
 

جناب خدیجه h  حقیقتاً مظلوم است
 معارف   جناب خدیجه )ســام اهلل علیها( اهمیت گرامیداشت مقام همسر بزرگوار پیامبر)ص( در کالم رهبر معظم انقالب

حقیقتاً مظلوم اســت؛ به خاطر اینکه َشرف 
همســرى پیغمبر در مورد ایشان داراى یک 
ارزش مضاعف است؛ دیگران مشّرف به َشرف 

همسرى پیغمبر شدند، لکن این رنج هایى را 
که پیغمبر در عمده  دوران رســالت به آن ها 
مبتا بودند، ندیدند. 10 سال در مدینه بود، 

 ............ صفحه 5خب عّزت بود...

12 7 3
به انگیزه اعالم نامزدی »عبدالحکیم بهار« 

برای نوبل ادبیات کودک 

بختیاری خبر داد رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی  در تذکر شفاهی:

:aحضرت محمد
هرگاه خواستی 

کاری را انجام دهی، 
آن را با آگاهی و 

خردمندی انجام بده 
و بپرهیز از اینکه 

کاری را بدون دقت 
و آگاهی انجام دهی. 

بحار- ج77- ص110
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وفات حضرت خدیجه h را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

نتیجه 16 سال تالش مداوم
کمک کمیته امداد به خانواده های 

زیر پوشش داغدار از کرونا
 قدس خراسان/ مسئوالن به فریاد 

مردم سیل زده کالت برسند

 ............ صفحه 3

 تعیین محدوده برای نظارت استصوابی و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات 

مصوبه جنجالی مجلس در وقت اضافه

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
در خراسان رضوی خبر داد

اجرای مرحله دوم 
تسویه بدهی 
نیازمندان به 

فروشگاه های 
مواد غذایی

 سیاســت   نمایندگان مجلس دیروز در ادامه بررســى طرح اصاح برخى قوانین راجع 
به انتخابات ریاســت جمهورى، مجلس و شوراهاى اســامى که کلیات آن در جلسه سوم 
اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکى از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح 
در ماه هاى اخیر یعنى محدوده نظارت اســتصوابى شوراى نگهبان در ماده2 قانون انتخابات 
مجلس شوراى اسامى مباحثه و تصمیم گیرى کردند. تصمیم گیرى که با اختاف نظر زیادى 
بین نمایندگان، در جلسه علنى همراه بود. براساس این مصوبه نمایندگان از این پس با اصاح 
ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراى اسامى، »نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسامى به 

 ............ صفحه 2عهده شوراى نگهبان است این نظارت استصوابى است...

 آســتان  مدیر دفتر نمایندگى آستان قدس 
رضوى در اســتان خراسان رضوى از آغاز مرحله 
دوم اجراى طرح تسویه بدهى خانواده هاى محروم 

به فروشگاه هاى...

قدس 
پیگیری می کند

طرح های تفصیلی 
و جامع مشهد 
به کجا رسید؟

تأکید معاون ساماندهی 
امور جوانان

برای گرفتن
وام ازدواج فقط 
یک ضامن ببرید

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

چین ارز آمریکایی را از 
معامالت بورسی خود حذف کرد

»یوان« 
علیه »دالر«
 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

به عنوان یک اقتصاد خوانده، نمى دانم اوضاعى که مردم در آن قرار گرفته و از اواخر 
سال گذشته شروع شده و هر چه پیشتر مى رویم شتاب آن بیشتر مى شود، چگونه 
قرار است پایان یابد. مبلغى را براى خرید یکى دو مورد وسایل خانگى کنار گذاشته 
بودیم تا قیمت بگیریم و در این روزهاى سخت آمد و شد، مراکز فروش با قیمت 

مناسب و کیفیت مطمئن را بیابیم؛ یعنى در...

 گرانی ها نفس مردم را 
گرفته است یا کرونا؟

 ............ صفحه 2

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
چیلر تراکمی 

مرکز بهداشت استان
شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه) نوبت دوم( 
انجام خدمات تخصصی 
واحدهای تابعه دانشگاه 

شرح در صفحه 4 
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فراخوان مناقصه نوبت  اول
آب گرم چگالشی                      

مرکز بهداشت استان 
شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه نوبت اول
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
شرح در صفحه 8
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ش�هرداری بجن�ورد در نظر دارد 3 قطعه زمین به ش�رح مش�خصات جدول 
ذی�ل را از طری�ق مزایده به فروش رس�اند ل�ذا متقاضیان می توانن�د جهت دریافت 
و تحوی�ل اس�ناد از واح�د حقوقی و پیمان ش�هرداری مرک�زی بصورت مه�ر و امضا 
ش�ده طبق توضیحات اس�ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش�نهادی خ�ود به دبیرخانه 
شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/2/25  اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش 3 قطعه زمین-نوبت دوم

/ع
99
00
39
1

شهردار ی بجنورد

متراژردیف
 )متر مربع(

مبلغ پایهکاربریمحل زمین
) ریال (

1
6485.43

انتهای خیابان الغدیر مقابل دانشگاه 
آپارتمان  جنوب  و  قرآنی  علوم 
نیایش شرق حاشیه گذر 16 متری 

آموزشی
38/912/580/000

2186.45
شهرک شاهد- شاهد 14 – سمت 

راست قطعه دهم حاشیه گذر 8 متری
4/661/250/000مسکونی

3
1251.4

32متری شهدا کوچه شهید حامدی 
تقاطع اول سمت راست کوچه شهید 

حامدی 1 حاشیه گذر 12 متری 

آموزشی
13/765/400/000

کارشناسان به کسانی که با نگاه سود آنی وارد بازار سرمایه می شوند، هشدار دادند

سودای یک شبه پولدار شدن در بورس
 ............ صفحه  ............ صفحه 66
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روزنامـه صبـح ایـران 2

واکنش وزارت خارجه به اقدام بزدالنه داعش در عراق  ایلنا: سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام جنایتکارانه و بزدالنه گروه تروریستی داعش در به شهادت رساندن تعدادی از مجاهدان روزه دار 
حشد الشعبی در ماه مبارک رمضان را به شدت محکوم کرد. سید عباس موسوی با تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت سرفراز عراق، ابراز امیدواری کرد کشور بزرگ عراق هر چه زودتر با همدلی و مجاهدت 

دولت و ملت این کشور از شر اندک باقیماندگان فرتوت از این گروه منحوس تروریستی که با کمک و پشتیبانی برخی دولت ها شکل گرفته و حمایت می شوند، رهایی یابد.

 سیاســت   آخریــن جمعــه رمضان، 
در رمضــان ســال ۱۳۵۸ با ســخنرانی 
امام خمینی)ره(، روز جهانی قدس نامیده 
شد و هرسال در آن راهپیمایی ای سراسری 
علیه رژیم اسراییل برگزار می شود، اما کرونا 
راهپیمایی روز قدس را پس  از ۴۱ سال به 

شکل دیگری رقم خواهد زد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران، ســردار 
رمضان شریف، سخنگوی سپاه دیروز در 
هماهنگی  شــورای  جلسه 
تبلیغات اسالمی در خصوص 
هماهنگی هــای روز قدس 
گفت: از حاال روشــن است 
که ما در روز قدس در مقابل 
عملیات رســانه ای دشمن 

قرار می گیریم. 
او افزود: باید بپذیریم شرایط 
اســت؛  غیرعادی  کشــور 
بــا صراحت  اگر  بنابرایــن 
بگوییــم روز جهانی قدس 
برگزار نمی شود، به جایی بر 

نمی خورد. 
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه 
و قــدس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اسالمی با اشاره به برنامه ویژه روز قدِس 
امسال افزود: رهبر انقالب امسال درباره 
قدس ســخنرانی خواهند کرد. شــریف 
ادامــه داد: اینکــه راهپیمایی در بعضی 
شهرها برگزار شــود و در بعضی شهرها 
برگزار نشــود، آسیب بیشتری می زند و 
منجر به فضاســازی دشمن در خصوص 

عدم استقبال مردم از این روز می شود؛ 
زیرا مــالک اصلی قضاوت رســانه های 
بیگانــه در راهپیمایی روز قدس شــهر 
تهران اســت. او در پایان گفت: از حاال با 
گردنی برافراشته می توانیم اعالم کنیم 
برگزار  راهپیمایــی روز جهانی قــدس 
نمی شود و تمرکز خود را در بهره گیری از 

رسانه ها و فضای مجازی بگذاریم.

توضیحات قائم مقام شورای »
هماهنگی تبلیغات اسالمی

البته نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی در جلســه 
هماهنگی برنامه هــای روز قدس که روز 
یکشــنبه به صورت ویدئــو کنفرانس با 
حضور رؤسا و سرپرستان واحدهای استانی 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برگزار 

شد، با اشاره به نقش حسین شیخ االسالم 
در برگزاری مراســم های بزرگداشت این 
روز گفت: این یادگار امام خمینی )ره( که 
در ۴0 ســال گذشته هیچ گاه به تعطیلی 
کشیده نشده است، امسال هم به صورت 
اقتضایــی خواهد بود و مراســم تعطیل 
نخواهد شــد. او افزود: امروز بحث قدس و 
آزادی فلسطین فراتر از بهداشت جهانی و 

اولویت اول جهان است.
لطفی با اشــاره به تعطیلی مراســم ۱۴ 
خرداد گفــت: قرار اســت فعالیت های 
فرهنگی جایگزین این مراســم شود، به 
نوعی دیگر و با توجه به فعالیت جایگزین، 
آن را جبران کرد؛ اما روز قدس چون یک 
روز جهانی اســت، نمی تــوان آن را با 
فعالیت های فرهنگی تغییر داد و نیازمند 
یک فعالیت میدانی با اجرای ابالغیات و 

مصوبات مورد نیاز و اجرای فاصله گذاری 
اجتماعی است.

قائم مقام شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اســالمی با اشــاره به برنامه های این روز 
گفت: راهپیمایــی خودرویی، فعالیت در 
فضای مجازی و به آتش کشــیدن پرچم 
های رژیم کودک کش اســرائیل و آمریکا 
با حفــظ فاصله اجتماعی در خیابان ها از 
جمله برنامه هایی است که برای این روز 

در نظر گرفته شده است. 

120 پیشنهاد برای برگزاری مراسم »
روز قدس

لطفی تصریح کرد: برنامه های ذکر شــده، 
فعالً برنامه هایی هستند که برای این روز 
در نظر گرفته شــده اند و قطعیتی برای 
اجــرای آن ها وجود نــدارد؛ این برنامه ها 
با توجه به ظرفیت شــهرها و تدابیری که 
سایر دستگاه های کشور در نظر می گیرند 
و با توجه به شــدت و ضعف شیوع کرونا 
در شــهرها و مناطق مختلــف به صورت 
قطعی تصمیم گیری و در چند روز آینده 
اطالع رسانی خواهد شد. قائم مقام شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور در پایان 
گفت: حدود ۱۲0 پیشنهاد از سراسر کشور 
در خصوص نحــوه برگــزاری روز قدس 
جمع آوری شــده، ولــی در نهایت پایبند 
سیاســت های کلی نظام هستیم و نحوه 
برگزاری مراسم ها در شهرها و استان های 
مختلف در روزهای آینده اطالع رســانی 

خواهد شد.

سردار شریف: امسال رهبر انقالب درباره قدس سخنرانی خواهند كرد

120 پیشنهاد برای برگزاری مراسم  روز جهانی قدس

پــروردگارا ، اگر فقط همین درخــت روبه روی پنجره اتاقم را آفریده بودی ، باز هم تو را س
می پرستیدم . حال که میلیاردها میلیارد کهکشان عظیم را آفریدی، چگونه مدح و ثنای تو را 
گویم؟ زبانم از توصیف قدرت و علم و دانش و حکمت و عدالت نامحدود تو قاصر است . فقط 

تو الیق مدح و ثنا و پرستشی. 09150007417
بانک مرکزی  در تلویزیون میگه هیچ بانک یا مؤسسه ای حق ندارد اقساط وام اسفند 9۸ س

و فروردین و اردیبهشــت 99  را بدون اجازه از حساب مشتری کم کنه ولی بانک صادرات 
شــعبه امام هادی  با سودش از حسابم کم کرده،  میگه ما از تلویزیون دستور نمی گیریم. 

  09150006425
 اعالم  شــهادت  ۱00 نفر از کادر پزشکی  و پیراپزشکی  مایه  بسی  تأسف  است؛  زیرا این س

 فرشتگان  سفیدپوش  بهترین  نخبگان  کشور بودند و الزم  است  چند خیابان  به نام  آن ها مزین 
 شــود و شرح  تالش ها و فداکاریشان  در رسانه ها و صدا و سیما بازگو شود تا الگوی  جوانان 

 شوند.  09150002986
سالم خدمت قشــر خدوم و زحمتکش خدمات بیمارستانی واقعاً گمنام. مگر این قشر س

زحمتکش خط مقدم شکست کرونا نیستند، چرا یادی ازشون نمیشه؟ به خدا مظلومن، نه 
حقوق درستی دارن، نه کارشون دوام چندانی. هیچ جا هم یادی ازشون نمیشه، چرا؟ خیلی 
وقته دیگه پا برهنگان و کارگران جایی ازشون تشکر نمیشه. خدا قوتشون بده. 09150000989

خواســتم در جواب پیامکی که گفته کارمندان و بازنشســتگان از بیت المال استفاده س
می کنند، عرض کنم من کارگر بازنشســته ام سهام عدالت نمی گیرم دولت تبلیغات دروغ 

می کند 60میلیون یارانه بگیر کی هستند. 09100003510
بدا به حال مستأجران، بندگان خدا با این اوضاع و احوال اسفبار بازار مسکن حتی خواب س

خانه دار شدن را هم نخواهند دید، واقعاً با این درآمدها و قیمت های وحشتناک بازار مسکن. 
 09150002995

آقای رئیسی عزیز، ریاست محترم قوه قضائیه! شما را به خدا یک فکری به حال این بازار  س
بی حســاب و کتاب خودرو بکنید ، این دو خودرو ساز با سیاست هایی مثل عرضه نکردن 
خودرو ، ایجاد دالل بازی ، ثبت نام اینترنتی انحصاری ، و کارهای غلط و اشتباه  بسیار، عماًل 
باعث گرانی خودرو می شوند و از همه مهم تر موجب بی ارزش کردن پول ملی، یعنی این 
دو خودرو ساز بیشترین نقش را در بی ارزش کردن پول ملی دارند، از جناب عالی تمنا دارم  
چهار تا کارشناس تعیین کنید تا روی محصوالت این ها قیمت گذاری کنند تا قیمت ها واقعی 
باشد ،  شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و تعزیرات هم که ماشاءاهلل دکوری هستند و عماًل 

هیچ نقشی ندارند. 09150008893
یک خبرنگار پیدا نمی شه از مسئوالن در مورد کسانی که سهام عدالت نگرفتن سؤال کنه، س

خدا خیرش بده. 09150005203
چرا قبل از عید که بازار تعطیل بود و این همه بازار نبود، قیمت طالجات گران شــده؟ س

مگرجوان هانباید ازدواج کنند؟ دست چه کسانی توی کاراست؟ دولت محترم کاری کند تا 
جوان ها رغبت به ازدواج کنند. 09150000166

تعیین محدوده برای نظارت استصوابی و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات

مصوبه جنجالی مجلس در وقت اضافه©
نمایندگان  خلیل خانــه:  آرش 
مجلس دیروز در ادامه بررسی طرح 
اصالح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس و شــوراهای اسالمی که 
کلیات آن در جلســه سوم اردیبهشت ماه به 
تصویب رســیده بود، در مورد یکی از بحث 
برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه های 
اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده۲ قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی مباحثه و تصمیم گیری کردند. تصمیم گیری که با اختالف نظر زیادی بین 
نمایندگان، در جلسه علنی همراه بود. براساس این مصوبه نمایندگان از این پس با اصالح 
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، »نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی 
به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات 
از جمله تأیید و رد صالحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود«. پیش از این مصوبه 
نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون مذکور عام و در تمام مراحل و  در کلیه امور 
 مربوط  به انتخابات جاری عنوان شده بود که با مصوبه دیروز این عمومیت و جاری بودن 
در تمام مراحل حذف و به مراحل اجرایی تحدید شــد. بررســی این ماده با موافقت و 
مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار 
حذف عبارت »طبق مواد این قانون« شد. او معتقد بود که این عبارت خالف قانون است، 
اما علی الریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی 

و قانونی ندارد.

مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم»
علــی مطهری، نماینده تهران نیز به عنوان مخالــف حذف این ماده گفت: با توجه به 
تصویر شــورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات 
اســتصوابی و شــامل تمام مراحل اجرایی و تأیید و رد صالحیت ها می شود؛ بنابراین 
نمی توان این ماده را حذف کرد واال درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این 
ماده بود. نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم، 
نظارت استصوابی یعنی آنکه براســاس اسناد و مدارک صورت گیرد، اما امروز نظارت 
دل بخواهی و گزافی است که به کشور آسیب می زند، به همین دلیل ما در انتهای این 
ماده قید »طبق مواد قانون« را اضافه کردیم؛ چون نظارت اســتصوابی امری بدون مرز 
نیست، بلکه باید در چارچوب قانون باشد. مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی تواند با 
هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعالم در زمان بررسی صالحیت ها 
تعیین کردیم، پس نمی شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد، در واقع ما در 
این ماده، اصالحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم. دهمرده، نماینده زابل هم بعد از 
علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه ای باشد که هرکسی 
به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند، ما می خواستیم هزینه 
این کار را باال ببریم، اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان 
چه می شود. پس از اعالم نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رأی نیاورد و 

نمایندگان کل ماده ۲ را تصویب کردند.

شرط اثبات عدم التزام عملی نامزدها به اسالم»
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح و اصالح قوانین مربوط به انتخابات همچنین 
مصوب کردند که عدم التزام عملی نامزدها به اسالم باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات 
برسد. بر اساس ماده ۴ این طرح،  بندهای ۱ الی 6 ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی به شرح زیر اصالح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 
۱.تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل والیت فقیه 
۳.اعتماد والتزام عملی به اســالم .در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به 
اسالم یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسالم با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر 
فساد مالی یا اخالقی وی به اثبات می رسد. منابع استعالم وزارت کشور و شورای نگهبان 
مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطالعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور 
و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است. ۴. ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
یا معادل آن به شــرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی 
یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی ربط ۵. نداشتن سوء شهرت 
در حوزه انتخابیه. بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب نیز صرفاً با حکم قطعی 

دادگاه صالح اثبات می شود.

مالک تعیین صالحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است»
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۴ که با پیشنهاد غالمرضا کاتب به 
تصویب رســید، مقرر کردند که از این پس مالک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین 
صالحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل 

استناد و عمل نیست.

لغو عضویت دادستان ها در هیئت های اجرایی»
نمایندگان ملت همچنین در جریان بررسی طرح اصالح برخی قوانین راجع به انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی کشور با ماده ۵ این طرح 
موافقت کردند که بر مبنای آن عضویت دادستان ها از هیئت های اجرایی انتخابات در مراکز 
حوزه انتخابیه لغو شد. به ازای لغو عضویت دادستان ها یک نفر به معتمدان هیئت های 
اجرایی در مراکز حوزه انتخابیه اضافه شد. نمایندگان مجلس در بررسی مواد ۷ و ۸ طرح 
دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری 
و مجلس شورای اسالمی با تعیین حداقل سه ماه فاصله زمانی برای نام نویسی داوطلبان 

انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند.

افزایش مهلت رسیدگی به شکایت های نامزدها به یک ماه»
همچنین با تصمیم نمایندگان از این پس مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت های 

نامزدهای رد صالحیت شده انتخابات مجلس از ۲0 روز به ۳0 روز افزایش می یابد.

  گرانی ها نفس مردم را ©
گرفته است یا كرونا؟

بــه عنوان یــک اقتصاد خوانــده، نمی دانم 
اوضاعی که مردم در آن قرار گرفته و از اواخر 
ســال گذشته شروع شــده و هر چه پیشتر 
می رویم شــتاب آن بیشتر می شود، چگونه 

قرار است پایان یابد.
مبلغی را برای خرید یکی دو مورد وســایل 
خانگی کنار گذاشته بودیم تا قیمت بگیریم 
و در این روزهای ســخت آمد و شد، مراکز 
فروش با قیمت مناســب و کیفیت مطمئن 
را بیابیم؛ یعنی در کمتر از ۱0 روز، قیمت ها 
چنان جابه جا شــد که دیگر امکان خرید 
آن ها را نداشــتیم. هر لحظه نرخ ها جابه جا 
می شود. هر روز که از خواب بلند می شوی، 
در هر حوزه ای که نیازمند خرید باشــی، با 
قیمت هــای جدید، متحیر می شــوی، این 
در حالی اســت که قریب بــه اتفاق مردم 
درآمدشان ثابت اســت و از طبقه کارگر و 
کارمند هستند و کســبه هم این روز ها از 
کسادی بازار در فغان اند. نکته اینجاست که 

پایان این رویه غیرقابل تحمل کجاست؟
یکی دو شب پیش وزیر اقتصاد در تلویزیون 
برای مردم صحبت می کرد، رئیس جمهور 
هم در مناســبت های مختلف در روزهای 
اخیــر فرمایشــاتی کرده اند و نیــز دیگر 
مســئوالن، اما هیچ کدام حرفی از این روند 

کمرشکن گرانی نمی زنند.
انگار نه انگار در بازار چه خبر اســت. با این 
اوضاع قرنطینه هــر یک هفته و ۱0 روز که 
برای خرید بیرون می روی، گویی از غار کهف 
بیرون آمده ای و قیمت ها شوکه ات می کنند. 
بخش عظیمــی از طبقه متوســط جامعه 
در حــال انتقال به طبقه فقیر و مســتمند 
جامعه اند. حــال آنکه هر کس ذره ای از علم 
اجتماع و اقتصــاد بفهمــد، می داند موتور 
حرکت هر جامعه ای به هر ســمتی، میزان 
طبقه متوسط و گستردگی آن است. طبقه ای 
که با این اوصاف روز به روز در این سرزمین 
کوچک تر می شود. چرا کسی حرف مردم را 
در این باب نمی شنود یا دست کم مسئوالن 
مربوط ســخن و راهکاری مطرح نمی کنند 
تا مردم دریابند آن ها به فکر هســتند و این 
وضعیت قرار اســت تا فالن موعد متوقف یا 

الاقل تعدیل شود.
شــاید در این میــان برخی بــر این باور 
باشند که دولت به هر دلیل اعم از ناتوانی 
مدیریــت اوضــاع، تحریم هــا، روش های 
ناکارآمد سیاسی و اقتصادی و غیره، قادر 
به کنترل شــرایط به نفع مردم نیســت، 
دیگر قــوا در ایــن میان چــرا بی تفاوت  
هســتند؟ آیا برای کنترل بازار باید مراکز 
نظارتی مجهز و قوی وجود داشــته باشد 
یا باید همه تماشاگر باشند؟ مردم در این 
میان تکلیفشــان چیســت؟ آیا با وام یک 
میلیونی و یارانه ۴۵ هزار تومانی بناســت 
قشــرهای آسیب پذیر مملکت در برابر این 
اوضاع  مقاومت کننــد؟  توفان گرانی هــا 
کارگران روزمزد آشفته است. کارمندان با 
ســیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند. 
از هر سو می شنویم که شعارهای مبارزه با 
فساد رســانه ها را پر کرده است. بحق هم 
هست. اما چرا کسی نمی گوید ریشه  این 

فسادها، به ویژه در این اواخر چیست؟
تمام این ها را می دانم که روزهای ســختی 
اســت. تحریم هــا همزمان با کرونا دســت 
دولتمردان را نیز بســته و آن ها را در عمل 
محدود کرده است. اما اگر این وضعیت دوام 
یافت چه؟ تکلیف مردم چیســت؟ به دیگر 
دولت هــا و تعامل میان آن ها و مردمشــان 
بنگرید! ما انتظار نداریم اینجا هم نظیر کانادا 
دولت به هر فرد ۲هزار دالر کمک معیشتی 
بدهــد و غیره، اما انتظار اینکــه مردم با وام 
60 دالری دولــت که آن هم معلوم نیســت 
نصیبشان شود یا نه، بتوانند این شرایط را از 
سر بگذرانند، انتظاری واهی است، اگر کمکی 
نمی کنید، دست کم نگذارید گرانی ها زیر بار 

کرونا، نفس ملت را بگیرد.

 نیوزویک در گزارشی به تنش میان ایران و س
آمریکا پرداخت و نوشت: شکست یا پیروزی در 
جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا مهم نیست 
مهم هزینه این جنگ بــرای آمریکا و اقتصاد 
آمریکاست. جنگ با ایران بدترین جنگ برای 
ما خواهد بود. آمریکا باید از عراق، سوریه، یمن 
خارج شــود و احتمال درگیری با ایران را کم 
کند. همچنین به جای تهدید و اجبار، سیاست 

دیپلماسی را پیش بگیرد.

 حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی س
خود در توییتر نوشت: مدیریت فاجعه ویروس 
کرونا در آمریکا و بخش هایی از  اروپا از کنترل 
دولتمردان به کلی خارج شده است. وی افزود: 
ضمــن ابراز همدردی، ایــران می تواند تجربه 
موفق خود در مهار کووید ۱9 را در اختیار اروپا 
و مردم آمریکا قرار دهد. دســتیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: نظام سالمت 
در ایــران ثابت کرد که دانــش، تجربه و کادر 

فوق العاده ای داریم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

راهپیمایی خودرویی، 
فعالیت در فضای 
مجازی و به آتش 
كشیدن پرچم های 
رژیم كودک كش 
اسرائیل و آمریکا

 با حفظ 
فاصله اجتماعی

 از جمله برنامه های 
این روز است

بــــــــرش

 سیاســت /  مینا افرازه  در میانه بحران 
کرونا عالوه بر سیاســی کاری دولت آمریکا 
در قبال جمهوری اســالمی ایــران و انجام 
اقدام هایی در راســتای جلوگیری از ارســال 
کمک های انسان دوستانه نهادهای بین المللی 
به کشــورمان و مانع تراشــی برای به نتیجه 
نرسیدن درخواست وام از صندوق بین المللی 
پــول، این بــار برخــورد سیاســی و اتخاذ 
استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در موضوع 
حقوق بشــر به عرصه ایرانیان زندانی در این 

کشور کشیده شده است. 
ســیروس عســگری، دانشمند کشــورمان، 
یکی از آن چندین زندانــی ایرانی محبوس 
در آمریکاســت که با وجــود اینکه از تمامی 
اتهام های مطــرح شــده در دادگاه فدرال و 
سپس دادگاه استیناف آمریکا درباره سرقت 
اطالعات محرمانه تجاری و دور زدن تحریم 
ها از سوی دولت این کشور تبرئه و بی گناهی 
وی اثبات شده، اما پلیس مهاجرت و گمرک 
آمریکا وی را از آبان مــاه 9۸ برای اخراج به 
ایران بازداشــت کرد و این در حالی است که 
روزنامه »گاردین« روز چهارشنبه از ابتالی این 

دانشمند ایرانی به ویروس کرونا خبر داد.
براســاس گــزارش گاردیــن، مســئوالن 
بازداشتگاه به عمد ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده در اختیار زندانیان قرار نمی دهند تا 
بیماری کووید ۱9 آن هــا را از پای درآورد. 
آن ها از اینکه  عسگری ماسک محافظتی به 
صورت بزند مخالفت کرده و با وجود سابقه 
مشکالت حاد تنفسی، اجازه تهیه ماسک را 

نیز به وی نمی دهند.

نمایش تصویری غیر واقع از این روزها»
نهادهای حقوق بشری تحت نفوذ دولت آمریکا 
در حالی درباره وضعیت وخیم زندانیان ایرانی 
از جمله سیروس عسگری سکوت کره اند که 
بارها گزارش های ضد حقوق بشری  را علیه 
ایران مطرح کرده و ارائه چنین گزارش هایی 
را در راستای اهرم فشاری در برابر کشورمان 

به کار بسته اند. 
با اینکــه دولت آمریکا ســعی دارد تصویر 
روشــن و عملکرد مثبتــی از این روزهای 
خود بــه نمایش بگذارد، امــا واقعیت این 

اســت که نه تنها زندانیــان غیر آمریکایی 
بلکــه شــهروندان زندانی خــودش نیز در 
شــرایط نابســامانی قرار دارند و بر اساس 
گزارش های منتشر شده توسط خبرگزاری 
فرانســه، موجی از ابتال به ویروس کرونا در 
میان زندانیان و کارکنان زندان های آمریکا 
به دلیل کمبود کادر پزشــکی و تجهیزات 
حفاظتی و همچنیــن ازدحام جمعیت در 

حال رخ دادن است. 
با این حال در سوی دیگر رویه دولت آمریکا، 
شاهد بودیم که نهادهای قضایی مسئول در 
ایران بسیاری از زندانیان با جرایم سبک و نیز 
برخی زندانیان امنیتی را با اتخاذ نظارت های 

الزم از زندان ها آزاد کردند.

 ضرورت بهره گیری »
از ظرفیت های وزارت خارجه 

در همین راستا، علی باقری کنی، دبیر ستاد 
حقوق بشــر نیز گفته اســت: ما نســبت به 
ســالمتی همه  ایرانیان دربند در زندان های 
آمریــکا نگرانیم و ســابقه  بیماری تنفســی 
دانشمند ایرانی، نگرانی درباره  سالمتی دکتر 
عسگری را بسیار جدی تر کرده است، بنابراین 
از وزارت امورخارجــه می خواهیم تالش های 
خود را برای آزادی دانشــمند ایرانی شــدت 
بخشــیده و از همه ظرفیت های سیاســی، 
دیپلماتیــک و حقوقی بــرای رهایی هر چه 

سریع تر ایشان بهره بگیرد.

ابراز نگرانی دبیر ستاد حقوق بشر در حالی 
است که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
پیش از این در پاســخ به اتهــام زنی وزیر 
خارجه آمریکا  در ارتباط با شرایط زندانیان 
در ایــران گفته بود: با وضعیت بلبشــویی 
کــه در آمریکا ایــن روزها ســراغ داریم، 
وضعیت زندان ها و وضعیت بهداشتی آن ها 
نگران کننده اســت. ما هم نگران ســالمت 
زندانیــان ایرانی گروگان گرفته شــده در 
آمریــکا هســتیم و امیدواریم کــه دولت 
آمریکا زمینه سالمت آن ها را فراهم کند. ما 
آمادگی داریم که این گروگان ها را که بدون 
هیچ دلیل محکمه پسندی در آنجا هستند، 

به کشورمان بازگردانیم.

 نهادهای بین المللی حقوق بشری »
ابزار دست آمریکا هستند

در همین رابطه، عضو کمیســیون حقوقی 
و قضایی مجلس نیز بر این باور اســت که 
با اعمــال چنین اقدام هایــی چهره واقعی 
آمریکا برای تمامی دولت ها و افکار عمومی 
جهان افشا شده و آمریکا در قبال زندانیان 
غیر آمریکایی این کشور در حالی که هیچ 
گونه وسایل بهداشتی و مراقبت های الزم 
را برای مقابله با کرونا در اختیار آن ها قرار 
نداده، در حال ارتکاب جنایت اســت و این 
مختص زمان حال نیست و در طول تاریخ 
می توان بارها جنایت هــا و اقدام های غیر 

انسانی آنان را مشاهده کرد.
محمدعلی پورمختــار در گفت و گو با قدس 
اظهار کرد: برخــورد آمریکایی ها با زندانیان 
ایرانی نه تنها از موضع سیاســی کاری آنان 
فراتــر رفتــه، بلکه می تــوان آن را به نوعی 
جنایت حقوق بشــری دانست. دولت آمریکا 
به تمام معنا جنایتکار اســت؛ زیرا زمانی که 
تمامی زندانیــان ایرانی در زندان های آمریکا 
همانند مسعود سلیمانی یا آقای عسگری از 
اتهام های ناروایی که به آن ها زده شده، تبرئه 
شــدند، با این حال دولــت آمریکا همچنان 
آن هــا را بدون دلیل و مــدرک حبس کرده 
بود. متأسفانه دولت آمریکا بسیاری از ایرانیان 
را بــه بهانه های مختلف و بدون هیچ مدرک 
مستدلی زندانی می کند، اما با وجود آن هیچ 
نهاد بین المللی بــه محکومیت این اقدام ها 

نمی پردازد.
نماینده مــردم بهــار و کبودرآهنگ گفت: 
دولت آمریکا درحالی داعیه برابری انســان ها 
و دموکراســی را دارد که شاهدیم در داخل 
کشــورش رفتارهای ضد انســانی و تبعیض 
آمیزی علیه سیاه پوســتان انجام می دهد و 
کمترین شأن انسانی را برای آنان قائل است. 
معتقــدم وزارت خارجــه، دولت یا مجموعه 
حقوقدانان باید اقدام هایی را در راستای آگاه 
ســازی جنایت های آمریکایی ها برای تمامی 
مردم دنیا درنظر داشــته باشند و در این راه 
نیز از ظرفیت فعاالن حقوق بشری همراستا 

با فعاالن داخلی بهره بگیرند.
وی همچنین ادامه داد: نهادهای بین المللی 
حقوق بشری در واقع ابزار دست آمریکایی ها 
هستند و این نهادها با پول چنین کشورهایی 
تطمیع می شوند، به همین دلیل است که در 
برابر اقدام های ضد حقوق بشری آمریکایی ها 
ســکوت کرده اند. این نهادها به جای اینکه 
وضعیت حقوق بشــر در آمریکا را بررســی 
کنند و درباره جنایات آن گزارش بدهند، اما 
در عمل به کشورهای مستقلی همانند ایران 
اتهام وارد می کنند؛ زیرا این نهادها در برخورد 
با کشورها پیرو سیاست های آمریکا هستند. 
به هر حال، امیدواریم با رایزنی ها و دیپلماسی 
عمومی با چنیــن اقدام هایی مبارزه کنیم تا 

شرایط آزادی زندانیان ایرانی فراهم شود.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

گزارش خبری

سیاست خارجی

دانشمند كشورمان با وجود تبرئه هنوز در زندان دولت تروریستی آمریکاست

حقوق بشر به سبک یانکی ها

 دولت
روحانی در جلسه ستاد مقابله با كرونا:

 مدارس درمناطق كم خطر 
بازگشایی می شوند

مهر: رئیس جمهــور گفت: امروز 
پیشنهاد شد در جلسه که مدارس 
مناطق ســفید و کم ریســک از 
شوند،  بازگشایی  اردیبهشت   ۲0
اما کمی نگران بودیم و قرار شــد 
از ۲۷ اردیبهشــت آغاز شود؛ این 

زمان هم قرار شــد برایش تصمیم گیری شود. عالوه براین 
برای ۱۳۲ شهرســتانی که شرایط سفید یا کم خطر دارند، 
تصمیم گرفتیم که از فردا مساجدشان باز شده و روز جمعه 
نیز نماز جمعه  شــروع می شود. مساجدی که پروتکل ها را 
رعایت می کنند، دو زیبایی را رقم می زنند. هم زیبایی معنوی 
دارند و هم زیبایی نظم و اجرای مقررات. در مســجد عمل 

مستحب و عمل واجب با هم انجام می گیرد.

مجلس
الریجانی:

 از رسیدگی به وضعیت محرومان 
در شرایط كرونا گزارش تهیه می شود

رئیس  الریجانــی،  علی  فارس: 
مجلس شورای اسالمی، که چندی 
پیش به بیماری کرونا مبتال شده 
بود، در نشست علنی دیروز پارلمان 
حضور یافت. الریجانی در سخنانی 
در نطــق پیش از دســتور خود 

با تأکید بر اینکه در این شــرایط توجه به وضعیت اقتصادی 
قشرهایی که بر اثر کرونا آسیب دیده اند، اهمیت بسزایی دارد، 
گفت: از تالش های دولت تشکر می کنیم. کمیسیون های ویژه 
و مرکز پژوهش ها بررســی های دقیقی کردند که به زودی 
گزارش آن در مجلس مطرح خواهد شــد. به خصوص برای 
جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی تمهیدات بیشتری الزم 

است که در پیشنهادهای کمیسیون آمده است.

 دفاعی - امنیتی
هشدار شمخانی در مورد مرگ ابدی برجام

 اروپا كدام سو 
ایستاده است؟

سیاست: علی شــمخانی، دبیر 
امنیت ملی نوشت:   شورای عالی 
پیکر کم جــان برجام با دور زدن 
قطعنامه ۲۲۳۱ و تداوم غیر قانونی 
تحریم تسلیحاتی ایران، به مرگ 
ابدی خواهد رفت. ویروس تحریم، 

ابزار کاخ ســفید برای بقای هژمونی رو به افول آمریکاست. 
اروپا کدام ســو ایســتاده؛ »حفظ آبرو و تقویت چند جانبه 
گرایی« یا »پذیرش مجدد تحقیر و کمک یکجانبه گرایی؟« 
آمریکا با محوریت پمپئو وزیر امورخارجه این کشور تالش 
دارد در حالی که از برجام خارج شده است، با سوء استفاده 
از قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید و 

حتی مکانیسم ماشه را راه اندازی کند.
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فراخوان ملی »نگارش داستان کوتاه در خانه« تمدید شد آستان: مهلت ارسال آثار به فراخوان ملی »نگارش داستان کوتاه در خانه« از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تمدید شد. 
نویسندگان عالقه مند به شرکت در این فراخوان ملی می توانند آثار خود را در چهار محور موضوعی »سیره رضوی«، »زیارت؛ به  ویژه زیارت از راه دور«، »دهه کرامت« و »جهش تولید« تا پایان خرداد 1399 به نشانی 

الکترونیکی kargahenegaresh@gmail.com ارسال کنند. همچنین به منظور بهره برداری بیشتر نویسندگان کارگاهی مجازی زیر نظر سعید تشکری؛ دبیر علمی فراخوان برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r پخش روزانه بیش از یک هزار و 645 دقیقه برنامه از بارگاه منور رضوی 
زیارت بارگاه امام غریب از راه بعید

قدس/ تکتــم حیدریان: اینجا 
زمان در گذر اســت اما انگار زمین 
خفته اســت. حرم، باز باز اســت و 
دنیا بســته. نقاره ها چون همیشه 
می نوازند؛ هر چند در آینه چشمان 
زائران انعکاسی ندارد. نوای اذان در 
صحن و سرای حرم، طنین عاشقانه 
مناجات با معبود را فریاد می زند اما 

عابدان سحرخیز از پنجره دل هایشان این صدای قدسی را می شنوند. خورشید طلوع 
می کند و چون سحرگاهان گذشته نقاره شروعی دیگر را می نوازد و دل های مشتاقان 

همچنان گرم زیارت است.

تالش خادمان رسانه ای تعطیلی ندارد»
در روزهایی که انگار جریان زندگی عادی در بیرون از حرم مطهر متوقف شده است، 
در صحن عتیق در استودیو شماره یک، شبکه ماهواره ای امام رضا)ع( تکاپوی خادمان 
رســانه تعطیل بردار نیست. اگر چه دوربین های این شــبکه همیشه در حال ثبت 
صحنه های دلدادگی اند اما در روزهای کرونایی رجب، شعبان و رمضان امسال بیش از 

هر زمان دیگری فعال بوده اند.
ماه رجب با ضبط و پخش 186 برنامه، شعبان با ضبط 112 برنامه و رمضان که هر 
روزش حداقل 15 برنامه از طریق آنتن شــبکه های مختلف پخش می شود. این ها را 
خادمی می گوید که اگر چه به ظاهر لباس خدام را به تن ندارد اما سالیان سال است 

که بزرگ ترین توفیق زندگی اش را خدمت فرهنگی در بارگاه منور رضوی می داند.
سیداحمد  هاشم آبادی که چند ماهی است صحنه خدمتش به صحن انقالب اسالمی 
و شبکه امام رضا)ع( انتقال یافته است از حجم فعالیت های مؤسسه رسانه های صوتی 

و تصویری آستان قدس رضوی می گوید که با شیوع کرونا به اوج خود رسیده است.
او از تالش بی وقفه تیم های برنامه سازی و تولیدی مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری 
با همراهی بخش های دیگر آستان قدس رضوی و حضور میهمانان متعدد از شبکه های 
مختلف ســیما در این روزها می گوید. از تالش هایی که پشت دوربین ها برای پیوند 
شیفتگان حضرت انجام می شود و معتقد است اگر دلی با این تصاویر به حرم متصل 

شود برای آن ها کفایت می کند.
»حریم امن«، »مخاطب خاص«، »ثامن الحجج«، »سین هشتم«، »پنجره فوالد«، »تا 
آســمان«، »روایت بندگی«، »صهبای عشق«، »ویژه برنامه ماه رجب«، »تا آسمان«، 
»نورالهدی« و برقراری ارتباط های زنده، پخش ادعیه هایی چون زیارت امین اهلل، زیارت 
آل یاسین، دعای هفتم صحیفه سجادیه، دعای فرج و... بخشی از برنامه هایی بودند که 

در قالب بیش از 12 هزار دقیقه در این روزها میهمان منازل مخاطبان بودند.
دنیای مجازی پل دیگری بود برای این پیوند و مخاطبان خارجی شبکه امام رضا)ع( 
مهم ترین دنبال کنندگان برنامه ها در این بســتر بودند و با بهره مندی از فضای ایجاد 
شــده توفیق ارتباط از طریق بیش از 350 پســت در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و 

واتس آپ را یافتند.

زیارت از پشت در های بسته»
 با آغاز میهمانی خدا، برنامه های این مجموعه به اوج خود رســیده اســت به طوری 
که اکنون به طور میانگین روزانه بیش از یک هزار و 645 دقیقه برنامه از شبکه های 

مختلف سیما روی آنتن می رود.
ترتیل صبحگاهی از شبکه های یک و خراســان رضوی، رادیو معارف و رادیو زیارت 
نیم ســاعت پس از اذان صبح به افق تهران، ترتیل ظهر از شبکه قرآن و رادیو قرآن 
ساعت 11:15، ترتیل عصر از شبکه های افق و جام جم از ساعت 16 تا 17:30، سفره 
مهربانی از ســاعت 18 تا 18:30، برنامه ویژه افطار نیم ساعت پیش از اذان مغرب از 
سیمای خراسان رضوی، برنامه ویژه افطار یک ربع پیش از اذان مغرب به افق تهران 
از شــبکه افق، برنامه ثامن الحجج از ساعت 21:30 از شبکه الکوثر، روایت بندگی از 
ســاعت 23:45 از شبکه یک سیما از جمله برنامه های روزانه حرم مطهر رضوی در 

ماه مبارک رمضان است.
از برنامه هــای حرم مطهر رضوی از نیمه های شــب و ســحرگاهان نیز می توان به 
مناجات خوانی حاج محمود کریمی از ســاعت یک بامداد از شبکه های دو و سیمای 
خراسان، برنامه ویژه سحر از ساعت 3 بامداد تا 4:30 از شبکه های افق و آموزش، بهار 
مهربانی از ساعت 3 تا 4:30 از سیمای خراسان رضوی و ویژه برنامه سحر از ساعت 

3:20 تا 5 از شبکه دو سیما اشاره کرد.
 پخش ادعیه ماه رمضان و کرســی های تالوت از شــبکه های ملــی و برون مرزی و 
همچنین تصاویر کلین از شبکه های یک و دو سیما و سیمای خراسان رضوی از 24 تا 
2 بامداد از دیگر فعالیت های این مجموعه ویژه مخاطبان در ماه مبارک رمضان است.

اگر چه در های حرم بسته است اما آنان که باید خوب می دانند صاحب این بارگاه خود 
کلید قفل دل های آماده است. پس اگر چه از راه دور اما هر آینه دل را رهسپار حریمش 

می کنند اگر شده با تصویری حتی کوتاه.

مدیر مرکز امور بین الملل این آستان اظهار کرد

 آستان قدس رضوی ©
میزبان زائران خارجی جا مانده در ایران

آستان: مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی اظهار کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و سرگردانی جمعی از زائران خارجی در ایران، آستان قدس رضوی 

میزبان این زائران در مشهد است.
حجت االســالم محمدعلی موحدی محصل بیان کرد: از اســفند سال گذشته که 
شــیوع ویروس کرونا در مشهد جدی شد جمعی از زائران حوزه بین الملل در این 
شــهر سرگردان شــدند، از این رو آستان قدس رضوی رســالت و وظیفه خود را 

خدمت رسانی شایسته از این زائران قرار داده است.
وی عنوان کرد: آســتان قدس رضوی با همکاری سایر نهادها از جمله نمایندگی 
وزارت امور خارجه در شرق کشور، استانداری خراسان رضوی و... اقدام های الزم را 

برای میزبانی و رفع مشکالت بازگشت این زائران انجام داده است.
حجت االسالم موحدی محصل با اشاره به ارائه خدمات درمانی به این زائران افزود: 
مرکز امور بین الملل با همکاری مراکز درمانی زیر نظر آستان قدس رضوی تاکنون 

تست کرونا 800 زائر بین الملل را انجام داده است.
مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت های انجام گرفته 
برای بازگشت زائران تصریح کرد: همچنین هماهنگی برای بازگشت بیش از 600 
نفر از زائران انجام شده و تالش برای خروج مابقی آنان از کشور همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه بیشــتر زائران بین المللی جا مانده از کشور بحرین هستند، 
اضافه کرد: از 18 اسفند سال گذشته تاکنون بیش از 120 هزار وعده غذای گرم 
میان این افراد توزیع شــده و در تالش هستیم تا عالوه بر تأمین نیازهای اصلی و 
اسکان شبانه این زائران، برنامه های فرهنگی و مذهبی در ماه مبارک رمضان برای 

آنان اجرا کنیم.
الزم به ذکر اســت، بیشتر این زائران از کشــورهای پاکستان، بحرین، عربستان، 
غنا و عراق هســتند که برای خروج آنان از کشــور تمامی اقدام های الزم در حال 

انجام است.

 آستان  حرم منور رضوی مدتی است 
که در هایش به روی زائران و مجاورانش 
بسته است، اما هیاهو و فعالیت برای خدا 
و رضای خدا و مجاوران حضرت تعطیلی 
ندارد؛ شاهد را این روزها می توان در یکی 
از رواق های حرم منور رضوی جست وجو 
کرد؛ رواق امام خمینی)ره( در حرم مطهر 
امام رضا)ع( این روزها تبدیل به میدان 
فعالیتی بزرگ و جهادی شده تا سفره به 
ناچار پهن نشده افطار در حرم رضوی، به 

میان نیازمندان برود.
روزانــه 120 خــادم بــارگاه رضوی با 
همــکاری و همیاری یکدیگــر، فعالیتی 
از جنــس جهــاد بــا زبــان روزه به نام 
»رزمایــش مهربانانه« را رقــم می زنند؛ 
حرکتی که موجب برکت اســت و چشم 
و دلــی را در هنگام وعده هــای افطار و 
سحر روشن و شاد می کند و چه رضایتی 
باالتــر از این برای خادمان بارگاه علی بن 
موســی الرضا)ع(. در بطن و متن حرکت 
خــدام هســتند و جنــس حرکت هم 

خودجوش.
حــال و هوای ایــن رزمایــش مهربانانه 
را قطعــاً هیچ کس بهتــر از خود خدام 
نمی تواننــد توضیح دهنــد؛ هرچند که 
عالقــه ای به ثبت و ضبــط این لحظات 
ندارند اما اصرارم به صحبتی کوتاه آن ها 

را مجاب می کند.

 بهره مندی مردم »
از سفره کرامت رضوی

رضا خاکشــور را در حــرم مطهر رضوی 
همه خدام می شناســند؛ از پیرغالمانی 
اســت که هر گاه ســخن از اکرام، اطعام 
و کمک بــه زائران، مجاوران و نیازمندان 
اســت او را وســط میدان خواهیم دید.
وی از پیرغالمــان و کفشــداران قدیمی 
بــارگاه منور رضوی و بــه نوعی نماینده 
خدام در این حرکت خداپســندانه است؛ 
وی در خصــوص »رزمایــش مهربانانه« 
می گوید: خدام بارگاه رضوی هر ســاله 
در مــاه مبارک رمضان در صحن هدایت 
پذیرای زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 
بودند، اما امســال به دلیل بیماری کرونا 
این اتفاق صــورت نگرفت بنابراین خدام 
بارگاه رضــوی تصمیم گرفتند تا از کنار 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( بسته های 
حمایتــی خود را برای نیازمندان شــهر 

ارسال کنند.
خاکشور با اشاره به حمایت های بی دریغ 
تولیت آســتان قدس رضوی از انجام این 
فعالیــت گفت: با توجه بــه فرمان مقام 
معظم رهبری در راستای کمک مؤمنانه 
به نیازمنــدان و افرادی کــه در جریان 
ویروس کرونا دچار مشــکالت  شــیوع 
معیشــتی شــدند، تولیت آستان قدس 
رضوی نیــز ضمن موافقت های راهبردی 
اجــازه فعالیت در ایــن خصوص را برای 

خدام حرم مطهر رضوی صادر کردند.
وی بیان کــرد: با عنایت هــای خداوند 
منان و پشــتیبانی تولیت آستان قدس 
رضوی در نظر داریم توزیع این بسته های 
حمایتی را تا پایان مــاه مبارک رمضان 
ادامه دهیم.خادم بارگاه رضوی با اشــاره 
به ســفره های افطاری گسترده سال های 
پیش در حرم مطهر رضوی خاطرنشــان 
کــرد: خدام بارگاه رضــوی زمانی مطلع 

شدند که سفره های اکرام رضوی امسال 
بــرای میهمانان حضرت رضــا)ع( پهن 
نخواهد شــد تصمیم به اجرای فعالیتی 
گرفتند که بتوانند مردم را از سفره نعمت 
رضوی در این شرایط نیز بهره مند سازند.

 خدمت و خدمتگزاری »
خط پایان ندارد

محمد توکلی؛ مدیر امور خدمه آســتان 
قــدس رضــوی در خصــوص رزمایش 
»کمک مهربانانه« خدام آســتان قدس 
رضوی اظهــار کرد: تولیــت محترم در 
ابتدای مــاه مبارک در جلســه ای که با 
خدام بارگاه رضوی داشتند عنوان کردند 
کــه موضوع خدمــت و خدمتگزاری در 
بارگاه علی بن موســی الرضــا)ع( هیچ 
گاه تعطیلی ندارد.وی افزود: هنگامی که 
خدام متوجه شــدند که امسال در حرم 
مطهر شاهد ســفره های اطعام گسترده 
نخواهند بود تصمیم گرفتند تا به صورت 
فردی یا گروهــی به کمک افراد نیازمند 
بشتابند و مدیریت صحیح تولیت آستان 
قدس سبب شد تا با برگزاری یک جلسه 
و ایجاد یک هم افزایی در بین خدام زمینه 
برای انجام »رزمایش مهربانانه« در رواق 
امام خمینی)ره( فراهم شود.مدیر خدمه 
آستان قدس رضوی با اشاره به روش های 
نویــن خدمت رســانی خــدام حضرت 
رضا)ع( به زائران و مجاوران عنوان کرد: 
خدام حرم مطهر رضوی به سبب عالقه 
خاصی کــه به حضرت دارنــد، مدام در 
تالش هستند تا به هر نحو که می توانند 
خدمتی در راســتای آسایش دوستداران 
حضــرت انجام دهند.توکلــی بیان کرد: 
در حال حاضر بسته های معیشتی تهیه 
شده براساس فهرست دریافتی از معاونت 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در 
حال تحویل هســتند که در این بخش 
خانواده های دارای معلول و خانواده هایی 
که سرپرســت خانوار در زندان به ســر 
می برد در اولویت قرار دارند.وی با اشاره 
به اهمیت حفظ آبرو و شأن خانواده های 
نیازمنــد گفت: نحوه توزیع بســته های 
حمایتی بــه گونه ای اســت که حرمت 
خانواده ها به صورت کامل حفظ شود به 
گونه ای که در هنگام توزیع حتی همسایه 

نیز باخبر نشود.

۱۴ کاال در بسته های مهربانانه»
به ســراغ یکی دیگر از خدام این عرصه 
مــی روم؛ نامــش مجید باغبانی اســت 
و از خــدام بارگاه رضوی اســت. وی با 
بیان اینکه توزیع بســته های حمایتی تا 
پایــان ماه مبارک رمضــان ادامه خواهد 
داشــت، گفت: با توجه بــه برآوردهای 
صورت گرفتــه در نظر داریم تا پایان ماه 
مبارک 50 هزار بســته حمایتی در بین 
خانواده های نیازمند در شــهر مشــهد و 

حاشیه شهر توزیع شود.
وی با اشاره به وجود 14 کاال در بسته های 
حمایتــی عنوان کرد: برنــج، روغن، رب 
گوجه، ســویا، جوپرک، ماکارونی، پنیر، 
خرما و بســته های فرهنگی و بهداشتی 
در این بسته های حمایتی گنجانده شده 

است.
باغبانی با بیان اینکه شناسایی محرومان 
در سطح و حاشیه شهر به صورت منظم 
در حال انجام اســت، گفت: روزانه یک 
هزار بسته حمایتی در شهر مشهد توزیع 
می شــود که خانواده های نیازمند بدون 
حمایت از سوی دستگاه های متولی در 

رأس آن ها قرار دارند.
خادم بارگاه رضــوی عنوان کرد: توزیع 
بســته های حمایتی براســاس کد ملی 
سرپرســت خانوار صــورت می گیرد تا 
نظم بیشتری به ســامانه توزیع عادالنه 
داده شــود.وی با بیان اینکــه برخی از 
خدام روزانه 18 ســاعت فعالیت در این 
انجــام فعالیت های  بخش دارند، گفت: 
سخت و طاقت فرسا در حرم مطهر یک 
لذت اســت زیرا ما خود را وقف حضرت 
رضــا)ع( و زائرانش کرده ایــم، اما آنچه 
این روزها قلب ما را بســیار آزرده کرده، 
دیدن حرم مطهر رضــوی بدون زائران 
و مجاوران اســت که تالش می کنیم با 
این قبیــل حرکات مقداری از آالم خود 

بکاهیم.
آشــنایی از دیگر پیرغالمــان حاضر در 
میان خدام حرم مطهر رضوی است که 
در این حرکت خداپسندانه حضور دارد؛ 
وی هم با بیان اینکه ماه مبارک رمضان 
حرم مطهر همواره شــاهد ســفره های 
گسترده اطعام و برکت حضرت رضا)ع( 
بوده است، گفت: خدام زمانی که مطلع 
شدند نمی توانند بر سر سفره های اطعام 

رضوی به زائران حضرتش خدمت کنند، 
تصمیــم گرفتند تا ســفره رضوی را به 
جای حرم مطهر در خانه نیازمندان پهن 
کنند.وی با اشــاره به رهنمودهای رهبر 
معظــم انقالب و مســاعدت های تولیت 
آستان قدس در خصوص واگذاری رواق 
امام خمینــی)ره( به انجــام »رزمایش 
مهربانانه« خاطرنشــان کرد: بسیاری از 
خدام به صورت فردی یا با کمک خیران 
خــارج از حرم مطهر تــالش می کردند 
تــا گــره ای از مشــکالت خانواده های 

نیازمندان باز کنند.
خادم بارگاه رضوی با بیان اینکه تمامی 
هزینه هــای صورت گرفته بــرای تهیه 
بســته های حمایتی از ســوی خدام و 
خیران تأمین شــده است، تصریح کرد: 

به  این طرح  انجام  بودجه 
صورت کامل توسط خدام 
و خیران تأمین شده و در 
از  بســیاری  نیز  بین  این 
مدیران آســتان قدس که 
اسامی  انتشار  به  عالقه ای 
خــود ندارند بــه صورت 
حرکت  ایــن  بــه  فردی 

بزرگ کمک کرده اند.
اینکه  بیــان  با  آشــنایی 
خــدام از دیــدن حــرم 
و  زائران  از  خالــی  مطهر 
رضا)ع(  میهمانان حضرت 

رنــج می برند، اظهار کرد: خــدام بارگاه 
منور رضوی بــا انجــام رزمایش بزرگ 
مهربانانه و رســاندن بسته های حمایتی 
به دســت خانواده هــای نیازمند آن ها را 
به سفره علی بن موسی الرضا)ع( دعوت 
می کنند و در اصل اگر آن ها نتوانسته اند 
به زیارت بیایند، این خدام هســتند که 
برای دستبوسی آن ها در منزلشان حضور 
پیدا می کنند.در جریان گفت وگوهایم هر 
گاه با یکی از خدام همکالم می شــدم از 
آنان می پرســیدم فعالیت طاقت فرسا با 
دهان روزه ســخت تر است یا صحن های 
بدون زائر؟ که متفقاً اشک در چشمانشان 
حلقه می زد؛ خدام حرم این روزها سخت 
مشغول هســتند؛ هر چند حرم تعطیل 
است اما خدمت و خدمت رسانی در آستان 
قدس رضوی و حرم امام هشتم)ع( یک 

جریان سیال و همیشگی است.

 روزانه یک هزار 
بسته حمایتی 

در شهر مشهد 
توزیع می شود که 

خانواده های نیازمند 
بدون حمایت از 

سوی دستگاه های 
متولی در رأس 
آن ها قرار دارند

بــــــــرش

خدمت خدام امام رضا)ع( متوقف نشده است   

حرم رضوی پایگاه رزمایش خدمت مهربانانه 
وی
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 توزیع 250 وعده افطاری ©
به همت خادمیاران زاهدانی  

آستان: ششــمین مرحله توزیع 250 وعده 
غذای گرم در قالب طرح »هر شب یک مسجد 
و محله« به همت کانون محله ای خادمیاران 
رضوی ابــوذر غفاری زاهدان انجام شــد. در 
راســتای اجرای فرامین رهبر معظم انقالب 
و شــرکت در رزمایش ملی »کمک مؤمنانه« 
کانون محله ای خادمیاران رضوی ابوذر غفاری 
زاهدان به همراه جمعــی از خیران و جوانان 
اقدام به توزیع افطاری گرم به مناســبت ماه 

مبارک رمضان کردند.
کانون محله ای خادمیاران رضوی ابوذر غفاری 
زاهدان همچنین در این روزها عالوه بر توزیع 
هر شــب افطاری در مساجد و محالت، طرح 
»هر شب هم ســفره با همسایه« را با تهیه و 
توزیع 30 قرص نان محلی نیز در دست اجرا 

دارد.
این کانون عالوه بر توزیع مایحتاج ضروری و 
کمک های نقدی و غیر نقدی بین نیازمندان، 
در راســتای اشــتغال زایی و کمک به مردم 
محالت طرح های دیگری از جمله تأســیس 
نانوایی ســنتی، تولید مــرغ و جوجه محلی، 
سالن های آرایشی و پیرایشی، تولید ترشیجات 

و محصوالت محلی را در دست اقدام دارد.
قابل ذکر است، تعدادی از شهروندان با توجه 
به بیکار شدن در روزهای قرنطینه، برای تأمین 

نیازهای این کانون به کار گرفته می شوند.

 کمک مؤمنانه خیران ©
به آسیب دیدگان کرونا

آستان: مدیر کانون مرکزی خادمیاری رضوی 
شهرستان کاشمر از توزیع بسته های غذایی 
بین نیازمندان و آســیب دیدگان از کرونا در 
روســتای فروتقه از توابع بخش مرکزی این 

شهرستان خبر داد.
احمد قادری اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک 
رمضان به همــت جمعی از خیــران و افراد 
نیکوکار روســتا چهار رأس گوســفند ذبح و 

گوشت آن بین نیازمندان روستا توزیع شد.
وی بیــان کــرد: همچنین بــه همت مرکز 
نیکوکاری و کانون خادمیاران شهدای روستای 
فروتقه در اقدامی خداپســندانه با خرید مواد 
غذایی به ارزش 350 میلیون ریال، این اقالم 
پس از بسته بندی بین آسیب دیدگان از کرونا و 

نیازمندان روستا توزیع شد.

توزیع گوشت گرم بین ©
خانواده های نیازمند به همت 

خادمیاران »دهبکری«
آستان: با توجه به شــیوع ویروس کرونا و 
شرایط دشــوار اقتصادی، خادمیاران رضوی 
بخش دهبکری توابع شهرستان بم اقدام به 
توزیع 22 بسته گوشت گرم میان نیازمندان 

کردند.
محمود کریمی افشار؛ مسئول کانون محله ای 
خادمیاران رضوی بخش دهبکری عنوان کرد: 
با توجه به شــرایط کنونی و شیوع ویروس 
کرونــا در جامعه، شــاهد تعطیلی برخی از 
کســب و کارها هســتیم  و تعداد زیادی از 
خانواده هــا این روزها در تنگنا قرار گرفته اند 
و به لحاظ اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار 

دارند.
وی ادامه داد: یکی از وظایف کانون محله ای 
خادمیــاران رضــوی بررســی و شــناخت 
محرومیت های مادی و معنــوی نیازمندان 
و تأمین معیشــت آنان در حد امکان است. 
به همین منظــور دو رأس دام به ارزش 35 
میلیون ریال از ســوی خادمیــاران رضوی 
بخــش دهبکری، ذبح و میــان 22 خانواده 

نیازمند توزیع شد.
کریمی افشــار با بیان اینکه پخش و توزیع 
اقالم غذایی و بهداشــتی موجب ایجاد امید 
و آرامش بین خانواده های کم بضاعت در این 
شرایط سخت اقتصادی می شود، افزود: این 
اقدام به همت خادمیاران رضوی و مساعدت 
حجت االســالم فاضلی؛ امام  جماعت بخش 
دهبکری انجــام گرفت که ارزش هر کدام از 
بسته های معیشتی معادل 100میلیون ریال 

برآورد شده که میان نیازمندان توزیع شد.

اهدای کیت های آزمایشگاهی ©
به بیمارستان امیرالمؤمنین)ع(

آستان: تیم پزشکی دفتر نمایندگی آستان 
قــدس رضوی منطقه 4 تهــران، کیت های 
اهدایی توسط خیر تهرانی را پس از بررسی 
به بیمارســتان امیرالمؤمنیــن)ع( نازی آباد 
تهران تحویل دادند. خادمیاران تیم پزشکی 
دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضوی 
منطقــه 4 تهران پس از بررســی های الزم 
و شناسایی بیمارســتانی که به این کیت ها 
نیاز مبــرم دارد، کیت های اهدایی توســط 
خیر تهرانی به آســتان قدس رضوی را برای 
انجــام آزمایش های هورمونی و تشــخیص 
گروه خونی به بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( 

نازی آباد تهران تحویل دادند.
این مراسم که با حال و هوای معنوی ویژه ای 
برگزار شد، خادمیاران رضوی با مداحی و در 
دست داشــتن پرچم متبرک آستان قدس 
رضوی این کیت ها را به مسئوالن آزمایشگاه 

این بیمارستان تحویل دادند.

اجرای مرحله دوم تسویه بدهی نیازمندان به فروشگاه های مواد غذایی
 آستان  مدیــر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خراســان رضوی از آغاز مرحله دوم اجرای طرح تسویه بدهی 
خانواده های محروم به فروشگاه های مواد غذایی و تره بار در طول 
ماه مبارک رمضان، از روز گذشته در مناطق حاشیه شهر مشهد 

خبر داد. 
امین بهنام گفت: مرحله نخست طرح پرداخت حساب دفتری 
خانواده های کم برخوردار حاشیه  شهر مشهد، در ماه شعبان و به 

مناسبت والدت حضرت ولی عصر)عج( انجام شد.  
وی اضافه کرد: در این طرح بدهی دفتری افرادی که مدت زیادی 
برای تسویه حســاب خود به فروشگاه های مواد غذایی مراجعه 

نکرده بودند، تا سقف بدهی 200 هزار تومان تسویه شد.
بهنام به بیان کیفیت اجرای مرحله دوم این طرح در ماه مبارک 
رمضان پرداخت و گفت: مرحله دوم این طرح نیز با عنوان »آقا 
حســاب کردند«، از روز گذشــته با حضور 14 گروه از خادمان 
و خادمیاران آستان قدس در فروشگاه های مواد غذایی و تره بار 

حاشیه شهر مشهد آغاز شده است.
وی ادامــه داد: در این مرحله عالوه بر خادمیاران رضوی از همه 
شهروندان مشهدی دعوت به عمل آمده تا ضمن همراه شدن با 
شعار »هر نفر یک تسویه حساب«، در حد بضاعت خود، سهمی 
در حل مشــکالت همشهریان نیازمند خود داشته باشند. البته 
برای مشــارکت مردم نوعدوست مشهدی شماره حسابی اعالم 
نشده تا هر کس با مراجعه خودجوش به این فروشگاه ها، در ماه 

ضیافت الهی با خدا و حضرت رضا)ع( معامله کند.

آغاز توزیع ۱00 هزار بسته افطاری بین خانواده های »
نیازمند مشهدی

مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان خراسان 

رضوی همچنین از آغاز عملیات توزیع 100 هزار بسته  افطاری 
ویژه اقشار بی بضاعت حاشیه شهر مشهد خبر داد.

امین بهنام در گفت وگو با آســتان نیوز ضمن تشریح جزئیات 
اجرای این طرح بزرگ حمایتی آستان قدس رضوی بیان کرد: 
شماری از خادمیاران رضوی در کنار دانشجویان عضو تشکل های 
دانشجویی دانشگاه های فردوسی مشهد و آزاد اسالمی، پس از 
15 روز خدمــت افتخاری برای تهیه و آماده ســازی 100 هزار 
بسته اقالم غذایی در نظر گرفته شده برای وعده افطار روزه داران 

مشهدی، توزیع این بسته ها را آغاز کردند.

وی اظهار کرد: این بســته ها شامل اقالمی چون یک لیتر شیر، 
یک بسته خرما، یک قوطی پنیر، نیم کیلو حلوا ارده و نیم کیلو 
نشاسته، در مجموع به ارزش 50 هزار تومان است که با مشارکت 

تشکل های مردمی و خیران شهر مشهد تهیه شده است.  
بهنام تأکید کرد: برای انجام این عملیات بزرگ، آســتان قدس 
رضوی از تشکل های دانشــجویی دعوت به عمل آورد و  120 
تن از دانشــجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و فردوسی در 
بسته بندی اقالم مشارکت کردند. عملیات توزیع سبدهای مواد 

غذایی برعهده خادمیاران رضوی است.

گزارش خبری
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس در خراسان رضوی خبر داد

سرزمین آفتاب

خـــبر

 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399  10 رمضان 1441 4 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9237 

جهش تولید

مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران تأکید کرد

 تولید متناسب با صادرات ©
در دستور کار شرکت کمباین سازی ایران

آســتان: مدیــر عامل شــرکت 
تولید  گفت:  ایران  کمباین ســازی 
متناسب با نیاز صادراتی در دستور 
کار این شرکت در سال 99 قرار دارد.
علی اصغــر حمیدی فــرد گفت: در 
ســالی که بــه نام جهــش تولید 
نام گذاری شــده اســت، مطالعه و 
بررســی بازارهای هدف و دریافت 

اطالعات مربوط به نیاز کشاورزان این بازارها به ماشین آالت و ادوات مورد نظر فنی و 
اقتصادی، در اولویت نخست برنامه ریزی های شرکت کمباین سازی ایران برای تولید 

متناسب با نیازهای صادراتی قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از آن نمونه محصوالت تولیدی شرکت برای آزمون عملی، کسب 
نقطه نظرات کارشناســان و خبرگان بازار هدف و نیز اعمال نظر آن ها در محصوالت 

تولیدی شرکت ارسال می شود.
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باطن سبک زندگی غربی هویت زدا و ضدمعنویت است   مهر: محمدمهدی مؤمنی ها، دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب در برنامه رادیویی »اکسیر« گفت: درست است که پوسته فرهنگ 
غربی، ظاهری پیشرفته دارد اما در باطن آن سبک زندگی مادی، شهوت آلود، گناه آفرین و هویت زدا و ضدمعنویت است. به همین دلیل مهم است که ما بتوانیم بر اساس فرهنگ خودمان سبک زندگی مان را شکل 

دهیم و بر اساس سبک زندگی اسالمی بتوانیم راه و هدفمان را دنبال کنیم. 

 اگر شهید مطهری اکنون حضور داشت©
 بر چه مسئله ای تمرکز می کرد؟

شهید مطهری ]متفکری ذیل[ سنت فلسفی فعالی است که در شیعیان وجود دارد. 
ســنت عقلی-فلسفی جهان اسالم هنگام مواجهه با جهان مدرن به تناسب دهه های 

مختلف، مسائلی که برایش به وجود می آید را مطرح می کند.
مثالً در دهه ۳۰ این سنت چه مسئله ای داشت که مطهری کتاب اصول فلسفه و روش 
رئالیسم را نوشت؟ دهه ۴۰ چه مسائلی داشت؟ بیشتر جنبه سیاسی آن فعال شد. جبر 
و اختیار و حسینیه ارشاد و بحث های انقالبی اسالم بود و بحث های فلسفی در حاشیه 
آن قرار گرفت. در دهه 5۰ دوباره مباحث جدی فلســفی )اسفار و بحث های حرکت( 
مطرح شد. اواخر دهه 5۰ موضوعات تغییر یافت و می توانیم سؤال کنیم دهه 6۰ چه 

موضوعاتی مطرح می شد؟
چالش های حوزه حکمت اســالمی به لحاظ اندیشه اسالمی را می توان در سه سطح 
جهانی، جهان اسالم و ایران دید. مثالً در دهه  5۰ در سطح جهانی جریان پوزیتیویسم 
جریان غالب است و اگر به حوزه حکمت اسالمی بگویید چالش های آن ها در این فضا 

چیست، ناخوانی با جریان پوزیتیویسم را می گویند.
نخســتین مسائل ما در سطح جهانی مسئله فناوری و بعد دانشگاه بود که دارالفنون 
را درســت کردیم و بعد مباحث حقوقی و بحث های فلسفی آن ها خیلی دیرتر آمد. 
نخستین بار سیر حکمت در اروپا را در دهه ۲۰ جناب فروغی می نویسد و پیش از او 

مرحوم شعبانی تاریخ فلسفه نوشته بود.
مســائل مطرح در ســطح جهان، عقالنیت مدرن و ویژگی های آن است، یعنی مرگ 
متافیزیک، سوبژکتیو شدن معرفت و تاریخی شدن آن و غیره، هرمنوتیک های مفسر 
محور است؛ حوزه ارتباطات است که در حال اصل قرار گرفتن است و جای متافیزیک 

را گرفته؛ بحث ساختارگرایی و پساساختارگرایی است.
اما آن چیزی که در جهان مدرن می بینیم آلتوسر مطرح می کند و به دنبال آن جامعه 
/ فرد به صورت کنشگر / ساختار مطرح می شود. یعنی با غلبه ساختارگرایی، به جای 
جامعه، ساختار می آید و به جای فرد، از عامل صحبت می شود و این مسئله از حوزه 

علوم ادبی شروع می شود.
اگر اقتضائات حکمت صدرایی را دنبال کنید، اندیشــه دقیقاً واژگونه می شود. یعنی 
مطهری اجازه نمی دهد بحث عامل و ساختار جای فرد و جامعه را بگیرد. در حوزه تفکر 
فلسفی ساختار، روابط است و رابط نمی تواند ذات ایجاد کند بلکه ذات، رابط را ایجاد 
می کنــد. در واقع او مرگ ذات و ذات گرایی که در آنجا رخ می دهد را قبول نمی کند. 
ما با دیدن ذات های جدید، حکایت از ذوات جدید می کنیم، بنابراین اگر ساختاری را 
می بینیم که قابل تقلیل به ذوات ما نیست، می فهمیم که یک کل دیگر و ذات دیگری 

غیر از ذات افراد وجود دارد که با همه ترکیب شده است.
یعنی در نگاه مطهری به دورکیم که برای جامعه وجودی قائل است، کل به عنوان یک 
ساختار دیده نمی شود بلکه کل به عنوان یک ذات دیده می شود و ساختار در حاشیه 
آمدن ذات است.بحث هایی که در تئوری های زبانی وجود دارد قاعدتاً چالش های جدی 
است که مواجهه با اندیشه های آن سوی آب بیشتر می شود. شهید مطهری باید وارد 

این بحث ها می شد.
مثالً آن موقع عالمه طباطبایی با هگل و مارکسیسم از طریق ادبیات عرب آشنا می شود 
اما شهید مطهری هگل را از طریق استیس و ترجمه آقای عنایت می شناسد. مطهری 
نقطه فلســفی آن را می گیرد و بر آن تأمل می کند. آنجا مواجهه  مستقیم نداریم اما 
اکنون فرق کرده است.عالمه طباطبایی به کانت توجه دارد اما شهید مطهری به علت 

حضور مارکسیست ها در صحنه، به جای کانت به مارکس می پردازد.
شــهید مطهری در آن مقطع، غرب وارد شده با واســطه داخل ایران را می بیند و از 
موضع حکمت صدرایی با آن مواجه می شود و یک نوصدرایی است. اصالً انتقال غرب 
در ایران، مسئله ایجاد کرده است. مارکسیسم وارد شده و لوازم خود را بسط می دهد 

و نیرو جذب می کند.
در مقطع قبل مارکسیسم ندارید و مسئله، آدم هایی است که سرخاب سفیداب می کنند، 
دارالفنونی هایی که فلسفه غرب نمی فهمیدند و جاذبه های زندگی آن طرف را مشاهده 
می کردند و به آن طرف تشبه می ورزیدند. )خاطرات صادق هدایت( فرزندانشان غربی 

می شدند و حل این مسئله مهم است.
محمد شاه اولین گروه را به غرب فرستاد و دستور داد آدم های متدین را بفرستند که 
تحت تأثیر قرار نگیرند و بنویسند مرگ بر المذهب و در همین حد بود و توجه نداشتند 
این نحوه از ســبک زندگی در همه چیز خوابیده اســت، اما در این مقطع ما مواجهه 

مستقیم با غرب پیدا کرده ایم که به برخی مسائل آن اشاره شد.
همین مسائل در جهان اسالم هم منتقل شده است. یعنی ما در جهان اسالم پدیده ای 
به نام نومعتزلی داریم. اولین مواجهه شهید مطهری با نومعتزلیان، با اقبال الهوری و 
کسانی اســت که می خواهند برای نوعی عقالنیت مدرن تاریخچه بیابند یا تاریخچه 
ندارند و می آورند. بحث های هرمنوتیک مفسرمحوری که می آید و آن زمان جدی نبود 
و فرهنگ جای همه امور را می گیرد و تفکر برســاخته می شود، یعنی آنچه در جهان 

مدرن است، می آید.
الیه اولی که عرض شد، در زمان شهید مطهری حضور نداشت. یعنی متفکران عرب 
در دهه های ۳۰، ۴۰و 5۰ در فضای سنتی خویش بودند و اینکه اندیشه های غربی را 

پوشش دینی بدهند، تضعیف شده بود.
ناسیونالیسم، مارکسیسم و غیره خیلی صریح و عریان آمده بودند اما پس از خیزش 
فرهنگی دینی جهان اسالم، بخش قابل توجهی از متفکران عرب مانند حسن حنفی، 
جابری، ابوزید، آرگون در فضای اوج گرفتن بازگشــت به ســوی حیات دینی سعی 

می کنند با نوعی عقالنیت مدرن این فضا را تفسیر کنند.
پس از 5-6 ســال، در دهه اول بعد از انقالب ما که جنگ بود، آن ها مســائل فکری 
داشتند و تولید کردند و سپس وارد ایران شد و دقیقاً این مسائل، مسائل امروز شهید 
مطهری می شد و او نباید می رفت سراغ بحث حرکت اسفار بلکه باید سراغ بخش اتحاد 

عاقل و معقول اسفار می آمد تا مسئله سوژه و ابژه را حل کند.
مشکل امروز مطهری بحث دفاع از عینیت و فهم حقیقت و نوکانتی ها می شد و دیگر 
مارکسیســت ها نبود. چیزی که احســاس می کرد در بحث اعتباریات عالمه، قرائت 
نوکانتی شــود که این امر دارد اتفاق می افتد و چالش جدی است که یک نوع خروج 
از حوزه تفکر و بنیادهای فلسفی جهان اسالم دارد؛ شناسایی اینکه چالش های جدی 

نظری سنت فلسفی امروز ما در چند دهه این قرنی که در آن هستیم، چیست.

 اندیشــه/ نقــوی، فاطمــی نژاد   
برنامه های تلویزیونی مختلفی در چهار دهه 
گذشته و به صورت پراکنده به نسبت میان 
علوم انســانی و قرآن به عنوان مهم ترین 
میراث مکتوب اســالم پرداخته اند. برنامه 
تلویزیونی »سوره« به تهیه کنندگی علی 
خواجه و مرتضی روحانی در شب های ماه 
مبارک رمضان اما هر شب در چهار بخش 
مختلف به بررســی نسبت علوم انسانی و 
قرآن و مواجهه و بازگشت ما به این میراث 
می پردازد. آنچه در ادامه می خوانید نتیجه 
گفت و گوی ما با حجت االســالم مسعود 

دیانی مجری این برنامه است. 

آنچه در برنامه شــما   
برای  تالش  است  مشهود 
است  افرادی  با  گفت وگو 
قرآن  پیوند  در  سعی  که 
با انسان معاصر داشته اند، 
افراد  ایــن  به  چگونــه 

رسیدید؟
 ما برنامه را در الگوی مجله 
طراحــی کردیــم و معتقد 
بودیم هر کارشناســی باید 
وضع متناسب با خودش را 
با عنوان  باشد. آنچه  داشته 
سوره مؤمنون در نظر گرفته 
بودیم مدنظرمان گفت وگوی 
عمیق با کســانی بود که در 
تخصص  دارای  مسئله  یک 
باشند. حاصل کار گفت و گو 
با آقــای اصغر طاهــرزاده، 
آیت اهلل یــزدان پناه، آقای 
سیدابوالحسن مهدوی، آقای 
آقای  خوانســاری،  خاتمی 
حاجی علی اکبری و هاشــمی اولیا بود. 
افرادی که نظر کارشناسی آن ها را به میزان 
بسیار باالیی مساعد می دانستیم. تالش ما 
در این جنس گفت وگوها انتقال بینشی بود 
که آن را شالوده و مبنا می دانستیم که بقیه 
چیزها روی آن بنا می شوند. برای مثال اگر 
کسی نگاهش را به آموزه های غیب درست 
نکند، نمی تواند در بخش ادبیات داستانی 
و ســینما کاری را از پیش ببرد. مبنای ما 
در این مجموعه انجام کار ریشه ای بود که 
در پنج شب ابتدایی درهایی رو به مخاطب 
باز شــود تا ما در ادامه بتوانیم بحث های 
انضمامــی خودمان را حــول قرآن پیش 

ببریم. 

در بخشی که می توان آن را معرفی   
دانست شما سراغ  دینی  نواندیشان 
آدم هایی از آیت اهلل معرفت گرفته تا 
محمد ارکون رفتید که شاید به واسطه 
برخی نگاه ها، خطوط قرمزی نیز برای 
و شــیوه  مبنا  بودیم.  متصور  آن ها 
رسیدن به این ها چگونه شکل گرفت؟

قصدمان ایــن بود به مخاطــب ایرانی 
یادآور شویم ما به شخصیت های معاصر 
پرداخته ایم. هدف از طراحی این بخش 
این بــود به مخاطب این توجه را بدهیم 
که شخصیت های مختلف با نگرش های 
مختلــف و دغدغه های گوناگون ســراغ 
قــرآن رفته انــد و برای ما نیــز همین 
اتفــاق باید بیفتد، چرا که بعضاً ما نرفته  

و مســائل خودمان را عرضــه نکرده ایم. 
مثاًل ســید جمال، ســید قطب یا عادل 
الجابری هر کدام با نگاه های مختلف به 
قرآن ســراغ این کتاب رفته اند. باید این 
کلیشــه فعاالن قرآن شکسته شود. اآلن 
اگر کسی متمرکز بر قرآن باشد این گونه 
برایمان متبادر می شــود که از صنف و 
قشر خاصی اســت که سبک پژوهشی 
خاصی دارد. این نگاه باید توســعه پیدا 
کنــد و حــوزه و روشــنفکری دینی و 
هنرمندان دینی و عالمان اخالقمان باید 
توجه بیشــتری به قرآن داشته باشند. 
بازخوانی این موضوعات بسیار مهم است 
تا با مسائل متفاوت ســراغ قرآن برویم 
و رویکرد نقادانه نیز داشــته باشیم، چرا 
که بعضاً برجســته شدن اســامی افراد 
مانع از شکل گیری نگاه نقادانه می شود. 
تالشمان بر این استوار بود که بر اساس 
وســع خودمان و در حد یک آیتم 8۰۰ 
کلمه ای نشــان دهیم این افراد هرچند 
کارنامــه ای در قرآن پژوهــی دارند ولی 
این نقدها نیز به آن ها وارد شــده است. 
ما در این برنامه به کارنامه قرآن پژوهی 
مهندس بازرگان یــا مرحوم طالقانی یا 
مرحوم رفسنجانی پرداخته ایم. نقدها نیز 
نقدهایی نیســت که ما به آن ها برسیم، 
بلکه نقد و اختالف نظرهایی بوده است 

که در فضای فعالیتشان نیز به آن ها وارد 
شــده است. به نظرم اگر ما کار روشمند 
را در این حوزه تجربه کنیم از آفاتی که 
قباًل با آن روبه رو بوده ایم، مصون خواهیم 

ماند.
درباره شیوه انتخاب آن ها نیز ما فهرست 
بیــش از 1۰۰ نفــره از قــرآن پژوهان را 
 اســتخراج و ســعی کردیم تناسبی میان 
قــرآن پژوهان ایرانــی و خارجی به وجود 
بیاوریم که 15 نفر ایرانی و 15 نفر از جهان 
اسالم و مستشرقین از این دسته هستند. 

شــیوه گفت وگو در این برنامه نه   
جدال و به اصطالح »هارد تاک« بلکه 
بر مبنای گفت و گوی عمیق طراحی 
شده است، چرا این شیوه را انتخاب 

کردید؟
مبنای مــا در این برنامــه بحث جدلی 
نبوده، ولی چون هم موضوع مهم است و 
هم نیاز به ظرافت دارد، هدف اولیه مان 
را بــر مبنای ضرورت توجه به قرآن قرار 
دادیم. ما باید گام های زیادی را برداریم 
تا به مرحله جدلی و پرسش و پاسخ های 
عمیق برسیم. هرچند تالش ما این بود 
که بــا رویکرد نقادانه بــه پژوهش های 
قرآنی، از سؤاالت و موضوعات کلیشه ای 

فاصله بگیریم. 

پس هدف گفت وگوها بیشتر یک   
تلنگر برای جامعه درزمینه رویکردش 

به قرآن است؟
به نظرم برای آغاز راه خوب است ولی برای 
نیازهای ما کافی نیســت. پس از انقالب 
اسالمی و در گام دوم ما نیازها و افق هایی 
داریم که در سنت و میراث خودمان، جواب 
آن ها محل پرداخت است ولی انگار ما برای 
پاســخ به نیازها زیاد سراغ قرآن و معارف 

دینی و اهل بیت)ع( نرفته ایم. 

آیا خوانش هایی که در بخش سوره   
می تواند  می شود  ارائه  برنامه  انسان 
فتح باب گفت و گوهای بیشــتری با 

انسان معاصر شود؟
من به نســل آینده امیدوارم و اعتقاد دارم 
دانشــجویی که ترم اول معماری اســت 
یا نویســنده ای که در آغاز راه است یا هر 
شخصیت دیگری، اگر با برنامه های مستمر 
اینچنینی روبه رو باشد، می تواند از چنین 
افقی اســتفاده کند. البته ما دراین بخش 
متأسفانه در بســیاری از حوزه ها پشتوانه 
تحقیقــی خوبــی نداریــم و در انتخاب 
کارشــناس با مشکل مواجه می شویم که 
پس از گذشــت ۴۰ سال از انقالب، بسیار 
غم انگیز است کسی که بتواند در حد یک 
گفت و گوی ۳۰ دقیقه ای با رویکرد قرآنی 
حرف بزند، به ســختی پیدا شــود. شما 
در برخی از موضوعــات حتی یک مقاله 
نمی توانید پیدا کنید که کســی کار کرده 
باشد. در برخی از موضوعات با وجود اینکه 
رتبه خوبی داریم ولی کارپژوهشی در مورد 
آن ها نکرده ایم و آن ها را به کلیشــه هایی 
تقلیل داده ایم. امیدواریم با ســاختن این 
برنامه سطح توقع از برنامه سازی و مخاطب 
بــاال رود و مــا در ادامه شــاهد کارهای 

عمیق تری باشیم. 

حضور روحانیــت در عرصه هایی   
چون برنامه ســازی، یا آقای روحانی 
به عنوان تهیه کننــده این برنامه و 
مسئول یک انتشارات، نوید روزهای 
بهتری را در عرصه دین پژوهی به ما 
می دهد؛ احساس خود شما از این فضا 

چیست؟
من آنچــه می فهمم این اســت که ما از 
نظر اندیشــه ای در این سال ها رشد بسیار 
خوبی داشتیم و سرمایه های آینده داری با 
مهارت های باالیی داریم که با اساتیدشان 
قابل مقایسه نیستند. تجربه زیسته خوب 
با چند نســل و آزمون و خطاهای آن ها را 
داریم. کسانی که از برکات نسل های قبلی 
نیز استفاده کرده اند ولی این افراد خیلی در 
رسانه ها بازخورد و انعکاسی بر رسانه های 
ما ندارند و در شبکه های اجتماعی ما نیز 
همین فضا حاکم اســت. یعنی تا کســی 
حضــور سیاســت زده ای در شــبکه های 
اجتماعی نداشــته باشد کمتر به او توجه 
می شود. من مشــکل را از ناحیه اندیشه 
نمی دانم بلکه بیشتر رسانه ها هستند که 
به دنبال کلیشه های سابق می روند. شما به 
بخش فلسفه دین نگاه کنید که در حوزه 
دین پژوهی شخصیت های توانمند و جوانی 
هستند ولی روی چند اسم خاص که صرفاً 

شأن سیاسی دارند توجه می شود. 

حجت االسالم مسعود دیانی در گفت و گو با قدس:

انقالب اسالمی حاصل مواجهه تمدنی با قرآن است  در بازگشایی پلکانی ©
بقاع متبرکه تعجیل کنید!

چند روز پیش آقای رئیس جمهور در دستوری 
بــه وزیر بهداشــت تأکید کردند با تشــکیل 
کارگروه های تخصصی، نظرات کارشناسان در 
خصوص بازگشایی بقاع متبرکه برای استفاده 
معنوی مردم در ماه رمضان را بررسی و نتیجه را 
برای اتخاذ تصمیم به ستاد کرونا تسلیم نمایند.
هر چند تاکنــون گزارش رســمی از وزارت 
بهداشــت در این زمینه منتشــر نشده، ولی 
بنابــر مصوبات قبلی ســتاد ملی مبــارزه با 
کرونا بازگشــایی بقاع متبرکه حداقل تا 15 
اردیبهشت امکان پذیر نیست. هر چند نگارنده 
از کارشناســان وزارت بهداشت نیست ولی از 
آنجایی که رویکرد کارشناســی به این مطلب 
مورد مطالبه رئیس جمهور بود ذکر نکاتی چند 

شاید بتواند در این زمینه راهگشا باشد. 
نخست اینکه مطابق مطالعات وزارت بهداشت 
و کارگروه های شناخت اپیدمی، میزان تماس 
اجتماعی مــردم در بقاع متبرکه در کل ایران 
کمتر از یک درصد بوده است. این امر می تواند 
نشان دهنده این باشد که امکان گسترش شیوع 
بیماری از مســیر بازگشایی این بقاع احتمال 
چندان باالیی نیســت؛ هرچند ممکن است 
گفته شــود این گزارش به صورت متوسط در 
کل کشور بوده است ولی تجربه سابق آستان 
قدس رضوی در این زمینه نیز نشان می دهد با 
اینکه درهای حرم تا چند روز مانده به عید باز 
بودند ولی از هجوم و ازدحام مردم در حرم و در 
اطراف روضه منوره خبری نبود و اطالع رسانی 
مناسب به همراه رعایت پروتکل های بهداشتی 
مانع ازدحام و منجر به برنامه ریزی زمانی زائران 
برای بهره مندی بهتر از فضای حرم بود؛ از این 
رو احتمــاالً باز بودن در حرم به صورت دائمی 
مشکلی از بابت افزایش شیوع ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر هم اکنون با توجه به ممنوعیت 
مشــاغل پرریســک ماننــد رســتوران ها و 
مهمانپذیر هــا عمالً امکان اســکان زائران در 
مراکز اقامتی وجود ندارد؛ بنابراین در صورت 
بازگشایی بقاع متبرکه در هر شهری از جمله 
مشــهد، طیف مخاطبان و مراجعان به حرم 
افرادی هستند که سکونتگاه دائمی در مشهد 
دارند، لذا از این منظر نیز بیم هجوم سایر افراد 

به سمت بقاع متبرکه نمی رود. 
به عالوه با توجه به کاهش معمول ســفرهای 
زیارتی در ایام رمضان به واسطه غلبه انگیزه های 
معنوی در این ســفرها، بازگشــایی در بقاع 
متبرکه از جمله حرم رضوی در رمضان احتمال 
وقــوع ازدحام ابتدایی را کاهــش خواهد داد.
بنابراین اگر فرصت رمضان از دست برود و در 
کنار آن بازگشــایی اماکن اقامتی نیز در گام 
بعدی عادی سازی فعالیت های اقتصادی توسط 
ســتاد ملی کرونا اتفاق بیفتد، آنگاه احتمال 
ازدحام جمعیــت برای بهره مندی از فیوضات 
این بارگاه ها متصور است. به عالوه با توجه به 
آموزه های علم اقتصاد در خصوص انتخاب های 
بین زمانی در اثر افزایش زمان عدم بهره مندی 
از زیــارت حضوری این بقاع، مطلوبیت زیارت 
برای افراد به شدت باال رفته و در نتیجه هرچه 
زمان بسته بودن این بقاع طوالنی تر شود میزان 
مطلوبیت زیارت به شدت زیاد شده و احتمال 

ازدحام به شدت باال خواهد رفت.
با توجه به این مسائل به نظر می رسد تعجیل 
در بازگشــایی این بقاع به صورت پلکانی و از 
بقاع کمتر زائرپذیر در روزهــای اول رمضان 
 نه تنها امری معقول بلکه ضروری اســت که 

فی التأخیر آفات... .

اآلن اگر کسی 
متمرکز بر قرآن باشد 
این گونه برایمان 
متبادر می شود که از 
صنف و قشر خاصی 
است. این نگاه باید 
توسعه پیدا کند و 
حوزه و روشنفکری 
دینی باید توجه 
بیشتری به قرآن 
داشته باشند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 15اردیبهشت 1399  10 رمضان 1441 4 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9237 

دکتر مرتضی مرتضوی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

یادداشت

درنگ

ما و احساس خودبسندگی نسبت به قرآن
تلقی بازگشــت به میــراث با اینکه ما 
از علوم انســانی مدرن فاصله گرفته و 
رویکردی اخباری گری و سلفی پیشه 
کنیم تلقی قابل قبولی نیست. بازگشت 
به قرآن و منابع دینی به این معناست 
که مــا در وهله اول قبــول کنیم در 
سال های اخیر از منابع اصلی معرفتی 
خودمان دور شدیم. باید این نکته را به 
عنوان یک اصل در نظر داشــته باشیم 
که اگر در روان شناسی، جامعه شناسی 
یا هر ســنت غربــی بخواهیم فعالیت 
کنیم، باید به عنوان یک انسان مسلمان 
با قرآن مأنوس باشیم. معتقدیم انقالب 
خودمان به عنــوان یک پدیده تمدنی 
شــگرف عجیب، حاصل کار نسلی بود 
که به قرآن مراجعه داشــت و وقتی به 
ادبیــات آن دوره نگاه می کنیم، نقش 
پررنگ قرآن را در آن شــاهد هستیم. 
متأسفانه در سال های گذشته ما دچار 

ابتذالی شــدیم که هیچ کسی از قرآن 
حــرف نمی زنــد. یک جور احســاس 
بی نیازی و خودبســندگی که شــاید 
دلیل آن گرفتاری در ابتذال شبکه های 
اجتماعــی باشــد. سیاســت زده ایم و 
احساس بی نیازی می کنیم ولی دست 
خالی خودمان را نمی بینیم. بازگشــت 
به قرآن به این معناســت هر کسی هر 
جایی که هست و هر عالقه ای که دارد 
نیاز به توجه و بازگشت دوباره دارد. ما 
در رسانه نیز شــاهد آن قوت معرفتی 
که در دهه هایی داشــتیم، نیستیم و 
با ســطح ظاهری و مبتــذل پدیده ها 
روبه رو می شویم. احساس می کنیم در 
یک موضوع همه چیز را می دانیم؛ مثاًل 
به واسطه بودن ذیل یک حکومت دینی 
فکر می کنیم همه چیز را در مورد قرآن 
می دانیم در حالی که هیچ نداریم و از 

این جهت باید بازگشت داشته باشیم.

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 حجت االسالم حمید پارسانیا
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
چگالش��ی  گ��رم  آب  دی��گ  نظ��ردارد 

م��ورد نی��از مرکز بهداش��ت اس��تان را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عمومی از بخش غیردولت��ی خریداری - نصب 
و راه ان��دازی نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 2098000060000003، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 300.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مرکز بهداشت اس��تان به نشانی : مشهد-

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد چیلر تراکمی مورد نیاز مرکز 

بهداش��ت اس��تان را از طریق انج��ام مناقصه عمومی از 
بخ��ش غیردولتی خریداری - نصب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000004، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 400.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مرکز بهداشت اس��تان به نشانی : مشهد-

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

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

واگذاری حجمی تأمین خودرو سواری با راننده برای انجام مأموریت های اداری درون و برون شهری
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی خراس��ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ب��ا موضوع »واگذاری حجمی تأمین 
خودرو س��واری با راننده برای انجام مأموریت های اداری درون و برون ش��هری« به ش��ماره مناقصه 2099003820000002 را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir برگزار نماید. لذا شرکت هایی که گواهینامه صالحیت 
انجام کار و تأییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی تأیید صالحیت یا پروانه کسب معتبر 
از سازمان تاکسیرانی یا اتحادیه صنف مؤسسات خودرو سواری را دارا می باشند می توانند جهت شرکت در مناقصه با دریافت 

اسناد از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
1- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2- تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 312/000/000 ریال )سیصد و دوازده میلیون ریال(
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: همزمان با انتشار آگهی در روزنامه

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1399/02/17
5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  تا ساعت 10 روز یکشنبه 1399/02/28

6- زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1399/02/29
نشانی: مشهد- بلوار وکیل آباد- نبش بلوار اقبال الهوری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 051-35097155 

شناسه آگهی830261/م الف493                                               سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
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مناقصهعمومییکمرحلهای

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )830371(

آگهیتغییراتشرکتبرزینسازهآرویندژ)سهامیخاص(بهشمارهثبت14941وشناسهملی14007214760

ملی  کد  محمودی  مهران  آقای   .1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,09,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
4310272150 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، خانم نسیم محمودی کد ملی 4380210375به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم پروانه یوسفلی کد ملی 4320726197 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. امضاءکلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
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فراخوان مناقصه
) نوبت دوم(

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام خدمات تخصصی واحدهای 

تابع��ه دانش��گاه  را  از طریق انجام مناقص��ه عمومی به  
بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000005، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
  www.setadiran.ir : الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است : 
*تضمین  ش��رکت  در مناقصه  ف��وق مبلغ  000 /000 /610 
ریال  ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مدیریت پش��تیبانی و امور رفاهی دانشگاه  
به نش��انی: مشهد -روبروی ش��هید فکوری 94 -شهرک 
دانش و سالمت -ستاد مرکزی دانشگاه تحویل گردد.

*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 14 /2 /99  
*مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 

  99/ 2/ 18
*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 28 /2 /99  
*زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 31 /2 /99

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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5روزنامـه صبـح ایـران

معرفی تازه های نشر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی  معارف: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی تازه  ترین آثار منتشر شده خود را معرفی کرد. »قواعد فقهی )بخش قضایی(« 
نوشته سیدابراهیم رئیسی، »احکام شریعت« تألیف سیدمحمدتقی مدرسی که توسط سیدنصرت حسین رضوی و سیدمجاهدحسین عالی نقوی به اردو ترجمه شده است، »دولت دیدار یار« شامل چهار مقاله و یک خاتمه 

درباره امام زمان)عج( و »بانوی بزرگ« درباره زندگی حضرت زینب)س( نوشته حسن موسی صفار و ترجمه محمدتقی صابری، آثاری است که برای نخستین بار توسط بنیاد پژوهش های اسالمی به چاپ رسیده است.

 a اهمیت گرامیداشت مقام همسر بزرگوار پیامبر 
در کالم رهبر معظم انقالب

جناب خدیجه h حقیقتاً مظلوم است©

معارف: جناب خدیجه )ســام اهلل علیها( حقیقتًا مظلوم است؛ به خاطر اینکه َشرف 
همسرى پیغمبر در مورد ایشــان داراى یک ارزش مضاعف است؛ دیگران مشّرف 
به َشــرف همسرى پیغمبر شــدند، لکن این رنج هایى را که پیغمبر در عمده  دوران 
رســالت به آن ها مبتا بودند، ندیدند. 10 سال در مدینه بود، خب عّزت بود، احترام 
بود، و زندگِى راحت بود نســبت به آن دوره؛ جناب خدیجه )ســام اهلل علیها( دوران 

رنج پیغمبر را، دوران سختى هاى پیغمبر را تحّمل کردند و دیدند.
 اّواًل خــوِد این نْفس ایمان آوردن به پیغمبر -که اّولین کســانى که ایمان آوردند، 
امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه بودند- یک امتیاز بزرگ اســت، یک ارزش بســیار 
باالیى اســت؛ عبــور کردن و صرف نظر کردن از عقایدى که انســان ســال هاى 
متمــادى با آن ها زندگى کرده، آســان نیســت، براى ما پیــش نیامده یک چنین 
چیزى تا بفهمیم چقدر مشــکل و مهم اســت. ایشــان با آن فطــرت پاک، صدق 
قضّیــه را، حّقانّیــت قضّیه را بافاصلــه فهمید؛ تا پیغمبر را دید، بــا آن حال - با 
آن حالــت معــروف و مذکور در کتاب ها - که از ِحرا برگشــته بود، فهمید که یک 
حادثــه  مهم اتّفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شــد و ایمان آورد. بعد پاى این 
ایمان ایســتاد... این یک کلمه به زبان آسان اســت؛ کارى است که خب، کسانى 
کــه پول دارنــد، مى توانند باالخره یک پولــى هم مصرف کنند، خــرج کنند، اّما 
اینکــه انســان از همه  زندگى راحت خارج بشــود - یعنى همــه  پولش را مصرف 
 کنــد، همــه  ثروتش را صرف کنــد - یک کار یــک ذّره و دوذّره نیســت؛ درباره  
امام حســن مجتبى  )سام اهلل علیه( مثًا مى گویند که ایشان چندبار از مال خودشان 
خارج شــدند یا  چند بار از نصف مالشان خارج شدند؛ این جزو بزرگ ترین امتیازات 
اســت. این بزرگوار این امتیاز را دارد که از همه  اموال خودش خارج شــد و همه را 
صرف کرد در راه ترویج اســام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار آن ســختى ها و آن 
مشــکات طاقت فرسا ]شد[ که یکى اش همین مسئله  ِشعب ابى طالب بود و آن سه 
ســالى که آنجا بودند و آن ســختى هایى که این بزرگوار متحّمل شد و این ایمان را 

محکم نگه داشت.
 خب قرآن درباره  کســانى که قبل از فتح و بعد از فتــح انفاق مى کنند ]مى گوید[ 
»یســَتوى ِمنُکم َمن اَنَفَق ِمن َقبِل الَفتِح َو قاتَــل«؛ این »َقبِل الَفتح«، قبل از فتح 
مدینه اســت؛ یعنى قبل از آنکه مدینــه اى در اختیاِر پیغمبر قرار بگیرد و زندگى اى، 
راحتى، حکومتى، تســلّطى، قدرتى در اختیار آن بزرگوار باشد؛ در حال نهایت شّدت، 
ایشان انفاق کردند؛ هم مالشان را، هم جانشان را، هم راحتشان را. خب این ها واقعًا 
فضایل مهّمى اســت؛ این ها مغفولٌ عنه مانده؛ حضرت، مظلومه است؛ این بزرگوار 
واقعاً مظلومه است... جناب خدیجه )سام اهلل علیها( غریب است. حاال شما مى گویید 
مادر یازده امام، ]اّما[ در واقع مادر دوازده امام؛ چون ایشــان مادر امیرالمؤمنین هم 
هســت. ایشــان امیرالمؤمنین را در آغوش خودش، در دامــان خودش، در زندگى 

خودش تا چند سالگى پرورش داده است.

معارف: دعا به معنای درخواســت است؛ 
یعنی شــخص به این نیت که به اجابت 
برســد به خواندن آن اقدام می کند. یکی 
از اعمال مستحب ماه مبارک رمضان که 
توســط امام صادق)ع( و امام موســی بن 
جعفر)ع( روایت شــده، خواندن دعاهایی 
پس از نمازهای واجب ماه مبارک رمضان 
اســت که در مفاتیح شیخ عباس قمی به 
ترتیب اهمیت آن ها آورده شــده اســت. 
یکی از این دعاهــا، دعای فوق العاده مهم 
و بامفهوم »یا َعلِیُّ یا َعظیُم« اســت. این 
دعا با اسمای الهی شروع می شود. دستور 
خداوند تبارک و تعالی در قرآن این است 
که خواســته هایتان را با اســم های من از 
اُء الُْحْســَنیٰ  من بخواهید؛ »وهلل اْلَْســمَ
َفاْدُعــوُه بَِها« )اعراف، 180(؛ خداوند برای 
هر حاجتی چند اســم قرار داده و انسان 
باید به تناســب نیازهای خود از اسم های 
مختلف الهی اســتفاده کند؛ به  طور مثال 
اگر می خواهیم گناهانمان بخشیده شود، 
از اسم عفو خدا استفاده می کنیم؛ یا باالتر 
از آن اگر بخواهیــم با ما به گونه ای رفتار 
کند که انگار اصاًل گناه نکرده ایم از اســم 
غفور خداوند استفاده می کنیم و می گوییم: 

»استغفراهلل«.
دعــا بایــد تخصصی و دقیق باشــد. در 
ابتدای دعای »یا َعلِــیُّ یا َعظیُم یا َغُفوُر 
یا َرحیُم« چهار اســم از اسمای خداوند 
را بر زبــان می آوریم؛ علی به معنای علو 
اســت. دعاکننده باید در مقام درک علو 
و برتری خداوند بر کل نظام خلقت باشد 
که او علی است و بر تمام موجودات عالم 
برتــری دارد. در آن صورت فرد عظمت 
الهی را درک می کند و متوجه می شــود 
خداوند وجود بی نهایتی اســت که همه 
اشیا در عین فقر مرتبط به او هستند و او 
مالک همه اشیا است و عظمتی بی پایان 
دارد. غفور یکی دیگر از اســم های اعظم 
خداست؛ یاغفور یعنی ای کسی که بسیار 
بخشنده هستی و بسیار پیش می آید که 
گناهان بنــده ات را نادید بگیری؛ نه تنها 

از جــزای بندگان و مبتال کردن به نتایج 
گناه صرف نظر می کنی بلکه به گونه ای با 
بنده رفتار می کنی که انگار اصاًل گناهی 
مرتکب نشده است. رحیم نیز اسمی است 
که برای بنــدگان خاص و مؤمن خداوند 
استفاده می شود. برای عموم مردم جهان، 
حیوانات و اشیا خداوند صفت رحمان را 
دارد؛ رحمانیت عمومی اســت اما رحیم 
اسمی خاص است که مخصوص مؤمنان 
بوده و رابطه ای خاص و محبت آمیز است؛ 
ویــژه افرادی که خدا را اطاعت می کنند. 
مؤمنــان روزه دار با رحیمیت خداوند کار 
دارند و از او طلب محبت خاص می کنند.

درک مفهوم »رب« عظمتی بی نهایت »
در قلب انسان ایجاد می کند

پس از آن به خداوند عرض می شــود که 
»اَنْــَت الرَّبُّ الَْعظیــُم« و عظمت خداوند 
مجدد تکرار می شــود. این دعا ویژه درک 
عظمت اســت. رب یعنی خداوند مالک، 
تدبیرکننــده و اداره کننــده تمــام نظام 
خلقت است. با درک مفهوم رب، عظمتی 
بی نهایت در قلب انسان ایجاد می شود. این 
رب کــه مالک مدبر اســت، رب عظیمی 
اســت که همه نظــام بی نهایت خلقت را 
اداره می کنــد و کمترین خطا، کوتاهی و 
سســتی در مدیریت نظام خلقت وجود 
ندارد؛ بــه همین دلیل عظمــت آن در 

ذهن انســان نقش می بنــدد. در صورت 
درک صحیح اسم اعظم، بر پایه گفته امام 
سجاد)ع( در صحیفه سجادیه، برای انسان 
ســالمت قلب به همراه می آورد. انســان 
باید همیشه متوجه باشــد که در مقابل 
َّذی  چه خدای عظیمــی حضور دارد و »اَل
لَْیَس َکِمْثلِِه«؛ مانند او دیگر خدایی وجود 
ــمیُع الَْبصیُر«؛ یعنی فرد  ندارد و »ُهَو السَّ
دعاکننده باید متوجــه خصوصیت الهی 
باشد که خداوند بزرگ خلقت می شنود؛ 
یعنی جایی نیســت که خــدا چیزی را 
متوجه نشود. او سمیع و بصیر است و همه 

چیز در منظر خداست.
تا اینجای دعا خداوند را به هشــت اسم 
اعظم او می خوانیم؛ سپس می گوییم: »َو 
ْمَتُه« یعنی این ماهی است  هذا َشْهٌر َعظَّ
کــه آن را بزرگ و گرامی داشــته و او را 
شــرافت دادی. در عظمت این ماه همین 
بس که خواب روزه دار در این ماه عبادت 
اســت، نفس کشیدن در آن تسبیح است 
و...؛ ماه رمضان، ماهی بسیار عظیم است و 
تمام اعمال، عبادات، حاالت، تالش انسان 
و... در این ماه عظمت پیدا می کند؛ ماهی 
که یک شــب آن بیش از هزار ماه قیمت 
دارد. نفس کشیدن، عبادت کردن، قرآن 
خواندن، مهرورزی هــا، انفاق ها و... حتماً 
عظمت بســیار زیادی دارد و شــخصیت 
انســان به برکت ماه رمضان، بزرگی پیدا 

می کند. به نظر می رسد در این دعا خداوند 
می خواهد مــا را با عظمت خود و خلقت 
روبه رو کند تا آماده شویم در این ضیافت 

شرکت کنیم.

دعا را با تدبر بخوانیم»
در ادامه این دعا بــه کرامت ماه رمضان 
ْمَتــُه« یعنی  اشــاره شــده و آمده »َوکرَّ
رمضان ماهی بســیار باکرامت و قیمتی 

ْفَتُه«  اســت؛ و نیز »َوَشــرَّ
یعنی نسبت به سایر ماه ها 
شرافت داده شده و بزرگی 
آن قابل مقایسه نیست. از 
مصادیق عظمــت این ماه 
این است که خداوند قرآن 
و کتاب هدایت بشر را در 
این ماه نازل کرده اســت؛ 
ـذی اَنَْزلَْت فیِه الُْقْرآن«  َـّ »اَل
که جلوه  دیگری از عظمت 

خداست.
ویژگــي دیگری کــه ماه 
رمضــان را از دیگــر ماه ها 
متمایــز کــرده و فضیلت 
بزرگــي براي آن شــمرده 
مي شود، وجود شب قدر در 
این ماه پربرکت است؛ شبي 
بابرکــت در ماهي بابرکت. 

خالصانه  عبادت  که  شــبي 
در آن بهتر از عبادت هزار ماه که تقریباً 
معادل عمر طبیعي یک انسان 80 ساله 
اســت. دعاکننده در فراز پایانی این دعا 
خداوند متعال را خطاب قرار داده و از او 
درخواست مي کند که او را از آتش جهنم 
برهاند و وارد بهشــت کند؛ »َفیا َذالَْمنِّ َو 
ال یَُمنُّ َعلَْیَک ُمنَّ َعلَیَّ بَِفکاِک َرَقَبتی ِمَن 
الّناِر، في َمْن تَُمنُّ َعلَْیِه َو اَْدِخلِْنی الَْجنََّه«. 
بایــد مفاهیم دعــا را با تدبــر بخوانیم؛ 
همچنــان که حضرت علــی)ع( فرموده 
ٌُّر«  است: »ال َخیَر في قِراءهٍ لیَس فیها تََدب
یعنی در قرآن خواندنی که با تدبر همراه 

نباشد، خیری نیست.

گفتاری از استاد محمد شجاعی در شرح دعایی که پس از نمازهای واجب ماه مبارک رمضان می خوانیم

در برابر عظمت بی پایان

این دعا ویژه درک 
عظمت است؛ 

خداوند می خواهد 
ما را با عظمت 

خود روبه رو کند 
تا آماده شویم 

در ضیافت الهی 
شرکت کنیم

بــــــرش

قرآن صاعد©
قرآن، نخستین و واالترین ارزشی است که در 
معرفی ماه مبارک رمضان با آن آشنا شده ایم؛ 
فرمود: ماه رمضان ]همان ماه[ است که در آن، 
قرآن فرو فرســتاده شده است )بقره/184(؛ و 
آسان شــد )قمر/17، 22، 32 و 40( و توأم با 
بهترین سبک قصه گویی )یوسف/3( تا هدایتی 

برای همه مردم باشد. )آل عمران/4(
و این کتاب به ما فرمان داد تا او را بخوانیم و با 
آفریدگار یکتا اُنس گیریم، که او نزدیک است 
و اجابت کننده. )بقره/186( پس آشــناتریِن 
مردم به آن و بلکه به راه های آسمان )نک به: 
نهج البالغه، خطبه 189( دعاهایی را در قالب 
جمله ها بــه زبان آوردند کــه از واژه واژه آن، 
رایحه تعالی و صعود به مشام جان می نشست. 
اهل معرفت، تعبیری زیبا برای این دعاها به کار 
برده اند، از جمله اینکه: ما مفتخریم که ادعیه 
حیات بخش که او را »قرآن صاعد« می خوانند 
از ائمــه معصومین)ع( ماســت. )نک به: امام 

خمینی، وصیت نامه سیاسیـ  الهی(
رمضان، همــان  گونه که ماه تــالوت قرآن 
است، ماه دعاست، دعاهایی پرشمار، خوش 
مضمون، زیبا، بلنــد و روح افزا که نمی توان 
در معنــی آن تأمل کرد و خود را در ملکوت 
نیافــت. به جرئت می تــوان ادعا کرد حجم 
دعاهایی که به خواندن آن ها در ماه رمضان 
توصیه شده است، با همه دیگر ماه ها برابری 
می کند. )برای نمونه نک به: مرقاه الجنان فی 

اعمال الشهور االثنی عشر(
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( به نقل 
از پــدران بزرگوارشــان از پیامبر اکرم)ص( 
روایت کرده اســت: دعا، سالح مؤمن و پایه 
دین و نور آســمان ها و زمین است. )کلینی، 

الکافی، ج1، ص468(
نیز آن امام همــام)ع( فرمود: هر که هنگام 
افطارش بگوید: »اللّهّم لََک ُصمنا بَِتوفیِقَک َو 
َعلــی رِزقَِک أَفَطرنا بِأَمِرَک َفَتقّبلُه ِمّنا َو اغِفر 
لَنا إنَّک أنَت الَغفوُر الرَّحیُم«؛ خداوند نقصانی 
را که به واســطه گناهانش بر آن )روزه( وارد 
کرده است، می بخشد. )شیخ صدوق، فضائل 

االشهر الثالثه، ص97(
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رمضانیه

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای خلیل محمدپور گیمزرد به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال در پرونده کالسه 716، 
پالک ثبتی شماره 110 فرعی از 150 اصلی بخش 12 مشهد به نشانی اراضی رضویه- روستای میرزاجانی کوچه 
دوم دارای عرصه به مس��احت حدود 1198 مترمربع ش��امل ملک موصوف با قدمت 25 سال در محدوده شمال 
ملک با زیربنای حدود 150 مترمربع در یک طبقه و دو واحد مسکونی با سازه دیوار باربر و سقف طاق ضربی فاقد 
نماس��ازی درب و پنجره فلزی و دارای انش��عابات آب و برق و گاز و فاقد پایانکار و محل نگهداری دام به مساحت 
100 مترمربع میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/02/27 
ساعت 11 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی 
اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. ضمناً 10 درصد مبلغ 
مزای��ده فی المجل��س از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نش��ود 10 درصد 

پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. آ- 9900605
قیمت پایه ششدانگ ملک 900/000/000 ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل
دادیار شعبه 11 اجرای احکام کیفری ویژه نیابت دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد

 ملیحه قویدل

دادنامه
 خواهان: باب الدین فیروزکوهی       محل اقامت: شهرستان باخرز-روستای کمرسبز                            

 خواندگان: 1.عطا محمد پورنجم کاریزی 2.حمید رضا  صادقی فرد   محل اقامت : هر دو مجهول المکان
موضوع : الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه وانت مزدا مدل 1382 به شماره انتظامی  12 -919ب 

73 مقوم به بیست میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی
به تاریخ 98.12.23 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل است، پرونده کالسه 98.679 شعبه دوم شورای 
حل اختالف از دفتر شورا و اصل و تحت نظر فرار گرفت با بررسی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا 

ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهان : باب الدین فیروز کوهی فرزند: جالل بطرفیت خواندگان: 1.عطا محمد پور نجم 
کاریزی فرزند: فیض محمد 2.حمید رضا صادقی فرد: اسماعیل، بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
یک دستگاه وانت مزدا مدل 1382 به شماره انتظامی  12-919 ب 73  مقوم به بیست میلیون تومان به انضمام 
هزینه دادرسی نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان بوده حسب در خواست خواهان به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م. 
با چاپ و انتش��ار یک نوبت آگهی دادخواس��ت و وقت رسیدگی در روزنامه کثیراالنتشار قدس صفحه 10 بشماره 
9180 مورخ 1398.11.19 و انتظار کافی ش��ورا و عدم حضور در جلس��ه رسیدگی و یا معرفی وکیل و یا ارسال 
الیحه دفاعیه ای از ناحیه خواندگان فوق و توجها به اظهارات خواهان که عنوان داشته خودروی موضوع خواسته را 
از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن معامله را پرداخت اما به لحاظ عدم حضور خواندگان تا کنون موفق به تنظیم 
سند رسمی انتقال بنام خویش نگردیده و خواستار الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال خودروی یاد شده 
بنام خود گردیده ، شورا با التفات به عدم حضور خواندگان در محضر شورا و قولنامه عادی ارائه شده توسط خواهان 
، جهت احراز معامله فوق قرار استماع شهادت شهود را صادر که من حیث المجموع از گواهی گواهان معا مله فی 
ما بین خواهان و خوانده ردیف اول تایید و بدین کیفیت خواهان شرعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا با احراز 
شرعی و قانونی بودن معامله انجام شده بین الطرفین و با توجه به اینکه سند خودروی صدراالشاره وفق استعالم 
مورخ 98.12.21 واصله از پلیس راهور فا شهرستان تربت جام بنام خوانده ردیف 2) حمید رضا صادقی فرد فرزند 
: اسماعیل( می باشد لذا با عنایت به نظریه مشورتی مورخ 98.12.23 اعضاء ، صحت و اصالت دعوی خواهان را 
وارد تشخیص داده مستندا به مواد 10و219و220 ق.م و مواد 198و519 ق.آ.د.م حکم به الزام خوانده ردیف 2 به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خودروی پالک فوق بنام خواهان صادر و 
نیز وی را به پرداخت مبلغ دویست و شصت و نه هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اما در 
خصوص خوانده ردیف اول چون تاکنون سند رسمی انتقال بنام وی نگارش و تنظیم نیافته و در نتیجه مشارالیه 
نمی تواند در تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان مد خلیتی داشته باشد و طرح دعوی بر علیه وی صرفا جهت 
ثبوت ادعا و اصالت سند عادی قابل پذیرش بوده و موجبی برای الزام نامبرده به حضور در دفتر اسناد رسمی وجود 
ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر علیه وی مردود اعالم میگردد رای صادره جهت خواندگان غیابی محسوب و 
ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی باخرز می باشد. آ-9900670
مصطفی  حسن نژاد  

مشاور و قاضی شعبه 2 شواری حل اختالف شهرستان باخرز

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای غالمرضا قائم مقامی فرزند محمد، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 1874/27 متر 
مربع ، باقیمانده پالک 3365 فرعی از 1� اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

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

دادگاه نیست . آ-9900669
تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/30

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

رونوشت آگهی  حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم  فرزانه حیدری دارای شناسنامه شماره 5749954315 به شرح دادخواست به کالسه 
29از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح داده که شادروان ابوالحسن فتاحی 
به شناسنامه 260 در تاریخ 98/12/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
-فرزانه حیدری فرزند محمدعلی کد ملی 5749954315 ت.ت 1363/6/1 نسبت همسر مرحوم 

- علی فتاحی فرزند ابوالحسن کد ملی 5740257379 ت.ت 1392/2/28 نسبت فرزند مرحوم 
-فاطمه صاحبی فرزند حسن کدملی 5749627071 ت.ت 1332/1/10 نسبت مادر مرحوم

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

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد /آ-9900668
سید حسن سامانی قاضی شورا – شعبه هفتم شورای حل اختالف شهر خرو

آگهی دعوت افراز
چون آقای علیرضا پودینه آقائی فرزند موسی احدی از مالکین مشاعی پالک 1/1076- اصلی واقع   در 
بخش2 سیس��تان شهرستان زابل خیابان 12 متری باسکول کوچه رس��الت 2 طبق درخواست شماره 
102/196- ز  مورخ 1399/1/24 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته 
که به دیگر مالکین مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مشاع و کسانی که 
حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1399/3/15 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و 
نظ��ارت آنان عمل اف��راز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز 

نخواهد شد.آ-9900667 م الف: 10
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه خانم مخمل رشیدی فرزند علی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
شش��دانگ پالک5030فرعی جداشده از408فرعی از162-اصلی واقع در بخش3-شهرستان سبزوار که 
متعلق به وی می باش��دبعلت نقل مکان مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد مالکیت 
فوق  الذکرذیل دفتر-388صفحه392ثبت66048بش��ماره چاپی333500ال��ف85 بنام نامبرده ثبت و 
سندصادروتس��لیم شده است ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون 
ثب��ت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگه��ی معامله ای انجام داده 
یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت 

به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/1930( آ-9900666
 تاریخ انتشار:1399/02/15

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب 
درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذکور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قس��مت از 
امالک واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتی این واحد به ش��رح زیر:  پالک یک اصلی س��ه یک آب قطعه 
4ش��یروان بخش5قوچان  2881فرعی از58فرعی  آقای س��عیدرضا حسنیان ش��یروان ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور در روز ش��نبه 99/3/10س��اعت9قبل ازظهرلذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک 
به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر  بوس��یله این آگهی اخط��ار میگردد که در روز و 
ساعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی آنها درموقع 
مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدش��دواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع 
مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس��ی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد 
ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایست ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 

وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره تسلیم نماید.آ-9900665
تاریخ انتشار:99/02/15

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139860326007001457 مورخ��ه 1398/12/14 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا پناهی فرزند ابراهیم  به ش��ماره شناسنامه 711 صادره 
ازبهاردراعیانی ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی ونانوایی احداثی در آن به مساحت 200/11مترمربع 
پ��الک 11019 فرعی 1076 فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری با قولنامه عادی 
ازفرامرز مبصری افشار نیا محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م 

الف20(آ-9900662
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/2/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار - هادی یونسی عطوف

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860326007001460 مورخه 1398/12/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید امیر حسینی اخگر فرزند سید عیسی به شماره شناسنامه 13047 
صادره ازبهاردراعیانی سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت 54/62مترمربع 
پالک 7276 فرعی از 1108فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری ازمالک رسمی آقای 
سید عیسی  حسینی اخگر محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 57(

آ-9900663
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/2/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار - هادی یونسی عطوف

آگهی حصر وراثت 
 آقای/ رس��تم س��لطانی منظر دارای شناس��نامه ش��ماره 103121 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه323 
113/980ح  از ای��ن حوزه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قدم 
خیر اکبری به شناسنامه ش��ماره 4030354در تاریخ 86/7/12 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر اس��ت به: 1- رستم سلطانی منظر به شماره شناسنامه 103121پسر 
متوفی 2- ش��اه علی سلطانی منظر به شماره شناس��نامه   103122 پسر متوفی 3- احمد سلطانی منظر 
به ش��ماره شناس��نامه  5056 پسرمتوفی 4- مرتضی سلطانی منظربه ش��ماره شناسنامه   108986 پسر 
متوفی5- پروین س��لطانی منظر  به شماره شناسنامه  43 دخترمتوفی6-  شهین سلطانی منظر به شماره 
شناسنامه   9909دخترمتوفی7- زهراسلطانی منظر به شماره شناسنامه 13190دخترمتوفیه/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.) م الف 26( آ-9900664
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف شهرستان کبودراهنگ

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای احمدزارعی باوکالت ازآرزوگودرزی بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتس��لیم 
استش��هادیه گواهی امضاءشده ذیل ش��ماره یکتا13990215126600016وش��ماره ترتیب 16253مورخ 
99.1.30دفتراسنادرس��می شماره17پیش��واوطی درخواس��ت وارده 139985601046000153م��ورخ 
99.1.31تقاضای صدورر سند مالکیت المثنی تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای تبصره ماده120آیین 
نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : آرزوگودرزی .2-میزان مالکیت:ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان .3-شماره پالک:2096فرعی از282-اصلی مفروزاز1523. 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام 
سوخته پیشوا.5-علت ازبین رفتن:مفقودشدن به دلیل جابجایی .6-خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ  یک 
دستگاه آپارتمان قطعه 4تفکیکی تحت پالک 282.2096 مفروزازپالک1523 به مساحت 71.42 مترمربع 
باانضم��ام پارکینک قطعه 2 ذیل ثبت دفترالکترونیک��ی 1398203010460003866بن��ام آرزوگودرزی 
فرزندعباس ثبت وس��ند به ش��ماره چاپی 335680صادرگردیده است وبه موجب سندرهنی 42820مورخ 
98.10.22دفترخانه 17پیش��وادررهن بانک مسکن شعبه پیش��واقرارگرفت.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک 
موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باش��دظرف مدت ده روز پس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوامراجعه واعتراض 
کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی 
مالکیت طبق مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی 

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 104م/ الف آ-9900660
خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 514 فرعی از 80 اصلی بخش 6 مشهد مبنی 
بر درخواست آقای عباس مهرپویان فرزند رجب متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز شنبه 1399/03/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین 
وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در 
محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد 
اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض 
داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست 

خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. آ-9900658 م.الف 696
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/02/15

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده تلفن همراه-آگهی مزایده خط تلفن همراه پرونده اجرایی کالسه 
9600۱20

علی��ه ص��ادق علیکاهی.ب��ه موج��ب پرون��ده اجرای��ی ف��وق ح��ق امتیازواش��تراک تلف��ن هم��راه به 
شماره09121866981وودیعه آن متعلق به آقای صادق علیکاهی که طبق نظریه کارشناس رسمی مورخ 
98.12.3به مبلغ هشتادمیلیون ریال ارزیابی شده،ازساعت 9الی12روزدوشنبه مورخ99.3.1دراداره ثبت 
پیش��واواقع درخیابان ش��ریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس ازطریق مزایده به فروش می رسدشرکت 
درمزای��ده برای عموم آزادومنوط به پرداخت ده درصدازمبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت 
وحضورخریداریانماینده قانونی اودرجلس��ه مزایده اس��ت،برنده مزایده مکلف اس��ت ماب��ه التفاوت مبلغ 
ف��روش راظرف مدت پنج روزازتاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودی��ع نمایدودرصورتی که ظرف 
مهلت مقررمانده فروش رابه حس��اب س��پرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکورقابل اس��ترادنبوده وبه حس��اب 
خزان��ه واریزخواهدش��ددراینصورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارس��اقط ومزای��ده تجدیدمیگرددمزایده 
ازمبلغ هش��تادمیلیون ریال ش��روع وبه باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته خواهدشدوکلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت ونیم عش��روحق مزایده نقدا وصول خواهدشدضمناچنانچه روزمزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان زمان ومکان مقرربرگزارخواهدشد.تاریخ 

انتشارآگهی99.2.15 -م الف105 -آ-9900661
رییس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادبشیری

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع  در بخش6 یزد-  تفت  و توابع
5130 - اصلی – خانم فاطمه جواهری تفتی  ششدانگ خانه بطور مفروز  قسمتی از پالک ثبتی  برابر به  
مساحت 255/15 متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006003029 مورخ 1398/11/26 واقع در 

کوی چرخاب تفت خریداری عادی ازعلی ضیائی مالک رسمی   
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9900659
امیر حسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/02/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/30

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب منزل پالک 1117 فرعی از 81 اصلی بخش 6 مش��هد مبنی بر 
درخواست خانم عصمت صبحی فرزند احمد متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1399/03/13 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بدین وس��یله با انتش��ار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به 
نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید 
حدود اعتراض داش��ته با ش��ند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تس��لیم نمایند. 

آ-9900655 م.الف 692
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/02/15

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب س��اختمان پالک 4276 فرعی از 93 اصلی بخش 6 مشهد مبنی 
بر درخواس��ت آقای علی میدانی فرزند رضا متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1399/03/13 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بدین وس��یله با انتش��ار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به 
نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید 
حدود اعتراض داش��ته باش��ند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 وز دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تس��لیم نمایند. 

آ-9900656 م.الف 694
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/02/15

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب منزل پالک 4275 فرعی از 93 اصلی بخش 6 مش��هد مبنی بر 
درخواس��ت آقای حسن افخمی پوس��تینی فرزند رجبعلی متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز سه ش��نبه 1399/03/20 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وس��یله با انتش��ار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می ش��ود تا 
در روز و س��اعت مقرر فوق در محل حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نس��بت به حدود مرقوم یا حقوق 
ارتفاق��ی آن دارند به نماین��ده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کس��انی به علت عدم حضور در محل 
نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این 
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ارز خانگی برای ورود به بورس آماده می شود©
2هــزار و 500هزار میلیارد تومان نقدینگی کشــور مســئله تأثیرگذار مهمی در 
عدم کاهش تورم اســت. این نقدینگی زمانی می تواند در مسیر کاهش تورم مؤثر 
باشد که  در بازارهای مؤثری چون بازار بورس به کار گرفته شود. بازار بورس یکی 
از مهم ترین بازارهایی است که اگر ارز و طال در این بازار فعال شوند، حتماً منجر به 
کنترل تورم می شود. به عبارتی هدایت نقدینگی کشور به بازار بورس در راستای 
حمایت از تولید و رونق تولید به جهش در این بخش منجر می شود. کنترل نرخ ارز 
در کنار کنترل نرخ بهره عاملی برای هدایت و تشویق مناسبی برای فعالیت بیشتر 
در بازار بورس می شود. حجم عظیم سرمایه وارد شده به بازار بورس مانع از سقوط 
این بازار می شود. این حجم عظیم پول در بازار بورس زمانی موفق به کنترل تورم 
و کمک به تولید می شود که بازارهای موازی مثل طال و ارز کنترل شوند و در کنار 
آن عدم افزایش سود بانکی عامل مهمی در عدم هدایت نقدینگی به سمت بانک ها 
می شود. کنترل نرخ ارز مؤلفه مهمی در هدایت سرمایه ها به سمت بازار بورس است. 
تا زمانی که نرخ ارز در نوسان باشد و بازار ارز جذابیت سرمایه گذاری داشته باشد، 
قطعاً شاهد ناامنی در اقتصاد کشور خواهیم بود. بخش عمده ای از خریداران ارز با 
مدیریت بازار بورس و سودآوری این بازار قطعاً در چند ماه آینده مجبور به فروش 
و حضور در بازار بورس می شوند. خریداران دالر که با جذابیت های سودآور در بازار 
بورس روبه رو می شوند ارزهای خانگی خود را  برای فروش به بازار منتقل می کنند. 
افزون بر 20تا 30 میلیارد دالر ارز خانگی در دست مردم است که به صورت فیزیکی 
نگهداری می شود. هر چند که دولت می تواند با ایجاد جذابیت در حساب های ارزی 
برخالف حســاب های ریالی، موجب هدایت ارز به سمت نظام بانکی شود. به نظر 
می رسد برای عبور از رکود کنونی، ایجاد رونق در بازار و جهش تولید، نیازمند اتخاذ 

تدابیر مختلف و اعمال مجموعه ای از سیاست ها هستیم. 

چین ارز آمریکایی را از معامالت بورسی خود حذف کرد

»یوان« علیه »دالر«©
رکنا: چین رسماً دالر را از معامالت بورسی 
حذف کرد و غرب را در شوک عجیبی فرو 
برد.  چیــن از این پس در معامالت بورس 
خود به جای دالر، رسماً یوان چین را معامله 
خواهد کرد . این یک گام جسورانه و مهم در 
تاریخ اقتصادی چین است.  این بدان معنی 
اســت که دالر در تجــارت چین غیرقابل 
اســتفاده و دالر آمریکا به شــدت در برابر یوان چینی سقوط می کند و ممکن است 

بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد و همه بازارهای جهانی از این تصمیم متحیر شدند.

مردم در خرید سهام شتاب زده عمل نکنند ©
تسنیم: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه حمایت از بازار سرمایه و بورس 
ادامه خواهد داشــت، گفت: مردم نباید در خرید سهام شتاب زده عمل کنند.  وی 
افزود: ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید با تقویت فناوری و ابزار ها و همچنین 
تقویت منابع انسانی خود زمینه الزم را برای جذب بیشتر سرمایه ها فراهم کند. وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه عرضه های اولیه و حمایت از بازار سرمایه و بورس ادامه خواهد 
داشت، گفت: در نیمه دوم ســال نیز عرضه هایی خواهیم داشت و مردم نباید در 

خرید سهام شتاب زده عمل کنند.

مصرف بنزین ۱۰درصد افزایش یافت©
میزان: ناصر رئیســی فرد، رئیس انجمن 
شرکت های زنجیره ای توزیع فراورده های 
نفتــی گفت: با آغاز برخــی فعالیت های 
اقتصادی در کشــور تنهــا ۱0درصد به 
حجم مصرف بنزین اضافه شده و همچنان 
۶0درصد کاهش مصرف بنزین را نسبت 
به پیش از شیوع کرونا شاهدیم. رئیسی فرد  
افــزود: در زمان اوج کرونا و محدودیت های ایجاد شــده برای رفت و آمد،  مصرف 

بنزین تا ۷0 درصد کاهش داشت.

 اصالح فرایند ارائه تخفیف ETF های دولتی ©
با مصوبه جدید دولت 

 ETF تهران پرس: هیئت وزیران بخشی از مصوبه پیشین خود در خصوص قیمت گذاری
های دولتی را اصالح کرد. هیئت وزیران براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد اصل 
۱38 قانون اساســی شــرایط ارائه تخفیف در »ETF «های دولتی را تعیین کرد. بر این 
اســاس بند 3 مصوبه 20 فروردین هیئت دولت در خصوص ETFها اصالح شد. در این 
مصوبه آمده است مبنای محاسبه قیمت  برای اعمال تخفیف قیمت متوسط سهام در 30 
روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. در هر حال قیمت پس از اعمال تخفیف نباید 

از ۷0 درصد قیمت پایانی روز معامالتی پیش از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

نخستین محموله محصوالت کشاورزی به کویت صادر شد©
ایرنا: حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به همه گیر شدن 
ویروس کرونا، برخی از کشورهای همجوار همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از جمله کویت، مرزهای ورودی خود را روی واردات کاالها بسته بودند. خوشبختانه 
در روزهای گذشته محموله ای به وزن 500 تن از محصوالت کشاورزی کانتینری 

یخچالی از مبدأ بندر دیر در استان بوشهر به بندر الشویخ در کویت حرکت کرد.

کارشناسان به کسانی که با نگاه سود آنی وارد بازار سرمایه می شوند، هشدار دادند

سودای یک شبه پولدار شدن در بورس
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  شــاخص بازار سرمایه 
در دو ماه ابتدایی ســال و در شــرایطی که کرونا 
بازارهای جهانی مشــابه را از نفس انداخته و در 
داخل کشــور هم کســب و کارها روزگار رکود و 
بیماری را ســپری می کنند، بــه قله یک میلیون 

واحدی نزدیک شده است.
هجوم بی سابقه غیرحرفه ای های صاحب نقدینگی 
و عمدتاً آسیب دیده از کرونا که به دنبال شیوه ای 
زودبــازده و مطمئــن برای حفــظ ارزش دارایی 
پــس از افت شــدید ارزش پول ملی در دو ســه 
 سال گذشته و حتی کســب سودهای بی دردسر 
چند صددرصدی هستند، رشد باالی ۷0 درصدی 
بازار ســرمایه را در 45 روز اول ســال رقم زده و 
دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و زیرساخت های 
بورسی کشور را هم که آمادگی پذیرش این حجم 

از تقاضا را نداشتند، مختل کرده است.
به گفته وزیر اقتصاد، آزادسازی سهام عدالت، معادل 
430هــزار میلیارد تومان به ارزش بازار ســرمایه 
افزوده و از دیروز هم  پذیره نویســی برای فروش 
230هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت در 
بانک های تجارت، ملت، صادرات و بیمه های اتکایی 
امین و البرز  با تخفیــف 20 درصدی و در قالب 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( و یا »واســطه گری مالی یکم« 
شروع شده و کارشناسان بورس معتقدند مجموعه 
این رخدادها نقدینگی عظیمی را به بازار سرمایه 

جذب خواهد کرد.

 از بدبینی مجلس تا هشدار پلیس»
هجوم بی سابقه شهروندان عمدتاً غیرمتخصص 
جــاری،  ســال  در  شــدن  بورســی  بــرای 
ثبت نام کنندگان در ســامانه سجام را به حدود 
4/5 میلیون نفر و تعــداد دریافت کنندگان کد 
بورســی را در هر روز به ۱00هزار نفر افزایش 
داده که بر اســاس وعده وزیر اقتصاد با تقویت 
زیرســاخت ها در دو هفته آینــده  این آمار به 

یک میلیون نفر  هم می رسد.
در همیــن حال برخی کارشناســان و همچنین 
مرکــز پژوهش هــای مجلس بر ایــن باورند که 
هــدف اصلی دولت از جــذب نقدینگی به ویژه از 
طریــق صندوق های ETF برای واگذاری ســهام 
دولت، درآمدزایــی از ناحیه واگــذاری مالکیت 
 بنگاه ها و تأمین سریع کسری بودجه است که این 
ســاز و کار هر چند در کوتاه مدت دولت را یاری 
خواهد کرد، اما در آینده معضالت بزرگی از قبیل 
تضییع حقوق مردم و اموال عمومی برای اقتصاد 

خلق خواهد کرد.
پلیس امنیــت اقتصادی  هم از 
ســرمایه گذاران تازه وارد در بازار 
بورس می خواهــد تا حد امکان 
با ســرمایه  از ســرمایه گذاری 
مالی زندگی خــودداری کرده و 
به شایعات، تبلیغات و هیاهوی 
فضای مجازی توجه نکنند و به 
کارشناسان و نهادهای تخصصی 

مراجعه کنند.

تازه واردها گرمازده نشوند»
صاحبنظران امــا نقطه آغاز پــرش اقتصاد و راه 
نجــات آن را تقویــت بورس می داننــد و بر این 
باورند که رکوردشــکنی های پی در پی این بازار 
از هجــوم نقدینگی ســرگردان، افزایش شــدید 
تقاضــا برای خرید ســهام شــرکت های محدود 
بورســی و فرابورســی و رکود در بازارهای موازی 
از قبیل مســکن، طال، ارز و... ناشی شده است. به 
باور آنان آزادسازی سهام عدالت، عرضه های اولیه 
مهم از قبیل شســتا، صبا تأمین و پتروشیمی در 
سال جاری و بازدهی حدوداً پنج برابری شاخص 
بورس در یک ســال گذشته، بازار سرمایه را برای 

سرمایه گذاری جذاب تر کرده است. 
در همین حال کارشناسان به مردم توصیه می کنند 

با توجه به ریسک نهفته در ذات 
بازار سرمایه، ســود و زیان را در 
کنار هم ببیننــد و از رفتارهای 

هیجانی بپرهیزند. 
مستخدمین حســینی  حیــدر 
می گویــد: ســهامداران خرد در 
بدو ورود به ســمت صندوق های 
سرمایه گذاری بروند، چرا که این 
کارشناســانی  دارای  صندوق ها 
هســتند که دائم در حال رصد و 
ارزیابی هســتند و از ریسک کمتری برخوردارند. 
در چند سال گذشته بازدهی این صندوق ها مثبت 
بوده و چه نســبت به مجموعه بازارها چه پول و 
تک سهمی ها موقعیت خوبی داشته اند و برای آغاز، 

آن ها مطمئن هستند.
وی ادامه می دهد: این سهامداران بهتر است که با 
شناخت وارد بورس شوند و از نظرات کارشناسی 
یاری بگیرند و از خرید تک ســهمی حذر کنند و 
ســبدی از سهام  مختلف برای خود داشته باشند. 
بازار پول و ســرمایه دارای ریســک باالست و از 
شــوک های درونی و بیرونی تأثیــر می پذیرد و 
می تواند اصل سرمایه این افراد را به خطر بیندازد، 
بنابراین بهتر است مردم سبدی از سهام حوزه های 
مختلف اعم از فلزی، شیمیایی، دارویی، بانک ها و 
بیمه ها و... برای خود ایجاد کنند، چرا که ســهام 

همه شــرکت ها به یک میزان و به طور همزمان 
منفی نمی شوند.

وی تأکید می کند: ســهامداران خرد در شرایط 
بازارگرمــی مراقب باشــند گرمازده نشــده و 
حالشــان رو به وخامت نگــذارد. مردم مراقب 
باشــند بالیی که ناشی از اعتماد به تصور وجود 
نگاه های حمایتی به مؤسســات اعتباری پیش 
آمد، برایشــان در ارتباط با بورس پیش نیاید. 
حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مالی و... 
کمــک بگیرند. در عین حال فهم کلی از باید و 

نبایدهای بازار سرمایه داشته باشند.
معاون اســبق وزیــر اقتصاد به مــردم توصیه 
می کنــد: به هیچ عنوان ســرمایه فعلی را برای 
ورود به بازار سرمایه نفروشند و حضور در بورس 
فقط با مــازاد درآمد باشــد.  همچنین با نگاه 
آینده نگرانه برای فرزندان خود ســهام بگیرید 
و هرگز به بازار ســرمایه با نگاه کوتاه مدت نگاه 
نکنیــد. در بلندمدت، این ســهام یعنی وقتی 
فرزندتان به ســن قانونی رســید، ســرمایه ای 
ارزشــمند خواهــد بود. تأکید می کنــم با نگاه 

سودهای آنی وارد بازار بورس نشوید.

برخی از سهام ها تا 20 برابر حباب دارند»
یک فعال بورس هم به تازه واردها هشدار می دهد 
و می گوید: قیمت سهام برخی شرکت ها 3 تا ۱0 

و برخی تا 20 برابر شده است. خریداران تازه وارد 
بورس بایــد بدانند که در اوج قیمت های تاریخی 
بورس، سهام خریده اند و احتمال ریزش و نوسان 

آن در آینده وجود دارد.
حســین خزلی خرازی از ســهامداران تــازه وارد 
می خواهد در 50 سهام بزرگ تر و برتر بازار سرمایه 
سرمایه گذاری کنند تا اگر بازار بورس به هر دلیل 
منفی شد، سهام آن ها کمتر منفی شده و از آنجا 
که سهام این شــرکت ها ظرفیت تولید، فروش و 
صادرات خوبی دارند، بنابراین در بازه زمانی پس از 
منفی شدن بورس می توانند خودشان را بازسازی 

کنند و به قیمت قبلی بازگردند.
وی می گوید: برای خرید ســهام بــا منابع زیر 
500میلیون تومان، صندوق های سرمایه گذاری 
پیشــنهاد می شود که انواع متفاوتی دارند. یکی 
از این صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت است که شــبیه سپرده های بانکی 
ســوددهی دارند، اما نوســان قیمــت واحدها 
و مقدار ســوددهی که دارند، کمتر اســت. به  
عنوان نمونه اگــر بانک ها بین ۱5 تا ۱8 درصد 
ســود می دهند، این صندوق ها بین 20 تا 23 
درصد سود ماهانه می دهند. این نوع صندوق ها 
برای کســانی که ســپرده گذار بانکی هستند و 
می خواهند ماهانه سود دریافت کنند و امورات 

خود را بگذرانند، مناسب است.
خزلی خرازی ادامه می دهد: دسته صندوق های 
سهامی هستند که مدیر صندوق منابعی را که از 
مردم  جمع آوری می کند با مدیریت و تخصص 
خود در انواع سهم ها سرمایه گذاری می کند. از 
آنجا که بورس و ســهم ها نوســان دارد، قیمت 
واحدهای این صندوق ها هم نوســان دارد، ولی 
برای افراد ریســک پذیرتر و کسانی که حوصله، 
وقــت و تخصــص پیگیری بــورس را ندارند و 
مســتقیم نمی تواننــد ســرمایه گذاری کنند، 

مناسب است.
وی همچنیــن در توضیــح صندوق های مختلط 
یا هیبرید می گویــد: در صندوق های مختلط یا 
هیبرید، نیمی از منابــع در اوراق با درآمد ثابت و 
نیمی دیگر در سهام سرمایه گذاری می شود. این 
صندوق ها ریسک کمتری دارند و احتمال نوسان 
واحدها هم در آن ها کمتر از ســهام، اما بیشتر از 

اوراق با درآمد ثابت است.
به  گفته وی، دارندگان سرمایه باالی 500میلیون 
تومان اگر تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارند، 
ولی حوصله، تخصص و ریســک پذیری ندارند، به  

سراغ شرکت های سبدگردان بروند.

 اجرای طرح خرید اعتباری 
با هدف تحریک تقاضا 

قطعه سازان از خودروسازان 
۲۸هزار میلیارد تومان طلبکارند

حذف ارز نیمایی، مراکز تولید 
لوازم خانگی را تعطیل می کند

دولت مبلغی برای پرداخت 
بیمه بیکاری تخصیص نداده است

وام ۲میلیون تومانی رانندگان 
جاده ها هنوز پرداخت نشده است

تسنیم: محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از تهیه طــرح خرید اعتباری 
خبــر داد و گفــت:  این طرح 

در ماه هــای آینده با همــکاری بانک مرکزی، نظام 
بانکــی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سیســتم 
تولید و توزیعی با هدف تحریک تقاضا در  کشــور 

اجرا می شود. 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این طرح 
می تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و 
ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید کاالهای 

ایرانی باشد.

آرش  خــودرو:  جــوان 
انجمن  دبیــر  محبی نــژاد، 
اصالح  گفت:  قطعه ســازان 
قیمت های فروش قطعات با 

وجود افزایش های چندباره قیمت های مواداولیه 
و نهاده هــای تولید، به موقع انجام نمی شــود.

مجموعــه مطالبات زنجیره تأمیــن داخلی از 
خودروســازان به حدود 28هزار میلیارد تومان 
افزایش یافتــه که افزون بر ۱2هــزار میلیارد 
تومان آن مطالبات معوق اســت. بخشی از این 
افزایش به دلیــل افزایش تیراژ تولید خودرو و 

افزایش قیمت قطعات بوده است.

اســماعیل  نیــوز:  تــی 
بازارچی، دبیر انجمن صنفی 
لوازم خانگی  تولیدکنندگان 
حاضــر  حــال  در  گفــت: 

زمزمه های حذف ارز نیمایی تخصیص یافته در 
صنف لوازم خانگی به گوش می رسد که اگر این 
اتفاق رخ دهد، موجب ایجاد مشکالت فراوانی در 
این صنف خواهد شد، زیرا در این صورت قیمت 
لوازم خانگی افزایش می یابد و در نتیجه آن توان 
خرید مردم کاهش خواهد یافت. در نهایت این 
مسئله موجب کاهش تولید و در نتیجه تعدیل 

نیرو و تعطیلی مراکز تولید می شود.

مســعود  آنالین:  اقتصاد 
بابایــی، مدیــرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیــکاری 
وزارت تعــاون گفت: دولت 

5هزار میلیارد تومان بــرای کمک به صندوق 
بیمه بیکاری مصوب کــرده، اما تاکنون مبلغی 

تخصیص پیدا نکرده است. 
وی افزود:سرجمع ۷۹۷هزار نفر در سامانه ای 
که به این منظور طراحی شده بود نام نویسی 
کرده انــد که از ایــن تعداد ۶۶۷هــزار نفر 
بیمه بیکاری شــناخته  دریافــت   مشــمول 

شده اند.

احمدرضا  اقتصــادی:  نود 
اتحادیه  مدیرعامــل  عامری، 
مسافری  شرکت های  تعاونی 
کشــور گفت: هیچ خبری از 

تسهیالت حمایتی نیســت. پیگیری های زیادی 
انجام داده ایم، ولی تاکنون خبری نشده است. پیش 
از این مقرر بود به رانند گان ناوگان عمومی مسافری 
برون شهری تسهیالت 20 میلیون ریالی پرداخت 
شود. در همین دوران شیوع کرونا، درآمد شرکت 
مســافری تعاونی که تا ۷0 میلیون تومان حقوق 
می داد، به 5میلیون تومان رسیده و در حال حاضر 
امکان پرداخت حقوق پرســنل خود را هم ندارد.

چهره ها

 به هیچ عنوان 
سرمایه فعلی را 

برای ورود به بازار 
سرمایه نفروشند 

و حضور در بورس 
فقط با مازاد درآمد 

باشد

بــــــــرش

بورس مستقل امالک و مسکن راه اندازی می شود   مهر: وزیر اقتصاد از راه اندازی بورس امالک و مسکن برای دستیابی به درآمد ۶۱هزار میلیارد تومانی از محل امالک دولتی خبر داد و گفت: برای 
واگذاری بخشی از امالک دولت امسال بورس مستقل امالک و مسکن راه اندازی می شود که باید ۶۱هزار میلیارد تومان از محل عرضه امالک دولتی کسب کنیم. وی درباره پرسشی مبنی بر حجم دارایی های دولت 

گفت: ۷هزارهزار میلیارد تومان برآورد اولیه ماست که ۲0درصد آن معادل ۱/400هزارمیلیارد تومان آن قابلیت واگذاری است که با تجدید ارزیابی به عدد بزرگ تری خواهیم رسید.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 دوشنبه ۱5اردیبهشت ۱399  ۱0 رمضان ۱44۱ 4 می ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲3۷ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت ح��ل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطق��ه دو قم تصرف��ات مالکانه 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 ش��ماره 139860330002029348 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002016169 
آقای/خانم  حس��ینعلی س��هرابی فرزند علی حس��ین در قسمتی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 97/67 مترمربع پالک شماره 2216 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 

نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد قدیری ثبت دفتر307صفحه40  . )م الف 6043 (
2- رأی ش��ماره 139860330002029835 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001545 
آقای/خانم  علی رهیده فرزند بهلول در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 85/38 مترمربع پالک شماره 1947/125 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از عزیزاله بهمنی ثبت دفتر203صفحه373. )م الف 6044 (
3- رأی شماره 1398603300020282238 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001668 
آقای/خانم  سیده فاطمه موسوی فرید فرزند سید یداله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمس��احت 48/07 مترمربع پالک شماره 2393/1/299/441 اصلی واقع در بخش دو 

ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر259صفحه200  . )م الف 6045 (
4- رأی ش��ماره 139860330002029602 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001131 
آقای/خانم  علی صفرنریمان فرزند علی خان در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 167/97 مترمربع پالک شماره 390فرعی از1877 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری از علیجان نریمان ثبت دفتر179صفحه333  . )م الف 6046 (
5- رأی ش��ماره 139860330002030645 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002014115 
آقای/خانم  حس��ینعلی بیگدلو فرزند علی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمس��احت 150)یکصدوپنجاه( مترمربع پالک شماره 128فرعی از1956 اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از ش��مس اله دس��تجانی فراهانی خریداری کرده اس��ت  . )م 

الف 6047 (
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 مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تس��لیم 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 است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(آ-9900678
تاریخ انتشار اول: 1399/02/15
تاریخ انتشار دوم: 1399/02/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

اق��ای محمدرضا عرب وظیفه دو حصاران فرزند عبداله ، شش��دانگ یکباب س��اختمان ، به مس��احت 

172/17 متر مربع ، پالک 1145 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی 
آقایان حس��ین مش��کی حسن آباد و عباسعلی مش��کی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان 

رسالت 7 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخ��ذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موک��ول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورت��ی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر 
مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-9900132
تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/15

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برای رای ش��ماره 139860326007001473 مورخ��ه 1398/12/17 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صحبت اله فاضلی پرور فرزندعزت اله  به ش��ماره شناس��نامه 
5387 صادره ازبهار در 51/875ش��عیر مشاع از96 شعیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی  به 
مس��احت 218366/36 مترمربع پ��الک 1882 فرعی از 127 اصلی واق��ع دراراضی قریه کموش بالغ 
پ��الک 123 اصلی وقریه اوج تپه پ��الک 127 اصلی  حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان  خریداری از 
مالک رسمی آقای عین اله سعادت خیر وپیر محمد طراوتی آراسته  وغیره محرز گردیده است . لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند 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 ازاخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 14(آ-9900117
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/2/15
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

 هادی یونسی عطوف اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر راي ش��ماره 1398/1609 م��ورخ12/25/ 98هی��ات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اس��دآباد 

تص��رف مالکان��ه بالمعارض متقاضي آقاي حمید خلوصی روش��ن فرزند نوراهلل بش��ماره شناس��نامه 
3255507162صادره از اس��دآباد در س��ه دانگ مشاع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین زراعی آبی  
به مس��احت 82958/01 متر مربع درقس��متی از پالک37 اصلی  واقع در اسدآباد  اراضی روستای 
علی آباد پیرش��مس الدین خریداري با واس��طه از مالک رسمي آقای علی رضا زارعی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.) 

م الف  4( آ-9900078
تاریخ انتشار اول  1399/01/30
تاریخ انتشار دوم  1399/02/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي ش��ماره 1610/ 1398 مورخ12/25/ 98هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسف خلوصی روشن فرزند نوراله بشماره شناسنامه 2774 
صادره از اس��دآباد در س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین زراعی آبی  به مس��احت 
82958/01 مت��ر مربع درقس��متی از پالک37 اصلی  واقع در اس��دآباد اراضی روس��تای علی آباد 
پیرش��مس الدین خریداري با واس��طه از مالک رسمي آقای علی رضا زارعی محرز گردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.) م الف  

2( آ-9900075
تاریخ انتشار اول  1399/01/30
تاریخ انتشار دوم  1399/02/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد 

نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 
14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای غالم نبی تیموری به شناس��نامه ش��ماره 8693 کد ملی 0748426558 صادره تایباد فرزند 
غالم موال در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر بنای احداثی به 

مس��احت 900 متر مربع پالک ش��ماره 247 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت س��عید تاجیک نیازآبادی و قس��متی از پالک کالس��ه 

 97-114
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار 
منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.9900068
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/1/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 
 غالمرضا آقازاده 

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

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه بیگم قدمگاهی فرزند سید رضا 
به ش��ماره شناس��نامه 1549صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مس��احت  106,64 متر مربع در 
قسمتی از پالک 67 فرعی از 138 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنوشهیر به ابوالعباسی 
قدمگاه از محل مالکیت ابوالفضل قدمگاهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
وم��اده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت ب��ه فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
ب��ود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نام��ه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین 
آگه��ی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان 
ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر می 

نماید . آ-990069
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/15

سید حسن پورموسوی 
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان
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کمک کمیته امداد به خانواده های زیر پوشش داغدار از کرونا  ایرنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت ۱۰ میلیون تومان کمک بالعوض به خانواده نیازمندان زیر پوشش کمیته که یکی 
اعضای خود را بر اثر کرونا از دست داده اند، خبر داد. سید مرتضی بختیاری گفت: مستندسازی های الزم با تأیید دانشگاه علوم پزشکی به انجام رسیده و خانواده های نیازمند زیرپوشش کمیته امداد که اعضای خود 

را به دلیل بیماری کرونا از دست داده اند می توانند با مراجعه به یکی از مراکز این کمیته در سراسر کشور از این کمک بالعوض بهره مند شوند.

حاال نوبت ماست که از این قهرمانان قدردانی کنیم©
جامعه: اسفند ســال گذشته، محسن 
اسالم زاده، از مستندسازان جبهه انقالب 
اسالمی در حساب اینستاگرامش روایت 
خیاط مهاجر افغانستانی را نوشته بود. 
روایت »محمداســالم غالمی« برشکار و 
خیاط مهاجر افغانستانی ساکن تهران که 
در اقدامی خالقانه، ماسک بهداشتی با 

قیمت ارزان تولید کرده است. اسالم زاده با اشاره به مشکالت تهیه ماسک در آن 
روزهای پایانی سال، خطاب به مخاطبانش نوشته بود: »او یک نفره روزی۲۰هزار 
ماسک تولید می کند، شما کجای ماجرا هستید که من و امثال من هنوز نتوانستیم 

از ابتدای بحران یک ماسک خریداری کنیم!؟«
دیروز هم علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشــت در صفحه شخصی خود به 
مجاهدات افغانستانی های مقیم ایران در مواجهه با کرونا و کمک به بیماران کرونایی 

و کادر درمانی اشاره کرده و نوشته بود:
»... بچه های افغانستانی )در روزهای کرونایی( کنار نرفتند، خونه نشین نشدند 
و در خط مقدم مبارزه با کرونا در کنار پزشکان و  پرستاران و کادر بهداشت و 
درمان ایران ایستادند و جانشان رو به خطر انداختند و بی خیال نبودند. نگفتند 
کشور ما نیســت، به ما ربطی نداره، مشکل خودشونه، اصاًل چرا ما! ایستادند 
و پــا به پای همه ایرانی ها برای حل ایــن بحران جنگیدند. رایگان برای کادر 
بهداشــت و درمان ایران ماســک و گان تولید کردند، درست وسط روزهایی 
که ما در بزرگ ترین بحران قرن در دنیا قرار داشــتیم، ما را تنها نگذاشــتند، 
افغانســتانی های شــجاع و مظلوم، مهربانانه برای انسانیت جون خودشون رو 

به خطر انداختند.
حاال نوبت ماست که از قهرمانان افغانستانی قدردانی کنیم، تیتر یک رسانه ها 
شوند، مردم آن ها را بشناسند، شایسته از آن ها سپاسگزاری کنیم. وقتی یک 
افغانستانی را می بینیم یادمان باشد در روزهایی که خواهر و برادر برای حفظ 
سالمتیشون از همدیگر فاصله می گرفتند، این میهمانان برای امنیت و آرامش 
صاحبخانه ســنگ تمام گذاشتند. قدرشناسی صفت بزرگی است که ایرانی ها 
دارند، ما خوب دیدیم و خوب یادمان خواهد بود که شــما در روز مبادا ما را 

تنها نگذاشتید. و امان از روز مبادا...
مهربان ها، دست همه شما را می بوسم، با افتخار«.

مشاوره  پیش از ازدواج یا سر کیسه کردن جوانان!©
جامعه: ازدواج را می توان مهم ترین رخداد 
در طول حیات یک فرد دانست، آن هم به 
این دلیل که بنیان نهاد خانواده در جامعه 
به شــکل گیری، تــداوم و مهم تر از همه 

چگونگی دوام آن وابسته است.
شــکل گیری بهتر این اتفاق برای جوانان 
مستلزم آشــنایی با الزامات و زمینه های 

انجام آن است. می توان با تدبیر والدین و بهره مندی از مشاوره های پیش از ازدواج به 
این مهم دست یافت. در این خصوص نیز آنچه بیش از همه اهمیت می یابد مراجعه 
به متخصصان خبره و آگاهی است که بتوانند با استفاده از شاخص های علمی، آغاز 

پیوندی سالم را برای جوانان رقم زنند و یا از فروپاشی بی دلیل آن جلوگیری کنند.
باشــگاه خبرنگاران جوان در گزارشــی به هزینه های باالیی اشاره می کند که مراکز 
مشــاوره به ویژه در روزهای کرونایی به مراجعه کنندگان خود پیشــنهاد می کنند. 

هزینه هایی که ممکن است بر مراجعه جوانان به این مراکز تأثیر بگذارد.
بخش هایی از این گزارش را تقدیم حضورتان می کنیم.

مشاوره، موضوعی لوکس»
زوج های جوانی که در این روز ها با هزار دغدغه و وضعیت بد معیشتی تصمیم به ازدواج 
می گیرند، قطعاً نمی توانند پول زیادی را برای جلسات مشاوره خرج کنند، چرا که با 
توجه به ذهنیتی که افراد جامعه ما در خصوص جلسات مشاوره دارند، مراجعه جوانان 

برای مشاوره موضوعی لوکس تلقی می شود.
در تماس با چند مرکز مشاوره در چند نقطه مختلف شهر تهران متوجه شدم حداقل 
مبلغی که یک زوج برای مشاوره پیش از ازدواج باید پرداخت کنند برای یک جلسه 
یک ساعت و نیمه بین ۲۷۰ تا ۵۵۰ هزار تومان متغیر است که با در نظر گرفتن نیاز 
به دســت کم ۳ تا ۶ جلسه برای هر یک از زوجین این رقم به چند برابر می رسد که 
با این اوصاف باید برای یک دوره مشــاوره، طرفین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان هزینه کنند؛ هزینه ای که هرچند پایه و ضروری است، اما ضرورت آن به اندازه 
میوه آرایی سفره عقد و بادکنک آرایی در نظر برخی زوج ها نیست و غالباً زوجین از آن 
صرف نظر می کنند. البته گاهی این اعداد و ارقام مطرح شده از جانب دفاتر مشاوره 

خیلی بیشتر از مبلغ مصوب شده هر سال است.

پیامدهای مشاوره های آنالین»
آنچه این روزها بســیار اهمیت دارد این است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در 
کشور، بسیاری از مراکز مشاوره مخاطبان خود را برای گرفتن مشاوره به صورت تماس 
تصویری)آنالین( و یا تماس تلفنی تشویق می کنند که این روند نه تنها هزینه ها را 
کاهش نمی دهد، بلکه نه کیفیت یک مشاوره حضوری را دارد نه اینکه قیمتی کمتر 
برای مشاوره گیرندگان دارد بلکه همان قیمت های هر جلسه مشاوره حضوری، برای 

این جلسات نیز از زوجین جوان دریافت می شود.
در تماس با برخی از این مراکز راهکار بهره مندی از خدمات بیمه ای و دارا بودن بیمه 
تکمیلی عنوان شد که فرد بتواند بخشی از هزینه خود را از بیمه دریافت کند، البته این 
موضوع سال هاست مورد بی توجهی قرار گرفته، تا جایی که سازمان تأمین اجتماعی 
بار ها اعالم کرده تاکنون هیچ گونه خدمات بیمه ای برای امور روان شناسی و مشاوره 
ارائه نکرده و بار ها قول هایی برای زیر پوشش بیمه ای قرار گرفتن خدمات داده شده که 

در حال حاضر هیچ یک از آن ها عملی نشده است.

افزایش هر ساله تعرفه ها»
از سوی دیگر هر ساله تعرفه قیمت های مصوب دفاتر خدمات مشاوره ای افزایش پیدا 
می کند، تا جایی که تعرفه روان شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۸ نسبت به تعرفه سال 
۹۷، ۲۰ درصد افزایش یافت و تعرفه کارشناسی ارشد ۷۲ تا ۸۲ هزار تومان و دکترا از 

۱۰۵ هزار تومان به ۱۶۵ هزار تومان رسید.
بهزاد وحیدنیا، مدیرکل دفتر امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور درباره تعرفه 
خدمات روان شناسی در سال ۹۹ نیز اظهار کرده: پیشنهادها برای افزایش تعرفه در 
سال ۹۹ اعالم شده است، اما هنوز مشخص نیست تعرفه در سال جدید چقدر می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر اعالم نتیجه از سوی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده هستیم، می گوید: حتی مشخص نیست که قرار است تعرفه روان شناسی 

چند درصد نسبت به سال پیش افزایش پیدا کند.
با توجه به مخارج سنگین ازدواج، زوجین دوست دارند در همه هزینه ها صرفه جویی 
کنند و به نظر نمی رســد به مشاورانی با این دســتمزد ها مراجعه و بخواهند برای 

مهم ترین تصمیم زندگی شان هم پول خرج کنند.

مدیریت  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
پسماندهای پزشکی و بیمارستانی اگر تا چند ماه 
با شیوع کرونا در  بوده، حاال  اهمیت  پیش دارای 
است.  شده  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  کشور 
چرایی آن هم برمی گردد به این نکته که پسماندهای 
کرونایی می توانند سبب آلوده شدن خاک و هوا و 

انتقال این بیماری شوند. 
بر اســاس آمار سازمان بهداشــت جهانی بیش از 
4۰درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند و 
ساالنه ۶ میلیون نفر در جهان به دلیل نبود مدیریت 
صحیح این پسماندها جان خود را از دست می دهند.

گرچه از چند سال پیش وزارت بهداشت بیمارستان ها 
را موظف به بی خطرسازی و دفع مجزای زباله های 
عفونی و غیرعفونی از مبدأ کرده، اما هر از گاهی هم 
در نقاط مختلف بیابانی و جنگلی به این نوع زباله ها 
برمی خوریم که نشان می دهد آن گونه که الزم است 

ضوابط مربوط به دفع پسماندها رعایت  نمی شود.

نگرانی ها دوچندان شده است»
دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی به تازگی به آسیب شناسی وضع 
موجود مدیریت پســماندهای عادی، پزشــکی و 
مراقبت های پزشکی در شرایط شیوع ویروس کرونا 
پرداخته و در گزارشی با اشاره به اینکه سیستم دفع 
زباله های بیمارستانی پیش از شیوع ویروس کرونا هم 
یکی از معضالت مشترک میان شهرداری، سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت بوده، تأکید 
کرده است: معضلی که در سال های اخیر بارها میان 
ســه رأس این مثلث چرخیده و هرکدام مسئولیت 
آن را وظیفه دیگری می دانند، حاال با شیوع کرونا، 

نگرانی ها را دوچندان کرده است.
وضعیت موجود درحالی است که سازمان مدیریت 
پســماند که مجری جمع آوری پسماندهاست، در 
انتظار دستورعمل جدید وزارت بهداشت برای امحای 
زباله های کرونایی بوده و وزارت بهداشت معتقد است 
پســماندهای کرونایی هم مانند ســایر زباله های 
بیمارستانی و عفونی هستند، بنابراین به همان روش 
جمع آوری و امحا می شود. اما در این میان مسئوالن 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور به عنوان 
نهاد عالی ناظر معتقدند پســماندهای بیمارستانی 
کرونا باید جدا از سایر پسماندهای بیمارستانی امحا 
شوند و همچنین بر این موضوع تأکید می کنند که 
امکان ســوزاندن این زباله ها نیست، چرا که به جز 
پسماندسوز ۲۰۰ تنی موجود در اختیار شهرداری 
تهران که آن هم نیازمند تغییراتی در سیستم کوره ها 
برای تبدیل شــدن به پسماندســوز عفونی است، 
پسماندسوز دیگری در اختیار شهرداری ها نیست. 
البته پسماندســوزهایی در اختیار بخش خصوصی 
است که برای امحای پسماندهای صنعتی و عفونی 
به کار می روند از جمله در اصفهان. همچنین چند 
شــرکت، پسماندسوز سیار دارند که قراردادهایی با 

وزارت نیرو برای امحای پسماندهای نیروگاهی )که 
دمایی باالتر از پسماندهای عفونی نیاز دارند( بسته اند 

که می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. 
با وجود این، مســئوالن وزارت بهداشت و سازمان 
حفاظت محیط زیســت به عنوان نهاد عالی ناظر 
برخالف گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بر این 
باورند که در حال حاضر مشــکل حادی در فرایند 
امحای پسماندهای پزشــکی و بیمارستانی وجود 

ندارد و کار به خوبی در حال انجام است. 

مشکل حادی وجود ندارد»
فریبا ملک احمدی، رئیس گروه بهداشــت محیط 
بیمارستان ها و مدیریت پســماند وزارت بهداشت 
در ایــن خصوص به قدس می گوید: ما در خصوص 
امحای پسماندهای بیمارستانی ضوابطی داریم که 
سال ۱۳۸۷ از سوی دولت تصویب و ابالغ شده که 
این ضوابط بر اساس دستورعمل های سازمان جهانی 
بهداشــت، مجامع بین المللی و ســازمان حفاظت 
محیط زیست تدوین شده است. وی با اشاره به اینکه 
بخشی از ضوابط یاد شــده مربوط به پسماندهای 
پرخطر عفونی است، می افزاید: براساس بررسی های 
سازمان جهانی بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های 
آمریکا، پسماندهای ناشی از ارائه مراقبت به بیماران 
کرونایی هم مانند پســماندهای عفونی هستند، از 
این رو ما همان شرایط سخت گیرانه ای را که برای 
پســماندهای عادی داریم در زمینه پســماندهای 

عفونی و از جمله کرونایی هم اجرا می کنیم. 
وی ادامه می دهد: بر اســاس یکــی از مواد قانون، 
پسماند بیمارســتانی پیش از  بی خطرسازی نباید 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شود. یعنی 
هر بیمارستان یا مرکز درمانی موظف است در مبدأ 
تولید پسماندهای بیمارستانی، آن ها را بی خطر کند 
و پس از بسته بندی، تحویل شهرداری دهد که االن 

این کار انجام می شود، یعنی تمام 
بیمارستان های کشور که بیماران 
می کنند  پذیــرش  را  کرونایــی 
مجهز به دستگاه های بی خطرساز 
هســتند و به آن ها هم ابالغ شده 
تمام پسماندهای ناشی از مراقبت 
از ایــن بیماران، پســماند عفونی 
محسوب می شوند و باید مانند تمام 
پسماندهای عفونی بی خطرسازی و 
پس از بسته بندی در کیسه های دو 
یا سه الیه، به وسیله ناوگانی توسط 
شهرداری به مراکز دفن منتقل و 

دفن بهداشتی شوند که این کار با دقت در حال انجام 
است و پسماندها با آهک دفن می شوند. 

وی از وجود هماهنگی مناسب بین وزارت بهداشت، 
سازمان شهرداری ها و ســازمان محیط زیست به 
عنوان متولیان دفع پســماندهای بیمارستانی خبر 
می دهد و در خصوص ضرورت افزایش دستگاه های 
زباله سوز هم می گوید: دستورعمل سازمان جهانی 
بهداشــت این اســت که تاحد امکان پسماندهای 
کرونایی در محل تولید، تصفیه و بی خطر شــوند.
همچنین طبق قوانین ما هم اســتفاده از زباله سوز 
در داخل شهرها ممنوع اســت، بنابراین در داخل 
بیمارستان ها مجاز به استفاده از زباله سوزها نیستیم و 
سیستم های بی خطر ساز مستقر در بیمارستان ها به 
خوبی پاسخگوی بی خطرسازی پسماندهای عفونی و 

تیز و برنده هستند. 
وی سپس به بحث زباله گردهایی که اقدام به تفکیک 
زباله از مخازن عمومی در شهرها می کنند، می پردازد 
و می گوید: همان ابتدای شــیوع کرونا در نامه ای به 
سازمان شهرداری ها و مراجع مرتبط ابالغ کردیم که 
به هر طریق ممکن از زباله گردی جلوگیری کنند؛ 
وظیفه شــهرداری است که این موضوع را پیگیری 

کند و تا آنجــا که اطالع داریم 
این موضوع تا حد زیادی کنترل 
شده و حتی محیط زیست هم 
بر این قضیه نظارت دارد. البته 
شاید تخلفاتی صورت بگیرد اما 
باید به هر طریق ممکن جلو این 

کار گرفته شود. 
وی در خصــوص تدابیر وزارت 
و  ماســک  بــرای  بهداشــت 
دستکش هایی که مردم پس از 
استفاده در سطل های زباله رها 
می کنند، می گوید: دستورعمل 
یک صفحه ای با سازمان محیط زیست تدوین شده 
که در محل های پر رفت وآمد مثل ایستگاه های مترو 
و ترمینال ها سطل های مخصوصی برای جمع آوری 
دستکش ها و ماسک ها جانمایی شود و شهرداری هم 
در جمع آوری آن ها نظارت داشته باشد. در منازل هم 
اگر فردی احساس می کند مبتال به کروناست باید 
سطل و کیسه مقاوم و مجزا برای این منظور برایش 
لحــاظ گردد و زباله ها تحویل مأموران شــهرداری 
شــود. البته مدیریت و نظارت این مســئله هم با 
شهرداری هاست، چون این پسماند جزو پسماند ویژه 

عادی محسوب می شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری ها مشکل 
خاصی در جمع آوری پسماندهای بیمارستانی دارند، 
می گوید: ما گزارشی که نشان دهد مشکل خاصی 
در بی خطرسازی و دفن زباله های عفونی وجود دارد، 
نداشــته ایم. االن نظارت ها نسبت به شرایط عادی 
شدیدتر انجام می گیرد، ضمن اینکه شیوه امحای 
زباله های بیمارستانی در ایران دفن بهداشتی است 
و محل دفن زباله ها هم آن قدر کم نشده که بگوییم 
شهرداری ها نتوانستند از پس کار بر بیایند و زباله ها 

تلنبار شده است. 

تخلفاتی مشاهده می شود»
اما حسن پسندیده، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور حتی از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در خصوص پسماندهای 
بیمارســتانی تعجب می کند و به قدس می گوید: 
نمی دانم برداشت مرکز پژوهش های مجلس بر چه 
اساسی بوده است، چون این مرکز بخش عمده ای از 
گزارشی که ارائه کرده را از ما گرفته است. به هرحال 

ما اعتقادی به آنچه این مرکز مطرح کرده، نداریم.
وی نیز با مناســب خواندن روند بی خطرســازی 
زباله های بیمارستانی در کشور می افزاید: براساس 
گزارش هایی کــه از ادارات کل ســازمان حفاظت 
محیط زیست در ۳۱ استان داشته ایم خوشبختانه 
بیمارستان هایی که در حال حاضر بیماران کرونایی 
را پذیرش می کنند و تحت مداوا قرار می دهند اغلب 
دارای سیســتم های »اتــو کالو« و »رتو کالو« برای 
بی خطرسازی زباله های عفونی هستند و زباله ها هم 
پس از بی خطرسازی در الیه های مقاوم، بسته بندی 
و توســط عوامل شهرداری ها به مراکز دفن منتقل 
 و ســرانجام با آهک و خاک دفن می شــوند تا اگر 
خدای ناکرده کار بی خطرســازی به درستی انجام 
نشده باشد، با این روش از انتشار ویروس به محیط 
زیست جلوگیری شــود.  وی اگرچه معتقد است 
وزارت بهداشت در شرایط فعلی حساسیت زیادی 
در زمینه امحای پسماندهای بیمارستانی به خرج 
می دهد اما  می گوید: با وجود این، در ایران پهناور هر 
از گاهی تخلفاتی صورت می گیرد. مثالً یکی از مراکز 
درمانی در یکی از شهرها زباله های پزشکی را در کنار 
رودخانــه و یا یکی دیگر از مراکز، در جنگل تخلیه 
کرد. البته تعداد این تخلفات به انگشتان دو دست 
هم نمی رسد، بنابراین نمی توان این موضوع را به کل 
مراکز درمانی تعمیم داد، ضمن اینکه این تخلفات 
مربوط به بیمارســتان هایی که بیماران کرونایی را 
پذیرش می کنند، نبوده اســت اما این کار از سوی 
تعداد کمی از مراکز درمان نیز قابل قبول نیســت، 
به همین دلیل برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل 

شده تا قانون درباره آن ها حکم کند. 
پسندیده در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه های 
زباله ســوز موجود در کشور پاسخگوی نیازهاست،  
می گوید: وزارت بهداشــت معتقد است در شرایط 
فعلی استفاده از سیستم های بی خطرساز کافی است 
و نیاز به روش مکملی برای این منظور در کشــور 
نیست. ضمن اینکه مطالعات ما نیز نشان می دهد 
فعالً نیازی به استقرار دستگاه های زباله سوز وجود 
ندارد. البته سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 
نهاد عالی ناظر در حال آغاز مطالعاتی درباره بررسی و 
آسیب شناسی مدیریت پسماندهای پزشکی در زمان 
شیوع کروناست، یعنی بررسی می کنیم که مدیریت 
پســماندهای بیمارســتانی در استان های مختلف 

چگونه بوده و آیا تجهیزات کافی دارند یا خیر.

ابراز شگفتی مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست از گزارش مرکز پژوهش های مجلس

مشکلی برای دفع پسماندهای کرونایی نداریم

ما همان شرایط 
سخت گیرانه ای 

را که برای 
پسماندهای عادی 

داریم در زمینه 
پسماندهای عفونی 
و از جمله کرونایی 

هم اجرا می کنیم

بــــــرش
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طنز تلخی درباره معلمان
ایسنا: حجت االســالم علی ذوعلم، رئیــس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با بیان  اینکه در هفته معلم همه از معلم و 
جایگاه و نقش او ســخن می گویند، ولی در عمل و در مجموعه 
ساختار اجرایی کشور، جایگاه آموزش وپرورش آن طور که باید 
باشد نیست، گفت: این طنز تلخی است و این گالیه را ما بارها از 

زبان رهبر معظم انقالب شنیده ایم.

طفلکی معلم کالس...!
فارس: حیدر تورانی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه مطالعات 
آموزش و پرورش، در یادداشتی می نویسد: »وقت آن است تکانی 
بخوریم و معلمان عاشق و راستین را به یاد آوریم و نسبت افزایی 
کنیم، تغییر را تغییر دهیم تا شــاید ما را به یادتر آرند. اگرچه 
هنوز در دفتر خاطرات شاگردان دیروز و مردان امروز، با عبارت 

»طفلکی معلم کالس...« مرور می شویم«.

محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست:
بارش های خوب اخیر نشانه 
پایان خشکسالی ها  نیست

 ایســنا    صادق ضیاییان، دبیر مرجع ملی 
هیئت بین الدولی تغییر اقلیم اظهار کرد: وقتی 
می خواهیم تغییرات اقلیمی را بررسی کنیم باید 
یک دوره زمانی دســت کم ۳۰ ســاله را درنظر 
بگیریم. در مورد وضعیت بارش ها در ایران نیز 
بارش های خوب دو سال اخیر نشان دهنده پایان 
خشکسالی ها یا ورود به ترسالی نیست. در طول 
سال های اقلیمی گذشته، ما در کشور سال های 
خشــک و ترسالی را تجربه کرده ایم و بر اساس 
آن یک میانگین عددی بارش برای ایران در نظر 
گرفته ایــم، بنابراین صرف اینکه بارش ها در دو 
سال اخیر بیشتر از حد میانگین بوده نمی توان 
گفت اقلیم ما عوض شــده و وارد دوره ترسالی 
شده ایم. ضیاییان همچنین تأکید کرد: بر اساس 
تمام سناریوهای پیش بینی شده، ایران به جز 
بخش هایی از جنوب آن در ۵۰ سال آینده تعداد 
ســال های خشک بیشتری نسبت به سال های 

ترسالی خواهد داشت.

آموزش

اجرای آزمایشی سند تحول »مدرسه خوانا« 
سال آینده عالوه بر شاگرد اول ها 

به همه توجه کنید
 ایســنا    رضوان حکیم زاده، معاون آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش گفت: در نظام 
آموزشــی ما رویه ای وجود دارد که بیشــتر به 
شــاگرد اول هــا توجه می کنیــم در حالی که 
همه کــودکان صرف نظر از میــزان توانایی و 
یادگیری شان شایسته احترام، قدردانی و تکریم 
هستند. حکیم زاده در ادامه خاطرنشان کرد: اگر 
به همه دانش آموزان نگاه فراگیر داشته باشیم 
کمک می کنیم که عزت نفس آن ها حفظ شود 
و احســاس ارزشمندی داشــته باشند. در این 
راستا یک بسته تحولی را بر اساس سند تحول 
با عنوان »مدرســه خوانا« آماده کرده ایم که در 
آن به صورت خــاص روی تقویت مهارت های 
خواندن، درک مطلب، بیان نظرات و احساسات، 
مهارت های نوشتن، ابراز وجود و آداب زندگی که 
در دوره ابتدایی بسیار مهم هستند، تأکید شده و 
سعی می کنیم در سال آینده به صورت آزمایشی 

در بعضی از مدارس اجرا کنیم.

حوادث

رئیس پلیس بین الملل ناجا خبر داد
دستگیری و استرداد هکر و 
کالهبردار اینترنتی به کشور

 مهر   رئیس پلیس بین الملل ناجا، از دستگیری 
و استرداد فردی به اتهام کالهبرداری اینترنتی به 
کشــور خبر داد. سردار هادی شیرزاد گفت: برابر 
دســتور مقام های قضایی، درزمینه فردی که به 
اتهام کالهبرداری اینترنتی )برداشــت های غیر 
قانونی از حساب افراد و خرید ارز دیجیتال( تحت 
پیگرد بود، تحقیقات الزم صورت گرفت و مشخص 

شد وی به خارج متواری شده است.
وی افــزود: پلیــس بین الملل ناجــا با همکاری 
پلیس فتا و با اســتفاده از ظرفیت های بانک های 
اطالعاتی سازمان اینترپل و هماهنگی های الزم با 
مراجع مرتبط داخلی و خارجی، علیه وی اعالن 
قرمز صادر و متهم را در کشور محل اختفا مورد 

شناسایی قرار داد.
بر اساس اعالن قرمز صادره و هماهنگی های انجام 
شده با پلیس آن کشور، متهم دستگیر و دوازدهم 
اردیبهشــت به کشور منتقل و برای سیر مراحل 

قانونی و پلیسی تحویل مقام های قضایی شد.

جوان و خانواده

تأکید معاون ساماندهی امور جوانان
 برای گرفتن وام ازدواج 

فقط یک ضامن ببرید
 مهر   معاون ســاماندهی امور جوانان گفت: 
درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج از 

سوی بانک ها غیر قانونی است.
محمدمهدی تندگویان در پاسخ به این پرسش 
که برخی از بانک ها بــرای دریافت وام ازدواج، 
درخواست ضامن های بیشتری را از متقاضیان 
می کنند، اظهار کرد: ممکن است این اتفاق به 
دلیل کافی نبودن پایه حقوق ضامن متناسب 
با مبلغ وام و اقســاط رخ دهد و در این صورت 
بانک حق عــدم پذیرش ضامن مذکور را دارد، 
اما نمی تواند خواستار وجود بیش از یک ضامن 

شود و این اقدام غیرقانونی است.
معاون ســاماندهی امور جوانــان درباره میزان 
وام هــای ازدواج پرداختی در ســال ۹۸، بیان 
کرد: در ســال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج پرداخت شده و پیش بینی می شود 
در سال ۹۹ نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان 

وام به جوانان پرداخت شود.

بهداشت و درمان

واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی
 تعرفه های پزشکی ۹۹ را 

تأیید  نمی کنیم
 ایسنا    رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
در زمینه ابالغ تعرفه های خدمات تشــخیصی 
و درمانی ســال ۹۹ بیانیه ای منتشر کرد. دکتر 
محمدرضا ظفرقنــدی در بیانیه ای خطاب به 
جامعه پزشــکی با اشــاره به رشد متوسط ۱۵ 
درصد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای 
سال ۹۹ توسط دولت آورده است: از آنجا که این 
میزان افزایش با هیچ یک از محاسبات منطقی 
و واقعیات موجود اقتصاد سالمت شامل میزان 
تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه ها 
و رکود فعالیت های درمانی ناشی از بیماری کرونا 
و... تطابق ندارد، تعرفه ابالغی مذکور مورد تأیید 

سازمان نظام پزشکی نیست.
ادامه این روند و عدم توجه به هزینه های واقعی 
خدمــات و لوازم و تجهیزات مــورد نیاز حوزه 
ســالمت موجب نزول کیفی، هرج و مرج و یا 
توقف بســیاری از فعالیت ها و تعطیلی مراکز 
تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.

حرف واجب تر از نان شب

فراسو

برداشت آزاد

 دوشنبه ۱5اردیبهشت ۱399  ۱۰ رمضان ۱44۱ 4 می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9237 

شهرداری مجاز به اجاره پیاده راه ها نیست
فارس: حســن خلیل آبادی، عضو شورای شــهر تهران درباره 
موضــوع اجاره پیاده راه های پایتخت اظهار کــرد: پیاده راه برای 
استفاده عموم مردم است و طبق قانون سدمعبر مشمول مجازات 
می شــود. برخی از پیاده راه ها بیش از ۱۰۰سال است که شکل 
گرفته و قدمت دارد. مالکیت آن برای مردم است، بنابراین اجاره 

آن هم تعرض به حقوق عمومی محسوب می شود.

نباید در وضعیت گذشته درجا بزنیم 
خانه ملت: فرهاد فالحتی، عضو کمیســیون آموزش مجلس با 
دفاع از اپلیکیشن شاد گفت: تخریب و زیرسؤال بردن روش های 
نویــن در آموزش و پرورش موجب عادت کردن به یک ســنت 
قدیمی و ماندن در آموزش های سنتی می شود که به هیچ عنوان 
روش درســت و صحیحی به شمار نمی آید. ما نباید در وضعیت 

گذشته درجا بزنیم.

دولت باید به دانشگاه آزاد کمک کند
فارس: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد بخشی از درآمد خود از شهریه 
دانشــجویان را برای فعالیت اجزای مختلف دانشــگاه استفاده 
می کند که با توجه به وجود ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی 
کشور، دولت باید در قالب کمک مالی به جبران خسارت شهریه 

دانشگاه ها بپردازد.

کمپین های سلبریتی ها بیشتر شوآف است
برنا: مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی 
درباره کمپین های سلبریتی ها برای کمک به مردم گفت: به نظر 
من این اقدام سلبریتی ها بیشتر خودنمایی و شوآف است وگرنه 
کسی که بخواهد کمک کند اجازه نمی دهد کسی از این موضوع 
باخبر شــود، چه برسد به اینکه از این کار خود فیلم بگیرد و در 

فضای مجازی منتشر کند.

عاملی که مرگ در اثر کرونا را افزایش می دهد©
فارس: به گزارش دیلی میل، نتایج یک 
بررسی تازه نشان می دهد چاقی خطر 
مــرگ در اثر ابتال به ویــروس کرونا را 

افزایش می دهد. 
این پژوهش که توسط سازمان بهداشت 
انگلیس صورت گرفته بیانگر آن است، 
چاقــی خطر مرگ در اثــر ابتال به این 

ویروس را دست کم ۳۷ درصد افزایش می دهد.
این تحقیق، براساس ۱۷ هزار پذیرش بیمار مبتال به کووید ۱۹ نشان داد به طور 
کلی یک سوم انگلیسی ها که در اثر ویروس کرونا بستری می شوند جان خود را 

از دست می دهند.
این داده ها تأکید می کند، مرگ و میر در اثر کرونا در بیماران مبتال به چاقی حتی 

از بیمارانی که از بیماری های قلبی رنج می برند، بیشتر است. 
این مطالعه در نوع خود از بزرگ ترین پژوهش ها در اروپا محسوب می شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

یک مقام کاخ سفید: خروج از سوریه در دستور کار ما نیست

چرا آمریکا تقال می کند در شام بماند؟
 جهان/ مهدی خالدی  با وجود لفاظی های دونالد ترامپ در 
کوران انتخابات و وعده او برای خارج کردن نظامیان کشورش 
از خاورمیانه و بازگرداندن آن ها به آمریکا، با گذشت بیش از سه 
سال از حضور وی در کاخ سفید نه تنها این امر محقق نشد بلکه 
یانکی ها هر روز به دنبال مستحکم تر کردن جای پای خود در 
منطقه و به ویژه شمال سوریه هستند. پیرو همین مسئله »جیمز 
جفری« فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور سوریه روز گذشته 
مدعی شد اشغالگران آمریکایی در شمال سوریه باقی خواهند 
ماند و خروج از این کشور در دستور کار واشنگتن نیست. اگرچه 
ترامپ چهارم فروردین 1398 در اقدامی با هدف مصادره این 
موفقیت، پایان خالفت تروریست های داعش را اعالم کرده بود 
– موفقیتی که قطعاً با رشــادت مجاهدان جبهه مقاومت رقم 
خورد - جفری در گفت وگو با روزنامه سعودی »الشرق األوسط« 
گفت این حضور تا پایان مأموریت این نیروها در ســوریه که 

شکست داعش است ادامه خواهد داشت! 
حسن عابدینی، تحلیلگر مسائل منطقه در گفت وگو با قدس 
درباره چرایی حضور آمریکا در مناطق کردنشین شمال و شرق 
سوریه برخالف وعده های ترامپ گفت: یکی از اولویت های اصلی 
ایاالت متحده در منطقه حفظ منافع رژیم صهیونیستی است. 
حتی طرح خاورمیانه جدید مد نظر آمریکا و در پی آن توطئه 
تقسیم کشورهای اسالمی همه در همین راستا دیده شده بود. 
عابدینی افزود: اما دولت سوریه با وجود 9 سال بحران تحمیلی، 

از این چالش ســربلند بیرون آمد. یعنی باوجود جنگ علنی 
غرب به رهبری آمریکا با دالرهای نفتی سعودی و کمک های 
لجستکی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی این فتنه در سوریه با 
شکست مواجه شد، بنابراین اکنون که نیروهای نیابتی ایاالت 
متحده در منطقه شکست خورده اند واشنگتن راهی ندارد جز 
اینکه خود وارد میدان شــده و صحنه گردانی ناامنی در غرب 
آســیا و به ویژه عراق و سوریه را به طور مستقیم بر عهده گیرد. 
وی تصریح کرد: در شمال سوریه دو موضوع برای ایاالت متحده 
از اهمیت راهبردی برخوردار است. نخست نفت است. یانکی ها 
به دنبال آن هســتند که با تسلط بر این منبع حیاتی، مخارج 
تروریست های وابسته و همچنین هزینه های ماجراجویی های 
غیــر قانونی خود را تأمین کنند. دیگر آنکه نیروهای ســوریه 
دموکراتیک )قسد( در مناطق کردنشین شمال سوریه با آمریکا 
زد و بندهایی دارند. آمریکا که پیش از این در مواجهه با تجاوزات 
ترکیه به شمال سوریه پشت کردها را خالی کرده بود، حال به 
دنبال آن است با نمایش حضور در این منطقه اعتماد از دست 
رفته کردها را به خود بازگرداند. اما در نهایت ایاالت متحده باید 
دیر یا زود از خاورمیانه برود؛ انتخاب هم با خودش اســت. آن   
گونه که سید حســن نصراهلل گفت آن ها می تواند به خواست 
خــود و عمودی بازگردند ولی اگر باوجود مخالفت ها همچنان 
بر اشــغالگری اصرار ورزند آنگاه مقاومت با زبان دیگری خروج 

آن ها را رقم خواهد زد.

تسنیم: نتایج یک نظرسنجی توسط مؤسسه 
فورســا، نشــان می دهد 65درصد شهروندان 
آلمانی با توجه به بحران کرونا به آینده اقتصادی 

کشورشان بسیار بدبین هستند.
فارس: چند هزار نفر از ســاکنان تل آویو علیه 
ائتالف رؤسای دو حزب لیکود و آبی وسفید برای 

تشکیل کابینه، تظاهرات کردند.
رویترز: یک قاضی دیوان عالی برزیل دســتور 
رئیــس جمهور این کشــور برای اخــراج 30 

دیپلمات ونزوئال را به حالت تعلیق درآورد.

آبزرور از ضرورت کاهش ارتباط بین 
انگلیس و عربستان نوشت

شیر آل سعود تمام شده؟!©
جهان: نشــریه آبزرور در ســرمقاله این هفته 
خود درباره روابط انگلستان با آل سعود نوشته 
و گفته است: زمان آن رسیده که دولت بریتانیا 
از عربســتان فاصله بگیرد. این نشریه با اشاره 
به تحوالت اخیر در زمینه انرژی، گفته اســت: 
خودکفاتر شدن انگلیس در زمینه انرژی، بهترین 
زمان برای دور شدن از حکومت عربستان است.

این روزنامه با اشــاره بــه کاهش بهای نفت به 
دلیل کاهش تقاضا و همچنین افزایش تولید، 
خاطرنشان می کند: روابط عربستان و انگلیس بر 
پایه دو عامل نفت و تمایل عربستان برای خرید 
تسلیحات استوار است که هزاران فرصت شغلی 
در انگلیس نیز به همین فروش تسلیحات وابسته 
است. بسیاری از این تسلیحات در جنگ یمن 
اســتفاده شده و در ژوئن سال گذشته میالدی 
دادگاه انگلیــس در حکمی ایــن فروش های 

تسلیحاتی را متوقف کرد.
در این ســرمقاله آمده اســت: حال اگر نفت و 
ســالح را کنار بگذاریم، چه چیزی انگلیس را 
ملزم به ادامه روابط با عربستانی خواهد کرد که 
متهم به ســرکوب و سوءاستفاده از حقوق بشر 
است؟ کاهش تقاضا برای نفت به این معناست 
که ســعودی ها دیگر آن قدرت سابق نیستند. 

شیخ های نفتی دیگر نه زمان دارند و نه پول.
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نامزد سابق انتخابات آمریکا:
نظام سالمت ایاالت متحده 

ناکارآمد است
ایســنا: برنی ســندرز در مطلبی در 
روزنامــه گاردین نظام ســالمت آمریکا 
را نظامــی ناکارآمد دانســته که برای 
ســود بردن صنعت بیمه و شرکت های 
داروســازی ایجاد شده و توجهی به نیاز 
مردم عادی نــدارد. پیش از همه گیری 
کرونــا، ســاالنه 30 هزار تــن به دلیل 
ناتوانی در مراجعه به پزشــک در هنگام 
لــزوم، جان خود را از دســت می دادند. 
حاال بیــش از ۲6 میلیون تن در آمریکا 
شــغل خود را از دســت داده  و بیشتر 
آنان به دلیل وابستگی بیمه سالمت به 
وضعیت اشتغال، از بیمه بی بهره شده اند.

پشت پرده جنگ قدرت در پیونگ یانگ©
تحوالت عرصه سیاســت داخلی و خارجی ایاالت متحــده انگار آنچنان که 
دونالــد ترامپ طالبش بود پیش نمی رود. رئیس جمهــور آمریکا این روزها 
در عرصــه داخلی، با مدیریت ضعیف خــود در بحران کرونا با چالش مهمی 
برای رأی آوردن در انتخابات ســوم نوامبر ۲0۲0 )13 آبان 99( مواجه شده 
اســت. در پرونده های مهم بین المللی هم از ایران گرفته تا عراق، ســوریه و 
افغانســتان شکســت خورده و روابط وی با چین و روسیه هم شکرآب شده. 
یکی از پرونده های مهم که »دونالد« از ابتدای حضورش در کاخ سفید به طور 
جد روی آن حساب می کرد، کره شمالی و پایان دادن به چالش بیش از 60 
ساله با این کشور بود. ترامپ در ابتدای ریاست جمهوری اش شمشیر را برای 
»کیم« از رو بســته و ضمن نام بردن از وی به عنوان مرد موشــکی، پیونگ 
یانگ را به حمله های وحشــتناک تهدید کرد، اما مدتی بعد ورق برگشــت و 
پــس از دو دیدار صــورت گرفته میان رهبران دو کشــور، ترامپ از کیم به 
عنوان دوست صمیمی خود یاد کرد. در سه سال گذشته از ریاست جمهوری 
»دونالد« وی ســعی کرد به رغم آزمایش های موشکی متعدد پیونگ یانگ، 
این روابط گرم شــخصی دوجانبه را با کیم حفظ کند، اما روز گذشته خبری 

در رسانه ها منتشر شد که می تواند پایانی بر همین روابط نیم بند باشد.
 تنها یک روز پس از آنکه »کیم جونگ اون« پس از حدود سه هفته غیبت، 
در انظار عمومی ظاهر شــد؛ روز گذشــته مرز کره شــمالی بــا کره جنوبی 
دســتخوش تنش شد و مرزبانان دو کشــور به روی یکدیگر آتش گشودند. 
اگرچه در این آتش باری کسی کشته یا زخمی نشده اما از آنجا که این اتفاق 
نخســتین تنش از این دست پس از روی کار آمدن ترامپ است، مهم به نظر 

می رسد و می تواند پایانی بر روابط گرم آمریکا و کره شمالی تلقی شود.
ایــن تحول مؤید یک نکته دیگر نیز هســت. پــس از اخبار ضد و نقیض که 
در مورد وضعیت جســمانی رهبر کره شــمالی مطرح و حتی برخی منابع از 
احتمــال مرگ وی خبر دادند، حال پس از ظاهر شــدن »اون« این اقدام را 

می توان ضرب شستی به طرف آمریکایی و همسایه جنوبی دانست. 
اکنــون دو خط فکری در میان سیاســتمداران پیونگ یانــگ در مورد نوع 
رابطه با غرب و همسایه جنوبی وجود دارد. گروهی از سیاستمداران جوان تر 
بــه رهبری »کیم یو جونگ« خواهر رهبر کره شــمالی، تا حدودی به غرب 
دلبستگی داشته و معتقد هســتند باید برای نزدیکی و اتحاد دوباره دو کره 

تالش کرد. 
در کنار این طیف، ژنرال ها و سیاســتمداران مسن تر قرار دارند که همچنان 
رویکرد منفی خود نسبت به غرب را حفظ کرده و معتقدند باید مسیر گذشته 
در مقابله با آمریکا به طور جد ادامه یابد. به نظر می رســد در بحبوحه انتشار 
اخبار نامناســب از وضعیت سالمتی کیم، این دو طیف با هم رقابت بیشتری 
دارند، اما آتش باری اخیر نشان داد توازن قدرت در این کشور کوچک اما مهم 
و تأثیرگذار در منطقه راهبردی جنوب شرق آسیا همچنان به سمت ژنرال ها 
و سیاستمداران کار کشته می چربد. البته این اتفاق می تواند هشداری هم به 
کره جنوبی باشــد که در شرایط بحران همسایه شمالی، حد و حدود خود را 

نگه داشته و پا را از گلیمش درازتر نکند! 
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عکس نوشت

کاپیتالیسم ویروس است نه کروناکاپیتالیسم ویروس است نه کرونا
این روزها در سراسر آمریکا، مخالفان سیاست های حاکم به انواع و انحای 
مختلف اعتراض خود را به تدابیر کرونایی نشــان می دهند. در این میان 
برخی از شــهروندان هم که با ماهیت لیبرال تمدن غرب مخالفند، این 
نظام مدیریتی را عامل اصلــی بیماری و ویروس اصلی می دانند. تصویر 
فوق یکی از این شــهروندان را نشــان می دهد که ماهیت کاپیتالیستی 
نظام حاکم بر تمدن غرب را به عنوان ویروس اصلی می شناسد و معتقد 
اســت دلیل اصلی بحران کنونی در جهان، نظام سرمایه داری است، نه 

ویروس کرونا.

با مقاومت تیپ العباسروزهای دردناک در انتظار پادشاهرکورد جدید کرونا در همسایه شمالی
24ساعت  در  مبتال  10هزار 

گذشته در روسیه
عربستان سعودی از کاهش 
شدید بودجه سخن می گوید

حمله داعش به استان کربال 
ناکام ماند

آمار  براســاس جدیدترین  راشاتودی: 
و ارقام منتشــر شــده، برای نخستین 
بار از زمان شــیوع کرونا، در ۲4 ساعت 
گذشته بیش از 10 هزار نفر در روسیه 
بــه مبتالیان کرونــا افزوده شــدند تا 
مجموع این آمار بــه 134 هزار و 689 
نفر برســد. آمار و ارقام منتشــر شده 
همچنین حاکی از آن است که مجموع 
قربانیــان ویروس ناشــناخته کرونا در 
روســیه با مرگ 58 نفر در ۲4 ساعت 
گذشــته به یک هزار و ۲80 نفر رسید. 
مسکو همچنان بیشترین آمار مبتالیان 
به کرونا را به خود اختصاص داده است.

فارس: وزیــر دارایی عربســتان اعالم 
کرد این کشور برای مقابله با پیامدهای 
کرونا، باید هزینه های بودجه را به شدت 
کاهش دهد و ممکن اســت بیشــتر از 
110 تا 1۲0 میلیارد ریال از بودجه کم 
شــود. اقدام های جدیدی که مسئوالن 
عربســتان در پیــش خواهنــد گرفت، 
الجدعان  »دردناک« هســتند.  احتماالً 
افزود: درآمدهای نفتی به کمتر از نصف 
و غیرنفتی هم به دلیل تعطیلی کاهش 
پیدا کرده است و بیش از یک تریلیون 
ریال از ذخایر کشــور را در چهار سال 

استفاده کردیم.

مهر:حمله عناصر گروه تروریستی داعش 
به غرب کربال در بامداد یکشــنبه با اقدام 
به موقع نیروهای تیپ دوم رزمی العباس)ع( 
عراق ناکام ماند. این حمله با حدود ۲ هزار 
داعشی، از مسیر کویر الرمادی انجام شد 
اما به نتیجه نرسید. از سوی دیگر، حمله 
عناصر تروریستی داعش به پاسگاه پلیس 
در استان شرقی دیالی در اواخر وقت شنبه 
دست کم چهار شهید و پنج زخمی برجا 
گذاشت. در هفته های گذشته، حمله های 
گروه تروریستی داعش افزایش یافته  است. 
برخی تحلیل هــا از انجام این حمالت به 

تحریک آمریکا حکایت دارد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 پیرمحمد مالزهی، تحلیلگر مسائل جنوب شرق آسیا
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 
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  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399  10 رمضان 1441 4 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9237 

اصل س���ند و برگ سبز خودروی سواری وانت پیکان 
مدل 1385 سفید رنگ با شماره موتور 11285020295 
و شماره شاسی 12185470 و شماره پالک 763ط22 
ایران 32 بنام آقای امیر حیدربیگی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سند و فاکتور فروش خودرو  وشناسنامه )برگ سبز( 
نوع س���واری سیس���تم پژو تیپ پارس به رنگ سفید 
روغن���ی مدل 1389 به ش���ماره موتور 12489170675 
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAAN01CA6BK475710 ب���ه 
ش���ماره پالک 547ج48ایران 95 بنام مهالل ناروئی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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 ب���رگ  س���بزموتور س���یکلت ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
وش���ماره  آلبالوی���ی  رن���گ  ب���ه   86531-323
شناس���ایی   ب���ه  و   0125N2D97351موت���ور
N2D***125T9585292 به مالکیت محمدایمانی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو پرایدبش���ماره انتظامی ای���ران21 
– 149 س48 ب���ه رن���گ س���فید -  روغن���ی مدل1390 
ش���ماره شاس���ی   و  موت���ور 4453135  ش���ماره  ب���ه 
S1412290032864 به مالکیت اعظم قنوتی مسلک 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ سبز و کلیه اسناد خودرو سواری پژو پارس رنگ 
مش���کی مدل 1380 به شماره موتور 22828001672 
و ش���ماره شاسی 80881741 به شماره انتظامی 962 
ق 16 ای���ران 78 ب���ه مالکی���ت مهرداد اس���معیل زاده 
گیل مل���ک مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
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بدینوس���یله اع���الم می گ���ردد گواهینام���ه تأیی���د 
صالحی���ت مدی���ر کنت���رل کیفیت این ش���رکت به 
ش���ماره 12188 ص���ادره از اداره محترم اس���تاندارد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی
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اصل پروانه س���بز به ش���ماره کوتاژ ه���ای 362078 و 
متعل���ق   1398/08/17 م���ورخ   و362135   381001
ب���ه ش���رکت البرز تج���ارت نوین آریا به شناس���ه ملی 
14004414558 و شماره ثبت 52536 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند تراکتورمدل باغی کمرش���کن م���دل 1393  
ب���ه   ش���ماره موت���ور 5294B و ش���ماره شاس���ی 
N3HBURO4BEB9129 ب���ه مالکیت برات علی 
حیدر پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
00
60
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز ،سند،س���ند کمپان���ی ،بیمه نام���ه ،کارت 
س���وخت وکارت موتور ،موتور سیکلت کثیر 125 نام 
مالك:رامین کاظمی شماره موتور : 3116163 شماره 
بدنه  9121964 ش���ماره پالک 24177ایران 767 مدل 

91 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اینجان���ب فرنگی���س  التحصیل���ی  ف���ارغ  م���درک 
فاطم���ه  و  عبدالعزی���ز  فرزن���د  رودی  خوش���بین 
ب���ه ش���ماره شناس���نامه 130 ص���ادره از خواف در 
مقطع کارشناس���ی رشته معماری صادره از واحد 
ب���ا ش���ماره 84111698793  دانش���گاهی مش���هد 
مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار میباش���د. از 
یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد ب���ه نش���انی مش���هد، بلوار 
امامی���ه، امامی���ه 59 س���ازمان مرکزی دانش���گاه 
آزاد اسالمی مشهد، اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایند. 

,ع
99
00
64
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ سبز و کلیه اسناد کامیون باری چوبی بنز ال پی 
808/42 رن���گ نارنجی روغنی مدل 1362 به ش���ماره 
موت���ور 10080096 و ش���ماره شاس���ی 54960609 ب���ه 
شماره انتظامی 286 ع 53 ایران 15 به مالکیت رضا 
خس���روی س���رچاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل پروانه حمل یک قبضه س���الح به مش���خصات 
دول���ول  س���اچمه زن���ی کنارکالیبر 12مدل کوس���ه به 
شماره 1045366ساخت روسیه  مربوط به هوشنگ 
دهقان دهنوی به شماره ملی 4420187255مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد. 

,ع
99
00
68
6

دی
قو
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ی 

گه
آ

برگ سبز،س���ند کمپانی و کارت خ���ودروی پراید مدل 
1386 رن���گ اطلس���ی متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظامی 
132ب91 ایران 74  شماره موتور 1839842 و شماره 
شاس���ی S1412285028558 به مالکیت سید محمد 
طباطبائ���ی ی���زدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
00
68
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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99
00
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دهی�اری روس�تای ده�رود از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اس�اس مصوبه 
ش�ورای اسالمی روستا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، 
الیروب�ی کانال ها و یخ زدایی معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران و 
ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به 
مدت یکس�ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و خرید 
اسناد تا تاریخ 1399/02/21 به آدرس مشهد ، خیابان رسالت ، رسالت 113 ، مدیری 7 
، پالک 54 دهیاری دهرود مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز 
وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689101009 نزد بانک ملی 
بنام دهیاری دهرود ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است . هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری دهرود

آگهی دعوت شرکت ورزشی فرهنگی 
کوه سر ساز ) سهامی خاص – شماره ثبت 
17517( به شناسه ملی 10380330904

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
ف��وق دع��وت می ش��ود ت��ا در جلس��ات مجامع                           
فوق العاده و عادی سالیانه که در روز یکشنبه 
م��ورخ 99/02/28 به ترتیب در س��اعت 9 و 10 
صبح ، در محل اصلی ش��رکت واقع در مش��هد 
بلوار وکیل آباد- انتهاي بلوار هاشمیه - جنب 
ش��هرك ص��دا وس��یما - دفتر مجتمع ورزش��ی 
)مش��هد بلوار هاشمیه بین هاش��میه ٦0 و ٦2 
مجتم��ع ورزش��ي فرهنگ��ي ک��وه س��ر( برگزار 
میگردد ،  اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1. تغیی��ر مرک��ز اصل��ی ش��رکت و اص��اح ماده 

مربوطه در اساسنامه 
2.  سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 

فوق العاده باشد .
دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه :

1. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت
2.  تعیی��ن روزنام��ه کثیر االنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت
3. انتخاب اعضای هیئت مدیره 

4. سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد .

 هیئت مدیره
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90
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
تعمیر،نگه��داری  ام��ور  نظ��ردارد 

الکتریک��ی ومکانیک��ی ش��بکه  و راهب��ری تاسیس��ات 
بهداشت و درمان شهرس��تان چناران را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000006، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 230.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
00
32
3

دهیاری روس�تای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مشهد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اسالمی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب، 
الیروب�ی کانال ها و یخ زدایی معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران و 
ش�رکت های واجد ش�رایط و  دارای حداقل رتبه 7 صالحیت ام�ور خدماتی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/02/22 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، بین 
توس 131 و 133 دهیاری دوس�ت آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689429001 
نزد بانک ملی بنام دهیاری دوس�ت آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها 

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

مناقصه عمومي دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری دوست آباد

ش�هرداری بجن�ورد در نظ�ر دارد 
ثبت�ی  پ�الک  از  مج�زی  زمی�ن  قطع�ه   16
12179 فرع�ی از 173 اصل�ی بخش دو واقع 
در بجن�ورد – انته�ای خیاب�ان قی�ام جن�وب 
دادس�را ب�ه مش�خصات ج�دول ذی�ل را از 
طریق مزایده به فروش رس�اند لذا متقاضیان 
م�ی توانند جه�ت دریافت و تحویل اس�ناد 
از واحد حقوقی و پیمان ش�هرداری مرکزی 
بص�ورت مه�ر و امضا ش�ده طب�ق توضیحات 
اس�ناد مزای�ده و تحویل  پاکتهای پیش�نهادی 
خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی تا تاریخ 
99/2/25 اق�دام نماین�د و ی�ا جه�ت کس�ب 
اطالعات با ش�ماره تلف�ن:  32222110-114 

تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مزایده فروش 16 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام-نوبت دوم

/ع
99
00
39
0

شهردار ی بجنورد

توضیحاتمبلغ پایه ) ریال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ )مترمربع(ردیف

14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

پروانه ساختمانی رایگان در 
حدود دو طبقه باالی پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب11197/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب12205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب13213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب14220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب15228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب16292/8
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1

مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 98/3٦
نوبت دوم

تکمیل سالن ورزشی و محوطه سازی سالن 
ورزشی باخزر

10.182.٦45.8912099003374000005

 98/39
نوبت اول

8.992.111.8542099003374000004اجرای پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جغتای

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

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

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

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  الکترونیکی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تدارکات  تنها 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
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