، 
قاریــان و مؤذنان بــارگاه مقدس حضرت 
ثامن الحجــج)ع( اجرا خواهد شــد و در 
شبكه های مختلف رسانه ملی به ویژه شبكه 
استانی خراســان رضوی انعكاس می یابد. 
ویژه برنامه های پیش بینی شده صبح ها از 
ساعت 11 آغاز و تا پایان نماز جماعت ظهر 

و عصر که در محل صحن های مقدس حرم 
مطهر رضوی برگزار می شود، ادامه خواهد 

داشــت.همچنین در نوبت 
عصر هم برنامه های تدارک 
دیده شده نیم ساعت پیش 
از اذان مغــرب آغاز و تا نیم 
ســاعت پس از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشــا که 
در صحن های مطهر برگزار 

می شود، ادامه دارد.
 مراســم دعای توســل و 
شــب  در  کمیل  دعــای 
جمعه،  شب  و  چهارشنبه 
نیم ســاعت پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشا 

توســط ســخنرانان و ذاکران و مداحان 
حرم مطهر رضوی و از محل استودیوی 
صحن انقالب اســالمی به صورت زنده و 

مستقیم اجرا خواهد شد.

افراد با ثبت نام 
در این طرح، به 

خادمان این بارگاه 
ملکوتی نیابت داده 
تا از جانب خود و یا 
بستگانشان زیارت 
نموده و دو رکعت 
نماز زیارت به جا 

آورند

بــــــــرش

مشتاقان زیارت در سامانه های زیارت نیابتی آستان قدس رضوی نام نویسی کنند

j خادمان رضوی« نایب الزیاره شما در حرم امام رضا«
س
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  باســالم چه خوب می شد مثل قدیم ها 
صحن انقالب جایی برای کبوتران و حوضی 
بزرگ و آب نمایی زیبا می داشت؛ هم برای 
وضوگرفتن هم لذت بردن ازفضای معنوی 

حرم مطهر.
09370009536

 لطفاً در پارکینگ های چهار گانه حرم در 
نزدیكی ورودی به حرم مطهر، جایگاه پارک 

ویژه جانبازان نصب بفرمایید.
09150007201

 حاال که مفاتیح و کتاب های دعا در حرم 
جمع آوری شــده، لطفاً اطالع رسانی کنید 
که با خود کتب ادعیــه بیاوریم یا با نصب 
نرم افزارهای مذهبی از زیارت بیشــتر بهره 

ببریم.
09150009722

 اینكــه  رهبری  در فضــای  کتابخانه  از 
پزشــكان  تقدیر می کننــد و دولت  مقابله 
 با کرونا را به  وزارت  بهداشــت  سپرده، پیام 
 روشنی  اســت  به آن ها که  کتاب  دکترها را 
به  آتش  می کشند و یا پنجره فوالد  را لیس  
می زنند که  دوران  خرافات  و جهالت  به سر 

رسیده  است. 
09150002986

 ســالم لطفــاً تدبیری اتخــاذ کنید تا 
کتابخانه حرم مطهر زودتر باز شود. من که 
یک دبیرستانی ام دائم به کتاب نیاز دارم، به 
خصوص بعد تعطیلی موقت مدارس. حداقل 

کتاب ها را امانت بدهید.
09150008148

ویزیت رایگان 400 بیمار 
شهرستان چالدران

آســتان: 400 نفــر از بیمــاران محروم 
شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی 
توســط خادمیاران کانون سالمت آستان 
قدس رضوی ویزیت و مداوای رایگان شدند.
با مشــارکت شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرستان چالدران، اردوی یک روزه کانون 
خادمیاری سالمت آستان قدس رضوی در 
مناطق محروم شهرســتان چالدران استان 

آذربایجان غربی برگزار شد.
در این اردو، اکیپ های تخصصی پزشــكی 
در بخش های کودکان، مامایی، روانپزشكی، 
فیزیوتراپی، چشــم پزشــكی، ارتوپدی و 
خدمات سرپایی اورژانسی به طبابت و ویزیت 
رایــگان 400 نفر از محرومان شهرســتان 
پرداختند.شــایان ذکر اســت، کانون های 
خادمیاری آســتان قدس رضوی در استان 
آذربایجان غربی در راستای محرومیت زدایی 
و ترویج سیره رضوی، بااکیپ های تخصصی 
و امدادی به صورت ماهانه و مناسبتی اقدام 
به امدادرسانی به هموطنان مناطق محروم 
استان می کنند که تاکنون ده ها هزار نفر از 

این خدمات بهره مند شدند.

امدادرسانی آستان قدس 
رضوی به مناطق زلزله زده 

آذربایجان غربی
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در آذربایجان غربی از امدادرســانی 
بنیاد کرامت رضوی و جمعیت امام رضایی ها 
به مناطق زلزله زده بخش قطور شهرستان 

خوی خبر داد.
حجت االســالم اکبر نوروزنــژاد در جریان 
بازدیــد از مناطق زلزلــه زده بخش قطور 
شهرستان خوی با اشاره به اینكه 35 روستا 
درگیر زلزله اخیر این شهرســتان هستند، 
گفت: خادمیاران آســتان قدس رضوی در 
آذربایجان غربی، به مناطــق زلزله زده به 
ویژه شهرســتان خوی اعزام شــدند تا در 
ارائه کمک های اولیه به زلزله زدگان به سایر 

نهادها کمک کنند.
وی بیان کرد: خادمیــاران رضوی در کنار 
ســایر نهادهای امدادرسان، در حال تأمین 
نیازهای غذایی و بهداشتی، ارائه کمک های 
فوری به زلزلــه زدگان و تأمیــن نیازهای 

گرمایشی آنان برای اسكان موقت هستند.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
آذربایجان غربی افــزود: با پیگیری های به 
عمل آمده 10 چشــمه سرویس بهداشتی 
ســیار در مناطــق زلزلــه زده بخش قطور 

شهرستان خوی راه اندازی شده است.
حجت االسالم نوروزنژاد گفت: موکب زائران 
ضامن آهوی آستان قدس رضوی ارومیه نیز 
به منظور پخت غــذای گرم و توزیع آن در 
بین زلزله زدگان در یكی از مناطق زلزله زده 

شهرستان خوی مستقر شده است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

برای پاسداشت سالمتی
آستان: توجه به ســالمتی، یكــی از ارزش های بسیار مهم 
زندگی است که همیشه باید در اولویت برنامه های  فردی و 
جمعی قرار گیرد.مجموعه آستان قدس رضوی نیز از دیرباز 
توجه ویژه ای به این امر داشته و با جدیت در راستای حفظ 
ســالمت و بهداشــت زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 
می کوشد. تشــكیل بنیاد سالمت آســتان قدس رضوی با 
هدف همسویی و هم افزایی بین تمامی بخش های بهداشتی 
درمانــی و دارویی این آســتان مقدس همچون مؤسســه 
درمانی آســتان قدس رضوی، بیمارســتان فوق تخصصی 
رضوی و مؤسســه خدمات دارویی رضوی در تیرماه 96 نیز 
مبین توجه ویژه به امر ســالمت محبان امام هشــتم)ع( و 
ارائه خدمات منسجم تر به آنان است. در آستانه سال 99، به 
مرور اقدام های مهم بنیاد ســالمت آستان قدس رضوی در 

سال 98 می پردازیم.

 بهره برداری از بیمارستان سیار رضوی
ســامانه درمانی ســیار رضوی در قالب چهار دستگاه اتوبوس 
بیمارستانی با به روزترین تجهیزات پزشكی اواخر شهریور سال 
جاری آماده بهره برداری شد. این ســامانه دارای امكانات اتاق 
عمل برای انجام جراحی های اورژانسی، اتاق معاینه با تخت های 
بســتری ویژه خدمات ســرپایی، یونیت های دندان پزشكی و 
آزمایشــگاه و رادیولوژی است. ارائه خدمات درمانی، بهداشتی 
و دارویــی به زائران در برخی مناســبت ها مانند اربعین و دهه 
آخر صفر و خدمات رسانی به مردم مناطق محروم و همچنین 
آسیب دیده حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله کشور با همكاری 

برخی نهادها در دستور کار این بیمارستان سیار قرار دارد. 

 خدمات رسانی به زائران دهه آخر صفر
با توجه به حضور پرشور زائران پیاده حرم مطهر رضوی در دهه 
آخر صفر سال های اخیر در مسیرهای منتهی به مشهدمقدس، 
امسال ستاد هماهنگی بهداشت و درمان زائران پیاده حضرت 
رضا)ع( در قالب شورایی تشكیل شد. به عبارتی تمامی نهادها و 
واحدهای فعال در حوزه سالمت خراسان رضوی مانند دانشگاه 
علوم پزشكی مشــهد، بسیج جامعه پزشكی، ادارات مختلف و 
آستان قدس رضوی در این ستاد در دهه آخر صفر امسال برای 
نخستین بار در کنار هم قرار گرفتند. با شكل گیری این ستاد در 
مجموعه آستان قدس رضوی به زائران خدمات هماهنگ تری 
در حوزه ســالمت ارائه شد و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه 
بودیم. در این ایام بیش از هزار نفر در قالب گروه های پزشكی در 
25 مرکز درمانی داخل شهر مشهد و 25 پایگاه در چهار محور 
اصلی این شهر مقدس به انجام خدمات درمانی مشغول بودند.  

 اردوهای جهادی سرخس و مهرستان
این بنیاد ارائه خدمات پزشــكی و دارویی بــه محرومان را با 
مشــارکت سایر فعاالن حوزه بهداشت و درمان کشور هر ساله 
در دســتور کار دارد. امســال نیز اردوی جهادی به مناســبت 
گرامیداشت دهه فجر و با هدف ارائه خدمات درمانی، بهداشتی 
و آموزشــی رایگان به بیماران محروم روســتاهای شهرستان 
سرخس با حضور نزدیک به 90 نفر از جمله حدود 20 پزشک 
متخصص در رشته های گوناگون در روزهای 16 و 17 بهمن ماه 
برگزار شد. افزون بر 4هزار و 400 بیمار محروم در چهار روستای 
بزنگان، گنبدلی، پس کمر و سنگر این شهرستان از خدمات این 
اردوی جهادی بهره مند شــدند. اردوی جهادی »سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی« در مهرستان یكی دیگر از اردوهای بنیاد 
سالمت آستان قدس رضوی در سال جاری بود. 

 پیگیری ساخت هشت دارالشفا
بنیاد سالمت آستان قدس رضوی برنامه های دیگری را نیز در 
سال جاری پیگیری کرد که بی شک در آینده ثمرات آن را در 
حوزه سالمت این آستان ملكوتی خواهیم دید. ساخت هشت 
دارالشفای جدید امام رضا)ع(، از جمله این برنامه ها بود. آستان 
قدس رضوی برای ســاخت این دارالشفاها در حال آماده سازی 
نقشه هاست. ساخت چهار مورد از این دارالشفاها در تربت جام، 
قائن، جاده توس قدیم و شــهرک شــهید رجایی مشهد؛ در 
مناطقی کامالً محروم با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشكی در 
مرحله اول این طرح شروع می شود و ساخت چهار دارالشفای 

دیگر در مرحله دوم طرح اجرا خواهد شد.

 پایش سالمت زائر و مجاور
بنیاد سالمت آستان قدس رضوی با توجه به اهمیت و ضرورت 
سنجش میزان فشار و قند خون به منظور پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر به ویژه قلبی و عروقی، پایش سالمت زائران و مجاوران 
و همچنین خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی را با بهره گیری از 
ظرفیت خادمیاران سالمت خود در ادوار و مناسبت های مختلف 
ســال جاری پیگیری کرد. به  طور نمونه می توان به اجرای طرح 
سنجش فشارخون ویژه کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی و ارائه خدمات پایش سالمت به 
اصحاب رسانه و خادمان بخش انتظامات حرم مطهر رضوی اشاره 
کرد. همچنین بیــش از 870 نفر از خدمات چهار پایگاه پایش 
سالمت زائر به مناسبت روز پزشک در دو روز نخست شهریورماه 
در ورودی های حرم مطهر رضوی بهره مند شدند. در این میان، 
اقدام های پیشگیرانه بنیاد سالمت آستان قدس رضوی را برای 
مقابله با بیماری های تنفســی مانند آنفلوانزا و کرونا در زمستان 

امسال در حرم مطهر رضوی نباید فراموش کرد.

گزارش خبری

گذری بر اقدام های بنیاد سالمت آستان قدس رضوی در سال 98

آســتان: جمعی از مســئوالن و خدام بارگاه منور رضوی 
بــا هدف دلجویــی و روحیه دادن به بیمــاران کرونایی در 
بیمارســتان قائم و امام رضا)ع( مشهد حضور یافته و غذای 
متبرک مهمانسرای حضرتی را بین بیماران و کارکنان این 

دو مرکز درمانی توزیع کردند.
به گزارش آستان نیوز، محمد توکلی؛ مدیر امور خدمه آستان 
قدس رضوی با اشاره به این خبر عنوان کرد: ظهر جمعه 10 
نفر از خادمان بخش دربانان حــرم ثامن الحجج)ع( در دو 
بیمارســتان امام رضا)ع( و قائم مشهد حضور یافته و 350 
غذای متبرک را بین بیماران، کارکنان و پرســتاران این دو 

بیمارستان توزیع کردند.
وی ادامه داد: توزیع غذای متبرک حضرت در فضایی معنوی، 
همــراه با مداحی، قرائت صلوات خاصــه حضرت رضا)ع( و 
توســل به حضرت علی بن موسی الرضا)ع( صورت گرفت و 

خادمان از صمیم قلب برای شفای بیماران دعا کردند.
توکلی با اشــاره به اینكه بنا داریم در سایر بیمارستان های 
مشــهد نیز حضور یافته و غذای مهمانسرای حضرت را در 
بین بیماران و کارکنان بیمارستان ها توزیع کنیم، گفت: روز 
گذشــته نیز جمعی از خدام در بیمارستان شریعتی حضور 
یافته و عالوه بر دلجویی از بیماران کرونایی، غذای حضرتی 

را بین بیماران و کادر درمانی این بیمارستان توزیع کردند.

 j در بیمارستان های قائم و امام رضا j توزیع غذای مهمانسرای حضرت رضا
با هدف دلجویی و روحیه دادن به بیماران کرونایی انجام شد 

قاب رضوی 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

شــماره ۲۲ عصر اندیشــه منتشــر شد اندیشه: مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه بیست و دومین شماره خود را در واپسین روزهای زمســتان و در آستانه تعطیالت نوروزی منتشر کرد. یکی از 
خواندنی ترین مطالب این شماره عصر اندیشه، گفت وگوی تفصیلی با مهدی نصیری است که این روزها نام او به خاطر دیدگاه های جدید و جنجالی اش بار دیگر بر سر زبان اهل اندیشه افتاده است. این مصاحبه با 

عنوان »حکومت اسالمی در عصر حیرت« چاپ شده است. 

کرونا و معیاِر »مرگ« در تمدن ها
آنچه به بهانه کرونا در جهان مدرن رخ داده، بازگشــت مســئله »مرگ« به 
فلسفه ها، فرهنگ ها و تمدن هاست. اکنون گونه های مواجهه با مسئله مرگ، 

از جمله نقطه های عطف تمدن های موجود در چالش با کروناست.
آرپــد ســاکولزی )Arpad Szakolczai( نه فقط زندگِی شــخصیت ها 
را در صورت بنــدی تمدن ها مهم می داند، بلکه بــر گونه مرگ آن ها )مثل 
ســقراط و عیسی مسیح( در تحوالت انسانی و تمدنی تأکید می کند. از نظر 
وی هر شــخصیتی نمی تواند نقش تحول گری های کالن را بازی کند، بلکه 
شــخصیت هایی می توانند تأثیرات بنیادین در پروسه تمدن ها به جا بگذارند 
کــه نه فقط با حیــات خود بلکه با نحــوه مؤثراز مرگ ِ خــود در زندگی و 
حیات اجتماعی اثری برجا بگذارند. این سخن از ساکولزی نه فقط در مورد 
آثار تمدنِی شهادت و شــهیدان، بلکه درباره »مرگ های معنادار« )در برابر 
مرگ های بی معنای صنعتی( و تأثیر آن در نظم اجتماعی و تمدنی است. در 
این نگاه، برای ســنجش تمدن ها نباید صرفاً زندگی و نحوه زندگی را معیار 

قرار داد، بلکه مهم تر از زندگی، مرگ و چگونه مردن را باید در نظر آورد.
در ایــن باره، کتاب »تنهایی دم مــرگ« از نوربرت الیاس در تفکیک مرگ 
مــدرن در عصر جدید و مرگ ســنتی در عصر قدیم و جای مقوله مرگ در 
دو سویه تمدن غربی و شرقی بسیار حائز اهمیت است. الیاس در این کتاب 
بــر وضعیت مرگ در عصر جدید اشــاره می کند و تنهایــی هنگام مرگ را 
بســیار آزاردهنده می بیند و می گوید همان طورکه افراد در دنیای جدید در 
عشــق ورزیدن تنها هســتند، به هنگام مرگ نیز در تنهایی به سر می برند. 
بیشــتِر مرگ های مدرن در بیمارستان و در تنهایی و در حالتی ناخوشایند 
رخ می دهــد، در حالی کــه در قدیم افراد در کنار خانــواده جهان را ترک 
می گفتند، اعضای خانواده حرف های تســلی بخش به فرد محتضر می زدند، 
فــرد محتضر هــم اطرافیان خــود را نصیحت و به آن هــا وصیت می کرد.

از نظر الیاس »ما در فرایند تمدن شــدن، مســئله مرگ را به شدت سرکوب 
می کنیم و از آن غافل می مانیم« در حالی که زندگی با مرگ معنا پیدا می کند 
و بــا مرگ ادامه می یابد. از این نظر، مرگ و زندگی همیشــه با هم و در هم 
تنیده اند، در حالی که ما در جریان متمدن شدن اجازه بروز به مرگ در زندگی 
نمی دهیم. در جهان سنت افرادی که در قید حیات بودند، ناظر و شاهد مرگ 
اطرافیان هم بودند و مرده ها از زنده ها رانده نمی شــدند، اما در دنیای جدید 
افرادی که دم مرگ هســتند از زنده ها رانده می شوند و این، مرگ مضاعفی را 
برای افراد در حال مرگ موجب می شود. در واقع، طی »فرایند تمدن«، مردن 
هرچه بهداشــتی تر شده، ولی بهداشتی شدن مرگ، مرگ را در دنیای مدرن 

غیر انسانی تر کرده و محتضران را غریب تر و تنهاتر ساخته است.
الیاس در این کتاب از ما )پزشــکان و پرســتاران( می پرسد آیا نباید بیش 
از آنکه به فکر مراقبت از جســم و اندام بیماران باشــیم از »خود« بیماران 
مراقبــت کنیم؟ »گویی تمدن جدید با تکه تکه کــردن تن، آن هم به مدد 
پیشــرفته ترین و پیچیده ترین ابزارهای علمی، کلیتی )خوِد انســانی( را که 
به آن پاره ها هویت می بخشــد در بوته نســیان نهاده است«. نوربرت الیاس 
بدین نکته اشاره می کند که جان سپردن و مردن خاصه برای کسانی دشوار 
اســت که گرچه ممکن اســت حیاتی پر بار را پشت سر گذاشته باشند، اما 
احساس می کنند شیوه مردنشان خود تهی از معناست. اگر فردی در آستانه 
مرگ، احســاس کند دیگر ارزش و اهمیت چندانی برای دیگران ندارد، او به 
راســتی تنهاست. در این وضعیت مرگ چیز هولناکی نیست، آنچه هولناک 
است، رنجی اســت که محتضران می برند. در واقع مردن در جوامع صنعتِی 
مــا همراه با انزوای عاطفی اســت و قبل از اینکه آدم ها جسمشــان بمیرد، 

روحشان می میرد.
نوربرت الیاس با تأکید بر ماهیت مرگ، به مســئله مرگ هراســی در جهان 
جدید هم اشاره می کند و می گوید: ما در وضعیت مدرن، دلمان نمی خواهد 
در مــورد مرگ فکر کنیم و دلمان نمی خواهد افراد در حال مرگ را ببینیم 
و اساســاً دلمان نمی خواهد در مورد گذشتگان و مرده ها و قبرهایشان فکر 
و ذکری داشته باشــیم. وی به تلخی می گوید »ناتوانی ما در یارِی افراد دِم 
مرگ، چیزی نیست جز اینکه مرِگ دیگری یادآور مرگ خود ماست. تماس 
بیــش از اندازه با فرد دِم مرگ تهدیدی اســت بــرای رؤیاپردازی ما درباره 
نامیرایِی خودمان«. اینکه ما به مثابه یک روبات ســخنگو صرفاً آمار مرده ها 
را بشــماریم و از آن به سهولت و ســرعت عبور کنیم نشان از همین ترس 
از میرایــِی خود ما و نگرانی از واقعیت مــرگ در آینده نزدیک ما دارد. اگر 
واقعیت مرگ را بهتر درک می کردیم و آن را در فرایند تمدنی خود سرکوب 
نمی کردیم امروز در سخن گفتن از مرگ انسان ها، انسانی تر عمل می کردیم.

اکنون آنچه به بهانه کرونای مدرن در جهان مدرن رخ داده، بازگشت مسئله 
»مرگ« به فلســفه ها، فرهنگ ها و تمدن هاســت. امروزه گونه های مواجهه 
با مســئله مرگ، مرگ اندیشــی و رابطه مرگ و زندگی، از جمله نقطه های 
عطف تمدن هــای موجود در چالش با ویروس کروناســت. شــاید یکی از 
نقطه های چالش تمدن غربی و شــرقی، یا تمدن اســالمی و تمدن سکوالر 
در گونه هــای مواجهه با این پدیده و مرگ یا زندگی برآمده از کرونا باشــد. 
امروزه بســیاری از پزشکان و پرســتاران و گاه طلبه های جهادی که در امر 
خدمت به کرونایی ها، خود مبتال به کرونا شده اند، در رنج و شاید مرگ خود 
چنین حس تنهایی و یا بی معنایی را نداشــته باشند، ولی این بی معنایی و 
حس تنهایی در عموم مبتالیان به کرونا می تواند جای نگرانی داشــته باشد 
که جامعه اســالمی و متولیان فکر و فرهنگ و معنا در آن، نباید نســبت به 

آن بی اعتنا باشند.
در این باره گروه های زیادی در میان طلبه ها و همین طور برخی از بسیجیان، 
آموزش هــای مربوط به امر »امداد فرهنگی« را با نظارت نهادهای رســمی 
گذرانده اند که فعال سازی ظرفیت های آن ها در بیمارستان ها می تواند کمکی 
باشد به آسیب دیدگان روحی از کرونا. از این رهگذر می توان با مراقبت های 
معنوی از مرگ های بی معنای مدرن و تنهایی های دم مرگ جلوگیری کرد. 
هرچند امروز ورود طلبه های جهادی برای کارهای خدماتی بیماران به جای 
خود کاری است بس ارزشمند، اما رسالت طلبگی چیزی بیش از این اقتضا 
می کنــد. طلبه های جهادی و امدادگر پیش از آنکه بخواهند یا بتوانند جای 
خدمات پرســتاری را بگیرنــد، باید جای خود را در امــور روانی و روحانِی 

بیماران که بسیار هم خالی است، پر نمایند.

 اندیشه/ فاطمه افتخاری   یکی از ابعاد 
مهم تمدن سازی اســالمی که اغلب مورد 
غفلت واقع می شــود شهرســازی اسالمی 
است. این در حالی است که مفاهیم ارزشی 
چون عدالت و خانواده در بستر شهر تحقق 
پیدا می کنند. به همین منظور با دکتر بهزاد 
عمران زاده، عضــو کمیته علمی معماری و 
شهرسازی اسالمی گفت و گو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

 به عنوان پرسش اول، شهر اسالمی 
به چه شهری گفته می شود؟

عده ای شهرهای دوره اسالمی یا شهرهایی 
که در آن حکومت های اسالمی 
شکل گرفته اند و عده ای دیگر 
شــهرهایی را که مســلمانان 
می کننــد  زندگــی  آن  در 
را  شهرهای اســالمی عنوان 
می کنند. این دو رویکرد بیشتر 
شامل پژوهشگرانی است که در 
100 سال گذشته شهرهای 
اسالمی را بررسی کرده اند که 
عمدتاً مستشرقین بوده اند. اما 
نگاه ما به موضوع شهر اسالمی 
متفاوت است. از نظر ما شهر 
زمانی می تواند اسالمی باشد 
که بر اساس اصول و اندیشه 
اسالمی ســاخته شده باشد. 
اندیشه ها  محصول  شــهرها 
هستند، شهرهایی اسالمی اند 
که جلوه گر ارزش ها و اصول 
اسالمی باشند. در واقع صورت 
شــهر باید تجلی ســیرت و 
اندیشه اسالمی باشد. شهرها 
و سکونتگاه های انسانی، اصلی ترین تجلیگاه 
فرهنگ ها و تمدن ها هستند. شهرهایی که 
در حوزه و تحت تأثیر مکتب سوسیالیسی 
شــکل گرفته انــد، بــا شــهرهایی که در 
حوزه اندیشه لیبرالیســم شکل گرفته اند، 

متفاوت اند. 

 برای مصــداق و نمونه چند ویژگی 
شهر اسالمی را مطرح می فرمایید؟

وقتی ما وارد شهر جدیدی می شویم، در بدو 
ورود خیابان ها و ساختمان ها آن شهر توجه 
ما را به خود جلب می کند. ما بر اســاس آن 
می توانیم یک نوع آگاهی اولیه از فرهنگ و 
سبک زندگی و نوع نگاه ساکنان آن شهرها به 
جهان و زندگی داشته باشیم. شهر اسالمی، 
شهری است که اصول و ارزش های اسالمی 
در آن متجلی باشد. چه چیز هایی برای ما در 
اسالم و سبک زندگی اسالمی ارزش است؟ 
توحید، تقوا، ذکر، عبرت، پرهیز از بیهودگی 
و اسراف این ها ارزش هستند، بنابراین شهر 
اسالمی باید شــهر عادالنه ای باشد، آرامش 
روحــی و ظهــور مظاهر اســالمی، امنیت 
معنوی، پیوســتگی با طبیعت و آیات الهی 
در آن وجود داشته باشد. به عنوان مصداق، 
خانواده به عنوان کوچک ترین سلول جامعه 
در فرهنگ ایرانی و اسالمی ارزش محسوب 
می شود. به همین سبب در خانه های سنتی 
مــا کامالً به رعایت این ارزش توجه شــده 
اســت، از نظر نوع طراحی خانه، هشــتی 
که میهمانــان از آن عبور می کنند، فضای 
عمومی خانه و حیــاط، اندرونی و بیرونی، 
حرمت خانواده، موضــوع حیا و محرمیت، 
کامالً در این خانه ها رعایت می شود. وقتی 
موضوعی مثل خانواده ارزش است می خواهد 
به کالبدی تبدیل شود، به این نحو خودش 

را در آن ســاختمان و کالبد نشان می دهد. 
مصــداق دیگر بحث محله محوری اســت. 
در شهر اســالمی معنویت، عبادت و کمال 
انســان دارای ارزش و اهمیت است؛ وقتی 
بخواهیم این ها را نمایش کالبدی بدهیم به 
محله محوری می رسیم. محله ای که محوریت 
آن، کاربری ها و عناصر پدیده های فرهنگی 
است. مثل مســجد و مدرسه یا حوزه های 
علمیه. اما شــهرهای امروزی از فرهنگ و 
سنت ما فاصله گرفته اند. محوریت و مرکزیت 
در این شهرها با عناصر غیرفرهنگی از جمله 
مال ها و مراکز تجاری بزرگ است. از زمانی 
کــه مدرنیته در معماری و شهرســازی ما 
وارد شــده کامالً تحت تأثیر تمدن و جهان 
غربی قرار گرفته و از ارزش های خود فاصله 
گرفتیم و به مرور ارزش های ما رنگ باختند. 
در همین فرایند کــه ما تحت تأثیر هجوم 
فرهنگی غرب قرار گرفتیم، مالک ساخت و 
ساز مراکز مسکونی یا خانه نیز تغییر کرده 
اســت. دیگر در آن، خانواده ارزش نیست، 
بلکه این ســرمایه اســت که ارزش است. 
یعنی در یک مساحت حداقلی، حجم زیاد 
بارگــذاری صورت می گیــرد. مجتمع های 

مســکونی بزرگ، برج هــا و آپارتمان ها با 
واحدهای کوچک نشــان می دهد که دیگر 
آســایش، محرمیت و عدم اشراف همسایه 
به فضای خانواده، ارزش محسوب نمی شود 
بلکه ارزش، سرمایه است. یعنی آن خانه های 
وســیع تبدیل می شوند به خانه های قوطی 
کبریتی کوچک کــه نمی توانند انتظارهای 
ما را در شکل گیری حیات و زیست اسالمی 
تأمین کنند.در نهایت شهر اسالمی شهری 
است که مناسب زیســت مسلمانی است؛ 
یعنی ما می توانیم سبک زندگی اسالمی را 

به راحتی در این شهر داشته باشیم.

 عدالت به عنوان یکی از اصلی ترین 
در شهر  اســالمی چگونه  ارزش های 

محقق می شود؟
دغدغــه تحقق عدالــت، دغدغــه عمده 
اندیشمندان در طول تاریخ اندیشه بشریت 
بــوده اســت. بر همیــن اســاس در مورد 
عدالــت تعریف های متفاوتی داریم. در واقع 
هر مکتبی بر اســاس اصــول و جهان بینی 
که دارد، تعریفــی را از عدالت عنوان کرده 
است. برای مثال سوسیالیسم یا لیبرالیسم 

تعریف خاص خودشــان را از عدالت دارند. 
بر اساس بررسی هایی که بنده در خصوص 
عدالت اجتماعی و عدالت فضایی در منابع 
اســالمی به خصوص بیانــات حضرت امیر 
انجام داده ام، اســالم در حوزه عدالت دارای 
نظریات جامع و منسجمی است که نسبت 
به ســایر نظریاتی که ارائه شده از جامعیت 
قابل توجهی برخوردار است. موضوع و مسئله 
عدالت زمانی مطرح می شود که ما با توزیع 
کاال، خدمات و منافع عمومی مواجه هستیم. 
یعنی هر جا صحبت از توزیع باشــد، آنجا 
موضوع عدالت مطرح می شــود. در مباحث 
جغرافیایی و برنامه ریزی شــهری به دلیل 
آن نگرش کالبــدی و اجرایی که از عدالت 
اجتماعی وجود دارد از آن به عنوان عدالت 
فضایی یــا عدالت محیطی تعبیر می کنیم. 
عدالت فضایی بر اســاس اندیشــه اسالمی 
دارای مبانی، معیارها و اصول خاصی است 
که بر اساس این اصول، راهبرد ها و الزامات 
اجرایی خاصی نیز برای تحقق عدالت فضایی 
وجود دارد. ما در بحث مبانی عدالت فضایی 
با دو مفهوم مواجه هســتیم که عبارتند از 
احقاق حق و گذاردن هر چیز در جای خود، 
که مطابق است با عبارت وضع کل شی فی 
موضعها. بر اساس این دو مفهوم و بر اساس 
اندیشه اسالمی و بیانات حضرت امیر تعریف 
عدالت فضایی شــکل می گیرد که عبارت 
اســت از احقاق حق شــهروندان در زمینه 
توزیــع خدمات و منابــع از طریق گذاردن 

هرچیز در جای خود. 

 این حقوقی کــه در پی احقاق آن 
هستیم، چه نوع حقوقی هستند؟

دو نــوع حقــوق تعریف می شــود؛ حقوق 
عمومی و حقوق اکتسابی. حقوق اکتسابی 
آن مجموعه حقوقی اســت کــه یک فرد 
حقیقی یا حقوقی در اثر تالش و فعالیت های 
خود کسب می کند. در مقابل حقوق عمومی 
حقوقی هستند که فرد همین که عضو یک 
جامعه ای باشــد، از این حقوق به واســطه 
انســان بودن برخوردار می شود. البته یکی 
از معیارهای دیگر به جز عضویت، معیار نیاز 
است. به دالیل مختلف سیاسی و اقتصادی 
یا ســیر تاریخی ما در جامعه با بخشــی از 
مردم مواجه هستیم که جزو طبقات پایین 
جامعه و نیازمندان هستند. در شهر اسالمی 
اگر بخواهیم عدالت فضایی محقق شود باید 
به این طبقات و نواحی حاشیه  نگاه ویژه ای 

داشت.

گفت وگو با بهزاد عمران زاده، پژوهشگر شهرسازی اسالمی

شهرها محصول اندیشه ها هستند یک ویروس نظم عظیم تمدن 
جدید را به هم ریخته است

درباره ترس از ویروس کرونا و پیدا و پنهان آن؛ 
تنها ما نیستیم که از ویروس کرونا می ترسیم، 
همه مردم جهان از آن می ترسند و هیچ کس 
را از این بابت نمی توان و نباید مالمت کرد. 
وقتــی همه از چیزی می ترســند، آن چیز 
قاعدتاً باید ترسناک باشد. ولی بیایید چند 
لحظه در باب این ترس همه جایی بیندیشیم.
1- هر ترسی با وهمی پیوسته است، منتها 
اوهام ترســاننده متفاوتند و شدت و ضعف 
دارنــد. بعضــی از آن ها هم مثــل ترس از 
ویروس دســت از سر مردمی که در معرض 
هجوم آنند بر نمی دارند. تا آنجا که یک لحظه 
مجال فراغت از سودای ویروس نمی یابند که 
بتوانند بیندیشــند چرا مثالً از مرگ بر اثر 
ویروس کرونا بیش از مرگ بر اثر تصادف در 
جاده ها می ترسند. مگر نه این است که تلفات 
جاده ای در بعضی کشور ها کمتر از ویروس 
کرونا نیست؟ پس چرا از آن نمی ترسند و از 

کرونا این همه واهمه دارند؟
۲- اختــالف میان دو ترس، ترســی که به 
آسانی از آن غافل می شویم و ترسی که از آن 
غفلت نمی توانیم کرد، هرچه باشد در آثار و 
نتایج آن ها به نحوی ظاهر می شود. ترسی که 
از آن غافل می شویم اگر بماند، شاید صاحبش 
را به احتیاط وا دارد یا او را از خطر حفظ کند. 
اما ترسی مثل ترس از کرونا که می ماند خطر 
را بیشتر و شدیدتر می کند. برای اینکه بهتر 
بتوان با خطر ویروس مقابله کرد، باید فرصتی 
باشد که در آن بتوان به دفع خطر اندیشید. 
اندیشیدن مســتلزم رهایی و انقطاع جزئی 
یا کلی از ترس اســت و با این رهایی شاید 
بعضی چاره های مقابله با خطر پیدا شــود. 
ولی شــاید اثر بزرگ تری هم داشته باشد.

۳- فیلسوفان اگزیستانس آدمی را موجودی 
تــرس آگاه می دانند. ترس آگاهــی با ترس 
تفاوت دارد. ترس از بیرون و از شیئی معین 
است، ولی ترس آگاهی احساس ترس توأم با 
درد است و دردمند نمی داند ترس و دردش 
از کجاست. این ترس، ترس از نیستی است. 
اگر تــرس از کرونا به ترس آگاهی برســد، 
می تواند مایه تذکر مؤثر و راهگشا باشد. بشر 
همواره این اســتعداد را داشته است که به 
غرور مبتال شود، اما عصر جدید به خصوص 
آنجا که ناتوانی با توانایی اشــتباه می شود، 
آدمی بر مرکب سرکش غرور نشسته است و 
می تازد، بی آنکه از خطر های راه چیزی بداند. 
اگر ویروس کرونا ناتوانی ما را به ما بنماید و 
موجب شود زمام مرکب غرور را نگه داریم و 
از دعوی های بیهوده اندکی رو بگردانیم درس 

بزرگی به ما داده است.
۴ - تمدن تکنولوژیک جدید، تمدن عظیمی 
اســت که وجود و آثارش بــه یک معجزه 
می مانــد. اما این قدرت عظیــم و بی مانند 
نمی داند و نمی خواهد بداند که یک ویروس 
جهش یافته بیرون آمده از آزمایشــگاه یا به 
قولی جداشــده از جسم یک پرنده مفلوک، 
می تواند نظم عظیم و حیرت انگیزش را بلرزاند 
و دچار بحران و خلل و اختالل کند. در نظام 
بزرگ تمدن کنونی و در عظمت بشر تردید 
نمی کنیم، اما از ناچیزی و ناتوانی انســان و 
از دچار شــدنش به غرور همه توانی و همه 
دانی نیز نباید غفلت کرد. پاسکال می گفت 
آدمی بی نهایت بــزرگ و بی نهایت کوچک 
است. می توان گفت با این عظمت و حقارت، 
مهربانی و دانایــی و بی رحمی و نادانی نیز 
قرین می شوند، تا آنجا که کسانی ممکن است 
چندان نادان باشند که دانشجوی چینی را به 
جرم اینکه کشورش منشأ ویروس کرونا بوده 
است مقصر بدانند و با مشت و لگد مجازات کنند.

حاشیه

دستیابی به عدالت اجتماعی چگونه محقق می شود؟
برای تحقق حقــوق عمومی چند اصل 
تعریف می شود؛ اصل تساوی، دسترسی 
برابر، انتفاع همگانی. اصل تساوی به این 
معنی که وقتــی می خواهیم کمک های 
عمومــی از قبیل خدمــات، امکانات و 
فرصت ها را در شــهر توزیع کنیم، نباید 
هیچ مرجعی را در نظر بگیریم. صرفاً خود 
هر کسی در شهر به عنوان شهروند باید 
این حقوق را دریافــت کند. برای نمونه 
نهاد مدیریت و حاکمیت شهری موظف 
اســت خدمات مربوط بــه جمع آوری 
زباله را برای تمام نقاط شــهری،  فارغ از 
پایین شــهر یا باال شهر بودن مناطق، با 
کیفیت و کمیت یکسانی ارائه دهد. اصل 
دوم دسترســی برابر است، به این معنی 
که پراکنش خدمات عمومی در سطوح 
مختلف شهری یا سرزمینی باید به نحوی 
انجام گیرد که همه شهروندان دسترسی 
مناســب به این خدمات داشته باشند. 
در واقــع این اصل می تواند در کنار اصل 

تساوی تعریف شود اما به طور اختصاصی 
به بعد فضایی عدالت اجتماعی اشــاره 
می کند. به این مفهوم که بعد مســافت 
نبایــد تأثیر منفــی در دریافت خدمات 
توسط برخی از شــهروندان ایجاد کند. 
اصل بعدی انتفاع همگانی است، به این 
معنی که در واقع ما تســاوی در توزیع و 
دسترسی برابر را رعایت کردیم، اما ارائه 
خدمــات باید به نحوی باشــد که همه 
شهروندان توانایی استفاده از آن را داشته 
باشند. به عنوان مثال سیستم اتوبوسرانی 
و ایستگاه های مربوط به آن را به صورت 
کامالً برابر و عادالنه در تمام نقاط شــهر 
توزیع کردیم امــا معلوالن نمی توانند از 
حق خودشان منتفع شوند. در نهایت اگر 
بخواهیم عدالت فضایی و اجتماعی محقق 
شود، باید اندیشمندان مختلف با مبانی 
اسالمی اندیشه ورزی کنند، آن موقع این 
نظریات می توانند مبنای سیاست گذاری و 

آمایش سرزمینی ما قرار گیرند.

از زمانی که مدرنیته 
در معماری و 
شهرسازی ورود 
پیدا کرده، محوریت 
و مرکزیت در  
شهرها با عناصر 
غیرفرهنگی از 
جمله مال ها و مراکز 
تجاری بزرگ است

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 19 اسفند 141398 رجب 1441 9 مارس ۲0۲0  سال سی و سوم  شماره 9۲03

 حجت االسالم حبیب اهلل بابایی
رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 رضا داوری اردکانی

یادداشت

گفتار

      صفحه 4

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد میری فرزند ماش��اءاله و ش��کریه   دارای شناسنامه شماره 4490468547  به شرح دادخواست به کالسه 833/98/5 از 
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشااله میری فرزند اله حسین و کوکب به شناسنامه 

شماره 1352 در تاریخ 98/11/26  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- شکریه سعدی  فرزند علی شا  و صبریه  بشناسنامه 464 موالید متولد 1351 همسر متوفی

2-  پریا میری فرزند ماشاءاله و شکریه بشناسنامه 449013802 متولد 1375 فرزند متوفی
3- محمد میری فرزند ماشاءاله و شکریه بشناسنامه 4490468547 متولد 1378 فرزند متوفی

4- زینب میری فرزند ماشاءاله و شکریه بشناسنامه 449013802 متولد 1370 فرزند متوفی
5- مهدی میری فرزند ماشاءاله و شکریه بشناسنامه 44906560760 متولد 1384 فرزند متوفی

6- سمیرا میری فرزند ماشاءاله و شکریه بشناسنامه 520714636 متولد 1373 فرزند متوفی
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه  ای 
از متوفی نزد وی می باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

آ-9815632
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم تات به موجب وکالت ازمصطفی قویدل کورکا بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه 
گواهی امضاءشده ذیل ش��ماره یکتا 139802153790000618وشماره ترتیب13458 مورخ98/8/22دفتراسناد رسمی شماره یک 
پیش��وا وطی درخواس��ت وارده 1398856010460005321مورخ 98/8/26تقاضای صدورالمثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده 
اس��ت ک��ه مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگ��ی : مصطفی قویدل کورکا2. 
می��زان مالکیت : شش��دانگ یک قطعه زمین که بصورت یک باب خانه درآمده اس��ت3. ش��ماره پ��الک : 468 فرعی از158 *اصلی 
مفروزازپالک119*4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت 
مالکیت : شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت200مترمربع قطعه37تحت پ��الک 158/468مفروزازپالک119واقع درحبیب آباد 
بخش بهنام س��وخته ذیل ثبت4300دفتر50صفحه516بنام ابوالقاس��م کرمانی ثبت وسند بشماره چاپی923014صادرگردیده است 
س��پس مع الواسطه بموجب سند29812مورخ1389/8/17 دفترخانه6پیش��وا تمامی مورد ثبت به مصطفی قویدل کورکا فرزند تقی 
منتقل گردیده است سپس بموجب سند رهنی شماره18340مورخ90/8/29دفترخانه17پیشوا دررهن بانک ملی شعبه شهید چمران 
قرارگرفته است)موافقت بانک اخذگردیده است(لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود 
اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادو امالک پیشوا مراجعه و اعتراض 
کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یاس��ند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورس��ند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی 
تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 271م/ الف

ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا
 آ-9815633                          

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت رزمندگان خراسان رضوی 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 298 
بدین وس��یله از کلیه صاحبان سهام یا نماینده گان 
قانونی آنها دعوت می ش��ود در جلسه مجمع عمومی 
سالیانه که در روز چهارشنبه مورخ 98/12/28راس 
ساعت 1٠ صبح در محل دفتر شرکت واقع در کیلومتر 

15 جاده بجستان برگزار می شود حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

 1.استماع گزارش هیت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2.بررس��ی وتصوی��ب ص��ورت های مال��ی منتهی به 

98/8/3٠
3.انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی ش��رکت 

4.انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5.س��ایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

باشد.
س هیت مدیره شرکت 

98
15
63
0

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری کشاورزی 
و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره 

ثبت 17 و شناسه ملی 10480002125 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,12,23 مورخ  سالیانه  عادی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های 
موقوفات  و  کشاورزی  مؤسسه  مالی 
سال  برای  دامغان  در  مستقر  سمنان 
تصویب  به   97,9,30 به  منتهی  مالی 

رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان 
)796٠89(

س
, 9
81
56
31

ب���رگ س���بز  خودروی س���واری ه���اچ ب���ک ام وی ام  
315 م���دل 1393 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    55 ج   763 42ای���ران  انتظام���ی 
شاس���ی ش���ماره  و   MVM 477FGAD013835
 NATFBAMD7D1011690 ب���ه مالکیت حیدر عطائی 
حمامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
63
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���ایپا 131 مدل 1396 رنگ 
 m13/5805574  س���فید به ش���ماره موت���ور
  NAS411100H1304225 شاس���ی  ش���ماره 
ب���ه   74 ای���ران  735ص38  پ���اک  ش���ماره 
مالکی���ت محم���ود پهل���وان هاش���می مفق���ود 

گردیده واز درجه اعتبار س���اقط   میباش���د.

/ع
98
15
63
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز( ن���وع س���واری سیس���تم پراید 
تی���پ ج���ی ت���ی ایکس آی م���دل 1388 رن���گ نقره ای 
متالیک به ش���ماره موتور 2999487 به شماره شاسی 
S1412288283118 به شماره پاک 631ج51ایران65 
بنام س���یف اله دس���تی فرزند مراد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .)ایرانشهر(

/ع
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دی
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

روزنامـه صبـح ایـران

»صحیفه سجادیه« با ترجمه ساده و نثر روان منتشر شد  آستان نیوز: »صحیفه سجادیه« با ترجمه ساده و نثر رواِن امروزی اثر محمد هادی زاهدی توسط به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( روانه 
بازار نشر شد. به گفته مترجم این اثر، اغلب ترجمه های منتشر شده از صحیفه سجادیه، فاضالنه و عالمانه نوشته شده که این امر سبب می شود، عامه مردم نتوانند با این اثر ارتباط برقرار کنند، به همین دلیل سعی 

کردم با تعهد به متن به زبان ساده، روان و امروزی این اثر گرانسنگ را ترجمه کنم تا عموم مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

ریزش ها و عقب گردها، حاصل عدم تربیت سیاسی 
هر چند ما در 40 ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی به یک بلوغ سیاسی 
دســت یافتیم، ولی اگر هدفمند و همراه آموزش، تربیت سیاسی را پیگیری 
می کردیم، این قدر ریزش اتفاق نمی افتــاد. امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغه 
طاً«؛ انســان جاهل یا در حال  می فرمایند: »الَ تََری الَْجاِهَل إاِلَّ ُمْفِرطاً أَْو ُمَفِرّ
افراط و یا در حال تفریط اســت. عدم معرفــت و تربیت، منجر به عقب گرد 
انسان می شــود؛ همان طور که افرادی در دوران شاه کتک خوردند و زندان 
رفتند، ولی چون برای ورود به عرصه سیاســی تربیت نشــده بودند، پس از 
آن دوران سر از جاهای دیگر درآوردند؛ به این خاطر که رشد سیاسی افراد 
متوازن نیســت و همزمان با رشد سیاســی او عقاید و اخالق و عبودیت او 

رشد نکرده است.
از نظر اســالم حرکت سیاسی باید ریشــه در معرفت و ایمان داشته باشد و 
همه چیز مولود ایمان و معرفت باشــد. ایمان درختی اســت که میوه هایی 
دارد؛ یکی از میوه های آن فعالیت سیاســی است، ولی نباید فعالیت سیاسی 
را زیربنا قرار داد؛ چرا که زیربنا، ایمان اســت و آنچه به واسطه این فعالیت ها 
قرار است تقویت شود، ایمان است. شیطان به فعاالن سیاسی طمع بیشتری 
دارد؛ چرا که اگر کسی تربیت نشــده باشد، شیطان به خوبی می تواند از او 
بهره برداری کند. شــیطان به توده مردم خیلی کار نــدارد، بلکه به خواص 
توجه بیشــتری دارد. اکنون افرادی که به نام اصالح طلب شناخته می شوند، 
اگر سابقه شان را نگاه کنید، می بینید که همان اصول گراهای سابق هستند. 
وقتی انسان مبنا نداشته باشد، چرخش های زیادی خواهد داشت؛ حال شما 
رهبر معظم انقالب را ببینید، اگر حرف های قبل از انقالب ایشــان را اکنون 
پخش کنید، فکــر می کنید که انگار اآلن دارند این حرف ها را می زنند؛ چرا 

که با یک دید باز و معرفت وارد این عرصه شده اند.
شــیطان فعالیت های سیاسی بدون ایمان و معرفت را منحرف می کند. از آن 
جایی که شــیطان خودش »أعلم العلماء« اســت، راه هایی که ما می خواهیم 
طی کنیم را قباًل طی کرده و می داند چگونه باید ســر راه انسان بایستد و بر 
همین مبناست که می گوید: »َلَْقُعَدَنّ لَُهْم ِصَراَطَک الُْمْسَتِقیَم«؛ سر راه راست 
انســان ها می نشــینم. در خطبه 154 نهج البالغه داریم که امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماینــد: »َفالنَّاِظُر بِالَْقلِْب الَْعاِمُل بِالَْبَصِر یَُکوُن ُمْبَتَدأُ َعَملِِه أَْن یَْعلََم أََعَمُلُه 
َعلَْیِه أَْم لَُه َفإِْن َکاَن لَُه َمَضی فِیِه َو إِْن َکاَن َعلَْیِه َوَقَف َعْنُه«؛ کسی که با چشم 
دل می بیند و از روی بصیرت کار می کند، باید پیش از آغاز هر کاری بداند که 
آیا عمل او به زیان اوست یا به سودش؟ اگر به سود او بود، آن را انجام دهد و 
اگر به زیانش بود، از انجام آن باز ایستد. حضرت هشدار می دهند که پیش از 
انجام کار، انسان یک لحظه مکث کند و ببیند کاری که می خواهد انجام دهد 
به ســود اوست  یا به زیان او؛ به بیان ساده فعالیت سیاسی نباید به ایمان ما 
ضربه بزند و آخرت ما را خراب کند؛ اگر فعالیت سیاسی قرار است به ایمان ما 
ضربه بزند که فایده ندارد. در روایت داریم که خداوند دین خودش را به دست 
کســانی تقویت می کند که خود آن افراد دست آخر سهمی ندارند و بهشتی 
نمی شوند. طلحه و زبیر به اسالم خیلی خدمت کردند، ولی به خودشان خدمت 
نکردند. مبارزان قبل از انقالب خیلی به اسالم خدمت کردند، ولی دست آخر 
برخی منحرف شــدند. امیرالمؤمنین)ع( در این بیان می فرمایند که خودمان 
معیاریم و باید به فکر خود باشــیم؛ برای رشد خود فعالیت سیاسی می کنیم 
و برای رشــد خود به فکر جامعه هستیم؛ بنابراین خود را نباید فراموش کرد، 
منظورمان از این حرف نیز خود حیوانی نیست، بلکه منظور خود انسانی است 

که تا ابدیت امتداد دارد.
ائِِر َعلَی َغْیِر َطِریٍق، َفاَل یَِزیُدُه  حضرت می فرمایند: »َفإِنَّ الَْعاِمَل بَِغْیِر ِعلٍْم َکالسَّ
ــائِِر َعلَی  ِریِق الَْواِضِح إاِلَّ بُْعداً ِمْن َحاَجِتِه، َو الَْعاِمُل بِالِْعلِْم َکالسَّ بُْعــُدُه َعِن الطَّ
ِریِق الَْواِضِح؛ َفلَْیْنُظْر نَاِظٌر أَ َســائٌِر ُهــَو أَْم َراِجٌع«؛ که اگر این فعالیت به  الطَّ
سود انسان است، آن را ادامه دهد و اگر به ضرر اوست، بایستد چرا که آنکه 
عمل آگاهانه ندارد، همچون کســی است که در غیر جاده حرکت می کند؛ 
فعالیت اهمیت ندارد، بلکه در راه حرکت کردن، اهمیت دارد. کســی که با 
آگاهی حرکت می کند، همچون کســی است که درون جاده روشن حرکت 
می کند. در این عرصه انسان باید همواره بر عمل خود نظارت کند و همیشه 

این سؤال را از خود بپرسد که آیا دارد پیش می رود یا عقب گرد می کند؟

معارف: نقل اســت که »روزی امام باقر)ع( 
بر پدر بزرگوارشان وارد شدند؛ پس مالحظه 
 کردنــد کــه رنگ صــورت مبارکشــان از 
شــب زنده داری زرد شــده و دیدگانشان از 
زیــادی گریه ورم نموده و به خاطر ســجده 
کــردن پیشاني شــان پینه و زخم شــده و 
پاهایشــان از قیام در نماز متورم شده است. 
امام باقــر)ع( فرمودند: هنگامی که این حال 
را در پدر بزرگوارم مشــاهده کردم نتوانستم 
از گریه خودداری نمایم؛ پس از سر دلسوزی 
بر او گریستم؛ و او در حال تفکر و اندیشیدن 
بــود و پس از اندک زمانی از ورود من به من 
توجه کرد و فرمود: بخشــی از صحیفه هایی 
که عبادات علی)ع( در آن نوشــته شــده را 
بیاور؛ آن ها را به او دادم؛ پس اندکی از آن را 
قرائت کرد و دلتنگ شد و صحیفه را به زمین 
گذاشــت و فرمود: چه کسی توانایی عبادت 

علی )ع( را دارد«.
حجت االسالم علی اکبر ذاکری خمی، عضو 
هیئت علمی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اسالمی در خصوص سیره عبادی امام علی)ع( 
می گوید: از میان امامان شیعه که به عبادت 
بسیار مشهور هستند، می توان به امام علی)ع( 
و امام سجاد)ع( به طور ویژه اشاره کرد؛ اما امام 
سجاد)ع( در پاسخ به پرسش اطرافیان درباره 
عبادت بسیار خود می فرمودند: عبادت من در 
مقابل آنچه که جد بزرگوارم امیرالمؤمنین)ع( 
انجام می داد، بسیار کم است؛ من نمی توانم 
آن عملی را که ایشــان در یــک روز انجام 

می دادند، در یک مدت طوالنی انجام بدهم.
وی می افزایــد: حجم عبــادت امام علی)ع(

در یــک روز از ابعــاد مختلفــی چون بعد 
عبادی، بعد سیاســی، بعد اجتماعی و بعد 
جهادی الگوی ماســت. درباره سیره عبادی 
امیرالمؤمنیــن)ع(، امام باقر)ع( در روایتی 
از پدرشان امام سجاد)ع( نقل می کنند که 
امام علی)ع( در هر شــبانه روز هزار رکعت 
نماز می خواندند؛ البته بر اســاس روایات 
امیرالمؤمنین)ع(  این میزان عبادت  دیگر 
دائمــی نبوده اســت؛ یعنــی در برخی از 
روایات چنین آمده است که ایشان در سال 

آخر مدام چنین کاری را انجام می دادند.

 موج های بال و مشکالت را 
با دعا دفع کنیم

حجت االســالم ذاکری بیــان می کند: در 
روایتی که شــیخ صــدوق در صفحه 517 
کتاب خصال خود نقل کرده اســت چنین 
آمده که حضرت علی)ع( 500اصله درخت 
خرما در منطقه ینبع )منطقه ای در نزدیکی 
دریای ســرخ( داشت؛ این منطقه به دست 
امیرالمؤمنین)ع( آباد شد و این امام بزرگوار 
در آنجا کشاورزی می کرد. در روایات چنین 
آمده است که امام علی)ع( در کنار هر اصله 
خرما دو رکعت نماز می خواندند؛ یعنی کار را 

توأم با عبادت انجام می دادند.
او با اشاره به شــرایطی که اکنون جامعه ما 
به آن دچار شــده، ادامه می دهد: ما باید در 
کنار رعایت اصول بهداشتی و توصیه مراعات 
آن به دیگران، از دعا و یاد خدا غافل نشویم. 
در نهج البالغــه تأکید زیــادی به دعا کردن 
شده است؛ امام علی)ع( توصیه کرده اند که 
موج های بال و مشکالت را با دعا دفع کنید. 
ایشان در سخن دیگری نکته بسیار زیبایی 
را مطرح می کنند و آن نکته این اســت که 

خداونــد برای نجات از عذاب، بال و گرفتاری 
دو امان برای ما قرار داده؛ یکی از آن ها وجود 
پیامبر اســالم)ص( است که با حضور ایشان 
امت به بال و گرفتاری جمعی دچار نمی شوند؛ 
اما امان دوم استغفار است؛ استغفار هم نوعی 
از دعا و توجه به خدا به حساب می آید. باید 
گفت اگرچــه پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( از 
میان ما رفته اند، اما می توان با توسل به آن ها 
مشکل فعلی جامعه را برطرف کرد تا مردم 
آرامش پیدا کنند و سالمتی شــان محفوظ 

بماند.

 عبادت کن تا به یقین برسی!
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی در پایان می گوید: برای آرامش جامعه 
در شرایط فعلی نیز می خواهم به سخنی از 
امام علی)ع(استشهاد کنم؛ امیرالمؤمنین)ع( 
بــه عبداهلل بــن عبــاس، شــاگرد ممتاز و 
پســرعمویش نامه بســیار زیبایی )نامه 72 
نهج البالغه( نوشــتند و در قالب آن فرمودند 
که تو نمی توانی قبل از آنکه اجلت برســد از 
دنیا بروی ]زیرا زمان مرگ هر کس مشخص 
اســت[ و نمی توانی از آنچه برای تو نیست 
]خداونــد رزق و روزی تو قرار نداده اســت[ 

اســتفاده کنی؛ پــس باید 
تســلیم تقدیر الهی باشی. 
خودت  وظایف  اگرچه  پس 
را انجام می دهــی، اما باید 
بدانی روزگار دو گونه است؛ 
یک روز به نفــع و یک روز 
به ضرر تو؛ و دنیا همواره در 
حال چرخش اســت؛ پس 
آنچه که خداوند مقرر کرده 
که به تو برسد، اگر ضعیف 
باشــی همچنان  ناتوان  و 
به تو می رســد و اگر مقرر 
شده که چیزی به ضرر تو 
باشــد، حتی اگر قدرتمند 
باشــی نمی توانی جلو آن 
را بگیــری. پس ما موظف 
به انجــام وظایف خودمان 
و رعایت اصول بهداشــتی 
هســتیم، اما در عین حال 
باید به خداوند توکل کنیم. 

خداوند به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: عبادت 
کن تا به یقین برسی؛ اگر کسی عبادت کند 
و به خدا توکل داشته باشد به قضا و قدر الهی 

باورمند خواهد بود.

مروری بر سیره عبادی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبj در گفت وگو با حجت  االسالم ذاکری

امام علیj کار را با عبادت همراه می کرد

امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: 

خداوند برای نجات 
از عذاب، بال و 

گرفتاری دو امان 
برای ما قرار داده ؛ 
یکی وجود پیامبر 
اسالم)ص( است و 

دیگری استغفار

بــــــرش

 jهویت شیعه در بیان امام باقر
در تــداوم آموزه های وحیانی نبوی، اهل بیت 
پیامبر نیز شاخصه ها و معارف مذهب شیعه 
را به جهانیان ابالغ کردند. امام محمدباقر)ع( 
در تعریف و توصیف شیعه اهل بیت فرموده اند: 
»إِنََّما ِشــیَعُتَنا َمْن أََطاَع اهلل« )امالی شــیخ 
طوسی، مجلس دهم، ص 273(؛ شیعه ما 
تنها کسی اســت که خدا را اطاعت کند. در 
این گفتار باقرالعلــوم)ع( دو حقیقت بزرگ 
درباره کیستی و مسئولیت شیعه اعالم شده 

است:
الف. اطاعت از خدا، هویت تشیع: در این 
تبیین الهی، بهترین و کامل ترین پاسخ برای 
پرسش اساسی عمومی درباره شیعه شناسی 
آمــده اســت. بر طبــق این رهنمــود امام 
معصوم)ع( شــیعه با اطاعت خدای سبحان 
شناخته می شود. در این حدیث واژه »إنّما« 
وجود دارد که بیانگر حصر اســت؛ بنابراین 
هویت شــیعه فقط و تنها به اطاعت خداوند 
بســتگی دارد؛ بنابراین  شیعه بودن به شعار 
و حــرف نیســت. فهم این حقیقــت الهی،  
عموم مــردم را به  فرمان برداری از خداوند و 
درست کردن کار خویش می رساند. بی شک 
در اطاعت خداوند همه ارزش ها وخوبی ها و 
عوامل رشد و پیشــرفت و سعادت کامل در 

دنیا و آخرت وجود دارد. 
ب. وجود مذهب شیعه در صدر اسالم: 
در این حدیث عبارت »شیعتنا« به کار رفته 
است. به نظر می رسد اصحاب پیامبر و تابعان 
و تابعان تابعان و عموم مردم در صدر اسالم 
باور داشتند رســتگاری و سعادت دنیوی و 
اخروی در شــیعه بودن است؛ از این رو یکی 
از نیازهای اساسی آنان همین شیعه شناسی 
بوده اســت. امام باقر)ع( در این دوره تشیع 
را به جهانیان شناســانده اند؛ بنابراین مذهب 
شیعه در زمان رسول اهلل)ص( پدید آمد و این 
واقعیت تاریخی را اصحاب پیامبر می دانستند 
و جابــر، راوی این حدیث از امــام باقر)ع(، 
خود بازمانده عصر نبوی است. شیعیان باید 
به درســتی بدانند پیدایش مذهب شیعه بر 
اســاس وحی الهی بوده است. در »شیعتنا« 
کلمه »شیعه« به »نا« اضافه شده و به معنای 
»شــیعه ما« است و این ترکیب نشان دهنده 

وجود شیعه در صدر اسالم است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9203 دوشنبه 19 اسفند  1398 14 رجب 1441 9 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

یادداشت

اخالق سیاسی در نهج البالغه/ قسمت چهارم
 حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی 

 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

      صفحه 5

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول کالسه 9102266
بدینوس��یله به آقای س��یدجالل جلیلیان نام پدر: محمدجواد شماره شناس��نامه: 7363 مدیون کالسه 
پرونده اجرایی 9102266 به اطالع می رساند: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق متعهد: سید جالل 
جلیلیان- متعهدله: ملت به موجب گزارش مورخ 1398/10/17 کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح 
تصویر پیوس��ت، ارزش سه دانگ مشاع از شش��دانگ پالک 4631 فرعی از 3888 فرعی از 187- اصلی 
بخش 10 مشهد ملکی مدیون )آقای سیدجالل جلیلیان( به مبلغ 1/150/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/840/000 
ریال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9815609 م.الف 632
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9809011
بدینوس��یله به حس��ن روح بخش فرس��وده نام پ��در: علی تاریخ تول��د: 1361/12/05 ش��ماره ملی: 
0941586804 شماره شناسنامه: 4669 ب بدهکار پرونده کالسه 9809011 که برابر گزارش مأمور 
اجرا به آدرس متن سند شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 426- 1387/08/24 
بین ش��ما و زهره قندهاری زاد تعداد 200 عدد س��که تمام بهار آزادی بدهکار می باش��ید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه..... چاپ.... درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9815610 م.الف 633
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9709054
به موجب پرونده اجرایی نیابتی کالسه 9709054 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم محبوبه 
حاجیان ش��اندیز نام پدر: محمدتقی به ش ملی 0921779747 باس��تناد سند ازدواج شماره 7409 
مورخ 1387/09/04 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 7 شهر مشهد جهت وصول تعداد 114 عدد سکه بهار 
آزادی علیه آقای حسن حسین زاده شاندیز نام پدر: علی اکبر به ش ملی 0943739179 اجرائیه ای به 
کالسه فوق الذکر صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 1397/11/18 حسب درخواست وکیل بستانکار 
وارده به شماره 50850 مورخه 1398/12/05 شش دانگ پالک ثبتی 70727 فرعی از 4 اصلی بخش 
9 مشهد )پالک هفتاد هزار و هفتصد و بیست و هفت فرعی چهار اصلی بخش نه مشهد( ملکی مدیون 
در قبال کل مهریه بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری آقای محسن پوستینی پالک 
ثبتی فوق واقع در مشهد بلوار شهید صادقی خ توفیق 13 پ 45 طبقه چهارم شمالی قطعه 8 بازدید 

و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
پالک مذکور یک واحد آپارتمان است با مساحت 91/15 مترمربع به انضمام انباری قطعه 8 و پارکینگ 
قطعه 8 واقع در همکف، از یک س��اختمان با موقعیت ش��مالی و عرصه موقوفه 4 طبقه و 8 واحدی با 
اس��کلت فلزی و نمای سنگی و دارای آسانسور اس��ت. واحد مذکور دارای دو اتاق خواب، کف پارکت، 
آشپزخانه باز با کابینت ام دی اف دیوارها نقاشی و کاغذ دیواریست، سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش 

کولر آبی است دارای انشعابات آب، برق و گاز است.
حدود اجمالی ملک با محل مطابقت دارد و واحد مذکور در تصرف طرفین پرونده اس��ت، با توجه به 
موقعی��ت مکانی و منطقه ای، معابر و دسترس��ی ها، کیفیت و قدمت )حداقل 8 س��اله( اعیان، ابعاد و 
مساحت و سایر عوامل مؤثر از جمله عرضه و تقاضای روز، ارزش ششدانگ پالک ثبتی مذکور بانضمام 
انش��عابات منصوب��ه و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ب��ه مراجع حقیقی و حقوقی مبلغ 

7/000/000/000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان برآورد و به حضور اعالم می گردد.
حدود و مشخصات پالک ثبتی: شماالً در سه قسمت به طول های 4/10 متر و 1/00 متر و 4/90 متر 
اول دیوار و پنجره اس��ت دوم نیم دیوار جلوی بالکن س��وم دیوار و پنجره اس��ت اول تا سوم به فضای 
حیاط خلوت ش��رقاً به طول 11/20 متر دیواریس��ت به درز انقطاع مورد تفکیک به ملک مجاور جنوباً 
در 8 قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن غربی است به طول های 3/00 متر و 1/80 متر و 1/50 
مت��ر و 1/50 مت��ر و 1/20 متر و 2/89 متر و 0/46 متر و 0/95 متر اول دیواریس��ت مش��ترک دوم تا 
چهارم دیواریس��ت پنجم درب اس��ت ششم دیواریس��ت هشتم دیوار و پنجره اس��ت اول به آپارتمان 
مس��کونی قطعه 7 ش��ماره 70726 فرعی دوم تا پنجم به راه پله به آسانس��ور مشاعی ششم هفتم به 
راه پله مشاعی هشتم به فضای نورگیر مشاعی غرباً به طول 7/90 متر دیواریست به درز انقطاع مورد 

تفکیک به ملک مجاور
حدود و مش��خصات انباری: مس��احت 2 متر شماالً بطول 1 متر دیواریست به انباری قطعه 7 شرقاً به 
طول 2 متر درب اس��ت به راه پله مش��اعی جنوباً بطول 1 متر دیواریست به راه پله مشاعی غرباً بطول 

2 متر دیواریست به نورگیر مشاعی
حدود و مش��خصات پارکینگ: مساحت 10 متر ش��ماالً به طول 5 متر مرزیست شرقاً به طول 2 متر 

مرزیست جنوباً به طول 5 متر مرزیست غرباً به طول 2 متر مرزیست
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و س��هم مدیون بر اساس نامه وارده شماره 59970- 1398/10/30 
مأمور محترم اجرا به مقدار 97/5 س��هم مش��اع از 120 س��هم شش��دانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 
5/687/499/967 ری��ال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبل��غ 227/499/998/68 ریال حق مزایده و نیم 
عش��ر به مبلغ 284/374/998/35 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده 
مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 5/687/499/967 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در روز دوش��نبه مورخه 1399/01/18 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد 
شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم 

اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9815611 م.الف 634

آگهی
بدین وس��یله به آقای مهیار کدیور نام پدر: علی تاریخ تولد: 1347/01/01 شماره ملی: 0053930411 
شماره شناسنامه: 3926 به نشانی: مشهد بلوار فردوسی خیابان مهدی پالک یکصد و نود و چهار ابالغ 
می ش��ود که خانم منیره اس��دپور فعال مش��هد نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1363/01/20 ش��ماره ملی: 
0941369821 شماره شناسنامه: 308 به نشانی: مشهد نخریسی کوشش هفت پالک یکصد و چهارده 
جهت وصول 150 عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 12282- 
1384/11/10 دفتر 65 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807470 در 
این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1398/10/06 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9815612 م.الف 635

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فریبا نوروزنیا برابر وکالت شماره 176243 مورخ 1389/08/08 از طرف خانم شیوا ایران پور با ارائه 
استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/26723 مورخ 1398/12/12 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 469 فرعی از 25 فرعی از 165- اصلی واقع در بخش ده طرقبه 
شاندیز که در صفحه 207 دفتر 1232 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9815613 م.الف 636
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

 »آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای رضا توکلی زاده برابر وکالتنامه شماره 270563 مورخ 1398/11/05 دفترخانه 3 مشهد 
بوکالت از طرف خانم زهرا مسترشدی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان تجاری به شماره پالک باقیمانده 14748 فرعی از 232 اصلی بخش 9 
مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم 
شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 376885 دفتر 2338 صفحه 46 بنام خانم زهرا مسترشدی ثبت 
و سند به شماره چاپی 685704 الف 90 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......

لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ- 9815614 م.الف 637
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی دعوت افراز
چون آقا خان محمد ساس��ولی   فرزند محمود احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/726 اصلی واقع   در 
بخش دو سیستان شهرستان زابل خیابان پاسداران  کوچه 14 طبق درخواست شماره 20711- ز  مورخ 
1398/12/3 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/1/25 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 19 /98/12  م الف:1685   آ-9815577

مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم س��کینه آگنج  فرزند حس��ن  احدی از مالکین مشاعی پالک 1/688 -اصلی واقع   در بخش 
دو سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان دانش��گاه   کوچه 7 طبق درخواست ش��ماره 20552- ز  مورخ 
1398/11/28 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/2/7 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه  98/12/19   م الف:1671   آ-9815585

مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم فرزانه پایمرد   فرزند عباس احدی از مالکین مش��اعی پالک 808 فرعی از- یک اصلی واقع   

در بخش دو سیستان شهرستان زابل خیابان حافظ  کوچه حافظ 34 طبق درخواست شماره 20695- ز  
مورخ 1398/12/3 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/1/25 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه  98/12/19  آ-9815595  م الف:1683
مهدی پهلوانروی 

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقا وحید اسدزاده   فرزند سلطانعلی  احدی از مالکین مشاعی پالک 1/259 اصلی واقع   در بخش 
دو سیستان شهرستان زابل خیابان حیدر شهرکی   کوچه 4 طبق درخواست شماره 20677- ز  مورخ 
1398/12/3 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/1/31 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.  آ-9815596
تاریخ انتشار :دوشنبه  98/12/19  م الف:1701

مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رای شورا
در خصوص دعوی خواهان خانم راضیه ابراهیمی فرزند علی بطرفیت خوانده آقای ابوالقاسم حسن زاده 
بخواسته مطالبه وجه سفته بجمع شش میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از مورخه 95.6.25 لغایت یوم الوصول با توجه به تصویر مصدق یک فقره س��فته به ش��ماره خزانه داری 
کل 314515 به) س��ری ع.آ( به سر رسید 95.6.25 به ارزش شش میلیون تومان شورا با توجه به مفاد 
دادخواست تقدیمی و بقای اصول مستندات  در یک خواهان که داللت بر باقی دین و اشتغال ذهه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم انتشار یک نوبت اگهی شماره 
9011-98.4.22 در روزنامه کثیر االنتشار و در جلسه رسیدگی حضور نیافته ، وکیلی معرفی ننموده و 
الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نداشته لذا با عنایت به نظریه مشورتی مورخ 98.12.6 اعضای دعوی خواهان  
را مقرون به صحت تلقی و به استناد مواد 307-308-309 قانون تجارت و ماده 271 ق – م و ماده 198 
و519 ق – آ-د-م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت شش میلیون تومان بابت اصل خواسته  و مبلغ 
هزینه دادرسی معاف و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان 
سر رسید )95.6.25( تا هنگام پرداخت متناسب یا شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی به لحاظ ماده 
522 قانون مزبور که احتس��اب آن موقع پرداخت با واحد تحریم اجرای احکام مدنی خواهد بود در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محس��وب و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و 

حقوفی باخرز می باشد آ-9815599
مصطفی حسن نژاد

مشاور و قاضی شعبه2 شورای حل اختالف باخرز

رای شورا
درخصوص دعوی خواهان خانم راضیه ابراهیمی فرزند علی بطرفیت خوانده آقای مجید نهنگی بخواسته 
مطالبه وجه دو فقره س��فته به شمارهای خزانه داری کل 698584 )سری /ک( و 698582 )سری/ک( 
جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از مورخه 88.5.31 
لغایت یوم الوصول ، شورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، بقای اصول مستندات و دید خواهان که 
داللت بر بقای دین و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
مجهول المکان بوده که یک نوبت آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی در روزنامه کثیر االنتشارقدس 
شماره 9011-98.4.22 منتشر گردیده  و خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته،  وکیلی معرفی ننموده 
و الیحه دفاعیه ای که داللت بر برائت ذهه خویش  و رد ادعای خواهان باش��د به ش��عبه ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و به اس��تناد م��واد 307-308-309 قانون تجارت و ماده 271 
ق-م و ماده 198 ق-آ-د-م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )88.5.31( لغایت هنگام پرداخت ناشی از تغییر فاحش 
قیمت ساالنه متناسب شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به لحاظ ماده 522 
ق-آ- د – م که احتساب آن موقع پرداخت به عهده واحد تحریم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا 
در حق خواهان و صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و پس از بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین ش��عبه و سپس ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی 

باخرز می باشد. آ-9815603
مصطفی حسن نژاد 

مشاور و قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف باخرز 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9800107 یک دس��تگاه اتومبیل سواری پژو 206 هاچ بک به شماره 
ش��هربانی 82-314 ل34 مدل 1396 تیپ 2 به رنگ س��فید روغنی به شماره شاسی 55993 و موتور 
89998 متعلق به آقای سید احمد محمد نتاج فریدونی بابت طلب سرکار خانم فائزه میرزائی که طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری اتومبیل مذکور واقع در پارکینگ بصیر فریدونکنار بازداشت می باشد از 
ناحیه گلگیر جلو چپ مختصراً و به صورت جزئی دارای رنگ می باشد درب موتور بصورت استوک فابریک 

تعویض شده داخل موتور شاسی و سایر نقاط اتاق و بدنه سالم و بدون خط و خش می باشد الستیکها 
س��الم و دارای آج حدود 60 درصد میباش��د صندلی ها ، داش��بورت، چراغهای موتور و گیربکس سالم 
میباشد و دارای آچارچرخ ، جک، زاپاس و بیمه شخص ثالث بوده به مبلغ 700.000.000 ریال ارزیابی 
ش��ده، از ساعت 9 الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 1399/01/17 در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار 
واقع در فریدونکنار جنب فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 700.000.000 
ریال ) هفتصد میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. آ-9815575
تاریخ انتشازر : دوشنبه 1398/12/19  م.الف : 98/130/12339

مرتضی خواجوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

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

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

شرح ذیل اگهی می شود :
آقای ولی اله فرار فرزند امیر ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 777/93 متر متر مربع ، 
از پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری ش��ده  مع الواس��طه از مالک رسمی 

آقای غالمحسین خادمی � مکان وفوع ملک شهرستان فردوس � اراضی توکل 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موکول به ارائه حکم قطع��ی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر 
مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-9814941
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1398/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/12/19

حسن رضا ندائی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

ش��ماره  ه��ای  کالس��ه  و   139860308002000617 ش��ماره  آراء  براب��ر   
1398114408002000028 مورخه 19/ 11 / 1398صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11

 قطعات مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی
 آقای مجتبی فرهمند ) از محل مالکیت آقای س��ید حس��ن مصطفوی( فرزند علی 
بشماره شناسنامه 0880001941 و کد ملی 0880001941 در ششدانگ یکباب 
س��اختمان )با کاربری مس��کونی با تامین خدمات ( به مس��احت 43.85 متر مربع 
در قس��متی از پالک های 488 و 489 فرعی واقع در قاین - حاش��یه بلوار بامشاد 
خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از ورثه س��ید ضیاء الدین مصطفوی احدی از ورثه 
سید حسن مصطفوی مالک رسمی چهار دانگ مشاع از پالک فوق . محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814968
 تاریخ انتشار نوبت اول:  98/12/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19

علی  صفائی  فررئیس  اداره  ثبت  اسناد  وامالک  قاینات



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی، حمایت از تولید
یا تشویق بدحسابی 

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از تأخیر 
در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی یا آن که ایشان آن را حذف ربح 
مرکب نامیده است، انتقاد کرد. این قانون که در شورای نگهبان به واسطه مخالفت 
همزمان با شــرع و قانون اساسی رد شــده و مرکز پژوهش های مجلس نیز در 
گزارشی ضمن ایراد نقدهای مختلف آن را خالف مصلحت کشور دانسته است، در 
نهایت با تعدیل هایی در دایره شمول آن در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب 
رســیده است.به طور خالصه مهم ترین داللت عملی اجرای این قانون این است 
که بخشی از بدهکاران بدحساب بانکی که در موعد مقرر اقساط تسهیالت خود 
را نپرداخته اند، براساس آن از پرداخت بخش قابل  توجهی از جرایم دیرکرد معاف 
خواهند شد. یکی از آسیب های این طرح و موارد مشابهی که با نگاه تک بعدی فقه 
فردی تصویب می شود، بی توجهی به آسیب های اجتماعی اجرای آن در مقام عمل 
است. در واقع این طرح در مقام عمل مشوق مشتریان بدحساب بانک ها و جریمه 
مشتریان خوش حسابی است که چه بسا با وجود مشکالت فراوان بدهی خود را 
در موعد مقرر تسویه کرده اند و در نتیجه اثر چنین شکلی از تقنین در میان مدت 

می تواند افزایش قابل توجه میزان بدهی های بانکی باشد. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد این طرح نشان می دهد اگر چه ممکن 
اســت این طرح برای برخی افراد و بدهکاران بانکی گشایش ایجاد کند، ولی در 
نهایت به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیالت )به 
امید تصویب طرحی مشابه( موجب آسیب قابل توجه به نظام اقتصادی و بانکی 
کشور خواهد شد. نکته قابل تأمل و انتقاد دیگر این است که براساس این طرح 
هزینه این بدحسابی که تحت عنوان حمایت از تولیدکنندگان انجام می شود از دو 

منبع بیت المال )جیب مردم( و منابع نظام بانکی پرداخت خواهد شد.
مهم ترین استدالل مدافعین طرح ذکر شده غیرشرعی بودن جریمه دیرکرد است. 
این در حالی اســت که اساســاً اگر چنین فرضی را بپذیریم اوالً قانون ذکر شده 
این مســئله را حل  نکرده است و فقط بخشــی از آن را آن هم برای تعدادی از 
مشتریان خاص نظام بانکی کاهش داده و در عمل ادعای حامیان طرح مبنی بر 
منع ربح مرکب واقعیت بیرونی ندارد. ثانیا پیش نیاز حذف جرایم بانکی مرتبط 
با دیرکرد تسهیالت، ارائه راهکار و حل مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان 
با توجه به اعتباری بودن ماهیت پول در اقتصاد اســت که نگاه های متأثر از فقه 
فردی به این مسئله بی توجه بوده است. ثالثاً برخی نگاه های جدید فقهی از جمله 
حکم اخیر رهبر انقالب شــرط کردن جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در 
استقراض را جایز دانسته است.دیگر استدالل حامیان طرح نیز حمایت از کسب 
و کارها و تولیدکنندگان است. در مورد این دلیل نیز باید گفت نخست در طرح 
اولیه مصوب مجلس شورای اسالمی اساساً این امتیاز تخصیصی به تولیدکنندگان 
نداشته  و مشمول همه بدهکاران بانکی بوده است و تخصیص خوردن این امتیاز 
در مرحله تصویب در مجمع تشخیص مصلحت اتفاق افتاده، بنابراین نیت حمایت 
از تولید در مصوبه مجلس اساساً وجود نداشته و ثانیاً اگر بنا بر تخصیص منابعی 
به عنوان مشــوق تولید و کســب و کار در کشور باشد به جای اینکه این منابع 
صرفاً اختصاص به مشتریان بدحساب و بدهکاران بانکی )که با توجه به ساختار 
نظام بانکی ما اغلب جز سرمایه داران کالن هستند( پیدا کند، شایسته تر است که 
براساس شــاخص های مرتبط با حوزه تولید )مانند میزان ارزش افزوده، صادرات 

محوربودن، اشتغال زایی و...( تخصیص یابد.

لغو پروازهای اروپایی ارتباطی با کرونا ندارد
ایسنا: دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: لغو پروازهای اروپایی شرکت 
هواپیمایی ایران ایر ارتباطی با ویروس کرونا ندارد و در ادامه فشارهای آمریکایی ها 
به صنعت هوانوردی ایران اعمال شده است.شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما«  اعالم کرد: »با توجه به محدودیت هایی که به دالیل نامعلوم از طرف  
اروپا بر پروازهای »هما« اعمال شده، تمامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی 

ایران به مقاصد اروپایی تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است«.
در این راستا مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: حرکتی که اروپا برای لغو و تعلیق پروازهای شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« به مقصد کشورهای این قاره انجام داد 
به نظر می رسد ارتباطی با ویروس کرونا ندارد و در پی فشارهای آمریکایی ها بر 
صنعت هوانوردی ایران اعمال شده و نشان می دهد اروپایی ها در این زمینه هم 
دنباله رو آمریکا بودند.وی افزود: در حال حاضر هیچ پرواز باری و مسافری توسط 
ایرالین های داخلی به اروپا انجام نمی شود و تنها پرواز شرکت هواپیمایی »ماهان« 

به بارسلون تا هشتم فروردین ماه سال آینده مجوز دارد.

افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن
فارس: دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است: با وجود اینکه مسکن کشش 
رشد قیمت ندارد، اما افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن تهدیدی برای بخش 
مسکن محسوب می شود. فرشید پورحاجت گفت: با گذشت بیش از یک سال، از 
وعده کارت مصالح ساختمانی وزارت راه و شهرسازی خبری نیست. مسکن کشش 
رشد قیمت ندارد، اما افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن به خصوص میلگرد 
و آهن آالت در چند ماه گذشــته تهدیدی برای بخش مسکن محسوب می شود.

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان ادامه داد: به هر حال با رشد نهاده های تولید 
مسکن، قیمت تمام شده نیز افزایش می یابد، پس نمی توانیم رشد قیمت مصالح 
ساختمانی در پاییز و زمستان را تهدیدی بر قیمت تمام شده مسکن تلقی نکنیم. 
به گفته وی با وجود اینکه قدرت خرید مسکن پایین است، رشد قیمت مسکن 

دور از انتظار نیست.
 پورحاجت با بیان اینکه با رشد قیمت مسکن رکود تورمی در انتظار بازار مسکن 
خواهد بود، گفت: با رشد قیمت تمام شده مسکن و کاهش بیشتر قدرت خرید 
متقاضیان مسکن ســال آینده شاهد یک رکود تورمی شدید خواهیم بود. دبیر 
کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: باید دولت و وزارت راه و شهرسازی 
برای تأمین مصالح ساختمانی مناسب و باکیفیت و ارزان قیمت اقدامات مناسبی 
انجام دهد و همان طور که به اعطای کارت مصالح ســاختمانی وعده داده است، 

به آن عمل کند.

کارشناسان از ضرورت ثبت حق الوکاله ها در سامانه ای ویژه می گویند

بستن راه فرار مالیاتی  وکیالن
 اقتصاد/زهراطوسی  از جایی که در کشور 
مــا پرداخت مالیات یک هزینه محســوب 
می شود، وکال نیز مانند برخی صنوف دیگر، 
با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین 
کم اظهاری درآمد، تالش می کنند تا از فرار 
مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال استفاده 
را ببرند. تمام همت سازمان امور مالیاتی در 
این حوزه به دریافت مالیات از 15درصد این 
قشر ختم شده است.در قانون بودجه امسال، 
بندی وجود دارد کــه وکال را ملزم به ثبت 
الکترونیک قراردادهای مالی خود می کند و 
این موضوع موجب شــفافیت بیشتر درآمد 
وکال و کاهش فرار مالیاتی آن ها می شــود. 
در حالــی که این مصوبه فرایندهای قانونی 
را برای تصویب طی می کند، وکال با ارسال 
نامه های متعدد ســعی در عدم تصویب این 
مقرره در شــورای نگهبان را دارند. در این 
گزارش سراغ کارشناســان خبره در حوزه 
مالیاتی رفتیم تا ابعاد این موضوع را روشن 
کنیم. از میزان فرارمالیاتی تا علت این کژتابی 
از قانون گرفته تا راهکار حل این مسئله که 
از انحصار شدید در بازار وکال نشأت می گیرد.

 کانون وکال درگیر با تعارض منافع 
طاهری نژاد،  محمد 
اقتصادی  کارشناس 
اســت:  معتقــد 
فرارمالیاتی وکال زیر 
مسئله انحصار شدید 
در بازار وکالست که دلیل آن هم اختیارات 
تنظیم گرانه ای است که این صنف از آن در 
جهت تأمین منافع خود به خوبی بهره گرفته 
است. به گفته وی، در حال حاضر کانون وکال 
درگیر تعارض منافع شده است. اختیاری که 
این صنف در سقف پذیرش تعداد وکال دارد، 
بازار انحصاری را برای آن ها تدارک دیده که 
خدمات حقوقی را برای عموم مردم بســیار 

گران تمام کرده است.

 پشت پرده قراردادهای موازی وکال 
طاهری نــژاد می گوید: واقعیت این اســت 
مالیاتی که وکال می پردازند، براساس یکسری 
قدیمی  مصــوب  تعرفه های 
متعلق به 14سال قبل است 
کــه تاکنون تغییــر نکرده و 
نکتــه اش این اســت که این 
نیست.  الزم االجرا  تعرفه  نرخ 
بدین ترتیــب همه وکال یک 
وکالت نامه براساس نرخ مصوب 
قدیمی می نویســند که اجرا 
نمی شود و یک نسخه از آن را 
به موکل خود تحویل می دهند 
و همزمان بــا آن یک قرارداد 
موازی با موکل خود می بندند 
که تنها یک نسخه است و در 
دست خودشان باقی می ماند، 
در این قــرارداد موازی نرخی 
را براســاس عرضه و تقاضا در 
بازار درج می کنند که رقم آن تا چند ده برابر 
نرخی اســت که آن را در قرارداد صوری به 
سازمان مالیاتی اظهار می کنند. بدین ترتیب 
وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت 
می کند که نرخ آن براســاس تعرفه مصوب 
اســت و در عین حال طبق قرارداد موازی و 
اصلی، حق الوکاله ای از موکل خود می گیرد 

که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی کند.

 تعیین تعرفه دستوری کارساز نیست
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: 
در بودجه امسال پیشنهاداتی ارائه شده که 
براســاس آن زمینه ثبت قرارداد موازی در 

سامانه ای الکترونیکی قضایی فراهم شده تا 
به تبع آن امکان تعیین نرخ واقعی  تری برای 
مالیات وکال به دســت آید. در حال حاضر 
میزان فرار مالیاتی وکال مشــخص نیست، 
چون پرداخت های این قشر در جایی ثبت و 
ضبط نشده است. معلوم نیست این طیف آیا 
پرداخت الکترونیکی یا کارتخوان دارند یا خیر 
و اگر دارند این کارتخوان ها به نام خودشان 
ثبت شــده یا به نام فرد دیگری است. این 
بدان معنی اســت که امکان تخمین دقیق 
فرار مالیاتی این قشر امکان پذیر نیست، ولی 
از طرفی مشخص است که نرخ تعرفه های 
مصــوب در دعوای حقوقــی و کیفری به 
هیچ وجه اجرا نمی شود و رقم های پرداختی 
چندین و چند برابر نرخ های مصوب است. 
حال چه باید کرد، شــاید به نظر برســد با 
تعرفه های دستوری بشود راه به جایی برد، 
ولی افزایش نرخ ها به شیوه دستوری هم در 
این حوزه کارساز نیست و نهایت اتفاقی که 
می افتد این است که پرداخت های زیرمیزی 
رونق می گیرد، شبیه آنچه در قشر پزشکی 

مردم با آن مواجه هستند.

 بازار بزرگ تر با رقبای کمتر
طاهری نژاد با تأکید بر اینکه مسئله اصلی 
و بنیادی که باید حل شــود این است که 
این اصناف نباید حق داشــته باشند راجع 
به بازار صنفی خودشان تصمیم گیر باشند، 
می افزاید: طبیعی اســت هر صنفی مایل 
است بازار بزرگ تری از مخاطبان را با تعداد 
رقبای کمتری به اشتراک بگذارد، تا وقتی 
که به کانون وکالی استانی اختیار داده ایم 
که همراه چند نفر از اعضا سیاست گذاری 
کرده و برای میزان ورودی وکیل در استان 
خودشان تصمیم بگیرند، وضعیت به همین 
منوال اســت. اگر آزمون وکالتــی برگزار 
می شــود باید این حق به دانش آموختگان 
این حوزه داده شود که اگر حد نصاب علمی 
آزمون را کســب کردند بتوانند براساس آن 
سطح علمی پذیرش و وارد بازار کار شوند، 
ولی در حال حاضر مبنا نمره علمی نیست و 
براساس ظرفیتی که در هر استان و توسط 
ذی نفعان آن منطقه اعالم می شود، این کار 
صورت می پذیرد. تا وقتی مبنای پذیرش را 
به حد نصاب علمی تغییر ندادیم، این مسئله 
تعارض منافع و انحصاری کردن بازار خدمات 

وکالت، در کشور ادامه خواهد داشت.

 خألهای قانونی  وادامه انحصار 
وی یادآور می شــود: وکال چون اصطالحا 
به خألهای قانونی واقف هســتند حداکثر 
استفاده از این ظرفیت های قانونی را کرده 
و انحصــار خودشــان را در بــازار خدمات 
دوچنــدان کرده اند و این موجب شــده به 
گفته خود مسئوالن و حتی متولیان نظام 
وکالت، قریب بــه 90درصد پرونده های ما 
بــدون وکیل راهی دادگاه می شــوند، چرا 

چون مردم نمی توانند مبلغ باالی حق الوکاله 
را پرداخت کنند و این در حالی اســت که 
پشت درهای بازار وکالت ما چند صد هزار 
دانش آموخته وجــود دارند که اگر با معیار 
علمی برای ورود به بازار کار پذیرش شوند 
می توانند بازار را به تعادل رسانده و قیمت ها 
را متناسب با نیاز جامعه و توان مردم منطقی 

کرده و به روزرسانی کنند.

 تخمین 6 تا 12هزار میلیارد تومان 
فرارمالیاتی

حسینی،  احســان 
امــور  کارشــناس 
مالیاتی نیز می گوید: 
بازگشت  با  همزمان 
نفتی  تحریم هــای 
علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از 
فروش نفت، دولت با کسری بودجه 150هزار 
میلیارد تومانی مواجه شده است. راهکاری که 
برای جبران این کسری بودجه پیشنهاد شد 
افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این افزایش 
درآمد به معنای باال بــردن نرخ مالیات در 
کشور نیســت، بلکه به این معناست که با 
فراهم کردن سازو کارهای درست، از فرارهای 
مالیاتــی جلوگیری کــرده و معافیت های 
مالیاتی را نیز ســامان ببخشیم.حســینی 
می افزاید: متأســفانه در حال حاضر اقشار 
پردرآمدی مثل وکال و پزشکان که بیشترین 
سرانه درآمدی را به خود اختصاص داده اند، 
بیشترین فرارمالیاتی را نیز در بین صنوف دارا 
هســتند. به تبع راهکار اصولی برای جبران 
کسری بودجه ذکر شده این است که مانع 
فرارمالیاتی پردرآمدها از جمله وکال شویم که 
طبق اظهارنظرها فرار مالیاتی آن ها بین 6 تا 
12هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. 

 تکذیب به جای تمکین
این کارشــناس تأکید می کند: متأسفانه از 
همان اول کــه فرار مالیاتی وکال را پیگیری 
می کردیم کانون وکال که همگی مردان قانون 
هستند، به جای اینکه در برابر قانون تمکین 
کننــد و مالیات خودشــان را بپردازند، این 
قضیه را تکذیب کردند، در حالی که همه ما 
می دانیم وکال جزو اقشار ثروتمندی هستند 
که فرار مالیاتی آن ها محرز شــده است. در 
این راستا باید گفت سازمان امور مالیاتی ریز 
داده های اقتصادی وکال را بررســی کرده و 
متوجه شده که 18 هزار وکیل در کشور فرار 
مالیاتی دارند، از این تعداد که آمارشان از روی 
سایت کانون وکال تحلیل شده است، 3هزار 
نفر اصالً هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان 
ندارنــد و 15هزار نفر دیگر نیــز به انحای 

مختلف از پرداخت مالیات طفره رفته اند.

 85 درصد وکال مالیات نمی پردازند
بــه گفته وی، طبق گزارش ســازمان امور 
مالیاتی در سال 93 که رقم مالیات اصناف 

گوناگون را منتشــر کرد، گفته شــده 85 
درصد وکال اصالً مالیات پرداخت نمی کنند. 
مشــاهده دفترچه مالیاتی وکال توســط 
بازرسان ســازمان امور مالیاتی نشان داده 
که روی دفترچه مالیاتی بســیاری از آن ها 
هیچ تمبری باطل نشده است که این بدان 
معناســت این فرد هیچ درآمدی در سال 
نداشــته است. مگر ممکن است 85 درصد 
وکال روی دفتر مالیاتی شــان هیچ تمبری 
باطل نشده باشد و این افراد در سال بیکار 
بوده باشند؟ باید گفت نه تنها وکال مالیات 
پرداخت نمی کنند که ظاهراً یک منفذی در 
فرایند اخذ مالیات از این قشر وجود دارد که 
موجب می شود قریب به اتفاق این قشر از آن 
منفذ و فضا استفاده کرده و بتوانند به راحتی 
مالیات خودشــان را صفر کنند. در چنین 
شرایطی کانون وکال از ابتدای کلید خوردن 
بحث مالیات این صنــف به جای اینکه به 
عنوان یک نهاد قانونی به وظیفه خودش در 
قبال جامعه عمل کند، با این قضیه  مخالفت 

کرده و این رویه را ادامه داده است.

 امکان فرار مالیاتی از طریق 
کم اظهاری و عدم ابطال تمبر 

وی خاطرنشــان می کند: یکی از منفذهایی 
که موجب فرارمالیاتی وکال می شــود، بحث 
کم اظهاری است که وکال انجام می دهند. به 
این شــکل که وکیل با موکلش یک قرارداد 
مالی می بندد که حتی یک نســخه از این 
قرارداد مالی در اختیار موکل قرار نمی گیرد 
و تنها نزد وکیل باقی می ماند، سپس وکیل 
برای شفاف شــدن حق الوکاله خودش، در 
وکالت نامه ای که در پرونده قرار دارد یک رقم 
دیگری را ثبت می کند، یعنی این کار اصاًل 
سیستماتیک نبوده و کامالً انسان محور است 
و خیلی راحت امکان کم اظهاری در آن برای 
وکیل فراهم شده که به تبع مالیات کمتری نیز 
در آینده بابت این کار پرداخت خواهد کرد و 
می بینیم که بخش کثیری از وکال نیز به مدد 
این کم اظهاری توانسته اند از پرداخت مالیات 
بگریزند. بحث دیگری که غیر از کم اظهاری 
وجــود دارد ، فرایند ابطال تمبر اســت که 
وکیل باید قرارداد بیــن خودش و موکل را 
همراه دفترچه مالیاتی خودش پیش مسئول 
ابطال تمبــر برده و آنجا تمبر مالیاتی باطل 
کند، این فرایند نیز چون کامالً انسان محور 
اســت امــکان زد و بند در آن وجــود دارد.

 مخالفت کانون وکال با الصاق قرارداد
وی ادامــه می دهــد: یکــی از راه هایی که 
می توان مالیات واقعی را از وکال گرفت این 
است که رقم حق الوکاله شفاف باشد که در 
برنامه بودجه آینده پیش بینی شده این رقم 
در یک سامانه برخط ثبت شود. در سال 88 
هم مصوبه ای داشتیم که براساس »آیین نامه 
اجرایی قانون اســتقالل کانون وکال«، طبق 
بند 6 ماده 44 وکال موظف شــدند قرارداد 
مالی خودشان را به وکالت نامه الصاق کنند، 
)چنانچه پیشتر گفتیم قرارداد مالی دست 
وکیل است و هر رقمی مایل باشد می تواند 
در آن درج کنــد( آن موقع که این مصوبه 
تصویب شــد، قانــون وکال مخالفت کرد و 
گفت این مصوبه الزم االجرا نیست. تا اینکه 
30 شــهریور دیوان عدالت اداری گفت این 
مصوبه قابل اجراست و باید به مفاد آن عمل 
شود. مشخص است که کانون وکال در این 
ماجرا طرفدار اجرای قانون و شفافیت در این 
حوزه نیست و تنها از منافع صنفی ذی نفعان 
خودش دفاع می کند و این موجب تأســف 
است که یک نهاد مجری قانون خودش به 

راحتی قانون را ذبح می کند.

یکی از راه هایی 
که می توان مالیات 
واقعی را از وکال 
گرفت این است 
که رقم حق الوکاله 
شفاف باشد که در 
برنامه بودجه آینده 
پیش بینی شده این 
رقم در یک سامانه 
 برخط
 ثبت شود

بــــــــرش

بخشودگی اجاره دو  ماه از امالک بنیاد مستضعفان به علت کرونا   اقتصاد: رئیس بنیاد مستضعفان از بخشیده شدن اجاره بهای امالک تجاری این بنیاد در دو ماه  اسفند و فروردین در سراسر کشور 
خبر داد. سیدپرویز فتاح در حساب کاربری خود نوشت: کرونا نه تنها سالمت، بلکه بعضی کسب و کارها را از رونق انداخت و در روز مبارک میالد موال علی)ع(، بنیاد مستضعفان از دو ماه اجاره بهای امالک تجاری خود 
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وکال و عملیات غیرممکن
شفافیت کوچک؛ فرار بزرگ

 فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نیز 
معافیت های مالیاتی بی ضابطه در قانون مالیاتی 
کشور و بودجه های ساالنه از اصلی ترین دالیل 
پایین بودن درآمدهای مالیاتــی و به تبع آن، 
پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص ملی 

در ایران نسبت به متوسط جهانی است.
درآمدهــاي مالیاتي یکــي از مهم ترین منابع 
درآمدي در کشورهای توسعه یافته را تشکیل 
می دهند. در واقع مالیات نقش قابل توجهي را 
در اعمال سیاست هاي اقتصادي در این کشورها 
ایفا مي کنـــد. در این کشــورها دولت ها برای 
تأمین هزینه های عمومی خود بیش از ســایر 
منابع بر مالیات ستانی تکیه دارند. در این مسیر 
کشــورهای عضو ســازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی)OECD( پیشرو هستند.
در بین این کشورها، فرانسه با بیش از 46درصد 
ســهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ســال 
2018، در رتبــه اول قرار گرفت. دانمارک نیز 
با 44/9درصد ســهم مالیات از تولید ناخالص 
ملی در رتبه بعدی قرار گرفته است. درآمدهای 
مالیاتی این کشــور از دهه 90 میالدی  جز در 
بازه هایی کوتاه همواره افزایشی بوده است. در 
اتحادیه اروپا نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص 
ملی  به طور میانگین در سال 2018 رقم 40/3 
درصد بوده است. این نسبت در کل جهان نیز 

14درصد بوده است.
در مقابـل، کشـورهاي در حـال توسعه داراي 
یک سیستم مالیاتي ناکارآمد هستند که قادر 
به تأمین اهداف مالي و مالیاتي دولت نیستند. 
این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتي نوین و 
باثبات هستند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد 

بـه بهترین وجه ایفا کنند.
در این بین ایران نیز یکی از کشــورهایی است 
که تاکنون با وجــود برنامه های مختلف برای 
رســیدن به درآمدهای مالیاتــی مطلوب به 
جهــت جایگزین کردن بــا درآمدهای نفتی، 
هنوز نتوانسته است به این هدف دست یابد و 
درآمدهای مالیاتی حاصل بسیار کمتر از میزان 
موردنیاز برای جایگزینی است. مطابق اظهارات 
رسمی مسئوالن مالیاتی،  سهم مالیات از تولید 
ناخالص ملی کشور به طور میانگین بین 7 الی 8 
درصد است که نصف متوسط جهانی این نسبت 
و بیش از یک پنجم متوســط  اتحادیه اروپا و 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
از جمله دالیل مهم این کمبود درآمد مالیاتی، 
فرارهــای مالیاتی و معافیت های مالیاتی وضع 
شده در قانون مالیاتی و بودجه های ساالنه است. 
به نظر می رســد ریشه اصلی فرارهای مالیاتی 
عدم شفافیت اقتصادی و وجود اقتصاد زیرزمینی 
در کشور است. مسئوالن مالیاتی کشور معتقدند 
حدود 20درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. 
از ایــن رو فرارهای مالیاتی را نیز در حدود 30 
تا 40هزار میلیارد تومان تخمین می زنند، اما با 
توجه به پایین بودن میانگین تالش مالیاتی در 
ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر می رسد 
اقتصاد زیرزمینی و غیرشــفاف در ایران بسیار 
بیشتر از این ارقام باشد و به تبع آن فرار مالیاتی 

نیز بسیار بزرگ تر است.
در پایان توجه بــه حرفه وکالت و فرار مالیاتی 
این صنف از زبان رئیس ســازمان امور مالیاتی 
شنیدنی است. وی گفته بود:  به تازگی 300هزار 
حساب از مجموع حساب های میلیاردی کشور 
بررسی شده  که 18هزار حساب متعلق به وکال 
است. حساب میلیاردی حسابی ا ست که درآمد 
حداقل یک میلیارد و گردش مالی ساالنه حداقل 
5میلیارد تومان داشــته باشــد. اگر به صورت 
میانگین حداقل درآمد ماهانه این 18هزار حساب 
را محاســبه کنیم، درآمد ایــن 18هزار وکیل 
میلیاردر، ماهانه 83 میلیون تومان خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
مصطفی جنیدی بااعالم مفقود ش��دن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا13980215126600491وشماره ترتیب 16242 مورخ98/11/16دفتراسناد رسمی شماره7پیشوا وطی 
درخواست وارده 139785601046002313مورخ 98/4/17تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی رانموده 
اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : مصطفی 
جنیدی2. میزان مالکیت : س��ه دانگ مش��اع ازششدانگ اعیانی یک باب خانه3. ش��ماره پالک : 861 فرعی از113 
*اصلی4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. 
خالصه وضعیت مالکیت : س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ اعیانی یک باب خانه)فاقدمساحت( تحت پالک113/861 
ذیل ثبت53636صفحه97 دفتر98بنام مصطفی جنیدی ثبت وسند بشماره 467812صادرگردیده است لذاباتوجه 
به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت 
به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادو امالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی 
خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری 
صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالک پیشوا 270م/ الف آ-9815629
  ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008890مورخ 1398/09/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمد علی حسن آهنگری فرزند علی به شماره شناسنامه 915 صادره از تهران در قریه توسروندان 
در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 938/82 متر مربع پالک فرعی 
167 از اصلی 5 مفروز مجزی از پالک 62 از اصلی 5 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای طالب 

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

خواهد شد. م الف 5341  آ-9815074
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 

حسین اسالمی کجیدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008889مورخ 1398/09/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم ندا پاییزی فرزند حجت به شماره شناسنامه حجت صادره از تهران در قریه توسروندان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 938/82 متر مربع پالک فرعی 167 از اصلی 
5 مفروز مجزی از پالک 62 از اصلی 5 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای طالب روشندل 

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

خواهد شد. م الف 5339   آ-9815075
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 
حسین اسالمی کجیدی /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008632مورخ 1398/09/09 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای عادل اصغری امندانی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 3306 صادره از رشت در قریه آج بیشه در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 70/07 متر مربع پالک فرعی 2357 از اصلی 91 مفروز 
مجزی از پالک 167 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای وراث قانونی مرحوم 

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

خواهد شد. م الف 5332  آ-9815077
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/04              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/19 

حسین اسالمی کجیدی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می براب��ررای ش��ماره139860301060004978هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم س��کینه میراحمدی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه24 صادره ازمحالت درششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی درآن به مساحت118/39مترمربع پالک شماره442فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت س��عید علوی پور محرزگردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

771ث/م الف  آ-9815062
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/12/4

 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/12/19
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابررای شماره139860301046000751 تاریخ1398/10/11هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم زهرا علی زاده فرزند رمضان علی بش��ماره شناس��نامه259 صادره ازاسفراین 
در ی��ک باب خانه به مس��احت37/40مترمربع پ��الک165 فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا 
خریداری ازمالک رس��می خانم زهرا خدام کهنکی محرزگردیده اس��ت لذابه منظ��ور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض 
داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس 
ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراج��ع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد268ث/م الف  آ-9815063
تاریخ انتشار نوبت اول:98/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابررای شماره 139860301046000752 تاریخ1398/10/11هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات 
مالکان��ه بال معارض متقاضی آقای یوس��ف غالمی فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه4638 ص��ادره ازآق قال در 
شش��دانگ اعیانی یک باب خانه به مس��احت336/20مترمربع پالک17 فرعی از206 اصلی واقع درحوزه ثبت 
ملک پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای حس��ن هژبری محرزگردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د269ث/م 

الف آ-9815078
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می . نظربه دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/9/20مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل دانایی نژاد فرزند کاش��ف به ش��ماره شناسنامه 24 صادره از نیشابور در دو قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 11168 و 19672 متر مربع در قسمتی از پالک 111 اصلی بخش 3 زبرخان و اراضی حسین آباد 
خریداری از مالک رس��می کاش��ف الدین دانه فرزند علی اکبر محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 
برابرماده13آیی��ن نامه مذکور پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9815055
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

هادی ذالکی



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

چرخه توزیع اقالم بهداشــتی باید توســط وزارت بهداشت اصالح شود باشگاه خبرنگاران جوان: سردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به مطالبه به حق مردم برای دسترسی و 
تهیه اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده، عنوان کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا، پلیس تصمیم گرفته است با اولویت قراردادن تأمین نیاز های مردم در زمینه اقالم بهداشتی، به صورت قاطع با 

احتکارکنندگان برخورد کند و اجناس کشف شده به سیستم قضایی برای توزیع بین مردم در اختیار مسئوالن ذی ربط قرار دهد؛ ضروری است چرخه توزیع این اقالم، توسط وزارت بهداشت اصالح شود.

۹۶ میلیون آمریکایی به کرونا مبتال خواهند شد
تسنیم: انجمن بیمارستان های آمریکا 
درباره گســتردگی شیوع کرونا و تعداد 
تلفات این ویروس تخمین زده است که 
در سرتاسر آمریکا 96 میلیون نفر به این 

ویروس مبتال شوند.
بر اساس برآورد انجمن بیمارستان های 
آمریکا، از این تعــداد 4.6 میلیون نفر 

بستری خواهند شد که در حدود 1.9 هزار نفر در »آی سی یو« تحت مراقبت های 
ویژه قرار خواهند گرفت.

این انجمن تعداد کسانی را که احتماالً بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست 
خواهند داد، 480 هزار برآورد کرده است.

خسارت چند میلیون پوندی ویروس کرونا  به 
دانشگاه های انگلیس

ایسنا:با شــیوع کرونــا و عدم ثبت نام 
دانشگاه های  دانشــجویان خارجی در 
انگلیــس، نظام آکادمیک این کشــور 
خسارت مالی بزرگی را متحمل می شود.

به گــزارش گاردین، به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، بســیاری از دانشجویان 
چینی و دیگر کشــورهای آلوده به این 

ویروس، ثبت نام خود در دانشگاه های انگلیس را لغو کرده اند.
به این ترتیب دانشگاه های این کشور چندین میلیون پوند ضرر مالی دیده اند.

منابــع آگاه بــه گاردین گفته اند بیشــتر دانشــگاه های انگلیــس در حال 
برنامه ریزی برای جذب دانشــجویان جدید هســتند تا ورود آن ها تا ژانویه 
ســال آتی به تأخیر بیفتد و در عوض حیــن این مدت آموزش ها به صورت 

آنالین برگزار شود.
امتحان هایی مانند زبان انگلیسی که برای صدور ویزا و پذیرش دانشگاه الزم است 
هم در چین لغو شده اند. عالوه بر آن، مقام های دانشگاه ها گزارش داده اند چینی ها 
و دیگر دانشــجویان خارجی، از پاسخ دولت انگلیس به آن ها در برابر شیوع این 

ویروس، ناراحت هستند.
بیش از 1۲0 هزار چینی و 1۷ هزار نفر هم از هنگ کنگ و ماکائو در انگلیس 
تحصیــل می کنند. آمار دانشــجویان کره جنوبی و ژاپن که در این کشــور 
تحصیــل می کنند هم به 8 هزار نفر می رســد. کاهش 10 درصدی ثبت نام 
این دانشــجویان می تواند ۲00 میلیون پوند خسارت مالی برای انگلیس به 

همراه داشته باشد.
شهریه دانشگاه های بریتانیایی برای دانشجویان خارجی، از 60 هزار پوند در رشته 
مدیریت کسب وکار دانشگاه آکسفورد تا حدود ۲1 هزار پوند در مقطع لیسانس 

کالج دانشگاهی لندن متغیر است.

بازگشایی باشگاه های ورزشی برای کسانی که در 
قرنطینه چاق شدند!

ایســنا: به گزارش تیتان اسپورتس، 
با کند شدن تدریجی شیوع کرونا در 
چین، بســیاری از باشگاه های ورزشی 
در این کشــور بازگشــایی شــدند تا 
افرادی کــه در دوران قرنطینه اضافه 
وزن پیدا کردند، بــه وزن قبلی خود 

برگردند.
این افراد البته با ماسک در باشگاه حاضر هستند و هنگام ورود نیز درجه دمای 
بدنشان بررسی می شود.  با شیوع ویروس کرونا در چین بسیاری از مردم خود 
را در خانه قرنطینه کردند و این موضوع سبب شد اضافه وزن پیدا کنند و حاال 
با کنترل تدریجی شــیوع این ویروس و کند شــدن آن در چین، باشگاه های 

ورزشی دوباره باز شدند تا مردم چین از آن ها استفاده کنند. 

کرونا و تحلیل گفتمان زیست  محیطی
چگونگی رابطه انســان و طبیعت، یکی از مسائل چالش  برانگیز جهان معاصر 
است؛ به طوری که بررسی و تحلیل دو رویکرد انسان محور و بوم گرا به طبیعت، 
زمینه انجام پژوهش های بسیاری را در علوم مختلف فراهم کرده است. رویکرد 
انســان محور بیان می کند همه آنچه در طبیعت وجود دارد، از آِن انسان است 
و او می تواند برای رفع نیازهای خود هرگونه تصرفی را در طبیعت انجام دهد. 
در مقابل، رویکرد بوم گرا مطرح می کند که انســان جزوی از طبیعت است؛ نه 
حاکم بر آن و همه حقوقی که برای انسان به عنوان یک موجود زنده در نظر 
گرفته می شــود، باید برای طبیعت نیز به کار رود. حفاظت از حقوق طبیعت 
گیاهی و جانوری که در سال های اخیر، بیشتر به آن توجه شده، حاصل چنین 

بینشی است.
تحلیل گفتمان زیست محیطی بیان می کند، هر آشفتگی که در طبیعت ایجاد 
شود، سبب آشــفتگی و تنش در جامعه می شــود و بر همه مسائل فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و... تأثیر می گذارد. این آشفتگی به دو صورت پدید می آید. 
نخســت آنکه فعل و انفعاالت طبیعی همچون سیل، زلزله، آتشفشان و... بدون 
دخالت انســان روی دهد. در این صورت، جامعه انسانی دچار مشکالت فراوان 
می شود. چنان که در سال های اخیر، با بسیاری از این موارد مواجه بوده و دیده ایم 
که چگونه آنچه بالیای طبیعی خوانده می شــود، زندگی انسان ها را تحت تأثیر 

قرار داده است. 
صورت دوم آن اســت که انســان با دخالت در چرخه طبیعت، سبب پدید 
آمدن آشفتگی در جامعه می شود. عوامل بسیاری سبب می شود انسان برای 
رفع نیازهای ضروری خود، به طبیعت فشــار آورد. یکی از این مسائل، رشد 
بی وقفه جمعیت در جهان اســت. رشد غیرقابل کنترل جمعیت سبب شده 

است انسان، حد و  مرزی برای استفاده از طبیعت قائل نباشد.
 او بــدون در نظــر گرفتن حقوق طبیعــت، تنها به خــود و نیازهای خود 
می اندیشد. نگاه فرودستانه انسان به طبیعت در دنیای معاصر و افزون شدن 
تقاضای جامعه انســانی به غذا و پوشــاک و... سبب شده است انسان حتی 
چرخه حیات طبیعت را دچار مشکل کند. آنچه برهان نظم خوانده می شود، 
نشــان می دهد هیچ کدام از جانوران بدون درنظــر گرفتن اهمیت و هدف 
آن ها در نظام طبیعت پدید نیامده اند و انســان تا حــدی می تواند از آن ها 
اســتفاده کند. انســان گمان می کند هجوم آوردن او به طبیعت توانسته در 
رفع نیازهای او مؤثر باشــد، اما نمی داند با دســت خــود، خود را به مهلکه 
می اندازد. در چنین مســیری، او به جای بهره وری از طبیعت به بهره کشــی 
از آن می پردازد، همه طبیعت می توانند غذا و پوشــاک او باشــند و او حق 
خود می داند که به عنوان اشرف مخلوقات، طبیعت را رعیت خود بداند و تا 
جایی که نفس دارد، از او کار بکشد. انسان تار و پود طبیعت و نظام موجود 
در آن را از هم می گســلد و به همــان موازات، در نظام زندگی خود اختالل 

ایجاد می کند. 
در بخشــی از جهان، طبیعت به دلیل نهایت اســتفاده انســان از آن به عنوان 
ضروری ترین نیاز یعنی خوراک، دچار آشــفتگی می شود و به موازات آن، جامعه 
انسانی نیز آشوبی گســترده را تجربه می کند. انسان نمی داند زندگی او و دیگر 
موجودات زنده همچون زنجیری به یکدیگر متصل است و کمترین ضربه می تواند 
این زنجیر را بلرزاند و تکان های سخت حاصل از بی تدبیری او سبب گسستن این 
زنجیره خواهد شــد. اکنون زمان بسیاری الزم است که پیامدهای عصیان گری 

انسان در مقابل طبیعت جبران شود.
او که تالش می کرد با ســودجویی از طبیعت، گوشه ای از اقتصاد خود را تأمین 
کند، اکنون باید ارکان لرزان اقتصاد را بر بدن نحیف خود نگه دارد تا فرو نریزد. 
کرونا بیانگر این مسئله است که هنوز فریادهای مکرر حفاظت از محیط زیست 
نتوانسته در اندیشه مردم جهان جایی باز کند و یا آنکه مفهوم حفاظت از محیط 
زیســت هنوز به طور کامل شفاف سازی نشده است. ویرانگری ها همچنان ادامه 
دارد و انسان هنوز خودش هدف از آفرینش همه موجودات روی زمین را مشخص 
می کند. حذف بســیاری از جانوران از حیات وحش، نقصانی است که انسان در 
طبیعت و در زندگی خود ایجاد می کند. کرونا به انسان ها خواهد آموخت که درباره 

چگونگی و تعیین حدود استفاده خود از طبیعت بیندیشند.

کنار  در  »کرونا«  طیرانی   اعظم  جامعه/   
تهدیداتی که دارد این روزها فرصتی شده برای با 
هم بودن هرچه بیشتر اعضای خانواده. هر رخداد 
به ظاهر منفی از دو زاویه قابل مالحظه است؛ 
زاویه نخست آن مشکالتی است که متوجه فرد 
و جامعه می کند و زاویه دیگری که می توان به 
آن توجه داشت، فرصت هایی است که پیش روی 

ما قرار می دهد.
نیا،  اصغــر کیهــان  علی 
نویسنده  و  خانواده  مشاور 
در گفت و گو با ما می گوید: 
ویــروس  خصــوص  در 
کرونا بهتر است بر مبنای 

اصل مواجهه و رویارویــی، واقعیات عملکرد آن 
را شــناخته و مراقبت هــای الزم را انجام دهیم، 
نه بیش از اندازه بهراســیم و آن را بیش از آنچه 
هســت بزرگ کنیم، بلکه باید واقعیات موقعیت 
پیش آمده را درک کرده و با رعایت موارد ایمنی، 
شکل جدید و موقت زندگی در بحران را بپذیریم 
و از جنبه های مثبت آن همچون در کنار خانواده 

بودن لذت ببریم.
دکتر کیهان نیا می افزاید: متأســفانه با اینکه دو 
هفته از شــیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد 
مردم آن گونه که باید آن را جدی نگرفته اند و هنوز 
در اجتماعات و خیابان ها حضور دارند؛ در حالی 
که در خانه ماندن و حذف خروج غیرضروری از 
منزل در کنترل بیماری و پیامدهای ناشی از آن 

بسیار حائز اهمیت است. 

خانوادههاییکهدرتنهاییزندگیمیکنند
وی با بیان اینکــه هر اتفاق ناگــواری در کنار 
تبعات منفی، جنبه هــای مثبتی نیز دارد، ادامه 
می دهد: در بحث کرونــا مهم ترین فرصتی که 
برای خانواده های ایرانی فراهم می شــود امکان 
بیشــتر در کنار هم بودن اعضای خانواده است. 
در گذشــته خانواده ها دور کرسی می نشستند، 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا بــرای بچه ها و 
جوان ترها صحبت می کردند و تجربه های خود را 
از طریق آموزش های غیرمستقیم به آن ها منتقل 
می کردند و نوعی همبستگی و اتحاد با یکدیگر 
پیدا می کردند، احســاس مســئولیت در آن ها 
نســبت به هم افزایش می یافت، این عاطفه ها و 
محبت ها جریان داشت و در جامعه ایرانی خانواده 
گسترده بود؛ یعنی فرزندان پس از ازدواج نیز با 

والدیــن و حتی پدربــزرگ و مادربزرگ زندگی 
می کردند. 

به گفته دکتــر کیهان نیا، در چند دهه اخیر 
ازدواج ها  اســت،  که خانواده مســتقل شده 
هــم به معنای جدایی فرزنــدان از خانواده و 
اســتقالل مالی و شغلی شــده است و حتی 
خانواده داخل منــزل از یکدیگر جدا زندگی 
می کننــد؛ یعنی هر یک از اعضای خانواده به 
طور مســتقل در اتاق خود با گوشــی همراه، 
تبلــت و یا لپ تــاپ خود وقــت می گذرانند 
و در عیــن با هــم بــودن در تنهایی زندگی 
می کننــد. امــا اکنون که ویــروس کرونا در 
جامعه گســترش یافته و مردم مجبورند برای 
پیشگیری از گسترش ویروس در خانه بمانند 
این فرصت فراهم اســت که زمان بیشــتری 

برای با هم بودن داشته باشند.

زمانیبرایباهمبودن
این مشاور خانواده ادامه می دهد: همچنین پیش از 
شیوع کرونا در کشور، جامعه ایرانی در حال تبدیل 
به جامعه ای مصرف گرا بود. مردم تصور می کردند 
با خرید بیشتر خوشحال می شوند و حالت روحی 
و روانی خود را با خرید تطبیق می دادند، اما اکنون 
به دلیل کاهش ترددهای خارج از منزل، خریدها 
کاهش یافته و خانواده ها بــرای گذراندن اوقات 
فراغت باید وقت خود را صرف با هم بودن - با هم 
آشپزی کردن، غذا خوردن، تلویزیون تماشا کردن 
و کتاب خواندن - کنند که هم به لحاظ اقتصادی 

و هم به لحاظ عاطفی به نفع خانواده است. 
دکتر کیهان نیا کاهــش حجم تردد و در پی آن 
کاهش ترافیک های درون شهری و برون شهری 
را از دیگر مزایای در خانه ماندن عنوان می کند و 
می افزاید: کاهش برنامه های تشریفاتی نظیر رفتن 
به رستوران ها و استفاده از تغذیه سالم هم از دیگر 
مزیت هایی است که در فرصت پیش آمده فراهم 
شده اســت. متأسفانه در سال های اخیر برخی از 
رفتارهای نمایشی و به اصطالح الکچری از سوی 
افراد تازه به دوران رسیده خشم طبقه متوسط و 
ضعیف جامعه را برانگیخته بود که هر ســاله در 
آستانه سال نو این رفتارها تشدید می شد. اما اکنون 
به دلیل گسترش ویروس کرونا همه افراد جامعه از 
طبقه مرفه گرفته تا قشر متوسط و ضعیف جامعه 
باید در منزل بمانند؛ به این ترتیب این رفتارهای 
ناپســند حتی برای مدتی کوتاه هم که شده در 
جامعه تعدیل می یابد و جامعه به لحاظ  سیاسی، 

فرهنگی و حتی اقتصادی یکدســت تر می شود و 
همدلی بین آحاد جامعه افزایش خواهد یافت.

رفتارهاییکهبهعادتتبدیلمیشوند
این مشــاور خانواده  در پاســخ به این پرسش 
که آیــا فرصت های پیش آمــده می تواند پس 
از رفع این مشــکل نیز ادامه داشته باشد و به 
گونــه ای در بین خانواده هــا و جامعه نهادینه 
شود، می گوید: بله؛ معموالً وقتی اتفاقاتی از این 
دست در جامعه می افتد و سه یا چهار ماه ادامه 
می یابد و می تواند به عنوان یک الگوی رفتاری 
تا مدت ها در ذهن و رفتــار افراد باقی بماند و 
بخش عمــده ای از آن نظیر رعایت بهداشــت 
فردی ناخودآگاه تکرار می شــود و هنگامی که 
افراد جامعه به صورت غیرمستقیم شاهد مزایای 
آن در خانــواده و جامعه شــوند، آن رفتار و یا 
رفتارها را پذیرفتــه و به عنوان یک عادت و یا 

خرده فرهنگ در جامعه نهادینه می شود.
دکتر کیهان نیا می افزاید: در سال های اخیر بین 
اعضای خانواده ها به دلیل مشغله های شغلی و یا 
سرگرم شدن در فضای مجازی فاصله زیادی افتاده 
است اما اکنون این فرصت را می توان مغتنم شمرد 
و مردم با فاصله گرفتن از فضای مجازی و اخبار 

منفی آن، می توانند
 زمان بیشتری را برای با هم بودن اختصاص دهند 
و چه بسا که ممکن است در این فرصت بسیاری 
از اختالفات خانوادگی نیز رفع شود. اما آنچه پس 
از گذرانــدن این بحران و فرصت های متعاقب آن 
باید مورد توجه مســئوالن قرار گیرد این اســت 
که با اطالع رسانی های مستقیم و غیرمستقیم از 
طریق رســانه ملی به مردم  آموزش دهند دست 
از مصرف گرایی و زندگی های تشریفاتی و بیرون 
رفتن های غیرضروری بردارند و فرصت بیشتری را 
به مطالعه، گوش دادن موسیقی و  صحبت کردن 

با یکدیگر اختصاص دهند.

 یک مشاور خانواده  در گفت و گو با قدس می گوید

کرونا،تهدیدیکهمیتوانبهفرصتتبدیلکرد

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

 جامعه  سیامک دیوشلی پزشک اهل انزلی، علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان 
قائم رشت، نرجس خانعلی زاده پرستار بیمارستان الهیجان، غالمرضا وثوقی کیا 
پرستار تیم جراحی بیمارستان های پورسینا و آریای رشت، رضا کوچکی نیا پزشک 
ارتوپدی صومعه سرا، مصطفی  آستانه اشرفیه، حمید لطفی پزشک متخصص 
صمدی پزشک خانواده اهل بابل، رامین عزیزی فر  پرستار تهران،  محمد علی 
ربیعی پزشک عمومی اهل شفت گیالن و... ؛ این اسامی، تنها بخشی از نام ها ی 
بزرگ و به یاد ماندنی کادر درمانی کشور است که پس از مجاهدت خالصانه در 

خدمت به بیماران و مبتالیان به کرونا، جان عزیز خود را در این راه تقدیم کردند.
این موضوع که خطر ابتال به این ویروس ناخوانده همچنان ســالمت کادر درمانی 

کشور را تهدید  می کند یک واقعیت غیرقابل کتمان است.

خطرهمچنانکادردرمانیراتهدیدمیکند
خبرگزاری فارس از وضعیت قرمز در ســه اســتان گیالن، مازندران و قم و نیاز به 

بیمارستان و کادر پزشکی خبر داده است. محمدحسین قربانی، نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشــت در گیالن در خصوص وضعیت نیروی انسانی حوزه سالمت در این 
استان گفته است: در تماسی که با وزیر بهداشت داشتم گفتم پرستاران استان هایی 
که در آن ها شیوع کرونا کم است را به استان گیالن اعزام کنند، زیرا کادر درمانی ما 
بسیار خسته هستند. چند روز پیش نیز علی ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی 
قم در خصوص وضعیت شیوع کرونا به خبرنگاران گفته بود: پس از ابتالی دکتر قدیر، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به این ویروس، دو معاون وی و 10 نفر از پزشکان و 

پرستاران قم هم به این بیماری مبتال شدند.

چهبایدکرد؟
در برهه ای چنین حســاس و نیاز بیش از پیش بیمارستان ها به کادر درمانی تازه 
نفــس، ضرورت به میدان آمدن مجموعه ای همچون هالل احمر بیش از گذشــته 
مورد تأکید قرار گرفته اســت. ســازمانی که باوجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز 

بدون رئیس اداره می شــود. روزنامه قدس پنجشــنبه گذشته ضمن گفت و گو با 
کارشناســان حوزه ســالمت درباره پیامدهای این موضوع هشدار داده بود. با آنچه 
گذشــت دو نکته را می توان متذکر شد؛ نخست آنکه شورای عالی جمعیت هالل 
احمــر، فرد یا افراد منتخب خود را برای ریاســت این ســازمان به رئیس جمهور 
معرفــی کند و دیگر آنکه در صورت افتادن تــوپ مدیریت بحران حاضر در زمین 
 دبیرکل این سازمان، وی میزان آمادگی نیروهای این سازمان را برای کمک به کادر 

درمانی بیمارستان ها اعالم کند.

کادر درمانی خسته اند؛ آقایان به فکر باشید
وضعیت قرمز در سه استان گیالن، مازندران و قم
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رسانهملیگودزیالیکرونارابزرگترمیکند
برنا: مهدی اسماعیلی تبار، کارشناس حوزه سالمت روان کودک 
می گوید: رسانه ملی هنوز نمی داند بحث تخصصی پزشکی به چه 
کار مردم می آید و مطالعه اخبار چه کمکی به مردم می کند. در 
برنامه ها اطالعات درستی در اختیار مردم قرار می دهد اما هیچ 
کــدام به کار هیچ کس نمی آید و فقط گودزیالی کرونا را بدون 

اینکه کارایی داشته باشد بزرگ تر می کند.

سرانجام۲۰میلیونماسکگمشدهچهشد؟
ایسنا: دکتر مهــدی یوسفی، رئیس هیئت امنای صرفه جویی 
ارزی وزارت بهداشت درباره ۲0 میلیون ماسکی که از صادراتش 
جلوگیری شده، اما مشخص نیست کجا هستند، گفت: وقتی این 
ماســک ها به دست ما نرسیده و صادر هم نشده است، یعنی در 
انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می شود و با 

قیمت های گران فروخته می شود. 

سکوتدربرابرحذفمعافیتمالیاتیهنرمندانصنایعدستی
مهر: حجت اهلل مرادخانی، در یادداشــتی می نویسد: شرایط و 
شواهد موجود بیانگر آن است عملکرد وزارت میراث فرهنگی در 
مسیری است که بحث حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایع 
دستی را به سمت گرداب ســکوت سوق دهد و این موضوع را 
مســکوت نگه دارد. گویا این وزارتخانه چندان با حذف معافیت 

مالیاتی هنرمندان صنایع دستی مخالف نیست. 

کروناتاکیمیماند؟
تسنیم: دکتــر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در تهران می گوید ممکن است درگیری با این بیماری بین 
دو تا سه ماه آینده نیز ادامه داشته باشد. در مقاطعی که به نظر 
می رســید اپیدمی در چین در حال کنترل است دوباره با یک 
موج جدید روبه رو شد، بنابراین اعالم زمان مهار این اپیدمی کار 

دشواری است.

نقدیبهسخنان»حریرچی«دربارهقرنطینهشهرها
ایلنا: احمدرضا بهره مند، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور گفت: 
آقای حریرچی یک بار گفتند قرنطینه شــهرها مربوط به جنگ 
جهانی دوم است، این چه حرفی است! ما مستندات علمی داریم 
که چین و ایتالیا با این کار به نتیجه رسیده اند. آمریکا نیز اعالم 
کرده اســت از جمله تدابیری که برای جلوگیری از شیوع این 

بیماری اتخاذ کرده اند، قرنطینه شهرهاست.

انتقادبهتناقضگوییوعدممدیریتبحران
میزان: محمدساالری، عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
متأسفانه تناقض گویی ها و عدم مدیریت بحران در کشور وجود 
دارد. وقتی اعالم می کنید ساعات کاری عادی شود و مصوبه قبلی 
خود را لغو می کنید، یعنی وضعیت عادی تر و بهتر است در حالی 
که این گونه نیســت و مسئوالن وزارت بهداشت با اطالعیه های 

مکرر خود خالف این مسئله را اعالم کرده اند.

 آموزش

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:
۱۰۰ نیروی تازه نفس به شبکه 

آموزش می آیند
 ایرنا  رابط معاونت آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش با صدا و سیما گفت: آموزش 
و پرورش برای جلوگیــری از هدررفت انرژی 
معلمان، با بیش از 100 نفــر از نیروهای تازه 
نفس مصاحبه کرده و قرار است از هفته آینده 
تعدادی دیگر به معلمان شبکه آموزش افزوده 
شوند. محمدرضا ســیفی خاطرنشان کرد: در 
هفته گذشــته 10 معلم برای دوره ابتدایی در 
شبکه آموزش مشــغول تدریس بودند، اما در 
هفته آینــده این تعداد دو برابر می شــوند. به 
گفته وی قرار اســت هر روز بــرای هر 6 پایه 
تحصیلی ابتدایی در شبکه آموزش برنامه های 
آموزشی پخش شــود. وی افزود: تاکنون سه 
درس ریاضی، فارسی و علوم برای دانش آموزان 
ابتدایی در شبکه آموزش پخش می شد، اما قرار 
اســت از این هفته دروس مطالعات اجتماعی، 
هدیه های آسمانی، قرآن، تفکر و پژوهش نیز در 

جدول آموزشی دانش آموزان قرار گیرد.

 ارتباطات و فناوری اطالعات 

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد
افزایش 5۰ درصدی مصرف 

اینترنت در هفته اخیر
 مهر  معــاون وزیر ارتباطــات گفت: مصرف 
اینترنت در یک هفتــه اخیر حدود ۵0 درصد 

افزایش یافت.
حســین فالح جوشــقانی اظهار کرد: بررسی 
صورت گرفته در یک هفته گذشــته حاکی از 
افزایــش 40 تا ۵0 درصدی مصرف کاربران در 
شبکه اپراتورهای موبایل و ثابت است؛ به نحوی 
که میانگین مصرف روزانه اینترنت موبایل از 16 
هزارترابایت در زمان پیش از شــروع تعطیالت 
کرونا به ۲۵ هزارترابایت رسیده و میزان مصرف 
اینترنت ثابت نیز حدود 40 تا ۵0 درصد افزایش 
یافته اســت. وی با اشــاره به افزایش مصرف 
اینترنت از ســوی کاربران به دلیل دورکاری و 
نیز استفاده از اینترنت برای سرگرمی و تماشای 
فیلم در زمان خانه نشینی گفت: در یک هفته 
اخیــر به طور میانگین روزانه حــدود ۳0 هزار 
ترابایت اینترنت از سوی کاربران مصرف شده که 
تا پیش از این حدود ۲0 هزارترابایت بوده است.

حقوقی و قضایی

قوه قضائیه  بررسی می کند
متهم احتکار کاالهای بهداشتی 

پزشک است یا نیست؟
 جامعه  در پی انتشــار خبر پزشــک بودن 
متهم ردیف اول احتکار کاالهای بهداشــتی، 
سازمان نظام پزشکی در بیانه ای ضمن رد این 
خبر اعالم کرده اســت: »... نتایج بررسی های 
ســازمان نظام پزشکی کشور نشــان داد فرد 
معرفی شــده پزشک عمومی و اصالً از اعضای 
جامعه پزشــکی کشور نیســت و درج عنوان 
پزشک برای ایشان کذب است. اما مرکز رسانه 
قوه قضائیه نیز به ادعای پزشک نبودن محتکر 
تجهیزات پزشکی واکنش نشــان داده و اعالم 
کرده اســت اعالم عنوان شغلی متهم بر اساس 
اظهارات وی و ارائه برخی مستندات بوده مبنی 
بر اینکه دانش آموخته رشته پزشکی در یکی از 
کشور های همسایه است و مدتی نیز به حرفه 
پزشکی اشتغال داشــته است. این مرکز اضافه 
می کند در صورت احراز ادعای دروغین متهم در 
مورد سوءاستفاده از نام پزشکی، این عنوان هم 

به سایر اتهام های وی افزوده خواهد شد.

 رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی مطرح کرد
ارائه خدمات آموزشی به کودکان 

کار برای آشنایی با کرونا
 باشــگاه خبرنگاران جوان   محمد نفریه، 
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: 
اجرای تمامی طرح ها برای ساماندهی کودکان 

کار با شیوع کرونا متوقف شده است.
وی افــزود: بهزیســتی تصمیــم دارد راه های 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را به کودکان 
کار و خیابان آموزش دهد. برای مقابله با شیوع 
کرونا به کــودکان کار اقالم بهداشــتی مانند 
ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده ارائه 

می شود .
نفریه با بیــان اینکه 80 درصــد این کودکان 
خانواده دارنــد، گفت: ما نمی توانیــم آن ها را 
جمع آوری و به مراکز بهزیستی منتقل کنیم، 
چرا که آن ها دارای خانواده هستند، پس فقط 
می توانیم با ارائه خدمات آموزشی، آن ها را با این 
ویروس آشنا کنیم. وی گفت: ۷0 درصد کودکان 
کار اتباع خارجی هستند که در بیشتر شهرهای 

ایران نیز حضور دارند.

 بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان انتقال خون:
تاالسمی ها نگران تأمین خون 

نباشند
 ایرنا  سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: 
بیمــاران تاالســمی کــه از مصرف کنندگان 
همیشگی خون هســتند توجه داشته باشند 
کــه خون مورد نیاز آن هــا در مراکز درمانی و 
بیمارستانی تأمین است و نگران تأمین خون و 

همین طور کیفیت خون نباشند.
بشــیر حاجی بیگی با بیان اینکه تا این لحظه 
همه خون مــورد نیاز بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی تأمین شده، تأکید کرد: سازمان انتقال 
خون با تقویت شــبکه خون رسان کشور اجازه 
نمی دهــد هیچ اشــکالی در توزیــع خون به 

بیمارستان ها و مراکز درمانی پیش آید.
سخنگوی سازمان انتقال خون ادامه داد: نیاز به 
خون و فراورده های آن همیشگی است و مردم 
شریف کشور نباید به خاطر فضای روانی که در 
اثر ورود کرونا به ایران ایجاد شده اهدای خون 
را که تنها درمان بیماران نیازمند به خون است، 

فراموش کنند.

فراسو

یادداشت
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یا قاضی الحاجات

دور جدید قلع و قمع مخالفان بن سلمان با چه هدفی آغاز شده است؟

بازی تاج و تخت
  جهان  همزمان با انتشــار اخبار ضد و 
نقیض از مرگ ملک سلمان بن عبدالعزیز 
پادشــاه ســعودی، روند تحوالت در این 
پادشاهی با بازداشت دست کم 20 شاهزاده 
با نفوذ در شــرایط حساسی قرار گرفته و 
اوضاع به گونه ای است که از حادثه ای بزرگ 
و تحوالت سخت حکایت دارد. روز جمعه 
بود کــه روزنامه آمریکایی وال اســتریت 
ژورنال از بازداشــت سه شاهزاده بلندپایه 
سعودی که از مخالفان محمد بن سلمان، 
ولیعهد جوان این کشور محسوب می شوند 

پرده برداشت.
 بر اســاس اعــام این رســانه، نیروهای 
امنیتی گارد پادشــاهی عربستان »احمد 
بن عبدالعزیز« برادر پادشــاه ســعودی، 
»محمد بن نایف« ولیعهد سابق این کشور 
و »نواف بن نایف« را بازداشت کردند. نواف 
بــرادر کوچک تر محمد بن نایف اســت. 
خبرگزاری بلومبرگ ضمن تأیید بازداشت 
این شــاهزادگان گزارش داده که آن ها به 
اتهام »خیانت بزرگ« و تاش برای انجام 
کودتا متهم شــده اند. 
انگلیســی  روزنامــه 
»میدل ایســت آی« 
نیز به دنبال انتشــار 
خبــر بازداشــت این 
سعودی  شاهزاده های 
به نقــل از منابع آگاه 
یا  اعــدام  احتمال  از 
محکومیت حبس ابد 

آن ها خبر داد.
دامنه بازداشت ها البته 
گسترده تر  شنبه  روز 
شد و خبرگزاری ها از 
چهارمین  دستگیری 
شــاهزاده سعودی به دســتور محمد بن 
سلمان خبر دادند. به این ترتیب شاهزاده 
نایف بن احمد، رئیس سابق اطاعات ارتش 
عربستان نیز به جمع افراد بازداشت شده 
پیوسته است. این در حالی است که پایگاه 
انگلیسی میدل ایست آی گزارش داد بیش 
از 20 شاهزاده سعودی به دلیل آنچه ظاهراً 
بخشی از کودتا برای سرنگونی بن سلمان 
بــوده، بازداشــت شــده اند. بن ســلمان، 
بازداشــتی ها را به برقراری تماس هایی با 
قدرت های خارجی از جمله آمریکایی ها و 
دیگران برای انجام کودتا متهم کرده است. 
تحوالت اخیر یادآور بازداشت شاهزادگان 
در ســپتامبر 20۱۷ اســت که در جریان 

آن بیــش از 200 بازرگان و شــاهزاده، از 
جمله الولید بن طال، میلیاردر سعودی، 
توسط بن ســلمان در هتل ریتز کارلتون 
ریاض بازداشــت شــدند. حتی ادعا هایی 
درباره شکنجه آن ها مطرح شد. آن زمان، 
هدف عمده این بازداشت ها، مبارزه با فساد 
اقتصادی بیان شد، اما بسیاری از منتقدان، 
هدف این اقدام ها را یکپارچه سازی قدرت 

در عربستان ارزیابی کردند.

 چه کسانی بازداشت شده اند؟
احمد بن عبدالعزیز که بازداشت شده، برادر 
کوچک تر ملک سلمان اســت. او تاکنون 
آشــکارا از سیاســت های برادر و پسرش 
نظیر جنگ یمن و قتل جمال خاشقچی 
انتقادهایی جدی  داشــته و دشمنی خود 
با ملک ســعودی را پنهان نکرده است. با 
توجه به کهولت ســن ملک سلمان )۸۴ 
ســال( و شرایط جســمی نامطلوب وی، 
امکان دارد خاندان آل سعود پس از مرگ 
پادشــاه، از احمد حمایت کنند و جلوی 
پادشاه شدن محمد بن سلمان را بگیرند. 
به خصوص که تاج و تخت در عربستان تا 
همین چند ســال پیش، از برادر به برادر 
به ارث می رسید نه از پدر به پسر.  محمد 
بن نایف نیز ولیعهد پیشین آل سعود بود 
و توسط پسر عمویش، محمد بن سلمان 
مجبور به ترک قدرت شــد. عاوه بر این، 
بن نایف، برای مدت طوالنی وزارت کشور 
را در اختیار و نفوذ زیادی در میان نیرو های 
امنیتی داشــت. از همیــن رو، محمد بن 
ســلمان پس از قدرت گیری، نخســتین 
کاری کــه کرد تضعیف محمد بن نایف و 
برکناری وی از مناصب حساس امنیتی بود. 
محمد بن نایف، پس از کناره گیری صوری 
از والیتعهدی، عماً در حصر خانگی به سر 
می برد و تحرکات او و فرزندانش به شدت 

کنترل می شد. 

 تسویه حساب سیاسی بن سلمان
در همیــن حــال برخــی فعــاالن و 
مــوج جدید  آغاز  منطقه  تحلیلگــران 
بازداشــت مخالفان محمد بن ســلمان 
همزمان با به گوش رســیدن اخبار ضد 
و نقیض از مرگ سلمان بن عبدالعزیز، 
شاه سعودی را به عنوان مقدمه ای برای 
تصدی تاج و تخت توسط ولیعهد جوان 
می دانند. مجتهد، کاربری که مشــهور 
به افشای اســرار پشــت پرده خاندان 
ســعودی اســت، در تازه تریــن توییت 
خود با اشــاره به دســتگیری های اخیر 
شاهزادگان بلندپایه سعودی نوشت: این 
دســتگیری ها در راســتای قبضه تاج و 

تخت توسط ولیعهد سعودی است.
 وی بدون اشــاره به جزئیات بیشــتری 
افزود: مخالفــت فراگیری درون خاندان 
ســعودی با ایــن انتصاب وجــود دارد. 
همزمــان برخــی ســایت ها و کاربران 
شبکه های اجتماعی از مرگ شاه سعودی 
خبر داده اند. یک کاربر اماراتی نزدیک به 
منابــع قدرت اماراتی و ســعودی به نام 
حمد المزروعی در توییتر نوشــت: »شاه 

کیش شد«.
 روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اما 
در باره سرنوشــت سلمان بن عبدالعزیز، 
که برخی مدعی مرگ او یا حالت احتضار 
وی هســتند، نوشت، او زنده است اما در 
مورد اینکه شــاه سعودی به نفع پسرش 
محمد بن ســلمان، ولیعهد کنار بکشد 
یا نه هیچ اطاعاتی ندارد، این در حالی 
است که رسانه های رسمی حکومت آل 
سعود روز یکشنبه با انتشار تصاویری از 
حضور ملک ســعی در تلقین سامتی او 

داشته اند. 

 عربستان در آستانه تغییر رهبری 
است؟

تحلیلگران معتقدند این بازداشت ها نشان از 
آن دارد که عربستان در آستانه مجموعه ای 
از تحوالت سخت قرار دارد. به نظر می رسد 
شرایط جسمانی ملک سلمان پادشاه فعلی 
وخیم است و انتظار می رود به زودی مرگ، 
وی را در آغوش گیرد. این درحالی اســت 
که ملک ســلمان وصیت پدر خود یعنی 
عبدالعزیز را که تأکید داشته تا زمانی که 
فرزنــدان ذکور وی زنده اند پادشــاهی به 
نوادگان نباید برسد، نادیده گرفته است و 
فرزند جوان خود محمد بن سلمان که تنها 
3۴ سال ســن دارد را به عنوان ولیعهد و 

جانشین خود معرفی کرده است. 
اقدامی کــه اعتراض های زیــادی را در 
خاندان ســلطنتی به دنبال داشته است. 
بن ســلمان هم اکنون بیــش از هر زمانی 
در خاندان ســلطنتی منفور شده است. 
مداخات گسترده در کشورهای مختلف 
منطقه از طریق حمایت مالی، انســانی و 
تسلیحاتی تروریسم تکفیری و نیز تحمیل 
یک جنگ ویرانگر و پر هزینه و بدون افق 
علیه یمن و نیز اقدام های تروریستی مانند 
قتل جمال خاشقچی در کنسولگری این 
کشــور در استانبول ضمن اینکه دولت را 
با کسری بودجه ســنگینی روبه رو کرده 
در ســطح منطقه و بین الملل نیز جایگاه 

عربستان را به شدت تنزل داده است.
 در ســطح داخلی نیز کشــته شــدن 
نظامیــان عربســتانی در جنگ یمن و 
منطقه،  تروریســتی  عملیات هــای  در 
نارضایتی هــای زیــادی را در جامعــه 
عربســتان ایجاد کرده اســت. از سوی 
دیگر کسری شــدید بودجه بسیاری از 
طرح های رؤیایی بن سلمان مانند پروژه 

نیوم را نارسیدنی کرده است.
 بخش دیگــر نارضایتی نیز برمی گردد به 
موضوع ترویج غرب گرایی و بی بندوباری که 
تماماً خاف موازین اسامی است، مثل راه 
اندازی دیسکوها که جامعه سنتی عربستان 
تاب تحمل آن ها را ندارد. اکنون جایگاه بن 
سلمان در عربستان به شدت متزلزل شده 
اســت و او با نگرانی شــدید به آینده نگاه 

می کند.
مرگ سلمان می تواند آغازی بر مجموعه ای 
از تحــوالت در داخل عربســتان باشــد. 
بازداشت این شاهزادگان بانفوذ آل سعود نیز 
به همین نگرانی برمی گردد و اگر وخامت 
جسمانی ملک سلمان و مرگ قریب الوقوع 
وی را بپذیریم باید منتظر اقدام های بیشتر 
و البته شدیدتری از این دست از سوی بن 
سلمان باشــیم و شاید حمامی از خون در 

میان خاندان سعودی را باید انتظار کشید.

۱۳۰ کشته و زخمی بر اثر 
تصادف خونین اتوبوس زائران 

عراقی در سوریه
قدس آنالین: در تصادف خونین دو دستگاه 
اتوبوس حامل زائران عراقی بقاع متبرکه اهل 
بیت)ع( با یک تانکر حامل سوخت در مسیر 
جاده ترانزیت حمص به دمشق، دست کم 30 
نفر کشته و ۱00 تن زخمی شدند. اداره پلیس 
شهر دمشق با انتشار بیانیه ای اعام کرد این 
تصاف ناشــی از اشکال فنی در سیستم ترمز 
کامیــون بود؛ راننده تانکر ســوخت پیش از 
رسیدن به ایســتگاه بازرسی جسر بغداد، در 

سرازیری جاده کنترل تانکر را از دست داد.

گسترش فساد در میان صهیونیست ها
پای »لیبرمن« هم به 

پرونده های فساد باز شد
تســنیم: حزب »لیکود« در اراضی اشغالی 
از دادستان رژیم صهیونیستی خواسته است 
درباره پرونده فســاد »آویگدور لیبرمن« وزیر 
سابق جنگ رژیم صهیونیستی تحقیق کند. 
بر اساس این گزارش، حزب لیکود اعام کرده 
است شماری از اعضای حزب »اسرائیل خانه 
ما« به ریاست لیبرمن، دست داشتن وی در 
پرونده های فساد را تأیید می کنند. درخواست 
لیکود برای رســیدگی به پرونده های فســاد 
وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی نشان از 
گسترش روزافزون فساد در میان شخصیت ها 
و مقام های سابق و کنونی این رژیم دارد. این 
درحالی است که نتانیاهو نیز خود در چندین 

پرونده به فساد و پولشویی متهم شده است.

کناره گیری »الیزابت« از 
رقابت های انتخاباتی آمریکا

ایسنا: الیزابت وارن، یکی از نامزدهای مطرح 
دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در ســال 2020، کناره گیری رسمی 
خود از رقابت هــای درون حزبی دموکرات را 
اعام کرد. پیــش از این نیز دیگر نامزدهای 
حزب دموکرات از جمله »مایکل بلومبرگ«، 
»پیت بوتجیج« و »ایمی کلوبشــار« از ادامه 
رقابت های درون حزبی دموکرات کنار کشیده 
بودنــد. با این حــال »الیزابــت وارن« هنوز 
حمایت خــود را از دیگر نامزدهای دموکرات 
برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعام 
نکرده است. در حال حاضر رقابت های درون 
حزبی دموکرات میــان دو چهره مطرح این 
حزب، یعنی »برنی ســندرز« و »جو بایدن« 

در جریان است.

داعش مسئولیت حمله کابل 
را برعهده گرفت

مهر: گروهک تکفیری تروریســتی داعش 
مسئولیت حمله مسلحانه چند روز پیش در 
پایتخت افغانستان را برعهده گرفت. گفتنی 
اســت، روز جمعه نصرت رحیم، سخنگوی 
وزارت کشور افغانســتان اعام کرده بود: بر 
اثر حمله مســلحانه به مراســم بزرگداشت 
شهید عبدالعلی مزاری که با حضور مقام های 
ارشد این کشور از جمله »عبداهلل عبداهلل« در 
کابل برگزار شد 2۷ نفر کشته و 2۹ نفر دیگر 

زخمی شدند.
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 از امروز افغانستان با دو رئیس جمهور اداره می شود
دو حاکم در یک اقلیم

جهان: براســاس آنچه از پیش برنامه ریزی شده، قرار است اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل دو نامزد اصلی انتخابات اخیر افغانســتان در ادامه اختاف های حل نشده 
خود در دو مراسم جداگانه، اما همزمان، امروز مراسم سوگند ریاست جمهوریشان 
را انجام دهند. اشرف غنی از میهمانان خود دعوت کرده است ساعت ۸ و 30 دقیقه 
روز دوشنبه، در مراسم سوگند وی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان در 
ارگ ریاســت جمهوری شرکت کنند. از سوی دیگر، عبداهلل عبداهلل نیز میهمانان 
خود را برای شرکت در مراسم مشابه روز دوشنبه، ساعت ۹ صبح دعوت کرده است.

شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهور افغانستان گفته است، 
روز دوشــنبه به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف، در کابل تعطیل عمومی اعام 
شده است. عبداهلل عبداهلل که خود را بر اساس آرای پاک، رئیس جمهور افغانستان 
می داند پیش از این نیز برای چند استان شمالی افغانستان استاندار معرفی کرده بود. 
از سوی دیگر اما سخنگوی عبداهلل عبداهلل روز شنبه گفت: »ما این دعوت نامه ها را 
برای همه سازمان های ملی و بین المللی فرستاده ایم و تمهیدات الزم برای برگزاری 
مراســم سوگند عبداهلل عبداهلل اتخاذ شده است«. وی گفت: این مراسم قرار است 
روز دوشنبه در کابل و همزمان با مراسم سوگند اشرف غنی برگزار شود. قرار بود 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان نهم اسفند برگزار شود، اما به درخواست 
آمریکا برگزاری این مراسم به پس از امضای توافق نامه آمریکا و طالبان موکول شد. 
بر اساس اعام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی نزدیک 
به 5۱ درصد و عبداهلل عبداهلل حدود ۴0 درصد آرا را بدســت آوردند. حامد کرزی 
و عبدالرب رســول سیاف برای میانجیگری بین عبداهلل و اشرف غنی وارد میدان 
شــده اند. خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان نیز که به کابل آمده با هر دو 
طرف دیدار و گفت وگو کرده اســت. به نظر می رسد میانجیگری ها بین ستادهای 

انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و محمد اشرف غنی تاکنون نتیجه نداده است.

 توافق ترکیه و روسیه بر سر ادلب 
عطوان: » رجب« فعالً از معرکه گریخت

جهان: ســران روســیه و ترکیــه روز 
پنجشنبه و پس از ســه ساعت مذاکره 
سخت درباره ادلب، از توافقی خبر دادند 
که با نگاهــی به آن می تــوان دریافت 
راهبرد هوشمندانه پوتین بر حباب های 
توخالی اردوغان غلبه کرده است. آن گونه 
که آناتولی گزارش داده اســت مهم ترین 
بندهای توافق نامه ای که روسیه و ترکیه به آن دست یافتند شامل موارد زیر است: 
توقف جنگ در منطقه کاهش تنش ادلب از بامداد روز ششم مارس 2020، ایجاد 
کریدور امن به عرض ۶ کیلومتر در شــمال و ۶ کیلومتر در جنوب جاده M۴ در 
شمال غرب ســوریه که حلب را به الذقیه متصل می کند و چارچوب آن نیز در 
هفت روز آینده مشخص خواهد شــد، آغاز گشت های مشترک روسیه و ترکیه 
از ۱5 مــارس در طول جاده M۴ از شــهرک ترنبه واقع در 2 کیلومتری شــهر 
سراقب، تعهد ترکیه و روسیه به عنوان دو ضامن آتش بس با توجه به توافق های 
چهارم می 20۱۷ و ۱۷ سپتامبر 20۱۸ نسبت به حاکمیت، استقال، وحدت و 
یکپارچگی خاک سوریه و تأکید بر این نکته که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. 
همچنین بر اساس توافق دو طرف باید از وخامت بحران انسانی جلوگیری و از جان 
غیرنظامیان محافظت شود. کمک های بشردوستانه برای تمام نیازمندان بدون هیچ 
پیش شرطی ارسال و زمینه بازگشت داوطلبانه سوری ها به کشورشان فراهم شود.

 اوضاع ادلب پس از توافق سران روسیه و ترکیه
به دنبال این توافق آن گونه که منابع ســوری از میادین جنــگ گزارش داده اند، 
آرامش نســبی و شکننده ای در منطقه ادلب در شــمال غرب سوریه برقرار شده 
 اســت. عبدالباری عطوان، تحلیلگر معــروف جهان عرب دربــاره این توافق در

 رأی الیوم نوشته است: توافق اردوغان و پوتین در وهله اول به مفهوم حفظ اوضاع 
کنونی و باقی ماندن ارتش سوریه در همه مناطقی که پس گرفته و مساحت آن 
افزون بر ۶00 کیلومترمربع می شود از جمله شهر راهبردی سراقب است و اینکه 
مهلت اردوغان و درخواســتش برای خروج ارتش سوریه راه به جایی نبرده است. 
عطوان نوشت: این توافق به منظور حفظ آبروی اردوغان و پایین آمدنش از درخت 

تهدیدات زیاد بود و اینکه یورش نظامی که نامش را سپربهار نامید ارزشی ندارد.
عطوان آورده اســت: راهبردی که پوتین در برخورد با پرونده سوریه از آن پیروی 
می کند بر اساس پیشــروی نظامی در وهله اول و بازپس گیری مناطق و سپس 
تثبیت آن ها از طریق توافق ها با ترکیه به عنوان حامی گروه های مسلح و تشکیل 
گشــت های مشــترک یا ایجاد مراکز نظارتی ترکیه به منظور خاکستر بر چشم 
پاشیدن است و این راهبردی هوشمندانه است که تحرکات همتای ترکیه ای که بر 

اساس کشاندن امور به سوی تنش است را از بین می برد.
این تحلیلگر جهان عرب نوشت: اردوغان دستاورد مهمی به طور موقت کسب کرد 
و آن پرهیز از رویارویی نظامی با روس ها و ســوریه بود؛ به ویژه که رئیس جمهور 
روسیه دستور لشکرکشی هوایی و دریایی داد و ناوهای جنگی آن به دریای مدیترانه 

رسیدند که این نشان از عزمش برای اجرای با قدرت بندهای توافق سوچی بود.

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱00۸۷ -3۷۶۸۴00۴  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 3۷۶۱۸0۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3۷۶5۱۸۸۸   )05۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶25۸۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱00۸۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷0۸۸   )05۱(
)05۱(   3۷۶2۸205                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱00۸5  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷35  
  تلفن:                           )۹ خط(  3۷۶۸50۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸2   و   ۶۶۹3۷۹۱۹ )02۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹3۸0۱3  )02۱(
 پیامک:                                            ۳۰۰۰4567

خبر

گزارش 

اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه  19 اسفند  1398 14رجب 1441 9 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9203

بن سلمان هم اکنون 
بیش از هر زمانی 
منفور شده و 
 مداخالت

  بی جای او در 
 یمن در کنار
  سیاست های

 بی محابای داخلی 
برای او هزینه 
داشته است

بــــــــرش

      صفحه 8

پروانه نظام مهندسی اینجانب جواد کارساز 
با کد ملی ۰۹۴۵۲۶۸۹۵۵ و به شماره پروانه 
از  ۱۹۳۶۰۰۱۳۵۱ مفق���ود گردی���ده اس���ت و 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
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آگهی دعوت از صاحبان سهام
قصر  توسن   شرکت  سهامداران   از  تعدادی   

سپاهان سهامی خاص

به نام های سید رحیم رضوی و حسین حقی که 
هیئت  از  هستند  شرکت  سهام  پنجم  یک  دارای 
مدیره شرکت، جهت دعوت از صاحبان سهام به 

نام های آقایان:
 1-علی رضا صالح ریاحی         2-یوسف بختیاری

 3- حمیدرضا صالح ریاحی      ۴-اکبر فخر، 
و خانم ها:  ۵- زهره عاشوری    ۶  - ساناز لطفی

مجمع  تشکیل  برای  ریاحی    صالح  سحر   - 7  
عمومی شرکت وفق قانون ظرف بیست روز از نشر 
این آگهی در محل شرکت جهت انتخاب هیئت 

مدیره جدید دعوت به عمل می آورند.
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد یک دس��تگاه آسانس��ور را جهت 

پ��روژه اورژانس بیمارس��تان طالقانی را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی از بخش غیر دولت��ی خریداری ، نصب 
و راه ان��دازی نمای��د . کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه 
به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000305، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 200.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به امور مالی س��تاد مرکزی دانش��گاه به نشانی: مشهد 
-روبروی ش��هید فکوری 94 - ش��هرک دانش و سالمت 

-طبقه دوم  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/1/9
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/1/17

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانش�گاه علوم پزش�کی مش�هد

اص���ل س���ند کمپانی و اصل شناس���نامه )برگ س���بز(  
و کارت خ���ودرو س���واری  پ���ژو تی���پ پ���ارس م���دل 
1389 به رنگ س���فید - روغنی و به ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه  و   NAAN21CA1BK796449
12489215059 و ب���ه ش���ماره پ���اک 421 ج 56 ایران 

98 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط هستند.
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نام مناقصه گذار:  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی
موض�وع مناقص�ه: ب�رآورد کل�ی پ�روژه: 28/7۴۶/38۶/۴2۶ ری�ال- سیس�تم س�رمایش: کول�ر- گرمای�ش: پکی�ج رادیات�ور- 
ن�وع اس�کلت: فل�زی ب�ا س�قف: کامپوزیت- مح�ل تأمی�ن اعتب�ار: عمرانی مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 1/۴37/319/321 ری�ال فقط 
ضمانتنام�ه بانک�ی معتب�ر م�ورد قب�ول اس�ت. پیم�ان به ص�ورت اج�رای کارهای س�اختمانی بص�ورت س�رجمع )مقطوع( بر اس�اس فهرس�ت 
به�ای پای�ه، ابنی�ه برق�ی و مکانیک�ی س�ال 1398 و کلی�ه ضرای�ب متعلقه به این فهرس�ت بها و کس�ورات بر اس�اس طرح ه�ای عمرانی نس�بت به 
برگ�زاری تش�ریفات مناقص�ه اق�دام نمای�د. ل�ذا از کلی�ه پیمان�کاران واج�د صالحی�ت پیمان�کاری معاون�ت برنامه ری�زی و نظ�ارت راهبردی 
ریاس�ت جمه�وری ک�ه دارای پای�ه حداق�ل ۴ در رش�ته ابنی�ه و دارای پایه حداقل ۵ در رش�ته تأسیس�ات و میباش�ند دعوت می گ�ردد حداکثر 
ظ�رف م�دت 19 روز از زم�ان درج آگهی نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( اق�دام نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال :  1/437/319/321             شماره مناقصه: 98/3
مهلت دریافت اسناد:

1- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی به مدت 19 روز تا تاریخ 98/01/0۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند
2- قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 99/01/23 می باشد.

3- ارزیابی فنی 99/01/2۴ و بازگشایی پاکات 99/01/2۵ رأس ساعت 9 صبح در محل سالن شهید هاشمی نژاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
آدرس و تلفن مناقصه گذار:

آدرس و تلفن: مش�هد، بلوار مدرس، جنب مدرس 12 اداره کل بنیاد ش�هید و امور ایثارگران خراس�ان رضوی )طبقه دوم اداره پش�تیبانی اتاق 
22۵(   تلفن تماس: 33130201- 0۵1

*اسناد و مدارک ارایه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.

»آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای«   نوبت اول
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
و  نگه��داری  تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی  

بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000304، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-چهارراه ابوطالب تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/1/9
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/1/17

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واشنگتن: این کار غیرمسئوالنه است!
 جهان دیوان بین المللی کیفری مستقر در الهه مجوز شروع 
تحقیقــات در مورد جنایــات جنگی نیروهــای آمریکایی در 
افغانســتان را صادر کرد. سال پیش بود که چند قاضی مراحل 
مقدماتــی دیوان کیفــری بین المللی اذعــان کردند جنایات 
گسترده ای در افغانستان صورت گرفته و خواستار تحقیق در این 
زمینه شدند، اما این اقدام با سنگ اندازی های آمریکا روبه رو شد. 
این در حالی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه   ایاالت متحده  
آمریکا تصمیم اخیر دادگاه بین المللی الهه درباره  آغاز تحقیقات 
در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانســتان را »غیرمنتظره و 
غیرمســئوالنه« خوانده و از آن به شدت انتقاد کرده است. این 
دادگاه در حالی از آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی نیروهای 
آمریکایی، نیروهای افغانستان و طالبان خبر داد که آمریکا عضو 
دیوان بین المللی کیفری نیست و صاحیت این دیوان برای انجام 
تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی شناسد. 

۱23 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی هستند و افغانستان در 
سال 2003 به عضویت آن در آمده است. از سویی هم کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم دیوان بین المللی 
کیفــری برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات 
علیه بشریت در افغانستان استقبال کرده و آن را گام مهمی برای 

عدالت در جنگ طوالنی در افغانستان ارزیابی کرده است.
خرداد امسال بود که روزنامه واشنگتن  پست گزارش داد دولت 
آمریکا با مطرح کردن عدم صاحیت قضایی دیوان بین المللی 
کیفری بــرای تحقیقات درباره جنایــات نظامیانش در جنگ 
افغانســتان و تهدید به عدم صدور روادید برای قضات پرونده، 
ســرانجام توانست با فشــار سیاســی پرونده جنایات خود در 
افغانستان را مسدود کند. به گفته منابع خبری، اگر چه قضات 
دیوان بین المللی کیفری می گویند مبنای قانونی برای پیگیری 
ارتکاب جرایم وجود دارد اما کمبود همکاری از ســوی ایاالت  

متحده، مقام های افغانی و گروه طالبان شانس پیگرد قانونی این 
پرونده را از بین برده است. 

از زمــان حمله آمریکا به افغانســتان در ســال 200۱ میادی 
تاکنون جامعه بین الملل شاهد کشتار غیر نظامیان در این کشور 
طی عملیات متعدد نیروهای آمریکا بوده است. سوزاندن و ُمثله 
کردن اجســاد غیرنظامیان و گرفتن عکس یــادگاری با آن ها، 
ایجاد زندان های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی 
از جنایت های نیروهای آمریکایی در افغانستان است. همچنین 
اســتفاده از روش های بازجویی ضدبشری مانند غرق مصنوعی، 
اجبار به ایستادن برای ساعت های طوالنی، جلوگیری از خوابیدن 
زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان از دیگر 
رفتارهای غیرانسانی نیروهای آمریکایی در برابر شهروندان افغان 
است. کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی در این خصوص 
اعام کرد زندانیان افغان در بازداشتگاه های سیا، در تاریکی کامل 
نگهداری می شوند، به  طور مداوم در سلول های انفرادی موسیقی 
و اصوات ناخوشایند با صدای بلند پخش می شود، نبود سیستم 

گرمایشی نیز موجب مرگ زندانیان شده است.

آمریکا
دادگاه الهه تحقیق در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را کلید زد
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