
 

کار بزرگ معلمان شکوفاسازی استعدادها در مسیر انقالب است
 سیاســت  رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی پیام رهبرمعظم انقالب به مناسبت روز معلم

بــا تبریــک روز معلم به همه معلمــان در مدارس، 
دانشــگاه ها و حوزه های علمیــه، کار بزرگ و جهاد 
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گفت وگو با مجتبی حیدری به انگیزه فراخوان »آن  سوی زندگی«  در جلسه ستاد مقابله با کرونا تشریح شد آیت اهلل علم الهدی در نهمین پیام  جمعه:

:jحضرت علی
سخن نیک بگویید 
تا به نیکی شناخته 

شوید و به نیکی 
عمل کنید تا از

اهل آن )نیکوکاران( 
باشید. 

وسائل الشیعه - 
123/16
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با عکاسی 
از قرنطینه خارج شویم

 مشاغل پر رفت وآمد و پرتجمع 
چه زمانی باز می شوند؟

مسئوالن نگذارند در فرهنگ و اقتصاد 
به مشکالت پساکرونا مبتال شویم

 ............ صفحه 3

 کارشناسان اقتصادی به دولت درباره کسری  بودجه و واگذاری شرکت هایش از طریق بورس هشدار دادند 

همه تخم مرغ ها در سبد بورس!
تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدار شهردار و اعضای 

شورای شهر مشهد 
تأکید کرد

ضرورت توجه 
به معماري 

ايراني- اسالمي 
در ساخت  و 

سازهای شهری

 اقتصــاد  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کســری بودجه 
دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فراورده های نفتی، به گفته خودش برای 
چندمین بار پیشنهاد کرده است که در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی 
روش مناســب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه 
و تورم اســت، موضوعی که دولت همچنان از پذیرفتن آن سر  باز  می زند و بر تراز 
بودن بودجه اش اصرار دارد. در شــرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مأمنی امن 
برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی ساده ترین راهکاری 

 ............ صفحه 6است که دولتی ها برای گره گشایی به آن دل بسته اند...

بر  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آسـتان    
معماري  ترویج  و  احیا  به  توجه  ضرورت 
شهری  سازهای  ساخت  و  در  اسالمي  ایراني ـ 
و  جامعه  فرهنگی  ارزش های  حفظ  منظور  به 
ایجاد فضای سبک زندگی اسالمی تأکید کرد. 
شامگاه  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه در دیدار رئیس و 
اعضای شورای شهر و شهردار مشهد، توجه به 
ایراني ـ  اسالمي در ساخت و سازهای  معماري 
شهری را از موضوعات حائز اهمیت برشمرد و ابراز 
کرد: ابنیه به جا مانده از تاریخ کهن و تمدن غنی 

کشور ایران نشان می دهد...

شورای انتقالی جنوب یمن از 
سعودی ها و عبدربه خواست 

همه چیز را تحویل دهند

ضرب االجل 
خودمختارها 

برای خارجی ها

کارشناسان از پیامدهای 
نگاه غلط به بیماران 

کرونایی می گویند

کرونا گرفتند
گناه که 
نکردند!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

دریک نشست خبری بررسی شد

برنامه »صمت« 
برای تنظیم 
بازار رمضانی

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن احمدی فرد

رمضان برای ما مردم، ماه خداخواهی و خداخوانی است و ماه همزیستی مؤمنانه. 
فرارسیدن این ماه به ویژه در روزگاران پیش از این، برای پدران و مادران ما پیغام آور 
همراهی و همدلی بوده اســت. از جست وجوی هالل ماه نو گرفته تا اطالع رسانی 
درباره وقت ســحری و افطار، پیشــینیان ما را در این مــاه، به همکاری و تعاون 

می خوانده است و از این رهگذر، مناسکی را...

سنت های خداخوانی 

 ............ صفحه 12
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آگهی دعوت به مناقصه عمومی آرشیو الكترونیكی پرونده های ثبتی )تجدید مناقصه (
1- دستگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی به آدرس مشهد تقاطع بلوار خیام و ارشاد 

2- محل اجرای پروژه: ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستانهای 1-سبزوار2-داورزن3-فیروزه 
3- موضوع: ایجاد سیس��تم آرش��یو الكترونیكی  پرونده های ثبتی ادارات ثبت اسنادو امالك شهرستانهای فوق 

به ترتیب اولویت مذکور
4- شرح مختصری از مشخصات کار: ایجاد سیستم آرشیو الكترونیكی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-سبزوار

2-داورزن3-فی��روزه )حدود پن��ج میلیون و یكصد هزار ب��رگ( به ترتیب اولویت فوق الذکر، مطابق مش��خصات 
اعالم ش��ده در پیوس��تهای شماره یک تا چهار اس��ناد مناقصه و با رعایت کلیه موارد اعالم شده در اسناد مناقصه.

5- مبلغ کل ) 10،258،605،504( ریال که بصورت اس��ناد خزانه اس��المی با سررسید )18 /8 /1401( می باشد و از 
محل اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای سال 1398 تامین اعتبار شده است.

6- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه مطاب��ق آئین نامه تضمین ب��رای معامالت دولتی از نوع ضمان��ت نامه بانكی 
معتبر)س��پام( و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 
908108500200000000207655848002  بانک ملی ش��عبه ثبت اس��ناد به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
خراسان رضوی تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده ، به مبلغ 513،000،000 ریال می باشد که می بایست برای مدت 90 

روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .
7- ش��رکتهای دارنده  رتبه 5  از دبیرخانه ش��ورای عالی انفورماتیک کش��ور که توان مالی و سابقه قرارداد های 
مش��ابه براس��اس  س��ایر  مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 1399/02/13 الی 1399/02/16 به 
س��امانه تدارکات الكترونیك دولت )س��تاد( مراجعه و پس از دریافت و تكمیل اسناد مناقصه نسبت به بارگذاری 
آن ت��ا تاریخ 1399/02/27 صرفا در س��امانه تدارکات الكترونیك دولت )س��تاد( اقدام و یك نس��خه از اس��ناد و 
مدارك تكمیل شده را تا تاریخ 1399/02/30 به آدرس مشهد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره 
کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی ارسال نمایند وضمنا پیش��نهاد های واصله بعد از تاریخ فوق مورد قبول 

واقع نمی گردد .
8- ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تدارکات 

الكترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما است 
www.setadiran.ir 9- محل دریافت فایل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الكترونیك دولت )ستاد( به آدرس الكترونیكی
10-  تاریخ گش��ایش پاکتهای"الف"، "ب" و"ج" س��اعت 10 صبح مورخ 1399/02/31 در محل س��الن جلس��ات طبقه 
چهارم اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی برگزار میگردد  و حضور  مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در 

جلسه بازگشایی پاکت ها با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
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آگهی دعوت به مناقصه عمومی آرشیو الكترونیكی پرونده های ثبتی  )تجدید مناقصه(
1- دستگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی به آدرس مشهد تقاطع بلوار خیام و ارشاد 

2- محل اجرای پروژه: ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستانهای 1-قوچان2-نیشابور 
3- موضوع: ایجاد سیس��تم آرش��یو الكترونیكی  پرونده های ثبتی ادارات ثبت اسنادو امالك شهرستانهای فوق 

به ترتیب اولویت مذکور
4- ش��رح مختص��ری از مش��خصات کار: ایج��اد سیس��تم آرش��یو الكترونیكی پرونده ه��ای ثبتی واحده��ای ثبتی

 1- قوچان 2- نیش��ابور)حدود پنج میلیون و هش��تصد هزار برگ( به ترتیب اولویت فوق الذکر، مطابق مشخصات 
اعالم شده در پیوستهای شماره یک تا چهار اسناد مناقصه و با رعایت کلیه موارد اعالم شده در اسناد مناقصه.

5- مبلغ کل ) 11،668،000،000( ریال که بصورت اسناد خزانه اسالمی با سررسید )18 /8 /1401( می باشد و از محل 
اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای سال 1398 تامین اعتبار شده است.

6- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه مطاب��ق آئین نامه تضمین ب��رای معامالت دولتی از نوع ضمان��ت نامه بانكی 
معتبر)س��پام( و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 
908108500200000000207655848002  بانک ملی ش��عبه ثبت اس��ناد به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
خراس��ان رضوی تحت عنوان تمرکز وجوه س��پرده ، به مبلغ 584،000،000 ریال می باشد که می بایست برای مدت 

90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .
7- ش��رکتهای دارنده  رتبه 5  از دبیرخانه ش��ورای عالی انفورماتیک کش��ور که توان مالی و سابقه قرارداد های 
مش��ابه براس��اس  س��ایر  مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 1399/02/13 الی 1399/02/16 به 
س��امانه تدارکات الكترونیك دولت )س��تاد( مراجعه و پس از دریافت و تكمیل اسناد مناقصه نسبت به بارگذاری 
آن ت��ا تاریخ 1399/02/27 صرفا در س��امانه تدارکات الكترونیك دولت )س��تاد( اقدام و یك نس��خه از اس��ناد و 
مدارك تكمیل شده را تا تاریخ 1399/02/30 به آدرس مشهد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره 
کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی ارسال نمایند وضمنا پیش��نهاد های واصله بعد از تاریخ فوق مورد قبول 

واقع نمی گردد .
8- ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تدارکات 

الكترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته  و مورد قبول کارفرما است 
9- مح��ل دریاف��ت فای��ل اس��ناد مناقصه: س��امانه ت��دارکات الكترونی��ك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الكترونیكی                       

www.setadiran.ir
10-  تاریخ گشایش پاکتهای"الف"، "ب" و"ج" ساعت 8 صبح مورخ 1399/02/31 در محل سالن جلسات طبقه چهارم 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی برگزار میگردد  و حضور  مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضویبازگشایی پاکت ها با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد . 
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

عملیات اجرایی باقیمانده، جهت 98/38
تكمیل جاده رباط سنگ - کدکن

40.012.143.9972099003374000003

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه 

مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، 
انجام   www.setadiran.ir به آدرس  الكترونیكی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تدارکات  تنها 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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شرکت نان قدس رضوی

شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی در نظر دارد اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد به شرح ذیل را از طریق 
مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
99/02/15 لغایت 99/02/22 در ساعات اداری به آدرس شرکت: مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان 

بزرگ قائم- آزادی 52 مراجعه نمایند.
روغن سوخته نباتیکیسه آردی و شکری سالم و ضایعاتی
گالن 20-30 لیتریسطل پالستیکی 10- 20- 30 کیلوگرمی

حلب 17 کیلویی سالم و ضایعاتیضایعات کارتن و انواع کارتن سالم و تخم مرغ
شانه تخم مرغبشکه 220 لیتری پالستیکی و آهنی

پالت چوبی شکسته و سالمضایعات آلومینیوم- استیل- آهن- الستیک
سلوفان رولی و ضایعات سلوفانضایعات پالستیک و سبد شکسته و الک

بوبین سلوفانضایعات نان و کیک
 WWW.NANERAZAVI.COM ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به سایت

مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

نیروگاه بوشهر شارژ شدنیروگاه بوشهر شارژ شد
با ورود محموله جدید سوخت هسته ای با ورود محموله جدید سوخت هسته ای 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 ایران ایراد اتهام به حزب اهلل لبنان را به  شدت محکوم کرد   سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آلمان در اتهام به حزب اهلل لبنان را به شدت محکوم کرد و گفت: 
به ظاهر برخی کشورها در اروپا مواضع خود را بدون در نظر گرفتن واقعیات منطقه غرب آسیا و تنها با در نظر گرفتن اهداف ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و رژیم سردرگم آمریکا اتخاذ می کنند. تصمیم دولت 

آلمان در بی احترامی کامل آن کشور به دولت و ملت لبنان اتخاذ شده؛ زیرا حزب اهلل بخشی رسمی و مشروع از دولت و پارلمان این کشور است. 

 سیاست  رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان 
در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، 
کار بــزرگ و جهاد معلمــان را آموزش 
شکوفاســازی اســتعدادهای کودکان و 
نوجوانان در مســیر ارزش های اسالمی و 
انقالبی با هــدف ایجاد یک جامعه دینی 
عادالنه و آرمان خواه دانستند و خاطرنشان 
کردند: نســل جوانی که در 
می یابد،  پرورش  مسیر  این 
ثروتی آن چنان انبوه اســت 
ارزشــمند  پدیده  هیچ  که 
برابــری  آن  بــا  دیگــری 
نمی کند. متن پیام حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای به این 
شرح است:» بسمه تعالی. روز 
معلم را به همه  معلمان عزیز 
که در مدارس و دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه به پرورش 
اندیشــه و دانش کودکان و 
می پردازند  کشــور  جوانان 
تبریک می گویم. این سخن 
امام خمینی)ره( که معلمی را شغل انبیا 
دانستند، یک شعار تبلیغاتی نبود، سخن 
قــرآن بود که فرموده اســت: ویزکیهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمه... تزکیه و تعلیم 
و کتاب و حکمت الهی چهار واژه  کلیدی 

در دعوت اســالم و همه پیامبران است. 
واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در 
مدرســه نبّوت ها، نسل های بشر با کتاب 
و حکمت، آموزش وپــرورش می یابند و 
آن گاه زندگی عدالت محور بنا می کنند و 
جوامع بشــری بدین ترتیب به هدف های 

آفرینش انسان نزدیک می شوند.

هدف نظام اسالمی»
نظــام اســالمی با همین هــدف یعنی 
شکل گیری یک جامعه  دینی عادالنه و 
آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی است که 
نظام آموزشی کشور نیز نمی تواند هدفی 

جز هدف کلّی نظام داشته باشد. کودک 
و نوجوان و جوان در کشــور اســالمی 
می آموزد که استعداد و توان بالقوه  خود 
را برای ارزش هــای متعالی ملی یعنی 
ارزش های اســالمی و انقالبی شــکوفا 
کند و بــه کار گیرد. این آموزش حیاتی 
و سازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و 
جهاد مبارکی است که معلمان عهده دار 

آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا می خواند، علم 
نافع از سویی جوان ایرانی را به ابزارهای 
الزم برای پیشــرفت و اعتالی کشــور و 
ملتش مجهز می ســازد، و از ســویی به 

او هویــت می بخشــد و او را از وزانت و 
اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس 

برخوردار می کند.
نســل جوانی که در این مسیر، صیرورت 
و پرورش مــی یابد، ثروتی آن چنان انبوه 
و ذخیره  ای آن چنان عظیم است که هیچ 
پدیده  ارزشمند دیگری برای کشور با آن 

برابری نمی کند.

نسل جوان به عنوان ثروت کشور »
محصول معلمان هستند

این ثروت، محصول کار و انگیزه  معلمان 
در مــدارس و دانشــگاه ها و حوزه های 
علمیــه اســت. رحمت و فضــل خدا بر 
دســت های پرکار و دل هــای پر انگیزه 
آنان باد. نسل جوان ما بحمداهلل الگوهای 
درخشان و برجسته ای را هم می شناسند 
که در دنیــای مادی امروز نظایر آن ها را 
کمتــر می توان یافت. از شــهید چمران 
و شــهید آوینی تا شــهدای هسته ای و 
تا شــهید سلیمانی و تا شــهید بزرگوار 
مطهری کــه در دهــه  30 از عمر خود 
در حوزه  قم و دانشــگاه تهران درخشید 
و در دهه  50 با بال شــهادت به ملکوت 
اعلی پرکشــید. درود خدا بر شهیدان و 
ســپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار 
نسل جوان خوش عاقبت ملت ایران باد.

پیام رهبرمعظم انقالب به مناسبت روز معلم

کار بزرگ معلمان شکوفاسازی استعدادها در مسیر انقالب است

زندگی عزیز: امروز هم برای گرفتن حال ما زور خودت را بزن مهم نیست ما به خودمان س
قول داده ایم همه جوره حالمان خوب باشد.  سر حال. 09150007819

 گوشت گوسفند زنده کیلویی 35 هزار تومان، گوشت بدون چربی در بازار کیلویی 110 س
هزار تومان حاال پیدا کنید پرتقال فروش را!؟ 09150007109

مهناز افشــار پارسال با ایجاد جو ضد امنیتی و شایعه پراکنی علیه طلبه همدانی بهانه س
دست یکی از طرفدارانش داد تا او را به قتل برساند!؟ یک سال گذشت مهناز افشار با ترفندی 
از کشور گریخت تا ماجرای شراکتش در قتل طلبه همدانی و همکاری اش با شوهرش در 
جرایم قاچاق بالتکلیف بماند، از مدعی العموم انتظار می رفت به خونخواهی طلبه همدانی 
شکایتی ترتیب بدهد و از طریق اینترپل این سلبریتی وطن فروش را دستگیر کند، اگر با 
امثال وی برخورد می شد، این همه بحران آفرینی توسط سایر سلبریتی ها در کشور اتفاق 

نمی افتاد و فضای کشور برای ترور سردار سلیمانی آماده نمی شد... 09360006158
قوه قضائیه این سیاست حبس زدایی را پیش گرفته خوب است، ولی یک نیم نگاهی هم س

به امنیت جان و مال مردم داشته باشد بد نیست، سارق حرفه ای با چندین فقره سابقه آمده 
و منزل ما را در شب خالی کرده اآلن هم برای ما خط و نشان می کشد. 09110004552

یکی از عوامل گرانی مســکن بدون شک شهرداری ها هستند، در روزنامه نوشته بودید س
ســاختمان سازها می توانند از یک سوم پیاده رو اســتفاده کنند، دو سوم دیگرش به قول 

قدیمی ها در خانه میرزای ناظر است! 09150009278
از مجلس تقاضا داریم برای کم شدن تعطیالت، تعطیلی 29 اسفند را حذف کند. 09350003571س
کمک های  مردمی  ریشه  در تمدن  ایران  دارد اما مسئولیت  دولت  را  منتفی  نمی کند چون  س

سیاست های  دولت ها بود که  مردم  را به  سمت  فقر برد و گوشت 100 تومانی  را 100 هزار 
تومان  کرد. آقای  روحانی  که  می گوید مردم  به هم  کمک  کنند هم  دســتور دهد کمی  از 
حقوق های  نجومی  برگردد و امالک  نجومی  را که  لیست  آن  منتشر  شده، بفروشند، آن وقت 

 بودجه  کافی  برای  اقشار محروم  جمع می شود. 09150002986
ســالم.یادتونه گفتم پرتقال 9٫5 شده و دو برابر شــده... دیشب 10٫۸00 شده ... یعنی س

تمسخر مردم ... و آقایان مسئول و دالالن چه تأملی می کنند با یکدیگر و فرا مسئوالن هم 
بی خبر ... چه شود این شهد عسل. 09150003099

با ســالم و احترام؛ لطفاً پیگیر مشکالت معیشتی قشر فرهنگی و زحمتکش کتابداران س
»نهاد کتابخانه های عمومی کشور« به خصوص مشکل عدم اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی 
امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری در احکام حقوقی کتابداران باشید. 

اجرکم عنداهلل. 09390001653 

قدسبررسیمیکند

پاسخ تهران به تمدید تحریم تسلیحاتی چه خواهد بود؟©
 خبرها حاکی  اســت دولت آمریکا 
گام های اجرایــی برای پروژه چند 
مرحله ای خود به منظور جلوگیری از اجرای 
بند 5 ضمیمه »ب« قطعنامــه 2231 و رفع 
تحریم های تسلیحاتی کشورمان را از همین 
حاال آغاز کرده تــا فرصت کافی برای اعمال 
فشار و یا پیش بردن طرح جایگزین خود که 

بازگشت به برجام و دسترسی به مکانیسم ماشه است، داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با قدس آنالین 
گفت: طرح آمریــکا ایرادهای زیادی از لحاظ حقوق بین المللــی دارد و هر حقوقدانی 
می فهمد این طرح مغایر موازین بین المللی است. دوم اینکه وقتی آمریکا از برجام خارج 
شده، هرگونه استناد به برجام هم باطل است. آن ها حق ندارند به استناد برجام، نه در مورد 
فعالیت های ایران اظهار نظر کنند، نه درباره موعدها و گام های قطعنامه 2231 از جمله 
برداشته شدن تحریم های نظامی ایران. نقوی حسینی افزود: سوم اینکه بین کشورهای 
1+۴ به جز آلمان بقیه عضو دائم  شــورای امنیت هســتند و حق وتو دارند. روسیه به 
صراحت در مورد ادعای آمریکااعالم موضع کرده و مخالفتش را نشان داده و اجازه نخواهد 
داد این طرح واشنگتن عملی شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشت: ما که ۴0 ســال است با شدیدترین تحریم ها روبه رو بوده ایم و در 
همین شرایط به باالترین توان دفاعی و پیشرفت های دفاعی رسیده ایم نگرانی ما از تحریم 
های ظالمانه نیست، اما انتظار داریم دستگاه دیپلماسی هم فعال باشد و از موفقیت این 
طرح جلوگیری کند. وی افزود: تمام اقدام های ایران در کاهش تعهداتش که آمریکایی ها 
مدعی هستند نقض برجام و عدم پایبندی به توافق بوده، بر مبنا و منطبق بر مواد 2۶ و 
3۶ برجام است و اگر شورای امنیت به خواسته آمریکا برای تمدید تحریم های ایران تن 

دهد، قطعاً جمهوری اسالمی ایران پاسخ دندان شکنی خواهد داد.
عضو سابق کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه آمریکا 
اساساً دیگر یک عضو برجام نیست که مدعی و مطالبه گر شود و درباره پایبندی ایران به 
توافق نظر دهد، گفت: در این باره که ایران به توافق پایبند بوده یا نه فقط اعضای برجام 
می توانند دعوی ارائه داده و نظر بدهند، آن هم در چارچوب مکانیســم حل اختالف باید 
مورد داوری قرار گیرد. منتخب مجلس یازدهم اضافه کرد: اقدام های ایران در چارچوب 
برجام ودر ارتباط با توافق ها و تعهدات متقابل با کشورهای اروپایی صورت گرفته و تاکنون 
هیچ یک از اعضای گروه 1+۴ در برجام مدعی پایبند نبودن ایران به توافق و نقض آن از 
سوی ایران نشده اند. اسماعیلی با اشاره به اینکه قطعنامه 2231 متضمن برجام و نظام 
داوری درونی این توافق است، گفت: قطعنامه ای که آمریکا ارائه داده در واقع فشردن ماشه 

برجام از بیرون توافق است.

2 اقدام محتمل ایران در مقابل طرح آمریکا»
اســماعیلی اما در مورد واکنش ایران و این پرسش که آیا در صورت تمدید تحریم های 
تسلیحاتی کشــورمان، تهران در برجام باقی خواهد ماند، گفت: ماندن در برجام گرچه 
تاکنون هم نتیجه ویژه ای نداشته و به فرموده مقام معظم رهبری تنها یک تجربه بود، اما 
اگر این اتفاق رخ دهد و بند مربوط به لغو تحریم تسلیحاتی متعارف ایران اجرایی نشود، 
ماندن در برجام دیگر معنایی ندارد و دولت روحانی باید خروج از آن را اعالم کند. عضو 
سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر اینکه ماندن در توافق در این 
شرایط جز اینکه برای ما محدودیت ایجاد کند و به لحاظ حقوقی دست و پای ما را ببندد، 
خروجی ندارد، تصریح کرد: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران یعنی اجرای مجدد قطعنامه 
1۷3۷ که نقض صریح برجام است و نظام پیش از این در مورد این اتفاق هشدار داده که 
پاسخ سخت خواهد داد. وی گفت: در این صورت و با خروج ایران از برجام بالتبع اجرای 
پروتکل الحاقی هم متوقف خواهد شد و شرایط به گذشته باز خواهد گشت که به معنای 

از دست رفتن سال ها تالش بین المللی برای صلح و امنیت و ثبات خواهد بود.

سعید لیالز: مصالحه با آمریکا کالً بی معنا شده©
سیاســت: تابناک به نقل از ســعید لیالز، اقتصاددان اصالح طلب نوشت: اگر یک در 
هزار، قبل از این ماجرا ها مخالف مصالحه با آمریکا بودم، اکنون فکر می کنم این مصالحه 
کالً بی معنی شده اســت، نه  تنها به لحاظ سیاسی غلط است، بلکه به لحاظ اقتصادی 
بی معناست؛ چون چیزی پس از مصالحه انتظار شما را نمی کشد. ما باید افراد فرودست 
جامعه خود را تحت  حمایت قرار دهیم. این اطمینان را حاصل کنیم که شرایط آن ها بدتر 
نخواهد شد. این مطلب را قبالً به دولت روحانی پیشنهاد کرده بودم و معتقدم ایران باید 
در چشم انداز آتی کوپن کاال های اساسی به مردم بدهد، به ویژه االن و با مشکالت ناشی از 
اپیدمی کرونا ضرورت این اقدام بیش از گذشته شده است. شورش های 25 آبان ناشی از 
بی توجهی به همین توصیه من به حکومت و دولت بود، چراکه دیدید اعتراض حاشیه به 

متن شکل گرفت؛ بنابراین ما باید این حاشیه را جمع کنیم.

 اصالحات ُمرد، به خاطر کرونا ختم نگرفتیم!©
سیاســت: صادق زیبا کالم به خبرآنالین 
گفت: اصالحات تمام شــده اســت، در دوم 
اسفند 139۸، همه چیز تمام شد، اصالحات 
تمام شد، چون کرونا بود، نمی شد ختم و شب 
هفت گرفت، مسجد الجواد را نمی شد کرایه 
کنیم که بعدازظهر برای فاتحه بیایند. مردم 
در این تاریخ نشان دادند که از اصالح طلبان 
عبور کردند. در قرون وسطی وقتی شاه می میرد، یک اصطالحی بود که می گفتند:»پادشاه 
مرد،زنده باد پادشاه« این را من درباره اصالحات به شما بگویم. می خواهم بگویم »اصالحات 
ُمــرد و زنــده باد اصالحات« اصالحات بــه آن معنایی که زیبا کالم، تاجــزاده، عارف و 
سیدمحمد خاتمی و این و آن داشتند مرد و دیگر نیست و محال ممکن است کسی به 
اعتبــار آن ها بیاید و یک دانه رأی بدهد، ولی آن ضرورتی که اصالحات را در خرداد ۷۶ 

آورد، اکنون به مراتب ضرورت وجود آن بیشتر از دوم خرداد ۷۶ است.

فکر زمستانتان هم باشید©
اگر نگوییــم بزرگ ترین، اما بی گمان یکی از 
بزرگ ترین اشتباه های اقتصادی ما در دهه های 
اخیر، پرداخت ســپرده و در مواردی ســود 
ســپرده گذاران برخی مراکز مالی ورشکسته 
از جیب مردم بود. تردید ندارم که بسیاری با 
خواندن همین دو سطر خواهند گفت؛ مگر 
آن ها که دار و ندارشــان در این صندوق ها و 
تعاونی های مالی و اقتصادی به باد رفته بود، از 
مردم نبودند؟ پاسخ این است که البته بودند، 
ولی اتفاقی که افتاد، تاوان اشتباه توأمان آن ها، 
مرکز نظارتی دولت و مفت خوری گردانندگان 
این بنگاه ها را دولتمردان از جیب تمام مردم 
ایران برداشتند. اشتباه را اقلیتی چندصدهزار 
نفری در کنار برخی مدیران ناتوان یا مغرض 
مرتکب شدند و تاوان سنگین را اما همه مردم 

پرداختند.
اما چــرا این بحــث را پیش کشــیدم و با 
وجود گذشــت ســال ها از این وقایع، دوباره 
آن ها را یــادآوری کردم. ایــن روزها برخی 
بازارها سودهای جانانه ای به دست اندرکاران 
می دهند. طبق معمول لشــکری از دالالن و 
طمع کاران نیز به راه افتاده و با شــرکت ها و 
مراکز و کانال ها و نشریات و دفاتر خلق الساعه، 
خلق اهلل را تشویق می کنند که هر چه دارید 
بفروشید و بیاورید به مثالً بازار بورس و یک 
شــبه ره صد ســاله را طی کنید و ما شما را 
راهنمایی می کنیم تا پولتان چند برابر شود و 
مدتی است البته ملت نیز همه روزه در کنار 
افت تأسفبار کســب و کار به خاطر مسائل 
مختلف از  جمله ماجرای بیماری کرونا، اخبار 
رشد بازار بورس را هم در صدر اخبار می بینند 
و می شنوند، بنابراین بیشتر ترغیب می شوند 
تا حرف این مدعیــان را باور کنند . اما همه 
می دانند هر کسب و کاری راه و رسم و سود و 
زیان خود را دارد و بی گمان بازار سرمایه نیز از 
این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه نسبت 

به دیگر بازارها پیچیدگی  بیشتری دارد.
دقت کنید که نگارنده خود تحصیالت عالیه 
در رشته اقتصاد بین الملل دارد و خوب می داند 
بهترین جا برای هدایت پول های سرگردان، به 
ویــژه در این انفجار نقدینگی که ما دچار آن 
هستیم، همین بازار سرمایه است. جایی است 
که پول هدایت شده به آن دست کم تا حدی 
دســت تولید را می گیرد و به رونق بخشیدن 
اقتصاد کمک می کند. اما اگر همین بازار به 
سمت سفته بازی و داللی برود، آن وقت فرقی 
با بازارهای موازی که پیشــتر در اقتصاد این 
سرزمین تجربه شــده است، نخواهد داشت. 
پس قدم اول آن است که مراقب باشیم تا از 
این جریان سنگین ورود پول به بازار سرمایه 
که فرصتی بی نظیر را در این موقعیت سخت 
برای اقتصاد کشــور ساخته، درست استفاده 
شــود. نکته مهم تر بخش دوم ماجراســت 
و آن بــاور به تالطم این بازار اســت. طی دو 
ســه ماه، کدهای بورس از چند صدهزار نفر 
به 3- 2 میلیــون نفر افزایش یافته و همین 
طور نیز در حال باال رفتن اســت. هر روز هم 
شــکر خدا تقریباً همه سهم ها گران تر از روز 
قبل دارند عرضه می شــوند و بسیاری طی 
همین مدت یک شبه ره صد ساله را رفته اند، 
نوش جانشــان، اما در این روزها که حاضران 
در این بازار هر صبح که از خواب برمی خیزند 
دارایی شان رشدی چشمگیر داشته، روزهای 
ســخت را هم ببینند، امــروز آن ها به خاطر 
ســودهای کالن به کسی معترض نیستند و 
حالشان خوش است، اگر فردا به هر دلیل بازار 
سهام وضعی متفاوت یافت، دیگر معنا ندارد 
آن ها تجمع و تظاهرات و تحصن راه بیندازند 
که پول مــا را دولت باید بدهد؛ یعنی باز هم 
مردم تــاوان این عده را بدهند. مگر االن کی 
این ســودهای میلیاردی را میان همه مردم 
توزیع می کند که فردا تاوانش را بانک مرکزی، 

یعنی تمام مردم بدهند.

 به گزارش نورنیــوز، پایگاه نظامی الحریر س
اربیــل و 115  در ۷5 کیلومتــری شــرق 
کیلومتری مرزهای ایــران قرار دارد و ضمن 
آنکــه نزدیک ترین پایگاه نظامی آمریکایی به 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران است، مجهز 
به سامانه های دفاعی و جنگنده های هجومی 
و رادارهای پیشــرفته و ســامانه های شنود 

آمریکایی است.

همزمان شــدن جابه جایی ها و اقدام های س
جدیــد آمریکا در عراق بــا افزایش تحرکات 
نیروهای تروریستی به ویژه عناصر داعش در 
اســتان های مختلف این کشور، گمان تالش 
واشــنگتن برای ناامن ســازی مجدد عراق و 
ایجاد بهانه بــرای دور زدن مصوبه پارلمان و 
تداوم حضور در این کشور را به شدت تقویت 

کرده است.

 »مایــک پمپئــو«، وزیر خارجــه آمریکا س
چهارشــنبه از کشورها خواست حریم هوایی 
خودشــان را به روی پروازهای یک شــرکت 
هواپیمایــی ایــران ببندند. پمپئــو با متهم 
کردن شــرکت هواپیمایی ماهان به تحویل 
محموله های نامعلــوم به دولت ونزوئال گفت: 

پروازهای این شرکت باید متوقف شوند.

صدای مردم   

بازتاب مطبوعات

شماره پیامک: 30004567

اسالم ما را به علم 
نافع فرا می خواند، 
علم نافع از سویی 
جوان ایرانی را به 
ابزارهای الزم برای 
پیشرفت و اعتالی 
کشور و ملتش 
مجهز می سازد، و از 
سویی به او هویت 
می بخشد

بــــــــرش

اروپابهترامپبرایتحریمبیشترِگرادادنیروگاهبوشهرشارژشد
 فارس  ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
گفت 3۸ تن ســوخت ۴/5 درصدی مورد 
نیاز نیروگاه بوشهر طی دو پرواز وارد بوشهر 
شــد.  بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در گفت وگویی درباره 
تعویض ســوخت نیروگاه بوشــهر با بیان 
اینکه در سال یک دوره ای را برای تعویض 
ســوخت و انجام تعمیرات سالیانه نیروگاه 
داریم که این ویژگی همه نیروگاه های اتمی 
اســت، گفت: با توجه به درخواست وزارت 
نیــرو و برای اینکه مشــکالت کمبود برق 
ایجاد نشــود، ما ایــن کار را در فصل هایی 
انجام می دهیم که با کمبود برق و ســرما 
و گرمای شــدید مواجه نیســتیم، در حال 
حاضر نیز با توجه به شــیوع کرونا، ما این 
کار را در دو مقطــع انجام می دهیم که هر 
دو در فصلی است که کمبود برق احساس 
نشــود، یکی در اردیبهشت ماه که در حال 
حاضر در حال انجام است و دیگری در پاییز 
که افراد کمتری درگیر تعمیرات و ...باشند. 
بخش عمده کار تعمیرات توسط متخصصان 

ایرانی انجام می شود و در دو سال آینده از 
متخصصان روســی در ایــن زمینه بی نیاز 
می شویم. سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
درباره محموله سوخت جدید که وارد کشور 
شده نیز عنوان کرد: محموله سوخت جدید 
با همکاری روس اتم در دو پرواز وارد بوشهر 
شــد که حاوی 3۸ تن سوخت حدود ۴/5 
درصد اســت که معادل 12 میلیون بشکه 
نفت انرژی است. هر کدام از این هواپیماها 
انــرژی شــامل ۶ میلیون بشــکه نفت با 
خودشــان آوردند که این هــا در طول یک 
سال آینده برق مورد نیاز به میزان یک هزار 

مگاوات را تولید خواهند کرد.

 سیاســت   »جوزپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا در مصاحبه با رادیو آزاد 
اروپا اعالم کرد آمریــکا دیگر عضوی از برجام 
نیست، اما می تواند مانند سایر اعضای شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، پیشنهادهایی را 
برای انجام اقدام های جدید ]علیه ایران[ مطرح 
کند که در نهایــت تصمیم گیری در مورد این 
پیشنهادها بر عهده شورای امنیت خواهد بود.

جوزپ بــورل درباره تالش هــای آمریکا برای 
تمدید تحریم های تســلیحاتی علیــه ایران و 
احتمال سوءاستفاده کاخ سفید از برجام برای 
پیشبرد اهداف خود در این زمینه گفت: »آمریکا 
دیگر عضو برجام نیست. کامالً مشخص است 
که در بیانیه ای که رئیس جمهور ترامپ در ماه 
می ســال 201۸ ]اردیبهشت 9۷[ صادر کرد، 
آن ها رسماً اعالم کردند که به مشارکت خود در 
برجام پایان می دهند«. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه برپایه مفاد برجام، تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در 
مدت پنج سال ]یعنی در اکتبر 2020[ برداشته 
می شود، گفت: »البته هر یک از اعضای شورای 

امنیت می توانند به آن مراجعه کنند و اقدام های 
دیگری را پیشنهاد دهند و بعد باید ببینیم که 

شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت«.
با این حال سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه تأکید کرد: آمریکا به جای صحبت درباره 
استفاده انتخاباتی از برخی مفاد قطعنامه 2231 
برای رسیدن به اهداف سیاسی خاص، باید خود 
از مانع تراشی در اجرای این سند دست برداشته 

و به اجرای کامل برجام بازگردد. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین نیز نوشت: »تالش 
آمریکا برای اینکه خود را عضوی از برجام نشان 

دهد، چیزی شبیه استهزای عقل سلیم است«.

 سیاست  در نهمیــن هفته برگزار نشــدن نمازجمعه در کشور، 
آیت اهلل علم الهدی مطالبی درباره روز کارگر، هفته معلم و شخصیت 
شناسی استاد شهید مطهری و همچنین عوارض برخی تصمیمات 

کرونایی در قالب »پیام جمعه« ایراد کرد. 
امام جمعه مشــهد با بیان اینکه  مردم باید توجه کنند، کرونا 
تمام نشــده، کی تمام می شود هم معلوم نیست،  تأکید کرد: 
مــردم بدانند باید در زندگی خاص به ســر ببرند، باید برخی 
الزامــات را در زندگی، ارتباطات و فعالیت های اجتماعی توجه 
کنند وگرنه توســعه و ابتالی عمومی و فراگیر به این ویروس، 
براندازنده است، زندگی ها را از بین می برد و خانواده ها را از هم 
می پاشــاند، مردم باید توجه الزم را داشته باشند. اما مهم تر از 
مردم، مســئوالن هستند که باید بدانند که امروز اضطرابی در 

مردم هست و باید مسئوالن به آن توجه داشته باشند.
آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: این ویروس از بین رفتنی نیســت و 
مسئله تهدید این ویروس تا مدتی در جامعه ما باقی است، نمی شود 
با حذف مسئله قصه را حل کرد، }بگوییم{ با بستن حرم و مسجد 
قصه تمام شود، با بستن فعالیت های فرهنگی و اقتصادی قصه را تمام 
کنیم؛ باید جریان روند رشد و توسعه اقتصادی را مدیریت کنیم، با 
ایــن وضع و کیفیت از نظر ناتوانی فعالیت های اقتصادی و تعطیل 
شدن فعالیت های علمی، آموزشی و فناوری، نمی توانیم با این کیفیت 

جهش تولید داشــته باشیم و حرکت عظیم دانش بنیان در نسل و 
جامعه خود ایجاد کنیم، مسئوالن باید به فکر بیفتند، پروتکل های 

الزم را تهیه کنند و فعالیت های الزم در جای خودش انجام بگیرد.
وی افزود: هم مســئوالن اقتصادی و هم مسئوالن در جریان های 
مختلف، باید کاری بکنند که همه جریان های فرهنگی در عرصه 
فرهنــگ فعال و همه جریان های اقتصادی با جهش باال و فعالیت 
زیادتری به کار خودشان ادامه دهند تا در عرصه فرهنگ و اقتصاد 
به مشکالت پساکرونا مبتال نشویم و این مدیریت جامع و حاذقانه 
از مســئوالن در همه مملکت و همه ابعاد کشور را می طلبد، اینکه 
بنشــینند و مجالسشــان را با جریانی از دور دنبال کنند و بیشتر 
جلســات و شوراها به عنوان اینکه ما مبتال می شویم، تعطیل شود، 

همه دست روی دست بگذارند، به مردم گفتیم در خانه بنشینید، 
مسئوالن هم خانه نشین بشوند و مدیریت کشور رها شود!

برای از سرگیری فعالیت ها برنامه ریزی کنید»
امام جمعه مشهد تأکید کرد: این درست نیست، شاید اگر در لحظه 
اول و در گرفتــاری کرونا، مدیران ما در عرصه مدیریت های مختلف 
فعالیتشان را بیشتر می کردند و بیشتر زحمت می کشیدند، شاید به 
مشــکالتی که امروز هم در عرصه تعلیم و فرهنگ و هم در عرصه 
اقتصاد داریم، نمی رسیدیم؛ از روز اول اصرارمان این بود که تعطیلی 
و حذف راه حل مسئله نیست، دســتگاه های بهداشتی روی مبانی 
تخصصــی نظر می دهند و می گویند تعطیل، اما مســئول درمان و 
بهداشت کشور هستند، نه مسئول مدیریت کشور، مدیریت کشوری 
باید برای ابعاد مختلف برنامه بریزند، این حذف ها، در بستن ها و تعطیل 
کردن ها، تا کی؟ مدارس و دانشگاه ها و جریان های عظیم سازنده دینی 
و فرهنگی ما به خاطر اینکه در مقابل چنین بالیی قرار گرفتیم، تا کی 
باید بسته باشد؟ باید برنامه ریزی کرد، پروتکل های الزم را تهیه کرد و 
در عین اینکه در مقابله با این ویروس و هر آسیب جسمانی هستیم، 
فعالیت های خودمان و دستگاه هایمان در آمادگی کامل به سر ببرند، 
امیدواریم هم مردم ما به این موضوع توجه کنند و هم عزیزان مسئول 

ما در مسئولیتشان این واقعیت ها را ببینند.
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مسئوالننگذارنددرفرهنگواقتصادبهمشکالتپساکرونامبتالشویم

 سیاست خارجی انرژی هسته ای
ایران در آستانه لغو تحریم تسلیحاتی با ورود محموله جدید سوخت هسته ای 

دفاعی - امنیتی
محسن رضایی در گفت وگو با الجزیره:

 پایان هر درگیری که واشنگتن 
شروع کند، با ماست

ایسنا: محســن رضایــی، دبیر 
مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام  در گفت وگو با شــبکه 
خبری الجزیــره گفت: ما قصد 
ولی  نداریــم،  را  هیچ جنگــی 
هیچ نگرانی نســبت به دفاع از 

خود هم نداریم. مطمئن باشــید این بار اگر آمریکایی ها 
کوچک ترین غلطی بکنند، آن موقع است که ایران حتی 
ســالح ها و ابزارهای ناشــناخته ای را به کار خواهد برد. 
مثل همین ماهــواره نور که تا زمانی کــه در مدار قرار 
ندادیم، هیچ کســی اطالع نیافت. ما جنگی را با آمریکا، 
آغــاز نخواهیم کرد، اما پایان هر رویارویی و درگیری که 

واشنگتن شروع کند، با ماست.

سیاست خارجی
هشدار امیرعبداللهیان به آلمان

 دنباله روی  از آمریکا 
منافع منطقه ای تان را به خطر می اندازد

مهر: دســتیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اســالمی در امور بین الملل 
تأکید کــرد دنبالــه روی آلمان از 
سیاســت های کثیــف آمریکایی-

منطقه ای  منافــع  صهیونیســتی، 
برلین را به خطر می اندازد. حسین 

امیرعبداللهیان به اقدام آلمان در تروریست خواندن حزب اهلل لبنان 
واکنش نشان داد. وی درتوییتر نوشت: اقدام آلمان در تروریست 
خواندن حزب اهلل لبنان خطای راهبردی است. امیرعبداللهیان 
افزود: حزب اهلل بخش مهمــی از جامعه لبنان، ضامن امنیت و 
تمامیت ارضی و بخشی از دولت و مجلس لبنان به شمار می رود. 
دنباله روی آلمان از سیاست های کثیف آمریکایی-صهیونیستی، 

منافع منطقه ای برلین را به خطر می اندازد.

دولت
در جلسه ستاد مقابله با کرونا تشریح شد

 مشاغل پر رفت و آمد و پرتجمع 
چه زمانی باز می شوند؟

سیاست: حســن روحانی، رئیس 
جمهور در جلسه رؤسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا  
با بیان اینکه در خصوص مشاغل پر 
رفت و آمد و پرتجمع در شهرهای 
ســفید پروتکل های خوبی از سوی 

مســئوالن ذی ربط تدوین شده که در جلسه آینده ستاد ملی 
اعالم خواهد شد، گفت: امیدواریم با رعایت پروتکل ها از سوی 
مردم بتوانیم در دو هفته آینده یا در نهایت تا پایان اردیبهشت 
مشاغل و مراکز پررفت و آمد و پرتجمع را به شرط تحقق شرایط 
الزم بازگشایی کنیم. در شرایط و پروتکل های مربوط به الزام و 
ضرورت استفاده از ماسک به مرحله ای رسیده ایم که نگرانی برای 

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

  برگزاری کشیک های خادمان رسانه ای امام رضا)ع( به صورت مجازی   آستان : مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی اظهار کرد: کشیک های خادمان و خادمیاران رسانه حرم رضوی با توجه 
به تعطیلی موقت کشیک های حضوری حرم در قالب گروه های تخصصی زیر نظر دبیرخانه خادمان رسانه ای امام رضا)ع( و در بستر فضای مجازی در حال انجام است. عصارنیا گفت: این خادمیاران با تولید محتوا در 

موضوعات معارف رضوی، پوشش گسترده فعالیت های آستان قدس رضوی و پویش های »خادمانه« خادمیاران فعالیت می کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به بهانه درگذشت قدیمی ترین خیاط حرم مطهر رضوی 

خدمت در خیاط  خانه خدام©
ســبک خیز،  علیرضا  اســتاد  قدس: 
قدیمی ترین خیاط حرم مطهر رضوی 
نهم اردیبهشت ماه دار فانی را وداع گفت؛ 
استاد ســبک خیز، معروف به گلبویی 
ســال ها در حرم مطهر رضوی عهده دار 
دوخت لبــاس خدمه و خادمیاران مرد، 
دوخت پارچه تنظیف غبارروبی ضریح 
مطهر و تعمیر لباس زائران حضرت امام 

علی بن موسی الرضا)ع( بود. وی که در کنار کار خیاطی خادم کشیک دربانان حرم 
مطهر رضوی نیز بود، نهم اردیبهشت مصادف با چهارم ماه مبارک رمضان بر اثر 
عارضه قلبی به دیار باقی شتافت.در ادامه، گفت وگوی خبرنگار آستان نیوز با استاد 
علیرضا سبک خیز، قدیمی ترین خیاط حرم مطهر رضوی را یک بار دیگر می خوانیم.

آقای سبک خیز چه شد که وارد خیاط خانه حرم شدید؟
پدرم خیاط بود و زمانی که در تربت حیدریه بودیم ایشــان کار خیاطی می کرد، 
خیاطی هم شــغل آبا و اجدادی ماســت. پس از اتمام ششم ابتدایی در روستای 
گلبوی علیا، به مشــهد آمدم و به دنبال شــغل پدری رفتم و در همان زمان که 
حدود سال های ۱۳۵۶ بود، پیش خدابیامرز آقای سیدعلی اصغر منبتی؛ پدربزرگ 
مهندس خلیل منبتی که حاال معاونت فعلی اماکن متبرکه حرم مطهر هستند، 
شــاگردی می کردم، تا اینکه از طریق ایشان با آستان قدس رضوی آشنا شدم، با 
فوت حاج آقای منبتی من و برادرم که جزو پیمانکاران دوخت لباس خدمه بودیم، 
درخواست کتبی ای را به معاونت اماکن متبرکه آن زمان دادیم و خواستیم که به ما 
اجازه بدهند، تا به صورت افتخاری و رایگان کار تعمیر لباس خدام و زائران را انجام 
دهیم.چند روز پیش از اینکه بخواهیم این درخواست را بدهیم یکی از خدام حرم را 
که در حین خدمت لباسش پاره شده بود، در حرم دیدیم و بنده خدا مجبور شده 
بود با همان لباس پاره به خانه برگردد.با درخواســت ما موافقت شد و اتاقی را در 
اختیار ما قرار دادند و به ما گفتند به جز کار تعمیر لباس خدام و زائران، کار دوخت 

لباس خدمت خدمه را هم شما در داخل حرم انجام دهید.

کار اصلی شما در خیاط خانه چیست؟
ما در خیاط خانه حرم عالوه بر اینکه برای خدمه و خادمیاران مرد لباس مخصوص 
خدمت را می دوزیــم، اگر در زمان زیارت و یا خدمت زائران و خدمه حرم مطهر 
لباس هایشــان پاره شد و یا نیاز به تعمیر داشــت به صورت رایگان آن را انجام 
می دهیم؛ همچنین یکسری کارهای دوخت و دوز مربوط به خود معاونت اماکن 
متبرکه رضوی است که به صورت پیمانی آن را انجام می دهیم. عالوه بر این یکی از 
افتخاراتی که در خیاط خانه حرم نصیب ما شده این است که دستمال سفید برای 
تنظیف داخل روضه منوره و ضریح مطهر و لباس های مخصوص غبارروبی ضریح 

مطهر را- که پیراهن های بلند عربی است- ما می دوزیم.

با این توضیحات، همه خادمان حرم در طول خدمت به شما مراجعه می کنند؟
آستان قدس رضوی به کفشداران و دربانان هر پنج سال یک بار، به خدام هر سه سال 
یک بار و به نیروهای رسمی انتظامات و دربانان نیز به ترتیب هر ۶ ماه و یک سال یک 
بار لباس خدمت می دهد و بسیاری از خدمه و خادمیاران عالوه بر این لباس هایی 
که آســتان قدس رضوی به آن ها می دهد، لباس خدمت دیگری هم می دوزند و 
تقریبــاً همه خدام و خادمیاران حرم برای دوخت لباس خدمت پیش ما آمده اند.

بیشتر شغل ها و حرفه هایی که در حرم وجود دارد، از یک پیشینه تاریخی 
برخوردار است، خیاط خانه از چه زمانی در مجموعه حرم مطهر ایجاد شد؟

از قدیــم خیاط ها کارهای دوخت و دوز حرم مطهر را انجام می دادند، ولی دقیق 
نمی دانــم که محلی در حرم به عنوان خیاط خانه بوده اســت یا نه، اما به گفته 
قدیمی ها از دهه ۵۰ در حرم حجره مخصوصی به عنوان خیاط خانه وجود داشته 
که دست استادرضا بوده است و پس از وفات ایشان سال ۱۳۵۷ مسئولیت آن را 
به حاج علی اصغر منبتی که جزو فراشــان حرم مطهر بود، دادند و با فوت آقای 
منبتی از سال ۱۳۷۹ تاکنون من به همراه برادر کوچکترم احمد در اینجا مشغول 

به خدمت هستیم.  

لباس هایی که برای خدمه و خادمیاران می دوزید همه یک شکل هستند، 
یا تفاوت دارند؟

لباس هــای گروه های خدمتی حرم مطهر متفاوت اســت، لباس خدام، حفاظ و 
کفشــداران لباده و شلوار مشکی است. اما کفشــداران در حین کار و پشت میز 
کفشــداری، روپوش ســبز رنگ می پوشــند. دربانان بر خالف خدام، فراشان و 
کفشداران، کت  و شلوار مشکی می پوشند و کاله هم دارند. لباس نیروهای بخش 
انتظامات صحن ها و امانات هم کت و شــلوار سرمه ای و به قول ما یقه دیپلمات 
است. انواریاران و نیروهای بخش امانات، روشنایی و... هم حین خدمت روپوش های 

سرمه ای رنگ دارند. 

آقای سبک خیز، به جز خیاط خانه صحن آزادی در بیرون از مجموعه حرم 
مطهر هم کار می کنید و مغازه دارید؟

بله؛ در بیرون از حرم و خیابان طالب مشهد هم مغازه خیاطی داریم، ولی کارهای 
آنجا را به شاگردان سپرده ایم و به همراه برادرم هر روز برای انجام کارها به خیاط 

خانه حرم می آییم.

ساعت کاری شما در خیاط خانه به چه شکل است؟
ساعت کاری خیاط خانه از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ است، ولی در این مدت ۲۰ سالی 
که توفیق داشته ام در حرم کار خیاطی کنم همیشه یک ربع زودتر در اتاق را باز 

کرده ام و کارم را با سالم و زیارت نامه حضرت رضا)ع( شروع کرده ام... .

از جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج)ع( پخش می شود

ویژه برنامه افطار میهمان سفره های روزه داران ©
آستان: مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی در ماه مبارک 
رمضــان، ویژه برنامه افطار را در لحظات ملکوتی اذان مغرب از جوار بارگاه نورانی 
حضرت ثامن الحجج)ع( تقدیم روزه داران می کند.همه ساله با شروع ماه مبارک 
رمضان، شبکه های مختلف سیما با پخش ویژه برنامه هایی از ادعیه خوانی گرفته 
تا نیایش و مناجات خوانی از حرم مطهر رضوی دل های عاشــقان و محبان اهل 
بیت)ع( را روانه این صحن و سرا می کند.امسال نیز با توجه به شرایط پیش آمده، 
این شــبکه ها پخش برنامه های زنده از حرم مطهر رضوی را در دستور کار قرار 
داده اند؛ یکی از این برنامه ها، ویژه برنامه افطار اســت که در این روزها روی آنتن 
شبکه های مختلف تلویزیونی می رود.این ویژه برنامه همه روزه نیم ساعت پیش از 
اذان مغرب به افق مشهد از شبکه سیمای خراسان رضوی با اجرای برنامه هایی 
همچون پخش اذان مغرب، تالوت قاریان قرآن مجید و پاسخگویی به پرسش های 
شرعی مخاطبان، همراه است.همچنین ویژه برنامه افطار یک ربع پیش و پس از 

اذان مغرب به افق تهران به صورت زنده از شبکه افق روی آنتن می رود.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی انجام شد

 مشاوره آنالین برای زوجین شرکت کننده©
 در طرح ملی زندگی به سبک رضوی 

آستان: زوجین شرکت کننده در طرح ملی »زندگی به سبک رضوی« می توانند از 
مشاوره برخط در فضای مجازی استفاده کنند.با توجه به شرایط کنونی و به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمتی زوجین تمام فعالیت های طرح 
»زندگی به سبک رضوی« به صورت مجازی و در راستای تحقق اهداف تأسیسی 
این طرح ملی اجرا می شود. مشاوره برخط برای زوجین شرکت کننده در این طرح 
ملی به صورت مجازی یکی از اقدام های مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی در روزهای شیوع ویروس کروناست. زوج های جوان می توانند برای مشاوره 
در طول روزهای هفته از ســاعت 8 الی ۱۹ با شماره تلفن ۰۵۱۳8۰۰8 داخلی 
۱۳۰ تماس بگیرند. همچنین از طریق اینســتاگرام زندگی به سبک رضوی به 
آدرس: zendegi_razavi@، مراجعه به کانال زندگی به سبک رضوی به آدرس: 
zendegi_bsabkerazavi@ و یا با مراجعه به ســایت مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی بــه آدرس https://banovan.razavi.ir و بیان موضوعات و 
مســائلی که در آن مشکل دارند از مشــاوره برخط این مجموعه بهره مند شوند.

بر  تولیت آستان قدس رضوی   آستان  
معماري  ترویج  و  احیا  به  توجه  ضرورت 
ایراني ـ  اسالمي در ساخت  و سازهای شهری 
به منظور حفظ ارزش های فرهنگی جامعه 
و ایجاد فضای سبک زندگی اسالمی تأکید 

کرد.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی 
شامگاه چهارشــنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در 
دیدار رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار 
مشهد، توجه به معماري ایراني ـ  اسالمي در 
ساخت و سازهای شــهری را از موضوعات 
حائز اهمیت برشمرد و ابراز کرد: ابنیه به جا 
مانده از تاریخ کهن و تمدن غنی کشور ایران 
نشان می دهد، ایرانیان در طراحی و معماری 
ساختمان ها و ابنیه  صاحب سبک بودند.وی 
افزود: ما نباید در برابر غرب خود را کوچک 
بدانیــم، آن روزی که ما تمــدن به وجود 
آوردیم و خالق تمدن بودیم، اسمی از غرب 
نبود؛ آن روزی که در کشــورهای اسالمی 
کتابخانه هایی با صدها هزار نســخه کتاب 
خطی وجود داشت در غرب یک کتابخانه 
یافت نمی شد.تولیت آستان قدس رضوی 
با اشاره به معماری هنرمندانه، بسیار غنی 
و چشــمنواز حرم مطهر رضوی، ابراز کرد: 
هنر معماري ایراني ـ  اســالمي به کار رفته 
در حرم مطهر تابلویی بی نظیر از فرهنگ و 
هنر است، روضه منوره و مسجد گوهرشاد، 
سراســر جلوه معجزه هــا و هنرنمایی های 

معماری است.
وی بــا بیان اینکه بســیاری از ســاخت  و 
ســازهای امروزی شهرها که الگو گرفته از 
معماری غربی است، با فرهنگ و ارزش های 
اســالمی مطابقت ندارد، عنوان کرد: احیا، 
ترویج و پایبندی به معماري ایراني ـ  اسالمي 
با هدف حفظ فضای سبک زندگی اسالمی 
و اصالت شهرها از موضوعات مهمی است که 
باید مدنظر شورای اسالمی شهر باشد.وی در 
ادامه با اشاره به تأکیدات و منویات رهبری 
در دیدار اعضای شــورای اسالمی شهرها، 
ابراز کرد: ایشان در اوایل تأسیس شوراهای 
اسالمی با اعضای آن دیدار داشتند و نکات 
راه گشــایی را بیان فرمودند که از آن جمله 
می توان به حفظ هویت و اصالت شــهرها 
و روســتاها، پایبندی به معماری اسالمی- 
ایرانی، رعایت زیبایی و استحکام بناها، ترویج 
فرهنگ نظم و قانون، گســترش نمادهای 
دین و اخالق، توجــه به نیازهای جانبازان 
و مصدومان جسمی و نگاه عدالت گستر به 
محله ها و اشخاص محروم اشاره کرد که باید 

همواره مد نظر شوراها قرار داشته باشد.

ارتباط مستمر مسئوالن با مردم، »
فعلی دینی و عقالنی است

تولیت آســتان قدس رضــوی با تأکید بر 
اهمیت و ضرورت ارتباط مسئوالن با مردم 
و بیان آثار و فوایــد آن، ابراز کرد: ارتباط 
مســئوالن با مردم و شنیدن حرف آن ها 
در تصمیم گیری ها، افکار، اعمال، ســلوک 

و سبک زندگی مسئوالن بسیار تأثیرگذار 
است، ارتباط مسئوالن با مردم در نوع نگاه 
آن ها و اتخاذ تصمیمات صحیح بسیار مؤثر 
خواهد بود.وی افزود: ارتباط با مردم توصیه 
دین اسالم و ســیره و سبک زندگی ائمه 
معصومین)ع( بوده است، عقل و وجدان هم 
حکم می کند ما در هر مسند و مسئولیتی 
که هســتیم با مردم به ویژه محرومان که 
جزو مظلومان جامعه هستند، ارتباطمان 
را حفظ و به میزان توان به مشکالتشــان 
رســیدگی کنیم.تولیــت آســتان قدس 
رضــوی با تأکید بر ضــرورت رعایت نگاه 
عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم 
توسط مدیریت شهری، عنوان کرد: توجه و 
اهتمام به امور معیشتی فقرا، محرومان و 
نیازمندان جامعه جایگاه ویژه ای در اسالم 
و سیره ائمه معصوم)ع( دارد؛ باید خودمان 
به ســراغ محرومان و بندگان مظلوم خدا 
برویم و از آن ها غافل نشــویم که سعادت 
دنیا و آخرت ما در گرو توجه به نیازمندان 

و محرومان است.

  وضعیت حاشیه شهر مشهد»
 دغدغه و غصه ماست

حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن اعالم 
آمادگی آستان قدس رضوی برای همکاری 
با مجموعه مدیریت شهری مشهد به منظور 
عمــران و آبادانی شــهر، گفــت: وضعیت 
نامساعد حاشیه شهر مشهد دغدغه و غصه 
ماســت، چندین بار از مناطق حاشــیه ای 
شهر مشهد چه پیش و چه پس از پذیرش 
مسئولیت این آستان مقدس بازدید کرده ام، 
وضعیت ناهنجار این مناطق اصالً قابل قبول 
و تحمل نیست.وی ضمن تصریح بر همکاری 
و همفکری بین آســتان قــدس رضوی و 
شورای شهر مشهد برای حل مسائل و ایجاد 
تغییرات مطلوب در ایــن حوزه، بیان کرد: 
آستان قدس رضوی دارای محدودیت هایی 
از جمله حفظ رعایت غبطه وقف و شرایط 
موقوفه است، بنابراین ما باید با تعامل ضمن 
حفظ غبطه و مصلحت وقف، موجب عمران 
و آبادی در شهر مشهد شویم.تولیت آستان 
قدس رضوی خدمت به مردم در شــورای 

شهر مشهد را افتخار بزرگی 
خوانــد و افــزود: شــورای 
اسالمی شهر با رأی و انتخاب 
مردم بــرای خدمتگزاری به 
است.  گرفته  شــکل  مردم 
باید بر این نعمت شکر کرد 
و شکر آن هم خدمت بهتر 
به مــردم در راســتای رفع 
مشکالت و تسهیل معیشت 
مردم اســت. اگر خدمتی به 
مردم می کنیم، خداوند بستر 
و توفیق انجــام آن را فراهم 
است.حجت االســالم  کرده 
والمسلمین مروی گفت: هر 

نعمتی از جمله ثروت، آبرو، اعتبار، پست و 
مقام را در وهله نخســت از آِن خدا بدانیم و 
در وهله دوم آن ها را در راستای رضای خدا 
هزینه کنیم. ابراز نیاز و حاجت مردم را نعمت 
خدا بدانیم و از آن خسته نشویم. از اینکه گره 
یک بنده خدا به دست ما گشوده می شود، 

شکرگزار باشیم.

احیا، ترویج و 
پایبندی به معماري 

ـ  اسالمي با  ایراني 
هدف حفظ فضای 

سبک زندگی 
اسالمی و اصالت 

شهرها از موضوعات 
مهمی است که 

باید مدنظر شورای 
اسالمی شهر باشد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر مشهد تأکید کرد

 ضرورت توجه به معماري ایراني- اسالمي در ساخت  و سازهای شهری
کرسی مجازی تالوت رضوی ©

برای نخستین  بار در گلستان
آستان: برای نخستین بار در استان گلستان، 
طرح کرســی تــالوت رضوی در اســتان 
گلستان به صورت مجازی برگزار می شود.با 
توجه به فراگیر شدن بیماری کرونا در کشور 
و همچنین استان گلستان، خادمیاران دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در گلستان 
محفل معنوی کرسی تالوت رضوی در بستر 
فضای مجازی برگزار خواهد کرد.این مراسم 
که عصر امروز شــنبه ۱۳ اردیبهشت ماه از 
ساعت ۱8 اجرا می شــود، قاریان و تالیان 
قرآن مجید به تالوت آیاتی چند از کالم اهلل 

مجید خواهند پرداخت.
در این برنامه قاری برجســته یونس عرب 
جــزی؛ قرائت قرآن کریم، میثم ســاور به 
عنوان کارشــناس مذهبی و حجت االسالم 
مهدی احمــدی قرائت مناجــات و ادعیه 

خواهند داشت.
بر اســاس این گزارش این برنامه در بستر 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام بــه آدرس   
https://www.instagram.com/aqr_

golestan پخش خواهد شد.

 توزیع یک تن خرما©
  بین نیازمندان منوجانی

 به همت خادمیاران 
آســتان: خادمیاران رضوی شهرســتان 
منوجان یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم خرما بین 

خانواده های نیازمند توزیع کردند.
ابراهیم ساالریان؛ مســئول کانون مرکزی 
منوجان  خادمیــاران رضوی شهرســتان 
با اشــاره به رزمایش گســترده خادمیاران 
رضوی در طرح خدمت رسانی کریمانه گفت: 
همزمان با ماه مبــارک رمضان یک هزار و 
۲۰۰ کیلوگــرم خرما بین نیازمندان و فقرا 
توزیع شــد.وی افزود: به همت خادمیاران 
رضوی و با هماهنگی و همکاری ستاد زکات 
شهرستان، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم خرما 
جمع آوری شد که این مقدار در ۴۰۰ بسته 
سه کیلویی بســته بندی و بین نیازمندان 
توزیع شد. ساالریان اظهار کرد: همچنین به 
یاری خــدا و تالش و پیگیری خادمیاران و 
همت خیران، در حال آماده سازی بسته های 
معیشتی هســتیم و امیدواریم بتوانیم در 
وضعیتی که بیشتر خانواده های نیازمند با 
تعطیلی کسب و کارهایی همچون کارگری 
با مشکالت زیادی روبه رو هستند کمکی به 
باشیم.گفتنی است، بسته های  آن ها کرده 
معیشــتی تا نیمه ماه مبــارک رمضان و 
همزمان با میالد باسعادت کریم اهل بیت)ع( 
 بــه خانواده های نیازمند اهدا خواهد شــد.

 توزیع ۵۰۰ بسته غذایی ©
بین نیازمندان تفتی

آســتان: به همــت خادمیــاران رضوی 
شهرستان تفت بیش از ۵۰۰ بسته غذایی 

بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد.
رئیس کانون مرکزی شهرستان تفت گفت: 
در آستانه ماه مبارک رمضان بیش از ۵۰۰ 
بســته غذایی شامل گوشــت گوسفند و 
حبوبات بین خانواده هــای نیازمند در این 
شهرستان توزیع شد.علیرضا شبانی افزود: 
این بسته های غذایی به ارزش ۵۷۵ میلیون 
ریال با کمک خیران و خادمیاران تهیه و با 
هدف رفع مایحتاج عمومی بین خانواده های 
نیازمند تفتی توزیع شد.وی خاطرنشان کرد: 
امیدواریم تا پایان ماه مبارک با کمک خیران 
بتوانیم بسته های بیشــتری را آماده و بین 

نیازمندان و محرومان توزیع کنیم.

 قدردانی از کادردرمان بیمارستان©
 »خانواده ارتش« تهران 

آستان: جمعی از خادمیاران دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی منطقــه ۴ تهران با 
حضور در بیمارستان خانواده ارتش ضمن 
عیادت از بیماران، از مدافعان ســالمت این 
بیمارستان در مبارزه با کرونا قدردانی کردند.

خادمیــاران و مدافعــان ســالمت منطقه 
۴ تهــران بــا رعایت اصول بهداشــتی در 
بیمارســتان خانــواده ارتش حضــور پیدا 
کردنــد و در مراســمی از کادر درمانی این 
بیمارستان در مبارزه با کرونا تجلیل کردند. 
خادمیاران در این آیین ضمن قرائت قرآن، 
صلوات خاصه و همخوانی سرود جمهوری 
اســالمی ایران بــا کادر درمانی و کارکنان 
ارتش در محوطه بیمارستان، انگیزه، روحیه 
امید و شوق و  نشاط را در کادر درمانی این 
بیمارستان مضاعف کردند.همچنین تعدادی 
از خادمیاران مجهز به لباس ایزوله، ماسک 
و دستکش در حالی که ذکر صلوات خاصه 
و توسل به اهل بیت)ع( را بر لب داشتند با 
همراهی کادر درمان و صالحدید پزشکان 
بخش مربوطه برای عیادت از بیماران وارد 
بیمارستان شده و با اهدای غذا و بسته های 
متبرک از بیماران عیادت و دلجویی کردند.

شایان ذکر است، سخنرانی فرمانده بهداشت 
و درمــان نزاجا؛ امیر ســرتیپ دوم مؤذنی 
و خاطره گویی اســتاد چایچیــان از دیگر 
برنامه های اجرایی در بیمارســتان خانواده 
ارتــش بود که با اســتقبال کادر درمانی و 

خدماتی این بیمارستان همراه شد.

شرکت داروسازی »ثامن« واحد نمونه خراسان رضوی در سال 98

 آســتان  همزمان با هفته کار و کارگر از شرکت داروسازی 
»ثامن« به عنوان واحد نمونه خراسان رضوی در سال ۱۳۹8 در 

سی  و یکمین جشنواره »امتنان« در مشهد قدردانی شد.
در آیین پایانی ســی  و یکمین جشــنواره امتنان که با حضور 

علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراسان رضوی صبح پنجشنبه 
در ســالن جلسات شهید باهنر اســتانداری در مشهد مقدس 
برگزار شد، از مجید طبسی؛ مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن 
وابسته به هلدینگ سالمت و داروی سازمان اقتصادی رضوی 
با اهدای تندیس و لوح تقدیر جشنواره تجلیل شد.در این لوح 
تقدیر از قول استاندار خراسان رضوی ذکر شده است؛ »شناخت 
و به کارگیری قابلیت ها و تعالی سرمایه های انسانی، نوآوری و 
خالقیت مدیران در بنگاه های اقتصادی کشور است که میهن 
عزیزمان را به سوی خودکفایی سوق می دهد. اینک که به لطف 
آفریدگار توانا تالش های چشــمگیر و مدیریت مدبرانه شما در 
عرصه ارتقای فرهنــگ کار و افزایش بهره وری در تولید و ارائه 
خدمات رفاهی بیشتر به کارگران زحمتکش و تالشگر به ثمر 
نشسته است، حسن خدمات جناب عالی شایان تقدیر و تجلیل 
است«.این مراسم همزمان با روز جهانی کار و کارگر به منظور 

معرفی و تجلیل از کارگــران، گروه های کار و واحدهای نمونه 
سال ۱۳۹8 خراسان رضوی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 

دوران مقابله با ویروس کرونا برپا شد.
جشــنواره امتنان هر ســاله به همت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با هدف قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای 
نمونه تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی با هدف ترویج و 
تقویت فرهنگ کار و تالش در دو مرحله اســتانی و کشــوری 
برگزار می شود.یادآور می شود، شرکت داروسازی ثامن با تأسیس 
در ســال ۱۳۶۳، از ابتدای دهــه ۷۰ وارد چرخه تولید دارویی 
کشور شــده و از ابتدای تأســیس خود همواره به نیاز دارویی 
بیماران کشــور بدون نگاه اقتصادی صرف توجه ویژه ای داشته 
و این راهبرد را در طول ســه دهه گذشــته دنبال کرده است 
و توانســته خدمات ارزنده ای به بیماران ایران اسالمی به ویژه 

بیماران خاص ارائه دهد.

گزارش خبری
 در آیین پایانی سی  و یکمین جشنواره امتنان اعالم شد

سرزمین آفتاب

گفت وگو

خبر

 شنبه 13 اردیبهشت 1399  8 رمضان 1441 2 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9235 

مدتی است که درهای حرم منور رضوی به روی   آستان 
زائران بسته است، اما هیاهو و فعالیت برای خدا و رضای خدا 
بارگاه  ندارد؛ روزانه ۱۲۰ خادم  و مجاوران حضرت تعطیلی 
رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  خمینی)ره(  امام  رواق  در  رضوی 
فعالیتی از جنس جهاد با زبان روزه به نام »رزمایش مهربانانه« 

افطار در حرم  ناچار پهن نشده  به  تا سفره  را رقم می زنند 
مطهر رضوی، به میان نیازمندان برود. روزانه یک هزار بسته 
حمایتی شامل ۱۴ قلم کاال در شهر مشهد توزیع می شود که 
خانواده های نیازمند بدون حمایت از سوی دستگاه های متولی 

در رأس آن ها قرار دارند.
خدمت ادامه دارد

تداوم رزمایش مهربانانه خادمین امام رئوف)ع( 

قاب رضوی

قدردانی رئیس شورای شهر مشهد از اقدام های آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا 
آستان: رئیــس شورای شهر مشــهد از اقدام های آستان قدس 
رضوی و تصمیم بهنگام تولیت این آســتان قدسی در مواجهه با 
بحران شیوع ویروس کرونا برای حفظ سالمتی زائران قدردانی کرد.

به گزارش آستان نیوز، محمدرضا حیدری در دیدار اعضای شورای 
شهر مشهد با تولیت آستان قدس رضوی که در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی برگزار شــد، با قدردانی از همکاری و تعامل متقابل 
آستان قدس رضوی با مجموعه مدیریت شهری برای رفع مشکالت 
شهر مشــهد گفت: از تصمیم خطیر حجت االسالم والمسلمین 
مروی در قبال مســئله شیوع کرونا با ایجاد محدودیت موقت در 
زیارت حرم مطهر رضــوی که موجب پیوند علم و دین در میان 
محافل علمی و مردمی شــد، قدردانی می کنم.  وی افزود: اتخاذ 
چنین تصمیم دشــواری کمک بسیار بزرگی به مجموعه شهری 
مشهد کرد. با وجود اینکه گرفتن این تصمیم در کنار مضجع نورانی 
حضرت رضا)ع( برای محدود کردن زیارت ارادتمندان اهل بیت)ع(، 
برای همه ما تصمیم سختی است.   حیدری ضمن تأیید رویکرد 
تولیت آستان قدس رضوی در مواجهه با مسئله کرونا گفت: توجه 
به نظر کارشناسان بهداشتی و درمانی کشور از سوی آستان قدس 
رضوی، بازتاب بســیار مطلوبی در محافل مختلف داشت. شورای 

شهر مشــهد هم به ســهم خود اقدام های مرتبطی را با ترجیح 
سالمتی مردم در این کالنشهر پیشرو کشور آغاز کرد.وی به اقدام 
مرتبط شــورای شهر اشــاره و اضافه کرد: مهم ترین اقدام در این 
شرایط، توقف حوزه حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس بوده 
است، با این حال در صورتی که مجموعه اقدام های ما با اقدام های 
آستان قدس رضوی همراه نمی شد، شاید هیچ اثرگذاری نداشت.  
رئیس شورای شهر مشهد با تأکید بر اهمیت هم افزایی دو مجموعه 
و قدرشناســی از تدبیر و درایت تولیت آســتان قدس رضوی در 
شرایط نامساعد کنونی، به رویکردهای این شورا در ارتقای مدیریت 
شــهری در سال گذشته اشــاره کرد و گفت: توجه به شفافیت و 
انضباط، اتخاذ مصوبات مناسب برای کمک به مناطق کم برخوردار 
شهر مشهد و نیز ارائه ظرفیت های الزم به شهرداری مشهد برای 
توسعه شهر و رفع مسائل حاشیه نشینان، از جمله رویکردهای سال 
۹8 شورای شهر مشهد هستند.  حیدری با تأکید بر توانمندسازی 
نیروها در جامعه هدف برای جلوگیری از تکرار مشکالت در آینده، 
بیان کرد: اقدام های کوتاه مدت و امدادی در شرایط بحرانی ضرورت 
دارد ولــی باید تمرکز تالش های نهادهــای دولتی و حمایتی بر 

توانمندسازی مردم قرار بگیرد.
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 هر مواجهه ای با ُشرور عالم را نمی توان تحلیل آخرالزمانی کرد مفتاح: حجت االسالم حیدر همتی، در هم اندیشی »کرونا و چالش های الهیاتی، سیاسی و حقوقی« که به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی 
امام رضا)ع( برگزار شد، گفت: ما دو مدل دینداری داریم: یک مدل دینداری از سِر اضطرار و به نوعی یک نوع اجبار است. مدل دیگر، دینداری مختارانه بوده که همراه با معنویت و عقالنیت است. بر این اساس 

نمی شود هر نوع معنویت و گرایش به معنا را نوعی امر مثبت تلقی کرد. شاید بشود این مسئله را در حد یک تنبیه یا یک نوع گوشزد کردن به بشریت تحلیل و تفسیر کرد. 

به مناسبت سالروز شهادت معلم بصیر انقالب

مرزبندی و التقاط  ستیزی، عامل شهادت مطهری©
اندیشــه: متن زیر یادداشــتی است از 
مهدی جمشــیدی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که 
به مناسبت سالروز شهادت استاد مرتضی 
مطهری نوشته شده است. در ادامه بخشی 

از آن را می خوانید.

مطهری قائل به معیارانگارِی دین بود»
رفتارهای استاد مطهری در جهان فرهنگی معاصر وی، به صورت کامل، متأثر از تعلِق 
ایدئولوژیک او به آیین اسالم بود. او انسانی بود که به ارزش های اسالم، باور و ایمان 
وصف ناپذیری داشت و تنها از این منظر، به جهاِن فرهنگی می نگریست و مصادیق 
صالح و فســاد را مشخص می ساخت. به عبارت دیگر، مطهری قائل به معیارانگارِی 
دین بود و بر اساِس تفسیر دینِی خود از واقعیت های فرهنگی، در پی تغییر برمی آمد 
و رفتارهــای خود را طراحی می کرد. نظریه حاکــم بر رفتارهای او و مالک و مناِط 

جهت گیری ها و مواضع وی، خاستگاه دینی داشت.
دین، مشــتمل بر یک سلســله احکاِم کلی و عام است که دین شناس بر پایه درِک 
دینی و فهِم اقتضائات زمانه، آن ها را بر مصادیق تطبیق می دهد و فروعات و جزئیات 
را استنتاج می کند. این عمل، در حوزه احکام و مسئله های فردی، دشوار و پیچیده 
است و موجِب شکل گیرِی نظریات و استنباطاِت مختلف شده، اما در حوزه احکام و 
مسئله های اجتماعی، ماجرا دشوارتر و پیچیده تر می شود، زیرا در قلمروِ اجتماعیات، 
مقوالت و متغیرهای بیشتری حضور و تأثیر دارند و دین شناس، باید در محاسبات 
و اندیشــه های استنباطِی خویش، همه آن ها را مالحظه و در چارچوِب این تصور و 
برداشِت جامع نگرانه و چندبُعدی، فروعات و جزئیات را استخراج و بر مصادیِق عینی، 

منطبق سازد.
 تشخیِص متعمقانه و مثال زدنِی مطهری در آن حد بود که وی می توانست بر اساِس 
روندها و رویدادهای موجود، زنجیره علِّی وقایع را پیش بینی کند؛ روشــن است که 
از نخســتین گام ها در راهِ مقابله با فساِد فرهنگی، شناخت شخصیت ها، جریان ها 
و اندیشه های فاســد است. اگر آنچه فساد است، فساد انگاشته نشود و یا بر مبنای 
ساده اندیشی، حمل بر صحت شود و به خطرها و تهدیدهای فرهنگی اعتنا نگردد، 

فساد فربه تر می شود و در ساختار جامعه ریشه می دواند.
در این واقعیت های تاریخی کمی درنگ کنید.

 اختالف بهشتی و مطهری درباره سازمان مجاهدین»
الف( در اواخر دهه 40 و تا نیمه دهه 50 »سازمان مجاهدین خلق ایران« یک گروه 
مبارز اسالمی تصور می شد که در مسیر براندازی حکومت پهلوی فعالیت می کند. 
در این دوره، حتی بخش های وســیعی از روحانیت نیز با این سازمان، همکارِی 
نزدیک و صمیمانه داشتند. در این میان، تعدادی از روحانیان با سازمان، مرزبندی 
می کردند، از جمله مطهری. البته امام خمینی)ره( نیز با آنکه در آن دوره تاریخی، 
در ایران به ســر نمی بردند هیچ گاه این سازمان را تأیید نکردند. شهید بهشتی با 
آنکه به برخی از اندیشه های اعضای سازمان انتقاد داشت، با سیره عملِی مطهری 
مخالفت می کرد و مواضِع سیاســِی او را مخالف »وحدت« و »همگرایِی« نیروهای 
انقالبی می انگاشت. نقل شــده چون نزاع میان مطهری و بهشتی دراین باره باال 
گرفت و روحانیت نیز به تبع آن دوپاره شــد، مسئله به امام خمینی)ره( - که در 
نجف و در تبعید بودند- ارجاع داده شــد که امام)ره( در پاسخ، جانِب مطهری را 
گرفتند و تصریح کردند سازمان به اسالم، اعتقاِد واقعی ندارد و »تظاهر به اسالم« 
می کند و از این رو »ائتالف و همراهِی سیاسی« با آن خطاست. مطهری، همواره 
از سوی نیروهای انقالبی و حتی دوستان نزدیک خود، مورد فشار و سرزنش قرار 
می گرفــت که نباید مبارزه و انقالب را فرع بر »مباحثاِت ایدئولوژیک و اعتقادی« 
انگاشت و به این دلیل، در صفوف نیروهای انقالبی »شکاف« و »انشقاق« ایجاد کرد، 
اما مطهری که بیش از دیگران از »بصیرت« و »عمق اندیشــی« بهره برده بود، بر 

همین مدار حرکت کرد.

مواجهه مطهری و شریعتی»
ب( مسئله درباره »علی شریعتی« بسیار حادتر و پیچیده تر بود. مطهری معتقد بود 
شــریعتی به »مارکسیسم« گراییده و دچار »التقاط« شده، حال آنکه در فضای غالب، 
شریعتی به عنواِن چهره ای انقالبی و اسالمی شناخته می شد. تشخیص مطهری آن 
بود که نوشته های شریعتی به دلیِل آلودگی به آفِت التقاط و پاره ای آسیب های دیگر، 
اندیشه دینی نسل جوان را معیوب می سازد و پیامدهای خطرناک به دنبال خواهد 
داشت، اما بســیاری از نیروهای انقالبی، به سختی از شریعتی دفاع و مطهری را به 
»جزم اندیشی« و »بدبینی« متهم می کردند. به هر حال، سخن مطهری غالب نگشت 
و اندیشه های شریعتی به معبری برای گرایش یافتِن بخش هایی از جوانان انقالبی به 

گروهک های التقاطی تبدیل شد.
تساهل و تسامح با اصالحگری فرهنگی تناسب ندارد. مصلِح اجتماعی باید پس از 
آنکه آسیب ها و آفت ها را شناخت، با قاطعیت و جدیت، به مقابله با آن ها بپردازد و از 
محافظه کاری و سازش جویی بپرهیزد؛ در غیر این صورت، در سطح یک متفکر باقی 
خواهد ماند، بی آنکه دردها و خألهای جامعه را برطرف کرده باشد. مطهری، به تنهایی 
اما با قاطعیت وصف ناپذیــر، در چندین جبهه به نبرد فرهنگی پرداخت: با مادیت 
نیروهای مارکسیستی، با التقاِط نیروهای مارکسیستی - اسالمی، با جمود نیروهای 

اخباری، با خرافه گری و جهالت توده های مردم و... .
مطهری چه در ساحِت نظر و چه در ساحِت عمل، بسیار سختگیر و حساس بود و 
به هیــچ رو به »وحــدت« و »آزادی« اصالت نمی داد، بلکه »خلوِص« اســالم و انقالب 
برای او اصالت داشــت. در نتیجه، هرگاه که میاِن صیانت از خلوِص اسالم و انقالب 
از یک سو و استقرار وحدت و آزادی تزاحم می افتاد، جانب امِر نخست را می گرفت 
و دومــی را محدود و مقید می کــرد. در تفکر او، وحدت نباید به معنی نفی خلوص 
ایدئولوژیِک نیروهای اســالمی یا نفوذ نیروهای دگراندیش در بدنه انقالب باشد. او 
همواره بر »مرزبندی« و »خط  کشــی« پا می فشــرد و اجازه نمــی داد »ائتالف های 

سیاسی«، »شکاف های ایدئولوژیک« را کمرنگ سازند. 
ریشه اصلی شهادت مطهری را باید در همین مرزبندی  و التقاط  ستیزی  او دانست. 
مطهری به خلوص، پاالیش، تفکیک خودی ازغیرخودی و صیانت از اصالت فکری و 

ایدئولوژیک اعتقاد داشت و جان خود را در این راه نثار کرد.

مطهری قائل به خودی و غیرخودی بود»
او معتقــد بود غیرخودی های سیاســی، حق حضور در »نظام سیاســی« را ندارند، 
اما می توانند در »جامعه سیاســی« فعالیت کنند، به شــرط آنکــه »التقاط« نورزند 
و »توطئــه« نکننــد. در غیر این صورت »حق« فعالیت در این محــدوده نیز از آن ها 
سلب می شــود.مطهری اجازه نداد »تحمِل مخالف«، »جذب حداکثری«، »وحدت و 
ائتالف«، »تکثر صداها«، »آزادی بیان« و... تبدیل به بهانه ها و پوشــش هایی شوند که 
اندیشه ها، شخصیت ها و گروه های دگراندیش در نهضت و انقالب نفوذ کنند و آن را 
از درون، دچارِ فروپاشــی و اضمحالل و استحاله نمایند. به راستی، آنچه مطهری در 
خشِت خام می دید، دیگران در آینه نیز نمی دیدند؛ مطهری، بسیار از زمانه خود فراتر 

بود و به این سبب، تنها بود. 

لیبرال دموکراسی آمریکا؛ از هژمونی گرایی تا افول©
اندیشــه: کتاب »لیبرال دموکراســی 
آمریــکا؛ ازهژمونی گرایــی تــا افــول« 
به نویســندگی رضــا عابــدی گناباد، 
دانش آموخته دکترای سیاســت گذاری 
فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 
مشهد منتشــر شــد.»آمریکا«، »لیبرال 
دموکراسی« و »افول« سه کلیدواژه مهم 
و مرتبط در این پژوهش هســتند. لیبرال دموکراسی به عنوان مبنای فکری و 
پایه اساسی تمدن غرب، تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی، 
تحلیلگران و پژوهشــگران قرار گرفته است. در این میان آمریکا به عنوان الگوی 
موفق لیبرال دموکراسی هم مورد ستایش و هم به علت آنچه در سراشیبی افول و 
ناکارآمدی خوانده شده، مورد نقد قرار گرفته است.این پژوهش با رویکردی نقادانه 
به بررسی سیاست ها، تصمیم گیری ها و درواقع عملکرد برآمده از منطق لیبرال 
دموکراسی در قالب هژمونیسم و سلطه گری آمریکا می پردازد و ضمن اینکه از یک 
سو چگونگی رواج و در واقع سلطه یافتن آن را در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی 
و فرهنگی بررســی می کند، از سوی دیگر روند انحطاط و افول آن را به واسطه 

سیاست ها و عملکردهای غیراخالقی و غیرمنطقی نمایان می سازد.

 اندیشه/ افتخاری اهمیت دادن به نسخه 
نئولیبرالیسم در ایران، همواره مورد حمایت 
عده ای از اندیشمندان بوده است. رویکردی 
که با وقوع بحران کرونا در غرب، ضعف ها 
و چالش های خود را به عریان ترین شکل 
ممکن به نمایش گذاشــت. برای بررسی 
ابعاد نئولیبرالیســم با روح اهلل رشــیدی، 
پژوهشگر اجتماعی مصاحبه کرده ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید.

به    غرب  تمدن  رشــیدی!  آقای 
عنوان نمادی از نئولیبرالیســم، در 
ارکان اندیشه ای خود از جمله دولت، 
ملت و... با چه چالش هایی 
مواجه شد که اینچنین در 
بحران کرونا اعالم ناتوانی 

می کند؟
وقتی ریشه و زمینه فرهنگی 
اجتماعی یک جامعه، مبتنی 
بر ســودگرایی، فردگرایی و 
از ایــن دســت ارزش های 
طبیعی  باشد،  خودخواهانه 
اســت که اعضــای چنین 
جامعه ای، در بزنگاه ها تالش 
خواهند کرد گلیم خود را از 
آب بیرون بکشــند. از دهه 
80 میــالدی با تاچریســم 
رویکــرد  ریگانیســم،  و 
کوچک سازی مضاعف دولت 
هدِف  مهم ترین  شروع شد. 
ایــن رویکرد، رســیدن به 
نقطه ای بود که بگویند دولت 
اجتماعی  تمام حمایت های 
خود را کنار گذاشت و همه 
چیز را کاالیی کــرد. دولت زدایی صرفاً به 
گروگان سپردن مقدرات جامعه در دست 
تجار و سرمایه داران نبود؛ روی دیگر سکه 
این اســت که همین فرایند دولت زدایی، 
نوعی انحطاط اجتماعی هم به دنبال دارد. 
وقتی حاکمیت کنار می کشــد و مقدرات 
جامعه را به دست منطق بازار می سپارد، 
مردم هم چاره ای جز این ندارند که به فکر 
خودشان باشند تا کالهشــان را باد نبرد! 
دمیدن در بوِق دولت حداقلی، ملت را هم 
ابن الوقتی و دم غنیمت شمار بار می آورد 
که بــرای بقای خود دســت به هر کاری 

می زند. 

با نفی اقتصاد آزاد و کمونیسم آیا   
راه سومی در مقابل ما قرار دارد؟

ایــن تقســیم بندی دوگانــه هــم از آن 
اسطوره های ذهنی اســت که غرب زده ها 
بــرای ما ســاخته اند. در خــود غرب هم 
این گونه ارتدوکسی نگاه نمی کنند که یا 
باید کمونیست باشی یا طرفدار اقتصاد آزاد! 
بازاندیشی های متعددی در طول دهه های 
گذشــته درون اندیشه سرمایه داری اتفاق 
افتــاده. آن ها با مشــاهد تبعــات زیانبار 
اقتصاد مدرن و به ویژه سرمایه داری، برای 
پیشگیری از فروپاشــی، بازنگری هایی را 
انجام دادند و مثالً به سوسیال دموکراسی 
و دولت های رفاهی رسیدند. وقتی چنین 
بازاندیشی هایی در خود سرمایه داری وجود 
دارد چرا نباید رویکردهای دیگری غیر از 

رویکردهای اصلی مطرح شود؟
این نگاه مطلق اندیشــانه ای که به اقتصاد 
بازار آزاد در کشــور ما وجود دارد، در خود 
غرب الاقل به ایــن قاطعیت وجود ندارد؛ 
گویا نئولیبرال های کشور ما کاتولیک تر از 

پاپ شده اند!
اگر به قانون اساســی جمهوری اسالمی 

عمل و اصل 44 به درستی اجرا می شد و 
از مقصودش منحرف نمی شد، می توانست 
مقدمه گونه ای دیگر از اقتصاد باشــد که 
اگرچه ممکــن بود شــباهت هایی به دو 
رویکرد عمده داشته باشد، اما قطعاً با آن ها 
تمایز داشــت. یکی از تمایزهای اصلی اش 
در »اصالت عدالت« است. با هر رویکردی، 
تحقق حداکثــری عدالت، برای جمهوری 
اسالمی موضوعیت دارد. این در حالی است 
که هم سوسیالیسم و هم کاپیتالیسم، به 
یــک معنا ضدعدالتند. اگر از »راه ســوم« 
حرف می زنیم، نباید لزوماً این راه ســوم 
را در پارادایــم اقتصاد مدرن دنبال کنیم. 
می شود از اقتصادی مردمی حرف زد که نه 
محدودیت های غیرعادالنه چپ گرایانه دارد 
و نه رهاشدگی های تبعیض آلود و ظالمانه 

سرمایه داری را. 
بیش از ســه دهه است که پیروان اقتصاد 
آزاد، تصریحــات قانــون اساســی را در 
حوز ه هــای مختلف عدالت، بــه انحراف 
برده انــد. در اجرایی کــردن اصل 44، با 
افتضاحی که به نام خصوصی سازی به بار 
آوردند، بنابر گزارش های رسمی، میلیاردها 
تومــان خســارت به ملت زدنــد. از همه 
اصــل 44، فقط »واگذاری« را برداشــتند 
و ســرمایه های عمده ملی را به باد دادند. 
در حالی که حتــی در اقتصادهای بزرگ 
سرمایه داری در آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن 
هم چنین تلقی ویرانگری از خصوصی سازی 
اقتصادهــای  ایــن  در  نــدارد.  وجــود 
ســرمایه داری، نزدیک 50 درصد صنایع 
بزرگ، همچنان در اختیار دولت اســت و 
دولت هایشــان از مدیریت امور اساسی و 
نیازهای عمده دست نکشــیده اند. اینجا 

اما با تفسیری خسارت بار و منفعت طلبانه 
از خصوصی سازی، عده ای انگشت شمار با 
رانت های متعدد، ســرمایه های ملی را به 
تاراج بردند و فربه شدند و آن وقت مدعی 

شدند که خصوصی سازی کردیم! 
جالب اســت که همین روزهــا، روزنامه 
ارگان  فروردیــن(،   30( ســازندگی 
نئولیبرال هــای ایرانی، پــس از این همه 
افتضاح در خصوصی ســازی، دبه درآورده 
و گفته که »تا آزادسازی اقتصادی صورت 
فســاد  موجب  نگیرد، خصوصی ســازی 
می شــود«! یعنی حاال کــه می بینند آش 
خیلی شور شــده و افکار عمومی نسبت 
به خســارت های رویکرد خصوصی سازی 
آگاهی پیــدا کرده اند، می خواهند با طرح 
پیش نیــاز جدیــدی به نام آزادســازی 
اقتصادی، فروپاشی رویکردهای نئولیبرالی 
را به تأخیر بیندازند. یادشان رفته که اساساً 
هدف از واگذاری هــای اصل 44، کاهش 
فاصله طبقاتــی و توزیع عادالنه ثروت در 
جامعه بود که قرار بود از طریق واگذاری به 
تعاونی های بزرگ مردمی، این امر محقق 
شود؛ اما در نهایت عده ای معدود، بارشان 
را از طریق خصوصی سازی بستند و شدند 

طبقه مرفه جدید. 

چرا بــا مطرح کــردن موضوع   
نسخه  به سرعت  ایران،  در  پیشرفت 

اقتصاد آزاد مطرح می شود؟
بایــد این نگاه را در امتــداد رویکرد 200 
سال گذشته ریشه یابی کنیم. از نخستین 
ســال هایی که ما ایرانی ها با پدیده تجدد 
رو به رو شدیم، منورالفکرهای ما نگاهشان 
به غرب، قریِن نوعی شــیدایی بوده است. 

می گفتند اگر بخواهیم ترقی کنیم، چاره ای 
جز پیمودن همین مسیر غرب وجود ندارد. 
این رویکرد در سال های بعد تا امروز تداوم 
داشــته و همواره گروهی بوده اند که این 
نگاه را نمایندگی کنند؛ حتی در جمهوری 
اســالمی! پس از فروپاشی شوروی، مدل 
اقتصاد آزاد سرمایه داری توانست خودش 
را حفظ کند و به عنوان یگانه نسخه حل 
مسائل جهان طرح شــود. می شود گفت 
آنچه در کشــور ما از اقتصــاد آزاد دیده 
شده، بیشتر »فهم ناقص« بوده نه »اجرای 
ناقص«. ماکس وبر در کتاب مشــهورش 
»اخالق پروتســتانی و روح سرمایه داری« 
نتیجه می گیرد ســرمایه داری در جاهایی 
رشــد پیدا می کند که اخالق پروتستانی 
به عنوان زمینــه ذهنی و فرهنگی وجود 
داشــته باشد. یعنی در شــرایط فرهنگِی 
نمی تواند  ســرمایه داری  غیرپروتستانی، 
رشــد پیدا کند، برای همین هم اندیشه 
سرمایه داری اگر خواست در جایی دیگر پا 
بگذارد، به سمت تغییر فرهنگی و اجتماعی 

رفته است.
به حد کافی به این اندیشــه فرصت داده 
شده و هرچه بود نتیجه اش را نشان داده؛ 
تورم 50درصدی، بیکاری، فقر، آشفتگی 
مدیریت صنایع و کشــاورزی، پولی سازی 
آموزش و پرورش، خودگردانِی بهداشت و 
درمان و عرصه های دیگر همگی محصول 
همین رویکرد اســت. بنا بود دهه چهارم 
انقالب، دهه پیشــرفت و عدالت باشــد، 
اما متأســفانه، به فرمایــش رهبر انقالب، 
در عدالــت عقب ماندیــم. بنابراین، قطعاً 
باید مجال برای بازاندیشــی و بازنگری در 

رویکردهای اقتصادی کشور ایجاد شود. 

گفت وگو با روح اهلل رشیدی، پژوهشگر علوم اجتماعی درباره وضعیت جهان نئولیبرالیسم در بحران کرونا

نئولیبرال های ما کاتولیک تر از پاپ شده اند...  مطهری ©
و نگاه تربیتی به انسان

بزرگ ترین راز آدمی، پــی بردن به ماهیت و 
هویت خویش اســت. انسان به عنوان فهرست 
عالم هستی موجودی همچنان ناشناخته است 
و در این مســیر، شناخت گستره وجودی آن 
سخت و دشــوار می نماید. شهید مطهری با 
طرح نظریه فطرت، کوشــش نمــود دیدگاه 
جدیدی در حوزه انسان شناسی اسالمی ارائه 
دهد و در آن از دوگان »صنعت-تربیت« برای 
طرح نگاه خود به موضوع انسان به طور عام و 

حوزه تعلیم و تربیت به طور خاص بهره گیرد.
شــهید مطهری در ابتدای طرح و ارائه نظریه 
فطرت، از یک مقایسه میان دو مفهوم تربیت 
و صنعت اســتفاده کرده اند. ایشان در تمایزی 
مفهومــی میان تربیت و صنعــت، صنعت را 
ســاختن می داند و تربیت را پــرورش دادن 
مجموعه ای از استعدادها. از نگاه مطهری، کار 
یــک نجار، یک کار صنعتی اســت که در آن 
انسان بر اساس منظور و غایتی که خود دارد، 
سلسله مواد و اشیا را به خدمت می گیرد )بدون 
توجه به اینکه اهداف و غایت آن اشیا چیست( 
تا به هدف خود دست یابد. در مقابل یک مربی 
)مثال شهید مطهری یک باغبان است( اقدام 
به پرورش آن شــئ مورد هــدف، با توجه به 
غایت و هدف درونــی آن گل و گیاه می کند. 
در اینجــا به نوعی، هدف باغبان با هدف گل و 
گیاه منطبق شده است.نگارنده بر این باور است 
که به این تمایز دوگانه شــهید مطهری که با 
تشبیه نیز همراه است، می توان حالت سومی را 
متصور شد که مخصوص انسان و آن، اعتقاد به 
»رشــد انسان« است که چیزی ورای »صنعت« 
و »تربیت« است. در معنای تربیت، نوعی جبر 
ُمتربی نهفته به گونه ای که یک گیاه، تنها مسیر 
وجودی اش همین پرورشــی است که توسط 
باغبان داشته؛ اما انسان، موجودی آزاد و بااراده 
است که قلم شکل دهی به ماهیت خویش را 
در عالم برعهده گرفته و خداوند متعال مجموعه 
ســرمایه های فطری را به او ارزانی داشته تا با 
بهره گیری از آن ها به غایت هستی خود که قرب 
الهی و شکوفا شدن استعدادهای عالی انسانی 

است، دست یابد.
بنابراین بر اســاس نگاه انسان شناسانه استاد 
مطهری، می توان دوگان ایشــان را به سه گان 
»صنعت، تربیت، رشــد« تعالی بخشید. آنچه 
مربــوط به جمادات اســت؛ در حوزه صنعت 
اســت، ســاحت گیاهان و حیوانــات مربوط 
به عنصــر تربیت و رشــد، مخصوص موجود 
بی همتای عالم انسانی اســت )از این روست 
که برخالف اســتفاده رایج، در لســان دینی 
کلمه تربیت در مورد تعلیم و هدایت انسان به 
کار نرفته است(.تعابیر خود استاد مطهری در 
کتاب »انســان و ایمان« در اینجا رساتر است: 
»انسان در آغاز تولد ازنظر جهازات بدنی مانند 
حیوانات دیگر بالفعل است، ولی ازنظر جهازات 
روحی، ازنظر آنچه بعداً شــخصیت انسانی او 
را می سازد، موجودی بالقوه است، ارزش های 
انسانی او در زمینه  وجودش بالقوه موجود است 
و آماده روییدن و رشــد یافتن. انســان ازنظر 
روحی و معنوی یک مرحلــه از مرحله  بدنی 
عقب تر اســت، جهازات بدنی اش در رحم به 
وسیله  عوامل دست اندرکار آفرینش ساخته و 
پرداخته می شود، ولی جهازات روحی و معنوی 
و ارکان شخصیتش در مرحله  بعد از رحم باید 
رشد داده و پایه گذاری شود. ازاین رو می گوییم 
هر کس خود بنا و معمار و مهندس شخصیت 
خود اســت، قلم تصویرکننده و نقاش خلقت 
شخصیت انسان )برخالف شخص او( به دست 
خودش داده شــده است. در هر موجودی غیر 
از انسان، تصور جدایی میان خود و ماهیتش 
غیرممکن اســت، مثالً میان سنگ و سنگی، 
میان درخت و درختی، میان ســگ و سگی، 
میــان گربه و گربه ای. انســان تنها موجودی 
اســت که میان خودش و ماهیتش جدایی و 
فاصله اســت، یعنی میان انســان و انسانیت. 
ای بسا انســان ها که به انسانیت نرسیده و در 
مرحله  حیوانیت باقی مانده اند، مانند برخی از 
انســان های بدوی و وحشی و بسا انسان ها که 
مسخ شده و به ضد انسان تبدیل شده اند، مانند 
بیشتر متمدن نماها. چگونه ممکن است میان 
شــئ و ماهیت خودش جدایی بیفتد؟ بدیهی 
است ماهیت، الزمه  وجود است و اگر وجودی 
بالفعل باشــد ماهیتش به تبع بالفعل اســت. 
وجود بالقوه اســت که فاقد ماهیت شایسته  
خود اســت. آنچه اگزیستانسیالیســم به نام 
اصالت وجود می نامد و مدعی اســت انســان 
یک وجود بی ماهیت است و خود با انتخاب راه 
خود، به خود ماهیت می بخشد، توجیه صحیح 
فلســفی اش همین است. فالســفه اسالمی، 
به خصــوص صدرالمتألهین، تکیــه فراوان بر 
همیــن مطلب دارد و از همیــن رو می گوید: 
انســان نوع نیست، انواع اســت، بلکه هر فرد 

احیاناً هر روز نوعی است غیر روز دیگر.
بسط و گسترش این نوع نگاه به انسان در مرحله 
اول موجــب تحول در نگاه به مقوله آموزش و 
به اصطالح رایج حوزه تعلیم و تربیت می شود. 
مقوله ای که در نگاه انسان شناسی مبانی فلسفه 
تعلیم و تربیت سند تحول بنیادین آموزش نیز 
کمتر موردتوجه بوده اســت. پیوند نگاه رشد 
محور به انسان با نظریه فطرت استاد مطهری 
)برخــالف تصــور برخی از محققــان نه تنها 
متناقض با یکدیگر نیســتند که کامل کننده 
یکدیگر است( موجب تحول در نگاه به مقوله 
تعلیم و آموزش مبتنی بر اندیشه اسالمی است.

می شود از اقتصادی 
مردمی حرف زد که 
نه محدودیت های 
غیرعادالنه 
چپ گرایانه 
داشته باشد و نه 
رهاشدگی های 
تبعیض آلود 
و ظالمانه 
سرمایه داری را

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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حسین سرآبادانی تفرشی

یادداشت

دیدگاه

معرفی کتاب

در نگره توحیدی، کرونا پدیده ای معنادار است

اندیشه: نشست علمی مجازی با عنوان »پیامدهای الهیاتی 
کرونــا« با حضور و ســخنرانی محمد جعفــری، حمیدرضا 

شاکرین و علیرضا قائمی نیا برگزار شد.
بــه گزارش قــدس و به نقــل از روابط عمومی پژوهشــگاه 
 فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، در ایــن نشســت علمــی 
حجت االسالم والمسلمین محمد جعفری، عضو شورای علمی 
قطب فلســفه دین و عضو هیئت علمی مؤسســه آموزشی و 
پژوهشــی امام خمینی)ره( گفت: کرونا نظم مادی و عادی 
جهان را به هم ریخته است و پیامدهایی شگرف و بازتاب هایی 
تزلزل آفرین در زندگی بشر داشته و معادالت زیست انسانی 
را در عرصه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، 

تغییر داده است.
وی تصریح کرد: این تغییرات به نحوی است که برخی براین 

باورند باید قرن 2۱ را به دو بخش پیشــاکرونا و پســاکرونا 
تقســیم نمود. ایــن حادثه به طبع، الهیــات را هم به عنوان 
مباحث ناظر به معنویت و روح، در معرض آزمونی جدی قرار 
داده است. در این میان در مورد موفقیت الهیات و پاسخگویی 
آن به نیازهای روحی بشر در ماجرای کرونا، پاره ای از جمله 
روشنفکران دینی بر تغییر و بازبینی اساسی در الهیات دینی 

تأکید دارند.
جعفری ادامه داد: جالب آنجاست که این طیف فکری، توصیه 
می نمایند الهیات اسالمی باید راه الهیات مسیحی را در پیش 

بگیرد که در مواجهه با حوادث بحرانی، کامیاب بوده است!
وی تصریــح کرد: واقعیت این اســت کــه در نگرش مادی 
نمی توان برای کرونا معنایی یافت. در واقع این پدیده ای کر و 
کور، تصادفی و فاقد هرگونه حساب شدگی و حکمت است. 
در نگاه های الهیاتی پانته ایســتی، دئیستی، پویشی و لیبرال 
هم وضع بهتر از این نیســت. اما در نگره توحیدی وضعیت 
بســیار متفاوت است. در این نگاه، نخست، همه چیز در این 
عالم حکیمانه اســت؛ دوم، شر محض یا گزافی وجود ندارد و 
آنچه شــر خوانده می شود محفوف به خیرات کثیر است که 
باید شناخته شده و از آن ها به درستی بهره برداری شود؛ سوم، 
آنچه شــر می خوانیم غالباً با رفتارهای ما پیوند دارد؛ چهارم، 
در نظام ســنت های الهی وجوه و ابعاد مختلفی از این مسئله 
بدست می آید که به این مسئله معانی مختلفی داده و درس ها 

و پیامدهای سازنده ای به بشریت ارائه می کند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر قائمی نیا، مدیر قطب علمی 
فلسفه دین و عضو هیئت علمی پژوهشگاه با بیان اینکه نگاه 
الهیاتی عمــده ای که تاکنون به این مســئله صورت گرفته 
بر مبنــای الهیات متافیزیکی بوده، اظهــار کرد: بنده تالش 
می کنم از وجه دیگری با این مســئله مواجه شوم. در الهیات 
متافیزیکی، ما با نگاهی انتزاعی با مســائل مواجه می شویم 
و البته این نوع الهیات برای اثبات مبانی فکری بســیار الزم 
اســت. اثبات توحید، نبوت و دیگــر مبانی دینی در این نوع 
الهیات شکل می گیرد. اما به نظر می رسد الزم است با مسائل 

انسانی از زاویه دیگری وارد شد و به بررسی آن ها پرداخت.
وی ادامــه داد: الهیات وجودی به نظر بنده راهی اســت که 
ما را با مسائل انســانی، مواجه و از آن شکل انتزاعی محض 
خارج می کند. انســان در رنج، تنهایی، ناامیدی و در مسائلی 
ماننــد کرونا چه وضعی دارد؟ این ها در الهیات وجودی مورد 
بحث قرار می گیرد. البته ممکن اســت گفته شــود الهیات 
اگزیستانسیالیستی نیز به همین مسائل می پردازد. اما در آنجا 
خدا مغفول اســت و از مفاهیم کتاب و ســنت کمک گرفته 

نمی شود.
قائمی نیا گفت: بنده معتقدم با رویکرد معناشناســی و توجه 
به مفاهیم قرآنی و مضامین سنت و میراث فکری مسلمانان 
می توان الهیات وجودی با رویکرد خدامحور داشــت و برای 
مواجهه با مسائلی مانند کرونا و اصوالً برای فهم عالم انسانی 

این الهیات باید مورد توجه باشد.

گزارش
در نشست علمی مجازی »پیامدهای الهیاتی کرونا« مطرح شد

درنگ

وقتی کرونا تبلیغات پرهیاهوی غرب زده ها را بر آب داد
اخالق اجتماعی هم تحت تأثیــر رویکرد دولت زدایی متحول 
می شــود. جلوه ای از این اخالق اجتماعی را در قضیه کرونا در 
برخی ممالک غربی دیدیم. تداوم این روند، رفته رفته نهادهای 
دیگر همانند خانواده، آموزش، ســالمت و... را دچار اســتحاله 
می کند و همه را در مســیر منطق ســود به خدمت می گیرد. 
آنچه این روزها در غرب و مشــخصاً در آمریکا، انگلیس، ایتالیا 
و بعضی ممالک دیگر دیدیم، نتیجه قطعِی رویکرد نئولیبرالی 
بود که با ســرعت و شــدت دنبال کرده انــد. ایتالیا به عنوان 
یکی از ویترین های خوشــرنگ غــرب، در دوره  صدارت آقای 
برلوســکونی بی محابا به ســمت دولت زدایی حرکت و جامعه 
مدنی و سیاســت های رفاهی دولت را تعدیل کرد و نتیجه اش 
این وضعیت دلخراشــی بود که در بحــران کرونا دیدیم. البته 

تجربه نسبتاً متفاوتی در زمینه رفاه اجتماعی در آلمان گزارش 
شد که نشــان می داد دولت آلمان، دست کم در سیاست های 
رفاهی، کمتر تسلیم رویکرد نئولیبرالی شده و همچنان سهم و 
نقش خود را به صورت جدی در بخش درمان و سالمت حفظ 
کرده اســت. همین جا جا دارد تعریضی هم بزنیم به تبلیغات 
پرهیاهوی غرب زده های وطنی که سال هاست تالش می کنند 
تصویری همگن از غرب ارائه دهند و در این تصویر همگن، هر 
آنچه از رفاه، عقالنیت، آزادی و... هســت را به تمامی به غرب 
برگردانند. کرونا دست کم این را اثبات کرد که این اتوپیایی که از 
غرب ساخته بودند، چندان هم مطلوب نبوده و آن ها متعصبانه 
می خواستند روی کاســتی ها و ناکارآمدی ها و نابسندگی های 

ایدئولوژی های مدرن، سرپوش بگذارند.
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مواسات از مؤلفه های اقتدار ملی است  رسا: آیت اهلل عباس کعبی در منبر مجازی خود ضمن برشمردن مؤلفه های اقتدار ملی؛ مواسات و همبستگی مؤمنانه را یکی از این شاخصه ها دانست و بر بخشش 
به دیگران و توجه به روحیه همدلی به ویژه در ماه مبارک رمضان تأکید کرد. وی عمل به تکلیف و مسئولیت های فردی و اجتماعی و پرهیز از ورود به حاشیه ها را یادآور شد و افزود: امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید: 

»دع ما الیعنیک و اشتغل بمهمک الذی ینجیک«؛ واگذار آنچه را به کارت نیاید و ربطی به تو ندارد و مشغول شو به کار مهمی که تو را نجات و رهایی بخشد.

حضور مؤمنانه در سیاست©
عصمت، شجاعت، داناترین و باتقواتریِن روزگار خود بودن، داشتن نشانه، آگاه ترین 
به سیاســت، تعیین و معرفی به بیانی آشکار از ســوی پیامبر)ص(، شماری از 
صفات امامان معصوم)ع( است. )شیخ طوسی، االقتصاد، الهادی الی طریق الرشاد، 

ص189 به بعد(
افزون بر این، هر یک از این 12 گوهر درخشان به فضیلت یا فضائلی ویژه آراسته 
است که از آن با عنوان خصیصه یا خصائص یاد می شود. به عنوان نمونه، والدت 
امیرمؤمنــان امام علــی)ع( در بیت اهلل و حضور 33 ســاله آن حضرت در کنار 
پیامبر)ص( از جمله خصائص ایشان است. )سیدمرتضی، خصائص األئّمه، ص39 
به بعد( بر این اساس، بیعت با امام علی بن موسی الرضا)ع( به عنوان ولیعهد و نیز 
از جمله خصائص آن حضرت، رخدادی شایسته بازخوانی و تأمل است. )نگاه کنید 

به: العاملی، جعفر مرتضی، الحیاه السیاسّیه لالمام الرضا)ع((
صرف نظر از دالیل و پیامدهای این بیعت، در سوم رمضان سال 201ه .ق گروهي 
از هاشمیان و صحابه حضرت امام در مرو با ایشان به عنوان ولیعهد بیعت کردند 

که به بیعت صغري معروف است. 
در هفتم رمضان همان ســال، برابر با 13 فروردین سال 196ه .ش عموم مرویان 
با ایشان بیعت کردند که از آن با نام بیعت کبري یاد می شود. حکم والیتعهدي 
نیز در همین روز تقدیم ایشان شد و در نهایت، شهر مرو در دهم رمضان شاهد 
برگزاری جشــن بزرگ و باشکوه والیتعهدی بوده است. )نگاه کنید به: روزشمار 

رخدادهای زندگانی امام علی بن موسی الرضا)ع((
امام )ع( در مراســم بیعت، پس از حمد و ثنای الهی فرمود: »إّن لَنا َعلَیُکم َحّقاً 
یُتم إلَینا ذلَِک َوَجَب َعلَینا الَحقُّ لَُکم«؛ ما را  بَِرسوِل اهللِ َو لَُکم َعلَینا َحّقاً بِِه، َفإذا أدَّ
به ســبب پیامبر حقی بر شماست و شما را به همان سبب، حقی بر ما. پس هر 
گاه آن را نسبت به ما بجا آوردید، حق شما بر ما واجب خواهد شد. )شیخ مفید، 

االرشاد، ج2، ص262(

ماه رمضان، زمان آشتی با پروردگار است©
آســتان نیوز: حجت االســالم دکتر 
سیدحســن وحدتی شــبیری، رئیس 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی گفت: 
رســول خدا)ص( فرمودند: به امت من 
در ماه مبارک رمضــان پنج چیز داده 
شــده که به امت هیچ پیامبر دیگری 

داده نشد؛
 نخســتین امتیازی که خداوند به 

روزه داران در ماه رمضان اعطا می کند این است که در اولین شب از ماه رمضان به 
بندگان خودش نظر مهربانی می کند و کسی که خداوند به او نظر مهربانی کند، 

خداوند او را هرگز عذاب نخواهد کرد.
 دوم اینکه بوی دهان آن ها به هنگام عصر نزد خداوند خوشبوتر از مشک است.

 سوم اینکه مالئکه پروردگار برای روزه داران در شب و روز استغفار می کنند. 
استغفار مالئکه با استغفار ما متفاوت است؛ آن ها بنده گنهکار خدا نیستند و نزد 
خداوند آبرو دارند؛ خوشا به حال روزه داران که مالئکه برای آن ها در شب  و روز 

استغفار می کنند.
چهارم اینکه خداوند فرمان می دهد به بهشت خویش که استغفار کن و خود 
را بیارای برای بندگان من تا شاید رنج و ناراحتی دنیا از آن ها برطرف شود و به 

سوی بهشت و کرامت من برگردند.
 و اما پنجم اینکه آخرین شب ماه رمضان که می شود خداوند همه عباد خویش 
را که در ماه رمضان مشغول بندگی او و مناجات با او بوده اند، مورد آمرزش خود 

قرار می دهد.
خداوند را سپاس بگذاریم که بار دیگر به ما عمر داد تا ماه مبارک را درک کنیم؛ 
لحظات ماه رمضان غنیمت اســت؛ خدا را بخوانیم به هر زبانی که می توانیم؛ با 

خدای خود آشتی بکنیم؛ زمان، زمان آشتی با پروردگار است.

 معارف  پایــگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و 
نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای در گفت وگو 
با حجت االســالم محســن قرائتی، بیانات رهبر 
معظم انقالب در محفل انــس با قرآن کریم در 
اولین روز از ماه مبــارک رمضان و جزئیات نامه  
اخیر حجت االسالم قرائتی به رهبر انقالب درباره 
مهجوریت قرآن و ضرورت راه افتادن جلســات 
ترویج و تفســیر قرآن را بررسی کرده است که 

گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید.

چگونه از فروع، قاعده بسازیم؟»
قاعده  سازی ]برای کاربردی سازی قرآن و جاری 
و ســاری کردن مفاهیــم و مؤلفه های قرآنی در 
زندگــی[ یعنی از جزئیات یک اصلی اســتفاده 
کنیم. حاال من از خود قرآن می گویم که چگونه 
از فروع قاعده بسازیم. بعضی از آیات قاعده اند... اما 

از بعضی از آیات باید قاعده استخراج 
کنیــم؛ مثــل ماجــرای حضرت 
بت پرســتش  عموی  با  ابراهیم)ع( 
که از او ســؤال می کنــد این بت ها 
و مجسمه ها چیســت؟ خب اینکه 
قاعده نیست، بلکه پســر برادرش 
دارد از عمویــش اشــکال می گیرد 
که چرا مجسمه و بت می پرستی؟ 
این یک مســئله شخصی، جزئی و 
فردی در یک خانواده  خاص است؛ 
اما چه قاعده ای از این ماجرا می توان 
استخراج کرد؟ قرآن می فرماید: »َقاَل 
َماثِیُل« )انبیاء،  أِلَبِیِه َو َقْوِمِه َما هاذا الَتّ
52(؛ معنی تمثال در اینجا مجسمه 
است. حضرت ابراهیم)ع( به عمو و 

مریدانش گفت این مجسمه ها چیست؟ خب از 
این آیه می خواهیم قاعده استخراج کنیم.

یک قاعده اصالح و ارشاد و امر به معروف و نهی از 
منکر است که سن در آن شرط نیست و یک اصل 
است. چون می گوید »قال ألبیه«، معموالً برادر از 
عمویش کوچک تر است. در اصالح و ارشاد تعداد 
هم شرط نیست. ابراهیم یک نفر بود و تعداد آن ها 
زیاد بود. در اصالح و ارشاد باید از خودی ها شروع 
کرد. قرآن به پیامبر می فرماید: »ُقــْل أِلَْزَواِجَک 
َوبََناتَِک َونَِســاءِ الُْمْؤِمِنیَن...« )احزاب، 59(، یعنی 
اول به همســر و دخترهایت و بعد به زنان مؤمن 

ْر«  بگو... یا در سوره مدثر می فرماید: »َوثَِیابََک َفَطِهّ
)مدثر، 4( یعنــی اول لباس های خودت را تمیز 
کن. بعد می فرماید: »َعِشیَرتََک األْْقَربِین« )شعراء، 
214(؛ یعنــی به فامیل  و همســرت بگو بعد به 
مردم مکه هم بگو که اینچنین باشــید. پس این 
هم یک اصل اســت. در اصالح و ارشــاد باید از 
حرف های مهم شروع کرد؛ مهم ترین ظلم شرک 
و بت پرستی است. حضرت ابراهیم)ع( به عمویش 
نگفت چرا پرخوری و اسراف و غیبت کردی، بلکه 

پرسید چرا بت پرست هستی؟

 مظلومیت اهل  بیت)ع( »
به خاطر عمل نکردن به قرآن است

بنده به  عنــوان یک طلبه نامه هــای زیادی به 
رئیس جمهــور، رئیــس مجلس، ائمــه جمعه، 
مدرسین حوزه و سایرین نوشتم تا پس از مرگم 
این هــا را چــاپ کننــد. 
مــن هر ســال نزدیک به 
ماه مبــارک رمضان نامه 
چون  امــا  می نوشــتم... 
برنامه ریزی  می خواهنــد 
کنند به من گفتند زودتر 
نامه را بنویسم. به  همین 
دلیل امســال یکی دو ماه 
پیش از مــاه رمضان یک 
نامه ای بــرای رهبر معظم 
انقالب نوشــتم و در این 
نامه به آقــا گفتم که این 
وضعیــت در شــأن قرآن 
نیست. نامه تقریباً از آیات 
قرآن بود، چون من کسی 
نیســتم که به آقا نامه بنویسم، ولی وقتی قرآن 
است آقا عنایت دارند. از مهجوریت قرآن نوشتم 
که پیغمبر روز قیامت از مهجوریت آن شــکایت 
می کنند و می فرمایند: »یَا َرِبّ إَِنّ َقْوِمی اتََّخُذواَهَٰذا 
الُْقْرآَن َمْهُجورا«. پیامبر نمی فرمایند: کان القرآن 
عندهم مهجورا، بلکه می فرمایند: اتخذوا، یعنی 
این ها غافل نیستند و دارند از روی توجه و علم و 

عمداً انجام می دهند.
مظلومیت اهل  بیت)ع( هم به  خاطر عمل نکردن 
به قرآن اســت. حدود 20 آیــه داریم که التطع، 
التطیعوا، اتطبع و التطبوا می گوید. یعنی کسانی 

که اســرافکار هستند، ســابقه  بت پرستی دارند، 
جاهل اند، ظالم اند، گنهکارند، ناشکرند و... شایسته 
رهبری نیســتند. حضرت آقا در فرمایشاتشــان 
هــم فرمودند: »ال تَرَکنوا اِلَی الَّذیَن َظلَموا« )هود، 
113(؛ بــه ظالمین تکیه نکنید. خب به این آیه 
عمل نشــده است. و آل ســعود به آمریکا و رژیم  
صهیونیستی وصل شد. مگر قرآن نمی فرماید: »ال 
ِخُذوا الَْیُهوَد و الَنَّصاَری أْولَِیآَء« )مائده، 51(؛ یهود  تََتّ
و نصاری را ولی و سرپرســت خود قرار ندهید.ما 
باید به قرآن برگردیم. اگر قرآن در دانشگاه راه پیدا 
کند، بسیاری از علوم دانشگاهی حذف می شود. 
در خوانــدن قــرآن چند اصل اســت که همان 
قاعده سازی اســت؛ اوالً واجب است که بدانیم، 
پس باید آن را بخوانیم؛ ثانیاً مستحب است، پس 
آن را بخوانیم؛ ثالثاً مشکالت اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی جامعه را حل می کند، پس 
باید آن را بخوانیم. ولی ما مطالبی را می خوانیم 
که نه واجب و مستحب است و نه مشکل جامعه 

و فرد است.

باید مزه   قرآن را بچشیم»
]ما درباره قرآن[ بسیار کم کاری می کنیم. ما چند 
نفر تحصیلکــرده داریم که بتوانند یک صفحه  از 
قرآن را بــدون غلط بخوانند؟ نــه اینکه حافظ 
قرآن باشــند، بتوانند قرآن را درســت بخوانند. 
مــا در تالوت مشــکل داریــم. آن هایی هم که 
می خوانند، بعضاً غلط می خوانند. بعضی ها فقط 
قرآن را می خواننــد و ترجمه اش را نمی خوانند. 
بعضی هــا هــم ترجمــه اش را می خوانند، ولی 
تفســیرش را نمی خوانند. بعضی ها تفســیرش 
را مطالعه می کنند، ولی تفسیرشــان کاربردی 
نیســت. خیلی از تفســیرهایی که ما داریم مال 
 خواص اســت. در صورتی که خداوند می فرماید: 
»هاذا بََیاٌن لِّلَنّاس...« )آل عمران، 138(، یعنی این 
بیان مال مردم است، اما خیلی از تفسیرهای ما 

پیچیده اند.
ما باید مزه   قرآن را بچشیم، یعنی استادان دانشگاه 
در هر منطقه ای جمع شوند و یک تفسیر از قرآن 
داشته باشند؛ منتها سیاسی اش نکنند. اصل اسالم 
را همه قبول داریم، خب سر سفره  خدا بنشینیم 
و بخوانیــم که خدا چه گفته اســت. ائمه  جمعه 
باید یکی از خطبه هایشــان تفســیر باشد. اصاًل 

اگر دانشجویی نتواند قرآن بخواند، مدرک به آن 
ندهند، زشت است که دانشجوی ما نتواند قرآن 
بخواند. طلبه ها باید مالکشان قرآن باشد. حضرت 
در جبهه دیدند پرچم دست یک نفر است و نفر 
کناری اش پرچم ندارد و سواد قرآنی اش از او بیشتر 
اســت. وسط جبهه پرچم را از او گرفتند و به آن 
شخص باســواد دادند. گفتند یا رسول اهلل وسط 
جبهه از آن هاســت، حضرت فرمودند آن شخص 
قرآن را بیشتر بلد است. در قیامت می گویند اقرا و 
ارق، یعنی مقداری که قرآن بلدی بخوان و باال برو؛ 
شهریه بر اساس قرآن است. اما اکنون قرآن و اهل 
بیت)ع( مهجورند. مهجوریت اهل بیت)ع( هم به  
خاطر این است که به آیات والیت عمل نشده است.

 قرآن و اهل بیت)ع( »
نباید از هم جدا شوند

حرف من این اســت که همه مان تکان بخوریم 
ه« )مریم، 12( عمل  و به آیــه  »ُخِذ الِْکَتاَب بُِقــَوّ
کنیم؛ یعنی کتاب آســمانی را جدی بگیرید. ما 
باید قرآن را جدی بگیریم. به استفاده های دکوری 
مثل استخاره، قرآن به سر گرفتن در شب احیا، 
مهریه  همسر، باالی سر مسافر گرفتن، خانه  نو و 
قسم خوردن قانع نباشیم، بلکه از همه  آیات قرآن 
اســتفاده  کنیم. ما برای ثوابش قرآن می خوانیم 
و توجــه نمی کنیم که خدا در قــرآن دارد با ما 
حرف می زند و به ما چــه می گوید. باید با قرآن 
زندگی کنیم و با قرآن نفس بکشــیم. به عایشه 
گفتند پیغمبر چگونه بودند؟ گفت: »کان خلقه 
القــرآن«، پیامبر یکپارچه قــرآن بود. کما اینکه 
امیرالمؤمنین)ع( هم فرمودند قرآن مهجور شده و 
من هم قرآن مهجور شده هستم، یعنی من قرآن 

ناطقم. قرآن و اهل بیت)ع( نباید از هم جدا شوند. 
اگر مثالً در این شــهر 30 جلسه عزاداری است، 
باید 100 جلسه تفسیر هم باشد. اگر 600 درس 
خارج در قم است، باید 60 جلسه تفسیر هم باشد؛ 
البته جلسات تفسیر خوبی راه اندازی شده است. 
اما منبرها باید ماالمال از قرآن شوند. ما توقعمان 
این است همین  طور که اهل بیت)ع( ما موقوفه 
دارند، قرآن هم موقوفه داشــته باشد. ما هر چه 
داریم از اهل بیت)ع( داریم، ولی تفسیر قرآن هم 

باید موقوفه داشته باشد.
پیامبر)ص( فرمودند: »من أراد العلم فلیثور القرآن 
فاّن فیه علــم األّولین و اآلخریــن«، یثور یعنی 
ناخنک بزنید. پس اگر علم واقعی می خواهید به 
قرآن ناخنــک بزنید و از دل قرآن علوم را بیرون 
بکشــید. باید بــرای هر دانشــگاهی یک کتاب 
بنویســیم. مثالً دانشکده  حقوق، آیات حقوقی و 
دانشکده  علوم سیاسی، آیات سیاسی را بنویسند... 
تمام علمــا باید برای قرآن به پــا خیزند. کلمه  
اقامه ای که در قرآن آمده اســت، یعنی باید قصه 
را جــدی بگیریم. ما دو مرجــع تقلید داریم که 
هر دو یک دوره تفســیر نوشتند. مرحوم آیت اهللّ  
العظمی ســیدعبداالعلی ســبزواری و دیگری 
آیت اهلّل  العظمی مکارم شیرازی... ]لذا[ کسانی که 
می گویند اگر به سراغ تفسیر قرآن و نهج البالغه 
برویم از درس عقب می مانیم، این وسوسه است. 
هیچ ضرری ندارد که ما از پاره وقت ها اســتفاده 
کنیم. ما تعطیالت خیلی داریم و می توانیم از این 
تعطیالت استفاده کنیم. در همین ماه رمضان به 
بچه هایمان قرآن درس بدهیم. برای خانواده مان 
یک صفحه تفسیر بخوانیم. امیدوارم که خداوند 

یک اثری بدهد و یک نهضتی راه بیفتد.

حجت االسالم قرائتی در گفت وگو با KHAMENEI.IR مطرح کرد

از قرآن برای مسائل زندگی قاعده سازی کنیم

ما باید تکان بخوریم 
و به آیه  »ُخِذ 

ه« عمل  الِْکَتاَب بُِقَوّ
کنیم؛ ما باید قرآن 

را جدی بگیریم. در 
همین ماه رمضان 

به بچه هایمان قرآن 
درس بدهیم و 

برای خانواده مان 
یک صفحه تفسیر 

بخوانیم
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آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139804007141001488/1
بدین وس��یله به خانم الهام نیکخو نام پدر: قربانعلی تاریخ تولد: 1369/10/02 شماره ملی : 0670192066 شماره 
شناس��نامه : 0670192066 به نش��انی : بجنورد فردوسی جنوبی- نبش فردوس��ی 23)متن سند( و بجنورد- 17 
ش��هریور ش��مالی- کوچه ناظر پناه- مجتمع 6 واحدی- طبقه اول واحد 2 پالک 54)نش��انی اظهاری( – ابالغ می 
ش��ود که موسسه اعتباری ملل ش��عبه فردوسی بجنورد به استناد قرارداد بانکی ش��ماره 97043783402 مورخه 
1397/05/18 جهت وصول مبلغ 120/825/000 ریال تا تاریخ 1398/11/27 به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و 
از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه خانم س��میرا صمدی و به ضمانت شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139804007141001488/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش های مورخ 
98/12/07 و 99/01/31 مامور مربوطه آدرس ش��ما به ش��رح متن سند شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی به شما در 
نشانی اظهاری فوق میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای وکیل بستانکار به شرح وارده به شماره 99/1028 مورخه 
1399/02/06 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 بیست روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف1395 آ-9900569
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

دادنامه 
خواهان: جواد وکیلی فرزند فتحعلی آدرس: فامنین – ماماهان - خیابان سادات – پشت دبستان   

خوان��ده: 1- امی��ر رض��ا فرقان��ی فرزند ج��الل  آدرس مجهول الم��کان 2- وجیه  ال��ه جعفری  فرزن��د قربانعلی 
آدرس:کبودرآهنگ – روستای طاسران

خواسته :مطالبه وجه 
گردشکار: پس از مشورت با اعضا حوزه 112 حل اختالف فامنین وبا عنایت به آماده بودن پرونده جهت صدور رای 

ختم رسیدگی را اعالم ذیال مبادرت به صدور رای می نماید.
 ))راي قاضي شورا(( درخصوص دادخواست آقای جواد وکیلی  فرزند فتحعلی بطرفیت آقایان  1- امیر رضا فرقانی 
فرزند جالل 2- وجیه اله جعفری  فرزند قربانعلی بخواسته مطالبه وجه چک  به مبلغ 59/900/000 ریال با احتساب 
خسارت دادرسی تاخیر تادیه آن با توجه به دادخواست تقدیمی وحسب مالحظه  رونوشت  مصدق چک استنادی 
به ش��ماره 756685 مورخ 97/5/10 به مبلغ 59/900/000 ریال عهده بانک ملی ایران که با توس��ط خوانده ردیف 
اول  امیر) رضا فرقانی( صادر وبه ضمانت خوانده ردیف دوم رسیده است وبا حلول اجل منتهی به صدور گواهینامه 
عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه گردیده و با عنایت به اینکه وجود سند تجاری درید دارند ظهور دراشتغال 
ذم��ه امضا کنندگان دربرابر دارنده دارد وخواندگان نیز دلیلی بربرائت ذمه و خویش اقامه ننموده اس��ت ، لذا بنا به 
استدالل فوق دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 310/249 الي 314 قانون تجارت، و مواد 198، 519 
قانون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 59/900/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 950/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدورچک تا هنگام تادیه محکوم به بر اس��اس شاخص بانک 
مرکزی در دائره ایاجرای احکام  مدنی  محاس��به می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در شورا و پس از انقضای آن ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی فامنین می باشد.

)م الف 26( آ-9900556
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان فامنین – رجب زاده

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم ملیحه استیری باستناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره 
پالک 8421 فرعی از 7663 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ در ذیل شماره ثبت 144715 دفتر 725 صفحه 167 بنام 
فرید ملکوتی و بنام بانو فرنگیس نیرومند زالپور بالمناصفه ثبت و  اسناد به شماره چاپی 645827 و 645828 صادر 
گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 92211 مورخ 1390/06/17 دفترخانه 61 مشهد بنام خانم ملیحه 
اس��تیری منتقل شده است سپس برابر اسناد رهنی 15910 مورخ 1392/04/16 و 15903 مورخ 1392/04/16 و 
7847 مورخ 1390/07/19 و 15905 مورخ 1392/04/16 دفتر 177 مشهد در رهن بانک ملت شعبه ترمینال قرار 

گرفته 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- 9900537 م.الف 703
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
 محمد جواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسین توانا کفاش 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 ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 1068 
اصلی بخش یک 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 1194 و 5307 دفاتر 12 و 52 صفحات 338 و 453 بنام آقای حسین 
توانا کفاش ثبت و سند به شماره چاپی 2454823 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- 9900538 م.الف 704
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
 محمد جواد غالمی

آگهی ابالغ اخطاریه عدم افراز
در اجرای دستور ذیل درخواست آقای محمدحسن اخروی وارده به شماره 47911 مورخ 1398/11/13 که تقاضای 
افراز سهم مشاعی خود از ششدانگ پالک 3383 فرعی از 191 اصلی واقع بخش 10 مشهد را نموده و اعالم داشته از 
اقامتگاه سایر مالکین مشاعی اطالعی ندارد. لذا با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد 
الزم االجرا اقدام به نشر آگهی به منظور ابالغ اخطاریه به کلیه مالکین مشاعی و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع 

می گردد. این آگهی در یک نوبت منتشر و نظریه ریاست ثبت آگهی می گردد.
مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 6 مشهد

در تاریخ 1399/01/28 در خصوص درخواس��ت متقاضی محمدحس��ن اخروی ذیل دس��تور اداری وارده به شماره 
47911- 1398 مورخ 1398/11/13 ذیل درخواس��ت آقای محمدحس��ن اخروی به عنوان مالک مشاعی مبنی بر 
افراز میزان دو س��هم مش��اع از هفت سهم ششدانگ یکباب آپارتمان طبقه سوم جنوب غربی پالک 3383 فرعی از 
191- اصلی بخش 10 مشهد مفروز و مجزی شده از 2688 فرعی از اصلی مذکور به نماینده و نقشه بردار مربوطه 
ارجاع که وضعیت ثبتی به ش��رح ذیل عرض گزارش گردید. س��ند مالکیت شش��دانگ اعیان یک واحد آپارتمان به 
مس��احت 132/00 مترمربع واقع در طبقه س��وم جنوب غربی پالک 3383 فرعی از 191- اصلی بخش ده مش��هد 
مف��روز و مج��زی ش��ده از 2688 فرعی از اصلی مذکور ذی��ل دفتر 473 صفحه 257 بنام محم��ود اخروی ثبت و 
س��ند صادر و تسلیم گردیده است. سپس برابر گواهی حصر شماره 6700225 مورخه 96/02/25 مالک فوق الذکر 
فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از مرضیه عرفانیان عیدی طوس��ی همس��ر و محمدحسن و فاطمه و جواد 
و محمدحس��ین شهرت همگی اخروی فرزندان متوفی می باش��ند که بنام متقاضی محمدحسن اخروی ذیل دفتر 
الکترونیکی شماره 139820306272023800 نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ باستثنای بها ثمن 
عرصه و اعیان و بنام فاطمه اخروی ذیل دفتر الکترونیکی شماره 139820306272023799 نسبت به یک سهم 
مشاع از هفت سهم ششدانگ باستثنای بها ثمن عرصه و اعیان و بنام جواد اخروی نسبت به دو سهم مشاع از هفت 
س��هم شش��دانگ باستثنای بها ثمن عرصه و اعیان و بنام متقاضی محمدحسین اخروی نسبت به دو سهم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ باستثنای بها ثمن عرصه و اعیان ثبت گردیده است. سابقه صدور سند معارض مشاهده نگردید 
که گزارش نماینده و نقشه بردار به شماره 1398/50320 مورخ 1398/11/27 وارد و پالک فوق برابر با سند رهنی 
شماره 99676 مورخه 92/12/18 دفتر 39 مشهد در رهن بانک پارسیان می باشد با عنایت به دستور ذیل گزارش 

فوق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. 
نماینده نقدی  نقشه بردار فرزنددوست      متقاضی محمدحسن اخروی

تصمیم این واحد ثبتی:
با عنایت به گزارش نماینده و نقشه بردار منتخب مستند به سوابق ثبتی نظر به اینکه مورد تقاضای افراز یک واحد 
آپارتمان و دارای مشترکات و مشاعات بوده و تابع قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن می باشد لذا تصمیم 
به عدم قابلیت افراز آن صادر و مراتب در اجرای مواد 5 و 6 آئین نامه افرازی به کلیه مالکین مشاعی ابالغ تا چنانچه 
اعتراضی دارند حسب ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره تحویل نمایند. بدیهی است پس از پایان 

مهلت مقرر وفق مقررات اقدام خواهد شد. آ- 9900539 م.الف 705
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 6 مشهد

 هادی ریحانی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9600216
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9600216 مطروحه در ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد باستحضار 
می رساند خانم ملیحه فتاحی فرزند حبیب اله شماره کدملی 0941220907 به استناد سند ازدواج شماره 9845- 
1379/2/29 تنظیمی دفتر ازدواج 24 مشهد جهت وصول مهریه خود به تعداد 124 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی 
اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر علیه آقای هادی ارژنگی فرزند غالمعلی شماره کدملی 0936291834 صادر که پس 

از ابالغ اجراییه در مورخه 1396/2/28 حسب درخواست وکیل بستانکار
وارده به شماره 2970- 1396/02/31 خودرو سواری 206 مدل 1389 به شماره انتظامی 312 س 55- 36 متعلق 
به مدیون مذکور در قبال 22 عدد سکه بهار آزادی بازداشت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و 

طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 49931 مورخ 1397/11/30 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسیله نقلیه:

اتومبیل س��واری به ش��ماره انتظامی 312 س 55-36 نوع وسیله نقلیه: سواری 206 دنده اتومات رنگ: خاکستری 
متالیک مدل 1389 شماره شاسی 160581 شماره موتور 13588012789

کارشناسی و ارزیابی:
بعلت در دس��ترس نبودن سوئیچ تست س��المت موتور و گیربکس بعمل نیامد سپر جلو خوردگی دارد درب موتور 
خوردگی دارد گلگیر جلو سمت راست خوردگی دارد جلو پنجره و چراغ جلو سمت راست شکسته است رکاب سمت 
راست خوردگی دارد قاب آینه سمت راست شکسته است چراغ خطر عقب راست و چپ شکسته است زیر درب عقب 
راست خوردگی دارد گلگیر عقب راست خوردگی دارد سپر عقب خوردگی دارد گلگیر عقب و درب چپ خوردگی 
دارد گلگیر جلو خوردگی دارد آنتن ندارد بیمه نامه ای از خودرو ارائه نگردید الس��تیک های جلو و عقب از نوع بارز 
مستعمل و حق حدود 55 درصد و جلو 65 درصد تودوزی دارد رادیو و پخش دارد کفپوش دارد جلو داشبورد سالم لذا 
در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و تکمیل بودن مدارک و اسناد خودرو و نبودن منع فروش 
و مهیا بودن مدارک تعویض پالک و سالم بودن موتور و گیربکس در حال حاضر در ارزیابی به عمل آمده ارزش پایه 

خودرو حدود چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان معادل 443/000/000 برآورد و تعیین می گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 49511- 1397/11/28 و نتیجه کارشناس و نماینده دادستان عمومی 
و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ حافظ متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده 
در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خ امام خمینی 28 روز 
دوش��نبه مورخه 1399/3/12 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 443/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمتی که خریدار داش��ته باش��د نقداً فروخته خواهد ش��د ضمناً مبلغ 22/150/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 
17/720/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار 
وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 

میگردد. آ- 9900531 م.الف 697

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9807128
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9807128 خانم بهنوش کریمی قوالنلو نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1375/7/28 
شماره ملی: 0923721142 شماره شناسنامه: 0923721142 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 59018، تاریخ 
س��ند: 1396/2/21، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 97 ش��هر مش��هد استان خراسان رضوی جهت وصول 
مهریه دویست و ده عدد سکه یک بهار آزادی طال علیه: متعهد )ضامن(:- اسفندیار باقری نژاد نام پدر: بابانظر محل 

صدور: مش��هد تاریخ تولد: 1332/10/03 شماره ملی: 0872897788 شماره شناسنامه: 7- متعهد )زوج(: - آرمان 
باقری نژاد نام پدر: اس��فندیار محل صدور: مش��هد تاریخ تولد: 1372/04/07 ش��ماره ملی: 0922350787 شماره 
شناس��نامه: 0922350787 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به در مورخه 1398/9/28 و 1398/9/24 ابالغ حس��ب 
درخواس��ت بستانکار وارده به شماره 90742- 98/11/5 خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ایران 74- 361 ق 
34 متعلق به آرمان باقری نژاد در قبال 10 عدد سکه تمام بهار آزادی و حقوق دولتی بازداشت که توسط کارشناس 
رس��می دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بش��ماره وارده 70743- 99/12/7 مشخصات وسیله 

نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

شماره انتظامی: 361 ق 34- ایران 74 نوع: سواری پراید تیپ: GTXI مدل: 1380 رنگ سفید روغنی شماره شاسی: 
*80722513* شماره موتور *00255469* تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: 
بنزین ظرفیت: سه نفر ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(: اطاق بدنه: دارای آثار خسارت در اطراف 
بدنه می باشد- داشبورد: سالم- صندلی و تودوزی: در حد معمولی- موتور: بعلت پلمپ بودن و نبودن سوئیچ امکان 

روشن کردن مقدور نشد- گیربکس: بنظر سالم- دیفرانسیل: سالم- تایرها: 60 درصد در حد متعارف
نقایص ظاهری از قبیل شیش��ه ها چراغ ها و س��پرها و آثار خسارت گلگیر جلو راست- درب مرکزی- ابروئی )گلگیر 

عقب- درب جلو- گلگیر جلو( چپ
توضیحات:

در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و سالمت قطعات اصلی و تکمیل بودن مدارک و اسناد و 
نبودن منعی در فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی و نبودن در رهن و داشتن بیمه نامه حداقل با چهار ماه اعتبار 

به ارزش پایه روز خودرو یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان برآورد می گردد
با توجه به گزارش وارده به شماره 68798- 98/12/7 مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو 

مذکور در زمان بازدید در پارکینگ آزادی نبش آزادی 70 بازدید گردید
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز ش��نبه موخه 1399/3/10 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ پایه 
100/000/000 ریال )صد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 6/000/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه 
اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد 

از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9900532 م.الف 698

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093000410
بدینوسیله به خانم و آقای:

1- المیرا عس��گری طرقبه نام پدر: کاظم تاریخ تولد: 1370/02/10 شماره ملی: 0921442939 شماره شناسنامه: 
0921442939

2- محمدحس��ین محمدی رمی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1355/06/20 ش��ماره ملی: 2062056370 ش��ماره 
شناسنامه: 336

بدهکار پرونده کالس��ه 9802643 که برابر گزارش 1398/06/20 مأمور پس��ت آدرس شما شناخته نگردیده ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی: شماره سند: 269517315، تاریخ سند: 1395/04/24، بین شما و بانک سپه مبلغ 
636/626/310 ریال )ششصد و سی و شش میلیون و ششصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده ریال( شامل:- اصل 
طلب: 457/081/660 ریال- سود: 77/000/000 ریال- خسارت تأخیر تأدیه: 102/544/650 ریال- خسارت تأخیر 
روزانه: 214/315 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/04/09 تا وصول کامل مطالبات بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گدد ظرف مدت ده روز 
نس��بت 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- 9900533 م.الف 699
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093000372
بدینوسیله به آقا و خانم:

1- حسین رضائی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1368/12/07 شماره ملی: 0920641180 شماره شناسنامه: 
0920641180

2- زهرا س��عداللهی نام پدر: غالم تاریخ تولد: 1361/05/12 ش��ماره ملی: 0938091034 ش��ماره شناسنامه: 
2246

بدهکار پرونده کالس��ه 9802091 که برابر گزارش 1398/06/21 مأمور پس��ت آدرس ش��ما شناخته نگردیده 
ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی: ش��ماره س��ند: 149518200، تاریخ س��ند: 1395/07/08، بین ش��ما و 
بانک س��په مبلغ: 322/618/240 ریال )س��یصد و بیس��ت و دو میلیون و شش��صد و هجده هزار و دویست و 
چهل ریال( ش��امل:- اصل طل��ب: 200/000/000 ریال- س��ود: 16/200/000 ریال- خس��ارت تأخیر تأدیه: 
106/418/240 ریال- خسارت تأخیر روزانه: 131/440 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/03/26 تا 
وصول کامل مطالبات بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتش��ر می گدد ظرف مدت ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. 

آ- 9900534 م.الف 700 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9803150
ب��ه موج��ب پرونده اجرائی کالس��ه 9803150 خان��م خانم فاطم��ه اکرم زاده ن��ام پدر: محم��د تاریخ تولد: 
1353/10/02 ش��ماره ملی: 0933693273 ش��ماره شناس��نامه: 9286 به استناد س��ند ازدواج: شماره سند: 
20788، تاری��خ س��ند: 1385/10/10، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 101 و طالق ش��ماره 
88 ش��هر مش��هد استان خراس��ان رضوی جهت وصول مهریه یکصد و چهارده عدد س��که یک بهار آزادی طال 
علی��ه: ورث��ه زوج مرحوم یحیی ناصری: فهیمه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره شناس��نامه: 7380 به نش��انی: 
مش��هد بولوار دوم طبرس��ی، طبرس��ی 5- محدثه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره ملی: 0970081545 شماره 

شناس��نامه: 0970081545- فاطمه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره شناسنامه: 2001- مهدیه ناصری نام پدر: 
یحیی ش��ماره ملی: 0929206371 شماره شناس��نامه: 0929206371- میثم ناصری نام پدر: یحیی شماره 
شناس��نامه: 1200- فاطمه اکرم زاده نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1353/10/02 ش��ماره ملی: 0933693273 
شماره شناسنامه: 9286- نسیم ناصری نام پدر: یحیی شماره شناسنامه: 685 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به 
ورثه مرحوم یحیی ناصری: در مورخه 1398/7/21 و صحت گواهی ابالغ حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به 
شماره 26877 – 98/5/27 خودرو تاکسی سمند مدل 1397 رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی به 
شماره انتظامی ایران 12- 493 ت 73 متعلق به مرحوم یحیی ناصری در قبال 114 عدد سکه تمام بها آزادی و 
حقوق دولتی بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره 

وارده 56203 مورخ 98/10/12 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

شماره انتظامی: 493 ت 73 ایران 12 نوع: تاکسی سمند تیپ: LXEF 7 مدل: 1397 رنگ زرد روغنی با نوار 
مشکی شماره شاسی: *70606* شماره موتور *356008* تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو تعداد سیلندر: 
چه��ار نوع س��وخت: بنزین و گاز ظرفیت: پنج نفر ب- وضعیت ظاهری و فن��ی خودرو )در زمان بازدید(: اطاق 
بدنه: نس��بتاً س��الم- داشبورد: س��الم- صندلی و تودوزی: نسبتاً س��الم )روکش دارد(- موتور: سالم- گیربکس: 

سالم- دیفرانسیل: سالم- تایرها: 60 درصد
نقایص ظاهری: سپر جلو و عقب خط و خش دارد و باید مرمت گردد درب موتور- گلگیر عقب چپ و راست- 
درب عقب راست و چپ گلگیر جلو سمت راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیز دارد یکعدد رینگ معمولی آسیب 

دیده دارد که باید تعویض گردد
توضیحات:

شماره کیلومتر خراب است- حسب اظهار خواهان دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد ارزش پایه روز 
خودرو: هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان برآورد می گردد

با توجه به گزارش وارده به ش��ماره 56082- 98/10/11 و 55189- 98/10/9 مأمور اجرا و نماینده دادس��تان 
عمومی و انقالب مش��هد خودرو مذکور در زمان بازدید مش��هد مقابل اداره ثبت اسناد ناحیه یک مشهد خودرو 
بازداشتی ارزیابی و به حافظ اموال به نام خانم زهرا کوهستانی به شماره ملی 0940357798 فرزند علی اصغر 

شغل نانوا به نشانی مشهد بلوار چمن 12- جنب پالک 15 تحویل گردید
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز چهارشنبه مورخه 1399/2/31 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه 
مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء 
از مبلغ پایه 750/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً مبلغ 37/500/000 ریال نیم عش��ر دولتی و مبلغ 45/000/000 ریال حق مزایده میباش��د و طبق ماده 
12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز 

مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9900535 م.الف 701 

آگهی
بدین وس��یله به آقای مجتبی گلس��تانی قوچان عتیق قیم امیر علی باوفا ش��اندیز و عس��ل باوفا شاندیز اعالم 
میگ��ردد در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9606168 برابر صورتجلس��ه 54140 م��ورخ 98/10/04 مأمور 
اجرا خودرو س��واری به ش��ماره انتظامی 414 ب 64 ایران 36 متعلق به مرحوم غالمرضا باوفا ش��اندیز مبلغ 
75/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
2/000/000 ری��ال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خ��ارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9900536 م.الف 702

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مس��تند به ماده مذکور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قس��مت از امالک واقع در بخش 
5قوچ��ان حوزه ثبتی این واحد به ش��رح زیر: پ��الک 13اصلی باغات وحومه قطعه 3ش��یروان بخش 5قوچان 
13408فرعی از106فرعی آقای احمد رضا قلی زاده شش��دانگ یکباب منزل درروز چهارش��نبه 99/3/7ساعت 
9قبل از ظهرانجام خواهدش��د لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های 
فوق الذکر  بوس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رس��انند چنانچه 
هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملک 
مورد آگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی 
،معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع 

ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره تسلیم نماید.آ-9900505
تاریخ انتشار:99/02/13

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رس��ولی رمضانی داورزن فرزند غالمعلی باس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند 
مالکیت نسبت به ششدانگ پالک 3074فرعی از 1-اصلی واقع در بخش10شهرستان داورزن که متعلق به وی 
می باش��د بعلت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند اولیه نسبت به ششدانگ 
ذی��ل ثب��ت الکترونیک139520306011001436به نام مالک فوق به ش��ماره چاپ��ی 93د625143 صادر و 
تس��لیم شده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک 
نوب��ت آگهی و متذکر میگرددهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل 
س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی به اداره تسلیم نماید.بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررویا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/1907( آ-9900571
رئیس ثبت اسناد و امالک داورزن -  غالمعلی صبوری زاده
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راهکار تجارت در دوران کرونایی
در حال حاضر اقتصاد گرفتار رکود شدیدی ناشی از بیماری کروناست، این رکود 
در عرصه ملی و جهانی لطمه های بزرگی به اقتصاد کشورها وارد کرده است. در 
وضعیتی که از ســه ماه پیش بر دنیا حاکم شده خرید و فروش، رفت و آمدها و 
صنعت های مختلفی از جمله صنعت پردرآمد توریســم همه و همه تحت تأثیر 
این بیماری قرار گرفته است. جالب اینکه دولتمردان آمریکایی بر این باور بودند 
کــه چین از قضیه کرونا لطمه می بیند در حالــی که نه تنها چین بلکه آمریکا، 
اروپا و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را با رکودی منفی مواجه کرده است. 
آمریکایی ها گمان می کردند با لطمــه دیدن چین از این موضوع درهای جهان 
تنها به روی محصوالت چینی بســته می شود در حالی که این فرضیه توهمی 

بیش نبود. 
واقعیت این است که کرونا مرزها را درنوردید و بسیاری از اقتصادها را تحت تأثیر 
قرار داد و حوزه های صادرات و واردات را از خود بی تأثیر نگذاشت، همان گونه که 

در روند از دست دادن مشاغل و کاهش تقاضای کاال در دنیا رکورد زد. 
کاهش مصرف انرژی چون نفت که از زمان پیدایش تاکنون به وضعیت افت قیمت 
و سقوط این چنینی گرفتار نشده بود به همه و همه نشان داد اقتصادها در حال 
رکود هستند. وضعیت بازار نفت به گونه ای شد که حتی خریداران و متقاضیان 
نفت به علت عدم تأمین مراکز و منابع ذخیره نفت خام حاضر به تحویل گرفتن 
نفت خود نبودند! وضعیت به گونه ای است که این کشورها حاضرند جریمه عدم 
دریافت نفت را بپردازند، اما نفت را تحویل نگیرند! وضعیت بســیار پیچیده تر از 
آن است که از ابتدا تصور می شد، به این معنا که رکود عمیق تر از تصور بسیاری 
از حکمرانان دنیا در ابتدای شــیوع ویروس کروناست. بی تردید بهترین راه برای 
عبور از این وضعیت یعنی کاهش تأثیرات رکود و جلوگیری از تعمیق آن، اتخاذ 
تدابیر صحیح علم اقتصاد و تکیه بر ظرفیت های داخلی یعنی استفاده همه جانبه 
از ظرفیت های داخلی برای عبور از این شــرایط ، بســیار ضروری است. رعایت 
پروتکل های بهداشتی در صادرات و واردات تا حد قابل توجهی می تواند در کاهش 
بار خطرات ناشــی از انتقال بیماری مؤثر باشــد و راهکار خوبی برای تداوم امر 
صادرات و واردات و تجارت کشــورها در شــرایط خطیر کنونی ناشی از بیماری 

کووید 19 باشد.

 ورشکستگی مرغداران گوشتی ©
زیر سایه سوء مدیریت مراکز متعدد تصمیم گیری

کانون  دبیــر  فروغی،  پرویــز  فارس: 
مرغداران کشــور گفت: سقوط صنعت 
مرغــداری از زمانی دوچندان شــد که 
مراکز تصمیم گیری بزرگ ترین صنعت 
کشــور از یک متولی واحد و مرتبط با 
صنعت یعنی وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت صمت و زیرمجموعه های آن داده 
شــد. مصداق این عمل این است که آشــپز که دوتا شد، آش یا شور می شود یا 
بی نمــک. این تعدد مراکز تصمیم گیری همراه باعدم نگاه فنی و کارشناســی و 
قالب بودن نگاه دولتی موجب شــده که هیچ وقت شاهد آرامش در این صنعت 
نبوده و نخواهیم بود. مدیریت دولتی و نفوذ و دخالت دولت در اتحادیه ها همراه با 
رانت های بزرگ موجب شده این صنعت بیش از آنکه در دست تولیدکننده باشد، 

به دست دالالن و واسطه ها مدیریت و اداره شود.
از نتایج این سوء مدیریت، افزایش تولید جوجه، افزایش سن گله های مرغ مادر، 
کاهــش فاصله جوجه ریزی، ممنوعیت صادرات که از عوارض آن در حال حاضر 
ســویا نزدیک به ٥هزار تومان، ذرت 2هزار و600تومان و پرورش مرغ بعد دو ماه 
رنج و مشــقت به قیمت 6هزار و ٥00تومان رسیده که عمق فاجعه را برای هر 

دلسوز صنعت نمایان می کند. 
متأســفانه وجود رانت و ســوء مدیریت درجای جای این صنعت موج می زند به  
طوری که شرکت پشتیبانی به جای خرید مستقیم مرغ از مرغدار، این کار را از 
طریق واسطه ها و کشتارگاه انجام می دهد تا آن ها مرغ را با قیمت نازل از مرغدار 
خریداری کرده و آن را در اختیار پشتیبانی قرار دهند و در قبال آن نهاده با قیمت 
مصوب دریافت کرده و با قیمت های نجومی در اختیار مرغدار بیچاره قرار دهند، 
یعنی مرغدار هم مرغش را مفت در اختیار واسطه ها قرار می دهد وهم نهاده را با 

قیمت نجومی از آن ها دریافت می کند. 
این رانت ها موجب می شود واردکنندگان نهاده ها، دالالن و فروشندگان مواداولیه، 
کارخانه های دان، کشــتارکن ها و کشتارگاه ها و فروشندگان مرغ بدون توجه به 
قیمت مرغ ســود تضمینی خود را ببرند، ولی تولیدکنندگان مرغ گوشتی زیر 

ذره بین های نظارتی دست و پا بزنند.

کارشناسان اقتصادی به دولت درباره کسری بودجه و واگذاری شرکت هایش از طریق بورس هشدار دادند

همه تخم مرغ ها در سبد بورس!
 اقتصاد  عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی در خصوص کسری بودجه دولت ناشی 
از سقوط شدید قیمت نفت و فراورده های نفتی، 
بــه گفته خودش برای چندمین بار پیشــنهاد 
کرده اســت که در شــرایط حاضر اقتصادی، 
انتشــار اوراق بدهی روش مناســب تری برای 
تأمین کســری و نیز جلوگیــری از پولی کردن 
کسری بودجه و تورم است، موضوعی که دولت 
همچنان از پذیرفتن آن ســر  باز  می زند و بر 

تراز بودن بودجه اش اصرار دارد.
در شــرایطی که نقدینگی ســرگردان به دنبال 
مأمنی امن برای کســب بازدهی اســت، فروش 
ســهام شــرکت ها و بنگاه های دولتی ساده ترین 
راهکاری اســت که دولتی ها برای گره گشایی به 

آن دل بسته اند. 
بارها تأکید شده راهکار اصولی برای حل چالش 
کسری بودجه، بازنگری اساسی در مخارج دولت و 
به نوعی بازتعریف وظایف دولت است، اما به نظر 
می رسد این رویکرد چندان به مذاق سیاستمداران 
خوش نمی آید و بیشتر نگاه ها معطوف بر افزایش 
درآمد و تأمین منابع از محل های ســهل الوصول 

است. 
طبق اعالم مرکــز پژوهش های مجلس بودجه 
روی کاغذ دقیق اســت، اما در عمل با کسری 
شــدید مواجه اســت. عــدد مطرح شــده در 
گــزارش  مرکز پژوهش ها بیــش از 240هزار 
میلیارد تومان اســت. همچنین در این گزارش 
منابع تعیین شــده از سوی دولت  برای  تأمین  
هزینه هــا نیــز غیرواقع بینانه و مضــر عنوان 
شده اند. از جمله این منابع می توان به برداشت 
از صندوق توسعه ملی که برای تأمین نقدینگی 
طرح های زیرســاختی و نیز کمــک به بخش 
خصوصی تأســیس شده بود و نیز فروش اموال 
دولتی که به نوعی فروش آینده کشــور است، 

اشاره کرد.

تخم مرغ های دولت در سبد بورس»
پیشنهاد عبدالناصر همتی، 
بانک مرکزی  کل  رئیــس 
انتشار اوراق بدهی  است و 
اعــالم کــرده کــه بانک 
اســتفاده  آماده  مرکــزی 
گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت 
و رشد اقتصاد کشور است. سخنانی که به کرات 
آن ها را بازگــو کرده ، اما دولت ســازوکارهای 
دیگــری را به روش های اعالمی از ســوی بانک 
مرکزی ترجیح می دهد. پس از  مشخص شدن 
کسری شــدید در بودجه امســال پیش بینی ها 
حکایت از آن داشت که دولت به منظور جبران 
کاهش درآمد های نفتی، ســهم مالیات، عوارض 
صــادرات و حقــوق مالکانــه خــود را به طرز 
چشمگیری افزایش می دهد، اما این اتفاق نیفتاد، 

اما به جــای آن تالش کرد تا 
تخم مرغ هایــش را در ســبد 

بورس بگذارد.
چنان کــه مرکز پژوهش های 
کرده  اعــالم  نیــز  مجلــس 
از  اســتفاده  اصلــی  هــدف 
 ETF صندوق های  ســازوکار 
دولت،  واگذاری ســهام  برای 
واگذاری  ناحیه  از  درآمدزایی 
مالکیــت بنگاه هــا و تأمیــن 

سریع کسری بودجه است. 
این گزارش  پژوهشــگران در 
از  استفاده  که  کرده اند  تأکید 
این ســازوکار، اگرچه مسئله 

کوتاه مــدت دولــت را بــه نحو ســاده ای حل 
می کند، اما مســئله ای بزرگ برای کشــور در 

آینده ایجاد خواهد کرد. 
طبق گــزارش بــازوی کارشناســی مجلس» 
تجربیات ناموفق در امر واگذاری های دولتی به 
بخش خصوصی و مســائل اجتماعی ایجاد شده 
در پی آن ها موجب شــده که مدیران اجرایی 
به  منظور اجتناب از بروز چالش های بالقوه، در 
برخی ابعــاد واگذاری ها مانند اهلیت خریدار و 
البته دالیل دیگر، به راهکارهایی مانند واگذاری 
از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بــورس )ETF(  روی آورند. مجوز این نوع 
واگذاری به میزان 6هزار و 700میلیارد تومان 
در بند »الف« تبصره »2« قانون بودجه ســال 

1۳99 به دولت داده شد.

 درآمدزایی»
 به قیمت تضییع اموال عمومی  

با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد 
می تواند تبعات نامناســبی در اداره شرکت های 

منتقل شــده بــه صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس و نیز عملکرد بخش های 
اقتصادی که این شــرکت ها در 
آن هــا حضور دارند )مثل بخش 
بانکداری( به دنبال داشته باشد 
و از سوی دیگر منجر به تضییع 
حقــوق مردم و امــوال عمومی 
شــده و به یک گــره جدید در 
مسیر حکمرانی اقتصادی کشور 

تبدیل خواهد شد.
با مجموع توضیحات ارائه شده، 
روشــن است که هدف اصلی از 
ایــن اقدام دولــت، درآمدزایی 
از ناحیــه واگذاری مالکیــت بنگاه ها و تأمین 
ســریع کســری بودجه و در عین حال حفظ 
مدیریت دولت بر این شــرکت ها تا پایان دوره 
برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار 
صندوق های ســرمایه گذاری اگر چه مســئله 
کوتاه مــدت دولــت را به نحو ســاده ای حل 
می کند، اما مســئله ای بزرگ برای کشــور در 

آینده ایجاد خواهد کرد.
آن طور که کارشناســان می گویند دل خوش 
کردن دولت به  اینکه بورس همه مشــکالتش 
را برطــرف می کنــد، اشــتباه اســت. بایزید 
مردوخــی، اقتصاددان و مشــاور وزیر کار در 
دولت یازدهــم می گویــد: »اینکه دل خوش 
کنیــم و فکر کنیم کــه رونق هــای مقطعی 
بورس همه مشــکالت دولــت را حل می کند، 
فکر درستی نیست. مردمی که امروز به بورس 
روی خوش نشــان می دهند فردا ممکن است 
بازار تازه ای را پیدا کنند و نقدینگی خود را از 
بــورس خارج کنند. آیا دولت برای یک چنین 

شرایطی آمادگی دارد؟ 

کاهش کسری بودجه با مالیات بر سود  »
ابرسپرده های بانکی

بــه اعتقاد کارشناســان، اخذ مالیات از ســود 
ســپرده های کالن بانکــی عالوه بــر اینکه به 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی دولت و کاهش 
کســری بودجه می انجامــد، به سرازیرشــدن 
نقدینگــی به ســمت بخش تولیــد نیز کمک 
خواهد کرد که از ضروریات رونق و جهش تولید 
به شمار می رود. در مقابل این منابعی که دولت 
آن هــا را برای تأمین بودجــه در الیحه بودجه 
راهکارهای  کارشناســان  اســت،  99گنجانده 
دیگــری از جمله افزایــش درآمدهای مالیاتی 
را مطــرح می کنند. البته قابل ذکر اســت، این 
افزایش نه از طریق افزایش مالیات مشــموالن 
فعلی بلکه از طریق افزایــش پایه های مالیاتی 
جدید باید به دســت بیاید، چــرا که در حال 
حاضر مالیات دهندگان بیشتر از اقشار کم درآمد 
مانند کارمنــدان و کارگران و یــا بخش تولید 
هستند که در حال حاضر نیازمند حمایت های 

دولتی نیز هستند.
یکی از پایه های مالیاتی که می تواند به جبران 
کســری بودجه کمک شــایانی کند، مالیات بر 

سود سپرده های کالن بانکی  است. 
بررســی آمارها نشان می دهد  در سیستم بانکی 
ســاالنه حدود ۳00هزار میلیارد تومان  سود به 
ســپرده ها می دهد که 8٥ درصــد آن متعلق به 
2/٥ درصد جمعیت کشــور است. وحید عزیزی، 
کارشــناس اقتصادی در این بــاره می گوید: »در 
حــال حاضر 2میلیــون نفر بیــش از 200 هزار 
میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند، وقتی 
همچنین منبع درآمدی در کشــور است و از آن 

استفاده نمی کنیم، ظلم به عموم جامعه است«.
وی همچنیــن درباره ضرورت اخــذ مالیات از 
سود سپرده های بانکی نیز تأکید می کند: »اگر 
از این مسیر درآمد کسب نکنیم مجبوریم برای 
مقابله با کسری بودجه اوراق منتشر و خلق پول 
کنیم. در بســیاری از کشــورها حتی با وجود 
ســود حقیقی منفی، سیاســت مالیات بر سود 

سپرده های بانکی اجرا می شود«.

 بانک ها مخالف جدی مالیات »
بر سود سپرده

دکتــر علیرضــا عرفانــی، 
اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز در مورد مالیات بر سود 
»برخی  می گوید:  ســپرده 
معتقدند با توجه به شرایط 
رکودی، وضع این مالیات ممکن است سپرده ها را 
به ســمت فعالیت های کاذب و ســفته بازی ببرد. 
همچنین بانک ها به این دلیل از مخالفان جدی با 
این قانون هســتند چون شریان حیات خود را به 

ســپرده ها وصل می دانند، اما می توان با توجه به 
جوانب مختلف و اتخاذ تصمیمات مناسب با اخذ 
مالیات از سود ســپرده های کالن، گامی مؤثر در 

بهبود شرایط تولید کشور برداشت.
وی بــا بیــان اینکه بــر اخذ مالیات از ســود 
ســپرده های کالن و هدایت نقدینگی به سمت 
بخش های مولد بر این باور اســت: افرادی که 
ســپرده های کالن در بانک ها دارند و سودهای 
نامتعارف دریافت می کنند باید مالیات بپردازند. 
همچنین باید با شناســایی ایــن افراد، جریان 
نقدینگی به ســمت فعالیت های نامولد کنترل 

شده و از این افراد مالیات گرفته شود«.

کم کاری امور مالیاتی در اخذ مالیات از »
فعالیت های نامولد 

تأکید کارشناسان بر اخذ مالیات از ثروتمندان 
بــرای بهره منــدی از این امکان بــرای جبران 
کسری بودجه در حالی اســت که این قشر در 
حال حاضــر کمترین ســهم را در درآمدهای 
مالیاتی دولــت دارند. مطابــق آمارهای بانک 
مرکزی، میانگین سهم قشر ثروتمند جامعه از 
درآمدهای مالیاتی کشــور زیر ٥ درصد است. 
از این رو ضروری اســت تــا حاکمیت عالوه بر 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی در جهت کاهش 
اختــالف طبقاتــی و نیز گســترش عدالت در 
جامعــه، از طریــق بازتوزیع درآمــد حاصل از 
افزایش مالیات  مالیات ثروتمندان، به ســمت 

ثروتمندان حرکت نماید. 

مالیات مهارکننده برای غیر مولد ها»
امیــر ســیاح، تحلیلگــر 
معتقد  اقتصادی  مســائل 
است : برای اینکه تولید در 
کشــور ما پا بگیرد و قوی 
شود الزم است فعالیت  های 
اقتصادی که درآمد به دســت می  آورند ولی در 
بخش تولید نیســتند با ابزارهــای مختلفی از 
جمله مالیات مهار شــوند. مثاًل خرید و فروش 
دست دوم مســکن و خودرو. تا زمانی که مثل 
اآلن، سود این کارها بیشتر از تولید باشد، توقع 
بی جایی است که رونق تولید در کشور ما اتفاق 
بیفتد. از این رو ســازمان مالیاتی در این زمینه 
بــه وضوح دارد کم کاری می کند و مالیات هایی 
مثل مالیــات بر عایدی ســرمایه و همین طور 
مالیات بر خانه ها یا خودروهای دوم و ســوم و 
جلو همه این  فعالیت هایی که نامولد هستند را 
نمی گیرد. با این شــرایط چه کســی در ایران 
حاضر می شود که سرمایه اش را وارد تولید کند 
وقتی که این قدر در تولید اذیت می شود، ولی از 
آن طرف فعالیت های نامولد ســهل و راحت و 

بدون مالیات هستند.

استفاده از سازوکار 
صندوق های 

سرمایه گذاری 
اگر چه مسئله 

کوتاه مدت دولت 
را به نحو ساده ای 

حل می کند، اما 
مسئله ای بزرگ 

برای کشور در آینده 
ایجاد خواهد کرد

بــــــــرش
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئ��ت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکان��ه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 13986033002 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000564 آقای/خانم  غالمرضا 
نیک کار فرزند علیرضا در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 69 مترمربع 
پالک ش��ماره 1947/185 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از فاطمه 

بیگدلی ثبت دفتر 158صفحه 457  . )م الف 5625 (
2- رأی ش��ماره 139860330002027197 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002088 آقای/

خانم  حمید حاجی فرزند علی حسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
70 مترمربع پالک ش��ماره 1960 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه 

از اسماعیل نعمت زاده. )م الف 5626 (
3- رأی ش��ماره 139860330002027827 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000738 آقای/

خانم  مهدی محمدی فرزند غالمعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
130 مترمرب��ع پ��الک ش��ماره 1786 اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند رس��می 

شماره8925 مورخ97/7/11دفترخانه107قم  . )م الف 5627 (
4- رأی شماره 139860330002029186 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000161 آقای/خانم  
عزت اله لطفی فرزند محمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 100 
مترمربع پالک ش��ماره 1956/714 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از جواد رکعی و علی رکعی. )م الف 5628 (
5- رأی ش��ماره 139860330002029183 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002000323 آقای/

خانم  س��کینه زند فرزند اس��کندر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
151/20 مترمرب��ع پالک ش��ماره 2337/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایع��ه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از فرهاد زند ثبت دفتر 299صفحه343. )م الف 5629 (
6- رأی ش��ماره 139860330002028578 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000941 آقای/

خانم  فاطمه خلج فرزند مسلم در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 138 
مترمربع پالک شماره 0فرعی از2334 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از امراله زند ثبت شده در صفحه43دفتر225. )م الف 5630 (
7- رأی ش��ماره 139860330002027859 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000334 آقای/

خانم  س��عید جلیلی موفق فرزند محمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 64 مترمربع پالک ش��ماره 2281 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از بتول زند ثبت دفتر 306صفحه206. )م الف 5631 (
8- رأی ش��ماره 139860330002027768 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001170 آقای/

خانم  عزت اله آمره بزچلوئی فرزند عبداله در 3دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 159/16 مترمربع پالک شماره 1823/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متاقضی ظی سند 

رسمی میباشد  . )م الف 5632 (
9- رأی ش��ماره 139860330002029414 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002018856+ آقای/
خانم  علی اصغر بلیل عقدائی فرزند علی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 74/50 مترمربع پالک شماره 2541/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

مالکیت مشاعی ثبت دفتر 187 صفحه 579  . )م الف 5633 (
10- رأی ش��ماره 139860330002028988 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000377 آقای/

خانم  رضا مهاجری چوبوقلوئی فرزند شکرعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 76/50 مترمربع پالک شماره 1854 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از سعید سمیعی 52متر و مرتضی سمیعی 26متر ثبت دفتر 557صفحه372. )م الف 5634 (
11- رأی ش��ماره 139860330002027216 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000777 آقای/
خانم  حمید فوالدی فرزند علی اصغر در قس��متی از / س��ه دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمساحت ششدانگ 75 مترمربع پالک شماره 2فرعی از2305 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه 

نامه عادی خریداری مع الواسطه از عزت اله سلمانی ثبت شده 254دفتر 342. )م الف 5636 (
12- رأی ش��ماره 139860330002027218 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000778 آقای/

خانم  محمد فوالدی فرزند علی اصغر در قس��متی از /س��ه دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمس��احت ششدانگ 75 مترمربع پالک شماره 2فرعی از 2305 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 

نامه عادی خریداری مع الواسطه ازعزت اله سلمانی ثبت شده 254دفتر 342. )م الف 5635 (
13- رأی ش��ماره 139860330002028058 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002003074 آقای/

خانم  محمد جالل زارعی فرزند قنبر علی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 53/10 مترمربع پالک شماره 2594/27 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

مالکیت مشاعی ثبت دفتر 119صفحه43  . )م الف 5637 (
14- رأی ش��ماره 139860330002029315 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002017386 آقای/

خانم  صدقعلی قربانی گوله گوله فرزند اسمعیلی در سه دانگ مشاع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت 116/38 مترمربع پالک ش��ماره 2161 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از سید حسین فاطمی توسط حوری فاطمی. )م الف 5639 (
15- رأی ش��ماره 139860330002029341 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002380 آقای/

خانم  زرین تاج فدی احد آبادی فرزند پاش��ا در 3 دانگ مش��اع  از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت 116/38 مترمربع پالک شماره 2161 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از سید حسین فاطمی توسط حوری فاطمی. )م الف 5638 (
16- رأی ش��ماره 139860330002027767 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001168 آقای/
خانم  حس��ین آمره ئی فرزند عبداله در 3دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 159/16 مترمربع پالک شماره 1823/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

رسمی میباشد  . )م الف 5640 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند مالکیت 
رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )قدس( آ-9816078
تاریخ انتشار اول: 1399/01/27 تاریخ انتشار دوم: 1399/02/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیئ��ت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکان��ه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 039860330002027773 مربوط به پرونده کالسه 1394114430002000486 آقای/خانم  
رضا رضوانی نوین فرزند مرادعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 
103/20 مترمرب��ع پالک ش��ماره 2308 اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم. مالک متقاضی طی س��ند مالکیت 

مشاعی ثبت دفتر338صفحه341  . )م الف 5612 (
2- رأی ش��ماره 139860330002027292 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001477 آقای/

خانم  باقر جوان بخت آالنق فرزند حس��ن در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 131/62 مترمربع پالک شماره 1949 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از محمدرضا شاکری ثبت دفتر61صفحه35  . )م الف 5613 (
3- رأی شماره 139860330002028726 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002606 آقای/خانم  
یوس��ف محمدی فرزند نوروزعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
93.50 مترمرب��ع پالک ش��ماره 166فرعی از1979 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی 

مالکیت متقاضی مثبوتی دفتر547صفحه32  . )م الف 5614 (
4- رأی ش��ماره 139860330002029057 مربوط به پرونده کالس��ه 1393114430002000989 آقای/

خانم  مهدی حسن زاده فرزند محرم در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
58 مترمربع پالک ش��ماره 2378 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی 

ثبت دفتر 553صفحه454  . )م الف 5615 (
5- رأی ش��ماره 139860330002028059 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001553 آقای/

خانم  یداله اتابکی فرزند حس��ین در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
114/17 مترمربع پالک ش��ماره 1فرعی از1745 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند 

مالکیت مشاعی ثبت دفتر 546صفحه52  . )م الف 5616 (
6- رأی ش��ماره 139860330002029281 مربوط به پرونده کالس��ه 1392114430002003367 آقای/

خانم  باب اله رجبی مطلق فرزند قاس��م در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 50/101 مترمربعاز قسمت هفتم از قسمت دوم از1936 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سندرسمی 

60095_1359/7/5دفتر خانه20قم. )م الف 5617 (
7- رأی شماره 139860330002029389 مربوط به پرونده کالسه 139211443000203365 آقای/خانم  
حمید رجبی مطلق فرزند باب اله در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 
101/50 مترمربع از قسمت هفتم از قسمت دوم از 1936 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری از باب اله رجبی مطلق  . )م الف 5618 (
8- رأی شماره 139860330002027961 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001812 آقای/خانم  
محمد حس��ین صادقی فرزند محمد ابراهیم در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 120 مترمربع پالک شماره 2180 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از احمد خطیبی ومحمد خطیبی وراث حسن خطیبی ثبت دفتر 67 صفحه 256  . )م الف 5619 (
9- رأی ش��ماره 139860330002028756 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001544 آقای/

خانم  علی حیدری شنهایی فرزند محرمعلی در ششدانگ یک  قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
140 مترمربع پالک شماره 2213 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از صاحب جان 

ایمانی فرح آباد صفحه175دفتر 208  . )م الف 5620 (
10- رأی ش��ماره 139860330002028926 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002024 آقای/
خانم  اصغر ابراهیمی مطلق فرزند محمد حس��ین در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 114 مترمربع پالک شماره 23فرعی از 2305 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند رسمی به 

نام متقاضی انتقالی 13511مورخ93/12/07دفتر 91قم  . )م الف 5621 (
11- رأی ش��ماره 139860330002029064 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001363 آقای/

خانم  عفت لیاقتی فرزند ش��عبان در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
58/92 مترمربع پالک شماره 2484 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع االسطه 

از ربابه همایون فال  . )م الف 5622 (
12- رأی ش��ماره 139860330002027137 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002001061 آقای/

خانم  حجت علی محرمی فرزند علی وردی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 92/26 مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده 1955 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی خریداری مع االسطه از ابوالحسن افسر ورثه حسن افسر  . )م الف 5623 (
13- رأی ش��ماره 139860330002027793 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000575 آقای/

خانم  یداله برزه کار فرزند ابوالفتح در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
7/74 مترمربع پالک شماره 1565/11/75 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی 
ب��ه میزان3/7مت��ر ومبایعه نامه عادی خری��داری از محمود برزه کار بمیزان3/7متر ثب��ت دفاتر الکترونیکی به 

شماره671و672  . )م الف 5624 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند مالکیت 
رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )قدس( آ-9816079
تاریخ انتشار اول: 1399/01/27
تاریخ انتشار دوم: 1399/02/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه9900060اجرای ثبت سبزوار
بدی��ن وس��یله ب��ه آق��ای سیدحس��ین بازقن��دی ن��ام پدر:س��یدرحیم تاری��خ تولد:1363/09/01ش��ماره 
ملی:0793785057ش��ماره شناسنامه:4256به نشانی:س��بزوار خیابان طالقانی خ امام رضا ابالغ می شود که 
خانم نجمه عنبرستانی جهت وصول تعدادچهارده عدد سکه کامل بهارآزادی رایج طال به استناد مهریه مندرج 
در س��ند ازدواج ش��ماره 11430مورخ1390/06/26دفترخانه ازدواج7شهرسبزواراستان خراسان رضوی علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900060در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/02/10محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین 
نام��ه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود وچنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.) م الف 99/1937( آ-9900589
بهروز خسروجردی-معاون اجرای اسناد رسمی سبزوار

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004045 � 1398/10/30 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز غالمی مقدم فرزند غالمرضا بش��ماره 
شناسنامه3459 وشمماره ملی 5239215659  نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 150 متر مربع 
قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حس��ین دس��تگردی   محرزگردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900546

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/13                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/29

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004370 � 1398/11/28 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قاصدی  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه وشماره 
ملی 5230004630  نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 104/79 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت س��هراب پس��ندیده  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900547
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/29

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306339000361 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم محمودس��بزوی فرزند احمد بش��ماره شناسنامه 55صادره از س��بزوار در یک قطعه زمین 
مزروع��ی به مس��احت20700/44مترمربع پالک فرعی از9اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در بخش10حوزه 
ثبت ملک خوش��اب خریداری از مالک رس��می آقای حاجی علی خوش��ابی فرزند قاسم محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 98/100/3328(9816045
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/01/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/02/13
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

» آگهی تحدید حدود اختصاصی «
نظ��ر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ امالک ذیل که در مالکیت آقای محم��د رحماني فرزند رحیم به عمل 
نیامده اس��ت لذا در مورخه 1399/03/06 روز س��ه ش��نبه قبل از ظهر تحدید حدود خواهد شد بدینوسیله از 
مجاورین و صاحبان حقوق و نمایندگان ذیربط دعوت می ش��ود در روز تحدید حدود در محل حضور داش��ته 
باشند و عدم حضور مانع از تحدید حدود نخواهد شد اشخاصی که اعتراضی داشته باشند حداکثر از روز تحدید 
حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم 
نموده و باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی تحدید حدود و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت اسناد تس��لیم نماید اداره ثبت اسناد بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد .
1 – شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعي تحت پالک 61 فرعي از 49 – اصل��ی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی 

میاندوآب واقع در اوزون قشالق  آ-9900592
تاریخ انتشار : روز شنبه مورخ 1399/02/13

قنبر محمدوند  -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
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مرجع تصمیم گیرنده برای برگزاری کنکور ۹۹ ستاد ملی مقابله با کروناست  خانه ملت: احمد همتی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مرجع تصمیم گیرنده برای برگزاری کنکور 
۹۹ ستاد ملی مقابله با کروناست، گفت: سازمان سنجش باید آماده برگزاری کنکور در هر زمانی باشد. وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور باید با در نظر داشتن تمهیدات بهداشتی و با لحاظ فاصله گذاری اجتماعی، 

آماده برگزاری کنکور باشد، ولی تصمیم گیرنده در این خصوص ستاد ملی مقابله با کروناست و ضرورت دارد هرچه سریع تر در این باره اعالم نظر رسمی کند تا داوطلبان و خانواده های آن ها از بالتکلیفی خارج شوند.

۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند©
مهر: ناصر چمنــی، رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران گفت: بیش 
از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی 
کار می کنند و با موضوع نداشتن امنیت 

شغلی مواجه هستند.
 وی بــا بیان اینکه مطالبــات کارگران 
روز به روز نســبت به سال های گذشته 

بیشتر می شود و ما فقط نام »روز کارگر« را داریم، اظهار کرد: مهم ترین مطالبات 
جامعه کارگری برای امســال مربوط به میزان دستمزد است که متأسفانه دولت 
نتوانســت در نقش »بی طرفانه« وظیفه خود را انجام دهد و به جای اینکه مجری 
قانون باشد خود به عنوان طرفدار گروه کارفرمایی نقش ایفا کرد. در واقع به جای 
اینکه گفته شود مشکالت جامعه کارگری حل شده همه ساله قسمتی هم به آن ها 

اضافه می شود.
به گفته وی حتی در ایام کرونا هم حمایتی از کارگران نشده، این در حالی است که 
شغل کارگران با خطر مواجه شده است. شاید در رسانه ها گفته شود حمایت صورت 
گرفته اما ما چیزی ندیدیم. حتی در زمان واریز کمک معیشتی بنزین، ما گفتیم 
حداقل به کانون ها و انجمن های کارگری اعالم شــود که به چه تعداد کارگر این 
بسته واریز می شود اما هیچ عددی اعالم نشد. چمنی گفت: تنها حمایت از جامعه 
کارگری، معرفی به بیمه بیکاری بوده است که آن هم فقط بخشی از کارگران را 

دربرگرفته و مشخص نیست از چه زمانی واریز شود.

 آزمایشگاه های جهاد دانشگاهی ©
به مبارزه با کرونا اختصاص یافتند

حمیدرضــا طیبــی، رئیس  ایرنــا: 
جهاددانشگاهی با اشــاره به تازه ترین 

اقدام های این نهاد برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، گفت: جهاد دانشــگاهی 
در هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی تعدادی از 

آزمایشگاه های خود را به مقابله با کرونا اختصاص داده است. وی افزود: در هماهنگی 
با وزارت بهداشت، برخی از آزمایشگاه های جهاددانشگاهی مانند رویان، ابن سینا، 
پژوهشکده معتمد و جهاددانشگاهی خراسان رضوی به انجام تست های مربوط 
به کرونا اختصاص یافته اند. همچنین در حال ادامه آماده ســازی برای راه اندازی 
آزمایشگاه در جهاددانشگاهی قم و مرکز ملی ذخایر ژنتیک جهاددانشگاهی هستیم.

 جزئیات امتحانات پایان سال ©
و ارزیابی دانش آموزان ابتدایی اعالم شد

تســنیم: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
تشــریح شرایط برگزاری امتحانات پایان ســال دانش آموزان دوره ابتدایی گفت: 

ارزیابی پایان سال با محوریت معلم انجام می شود.
وی افزود: برای دانش آموزان ابتدایی براســاس دستورعمل تهیه شده و جلسات 
شــورای عالی آموزش و پرورش، ارزیابی معلم مدنظر است که به شیوه کیفی و 
توصیفی انجام می شــود، همچنین امتحانات هماهنگ پایه ششم که به صورت 

منطقه ای برگزار می شد، امسال حذف شده است.
حکیم زاده ادامه داد: در پایه های ابتدایی پس از آنکه محتوای کتاب های درســی 
پایان و کار آموزش به اتمام رســید، ارزیابی دانش آموزان با محوریت معلم انجام 
می شود. خانواده ها نگران نباشند، پیش بینی شده با توجه به اهمیت مهارت های 
پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن به ویژه در پایه های اول اگر الزم باشد برنامه 
جبرانی برای این دســته از دانش آموزان در نظر گرفته شــود و در شــروع سال 
تحصیلی آینده  ارزیابی انجام خواهد شد تا دانش آموزان مهارت های پایه را کسب 
کننــد و به پایه باالتر بروند، اطمینــان از یادگیری صحیح مهارت های پایه جزو 

برنامه های آموزش و پرورش است.

 جامعه/ اعظم طیرانی   از جمله پیامدهای 
بیماری ها  برخی  به  ابتال  اجتماعی  و  روانی 
و  جامعه  هر  در  واگیر  بیماری های  به خصوص 
ویروس  شیوع  سخت  روزهای  این  در  به ویژه 
واکنش های  از  بیمار  وحشت  و  ترس  کرونا، 
اجتماعی، اَنگ بیماری و عامل انتقال بودن است 
که به خاطر هجمه سنگین این بیماری بر ابعاد 

مختلف جامعه، به این مهم توجه نشده است.
بر اســاس نظر کارشناسان ســازمان بهداشت 
جهانی، شیوع فعلی COVID1۹ موجب استیگما 
و رفتارهــای تبعیض آمیز اجتماعی علیه افراد با 
قومیت های خاص و همچنین هر کسی که تصور 

می شود با ویروس در ارتباط بوده، شده است.
تصورهای اشتباه مردم، کاربرد کلمات با بارمعنایی 
منفی، انتشــار اطالعات غلط و تفسیر نادرست 
از بیمــاری از جمله علــل و عوامل ایجادکننده 
استیگمای اجتماعی و ترس از استیگما در این 

بیماران و افراد مرتبط با آن هاست.
ترس از استیگمای اجتماعی و به تبع آن ترس 
از برچسب خوردن، مورد تبعیض قرارگرفتن، 
طرد شدن و مسائل دیگری از این قبیل ممکن 
است موجب پنهان کردن بیماری واجتناب از 
قرنطینه اصولی شــود؛ غافل از اینکه این کار 
موجب افزایش شــیوع و مانع جدی در توقف 

بیماری است. 

استیگما یا َانگ اجتماعی در زمینه سالمت »
امیر محمود حریرچی، دکترای جامعه شناسی 
و متخصص همه گیرشناسی بیماری های واگیر 
در این خصوص می گویــد: جامعه ما پیش از 
شــیوع ویروس کرونا نیز به دلیل تغییر سبک 
زندگــی به جامعــه ای با مــراودات فامیلی و 
حتــی خانوادگی اندک تبدیل شــده بود که 
شــیوع کرونا و فاصله گذاری فیزیکی به دلیل 
اطالع رســانی غلط از این بیماری این معضل 
فرهنگی را تشدید کرد، چرا که برخی از مردم 
تصور می کنند هر کس باید مراقب خود باشد 
و اگــر بخواهد از دیگران مراقبت کند خودش 

در معرض خطر قرار می گیرد. 
این اســتاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت مراقبت 
از سالمندان و ســالخوردگان در شرایط فعلی 
می افزاید: ما می توانستیم با رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی و رعایت اصول بهداشــتی، از یکدیگر 
به ویژه سالمندان مراقبت کنیم و اجازه ندهیم 
ترس از ابتال به کرونا این شــرایط ســخت را 

به ویژه برای سالمندان سخت تر کند. 
به گفته حریرچی استیگما یا همان اَنگ اجتماعی 

در زمینه سالمت، یعنی ارتباط منفی افراد با یک 
شــخص یا گروهی از مردم کــه در ویژگی های 
معین یک بیماری خاص شریک هستند و یا این 
بیماری را دارند. بنابراین، درجامعه نباید به گونه ای 
رفتار کنیم که کرونا به یک تابو تبدیل شود و تا 
جایی پیش رود که یا مبتالیان به بیماری کرونا 
در مورد مشکالت خانواده و عزیزان خود احساس 
گناه کننــد و یا تعداد زیــادی از خانواده ها که 
عزیزانشــان به این بیماری مبتال شده و اکنون 
نیز مبتال هســتند این احســاس را پیدا کنند. 
بنابراین اگر با ایجاد ترس از این بیماری، موجب 
طرد بیماران از ســوی خانــواده و فامیل آن ها 
شــویم این رفتار غلط نه تنها موجب طوالنی تر 
شــدن بیماری خواهد شد، بلکه روحیه بیماران 
و روابط عاطفی آن ها دچار آســیب می شود که 
حتی پس از بهبــود بیماری نیز تا مدت ها باقی 
خواهــد ماند. به طور حتم ســالم ماندن از نظر 
ذهنی، عاطفی و روان شناختی از عناصر اساسی 
در مدیریت بیماری کرونا هستند و ضرورت دارد 

همه ما اقدام های الزم را برای 
مراقبت از بهسازی عاطفی خود 
و اطرافیانمــان انجام دهیم و 
اهمیت آن ها را کمتر از اهمیت 

سالمت جسمی ندانیم.

 فاصله اجتماعی »
یا فاصله فیزیکی؟

ایــن اِپیدمیولوژیســت ادامه 
می دهد: متأســفانه مسئوالن 

وزارت بهداشــت و شــخص رئیس جمهور در 
رســانه ملی بر ایجاد فاصلــه اجتماعی تأکید 
دارنــد، در حالی که این اصطالح غلط اســت 
و ما باید در شــرایط فعلــی ارتباط اجتماعی 
خــود را به طور آگاهانه با ســایر افراد جامعه 
به ویژه اقشــار آسیب پذیر اقتصادی، حفظ و با 
رعایت فاصله فیزیکی از انتشــار ویروس کرونا 

پیشگیری کنیم.
دکتر حریرچی می افزاید: باید بکوشیم با کنار 

خودخواهی هایمان،  گذاشتن 
به جای انگ زدن های ناپسند 
بــه افــراد مبتال بــه کرونا و 
خانواده آن ها بــه افرادی که 
وضعیت اقتصادی ضعیف تری 
دارند در حد توان کمک کنیم 
و با حفــظ فاصلــه فیزیکی 
الزم، از حــال و روز آن هــا 
مطلع باشیم تا در این شرایط 
اقتصادی  کمبودهای  سخت، 

سختی زندگی آن ها را مضاعف نکند. 
این پژوهشــگر اجتماعی با بیان اینکه آماری 
که از ســوی کشــورهای مختلــف جهان در 
خصوص بیمــاری کووید 1۹ ارائه می شــود، 
آمار مبتالیان شناســایی شده است، می گوید: 
براســاس علم اپیدمیولوژی ممکن است تعداد 
مبتالیان در جامعه پنج تا 10 برابر آمار اعالم 
شده باشد؛ در بســیاری از موارد ناقالن بدون 
عالمت هســتند که حضور این افراد در جامعه 

نه تنها ضرورت رعایت نکات بهداشــت فردی، 
بلکه رعایت فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از 

ماسک را افزایش می دهد. 
حریرچــی ادامه می دهد: نبایــد اجازه دهیم 
شــیوع ویروس کرونا در جامعه بهانه ای برای 
بی خبری از حال و احــوال نیازمندان جامعه 
به ویژه در مــاه مبارک رمضان شــود که اگر 
ایــن اتفاق بیفتد به طور حتم روابط انســانی 
و عاطفی ما خدشه دار خواهد شد و ترمیم آن 

کار بسیار دشواری است.  

مبتالیان کووید 19 متهم نیستند»
 اما سید حسن موســوی چلک، رئیس انجمن 
مــددکاران اجتماعــی ایــران در این خصوص 
می گوید: بیماری کووید 1۹، بیماری نیست که به 
دلیل ابتال به آن، به افراد اَنگ بزنند. این ویروس 
بحران جهانی است که ممکن است افراد زیادی 
از سراســر دنیا به آن مبتال شوند و در این بین 
برخی بهبود می یابند و برخی نیز فوت می شوند. 
وی می افزایــد: با توجه به نــوع بحران، برخورد 
مــردم با افــراد مبتال و خانــواده آن ها متفاوت 
اســت، اما ایــن فاصله گذاری هــای فیزیکی و 
رعایت نکات بهداشــتی به معنای اَنگ زدن و یا 
استیگمای اجتماعی به بیماران مبتال به کرونا و 
یا خانواده هایی که عزیزانشان را به دلیل ابتال به 
کرونا از دست داده اند نیست؛ چرا که بسیاری از 
مسئوالن عالی رتبه کشورها به این بیماری مبتال 
شده و پس از بهبودی و رعایت دوران قرنطینه با 
رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی به 
فعالیت های اجتماعی خود پرداخته اند. در جامعه 
نیز شرایط همین گونه است و مبتالیان می توانند 
پس از بهبــودی و رعایت دوران قرنطینه، مانند 
سایر افراد جامعه با رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و اصول بهداشتی در صورت ضرورت، فعالیت های 

اجتماعی خود را دنبال کنند.
به گفته وی در ابتدای کار مردم از روی ناآگاهی و 
ترس از انتقال ویروس، از این افراد و خانواده های 
آن ها فاصله می گرفتند که در این قبیل بحران ها 
ترس یک پدیده طبیعی و تا حدی مفید است، 
اما در همان شرایط هم کرونا اَنگ و یا استیگمای 
اجتماعی محسوب نمی شد و در هیچ جامعه ای 
مبتالیان به بیماری کووید 1۹ و یا خانواده های 
آن ها متهم محسوب نمی شوند و کسی به آن ها 
برچســب اجتماعی نامیمــون نمی زند، چرا که 
هر یک از ما ممکن اســت به این بیماری مبتال 
شــویم و یا حتی بدون بروز عالئم بالینی مبتال 

شده باشیم. 

کارشناسان از پیامدهای نگاه غلط به بیماران کرونایی می گویند

 کرونا گرفتند، گناه که نکردند!

در هیچ جامعه ای 
مبتالیان به بیماری 

کووید 1۹ و یا 
خانواده های آن ها 

متهم محسوب 
نمی شوند

بــــــرش
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خـبـر

 شنبه 13 اردیبهشت 13۹۹  8 رمضان 1441 2 می 2020  سال سی و سوم   شماره ۹235 

برگ س���بز - سند کمپانی - س���ند محضری خودروی پژو 
405 مدل  1387  رنگ خاکس���تری متالیک شماره پالک

  74 ای���ران 722 س 35  ش���ماره موت���ور 12487071072  
 naam01ca68e369325 شاس���ی  ش���ماره 
مفقودگردی���ده واز درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د. 
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4
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آ

س���ند کمپانی موتور س���یکلت راکز 125 مشکی مدل 
1393 رنگ مشکی به شماره انتظامی 94354/775  
ش���ماره موت���ور 0H5ce1011499 و ش���ماره شاس���ی

مالکی���ت  ب���ه    N2G *** 125R9313462
محم���د امین حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99

00
55

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع

99
00

57
5

برگ سبز، کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری پژو 206 رنگ 
قرمز سیر متالیک  مدل 1389 به شماره موتور 14189001257 
و شماره شاس���ی naaP31eG3aJ235978 به شماره 
انتظام���ی 797 ب 34 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت مه���دی 
یعقوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
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ی 
گه

آ
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رن���گ   1382 م���دل  پی���کان  خ���ودرو  کمپان���ی  س���ند 
س���فید به ن���ام محمدعلی احم���دی فرزن���د : علی اکبر 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52 ب 127 ای���ران 18 ش���ماره 
شاس���ی : 11158206814وش���ماره موت���ور: 82502763 
مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبار س���اقط م���ی گردد. دی

قو
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آ
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برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری  پ���ژو 405  مدل 
 124K0120857 1391 رنگ نقره ای  به شماره موتور
NAAM11CA6DR913547ب���ه  شاس���ی  ش���ماره  و 
ب���ه   36 ای���ران    57 انتظام���ی 382  ص  ش���ماره 
مالکی���ت س���ید محم���ود پروان���ه حس���ینی  مفق���ود 
میباش���د. س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده  دی
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ب���رگ س���بز ، س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودرو س���واری 
و   S013396 ب���ه ش���ماره موت���ور رن���و 5 م���دل 1379 
ش���ماره شاس���ی PSX68e9020123 به شماره انتظامی 
طالب���ی   ج���واد  مالکی���ت  ب���ه   12 ای���ران  ط 86   474
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی م���دل 1391 رنگ 
قرمز روغنی به شماره انتظامی 12 ایران 814 ک 
13  ش���ماره موتور LFW01011a و شماره شاسی

n3HKa1ce3Tam19252 به مالکیت قاس���م 
چوپان���ی بارانی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز ، س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودرو س���واری 
و   054178 موت���ور  ش���ماره  ب���ه   1371 م���دل   5 رن���و 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   253513 شاس���ی  ش���ماره 
 332 ط 91 ایران 12 به مالکیت نصرت خانم خورسندی  
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارت سوخت - کارت خودرو - بیمه نامه خودروی سمند 
eF7 م���دل  1396  رن���گ س���فید-روغنی ش���ماره پ���الک
  147H0321234 12 ای���ران 433 و 97  ش���ماره موت���ور  
شماره شاس���ی naacJIJe5HF228779 نام فاطمه 
امامیان مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی و برگ سبز و بنچاق سند خودروی کمپرسی 
بنز مدل 1385 به شماره شاسی 37435516607895 
و ش���ماره موتور 33593210099149 و شماره انتظامی 
52 ای���ران 551 ع 13 متعل���ق به خان���م هاجر نصیری 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.  دی
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ب���رگ س���بز ، س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودرو س���واری 
 023185 موت���ور  ش���ماره  ب���ه   1369 م���دل   5 رن���و 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   223011 شاس���ی  ش���ماره  و 
 314 ص 54 ایران 12 به مالکیت حمیدرضا جمعه پور زاده
دی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د. 
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب طیبه حسینی فرزند عوض 
علی ش گذرنامه ST006362  صادره از افغانستان 
افزار  سخت  رشته  کاردانی  تحصیلی  مقطع  در 
 1388/7/19 تاریخ  و   2624 شماره  به  کامپیوتر 
صادره  کامپیوتر  افزار  سخت  رشته  کارشناسی  و 
و   2681 شماره  با  خیام  عالی  آموزش  موسسه  از 
تاریخ  1388/7/25 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به 
آدرس: مشهد، بلوار امام علی، بلوار شهید رفیعی 
میدان شهید مطهری، دانشگاه خیام ارسال نمایند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828913(

 آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8332 و شناسه ملی 10380241012

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز اصفهان )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 10260389933 
شرکت پرسی ایران گاز تهران )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی10102299830 شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران 
گاز )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 10102416532 آقای محمد حسین افتخاری به شماره ملی 0652081088 و آقای غالمعلی 

رحیمی به شماره ملی 0730069397
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828874(

 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت زیره و زعفران ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17375 و شناسه ملی 10380329509

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند 
از آقای محمد جواد رضایی به شماره ملی 0933835558 و آقای منوچهر رضایی به شماره ملی و 0945056801وآقای محمد تقی 
رضایی به شماره ملی 0920049583 برای مدت دو سال انتخاب شدند -خانم تکتم جالئیان رمضانپور به شماره ملی 0934608660 به 
سمت بازرس اصلی و آقای محمد جالئیان رمضانپور به شماره ملی 0939730669 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
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 آگهی تغییرات شرکت پخش رضوی شرکت 
و   22979 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380384461

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,09,03
راهبر  مفید  حسابرسی  موسسه   : شد 
برای سال مالی 1398 به عنوان ناظر 

تصفیه تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)828922(
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 آگهی انحالل شرکت عایق صنعت پایا 
جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
59788 و شناسه ملی 14006279830

العاده  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,20 مورخ 
-1 انحالل شرکت به تصویب مجمع رسید و آقای 
هانی شایسته صدفیان0942911407 برای مدت 2 
سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل 
مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان  تصفیه: 
، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام خمینی ، 
خیابان لشگرثامن االئمه4]امام خمینی47[ ، خیابان 
لشگر ثامن االئمه ، پالک 18 ، طبقه همکف با کد 

پستی 9174784764 می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828910(
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ارگ  طرح  آفرینش  شرکت  انحالل  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مانا 

56827 و شناسه ملی 14005495950

العاده  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,19 مورخ 
آقای  و  رسید  مجمع  تصویب  به  شرکت  انحالل 
جعفر نجفی زاده0943392802 برای مدت 2 سال 
به سمت مدیر تصفیه انتخاب و آدرس محل تصفیه: 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
بلوار   ، مرکزی ، شهر مشهد، محله سه راه زندان 
شهیدقانع ، خیابان شهیدستاری 3 )شهیدقانع 16( ، 
پالک 21 ، طبقه همکف کد پستی : 9189886479 

می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828890(
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رضا  در  آلومینیوم  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10463 

و شناسه ملی 10380261843

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,01,19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
به  روغنی  هاشم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
روغنی  حسین  و   0941768988 ملی  شماره 
به شماره ملی 0946116709 و اعظم علیزاده 
به   0932066690 ملی  شماره  به  بذرافشان 
سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال 
کثیراالنتشار قدس  گردیدند. روزنامه  انتخاب 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828881(
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رضا  در  آلومینیوم  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10463 

و شناسه ملی 10380261843

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
هاشم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,19
روغنی به شماره ملی 0941768988 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین روغنی به شماره 
هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   0946116709 ملی 
ملی  شماره  به  بذرافشان  علیزاده  اعظم  و  مدیره 
0932066690 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای 
است. معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828879(
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 آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 8332 و شناسه ملی 10380241012

ملی  شماره  به  نجار  علیرضائی  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
بعنوان  ملی10102299830  شناسه  شماره  به  خاص(  )سهامی  تهران  گاز  ایران  پرسی  شرکت  طرف  از  نمایندگی  به   2064977864
اصفهان  گاز  ایران  پرسی  شرکت  طرف  از  نمایندگی  به   0794684157 ملی  شماره  به  هاشمی  سیدحامد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس 
به شماره  انصاری  میالد  آقای  و مدیرعامل  مدیره  رئیس هیئت  نائب  بعنوان  ملی 10260389933  شناسه  به شماره  )سهامی خاص( 
ملی0012461598 به نمایندگی ازطرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 
با  10102416532 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین افتخاری با شماره ملی 0652081088 و آقای غالمعلی رحیمی 
شماره ملی 0730069397 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء 
مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیر عامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضاء مسئول مالی و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره و یابا امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت 

معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )828920(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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فراخوان ارزیابی جهت انتخاب پیمانکار 
واجد شرایط بابت بازپیرایی واحد های اقامتی

) مجموعه گردشگری نمونه چالیدره  (
شرکت گردشگری نمونه چالیدره ) سهامی خاص ( در نظر دارد نسبت به تکمیل 14 
واحد اقامتی و احداث یک واحد کافی شاپ و یک باب ساختمان به منزله مدیریت ، 
انبار و محوطه سازی از طریق برگزاری فراخوان عمومی  نسبت به انتخاب پیمانکار 

واجد شرایط اقدام نماید . 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت در زمینه انجام پروژه مذکور، 
دعوت به عمل می آید که جهت دریافت اسناد ارزیابی تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 99/2/20 به دبیرخانه شرکت مراجعه و حداکثر تا مورخه 99/2/27 مدارک اخذ 

شده را تکمیل و به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند .
آدرس : طرقبه ، کیلومتر دو جاده نغندر ، مجموعه گردشگری نمونه چالیدره
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

حسان دیاب، نخست وزیر لبنان با اشاره به اعتراضات گسترده 
روزهای اخیر در کشور از اقدامات تحریک آمیز برخی در این 
زمینه پرده برداشت و هشدار داد برخی به دنبال موج سواری 

بر خواسته های مردم لبنان هستند. 

»واسیلی نبنزیا« نمایندگی روســیه در سازمان ملل با غلط 
خوانــدن ادعاها دربــاره مرگ روند مذاکرات صلح ســوریه 
در »آســتانه«، گفت یک هفته پیش بود کــه وزرای خارجه 
کشورهای ضامن )روسیه، ایران و ترکیه( در ویدئوکنفرانس 

شرکت کردند.

کاطع الرکابی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با 
اشاره به برخی درخواست ها درباره خروج نیروهای حشدالشعبی 
از مناطق آزاد شــده از لوث داعش، در این باره هشــدار داد و 

تأکید کرد این عمل دارای تبعاتی خطرناک خواهد بود.

سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار 
کرد ائتالف متجاوز سعودی برخالف آتش بس ادعایی، در سه 

هفته گذشته ۷۰۰ حمله هوایی را به یمن انجام داده است.

 شورای انتقالی جنوب یمن از سعودی ها 
و عبدربه خواست همه چیز را تحویل دهند

ضرباالجلخودمختارهابرایخارجیها
  جهان/ نیک پندار   شــورای انتقالی جنوب یمن بر 
پایبندی اش به خودمختاری در جنوب این کشــور تأکید 
کرد و به دولت مستعفی یمن و نیروهای عربستان سعودی 
در جزیره »سقطری« تا نیمه شب دیشب مهلت داد مراکز 
ایست بازرسی خود را برچینند. در این بیانیه آمده، دولت 
نامشروع عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی 
یمــن با هماهنگی عناصر تنــدرو، اقدام های نظامی علیه 
نیروهای جنوب را تشدید کرده است.این شورا همچنین به 
دولت مستعفی یمن و نیروهای عربستان سعودی در جزیره 
سقطری تا نیمه شب دیشب مهلت داده بود مراکز ایست 
بازرســی خود در ورودی های شهر حدیبو را برچینند. در 
آغاز ششمین سال جنگ نابرابر ائتالف سعودی علیه یمن، 
این دومین بار اســت که روابط بین جدایی طلبان جنوب 
یمن و دولت مستعفی و فراری این کشور شکرآب می شود. 
جدایی طلبان همواره مورد حمایت امارات بوده اند و دولت 
مستعفی هم مورد حمایت ســعودی. اما جنوبی ها اصرار 
دارند عبد ربه منصور هادی، سیاست های نادرستی در قبال 
آن ها داشته و حتی مناصب به عدالت تقسیم نشده است. 
اما از این مسئله نباید بگذریم که این اتفاق بیش از هرچیز 
نشان دهنده عمق اختالفات راهبردی جنوبی ها و عبد ربه 
است. اختالفاتی که با طوالنی شدن جنگ در یمن، بیش 
از پیش نمایان می شود و حاال دیگر طرفین برای یکدیگر 

کمتر احترامی قائل هستند.

محمد الحضرمی، وزیر خارجه دولت مســتعفی یمن نیز، 
اعالم خودمختاری شــورای انتقالی جنــوب یمن و تداوم 
شورش مسلحانه علیه این دولت را نشانه وابستگی آن به 
خارج خواند. وی در این باره گفت: شورای انتقالی جنوب 
یمن از وضعیــت فاجعه بار عدن برای اجــرای طرح های 
ماجراجویانه و بی پروای خود ســوء اســتفاده کرد.شورای 
انتقالــی جنوب یمن )مــورد حمایت امارات( یکشــنبه 
خودمختاری و وضعیت فوق العاده در تمامی اســتان های 
جنوبی را اعالم کرد؛ اقدامی که با واکنش عربستان مواجه 
شد. عربستان دو طرف را به رعایت توافق نامه ریاض تشویق 
کرد. عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری 
یمن هم این اعالم خودمختاری را ادامه »شورش مسلحانه« 
خواند. این شورا همچنین از ائتالف سعودی و جامعه جهانی 
خواســت از تدابیر دولت خودمختار حمایت کنند.با اصرار 
جنوبی هــا بر خودمختاری، دعوای بیــن ریاض و ابوظبی 
وارد مرحله تازه تری شده است. حاال دیگر جنگ در یمن 
چندجانبه می شــود، در یک طرف انصاراهلل، ارتش و مردم 
یمن قرار دارند که از ابتدا بر سیادت و استقالل یمن از همه 
نیروهای خارجی تأکید کرده اند و در طرف دیگر جبهه ای 
متشتت، متشکل از جنوبی ها )با حمایت امارات(، عبد ربه 
منصور هادی و سران فراری ارتش )با حمایت سعودی ها(، 
داعش و القاعده. حال فقط باید گفت این کشور فقیر باز هم 

روزهای سیاه تری را انتظار می کشد.

ایسنا: مرکز رســانه ای »ائتالف جوانان ۱۴ 
فوریه« بحرین روز گذشــته در نخســتین 
جمعه ماه رمضان مراســم روز ملی برچیدن 

پایگاه های آمریکا از این کشور را برگزار کرد.
خبرگزاری رسمی عراق: سخنگوی معاون 
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از تشکیل 
یک کمیته فنی برای حل و فصل اختالفات 

میان اقلیم و دولت مرکزی عراق خبر داد.
روســیا الیوم: کنســت )پارلمــان رژیم 
صهیونیستی( موافقت کرده  نخست وزیری 
این رژیم به طور تناوبی بین بنیامین نتانیاهو و 
بنی گانتس، رهبر حزب »آبی و سفید« دست 

به دست شود.

وزیر خارجه پاکستان در گفت وگو با ظریف: 
حمایت رهبر انقالب از مردم ©

کشمیر ستودنی است
تسنیم: وزارت خارجه 
انتشــار  با  پاکســتان 
از  بیشــتری  جزئیات 
گفت وگوی تلفنی »شاه 
وزیر  قریشی«  محمود 

خارجه پاکستان و »محمدجواد ظریف« که دو 
روز پیش صورت گرفت، آن را عامل گسترش 
روابط دو کشور دانست. وزاری خارجه ایران و 
پاکستان در این گفت وگو به بیان دیدگاه های 
خود در مورد صلح افغانســتان پرداختند و 
قریشی گفت: ما همچنان به ایفای نقش خود 
برای برقراری صلح در این کشور ادامه خواهیم 
داد. قریشــی گفت: حمایت های مداوم رهبر 
معظم انقالب از مردم کشمیر ستودنی است 
و دیگر کشورهای جهان نیز باید درک کنند 
که شــرایط حاد و سخت در کشمیر نیاز به 
همکاری و همراهی همگانی دارد تا بهتر شود. 
وی افزود: نهادهای بین المللی و جامعه جهانی 
باید مانع تداوم ظلم هند در کشمیر و سیطره 

غیرقانونی دهلی نو بر این منطقه شوند.

مخالفت احزاب شیعه با ©
 برخی برنامه های دولت 

جدید عراق
ایسنا: دفتر رسانه ای حسن الکعبی، معاون 
رئیــس پارلمان عراق اعالم کرد نخســتین 
جلسه کمیته »بررسی و بحث« برای بررسی 
برنامــه پیشــنهادی مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر مکلف این کشور به ریاست وی 
و با حضور شماری از نمایندگان برگزار شد. 
در این بیانیه آمده اســت: در جلسه تمامی 
جزئیــات برنامه »مختصــر« دولت الکاظمی 
مورد بررسی قرار گرفت و روی بندهای ویژه 
مقابلــه با چالش های کنونی کشــور تمرکز 
شد. در همین حال، سعد السعدی، نماینده 
ائتالف الفتح در پارلمان عراق از نشست مهم 
الکاظمی با رهبران احزاب شیعه برای بررسی 
سه پرونده کابینه دولت، بررسی برنامه دولت 
و توافــق درباره موعد جلســه پارلمان برای 
دادن رأی اعتمــاد به کابینه دولت خبر داد. 
وی به جزئیات و نتایج این نشست اشاره ای 
نکرد. در همین راســتا، شفق نیوز به نقل از 
منابع آگاه از مخالفت احزاب شیعه با برنامه 
دولت الکاظمی پرده برداشــت. طبق گفته 
این منابع، بیشــتر احزاب شیعه به مصطفی 
الکاظمی اعالم کردند به دلیل مشخص نبودن 
موعد دقیق برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
در برنامــه دولتی ارائه شــده بــه پارلمان و 
همچنین نداشــتن بخش ویژه ای در زمینه 
اخراج نظامیــان آمریکا و خارجی از عراق به 

این برنامه رأی نخواهند داد.

افشای تهدید ترامپ به قطع ©
حمایت نظامی از عربستان

ایرنــا: رویتــرز در گزارشــی اختصاصی 
از چگونگــی تهدیــد دونالــد ترامپ علیه 
محمدبن ســلمان ولیعهد عربســتان پرده 
برداشــت. در این گزارش گفته شده ترامپ 
در ۲ آوریــل )۱۴ فروردین( در تماس تلفنی 
با »محمد بن ســلمان« ولیعهد عربستان او 
را تهدید کرده که اگر ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت، اوپک، کاهش عرضه نفت را 
آغاز نکند، کاخ سفید نیز از اقدام کنگره برای 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از عربســتان 
جلوگیری نخواهد کرد. گفته شده این پیام 
تهدیدآمیز ترامپ درســت ۱۰ روز پیش از 
اعالم کاهش تولید نفت اوپک صورت گرفته 
اســت. در این گزارش همچنین گفته شده 
ولیعهد عربستان در هنگام گفت وگوی تلفنی 
با ترامپ، همه اطرافیان و دســتیاران خود را 
از اتــاق گفت وگو بیرون کــرده بود تا امکان 
گفت وگوی خصوصی با رئیس جمهور آمریکا 
را داشته باشد. پیش از این برخی سناتورهای 
آمریکا از جمله »کوین کرامر« و »دن سولیوان« 
پیش نویس قانونی را دنبال کرده بودند که بر 
اساس آن قرار بود آمریکا تمام نیروهای خود به 
همراه سامانه های پاتریوت و سامانه های دفاع 
موشــکی را از عربستان سعودی خارج کند. 

اعتراض مسالمت آمیز با مسلسل!
مخالفان قرنطینه به توصیه 

ترامپ عمل می کنند
قانون گذاران  کــه  حالــی  در  گاردین: 
میشیگان در این ساختمان در حال بررسی 
درخواست فرماندار این ایالت برای تمدید 
قوانین قرنطینه بودنــد، صدها معترضی 
که برخی از آن ها مسلسل داشتند تالش 
کردند خود را به صحن قانون گذاری این 
ساختمان برســانند. این معترضان حتی 
وارد البی این مجتمع شدند اما با مقاومت 
نیروهای پلیس و کارکنان مواجه و مجبور 
به خروج از ساختمان شدند. پیش از این 
ترامپ گفتــه بود، دولت فــدرال قوانین 
مربوط به قرنطینه را تمدید نمی کند و آن 

را به فرمانداران ایاالت واگذار می کند.
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عکس نوشت

جسدِکشیباکامیوناثاثِکشیجسدِکشیباکامیوناثاثِکشی
با افزایش شمار قربانیان بیماری کرونا در آمریکا و به ویژه نیویورک، حاال 
دیگر شرکت های کفن و دفن، اجساد را با کامیون های مخصوص حمل 
گوشــت و اثاثیه جابه جا می کنند. در همین زمینه روز گذشته خبری 
منتشــر شد که نشان می داد، یک شرکت حمل و نقل، 6۰جسد را در 
یک کامیون حمل اثاثیه جا داده و برای انجام امور کفن ودفن جابه جا 
می کرده اســت. پلیس نیویورک هنگامی از ماجرا خبر داد که عابران 
از بوی تعفن اجساد شــکایت کردند. پلیس پس از دریافت گزارش ها 
درباره بوی تعفن اجســاد، منطقه را محاصره و کمی بعد یک خودرو 
یخچال دار برای انتقال اجساد اعزام کرده است. انتقال اجساد در مقابل 

چشم ساکنان محله و مردم معمولی توسط کارگران انجام شده است.

افزایش سه برابری خشونت خانگیخط و نشان برای آنکاراآتش بسی در کار نخواهد بود 
 دست رد دولت لیبی

 به سینه خلیفه
سفیر آمریکا در ترکیه:

اس 400 خریدی ولی فعال نکن
کرونا و اسراری که در اروپای 

مدرن نمایان می شود
یورونیوز: دولت وفاق ملی لیبی مستقر 
در طرابلس روز گذشته با استناد به نقض 
توافق های پیشــین، آتش بــس یکجانبه 
اعالم شــده از ســوی نیروهای وفادار به 
خلیفه حفتــر را رد کرد. نیروهای حفتر،  
فرمانده نظامی حاکم در شرق لیبی پیش 
از ایــن اعالم کرده بودنــد در ماه رمضان 
خصومت ها را پایان می دهند. دولت وفاق 
ملی لیبی هر گونه آتش بس در این کشور 
را نیازمند ضمانت بین المللی عنوان کرده  و 
معتقد است خلف وعده های رخ داده سبب 
شــده هیچ گاه به آنچه آتش بس خوانده 

می شد، اعتماد نکنند.

تســنیم: ســفیر آمریکا در ترکیه در 
خصوص فعال سازی سامانه اس ۴۰۰ از 
سوی ترکیه گفت: ما به صراحت موضع 
خود را به طرف ترک اعالم کرده ایم که 
اگر فعال شود این کشور مشمول قانون 
کاتســا خواهد شد. دیوید ســاترفیلد با 
اشــاره به کمک های پزشکی ترکیه نیز 
عنوان کــرد: ما روابط خــوب و پرباری 
داریم، اما مسائلی نیز وجود دارد که یکی 
از آن ها همین سامانه موشکی اس ۴۰۰ 
اســت و برای اینکه روابط را توســعه و 
گســترش دهیم باید این مسائل را حل 

و فصل کنیم.

جهان: نشریه دی سایت، در گزارشی به 
افزایش چشــمگیر خشونت های خانگی 
در انگلیس در بحــران کرونا پرداخته و 
نوشت: خشــونت هایی در انگلیس شکل 
می گیرد که قباًل وجود نداشــت. ترس 
از بیکاری، از دســت دادن استقالل و یا 
نابودی اقتصاد بسیار زیاد است. بر اساس 
یک گزارش ویژه دولت انگلیس، طی سه 
هفته از دوران قرنطینه ضد کرونایی در 
انگلیس دســت کم ۱6 زن و کودک در 
خانه کشته شــده اند. در شرایط معمول 
در این مدت زمان تنها پنج زن و کودک 

کشته می شدند.

پس از حمایت همه جانبه از اشغالگری صهیونیست ها

 آمریکا برای موافقت با طرح الحاق ©
کرانه باختری شرط گذاشت!

مهــر: در حالی کــه طــرح آمریکایی 
معامله قرن درباره فلسطین که حمایت 
۱۰۰درصدی آن از رژیم صهیونیســتی 
و اجحاف در حق مردم فلســطین حتی 
صدای نزدیک ترین متحدان واشنگتن را 
هم درآورده، حال برخی رســانه ها از یک 
شرط ایاالت متحده برای موافقت با طرح 
الحاق کرانه باختری به ســرزمین های اشــغالی خبر دادند! براساس گزارش های 
رسانه های صهیونیستی، واشنگتن به تل آویو اعالم کرده تنها در صورتی با الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری موافقت خواهد کرد که اسرائیل طرح آمریکا از جمله 
بند مربوط به مذاکرات با طرف فلســطینی را براســاس اصولی که دونالد ترامپ 
مشخص کرده، بپذیرد. کاخ سفید درحال حاضر منتظر ادای سوگند دولت جدید 
اســرائیل و قبول کامل طرح صلح آمریکاست. آمریکا می خواهد بنی گانتس نیز 
طرح او را قبول کند. نتانیاهو به تازگی اعالم کرد اطمینان دارد ترامپ به تعهدات 
خود درباره معامله قرن عمل می کند و الحاق کرانه باختری را به رسمیت خواهد 
شناخت. آمریکا پیش از این از اقدامات توسعه طلبانه صهیونیست ها حمایت کامل 
کرده و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در این باره گفته است تصمیم گیری در 
مورد الحاق کرانه باختری به عهده تل آویو اســت. وزیر خارجه آمریکا همچنین 
گفته اســت، این کشور همکاری تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی خواهد داشت و 

دیدگاه های خود را به صورت خصوصی به آن ها منتقل خواهد کرد. 
حمایت همه جانبه ایاالت متحده از تجاوزات رژیم صهیونیستی در حالی است که 
در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سؤالی در زمینه موضع 
این کشور درباره ادعای مقام های صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری رود اردن 
به اراضی اشــغالی فلسطین گفته است: چین نگرانی خود را درباره طرح اخیر به 
منظور الحاق بخشــی از اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری اعالم می کند 
چرا که این کار نقض قوانین بین المللی و قطعنامه ۲۲3۴ شورای امنیت سازمان 
ملل است. »جنگ شوانگ« همچنین افزود: چین امیدوار است طرف های مربوطه 
از انجام اقدام هایی که تنش ها بین فلسطین و اسرائیل را تشدید می کند، اجتناب 
ورزند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، جامعه بین المللی باید نقشی سازنده 
ایفا و فرایند سیاســی را تقویت کند و برای اجرای راهکار دودولتی و کار برای از 

سرگیری مذاکرات سیاسی بین فلسطین و اسرائیل تالش نماید.
 ســفیران ۱۰ کشــور اروپایی نیز با ارســال اعتراضی بــه وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی در زمینه الحاق کرانه باختری تأکید کردند چنین اقدامی پیامدهای 
جدی برای ثبات منطقه در بردارد. گفته شده رژیم صهیونیستی قصد دارد از ماه 
ژوئیه ســال جاری بخش هایی از کرانه باختری رود اردن را که در جنگ ۱96۷ 

اشغال کرده است به انضمام خاک خود درآورد.

گزارش کوتاه

 خوشحالی فلسطینی ها ©
 از به رسمیت  شناخته شدن حق شکایت!

ایسنا: ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین از گزارش فاتو 
بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی درباره حق طرح دعوی فلسطین علیه 
مقام های رژیم صهیونیســتی در این دادگاه استقبال کرد. وی در این باره افزود: 
دادستان دیوان کیفری بین المللی مهر تأیید بر این حقیقت زد که اختیارات قانونی 
این دیوان شامل سرزمین فلسطین اشغالی ازجمله کرانه باختری و قدس شرقی 
و نوار غزه نیز می شــود.باوجود این، در هر دوحالت این اتفاق یک برد برای رژیم 
صهیونیستی به حساب می آید، چرا که با پذیرش آن از سوی تشکیالت خودگردان 
یک بار دیگر ثابت می شــود که این تشــکیالت حضور اسرائیل در سرزمین های 
اشغالی را به رسمیت شناخته است. المالکی در ادامه از دیوان کیفری بین المللی 
خواست مقدمات اولیه برای صدور تصمیم خود را در سریع ترین زمان ممکن فراهم 
کند. در همین حال، صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 

فلسطین )ساف( گزارش بنسودا را شجاعانه و مسئوالنه خواند.
وی تأکید کرد: افتخار می کنم که وظیفه دادستانی دیوان کیفری بین المللی برای 
احقاق عدالتی که این دیوان به خاطر آن تشکیل شده، به فاتو بنسودا واگذار شده 
است.  دادستان دیوان کیفری بین المللی پنجشنبه در گزارشی حق فلسطین را 
برای مراجعه به این دیوان به منظور تحت پیگرد قرار دادن قانونی اسرائیل به دلیل 

جنایات و تخلفاتش به رسمیت شناخت.
فاتو بنسودا اعالم کرد فلسطینی ها می توانند از طریق این دادگاه علیه مقام های 

رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات مرتکب شده علیه خود اقدام قضایی کنند.
این گزارش 6۰ صفحه ای دالیل و چگونگی صالحیت دیوان کیفری بین المللی در 

اقدام در زمینه جرایم مرتکب شده در فلسطین را توضیح می دهد.
در همین حال، سازمان اروپایی »دیده بان یورو مدیترانه ای حقوق بشر« در بیانیه ای 

از تصمیم دیوان کیفری بین المللی استقبال کرد.
در بیانیه این سازمان آمده است: گزارش دیوان کیفری بین المللی یک گام مهم 
بوده که زمینه تحقق عدالت در حق فلسطینی های قربانی جنایات جنگی اسرائیل 

در کرانه باختری، غزه و قدس شرقی را فراهم می کند.

انفجار خودرو زرهی نظامیان مصری در شمال سینا©
پرس تی وی: ارتش مصر از کشته و زخمی شدن ۱۰ تن از عناصر خود در پی 
انفجار خودروی زرهی در شهر بئر العبد واقع در شمال سینا خبر داد. تامر الرفاعی، 
سخنگوی ارتش مصر در بیانیه کوتاهی گفت در پی انفجار این خودرو زرهی دو 
افســر نظامی کشته و زخمی و هشت نظامی دیگر هم زخمی شدند. سخنگوی 
ارتش مصر در عین حال بر ادامه عملیات رزمی علیه عناصر تروریستی تأکید کرد.

خبر

بدون تیتر

اخبار

چهره

 انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 13 اردیبهشت 1399  8 رمضان 1441 2 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9235 

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

12/2813/01

23/4100/14 4/014/36

19/2019/52

5/366/10

19/4020/11

خوش خدمتی نازی ها برای صهیونیست ها
 جهان/ مهدی خالدی   آلمان ظاهراً هنوز 
هم دارد تاوان داســتان ساختگی هولوکاست 
)ادعای کشتار دسته جمعی یهودیان به دست 
نازی هــا در جریان جنگ جهانی دوم( را پس 
می دهد. این کشور که تا هنگامه فرو ریختن 
دیوار برلین در 9 نوامبــر ۱989 )میالدی( و 
همگرایی دو آلمان شرقی و غربی، در 3 اکتبر 
۱99۰ روابط سردی با تل آویو داشت، کم کم 
خود را به این رژیم نزدیک کرد و امروز به یکی 
از حامیان اصلی صهیونیست ها در جهان تبدیل 

شده است. 
وزارت امــور خارجه آلمان اگرچــه بعضاً به 
تداوم شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در 
مناطق اشغالی فلسطین و کرانه باختری و یا 
حمله های گاه و بیگاه این رژیم متجاوز به لبنان 
انتقادهایــی وارد کرده اما ایــن مواضع از حد 
اظهارات کالمی فراتر نرفته. برلین در سالیان 
اخیر همواره در زمین بازی صهیونیست ها قرار 
داشته و هر گونه انتقاد برلین به اقدام های رژیم 
صهیونیستی از سوی تل آویو فوراً با برکشیدن 
افسانه هولوکاست خاموش شده است. همین 
مسئله سبب شده آلمان برای رضایت تل آویو و 
اربابان ساکن کاخ سفید دست به هر کاری بزند. 
در آخرین مورد روز پنجشنبه مقام های برلین 
جنبش حزب اهلل لبنان را در فهرست گروه های 
تروریستی قرار داده و اعالم کردند فعالیت های 
این جنبش پس از این در آلمان ممنوع است.

توجیهعجیبوزیرخارجهآلمان»
در این راســتا وزارت کشور آلمان در بیانیه ای 
حزب اهلل را به عنوان یک ســازمان تروریستی 
معرفی و اعــالم کرد فعالیت های این جنبش 
را در خاک این کشــور اروپایی ممنوع کرده 
اســت. وزیر خارجه آلمان در توجیه این اقدام 
خــود گفته، این گروه حــق موجودیت رژیم 
صهیونیســتی را انکار می کند. »هایکو ماس« 
همچنین از ضــرورت اجرای قانون به منظور 
مقابله با اقدام های حزب اهلل لبنان در این کشور 
اروپایی سخن گفت؛ اقدام هایی که به ادعای او 
»تروریستی و مجرمانه« هستند. آلمان پیش از 
این با تفکیک شاخه نظامی و سیاسی حزب اهلل، 
تنها فعالیت شاخه نظامی این جنبش مقاومتی 

را ممنوع اعالم کرده بود. 
در پی این تصمیم، پلیس آلمــان از اوایل روز 
پنجشنبه بازداشت افراد مظنون به عضویت در 
این جنبش مقاومتی را آغاز کرده است. پلیس 
و وزارت کشــور آلمان با ادعای حمایت مالی 

از حزب اهلل به چهار مســجد و مرکز فرهنگی 
نیز حملــه کرده اند. مقام هــای امنیتی آلمان 
پیش بینــی کرده اند هــزار و 5۰ نفر از اعضای 
حزب اهلل در این کشور مستقر هستند. تحرکات 
علیه جنبش مقاومت لبنان در حالی است که 
حزب اهلل دارای فعالیت سیاسی مشروع در لبنان 
اســت و برخی از نمایندگان پارلمان و اعضای 
کابینه دولت از اعضای این جنبش به شــمار 
می روند. به نظر می رسد این اقدام آلمان علیه 
حزب اهلل که نقش برجســته ای در مبارزه علیه 
گروه های تروریســتی در منطقه به ویژه داعش 
داشته، پس از فشارها و درخواست های مقام های 

صهیونیستی و آمریکایی صورت گرفته است. 

ذوقزدگیمثلثشوم»
این تصمیــم خصمانه آلمان اما به ســرعت 
با اســتقبال محور غربی – عبــری – عبری 
ضد جریان مقاومت روبه رو شــد. در نخستین 
واکنش »اســرائیل کاتز« وزیــر خارجه رژیم 
صهیونیستی تنها ساعاتی پس از اعالم برلین، 
در اظهاراتی گفت: دولــت آلمان را به خاطر 
تصمیمش در قرار دادن نام حزب اهلل به عنوان 
یک سازمان تروریستی ستایش می کنم. وزارت 
خارجه آمریکا هم با صدور بیانیه ای و با تکرار 
ادعاهای اثبات نشــده مدعی شد مانع تراشی 
در فعالیت های حــزب اهلل لبنان و جلوگیری 
از درآمدزایــی آن از »رفتارهــا و نفوذ مخرب 
ایران« جلوگیــری خواهد کرد. جالب تر از این 
دو موضع گیری، واکنش عجیــب درباره این 
تصمیم آلمان از ســوی رژیم سعودی صورت 
گرفــت. وزارت خارجه ســعودی همصدا با 
صهیونیســت ها از درج نام حزب اهلل در لیست 
تروریستی استقبال کرد و مدعی شد این عمل 
در راستای مبارزه با تروریسم در عرصه منطقه 

و جهان صورت می گیرد و جامعه جهانی باید 
اقدامات مشابهی در این باره انجام دهد. 

ایناقدامتأثیریبرفعالیت»
حزباهللندارد

اما یک کارشــناس مســائل جهــان عرب در 
گفــت و گو با قدس در تحلیــل چرایی اقدام 
جمهوری فدرال آلمان علیه حزب اهلل، آن هم 
در شرایطی که این جنبش در عرصه سیاسی 
لبنان حضور داشته و چند تن از اعضای کابینه 
این کشــور وابســته به حزب اهلل هستند، این 
اقــدام را در ادامه فرایند فشــار غرب بر محور 
مقاومت دانســته و گفت: ژرمن ها در راستای 
تطهیر چهره یهودستیز گذشته خود، امروز به 
اقدام های افراطی در حمایت از اســرائیل روی 
آورده اند. حتی هایکو مــاس، وزیرخارجه این 
کشــور جزو عناصر نزدیک و وابسته به رژیم 
صهیونیستی شناخته می شود. مصیب نعیمی 
افزود: افکار عمومی آلمان ولی از این نوع روند 
برلین استقبال نمی کنند. مردم آلمان عموماً 
نگرش خوشبینانه ای نسبت به حزب اهلل داشته 
و آن را سازمانی که برای آزادی وطنش مبارزه 
می کند، می دانند. اما دولت آلمان با استفاده از 
فرصتی که کرونا ایجاد کرده و در حالی که افکار 
عمومی این کشور متمرکز به حواشی این بحران 
است، در مسیر پیشبرد اهداف صهیونیست ها 
حرکت می کننــد. وی افــزود: از آنجایی که 
جنبش حزب اهلل لبنان رابطه مستقیم سیاسی و 
اقتصادی با آلمان ندارد این تصمیم برلین هیچ 
تأثیر عملی بر فعالیت های این جنبش مقاومتی 
نخواهد داشــت. با وجود ایــن، تصمیم غلط 
ژرمن ها ماهیت واقعی دموکراسی پوشالی غرب 
را بیش از پیش برمــال خواهد کرد. اینکه هر 
فردی که به نوعی حامی حزب اهلل است بدون 

هیچ گونه فعالیتی و تنها با این اتهام واهی مورد 
آزار قرار گیرد با همه معیارهایی که نظام های 
پرطمطراق غرب مدعی هستند، در تضاد کامل 
قرار دارد. البته مسلماً این نوع رویکرد ژرمن ها 
در پیروی بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی و 
آمریکا برای آن ها هزینه زا خواهد بود. هم اکنون 
هم برخی رسانه های این کشور نسبت به این 
موضع حقیرانه برلین واکنش داشته و به این 
پیروی کورکورانه انتقادهای زیادی وارد کرده اند.

طراحانناآرامیلبنانوفشار»
برحزباهللدریکجبههاند

رویکــرد خصمانه آلمــان در مقابل حزب اهلل 
در حالی اســت که اوضــاع داخلی لبنان هم 
چندان مساعد نیســت. در پی کاهش شدید 
نرخ لیر )واحد پول لبنان( در برابر دالر آمریکا، 
شــهروندان معترض، با کارشــکنی های سعد 
حریری و موش دوانی عربســتان ســعودی و 
آمریکا بار دیگر به خیابان ها بازگشته اند. در زد 
و خوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در 
خیابان های طرابلس در شمال لبنان طی سه 
روز گذشته بیش از ۴۰ تن از دو طرف زخمی 
شــده اند. حزب اهلل در حفظ آرامش شکننده 
موجود در لبنان با وجود سنگ اندازی ها نقش 
به سزایی داشته، بنابراین به نظر می رسد تصمیم 
برلین در تروریستی خواندن این جنبش را باید 
در ادامه توطئه غرب برای مدیریت ناآرامی های 
لبنان دســته بندی کرد. مصیب نعیمی ضمن 
تأیید ایــن نکته عنوان کــرد: اینکه طراحان 
ناآرامی و ناکارآمد نشان دادن دولت جدید لبنان 
با طراحان فشــار بر حزب اهلل دستشان در یک 
کاسه است چیزی عجیبی نیست، اما اینکه در 
این برهه چه کاری می توانند بکنند بحث دیگری 
است. این تحلیلگر مسائل جهان عرب ادامه داد: 
آمریکا و رژیم صهیونیستی چه بخواهند و چه 
نخواهند حزب اهلل به عنوان بخش مهمی از بدنه 
اجتماعی لبنان در ساختار سیاسی هم حضور 
دارد و فشارها تأثیر چندانی بر فعالیت های آن 
نخواهد داشت. ولی اینکه رژیم صهیونیستی با 
وجود همه توطئه ها علیه مقاومت لبنان از به 
راه انداختن جنگ های پیاپی تا اعمال تحریم 
و فشار گسترده راه به جایی نبرده، اوج ضعف 
تل آویو را آشــکار می کند. رژیم صهیونیستی 
در همه توطئه هایش علیه حزب اهلل شکســت 
خورده و بی شــک این اقــدام جدید هم هیچ 
سرانجامی جز تقویت بیشتر مقاومت به همراه 

نخواهد داشت.

گزارش
با فشار آمریکا واسرائیل؛ آلمان، حزب اهلل لبنان را در فهرست تروریستی قرار داد
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